
ประกาศโรงพยาบาลวังซิ้น

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๖

สำหรับโรงพยาบาลวังชิ้น

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราซการ พ.ศ. ๒๕๔0 มาตรา ๙ กำหนดให้หน่วยงาน 

ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประซาซนเข้าตรวจดูได้ และต้องดำเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 

(6๐ห6โกโท6ท*: พอช51*6 ร*ลทปลโป) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอำนวยความสะดวกให้ประซาซนสามารถ 

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องซัดเจนครบถ้วนเป็นบีจจุบัน นั้น

โรงพยาบาลวังชิ้น จึงกำหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 

ของหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานโรงพยาบาลวังชิ้นดังต่อไปนี้

๑.ให้หน่วยงานในสังกัดเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี้

๑.๑ ข้อมูลหน่วยงาน ((รอกอโ31 เท*๐โทาล*!๐ก) ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน ทำเนียบผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราซการ 

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี คำรับรอง รายงานผลการปฏิบัติราซการ รายละเอียด 

ซ่องทางการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหน่วยงาน ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิคส์ 

(อ๓ ลแ. ลปปโอรร)

๑.๒ กฎหมาย ระเบ ียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน (1ลผ, 86ฐน๒*๐เ7, 

0๐๓ เวแลก06) โดยแสดงท่ีมาซองข้อมูลอย่างซัดเจน

๑.๓ คลังความรู้ (̂ ท๐ฟ.6ป?6) เซ่น ข่าวสารความรู้สุขภาพในรูปแบบ เก*๐

&โลเวเาเอ สื่อมัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติต่าง ๆ โดยอ้างอิงแหล่งที่มาและวัน เวลา กำกับ เพ่ือ 

ประโยซน์ไนการนำข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี)

๑.๔ รายซื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (พ6ช นก10 เซ่น หน่วยงานในสังกัด 

หน่วยงานสังกัดเดียวกัน หน่วยงานภายนอก หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ท่ีน่าสนใจ

๑.๕ ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประซาซนตรวจดูได้ตามพระราซบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 

ซองทางราซการ พ.ศ. ๒๕๔0 ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 

ซองราซการกำหนดตามมาตรา ๙ (๘) และมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ ((ร0^6โก๓ 6ท* พอช5เ*6 

5*ลทปลโป \/อโ5เ๐ท ๒.0 ) ซองสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์



๒

๑.๖ คู่ม ือมาตรฐานการปฏิบัต ิงานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดย 

แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อมอธิบายขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 

นั้น ๆ โดยจัดทำเป็นรูปแบบ “คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการ 

ปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๑.๗ คู่มือสำหรับประขาซน (ร6ทพ่06 เก1๐โ๓ ลป๐ท) ข้อมูลการบริการตามภารกิจ 

ของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ แก่ประซาซนพร้อมอธิบายขั้นตอนบริการอย่างซัดเจน 

นั้งนี้ควรระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการนั้น ๆโดยจัดรูปแบบ “คู่มือสำหรับประซาซน” และ 

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม (0๐ผท๒ ลป โ๐โทก) เพื่ออำนวยความสะดวกในการ 

ติดต่อราซการ (ถ้ามี)

๑.๘ ข่าวสารประซาสัมพันธ์ (โน๒น0 โ!6๒ปอก) ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม 

เรื่องแจ้งเตือนรวมไปถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน เข่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการ 

จัดซ้ือจัดจ้าง

๑.๙ ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (6 -  ร6กปอ6) เป็นระบบงานตาม 

ภารกิจหน่วยงานที่จัดทำเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือ ^๐เวเ๒ /\(วเวชออปอก ใน 

ลักษณะส่ือสารสองทาง (เท16โล(ะปV6) (ถ้ามี)

๑.๑0 แสดงสถิติการเข้าใข้บริการเว็บไซต์ แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบ 

ประเมินความพึงพอใจที่มืต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แพร่ ให้ดำเนินการดังนี้

๒.๑ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มีหน้าที่บริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลวังซื้น

๒.๑.๑ หน่วยงานเจ้าของข้อมูล นำส่งข้อมูลข่าวสาร พร้อมแนบฟอร์มการขอ 

เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลวังซิ้นตามประกาศโรงพยาบาลวังซิ้นเรื่อง แนวทางการ 

เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านทางซ่องทาง ได้แก่ หนังสือราซการ 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และซ่องทางสื่อสารอื่น ๆ โดยระบุ ซ่ือ ตำแหน่ง หน่วยงาน และข้อมูลการติดต่อกลับ 

อย่างซัดเจน

๒.๑.๒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังซิ้นหริอผู้ได้รับมอบอำนาจดำเนินการ 

อนุมัติ/อนุญาตให้นำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ และมอบหมายให้ผู้รับผิดขอบจัดการ

๒.๑.๓ ศูนย์ข ้อมูลข่าวสาร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผ ู้ร ับผิดขอบ (ผ 6ช 

เทํล516โ) ซึ่งได้รับสิทธิ้ (บ56โทลทก6 และ โ’ล55ผ๐โป) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ดำเนินการนำข้อมูลข่าวสาร 

ขึ้นเว็บไซต์ในหมวดหมู'ที่ถูกต้อง ระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ 

ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์ และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น



๒.๑.๔ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดซอบ (พอช !ฬล5*6โ) มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็น 

ปิจจุบันของข้อมูล (นำเอกสารเมื่อครบระยะเวลา) ตามพระราชบัญญัติข้อมูลซ่าวสารฃองราซการกำหนด ทั้งนี้ 

ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒(ะ๖๐ อย่างเคร่งครัด เพ่ือ 

ป้องกันไมให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแก,ทางราชการ

๒.๒ การออกแบบเว็บไซต์ หน่วยงานต้องคำนึงถึงการแสดงผลบนอุปกรณ์ที่มีความ 

หลากหลาย ควรออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับขนาดหน้าจอชองอุปกรณ์ทุกชนิด ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ขนาดหน้าจอ 

แตกต่างกัน

๒.๓ การเข้าถึงเว็บไซต์ชองประชาซน หน่วยงานต้องคำนึงถึงเวอร์ชั่นขั้นตํ่าฃอง 

บราวเซอร์ที่รองรับการแสดงผล หรือการทำงานที่สมบูรณ์ของโปรแกรมที่ใข้ในการดูแลเอกสารบนเว็บไซต์ 

เซ่น เ3□กั 6̂ล(ว่6โ / พ6ผ6โ หรือ 0 เวรก ร๐ชโอ6 อื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานงานควรแจ้งไว้ในส่วนล่างชอง 

เว็บไซต์หรือหน้าเพจที่แสดงเอกสารนั้น ๆ ของหน่วยงาน

๒.๔ การบริหารจัดการเว็บไซต์ หน่วยงานควรมีการเข้ารหัสข้อมูล (̂ ก(ะเๅ/เว*!(วก) 

เพื่อเพิ่มความปลอดภัย เซ่น การใช้รหัสผ่านเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน (บรอโกลโก6 และ 

^ลรรผ๐ฟ)

๒.๔ การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็บไซต์ ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตี 

ทางอินเตอร์เนึต ((ะ/ชรโ ร6อนโ!*/)ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 

๒๕๔๔ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๑ และมาตรการรักษาความ 

มั่นคงปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ (พอชร!1:6 รออนโ!*/ 5*ลกฟลโฟ)

๓. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ดำเนินการดังนี้

๓.๑ หัวหน้าหน่วยงาน แต่งต ั้งหรือมอบหมายกลุ่ม/ฝ ่ายหรือคณะทำงานหรือ 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๓.๒ การน่าข้อมูลซ่าวสาร ช่วงวันที่ข้อมูลซ่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภท (นามสกุล) 

ไฟล์ ขนาดไฟล์โดยมีลำดับการปฏิบัติอย่างน้อยดังนี้

๓.๒.๑ เจ้าหน้าที่เสนอข้อมูลซ่าวสารที่ประสงค์จะน่าขึ้นเว็บไซต์ให้หัวหน้า 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบดูเว็บไซต์พ ิจารณาอนุญาต ด้วยแบบฟอร์มการขอเผยแพร่เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ตามแนบท้ายประกาศที่เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีเร่งด่วนอนุโลมให้อนุญาต 

ทางวาจาได้

๓.๒.๒ กรณีอนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(พอช 

เฟลร*อโ) ซึ่งได้รับสิทธ้ี (บ56โทลโกอ ?ลรรผ๐โฟ) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ดำเนินการน่าข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

ชองหน่วยงานโรงพยาบาลวังขึ้นตามแนบท้ายประกาศที่เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีเร่งด่วนอนุโลมให้อนุญาต 

ทางวาจาได้



๔

๓.๒.๓ กรณีไม่อนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานแจ้ง 

กลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้นพร้อมชี้แจงเหตุผล เซ่น ไม่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานไม่ 

ถูกต้องตามรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่อนุญาต

๔. กลไกการตรวจสอบ กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

๔.® หน่วยงานต้องกำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์(พอเว 

511:6) อย่างน้อย ๒ คน เพื่อทำงานทดแทนกันได้

๔.๒ เจ้าหน้าที่ พอช เทลร*อโ มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปีจจุบันของข้อมูลทุก 

รายการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หากพบว่าครบระยะเวลาการเผยแพร่ให้นำรายการนั้นออกจาก 

เว็บไซต์

๔.๓ เจ้าหน้าที่ พ อ๖ เทลร*อโ มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการ 

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (6๐หอเ'ท๓ อก* พอช5เ*6 ร*ลกปลโป V®โ51๐ก ๒.๐) 

ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราซการ พ.ศ. ๒๔๖๐ ตาม 

มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด

๔.๔ เจ้าหน้าที่ พอเว เทลร*อโ มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ 

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๔๖๐ อย่างเคร่งครัด เพื่อป๋องกันมิให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่ 

จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

๔.๔ ให้หน่วยงานส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์ การ 

รักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (นํทุชอโ รออบกิ*V) ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการผีเกอบรม 

(7โลกเกฐ) การแลกเปลี่ยนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน (Xก๐ฝออเฐอ เทลกล5อกกอก*)

๔.๖ มีการกำกับติดตามรายงานผลการใช้กรอบแนวทาง ๆ โดยกำหนดการรายงาน 

ผลตามกรอบแนวทางฯ ปีละ ๒ คร้ัง ใน ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน

ทั้งนี๋ให้หน่วยงานนำประกาศโรงพยาบาลวังชิ้นเรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๔๖๖ สำหรับโรงพยาบาลวังชิ้นขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ 

ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๖๔


