ประกาศโรงพยาบาลพิมาย
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานประจาปี ๒๕๖๔
………………………………………………..
ตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ กาหนดให้หน่วยงานของ
ภาครัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องดาเนินงานตามมาตรฐาน
เว็บไซต์ของภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอานวยความสะดวก
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก มีความถูกต้อง ครบถ้วน ชั ดเจน เป็นปัจจุบันและสามารถสอบทานการ
ดาเนินงานของหน่วยงานตามนโยบายที่ประกาศไว้
โรงพยาบาลพิมาย ได้กาหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานดังนี้
๑. เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี้
๑.๑ ข้อมูลหน่วยงาน (General intimation) ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่านิ ย ม โครงสร้ างหน่ ว ยงาน ผู้ บริห าร อานาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติร าชการ
แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจาปี รายงานผลการปฏิบัติราชการ ช่องทางการ
ติดต่อ ข้อมูลสาธารณสุข กิจกรรมของหน่วยงาน คู่มือการปฏิบัติงาน ฯลฯ
๑.๒ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยแสดงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน
๑.๓ คลั ง ข้ อ มู ล เช่ น ข่ า วสารความรู้ สุ ข ภาพในรู ป แบบ Info Graphic สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย บทความ
ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติต่าง ๆ โดยอ้างอิงแหล่งที่มาและวัน เวลา กากับ เพื่อประโยชน์ในการนา
ข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี)
๑.๔ รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานในสังกัด หน่วยงานในสังกัดเดียวกัน
หน่วยงานนอก หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ
๑.๕ ข่าวประชาสัมพันธ์ เช่น การรณรงค์ด้านการสาธารณสุข การรับสมัครงาน การให้บริการคลินิก
หรือระบบบริการต่างๆ การประชาสัมพันธ์โครงการวิ่งเพื่อสุขภาพ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง

๒. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิมาย รวมถึงช่องทางอื่น ๆ เช่น
Facebook โรงพยาบาลพิมาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ดาเนินการดังนี้
๒.๑ แต่งตั้งคณะท างานหรื อ มอบหมายบุ คคล กลุ่ ม/ฝ่ าย ปฏิบัติงานบริห ารจัด การเว็บ ไซต์ ข อง
หน่วยงาน หรือบริหารจัดการข้อมูลใน Facebook โรงพยาบาลพิมาย หรือการบริหารจัดการ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ทาหน้ากลั่นกรอง ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของรายการข้อมูล
ข่าวสารที่จะนาไปประกาศเผยแพร่ และปฏิบัติตามพระราบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่าง เคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย และ
ลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
๒.๒ การนาเข้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน ระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของ
ข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภท(นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์ โดยมีลาดับ
การปฏิบัติงานอย่างน้อย ดังนี้
๒.๒.๑ เจ้าหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จะนาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้หัวหน้ากลุ่ม
งานที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์พิจารณาอนุญาต ด้วยแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ตามท้ า ยประกาศ ที่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร กรณี เ ร่ ง ด่ ว นอนุ โ ลมให้
อนุญาตทางวาจาได้
๒.๒.๒ กรณีอนุญาต หัวหน้างานฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) ซึ่งได้รับ
สิทธิ์ (Username และ Password) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ดาเนินการนาข้อมูล
ข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูล
ข่าวสารนั้น
๒.๒.๓ กรณีไม่อนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานกลับไปยังเจ้าของ
ข้ อ มู ล ข่ า วสารนั้ น พร้ อ มชี้ แ จงเหตุ ผ ล เช่ น ไม่ ต รงหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ภารกิ จ ของ
หน่วยงาน ไม่ถูกต้อง
๓. การตรวจสอบและกากับติดตาม
๓.๑ กาหนดให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับผิดชอบการดูแลเว็บไซต์โรงพยาบาลพิมาย
๓.๑.๑ นายธนาวิทย์ สิทธิวัชร ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๓.๑.๒ นายราเชนทร์ คู่พิมาย ตาแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
๓.๑.๓ นางสาวใจรัก มีทองหลาง ตาแหน่ง ประชาสัมพันธ์
กาหนดให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับผิดชอบการดูแลFacebook โรงพยาบาลพิมาย
๓.๑.๔ นายโอปอ หนองบุญ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
๓.๑.๕ นายราเชนทร์ คู่พิมาย ตาแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

-๒๓.๒ เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุกรายการมี่เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน หากพบว่าครบระยะเวลาการเผยแพร่ให้นารายการนั้นลงจากเว็บไซต์
๓.๓ เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการข้อมูลข่าวสารตาม
มาตรฐานเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version ๒.๐)
ของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารของราชการกาหนด
๓.๔ เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลด
โอกาสที่จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
๓.๕ มีการส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์ การรักษาความมั่นคงความ
ปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึกอบรม การแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ให้ทุกกลุ่มงานปฏิบัติตามประกาศของโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

(นายสุผล ตติยนันทพร)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลพิมาย

