ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒5๖1
สาหรับกลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน ในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
-------------------------------------------ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ กาหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องดาเนินงานตามเว็บไซต์
ภาครัฐ (Government Website standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอานวยความสะดวกให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เป็นปัจจุบันนั้น
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จึงกาหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงานสาหรับกลุ่มงานในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ดังต่อไปนี้
๑. ให้หน่วยงานในสังกัดเผยแพร่ข้อมูลต่อผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน ดังนี้
๑.๑ ข้อมูลหน่วยงาน (General Information) ประกอบด้วยประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน ทาเนียบผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
(Information Officer: CIO) อานาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการและ
งบประมาณ รายจ่ายประจาปี คารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหน่วยงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address)
๑.๒ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน (Law ,Regulatory) โดยแสดง
ที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน
๑.๓ คลังความรู้ (Knowledge) เช่น ข่าวสารความรู้สุขภาพในรูปแบบ InfoGraphic
สื่อมัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติต่างๆ โดยอ้างอิงแหล่งที่มาและวัน เวลา กากับ เพื่อประโยชน์
ในการนาข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี)
๑.๔ รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Web Link) เช่น หน่วยงานในสังกัดเดียวกัน
หน่วยงานภายนอก หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ
๑.5 ข้อมูล ข่าวสารที่จัดไว้ให้ ประชาชนตรวจดูได้ ตามพระราชบัญ ญัติข้อมูล ข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ กาหนดตามมารา 9(8) และมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government Website standard
Version 2.0) ของสานักงานรัฐบาลอิเลคทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
๑.6 คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงานโดยแสดงขั้นตอน
การปฏิบัติงานพร้อมอธิบายการปฏิบัติงานพร้อมอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยการจัดทารูปแบบ “คู่มือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๑.7 คู่มือสาหรับประชาชน (Service Information) ข้อมูลการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน
โดยแสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนพร้อมอธิบายขั้นตอนการบริการอย่างชัดเจน ควรระบุระยะเวลา
ในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการนั้นๆ โดยการจัดทารูปแบบ “คู่มือสาหรับประชาชนสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือตลอดจนแบบฟอร์ม (Download Forms) เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ (ถ้ามี)
/1.8 ข่าว...

-2๑.8 ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relationship) ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน
รวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน เขน ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซือ้
๑.9 ระบบงานการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เป็นระบบงานตามภารกิจหน่วยงาน
ที่จัดทาเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือ Mobile Application ในการสื่อสารสองทาง
(Interactive) (ถ้ามี)
๑.10 แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒. ขั้นตอนการเผยแพรข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตให้ดาเนินการ ดังนี้
๒.๑ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ มีหน้าที่จัดการเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
๒.๑.๑ หน่วยงานเจ้าของข้อมูล นาส่งข้อมูลข่าวสาร พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทาง เผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บ ไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านทางช่องทาง ได้แก่
เว็บไซต์ของโรงพยาบาล http://www.vachiraphuket.go.th และช่องทางสื่อสารอื่น โดยระบุ ชื่อ ตาแหน่ง
หน่วยงาน และข้อมูลการติดต่อกลับอย่างชัดเจน
๒.๑.๒ ผู้อานวยการโรงพยาบาล ดาเนินการอนุมัติ/อนุญาตให้นาข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์
และมอบหมายให้กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการ
๒.๑.๓ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ จัดการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
(Web Master) ซึ่งไดรับสิทธิ์ (Username และ Password) ระบบบริหารจัดการ ดาเนินการ นาข้อมูลข่าวสาร
ขึ้นเว็บไซต์ในหมวดหมูท่ ี่ถูกต้อง ระบุแหล่งข้อมูล ลงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร ประเภท (นามสกุล)
ไฟล์ ขนาดไฟล์ และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น
๒.๑.๔ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นเจ้าของข้อมูล
(นาออกเมื่อครบระยะเวลา) และความครบถ้วนตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government Website
Standard Version 2.0) ของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอื่น คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการกาหนด ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไมให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสความเสียหายแกทางราชการ
2.๒ การออกแบบเว็บไซต์ หน่ วยงานต้องคานึ งถึงการแสดงผลบนอุปกรณ์ ความหลากหลาย
ควรออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดหน้าจอที่แตกต่างกัน
รวมถึง Smart Device เช่น Smart Phone Tablet
๒.๓ การเข้ า ถึ ง เว็ บ ไซต์ ข องประชาชน หน่ ว ยงานต้ อ งคานึ ง ถึ ง เวอร์ ชั่ น ของที่ ร องรั บ การ
แสดงผล หรือ การทางานที่สมบู รณของโปรแกรมที่ใช้ ในการดูเอกสารบนเว็บ ไซต์ เช่น PDF Readers/
Viewers หรือ Open Source อื่นๆ เป็นต้น ซึ่งหน่วยงาน ควรแจ้งไว้ในส่วนล่างของเว็บไซต์ หรือเพจ ที่แสดงเอกสาร
นั้นๆ ของหน่วยงาน
๒.๔ การบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงาน ควรมีการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) เพื่อความปลอดภัย
เช่น การใช้รหัสผ่าน เข้าระบบจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Username/Password)
/๒.5 การจัดเก็บ
-๓-

๒.๕ การจัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) ตามข้อกาหนดในพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕0
๒.๖ การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็บ ไซต์ ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตี
ทางอินเทอร์เน็ต (Cyber Security) ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กตรอน ๒๕๔๔
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ “มาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยส าหรั บ เว็บ ไซต์ (Website Security Standard)” ประกาศโดยส านักงานพัฒ นาธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาทิ การติดตั้งใบรับรองความปลอดภัย (CA) และใช้ HTTPS (Hyper
Transfer Protocol Secured) ช่วยรักษาความสมบูรณถูกต้องของข้อมูลผู้ใช้และเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ
ระหว่างคอมพิวเตอร์ ของผู้ใช้กับเว็บไซต์ที่มีบริการรับข้อมูล การใช้ Software หรือ Hardware บุกรุกโจมตี
(Firewall)
๒.๗ ข้อมูลข่าวสารต้องใช้คาอธิบาย/คาบรรยายเนื้อหาที่มีความถูกต้อง และเหมาะสม
และรูปภาพประกอบที่นามาใช้จะต้องไมละเมิดลิขสิทธิ์ หากจาเป็นต้องนามาเผยแพร่ ให้ระบุแหล่งที่มาข้อมูล
อ้างอิงรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่อนุญาต ไดแก ไฟล์ที่มีนามสกุล .pdf .xls .xlsx .doc .docx .jpg .png .zip .rar
ขนาดไฟล์ (size) ไมควรเกินไฟล์ละ 4 MB และต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วย การกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. ขั้นตอนการเผยแพรข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานให้ดาเนินการ ดังนี้
3.1 หัวหน้าหน่วยงาน แต่งตั้ง หรือมอบหมายกลุม/ฝ่ายหรือคณะทางานหรือเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน บริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๓.๒ การนาเข้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้อง และครบถ้วน ระบุแหล่งที่มาหรือ
เจาของข้อมูลช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสารวันที่เผยแพรประเภท (นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์ การปฏิบัติอย่างน้อย ดังนี้
๓.๒.๑ เจ้าหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จะนาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้หัวหน้ากลุ่มงาน
ที่รับผิดขอบดูแลเว็บไซต์พิจารณาอนุญาต ด้วยแบบฟอร์มการขอเผยแพรข้อมูลของหน่วยงานในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ตามแนบท้ายประกาศที่เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีเร่งด่วนอนุโลมให้อนุญาตทางวาจาได
๓.๒.๒ กรณีอนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานฯมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบ (Web Master)
ซึ่งไดรับสิทธิ (Username และ Password) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ดาเนินการนาข้อมูล เว็บไซต์ ใน
หมวดหมู่ที่ถูกต้อง และประสานแจ้งกลับไปยังเจาของข้อมูลข่าวสารนั้น
๓.๒.๓ กรณีไม่อนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานแจงกลับไปยัง
เจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้นพรอมชี้แจงเหตุผล เช่น ไม่ตรงหรือไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน ตามรูปแบบ
ไฟล์ข้อมูลที่อนุญาต
๔. กลไกการตรวจสอบ กากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
๔.๑ หน่วยงานต้องกาหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Master)
อย่างน้อย ๒ คน เพื่อทางานทดแทนกันได
๔.๒ เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุกรายการ
ที่เผยแพรบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หากพบว่าครบระยะเวลาการเผยแพร่ให้นารายการนั้นลงจากเว็บไซต์
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๔.๓ เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของรายงานข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรฐานเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ (Government Website standard Version 2.0) ของ
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกาหนด
๔.๔ เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและที่จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
๔.5ให้ ห น่ ว ยงานส่ ง เสริ มการเพิ่ม พู น ความรู้ และทั ก ษะการบริ ห าร จั ด การเว็ บ ไซต์
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึกอบรม
(Training) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Management)
ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มงานในสังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นาประกาศของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒5๖๑ สาหรับกลุ่มงาน /ฝ่าย/งาน
ในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

เฉลิมพงษ์ สุคนธผล
(นายเฉลิมพงษ์ สุคนธผล)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

