ประกาศโรงพยาบาลเสิงสาง
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 256๓
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 กำหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมี
ขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได
และตองดำเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซตของภาครัฐ
(Government website Standard) เพื่อใหบริการตามภารกิจและอำนวยความสะดวกใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารไดสะดวกมีความถูกตองชัดเจนครบถวนเปนปจจุบันนั้น
โรงพยาบาลเสิงสาง ไดกำหนดแนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน ดังตอไปนี้
1. เผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน ดังนี้
1.1 ขอมูลของโรงพยาบาลเสิงสาง (General information) ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ โครงสราง
หนวยงาน ทำเนียบผูบริหาร (Chief information Office : CIO) อำนาจหนาที่ ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ
แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจำป คำรับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดชองทางการ
ติดตอสื่อสารหมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหนวยงานงาน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส email address
1.2 กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับโรงพยาบาลเสิงสาง (Law, Regulatory, Comliance) โดย
แสดงที่มาของขอมูลอยางชัดเจน
1.3 คลังความรู (Knowledge) เชน ขาวสารความรูสุขภาพในรูปแบบ Info Graphic สื่อมัลติมีเดีย บทความ
ผลงานวิจัยขอมูลสถิติตาง ๆ โดยอางอิงถึงแหลงที่มาและวัน เวลา กำกับ เพื่อประโยชนในการนำขอมูลไปใชตอ (ถามี)
1.4 รายชื่อเว็บไซตหนวยงานที่เกี่ยวของ (Web link) เชน หนวยงานในสังกัดหนวยงานสังกัดโรงพยาบาล
เสิงสาง หนวยงานภายนอกหรือเว็บไซตอื่น ๆ ที่นาสนใจ
1.5 ขอมูลขาวสารที่จัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และขอมูลขาวสารอื่นที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกำหนดตามมาตรา 9 (8)
และมาตรฐานเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐ (Government website Standard Version 2.0) ของสำนักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส องคการมหาชน
1.6 คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงานตามภารกิจของหนวยงาน โดยแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
พรอมอธิบายขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแตละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยจัดทำเปนรูปแบบ “คูมือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน” และสามารถดาวนโหลดคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน
1.7 คูมือสำหรับประชาชน (Service Information) ขอมูลการบริการตามภารกิจของหนวยงาน โดยแสดง
ขั้นตอนการใหบริการตางๆ แกประชาชนพรอมอธิบายขั้นตอนบริการอยางชัดเจน ทั้งนี้ควรระบุระยะเวลาในแตละ
ขั้นตอนของการใหบริการนั้นๆ โดยจัดทำเปนรูปแบบ “คูมือสำหรับประชาชน” และสามารถดาวนโหลดเอกสารคูมือ
ตลอดจนแบบฟอรม (Download forms) เพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชน ในการติดตอราชการ (ถามี)

1.8 ขาวประชาสัมพันธ (Public Relations) ขาวสารทั่วไป ภาพขาวกิจกรรม เรื่องแจงเตือนรวมถึงขาวประกาศ
ของโรงพยาบาลเสิงสาง เชน ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจาง ผลการจัดซื้อจัดจาง
1.9 ระบบงานใหบริการ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service) เปนระบบงานตามภารกิจหนวยงานที่จัดทำเปน
ระบบงานคอมพิวเตอร ใหบริการผานหนาเว็บไซต หรือ Mobile Application ในลักษณะสื่อสารสองทาง (Interactive)
(ถามี)
2. ขั้นตอนการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของโรงพยาบาลเสิงสาง ใหดำเนินการดังนี้
2.1 โรงพยาบาลเสิงสาง ไดแตงตั้งหรือมอบหมายกลุม/ฝาย หรือคณะทำงานหรือเจาหนาที่ปฏิบัติงานบริหาร
จัดการเว็บไซตของหนวยงาน ดังนี้
๒.1.1 ผูอนุมัติรับรองขอมูล คือ นายวิญู จันทรเนตร ตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลเสิงสาง
๒.1.2 ผูรับผิดชอบการใหขอมูล คือ นายชาลี ทะนาไธสง ตำแหนง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๒.1.2 ผูร ับผิดชอบการนำขอมูลขึ้นเผยแพร คือ นางบัวทิพย ดรจันแดง ตำแหนง นักวิชาการพัสดุ
๒.2 การนำเขาขอมูลขาวสาร ตองเปนขอมูลปจจุบัน ถูกตองและครบถวน ระบุแหลงที่มาหรือเจาของขอมูล ชวง
วันที่ของขอมูลขาวสาร วันที่เผยแพร ประเภท (นามสกุล) ไฟล ขนาดไฟลโดยมีลำดับการปฏิบัติอยางนอย ดังนี้
๒.2.1 เจาหนาที่เสนอขอมูลขาวสารที่ประสงคจะนำขึ้นเผยแพรบนเว็บไซต ใหผูอำนวยการโรงพยาบาลเสิงสาง
พิจารณาอนุญาต ดวยแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซต ของหนวยงานในราชการบริหาร สวนกลางสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามแนบทายประกาศที่เปนลายลักษณอักษร กรณีเรงดวนอนุโลมใหอนุญาตทางวาจาได
๒.2.2 กรณีอนุญาต ผูอำนวยการโรงพยาบาลเสิงสาง มอบหมายใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ webmaster ซึ่ง
ไดรบั สิทธิ์ (Username และ Password) เขาสูระบบบริหารจัดการ ดำเนินการนำขอมูลขาวสารขึ้น เว็บไซตในหมวดหมูที่
ถูกตอง และประสานแจงกลับไปยังเจาของขอมูลขาวสารนั้น
๒.2.3 กรณีไมอนุญาต ผูอำนวยการโรงพยาบาลเสิงสาง มอบหมายเจาหนาที่ที่ประสานแจงกลับไปยังเจาหนาที่
ของขอมูลขาวสาร นัดพรอมชี้แจงเหตุผลเชนไมตรงหรือเกี่ยวของกับภารกิจของหนวยงาน ไมถูกตองตามรูปแบบ
ไฟลขอมูลที่อนุญาต
๓. กลไกการตรวจสอบ กำกับติดตามอยางตอเนื่อง
๓.1 โรงพยาบาลเสิงสาง ไดกำหนดใหเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ผูดูแลบริหารจัดการเว็บไซต webmaster จำนวน
2 คน ดังนี้
3.1.1 นายพนัส บุญมะณี ตำแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร
3.1.2 นายนพนันท บุตรชุมแสง ตำแหนง เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร
๓.2 เจาหนาที่ Web Master มีหนาที่ตรวจสอบความเปนปจจุบันของขอมูลทุกรายการ ที่เผยแพรบนเว็บไซต
ของโรงพยาบาลเสิงสาง หากพบวาครบระยะเวลาการเผยแพรใหนำรายการนั้นลงจากเว็บไซต
๓.3 เจาหนาที่ Web Master มีหนาที่ตรวจสอบความครบถวนของรายการ ขอมูลขาวสารตามมาตรฐานเว็บไซต
ของหนวยงานภาครัฐ (Government website Standard Version 2.0) ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการ
มหาชน) และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และขอมูลขาวสารอื่น
ที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกำหนด

๓.4 เจาหนาที่ Web Master มีหนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตวิ าดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ. 2560 อยางเครงครัดเพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแกทางราชการ
๓.5 ใหโรงพยาบาลเสิงสาง สงเสริมการเพิ่มพูนความรูและทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต การรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ใหแกเจาหนาที่อยางตอเนื่อง ทั้งการฝกอบรม (Training) และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงาน (Knowledge Management)
ทั้งนี้ ใหโรงพยาบาลเสิงสาง นำประกาศโรงพยาบาลเสิงสาง เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผาน
เว็บไซตของโรงพยาบาลเสิงสาง พ.ศ. 256๓ ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของโรงพยาบาลเสิงสาง และถือปฏิบัติโดยเครงครัด
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 256๒

(นายวิญู จันทรเนตร)
ผูอำนวยการโรงพยาบาลเสิงสาง

