บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลบางสะพานน้อย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร 032 699025 ต่อ 102
ที่ ปข ๐๐๓๒.๒๐๑/1

วันที่

1 ตุลาคม 2563

เรื่อง ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางสะพานน้อย
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลบางสะพานน้อย
1. ต้นเรื่อง
ตามแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence–Based Integrity and Transparency
Assessment : EBIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
สานักงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในข้อคาถาม EB 1 และ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ ได้ ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ
ต้องจัดทาให้ มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องดาเนินงานตามมาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอานวยความสะดวก
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
2. ข้อเท็จจริง
ตามแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ฯ ในข้อ คาถาม EB 1 ได้กาหนดให้หน่วยงาน
มีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ชองหน่วยงาน
โดยมีกรอบแนวทาง ดังนี้
1. มีลักษณะ/ประเภท ข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ
2. มีการระบุวิธีการ ขั้นตอนการดาเนินงาน ระบุเวลาการดาเนินการและมีผู้รับผิดชอบ
ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน,
3. ผู้ บั ง คับ บั ญชาจะต้อ งสั่ งการหรืออนุญาตน าคาสั่ ง หรือกรอบแนวทางขึ้น เผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3. ข้อพิจารณา
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอเรียนว่า ได้ดาเนินการจัดทาประกาศโรงพยาบาลบางสะพาน
น้อย เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางสะพานน้อย เรียบร้อย
แล้ว และขออนุญาตนาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4. ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
4.1 ลงนามประกาศโรงพยาบาลบางสะพานน้อย เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางสะพานน้อย ตามเอกสารแนบท้าย
4.2 อนุ ญ าตให้ เ ผยแพร่ ประกาศโรงพยาบาลบางสะพานน้ อ ย เรื่ อ ง แนวทางการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางสะพานน้อย บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบาง
สะพานน้อย
 ลงนามในประกาศฯ ตามข้อเสนอ 4.1
 อนุญาตให้เผยแพร่ประกาศบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามข้อเสนอ 4.2

เจ้า
(นายสมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์)

ผู้อานวยการโรงพยาบาลบางสะพานน้อย

(นางสาวดารณี ครองบุญ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน

ประกาศโรงพยาบาลบางสะพานน้อย
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางสะพานน้อย พ.ศ. 2564
………………………………………….………
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ กาหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องดาเนินงานตามมาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอานวยความสะดวกให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบันนั้น
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จึงกาหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานดังต่อไปนี้
๑. ให้โรงพยาบาลบางสะพานน้อย เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดังนี้
๑.๑ ข้อมูลหน่วยงาน (General Information) ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา
วิสัย ทัศน์ พัน ธกิจ โครงสร้ างหน่ วยงาน ทาเนียบผู้ บริหาร ข้อมูล ผู้บริหารเทคโนโลยีส ารสนเทศระดับสู ง
(Chief information Officer : CIO) อานาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี คารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหน่วยงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address)
๑.๒ กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หน่ ว ยงาน (Law,Regulatory,
Compliance) โดยแสดงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน
๑.๓ คลังความรู้ (Knowledge) เช่น ข่าวสารความรู้สุขภาพในรูปแบบ Info Grephic
สื่ อมั ล ติมี เดีย บทบาท ผลงานวิจั ย ข้อ มูล สถิติ ต่ าง ๆ โดยอ้างอิงถึ งแหล่ งที่ มาและวั น เวลา กากับ เพื่ อ
ประโยชน์ในการนาข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี)
๑.๔ รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Web link) เช่น หน่วยงานในสังกัด
หน่วยงานสังกัดเดียวกัน หน่วยงานภายนอก หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ
๑.๕ ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการกาหนดตามมาตรา ๙ (๘) และมาตรฐานเว็บไซต์หน่ว ยงานภาครัฐ (Government Website
Standard Version ๒.๐) ของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
๑.๖ คู่มือมาตรการปฏิบัติงานของหน่ว ยงานตามภารกิจ ของหน่ว ยงาน โดยแสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อมอธิบายขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆ
โดยจัดทาเป็นรูปแบบ “คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
1.7 คู่มือ ...

-2๑.๗ คู่มือสาหรับประชาชน (Service Information) ข้อมูลการบริการตามภารกิจของ
หน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนพร้อมอธิบายขั้นตอนบริการอย่างชัดเจน ทั้งนี้
ควรระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการนั้นๆ โดยจัดทาเป็นรูปแบบ “คู่มือสาหรับประชาชน”
และสามารถดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม (Download Forms) เพื่ออานวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการติดต่อราชการ (ถ้ามี)
๑.๘ ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ข่าวสารทั่วไป ภายข่าวกิจกรรม เรื่อง
แจ้งเตือน รวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง
๑.๙ ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เป็นระบบงานตาม
ภารกิจหน่วยงานที่จัดทาเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือ Mobile Application
ในลักษณะสื่อสารสองทาง (Interactive) (ถ้ามี)
๑.๑๐ แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบ
ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ดาเนินการดังนี้
๒.๑ โรงพยาบาลบางสะพานน้อย มีหน้าที่บริหารจัดการเว็บไซต์
๒.๑.๑ กลุ่ ม งานเจ้าของข้ อมูล นาส่ งข้อ มูล ข่ าวสาร พร้อ มแบบฟอร์มการขอ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลตามประกาศโรงพยาบาลบางสะพานน้อย เรื่อง แนวทางการ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านสาธารณะผ่ านเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลบางสะพานน้อย พ.ศ. ๒๕๖๒ ผ่านทางช่องทาง
ได้แก่ หนังสือราชการ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางสื่อสารอื่น โดยระบุชื่อ ตาแหน่ง กลุ่ม งาน และ
ข้อมูลการติดต่อกลับอย่างชัดเจน
๒.๑.๒ ผู้อานวยการโรงพยาบาลบางสะพานน้อย ดาเนินการอนุมัติ/อนุญาตให้นา
ข้อมูลขึน้ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางสะพานน้อย และมอบหมายศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการ
๒.๑.๓ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) ซึ่ง
ได้รับสิทธิ์ (Username และ Password) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ดาเนินการนาข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์
ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง ระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสารวันที่เผยแพร่ ประเภท
(นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์ และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น
๒.๑.๔ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูล (นาออกเมื่อครบระยะเวลา) และความครบถ้วนตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ
(Government Website Standard Version 2.0) ของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสาร
อื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกาหนด ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่
จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
๒.๒ การออกแบบเว็ บ ไซต์ หน่ ว ยงานต้ อ งค านึ ก การแสดงผลบนอุ ป กรณ์ ที่ มี ค วาม
หลากหลาย ควรออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ที่มีขนาด
หน้าจอแตกต่างกัน รวมถึง Smart Device เช่น Smart Phone Tablet
2.3 การเข้า ...

-3๒.๓ การเข้าถึงเว็บไซต์ของประชาชน หน่วยงานต้องคานึงถึงเวอร์ชันขั้นต่าของบราว์
เซอร์ที่รองรับการแสดงผล หรือการทางานที่สมบูรณ์ของโปรแกรมที่ใช้ในการดูเอกสารบนเว็บไซต์ ซึง่
หน่วยงานควรแจ้งไว้ในส่วนล่างของเว็บไซต์หรือหน้าที่เพจที่แสดงเอกสารนั้นๆ ของหน่วยงาน
๒.๔ การบริหารจัดการเว็บไซต์ หน่วยงานควรมีการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) เพื่อ
เพิ่มความปลอดภัย เช่น การใช้รหัสผ่านเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Encryption) เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัย เช่น การใช้รหัสผ่านเข้าสู้ระบบจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Username/Password)
๒.๕ การจัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) ตามข้อกาหนดใน
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐
๒.๖ การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็บไซต์ ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทาง
อินเทอร์เน็ต (Cyber Security) ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ “มาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสาหรับเว็บไซต์ (Website Security Standard)” ประกาศโดยสานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาทิ การติดตั้งใบรับรองความปลอดภัย (CA) และใช้ HTTPS (Hypertexr
Transfer Protocol Secure) ช่วยรักษาความสมบู รณ์ถูกต้องของข้อมูลผู้ใช้และเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ
ระหว่างคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้กับเว็บไซต์ที่มีบริการรับข้อมูล การใช้ Software หรือ Hardware ป้องกันการ
บุกรุกโจมตี (Firewall)
๒.๗ ข้อมูลข่าวสารต้องใช้คาอธิบาย/คาบรรยายเนื้อหาที่มีความถูกต้อง และมีความ
เหมาะสม ข้อความ และรูปภาพประกอบที่นามาใช้ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากจาเป็นต้องนามาเผยแพร่ให้ระบุ
แหล่งที่มาข้อมูลอ้างอิงรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่อนุญาต ได้แก่ ไฟล์ที่มีนามสกุล .pdf .xls .xlsx .doc .docx
.jpg.png .zip .rar ขนาดไฟล์ (size) ไม่ควรเกินไฟล์ละ 4 MB และต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ดาเนินการดังนี้
๓.๑ ดาเนินการแต่งตั้งและมอบหมายกลุ่มงานหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการ
เว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางสะพานน้อย
๓.๒ การน าเข้ า ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ต้ อ งเป็ น ข้ อ มู ล ปั จ จุ บั น ถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว น ระบุ
แหล่งที่มาหรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์
โดยมีลาดับการปฏิบัติอย่างน้อย ดังนี้
๓.๒.๑ เจ้าหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จะนาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้
หัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์พิจารณาอนุญาต ด้วยแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของโรงพยาบาลบางสะพานน้อย ตามแนบท้ายประกาศที่เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีเร่งด่วนอนุโลมให้อนุญาต
ทางวาจาได้
๓.๒.๒ กรณี อ นุ ญ าต หั ว หน้ า กลุ่ ม งานฯ มอบหมายเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
(Web Master) ซึ่งได้รับสิทธิ์ (Username และ Password) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ดาเนินการนาข้อมูล
ข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น
๓.๒.๓ กรณีไ ม่ อนุ ญาต หั ว หน้า กลุ่ ม งานฯ มอบหมายเจ้ าหน้ าที่ ประสานแจ้ ง
กลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้นพร้อมชี้แจงเหตุผล เช่น ไม่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน ไม่
ถูกต้องตามรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่อนุญาต
4. กลไก...
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๔.๑ โรงพยาบาลบางสะพานน้อย กาหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลบริหารจัดการ
เว็บไซต์ (Web Master) อย่างน้อย ๒ คน เพื่อทางานทดแทนกันได้
๔.๒ เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุกรายการ
ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางสะพานน้อย หากพบว่าครบระยะเวลาการเผยแพร่ให้นารายการนั้น
ลงจากเว็บไซต์
๔.๓ เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการข้อมูล
ข่าวสารตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version ๒.๐) ของ
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกาหนด
๔.๔ เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่
จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
๔.๕ ดาเนินการส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์ การ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึกอบรม
(Training) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Management)
ทั้งนี้ ให้ทุกกลุ่ม งานนาประกาศโรงพยาบาลบางสะพานน้อย เรื่อง แนวทางการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางสะพานน้อย พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปใช้ปฏิบัติงานการเผยแพร่
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางสะพานน้อย และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

(นายสมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลบางสะพานน้อย

สาเนาคู่ฉบับ
ประกาศโรงพยาบาลบางสะพานน้อย
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางสะพานน้อย พ.ศ. 2564
………………………………………….………
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ กาหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องดาเนินงานตามมาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอานวยความสะดวกให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบันนั้น
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จึงกาหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานดังต่อไปนี้
๑. ให้ โ รงพยาบาลบางสะพานน้ อ ยเผยแพร่ ข้ อ มู ล ต่ อ สาธารณะผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข อง
หน่วยงานดังนี้
๑.๑ ข้อมูลหน่วยงาน (General Information) ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา
วิสัย ทัศน์ พัน ธกิจ โครงสร้ างหน่ วยงาน ทาเนียบผู้ บริหาร ข้อมูล ผู้บริหารเทคโนโลยีส ารสนเทศระดับสู ง
(Chief information Officer : CIO) อานาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี คารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหน่วยงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address)
๑.๒ กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หน่ ว ยงาน (Law,Regulatory,
Compliance) โดยแสดงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน
๑.๓ คลังความรู้ (Knowledge) เช่น ข่าวสารความรู้สุขภาพในรูปแบบ Info Grephic
สื่ อมั ล ติมี เดีย บทบาท ผลงานวิจั ย ข้อ มูล สถิติต่ าง ๆ โดยอ้างอิงถึ งแหล่ งที่ มาและวั น เวลา กากับ เพื่ อ
ประโยชน์ในการนาข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี)
๑.๔ รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Web link) เช่น หน่วยงานในสังกัด
หน่วยงานสังกัดเดียวกัน หน่วยงานภายนอก หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ
๑.๕ ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการกาหนดตามมาตรา ๙ (๘) และมาตรฐานเว็บไซต์หน่ว ยงานภาครัฐ (Government Website
Standard Version ๒.๐) ของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
๑.๖ คู่มือมาตรการปฏิบัติงานของหน่ว ยงานตามภารกิจของหน่ว ยงาน โดยแสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อมอธิบายขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้น
ๆ โดยจั ด ทาเป็ น รู ป แบบ “คู่ มือ มาตรฐานการปฏิ บัติง านของหน่ว ยงาน” และสามารถดาวน์ โ หลดคู่มื อ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
1.7 คู่มือ ...
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หน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนพร้อมอธิบายขั้นตอนบริการอย่างชัดเจน ทั้งนี้
ควรระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการนั้นๆ โดยจัดทาเป็นรูปแบบ “คู่มือสาหรับประชาชน”
และสามารถดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม (Download Forms) เพื่ออานวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการติดต่อราชการ (ถ้ามี)
๑.๘ ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ข่าวสารทั่วไป ภายข่าวกิจกรรม เรื่อง
แจ้งเตือน รวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง
๑.๙ ระบบงานให้บริการในรูป แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เป็นระบบงานตาม
ภารกิจหน่วยงานที่จัดทาเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือ Mobile Application
ในลักษณะสื่อสารสองทาง (Interactive) (ถ้ามี)
๑.๑๐ แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบ
ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ดาเนินการดังนี้
๒.๑ โรงพยาบาลบางสะพานน้อย มีหน้าที่บริหารจัดการเว็บไซต์
๒.๑.๑ กลุ่ มงานเจ้าของข้ อมูล นาส่ งข้อ มูล ข่ าวสาร พร้อ มแบบฟอร์มการขอ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลตามประกาศโรงพยาบาลบางสะพานน้อย เรื่อง แนวทางการ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางสะพานน้อย พ.ศ. ๒๕๖๒ ผ่านทางช่องทาง
ได้แก่ หนังสือราชการ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางสื่อสารอื่น โดยระบุชื่อ ตาแหน่ง กลุ่มงาน และ
ข้อมูลการติดต่อกลับอย่างชัดเจน
๒.๑.๒ ผู้อานวยการโรงพยาบาลบางสะพานน้อย ดาเนินการอนุมัติ/อนุญาตให้นา
ข้อมูลขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางสะพานน้อย และมอบหมายศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการ
๒.๑.๓ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) ซึ่ง
ได้รับสิทธิ์ (Username และ Password) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ดาเนินการนาข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์
ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง ระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสารวันที่เผยแพร่ ประเภท
(นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์ และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น
๒.๑.๔ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูล (นาออกเมื่อครบระยะเวลา) และความครบถ้วนตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ
(Government Website Standard Version 2.0) ของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสาร
อื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกาหนด ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่
จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
๒.๒ การออกแบบเว็ บ ไซต์ หน่ ว ยงานต้ อ งค านึ ก การแสดงผลบนอุ ป กรณ์ ที่ มี ค วาม
หลากหลาย ควรออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ที่มีขนาด
หน้าจอแตกต่างกัน รวมถึง Smart Device เช่น Smart Phone Tablet
2.3 การเข้า ...

-3๒.๓ การเข้าถึงเว็บไซต์ของประชาชน หน่วยงานต้องคานึงถึงเวอร์ชันขั้นต่าของบราว์
เซอร์ที่รองรับการแสดงผล หรือการทางานที่สมบูรณ์ของโปรแกรมที่ใช้ในการดูเอกสารบนเว็บไซต์ ซึ่ง
หน่วยงานควรแจ้งไว้ในส่วนล่างของเว็บไซต์หรือหน้าที่เพจที่แสดงเอกสารนั้นๆ ของหน่วยงาน
๒.๔ การบริหารจัดการเว็บไซต์ หน่วยงานควรมีการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) เพื่อ
เพิ่มความปลอดภัย เช่น การใช้รหัสผ่านเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Encryption) เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัย เช่น การใช้รหัสผ่านเข้าสู้ระบบจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Username/Password)
๒.๕ การจัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) ตามข้อกาหนดใน
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐
๒.๖ การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็บไซต์ ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทาง
อินเทอร์เน็ต (Cyber Security) ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ “มาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสาหรับเว็บไซต์ (Website Security Standard)” ประกาศโดยสานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาทิ การติดตั้งใบรับรองความปลอดภัย (CA) และใช้ HTTPS (Hypertexr
Transfer Protocol Secure) ช่วยรักษาความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลผู้ใช้และเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ
ระหว่างคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้กับเว็บไซต์ที่มีบริการรับข้อมูล การใช้ Software หรือ Hardware ป้องกันการ
บุกรุกโจมตี (Firewall)
๒.๗ ข้อมูลข่าวสารต้องใช้คาอธิบาย/คาบรรยายเนื้อหาที่มีความถูกต้อง และมีความ
เหมาะสม ข้อความ และรูปภาพประกอบที่นามาใช้ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากจาเป็นต้องนามาเผยแพร่ให้ระบุ
แหล่งที่มาข้อมูลอ้างอิงรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่อนุญาต ได้แก่ ไฟล์ที่มีนามสกุล .pdf .xls .xlsx .doc .docx
.jpg.png .zip .rar ขนาดไฟล์ (size) ไม่ควรเกินไฟล์ละ 4 MB และต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ดาเนินการดังนี้
๓.๑ ดาเนินการแต่งตั้งและมอบหมายกลุ่มงานหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการ
เว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางสะพานน้อย
๓.๒ การน าเข้ า ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ต้ อ งเป็ น ข้ อ มู ล ปั จ จุ บั น ถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว น ระบุ
แหล่งที่มาหรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์
โดยมีลาดับการปฏิบัติอย่างน้อย ดังนี้
๓.๒.๑ เจ้าหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จะนาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้
หัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์พิจารณาอนุญาต ด้วยแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของโรงพยาบาลบางสะพานน้อย ตามแนบท้ายประกาศที่เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีเร่งด่วนอนุโลมให้อนุญาต
ทางวาจาได้
๓.๒.๒ กรณี อ นุ ญ าต หั ว หน้ า กลุ่ ม งานฯ มอบหมายเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
(Web Master) ซึ่งได้รับสิทธิ์ (Username และ Password) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ดาเนินการนาข้อมูล
ข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น
๓.๒.๓ กรณีไ ม่ อนุ ญาต หั ว หน้า กลุ่ ม งานฯ มอบหมายเจ้ าหน้ าที่ ประสานแจ้ ง
กลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้นพร้อมชี้แจงเหตุผล เช่น ไม่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน ไม่
ถูกต้องตามรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่อนุญาต
4. กลไก...

-4๔. กลไกการตรวจสอบ กากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
๔.๑ โรงพยาบาลบางสะพานน้อยกาหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลบริหารจัดการ
เว็บไซต์ (Web Master) อย่างน้อย ๒ คน เพื่อทางานทดแทนกันได้
๔.๒ เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุกรายการ
ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางสะพานน้อย หากพบว่าครบระยะเวลาการเผยแพร่ให้นารายการนั้น
ลงจากเว็บไซต์
๔.๓ เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการข้อมูล
ข่าวสารตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version ๒.๐) ของ
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกาหนด
๔.๔ เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่
จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
๔.๕ ดาเนินการส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์ การ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึกอบรม
(Training) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Management)
ทั้งนี้ ให้ทุกกลุ่มงานนาประกาศโรงพยาบาลบางสะพานน้อย เรื่อง แนวทางการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางสะพานน้อย พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปใช้ปฏิบัติงานการเผยแพร่
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางสะพานน้อย และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

(นายสมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลบางสะพานน้อย

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ โรงพยาบาลบางสะพานน้อย
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศโรงพยาบาลบางสะพานน้อย
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ โรงพยาบาลบางสะพานน้อย
ชื่อหน่วยงาน ....................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี: ....…………………………………………………………………………………………………………………………………
หัวข้อ: .......……………………………………………………………………………………………………………………………………….
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
.............………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.............………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.............………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.............………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.............………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Linkภายนอก: …………………………………………………………………………………………..………………………………………
หมายเหตุ: ………………………………………….....…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(...........................................................)
ตาแหน่ง..........................................................
วันที่..........เดือน.......................พ.ศ..................

(...........................................................)
ตาแหน่ง............................................(หัวหน้า)
วันที่..........เดือน.......................พ.ศ..................

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(...........................................................)
ตาแหน่ง..........................................................
วันที่..........เดือน.......................พ.ศ..................

-๒คาอธิบายแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ โรงพยาบาลบางสะพานน้อย
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวข้อ
หน่วยงาน

คาอธิบาย
หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลบางสะพานน้อย เป็นผู้จัดทาและ
เผยแพร่ข้อมูล

วัน/เดือน/ปี

วัน เดือน ปี ที่ขอนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่

หัวข้อ

กาหนดหัวข้อที่จะนาขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความสาคัญที่มาจาก
เนื้อหามีความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด

รายละเอียดข้อมูล

เลือกใช้คาอธิบาย/คาบรรยายที่มีความกระชับใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
และสะกดคาให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสมกับลักษณะรูปแบบ
ข้อมูลแต่ละชนิด

Link ภายนอก

ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือนามาใช้ในการเผยแพร่

หมายเหตุ

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (ผู้รายงาน)

ระบุลงลายมือชื่อหรือผู้รับผิดชอบที่ได้มอบหมายจากหัวหน้างาน/
หัวหน้ากลุ่มงาน

ผู้อนุมัติรับรอง

ระบุลงลายมือชื่อของหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงานของหน่วยงานใน
สังกัดโรงพยาบาลบางสะพานน้อย

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(Web Master)

ระบุลายมือชื่อผู้ทาการ Upload ข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงานของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาล
บางสะพานน้อย

