ประกาศโรงพยาบาลพยุห์
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564
สาหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลพยุห์
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 กาหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องดาเนินงานตามมาตรฐาน
เว็บ ไซต์ภ าครัฐ (Government Website Standard) เพื่อให้ บริการตามภารกิจและอานวยความสะดวกให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน นั้น
โรงพยาบาลพยุ ห์ จึ ง ก าหนดแนวทางการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ต่ อ สาธารณะผ่ านเว็ บ ไซต์ ข อง
โรงพยาบาลพยุห์ ดังต่อไปนี้
1. ให้หน่วยงานในสังกัดเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี้
1.1 ข้ อ มู ล หน่ ว ยงาน (General Information) ประกอบด้ ว ย ประวั ติ ค วามเป็ น มา
วิสั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ โครงสร้างหน่ ว ยงาน ท าเที ยบผู้ บ ริห าร ข้อมู ล ผู้ บ ริห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศระดับ สู ง
(Chief information Officer : CIO) อานาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี คารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหน่วยงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address)
1.2 กฎ หมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หน่ ว ยงาน (Law, Regulatory,
Compliance) โดยแสดงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน
1.3 คลังความรู้ (Knowledge) เช่น ข่าวสารความรู้สุขภาพในรูปแบบ Info Graphic สื่อ
มัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติต่างๆ โดยอ้างอิงถึงแหล่งที่มาและวัน เวลา กากับ เพื่อประโยชน์
ในการนาข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี)
1.4 รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Web link) เช่น หน่วยงานในสังกัด หน่วยงาน
สังกัดเดียวกัน หน่วยงานภายนอก หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ
1.5 ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และข้อมูล ข่าวสารอื่นที่ค ณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารของ
ราชการกาหนดตามมาตรา 9(8) และมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government Website Standard
Version 2.0) ของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
1.6 คู่มือมาตรฐานการปฏิ บัติงานของหน่ว ยงานตามภารกิจของหน่ วยงาน โดยแสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อมอธิบายขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้ นๆ
โดยจัดทาเป็นรูปแบบ “คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
1.7 คู่มื อส าหรับ ประชาชน (Service Information) ข้อมู ล การบริการตามภารกิจของ
หน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนพร้อมอธิบายขั้นตอนบริการอย่างชัดเจน ทั้งนี้
ควรระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการนั้นๆ โดยจัดทาเป็นรูปแบบ “คู่มือสาหรับประชาชน”
และสามารถดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม (Download Forms) เพื่ออานวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการติดต่อราชการ (ถ้ามี)
1.8 ข่าว...

-21.8 ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้ง
เตือนรวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
1.9 ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เป็นระบบงานตามภารกิจ
หน่วยงานที่จัดทาเป็ นระบบงานคอมพิวเตอร์ให้บริการผ่านเว็บไซต์ หรือ Mobile Application ในลักษณะ
สื่อสารสองทาง (Interactive) (ถ้ามี)
1.10 แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณสะผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลพยุห์ ให้ดาเนินการ
ดังนี้
2.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์โรงพยาบาลพยุห์ มี
หน้าที่บริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลพยุห์
2.1.1 หน่วยงานเจ้าของข้อมูล นาส่ง ข้อมูลข่าวสาร พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพยุห์ ตามประกาศโรงพยาบาลพยุห์ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่ านเว็บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงาน พ.ศ. 2564 ผ่ านทางช่ อ งทาง ได้ แ ก่ หนั งสื อ ราชการ ไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางสื่อสารอื่น โดยระบุ ชื่อ ตาแหน่ง หน่วยงาน และข้อมูลติดต่อกลับอย่างชัดเจน
2.1.2 ผู้ อ านวยการโรงพยาบาลพยุ ห์ ด าเนิ น การอนุ มั ติ /อนุ ญ าตให้ น าข้ อ มูล ขึ้ น
เผยแพร่ ในเว็บ ไซต์โรงพยาบาลพยุ ห์ และมอบหมายกลุ่ มงานประกันสุ ขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ทางการแพทย์เพื่อการจัดการ
2.1.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ มอบหมาย
ให้ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ (Web Master) ซึ่ งได้ รั บ สิ ท ธิ์ (Username และ Password) เข้ าสู่ ระบบบริ ห าร
จัดการ ดาเนินการนาข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง ระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่
ของข้อมูลข่าวสารวันที่เผยแพร่ ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์ และประสานแจ้งกลับไปยั งเจ้าของข้อมูล
ข่าวสารนั้น
2.1.4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของ
ข้อมูล (นาออกเมื่อครบระยะเวลา) และความครบถ้วนตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government
Website Version 2.0) ของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และข้อมูล ข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการข้อมู ล
ข่ า วสารของราชการก าหนด ทั้ ง นี้ ต้ อ งเป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหายและลดโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการ
2.2 การออกแบบเว็บ ไซต์ หน่ ว ยงานต้ อ งค านึ งถึ งการแสดงผลบนอุ ป กรณ์ ที่ มี ค วาม
หลากหลาย ควรออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ที่มีขนาด
หน้าจอแตกต่างกัน รวมถึง Smart Device เช่น Smart Phone Tablet
2.3 การเข้าถึงเว็บไซต์ของประชาชน หน่วยงานต้องคานึงถึงเวอร์ชั่นขั้นต่าของบราว์เซอร์
ที่ ร องรั บ การแสดงผล หรื อการท างานที่ ส มบู รณ์ ข องโปรแกรมที่ ใช้ ในการดู เอกสารบนเว็บ ไซต์ เช่ น PDF
Readers/ Viewers หรือ Open Source อื่นๆเป็นต้น ซึ่งหน่วยงานควรแจ้งไว้ในส่วนล่างของเว็บไซต์หรือหน้า
เพจที่แสดงเอกสารนั้นๆ ของหน่วยงาน

2.4 การบริหาร...

-32.4 การบริหารจัดการเว็บไซต์ หน่วยงานควรมีการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) เพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัย เช่น การใช้รหัสผ่านเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Username/Password)
2.5 การจั ด เก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล จราจรทางคอมพิ ว เตอร์ (Log File) ตามข้ อ ก าหนดใน
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550
2.6 การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็บไซต์ ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทาง
อินเตอร์เน็ต (Cyber Security) ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551 และ “มาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภั ย ส าหรั บ เว็ บ ไซต์ (Website Security Standard)” ประกาศโดยส านั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาทิ การติดตั้งใบรั บรองความปลอดภัย (CA) และใช้ HTTPS (Hypertext
Transfer Protocol Secure) ช่ว ยรักษาความสมบูรณ์ ถูกต้องของข้อมู ล ผู้ ใช้และเก็บ ข้อมูล ไว้เป็น ความลั บ
ระหว่างคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้กับเว็บไซต์ที่มีบริการรับข้อมูล การใช้ Software หรือ Hardware ป้องกันการบุก
รุกโจมตี (Firewall)
2.7 ข้ อมู ล ข่ าวสารต้ อ งใช้ ค าอธิบ าย/ค าบรรยายเนื้ อ หาที่ มี ค วามถู ก ต้ อ ง และมี ค วาม
เหมาะสม ข้อความ และรูปภาพประกอบที่นามาใช้จะต้องไม่ละเมิดลิ ขสิทธิ์ หากจาเป็นต้องนามาเผยแพร่ให้
ระบุแหล่งที่มาข้อมูลอ้างอิงรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่อนุญาต ได้แก่ ไฟล์ที่มีนามสกุล .pdf .xls .xlsx .doc .docx
.jpg .png .zip .rar ขนาดไฟล์ (Size) ไม่ควรเกินไฟล์ละ 4 MB และไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
3. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ดาเนินการ ดังนี้
3.1 หัวหน้ าหน่วยงาน แต่งตั้งหรือมอบหมายกลุ่ม/ฝ่ายหรือคณะทางานหรือเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3.2 การนาเข้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องหรือครบถ้วน ระบุแหล่งที่มา
หรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภท(นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์โดยมีลาดับการ
ปฏิบัติอย่างน้อย ดังนี้
3.2.1 เจ้าหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จะนาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้ หัวหน้า
กลุ่ มงานที่รับ ผิ ดชอบดูแลเว็บ ไซต์พิจ ารณาอนุญ าต ด้วยแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ผ่ านเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลพยุห์ ตามแนบท้ายประกาศที่เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีเร่งด่วนอนุโลมให้อนุญาตทางวาจาได้
3.2.2 กรณี อ นุ ญ าต หั ว หน้ ากลุ่ ม งานฯ มอบหมายเจ้ าหน้ าที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ (Web
Master) ซึ่งได้รับสิทธิ์ (Username และ Password) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ดาเนินการนาข้อมูลข่าวสาร
ขึ้นเว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น
3.2.3 กรณีไม่อนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานแจ้งกลับไปยัง
เจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้นพร้อมชี้แจงเหตุผล เช่น ไม่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน ไม่ถูกต้องตาม
รูปแบบไฟล์ข้อมูลที่อนุญาต

4.กลไกการ...

-44. กลไกการตรวจสอบ กากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
4.1 หน่ ว ยงานต้ อ งก าหนดเจ้าหน้ าที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ดู แ ลบริ ห ารจั ด การเว็บ ไซต์ (Web
Master) อย่างน้อย 2 คน เพื่อทางานทดแทนกันได้
4.2 เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุกรายการที่
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หากพบว่าครบระยะเวลาการเผยแพร่ให้นารายการนั้นลงจากเว็บไซต์
4.3 เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรฐานเว็บ ไซต์ห น่ วยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version 2.0) ของสานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตาม
มาตรา 7 มาตรา 9 และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกาหนด
4.4 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 อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกั นไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่
จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
4.5 ให้ ห น่ วยงานส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์ การ
รักษาความปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึก อบรม (Training)
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Management)
ทั้งนี้ ให้นาประกาศโรงพยาบาลพยุห์เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. 2563

(นายเชิดชาติ วิทูราภรณ์)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพยุห์

