ประกาศโรงพยาบาลวาปีปทุม
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สาหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลวาปีปทุม
--------------------------------ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 กาหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องดาเนินงานตามมาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอานวยความสะดวก
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
โรงพยาบาลวาปีปทุม จึง กาหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน สาหรับหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ดังต่อไปนี้
1. ให้หน่วยงานในสังกัดเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี้
1.1 ข้ อ มู ลหน่ ว ยงาน (General Information) ประกอบด้ ว ย ประวั ติ ค วามเป็ น มา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน ทาเนียบผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief
information Officer : CIO) อานาจหน้า ที่ ยุท ธศาสตร์ แผนปฏิบั ติราชการ แผนงาน โครงการ และ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี คารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหน่วยงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address)
1.2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน (Law, Regulatory,
Compliance) โดยแสดงที่มาของข้อมูลชัดเจน
1.3 คลังความรู้ (Knowledge) เช่น ข่าวสารความรู้สุขภาพในรูปแบบ info Graphic
สื่อมัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติต่างๆ โดยอ้างอิงถึงแหล่งที่มา และวัน เวลา กากับเพื่อประโยชน์
ในการนาข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี)
1.4 รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Web link) เช่นหน่วยงานในสังกัด หน่วยงาน
สังกัดเดียวกัน หน่วยงานภายนอก หรือเว็บไซต์อนื่ ๆที่น่าสนใจ
1.5 ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญ ญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 มาตร 9 และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
กาหนดตามมาตรา 9(8) และมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government Web Standard Version
2.0 ) ของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
1.6 คู่มือมาตรฐานการปฏิบั ติง านของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อมอธิบายขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆ
โดยจัดทาเป็นรูปแบบ “คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลคู่มือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
1.7 คู่มือ...

-21.7 คู่ มื อ ส าหรั บ ประชาชน (Service information) ข้ อ มู ล การบริ ก ารตามภารกิ จ
ของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆแก่ประชาชนพร้อมอธิบายขั้นตอนบริการอย่างชัดเจน
ทั้ง นี้สามารถดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม (Download Form) เพื่ออานวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการติดต่อราชการ (ถ้ามี)
1.8 ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้ง
เตือนรวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
1.9 แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ให้ดาเนินการ ดังนี้
2.1 หัวหน้าหน่วยงาน แต่ง ตั้งหรือมอบหมายกลุ่ม/ฝ่าย หรือคณะทางานหรือเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.2 การนาเข้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน ระบุแหล่งที่มา
หรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์โดยมีลาดับ
การปฏิบัติอย่างน้อย ดังนี้
2.2.1 เจ้ า หน้ า ที่ เ สนอข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ป ระสงค์ จ ะน าขึ้ น เผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์
ให้หัวหน้ากลุ่มงานพิจารณาอนุญาต ด้วยแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตามแนบท้ายประกาศที่เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีเร่งด่วนอนุโลม
ให้อนุญาตทางวาจาได้
2.2.2 กรณี อ นุ ญ าต หั ว หน้ า กลุ่ ม งานฯมอบหมายเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
(Webmaster) ซึ่งได้รับสิทธิ์ (Username และ Password) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ดาเนินการนาข้อมูล
ข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง
2.2.3 กรณีไม่อนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานฯมอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานแจ้งกลับ ไป
ยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้นพร้อมชี้แจงเหตุผล เช่น ไม่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน ไม่ถูกต้อง
ตามรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่อนุญาต
3. กลไกการตรวจสอบ กากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
3.1 หน่วยงานกาหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้ าที่ผู้ดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์ (Webmaster)
อย่างน้อย 2 คน เพื่อทางานทดแทนกันได้
3.2 เจ้าหน้าที่(Webmaster) มีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version 2.0) ของสานักงาน
รัฐบาลอิ เล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญ ญั ติข้อมูลข่ าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกาหนด
3.3 เจ้ า หน้ า ที่ (Webmaster) 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
เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
3.4 ให้หน่วยงานส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์ การ
รักษาความมั่ นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่ างต่อเนื่อง ทั้ง การฝึกอบรม
(Training) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Management)
ทั้งนี้...

-3ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล ถือปฏิบัติตามประกาศโรงพยาบาลกันทรวิชัย เรื่อง
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 สาหรับหน่วยงานในสังกัด
โรงพยาบาลวาปีปทุม โดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561

(นายประพันธ์ สุนทรปกาสิต)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลวาปีปทุม

