ประกาศโรงพยาบาลสันทราย
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562
สาหรับโรงพยาบาลสันทราย
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 กาหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องดาเนินงานตามมาตรฐานเว็บ
ไซด์ ภ าครั ฐ (Government Website Standard) เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารตามภารกิ จ และอ านวยความสะดวกให้
ประชาชนชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบันนั้น
โรงพยาบาลสันทราย จึงได้กาหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของ
หน่วยงาน สาหรับโรงพยาบาลสันทรายและหน่วยงานในสังกัด โดยจะต้องดาเนินการดังนี้
1. เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน ดังนี้
1.1 ข้อมูลหน่วยงาน (General Information) ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา
วิสัยทั ศน์ พันธกิ จ โครงสร้างหน่วยงาน ทาเนียบผู้บริห าร อานาจหน้ าที่ ยุ ทธศาสตร์ แผนปฏิบั ติราชการ
แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปี รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสารหมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหน่วยงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address)
1.2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อกับหน่วยงาน (Law , Regulatory ,
Compliance) โดยแสดงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน
1.3 คลังความรู้ (Knowledge) เช่น ข่าวสารความรู้สุขภาพในรูปแบบ Info Graphic สื่อ
มัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติต่าง ๆ โดยอ้างอิงถึงแหล่งที่มาและวัน เวลา กากับเพื่อประโยชน์ใน
การนาข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี)
1.4 รายชื่อเว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Web link) เช่น กลุ่มงาน/งานต่าง ๆ ใน
โรงพยาบาล หน่วยงานภายนอก หรือเว็บไซด์อื่น ๆ ที่สนใจ
1.5 ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ก าหนดตามมาตรา 9 (8) และมาตรฐานเว็ บ ไซด์ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ (Government Website Standard
Version 2.0) ของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
1.6 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้น ๆ โดยจัดทาเป็นรูปแบบ “คู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
1.7 คู่มือสาหรับประชาชน (Service Information) ข้อมูลการบริการตามภารกิจของ
หน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนพร้อมอธิบายขั้นตอนการบริการอย่างชัดเจนทั้งนี้
ควรระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการบริการนั้น ๆ โดยจัดทาเป็นรูปแบบ “คู่มือสาหรับประชาชน” และ
สามารถดาวน์ โหลดเอกสาร คู่มื อ ตลอดจนแบบฟอร์ ม (Download Forms) เพื่อ อานวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการติดต่อราชการ (ถ้ามี)

-21.8 ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้ง
เตือน รวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
1.9 ระบบงานให้ บ ริ ก ารในรู ป แบบอิ เลคทรอนิ ก ส์ (e-Service) เป็ น ระบบงานตาม
ภารกิจหน่วยงานที่จัดทาเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ให้บริการผ่านหน้าเว็บ ไซด์ หรือ Mobile Application
ในลักษณะสื่อสารสองทาง (Interactive) (ถ้ามี)
1.10 แสดงสถิ ติ ก ารเข้ า ใช้ บ ริ ก ารเว็ บ ไซด์ แสดงระดั บ ความพึ ง พอใจ และมี ร ะบบ
ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซด์ (ถ้ามี)
2. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์หน่วยงาน ให้ดาเนินการดังนี้
2.1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์
และสารสนเทศทางการแพทย์มีหน้าที่บริหารจัดการเว็บไซด์โรงพยาบาลสันทราย
2.2 หัวหน้าหน่วยงาน มอบหมายหรือกาหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บ
ไซด์ของหน่วยงาน
2.3 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับสิทธิ์ เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ดาเนินการนา
ข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซด์
2.4 การนาข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน ระบุแหล่งที่มา
หรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์โดยมีลาดับ
การปฏิบัติอย่างน้อยดังนี้
2.4.1 เจ้าหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จานาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์ ให้
ดาเนินการขออนุมัติเสนอผู้อานวยการโรงพยาบาล พิจารณาอนุญาต ด้วยแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
เว็บไซด์โรงพยาบาลสันทราย
2.4.2 หัวหน้าหน่วยงาน มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบริหารจัดการระบบเว็บ
ไซด์ (Web Master) โรงพยาบาลสันทราย อนุมัติสิทธิการเข้าใช้งาน (Username และ Password) เข้าสู่ระบบ
บริหารจัดการ ดาเนินการนาข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซด์ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง
3. กลไกลการตรวจสอบ กากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
3.1 กาหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลบริหารจัดการเว็บไซด์ (Web Master) อย่างน้อย
2 คน เพื่อทางานทดแทนกันได้
3.2 เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุกรายการที่
เผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน หากพบว่าครบระยะเวลาการเผยแพร่ให้นารายการนั้นลงจากเว็บไซด์
3.3 เจ้ า หน้ า ที่ Web Master มี ห น้ า ที่ ต รวจสอบความครบถ้ ว นของรายการข้ อ มู ล
ข่ า วสารตามมาตรฐานเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Government Website Standard Version 2.0)
ของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญ ญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกาหนด
3.4 เจ้ า หน้ า ที่ Web Master มี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะ
เกิดความเสียหายแต่ทางราชการ

-33.5 ส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซด์ การรักษาความ
มั่น คงปลอดภั ย สารสนเทศ (Cyber Security) ให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง การฝึ ก อบรม (Training)
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Management)
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2562

(นายวรวุฒิ โฆวัชรกุล)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสันทราย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อหน่วยงาน :
วัน/เดือน/ปี :
หัวข้อ :

.
.
.

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
.
.
.
.

.
.
.
.

Link ภายนอก:
หมายเหตุ:

.
.

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(………………………………………)
ตาแหน่ง...............................

(......................................)
ตาแหน่ง...................................

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(........................................................)
ตาแหน่ง.......................................

คาอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของโรงพยาบาลสันทราย
หัวข้อ
หน่วยงาน
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อ
รายละเอียดข้อมูล
Link ภายนอก
หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (ผู้รายงาน)
ผู้อนุมัติรับรอง
ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขั้นเผยแพร่
(Web Master)

คาอธิบาย
หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลสันทรายเป็นผู้จัดทาและ
เผยแพร่ข้อมูล
วันเดือนปีที่ขอนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
กาหนดหัวข้อที่จะนาขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความสาคัญที่มา
จากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด
เลือกใช้คาอธิบาย/คาบรรยายที่มีความกระชับใช้ภาษาที่
เข้าใจง่ายและสะกดคาให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสมกับ
ลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด
ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือนามาใช้เผยแพร่
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ระบุลายมือชื่อหรือชื่อของผู้ที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากหัวหน้างาน/กลุ่มงาน
ระบุลายมือชื่อหรือชื่อของผู้อานวยการโรงพยาบาล
ระบุลงลายมือชื่อผู้ทาการ upload ข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย
จากหัวหน้างาน/กลุ่มงานของหน่วยงานในโรงพยาบาลสัน
ทราย

