
ประกาศโรงพยาบาลจะนะ
เร่ืองแนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2562

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมี
ขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได และตองดําเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซตของภาครัฐ
(Government website Standard) เพ่ือใหบริการตามภารกิจและอํานวยความสะดวกใหประชาชนสามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสารไดสะดวกมีความถูกตองชัดเจนครบถวนเปนปจจุบันนั้น

โรงพยาบาลจะนะ ไดกําหนดแนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน ดังตอไปนี้
1. เผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน ดังนี้
1.1 ขอมูลของโรงพยาบาลจะนะ (General information) ประกอบดวย ประวัติความเปนมา วิสัยทัศน

พันธกิจ โครงสรางหนวยงาน ทําเนียบผูบริหาร (Chief information Office : CIO) อํานาจหนาที่ ยุทธศาสตร
แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําป คํารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ
รายละเอียดชองทางการติดตอสื่อสารหมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหนวยงานงาน ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส email address

1.2 กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่เก่ียวของกับโรงพยาบาลจะนะ (Law, Regulatory, Compliance) โดย
แสดงที่มาของขอมูลอยางชัดเจน

1.3 คลังความรู (Knowledge) เชน ขาวสารความรูสุขภาพในรูปแบบ Info Graphic สื่อมัลติมีเดีย บทความ
ผลงานวิจัยขอมูลสถิติตาง ๆ โดยอางอิงถึงแหลงที่มาและวัน เวลา กํากับ เพ่ือประโยชนในการนําขอมูลไปใชตอ (ถามี)

1.4 รายชื่อเว็บไซตหนวยงานที่เก่ียวของ (Web link) เชน หนวยงานตางๆ ในโรงพยาบาลจะนะ
1.5 ขอมูลขาวสารที่จัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และขอมูลขาวสารอ่ืนที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนดตามมาตรา 9 (8)
และมาตรฐานเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐ (Government website Standard Version 2.0) ของสํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส องคการมหาชน

1.6 คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงานตามภารกิจของหนวยงาน โดยแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน
พรอมอธิบายข้ันตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแตละข้ันตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยจัดทําเปนรูปแบบ “คูมือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน” และสามารถดาวนโหลดคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน

1.7 คูมือสําหรับประชาชน (Service Information) ขอมูลการบริการตามภารกิจของหนวยงาน โดยแสดง
ข้ันตอนการใหบริการตางๆ แกประชาชนพรอมอธิบายข้ันตอนบริการอยางชัดเจน ทั้งนี้ควรระบุระยะเวลาในแตละ
ข้ันตอนของการใหบริการนั้นๆ โดยจัดทําเปนรูปแบบ “คูมือสําหรับประชาชน” และสามารถดาวนโหลดเอกสารคูมือ
ตลอดจนแบบฟอรม (Download forms) เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน ในการติดตอราชการ (ถามี)



1.8 ขาวประชาสัมพันธ (Public Relations) ขาวสารทั่วไป ภาพขาวกิจกรรม เร่ืองแจงเตือนรวมถึงขาว
ประกาศของโรงพยาบาลจะนะ เชน ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจาง ผลการจัดซื้อจัดจาง

1.9 ระบบงานใหบริการ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service) เปนระบบงานตามภารกิจหนวยงานที่จัดทํา
เปนระบบงานคอมพิวเตอร ใหบริการผานหนาเว็บไซต หรือ Mobile Application ในลักษณะสื่อสารสองทาง
(Interactive) (ถาม)ี

1.10 แสดงสถิติการเขาใชบริการเว็บไซต แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมินความพึงพอใจ ที่มีตอ
เว็บไซตของโรงพยาบาลจะนะ

2. ขั้นตอนการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของโรงพยาบาลจะนะ ใหดําเนินการดังนี้
2.1 โรงพยาบาลจะนะ ไดแตงตั้งหรือมอบหมายกลุม/ฝาย หรือคณะทํางานหรือเจาหนาที่ปฏิบัติงานบริหาร

จัดการเว็บไซตของหนวยงาน ดังนี้
๒.1.1 ผูอนุมัติรับรองขอมูล     คือ นายสุภัทร   ฮาสุวรรณกิจ ตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลจะนะ
๒.1.2 ผูรับผิดชอบการใหขอมูล คือ นายวิจัย ยานวิมุติ ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
๒.1.2 ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร คือ นางสาวโศภิษฐ  ไพเราะ ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร
๒.2 การนําเขาขอมูลขาวสาร ตองเปนขอมูลปจจุบัน ถูกตองและครบถวน ระบุแหลงที่มาหรือเจาของขอมูล

ชวงวันที่ของขอมูลขาวสาร วันที่เผยแพร ประเภท (นามสกุล) ไฟล ขนาดไฟลโดยมีลําดับการปฏิบัติอยางนอย ดังนี้
๒.2.1 เจาหนาที่เสนอขอมูลขาวสารที่ประสงคจะนําข้ึนเผยแพรบนเว็บไซต ใหผูอํานวยการโรงพยาบาลจะนะ

พิจารณาอนุญาต ดวยแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซต ของหนวยงานในราชการบริหาร สวนกลาง
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามแนบทายประกาศที่เปนลายลักษณอักษร กรณีเรงดวนอนุโลมใหอนุญาตทาง
วาจาได

๒.2.2 กรณีอนุญาตผูอํานวยการโรงพยาบาลจะนะ มอบหมายใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ webmaster ซึ่งไดรับ
สิทธ์ิ (Username และ Password) เขาสูระบบบริหารจัดการ ดําเนินการนําขอมูลขาวสารข้ึนเว็บไซตในหมวดหมูที่
ถูกตอง และประสานแจงกลับไปยังเจาของขอมูลขาวสารนั้น

๒.2.3 กรณีไมอนุญาต ผูอํานวยการโรงพยาบาลจะนะมอบหมายเจาหนาที่ที่ประสานแจงกลับไปยังเจาหนาที่
ของขอมูลขาวสาร นัดพรอมชี้แจงเหตุผลเชนไมตรงหรือเก่ียวของกับภารกิจของหนวยงาน ไมถูกตองตามรูปแบบ
ไฟลขอมูลที่อนุญาต

๓. กลไกการตรวจสอบ กํากับติดตามอยางตอเน่ือง
๓.1 โรงพยาบาลจะนะไดกําหนดใหเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ผูดูแลบริหารจัดการเว็บไซต webmaster จํานวน

3 คน ดังนี้
3.1.1 นางสาวโศภิษฐ  ไพเราะ ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร
3.1.2 นางฝาติมะ  รอหีม ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร
3.1.3 นางอรุณี  พรมทอง ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
๓.2 เจาหนาที่ Web Master มีหนาที่ตรวจสอบความเปนปจจุบันของขอมูลทุกรายการ ที่เผยแพรบนเว็บไซต

โรงพยาบาลจะนะ หากพบวาครบระยะเวลาการเผยแพรใหนํารายการนั้นลงจากเว็บไซต



๓.3 เจาหนาที่ Web Master มีหนาที่ตรวจสอบความครบถวนของรายการ ขอมูลขาวสารตามมาตรฐาน
เว็บไซตของหนวยงานภาครัฐ (Government website Standard Version 2.0) ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
(องคการมหาชน) และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และขอมูล
ขาวสารอ่ืนที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด

๓.4 เจาหนาที่ Web Master มีหนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 อยางเครงครัดเพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแกทาง
ราชการ

๓.5 ใหผูอํานวยโรงพยาบาลจะนะ สงเสริมการเพ่ิมพูนความรูและทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต การรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ใหแกเจาหนาที่อยางตอเนื่อง ทั้งการฝกอบรม (Training) และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงาน (Knowledge Management)

ทั้งนี้ ใหผูอํานวยโรงพยาบาลจะนะ นําประกาศโรงพยาบาลจะนะ เร่ือง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอ
สาธารณะผานเว็บไซตของโรงพยาบาลจะนะ พ.ศ. 2562  ข้ึนเผยแพรบนเว็บไซตของโรงพยาบาลจะนะ และถือปฏิบัติ
โดยเครงครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. 256๒

(นายสุภัทร  ฮาสุวรรณกิจ)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลจะนะ


	บันทึกข้อความ_IEB8ทังหมด_2563ปปป.pdf (p.1-2)
	EB8.2-62ประกาศแนวทาง.pdf (p.3-5)
	My 8.2แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานSign .pdf (p.3-5)


