
บันทึกข้อกวาม

ด่วนราชการ ทลุ่มงานสารสนเทศ โรงพยาบาลคุยบุร ึ โทร. ๐ ๓๒๖๘ ต®๐๘
ที่ ปช ๐๐๓๒.๓๐ร)/พิเศษ วับที ่ สนาา Ml
เรื่อง ประกาศแนวทางทารเพยแพร่ข้อมูธต่อสาธารณะม่านเว็บไชตชองหน่วยงาน พ.ศ.๒(ร๖!ร

เรียน หัวหนากลุ่มงาน หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ตามที ่รัฐบาลกำหนดใท้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการดามหลักเกณฑ์การประเมินค,ณธรรพและ 
ความโปร์งใสในการคำเนินงานหน่วยงานภาควัฐ (Integrity and Transparency Assessment'ITA) ประเด็น 
การเปิดเผยข้อมูลผ้านทบไชต์ชองหน่วยงาน เพี่อส่งเสรีมการบริหารกิจการบานเมึองที่ด็ อำนวยทวามสะดวก 

แก่ประชาชนใหัได้รับประโยชน์สูงสุด สามารถเข้าถึงข้อมูลข'ไวสารได้สะดวก และสามารลตรวจสอบการ 
ดำเนินงานชองหน่วยงาน โดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัชิที่ถูกต้อง ชดเจน ครบถ้วน และเซ็น 
ปิจจูบัน นั้น

โรงพยาบาลคุยบุร ีจึงได้จัดทำแนว1ทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ชธง 
หน่วยงาน เพี่อใฯเชินแนวหางในการปรับปรุงดูแลเว็บไชต์ชองหน่วยงานใท้เป็นไปดามพรรราชบัญญัติข้ธมูล 
ชำวสารชองทางราชการ พ.ศ.๒(ร:๔๐ พระราชกฤษฏีกาวำด้วยหลักเกณฑ์และวธึการบริหารกิจการบานเมธงที่ด ี
พ.ศ.๒๔๔๖ และมาตรฐานเว็บไชต์ภาครัฐ (Government Website Standard) ทังนีเพี่อชิองกันไม่ให้เกิด 
ความเสียหาย นละลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลรายละเอึยดตามปร11กา 
แนบนี้

จึงเรียนมาเพี่อทราบ และถือปฏิบัติดามประกาศแนวทางด้งกล่าวต่อไป

0T
(นายวึทรธาสินธุ)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุช 
รักษาการใบตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคุยบุรี



คำสังโรงพยาบาลๆยบุร ี

ที่ (£๘๖ / ๒(£๖๓
เรี่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซคํโรงพยาบาลคุยบุรี

ตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารารณะผ่านเว็บไชฅ์ของหน่วยงาน พ.ศ. bdrtos) ได้กำหนดให ั
แต่งตั้งหรือมอบหมายกลุ่ม/ฝ่าย/หรือคณะทำงาน หรือเจัาหน้าที่ปฏิบ้ตงานบรืหารจัดการเว็บไชด้หน่วยงาน นั้น

ฉะนั้น เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลต่อสารารณะ ผ่านเว็บไชตํโรงพยาบาลคุยบุร ีเป็นไปตามแนวทาง 
ของประกาศๆ ดังกล่าว จังขอแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไขตํโรงพยาบาลคุยบุร ีโดยมึองคํประกอบ

และอานาจหนาท ด่งน
๑. นางสุภขิรา วิสิทธผ่องพิมูล 
๒. นางทรงศร ีไชยวรรณ ์
๓. นายเมธ ึถีตาลรัศม ี
๔. นางสายลัชนา ฉายศรี 
๔. บางรัดเกล้า เจริญพร 
๖. นางสาวฐดิวรรณ ทิพย์สังวาลย์ 
๗. นางสาวทิชชาพร สุวรรณสินชัย 
๘. นายชาตรี สังข์เฉย 
๙. นางสาวภูร ิคุลาบุว็ต ึ
๑๐. นางสมหญํง ว็ระขิบตนา 
๑๑. นางสาวบุชจรีย ์โล่เหด็ก 
๑๒. นางสาววรวณด ีคงมา 
๑๓. นางสาวพัณณิตา เชื้อชาด
อำนาจหน้าที่

ทันตแพทย์ข์านาญการทิเศษ 
พยาบาลวิชาฃึพชำนาญ 
นักรังสึการแพทย์ชำนาญการ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
๓ลัชกรชำนาญการ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ประราบกรรมการ 
คณะทำงาน 
คณะทำงาน 
คณะทำงาน 
คณะทำงาน 
คณะทำงาน 
คณะทำงาน 
คณะทำงาน 
คณะทำงาน 
คณะทำงาน

เจ้าพนักงานวิทยากาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน คณะทำงาน 
นักวิชาการสาธารณสุข คณะทำงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ คณะทำงานและเลขาบุการ

๑ . ศึกษา วิเคราะห ์และกำหนดลักษณะข้อมูลข่าวสารที่อบุญาตไห้นำชื้นเผยแพร่บนtว็บไชต์
โรงพยาบาลคุยบุรี

๒. กำหนดแนวทางการนำข้อมูลข่าวสารลงจากเว็บไชต์โรงพยาบาลสุยบุรึ 
. ปฎิบตหน้าที่อื่นๆ ตามทึ๋โด้รับมอบหมาย๓

ทั้งบี ้ตั้งแต่บัดบี้เป็นด้นไป

สั่ง ณ วันที ่๓๐ ตุลาคม

(นายวิทยา เปธาสนธุ่)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุช 

รักษาการใบตำแหน่ง ผู้อ่านวยการุไ.รงทย'ไบาลๆยNรึ



คำสั่งโรงพยาบาลๅยบุรี 
ที่ ๕'๘๗ / ๒๕๖๓

ส์อง มอบหมายการคำเนินการในการเผยแพร์ข้อมูลต่อสารารณะฝานวึบไซคํชองโรงพยาบาทๆยบุรี

ตามประกาศโรงพยาบาลคุยบุร ีเรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารารณะผ่านเวบไชพ้ของ 

หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กาหนดใท้แต่งต้ังหรึอมอบหมายกสุ่ม/ฝ่าย/หรือคณะทำงานหรือเจ้าหน้าที่ปฏีบัหึงาน 
บริหารขัดการเวึบไซตหน่วยงาน และคำส่ังโรงพยาบาลคุยบุรีที ่๕๘๖ / ๒๕๖๓ ลงวันที ่๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารขัดการเวบไซตหน่วยงานโรงพยาบาลคุคุบรี นั้น

ฉะนั้น เพี่อให้กาวเผยแพร่ข้อ^ลต่อสาธารณะ ผ่านเวึบไชตํโรงพยาบาลคุยบุร ีเป็นไปตามแนวทาง 
ของประกาศๆ ด้งกลาว จึงออกคำสั่งไว้ด้งต่อไปน

ข้อ ๑ มอบหมายการดำเนินการในการเสนอผูอานวยการพิจารณาอบุญาตให้น่าข้อมูลซ่าวสาวชัน 
เผยแพรบ่นเวบไซดโํรงพยาบาลคุยบุรี ด้งนึ้

ข้อมูลซ่าวสารที่ได้วับอบุญาตจากผู้ดำนวยการโรงพยาบาลคุยบุร ีให้น่าชันเผยแพร่เวึบไซด ์

โรงพยาบาลคุยบุร ีให้เจ้าหน้าที่ตามข้อ ๒ คำเนินการตามข้อ ๓.๑
ข้อ ๒ มอบหมายการดำเนินการในการภูแลบริหารขัดกาวเวึบใซด์ (Web Master) ให้เจ้าหน้าที่กสุ่ม 

งานประกันสุขภาพ ยุทรคาสตร ีและสารสนเทศทางการแพทย ์โรงพยาบาลคุยบุร ีดังต่อไปนี้ดำเนินการ 

๑. นางสาวฐตํวรรณ พิพย์สังวาลย์ บักริขาการคอมพิวเตอร์
๒. นางสาวพณณิตา เชัอขาดิ บักวิขาการคอมพิวเตอร์
ข้อ ๓ การมอบหมายการดำเนินการตามข้อ ๒ เป็นการมอบหมายการดำเนินการเซพาะในเรื่®ง

ดังต่อไปนี้
๓.๑ การน่าข้อมูลข่าวสารท่ีโด้วับอบุญาตให้น่าชันเผยแพร่บนเวึบไซด์ โรงพยาบาลคุยบุรี 
๓.๒ การนำข้อมูลซ่าวสารลงจากเวึบไซด์โรงพยาบาลคุยบุรี ตามแนวทางท่ีคณะทำงานบริหารขัคลาร 

เวึบไซด์โรงพยาบาลคุยบุรีกำหนด
ข้อ ๕ ในการดำเนินการตามคำสั่งนี้ให้ผู้โด้วับมอบหมายการดำเนินการ ปฏีบดตามพระราขบ้ญญด 

ข้อมูลซ่าวสาวของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญสุ่iติวาด้วยการกระทำผํดเกี่ยวกับคอนพิวเคอรี พ.ค.๒๕๖o และ 
ประกาศส์าบักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุชเร่ืองแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสา0ารณะผ่านเวึบไชด์ของหน่วอง'1น

พ.ศ.๒๕๖๑
ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นด้นไป

สั่ง ณ วันท ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

(นาย?}K/f โปธาสินสุ่)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข 

วักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยกาวโรงพยานาลทอบุริ



ชั้นดอนการเผยแพร่ขัอมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไชต์ของโรงพยาบาลคุยบุรี

มูรับผํฬชอบ 
(Web Master)

3. เจ้าหน้าที่ผ้ร้ฃมิดชอบ (Web Master) ตรวจสอบ 
ควานมูกจ้องกรบจ้วน ตลอดจนความเป็นปัจจุบันชอง 
จ้อมูล และน้าจ้อมูลลงจากเวบไชจ้ เที่อครบระยะเวลา 

การเผยแพร่จ้อมูลข่าวสาว

2. หวหน้ากสุ่มงานที่คูแลเวึบไชจ ้
เสนอผูอานวยการพิจารณาอบุญาต

เสนอจ้อมูลข่าวสารใพ้หวหน้ากสุ่มงาน1 
จรเผยแพร่จ้อมูลเที่อเสนอบัวหน้ากสุ่ม 
งานที่มูแลเรีบไชต่

2.1 อบุญาต จนท. รีบมิดชอบ (Web 
Master) น้าข้อมูลข่าวสาวชึ้นเรีบไชจ ้
ชองโรงพยาบาทคุยบุรี



หำอธิบายขั้นต*)บการขอเผยนพ,iช้อมูลตํอสา*ท‘รณะผ่านเวึบไชด้ชองโรงพยาบาทๆยบุ่ร ี
น) ชอบฬท

เวื่นจากเจ้าหนาที่ผูประสงคจะเผยแพร่ข้อมูลผ่านเรีบไชต์ชองโางพยาบาลnยมุร ีเสนอข้อมูลข่าวสารไห 
ท้วหนากสุ่ฆงานที่จะเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเสนอท้วหนัากสุ่ฆงานหี่ขิแลเรีบไชต เพื่อเสนอผูย์านวยการพิจารณา

กรณีอบุญาต เจ้าหนาที่ผูรบผิตชอบ (Web Master) น์าข้อมูลข่าวสารขึ้นเว้บไชฅ์ชองโรงพยาบาลๆยบุรี 
พรอมทั้งตรวจสอบควานถูกด้อง ควบด้วน ตลอคจนความเป็นปัจจุบันชองข้อมูล

กรณีน]อบุญาดให้เผยแพร่บนเรีบไชตของโรงพยาบาลถูยบุรี ให้เจ้าหนาที่ผูรีบผิคชอบ (Web Master) 
ประสานกลับไปยังเจ้าหน้าที่ผูประสงคจะเผยแพร่ข้อมูล พรีอมขึ้แจงเหตุผล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผูประสงค์เผยแพร่ข้อมูล 

หำเนินการแด้1ข แลัวเสนอข้อมูลที่ประสงค์จะเผยแพร่ผ่านเว้บไชค์ของโรงหยาบาลตุยบุรี ต่อหวหน้ากตุ่มงานตาน 
ขั้นตอนแรกอีกคขึ้ง 

(๒) ขั้นตอนการปฏิบัดการ
น) เจ้าหน้าที่ผูประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูล เสนอข้อมูลข่าวสารให้ท้วรฟ้ากตุ่มงานที่จะเผยแพร่ข้อมูล 

เสนอห้วหน้ากตุ่มงานที่ถูแลเรีบไชค์
น) ห้วหนากตุ่มที่คแูลเว้บไชดเสนอผู้อำนวยกาวพิจารณาอบุญาต

๒.® กรณีอบุญาต ให้เจ้าหน้าที่ที่ร้บผิดชอบ (Web Master) นำข้อมูลข่าวสารขึ้นเว้บไชดชองโว
หยาบาลๅยบุว1ด้

๒.๒ กรณีน]อบุญาต ให้เจ้าหน้าที่ผูรีบผิดขอบ (Web Master) ประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าหน้าทม ู
ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลพรัอมขึ้แจงเหตุผล

(๓) เจ้าหน้าที่ผูวิบผิดชอบ (Web Master) ตรวจสอบความถูกตอง ครบด้วน ตลอดจนเป็นความปัจจุบันของ 
ข้อมูล และสำรองข้อมูลจากเว้บไชต ์เพื่อครบระยะเวลาการเผยแพร่ข้อมูล



F
ทำอชิบายแบบฟอ,hiการขอเผยนrrtช้อมูลฝานเวึบไซtfiJองหปวย'ทน ห.ศ. ta(Cto<r (โรงพยาบาทคุยบุรี)

หัวข้อ ทำอธิบาย

หน่วยงาน กตุ่มงาน/ฝ่าย/งาน ผู้วัดทำและเผยแพร่ข้อมูล

วัน/เดือน/ปี วันเดือนจทึ่ขอป้าข้อมูลขึ้นเผยแพร่

หัวขอ ทำหนดหัวข้อที่จะข้ึนเผยแพรโดยให้มนความสำค้ญขึ้มาจากฟ้อหามี
ดวามยาวไม่เกิน k> บวรทัด

รายละเอยคข้อมูล พึอกใข้ทำอธิบาย/ทำบรรยายที่มึดวามกระขับไข้ภาบาที่เข้าใจง่ายและ

สะกดทำให้ถูกด้องตามอกขระวิธึเหมาะสมกับลักษณะรูปแบบข้อมูลแห่ 
ละชนิด

Link ภายนอก ให้ระบุ Link ที่ย้างองห่รึอน์ามาใข้โนการเผยแพร่

หมายเหตุ ข้อเสนอแนะ/ข้อดวามเที่มเดืม

ผูวับผิคชอบกาให้ข้อมูล (ผูวายงาน) ระบุลงลายมีอขึ้อหรีอขึ้อของผู้วับผิดชอบที่โดมอบหมายจากหัวหนา

งาน/หัวหนากตุ่ม

ผูอบุหัตวับรอง ผู้ย์านวยการคุยบุรี

ผู้วับผิตชอบการน่าข้อมูลข้ึนเผยแพร่

(Web Master)
ระบุลายมีอชี่อผู้ทำการ Upload ข้อมูลที่โลัวัฆอบหมายจากหัวหนา
งาน/หัวหนากสุมงาน



แบนฟอร์มการขอเผยแพ(ข้อมูชิฝานเรีบไชเรของหนํวยงานใน'ทชการบริหารด่วบกลาง
ส์านักงานปลัคสาซารณสุข 

ทามปรรกาสฟ้านักงาบปลลกรรทรวงสาซารณสุข 
เร์อง แนวหางการเผยแหร์นัอมูลท่อสาซารณรผ่านทบไชฟ้ชองพ]วยงาน ห.ศ. ๒๕๖* 

ฟ้าหริบงานในราขการบริหารฟ้วนกลางฟ้านักงานปฟ้ทกระทรวงสาซารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแหร์นัอมูลผ่านทึบใซท่ของหน่วยงานในฟ้งกทฟ้านักงานปสูทกระหรวงสาซารณสุข

ชี่อหน่วยงาน ะ ...............................................

วัน/เดีอน/ปี ะ ...............................................

ท้ว ข้อ ะ .........................................................

รายละเอียดข้อมูล (โดยสๅ[ปหริอแนบเอกสาร)

Link ภายนอก 
หมายเหต ุะ ..

ผู้วับผดขอบกาวใหข้อมูล ผู้อบุม้ติวับรอง

(. (. .)

ท่าแหน่ง.
วันท่ี......... เดึอน......................... .พ.ศ..

ท่าแหปง.............................................. (หวหนา)
วันท่ี........... เดีอน............................ พ-ศ............

ผู้วับผิดชอบการน่าข้อมูลข้ึนเผยแพร์

(...
ท่าแหน่ง. 

วันที.่....... .เลึอน.........................พ-ศ.-



ประกาศโรงพยาบาลคุยบุรี
เรื่อง แนวทางการเผยแพร'ข้อมูลต,อสาธารณะผ่านเวึบไชตของหน่วยงาน พ.ศ.b(£๖#

ดานพระราชบัญญ้คข้อมูลข่าวสาวชองราชกาว พ.ศ.๒#๔๐ มาครา ๙ กำหนดให้หน่วยงานชองรัฐ 
ด้องจัดไห้มึข้อมูลข่าวสารของราชกาวไวให้ประชาชนเข้าตรวจลูได้ และตัองดาเนินงานตามมาตรฐานเวบไชต ์
ของรัฐ (Government Website Standard) เพี่อให้บริการคามภารกิจและกำนวยความสะดวกให้ประชาชน 
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกตองชัดเจนครบห้วนเป็นปัจจุบัน นั้น

โรงพยาบาลคุยบุร ีจึงกำหนดแนวทางกาวเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวึบไชต์ชองหน่วยงาน
ดังต่อไปนั้

<ท. ให้หน่วยงานในโรงพยาบาลเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวึบไชฅ์ของหน่วยงาน ดังนี้

๑.(ล ข้อมูลหน่วยงาน (General Information) ประกอบด้วย ประว้ตความเป็นมา วิสัยทัศน ์
ทันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน ท้าเนืยบผูบริหาร ข้อมูลผู้บริหารเทศโนโลรสารสนเทศระดับสูง (Chief 
information Office ะ CIO) กำนาจหน้าที ่ยุทธศาสตร์ แผนปฎิบัดิราชการ แผนงาน โทรงการ และ 
งบประมาณ รายจ่ายประจำปี คำรับรอง รายงานผลการปฏีบ้ตัราชการ รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
หมายเลขโทรสัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหน่วยงาน ไปวษถื3ย์รเลกทรอนิกส์ (email address)

๑.๖ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน (Law, Regulatory, 
Compliance) โดยแสดงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน

๑.๓ คลังความรั (Knowledge) เข่น ข่าวสารความรูสุขภาพไนรูปแบบ Info Graphic สื่อ 
มัลติมึเดีย บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติต่าง ๆ โดยห้างอิงถึงแหล่งที่มาและวัน เวลา กำกับ เพี่อประโยชน์ 

ในการนำข้อมูลไปไข้ต่อ (ห้ามี)
๑.๔ รายรื่อเวิบไชดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Web Link) เข่น หน่วยงานในสังกัด หน่วยงาน 

สังกัดเดียวกัน หน่วยงานภายบอก หรือเวบไชตอี่น ๆ ที่น่าสนใจ

๑.๕ ข้อมูลข่าวสารท่ีจัดไว้ให้ประชาชนตรวจถูได้ดามพระราชบัญรรดข้อมูลข่าวสารชอง 
ราชการ พ.ศ. ๖##๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๘ และข้อมูลข่าวสารอึ่บที่คณะกรรมการข้อมูลชำวสารชอง 
ราชการกำหนดตามมาตรา ๙ (๘) และมาตรฐานเวึบไชต์หน่วยงานภาครัฐ (Government Website 
Standard Version ๒.๐) ของสำนกงานรัฐบาลอิเลกทรอนิกส์ (องค์กาวมหาชน)

๑.๖ ภู่มึอมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาบตามภารกิจชองหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอน 
การปฏิบัติงานพร้อมอธบายขั้นตอนปฏีบตํงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นคอนชองการปฎิบ้ติงานขั้น ๆ ใคย 

จัดทำเป็นงานของหน่วยงาน
๑.๗ ถู่มือสำหรับประชาชน (Service Information) ข้อมูลการบริการตามภารกิจของ 

หน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการให้บริการด่าง ๆ แก่ประชาชนพร้อมอธิบายชนตอนบรํการอด่างชคัเจน ขั้งนี ้

ควรระบุระยะเวลาในแด่ละขั้นตอนชองการให้บริการข้ัน ๆ โดยจัดทำเป็น3นแ่บบ '‘คู่มีอสำหรับปร“ชาชน" 
และสามารถดาวน์โหลดเอกสาร คู่มึอ ตลอดจนแบบฟอร์น (Download Forms) เพื่อกำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการติดต่อราชการ (ห้านิ) J „

ต.๘ ข่าวประชาสัมทันธ (Public Relations) ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรองแจังเตึอน 
รวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน เข่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดข้ัอจัดจัาง ผลการจัดขั้อจัดจัาง



«.๙ ระบบงานไท้บริการใน}ปแบบธเด็กทรอนิกส ์(e-Service) เป็นระบบงานตามภารกิจ 
รท]วยงาพํเชัตท้าเป็นระบบงานคอมท้วเตอริ!ท้บริการผ่านหน้าเริบไชส์ หรอ Mobile Application ในลักพนะ 
ส์อสารสองทาง (Interactive) (ด้าม)

(ท.9)0 แสคงสถิตการเข้าใช้บริการเรีบไซศ แสตงระลับกาามท้งทอใจ แสะนิระบบประเนิน 
กวามพงพอใจทื่มีต่อเรบใซส์ชองหน่วยงาน

๒. พั้คอนกาวเมยแพร่ข้อมูลต่อสาฃารณะผ่านเรีบไซส์ชองโรงพยาบาล ใท้ลัาเนินการลัฟ้ 
๒.9) กดุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธทาสตริ และสารสนเทศทางการแพทย์ มีหน้าที่บริหาร 

ขัคการเรีบไชต์ของหน่วยงานโรงหยาบาลสุยบุรี
๒.9>.9) หน่วยงานเขัาชองข้อมูล น่าส่งข้อมูลข่าวสาร พริอมแบบฟอริมการขอเผยแพร่ 

ข้อมูลผ่านเรึบไชส์ของหน่วยงานตามประกาศโรงพยาบาลคุยบุร ีส์อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

ฝานเรีบใซส์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒<*๒9) ผ่านหางข่องหาง ได้แก ่หบังสือฺราชการ โปรพ่นิย์อิเด็กทรอนิกส์ แทะ 
ข่องทางสื่อสารอื่น โกยระบุสื่อด้าแหปง หน่วยงาน และข้อมูลการดีดต่อกลับอย่างขัดเจน

๒.9).๒ ผู้ท้านวยกาวโรงหยาบาลคุยบุรี ตำเนินการอบุนิชิ/อบุญาตใท้น่าข้อมูลขนเผยแพร ่
ในเรีบไซต ํและมอบหมายกสุ่มงานประกันลังคมสุขภาพ สุทธศาสตร ิและสาวสนเทศทางการแพทย ์เพื่อการ 

ขัคการ
๒.9).ต กสุ่มงานประกันลังกมสุขภาพ บุทฃศาสตร ิและสารสนเทศทางกาวแพทย ์

มอบหมายให้เขัาหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) ชี่งได้รับสิทสื่ (Usemame และ Password) เข้าสุ่ระบบ 
บริหารขัดการตำเนินการนำข้อมูลข่าวสารขึ้นเรีบไซตํในหมวดหมู่ที่ถูกด้อง ระบุแหล่งที่มาหรีอเข้าของข้อมูล 

ข่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร ่ประเภท(นามสคุล) ใฟส ์ขนาดไฟล์ และประสานแข้งกลับไปลัง 
เข้าของข้อมูลข่าวสารไรน

๒.9).oT เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) มีหน้าท่ีตรวจสอบกวามเป็นปัจจุบันของ 
ข้อมูล (น่าออกเพื่อครบระยะเวลา) และความศรบด้วนตามมาตรฐานเรีบไขดหน่วยงานภาศรัฐ (Government 
Website Standard Version te.o) ของส่านักงานรัฐบาลธิเด็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตาม 
พระราชบัญ!นตข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒**:๐ ตามมาตรา ฟ ่มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสาวอื่นที ่
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการท้าหนต ขึ้งขึ้ตองเป็นไปตามพร*ราชบัสุเซัติว่าด้วยภารภ,*ท้า 

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ิพ-ศ. ๒*๖๐ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ไหเกดความ^ยหายItส*สศโอภา^ที ่
จะเกิดความน!ยหายแก่ทางราชการ

๒.๒ การออกแบบเรีบไชค ์หน่วยงานตองคำนึงถึงการแสดงผสนนจุปภรณที่มึสาาม 
หลากหลาย ควรออกแบบเรีบไชตํไห้รองรับขนาดหน้าวอชองสุน่ภรพบุภชงึ!ส ตงแต่คอมพิวเตอริที่มีขนาด 

หน้าจอแดกต่างกัน รวมถึง Smart Device เข่น Smart Phone, Tablet
๒.(ท การเข้าถึงเรึบใชค์ของประชาชน หน่วยงานตองคำนึงถึงเวอริชันชั้นที่าชองน’าริ"อรทิ 

รองรับกาวแสดงผล หรือกาวทำงานที่สมบุวณ์ของโปรภรมที่ไข่ไนภา’ขเิอภสา’นน^เ^น 
Readers/Viewers หรีอ open Source อื่น ๆ เป็นด้น ซึ่งหน่วยงานควรแข้งไรีในส่วนส่างชอง1-รีบไชต พริอ
หน้าเพจที่แสดงเอกสารชั้น ๆ ของหน่วยงาน ^ v ^ .

๒.«: การบรหารขัดการเรีบไชค ์หน่วยงานควรมีการเข้ารห้สชอมูส (Encryption) เหอเหิม
ความปลอดภัย เข่น ๓วใชรหสผ่านเข้าสุ่ระบนขัคการเรีนไชท้ชอาน (Usemame^assword)

๒.* กาวขัดเก็บรักษาข้อมูลจราวรพางคอมท้าเค®’ (L°S Rle) คามข้อท้าพนคไน 
พระราชบัญสุ่แดีว่าด้วยการก’*ท้าความรคพางคอนพิวเค®ร ิT’‘ค* te<r๖๐ และป’*ภาคภ’ะพ’'3งคจิทิ้ค1คื® 

เศว^กิจเณะสังคม เรอง หลักเกณทการเก็บรักษาข้อมูลว’าว’ทางคอมพ'31ค0รขิองซ1ีชับริการ ค'ค*๐



te.to กาวรักษาความปทอตภัยสารสนเทศบนเรึบไซค์ ลคความเสํยงจากการถูกโจมรทาง 
อนเทอว์เน็ต (Cyber Security) ใท้ปฎบ้ต๊ตามพระราชบัญข็ตว่าภัวยธุรกรรมทางชิเด็กทรอนิกส ์พ.ศ. ๖<*๕๔ 
หระวาชบัญ{{เตว่าด้วยธุรกรรมทางชิเด็กทรอนิกส ์(อบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕® นละ “มาตรการรักษาความมื่นคง 
ปลอคภัยส์าหรับเรึบไชส ์(Website Security Standard)" ประกาศโดยสำนกงานพ้ฌนาสุรกรรมทาง 
ชิเด็กทรอนิกส์ (องส์การมหาชน) อาท ิการตดตั้งใบรับรองความปลอดภัย (CA) และใช้’ HTTPS (Hypertext 
Tranfer Protocol Secure) ข่วยรักษาความสมบูรณ์ถูกตองชองข้อมูลใว้เป็นความลับระหว่างคอมพิวเตอร์ของ 
ผู1ข้ลับเรึบไขฅ์ร์เมบริการรับข้อมูล การใช้ Software ห่รึอ Hardware ป้องลันการบุกรุกโจมต (Firewall)

๒.๗ ข้อมูลข่าวสารด้องใช้คำอธิบาย/สำบรรยายฟ้อหารึเมีความถูกตอง และมีความเหมาะสม 
ข้อความ และรุปภาพประกอบพื่ป้ามาใช้จะตองโม่ละเมิคลิขสิทซ้ หากข่าเป็นตองน์ามาเผยแพร ์ใหระบ ุ

แหล่งที่มาข้อมูลข้างชิงรุปแบบไฟส์ข้อมูลทึ่อบุญาต ใตแก ่ไฟส์ท่ีมีนามสทุล .pdf Jds Msx .doc .docx Jpg 
.png ^ip .rar ชนาคไฟส ์(size) ไม่ควรเกินใฟส์ละ ๕ MB และด้องใม่ขัตด,อหวะราชบัญญ้คว่าลัวยการกระคำ 
ความสตเกี่ยวกิบคอมพิวเตอร์ ห.ศ. ๒๕๒๐

(ท. ซ้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาเทว{นะฝานเรึบไชส์ของหน่วยงาน ใหคำเนินการลัฟ้

๓.® ทิวหน้าหน่วยงาน แต่งตั้งหริอมอบหมายกสุ่ม/ฝ่ายหรือค{นะท้างานหรือเข้าหน้าที ่
ปฏึบ้ดงานบริหารข้ตการเรึฃไชต่ของหน่วยงาน

๓.๒ การน่าเข้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องและครบข้วน ระบุแหล่งที่มา 
หรือเข้าของข้อมูล ข่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาว วันที่เผยแพร ่ประเภท (นามสๆล) ไฟส ์ขนาคไฟส์โตยมีสำด้บ 
กาวปฏิป้ต้อล่างน้อย ต้ฟ้

๓.๒.® เจ้าหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จะน่าขนเผยแหร,บนเรืบใ<ต ้ใหท้วหน้า 
กสุ่มงานที่รับสตชอบถูแลเรึบไขค์เสนอผูข้านวยกาวพิจาาพายบุญาห ต้วยแบบฟอร์มการขอเผยแหร่ข้อมูลฝาน 
เรึบไชค์ของหน่วยงาน ตามแนบท้ายประกาศที่เป็นลายลักบณ์ข้กบร

๓.๒.๒ กรณึอบุญาต ทิวหน้ากสุ่มงานฯ มอบหมายเข้าหน้าที่ผูรับสตขอบ (Web 
Master) ซึ่งได้รับลึทซ้ (Usemame และ Password) เข้าสุ่ระบบบริหารขัคการ ดำเนินการน่าข้อมูลข่าวสาร 
ซ็นเรีบไขตโนหมวตหซึ่ที่ถูกต้อง และประสานแข้งกลับไปยังเข้าของข้อมูสข่าวสววฟ้น

๓.๒.๓ กรณ์1ม่อบุญาด ทิวหน้ากสุ่มงานฯ มอบหมายเข้าหน้าที่ประสานแข้งกลับไปยัง 
เข้าของข้อมูลข่าวสารมื่นพรือมซ้แจงเหถูผล เข่น ไม่ตรงหรือเกี่ยวข้องลับภารกํจของหน่วองวห ไม่ถูกต้องตวน

รุปแบบไฟส์ข้อมูลที่อบุญาต

๕. กลไกการตรวจสอบ คำกับตตตามอย่างต่อฟ้อง
๕.® หน่วยงานต้องคำหนตเข้าหน้าที่ปรน้ต้หน้าท่ีผูถูแคบริหวรข้กภวว^บ^1,ค(์Web Masted

อย่างน้อย ๒ คน เที่อทำงานทตแทนลันไต้ .
๕.๒ เข้าหน้าที ่Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูค1'!กรวอคว™

เผยแพร่บนเรีบไชฅ์หน่วยงานหากหบว่วกรบระอะเวลว1ผยแพรไพ้เ1ารายกาว^ฆลงจากเ,*บ,เ1^

๔.๓ เข้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความครบถวนของวายการข้อมูคข่ววสว,กวบ 
มาตรฐานเว้บไขค์หง่ทยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version ๒.๐) ของสำบักงานรัฐบาล 

อเด็กทรอนิกส์ (องค์กาวมหาชน) และตามพระราขบัญญืต้ข้อมูคข่าวควรขอ’”วว, พ*ศ* ๒๕๘๐ กว11บวก,ว 
ฟ มาดรา ๙ และข้อมูลข่าวสาวอ่ึนที่คพะกรรมการข้อมูคข่ววคํวร,,อง,ว,,0ว,,^''บ^

๕.๕ เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ปฏิบ้ต้คามหระราชบัญข็ต้ว่ากวยการกร๗วกวา11^ 
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒^o อย่างเคร่งครัตฟ้อป้องลันไม่ไท้เกํกกวาบเสีอหายและลหโอกา^จะเกิค 

ความเสียหายแก่ทางรวขการ



5 P* พเ* * K ipy+rm-*

๔.4: ให้หน่วยงานส่งI๙ริมการพณความ!และvmษะทารฃรพรจคการเวึบไชค การริกพาทวาม 
มั๋บทงปลธทกัยสารสนทใศ (Cyber Security) ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างท่อเนื่อง พั้ทาร1มิกอบ่รม (Training) การ 
แสกฟส์ยนเรึยนรระหว่างผูปฏึบตงาน (Knowledge Management)

ทั้งน ให้นำประกาท นอง แนวทางการเตยแหร,ข้อมูลท่อสาะารผะฝานเวึบไรี!ห์ของหนํวยงาน 

ห.ศ. ๒£๖๓ นี ้ซ็นเผยแหร่บนเวนไชท์ชองโรงหยาบาล0ยบุร และถอปฎึบ้หํใคยเคร่งศริศ
ประกาศ ณวันที่ ท &นาา^า1.

(นายวิทสวัพธาร!น$
ท้นตแหทยเช่ียวชาญ คานท้นตสาธารณสุข 

วักพากาวในห้าแหน,ง ผูย์านวยการโรงหยาบาลสุยสุริ



าม่นทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกุยบุร ีกลุ่ม'ทนสารสนเทศ โทร ๐ 01๒๖๘ ©๑๐๘
ที่ ปข ๐0๓๒.๓๐๑/พัเศษ วันที่ ฟ นิ^^^
เรื่อง วายงาบผลการติดตานการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการตำเนินงานเผยแพร่ขัอมูลต์อ 

สาธารณะผ่านเว็บไซต์จองหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยกาวโรงพยาบาลกุยบุรี

ด้วย กลุ่มงานสารสนเทศ โด้จัสทำประกาศแนวทางการเผยแพร่จ้อนตต์ธสาธารณะผ่าน 
เว็บไซต์ไเอทใน่วยงาน ตามพระราชบัญญ้ติจ้อมูลจ่าวสารซองทางราซการ พ.ศ.๒X££๐ กำหนดใหหน่วยงานของ 
รัชิด้องจัดใหมีจ้อมูลข่าวสารชองทางราซการไว้ไท้ปร-,ะา^น'-จ้าตาดู^ และด้องดำเนินตามมาตรฐานเว็บไซต์ 

ของรัฐ เพี่อใท้บริการตามภารทจและอำนวยความสะดวกไหประซาชนสามารกเจ้ากึ'’จ้อไ1ลใ!าวสารไตส้ะดวก 
ถูกด้อง ชัดเจน ครบถาน นั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออนุญาตนำข้ึนเว็บไซต์หน่วยงกน

อนมj

(นายรีทยา โปธาสนธุ)
ทันตแพทย์เขี่ยวขาญ ด้านทันตสาธารณสุข 

รักษาการโนตำแหบ่: ผู้อำนวยการโรงพยาบาสกุอบุร ื
ปฏีบ้ติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดประอวบค๊รึจ้นร์


