บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเกาะกูด อาเภอเกาะกูด จังหวัดตราด โทร.๐๙-๘๒๕๙-๐๑๖๙
ที่ ตร ๐๐๓๒.๓/
วันที่ 16 มีนาคม ๒๕๖3
เรื่อง ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖2
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะกูด
ด้วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์ ประกันสุขภาพ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลเกาะกูด มี
ภารกิจในการบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลเกาะกูด ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อประโยชน์แก่
ประชาชน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) ด้วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์ ประกันสุขภาพ และ
สารสนเทศทางการแพทย์ ขอเสนอเอกสารเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
๑. พิจารณาลงนามประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. พิจารณากรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
พ.ศ.๒๕๖๒ และกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลเกาะกูด บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน https:// kohkuthospital.net
๔. รายงานผลการดาเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเว็บไซต์ของหน่วยงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

(นางสาวชวิศา ยิสารคุณ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อนุมัติ
(นายวัชระ ทับศรี)
นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเขาสมิง
ปฏิบัติงานโรงพยาบาลเกาะกูด
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะกูด

ประกาศโรงพยาบาลเกาะกูด
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖2
----------------------------------ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี
ข้อ มู ล ข่ า วสารของราชการไว้ใ ห้ ป ระชาชนเข้ า ตรวจดูไ ด้ และต้อ งดาเนิน งานตามมาตรฐานเว็ บไซต์ ของภาครั ฐ
(Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอานวยความสะดวกให้ ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบันนั้น
โรงพยาบาลเกาะกูด ได้กาหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
๑.เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี้
๑.๑ ข้อมูลของโรงพยาบาลเกาะกูด (General Information) ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์
พันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน ทาเนียบผู้บริหาร (Chief Information Office : CIO) อานาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปี คารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ
รายละเอี ย ดช่ อ งทางการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร หมายเลขโทรศั พ ท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ ตั้ ง หน่ ว ยงาน ไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์ Email Address
๑.๒ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเกาะกูด (Law, Regulatory, Compliance)
โดยแสดงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน
๑.๓ คลังความรู้ (Knowledge) เช่น ข่าวสารความรู้สุขภาพ ในรูปแบบ Info Graphic สื่อมัลติมีเดีย
บทความ ผลงานวิจัยข้อมูลสถิติต่างๆ โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ วัน เวลา กากับ เพื่อประโยชน์ในการนาข้อมูลไปใช้
ต่อ (ถ้ามี)
๑.๔ รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง (Web Link) เช่น หน่วยงานในสังกัดหน่วยงานสังกัดสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตราด หน่วยงานภายนอกหรือเว็บไซต์อื่นๆที่น่าสนใจ
๑.๕ ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกาหนดตามมาตรา ๙(๘)
และมาตรฐานเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version ๒.๐) ของสานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ องค์การมหาชน
๑.๖ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
พร้อมอธิบายขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยจัดทาเป็นรูปแบบ “คู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๑.๗ คู่มือสาหรับประชาชนชน (Service Information) ข้อมูลการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดง
ขั้นตอนการให้บริหารต่างๆ แก่ประชาชนพร้อมอธิบายขั้นตอนบริการอย่างชัดเจน ทั้งนี้ควรระบุระยะเวลาในแต่ละ

ขั้นตอนของการให้บริการนั้นๆ โดยจัดทาเป็นรูปแบบ “คู่มือสาหรับประชาชน” และสามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
ตลอดจนแบบฟอร์ม (Download forms) เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการติดต่อราชการ (ถ้ามี)
๑.๘ ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือนรวมถึงข่าว
ประกาศของโรงพยาบาลเกาะกูด เช่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
๑.๙ ระบบงานให้บริการ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เป็นระบบงานตามภารกิจหน่วยงานที่จัดทา
เป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือ Mobile Application ในลักษณะสื่อสารสองทาง
(Interactive) (ถ้ามี)
๑.๑๐ แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมินความพึงพอใจ ที่มี
ต่อเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเกาะกูด
๒.ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลเกาะกูด
๒.๑ โรงพยาบาลเกาะกูด ได้แต่งตั้งหรือมอบหมายกลุ่ม/ฝ่ าย หรือคณะทางานหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบั ติงาน
บริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี้
๒.๑.๑ ผู้อนุมัติรับรองข้อมูล ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะกูด
๒.๑.๒ ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลเกาะกูด
๒.๑.๓ ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ประกันสุขภาพ และสารสนเทศ
ทางการแพทย์ โรงพยาบาลเกาะกูด
๒.๒ การนาเข้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน ระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของข้อมูล ช่วง
วันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์ โดยมีลาดับการปฏิบัติอย่างน้อย ดังนี้
๒.๒.๑ เจ้ า หน้ า ที่ เ สนอข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ป ระสงค์ จ ะน าขึ้ น เผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ ให้ ผู้ อ านวยการ
โรงพยาบาลพิจารณาอนุญาต ด้วยแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามแนบท้ายประกาศที่เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีเร่งด่วนอนุโลมให้
อนุญาตทางวาจาได้
๒.๒.๒ กรณี อ นุ ญ าต ผู้ อ านวยการโรงพยาบาลเกาะกู ด มอบหมายให้ ผู้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
(Webmaster) ซึ่งได้รับสิทธิ์ (Username และ Password) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ดาเนินการนาข้อมูลข่าวสารขึ้น
เว็บไซต์ ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น
๒.๒.๓ กรณีไม่อนุญาต ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะกูด มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่ประสานแจ้งกลับไป
ยังเจ้าหน้าที่ของข้อมูลข่าวสาร นัดพร้อมชี้แจ้งเหตุผล เช่น ไม่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน ไม่ถูกต้อง
ตามรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่อนุญาต
๓.กลไกการตรวจสอบ กากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
๓.๑ โรงพยาบาลเกาะกูด ได้กาหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์ (Webmaster)
จานวน ๒ คน ดังนี้
๓.๑.๑ นางสาวชวิศา ยิสารคุณ ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๓.๑.๒ นางสาวเสาวลักษณ์ ทวาเรศ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

๓.๒ เจ้าหน้าที่ Webmaster มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุกรายการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของโรงพยาบาลเกาะกูด หากพบว่าครบระยะเวลาการเผยแพร่ให้นารายการนั้นลงจากเว็บไซต์
๓.๓ เจ้าหน้าที่ Webmaster มีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรฐาน
เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version ๒.๐) ของสานักงานรัฐบาล
อิเล็ กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตร ๗
มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกาหนด
๓.๔ เจ้าหน้าที่ Webmaster มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแก่
ทางราชการ
๓.๕ ให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ประกันสุขภาพ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลเกาะกูด ส่งเสริมการ
เพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security)
ให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง การฝึ ก อบรม (Training) และการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
(Knowledge Management) ทั้งนี้ ให้โรงพยาบาลเกาะกูด นาประกาศโรงพยาบาลเกาะกูด เรื่อง แนวทางการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลกูด พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเกาะ
กูด และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2

(นายวัชระ ทับศรี)
นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเขาสมิง
ปฏิบัติงานโรงพยาบาลเกาะกูด
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะกูด

กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒
โรงพยาบาลเกาะกูด จังหวัดตราด
(ปรับปรุง ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑)
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้ มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้ป ระชาชนเข้าตรวจดูได้ โรงพยาบาลเกาะกูด ได้ กาหนดแนวทางการ
เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลเกาะกูด เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้สะดวก ซึ่งเป็นข้อมูล
ที่ถูกต้องชัดเจน ครบถ้วน และเป็ นปัจจุบัน และสามารถ ตรวจสอบการดาเนินงานของโรงพยาบาลเกาะกูด ตาม
นโยบายที่ประกาศไว้ ดังนี้
(๑) ขอบเขต
เริ่ มจากหน้ าที่ผู้ป ระสงค์จ ะเผยแพร่ข้อมูล ผ่ านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเกาะกูด เสนอข่าวสารที่
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะกูด หรือประธานข้อมูลข่าวสารประจาหน่วยงาน เพื่อพิจารณาอนุญาตให้เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์โรงพยาบาลเกาะกูด กรณีที่อนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) นาข้อมูล
ข่าวสารนี้ ขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลเกาะกูด พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนความเป็นปัจจุบันของ
ข้อมูล และนาข้อมูลลงจากเว็บไซต์ ครบระยะเวลาการเผยแพร่ข้อมูล กรณีที่ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ บนเว็บไซต์ ให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) ประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร พร้อม
ชี้แจงข้อมูลที่จะประสงค์จะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ตามขั้นตอนแรกอีกครั้ง
(๒) ขั้นตอนการปฏิบัติการ
(๒.๑) เจ้าหน้ าที่ผู้ ป ระสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลเสนอข้อมูลข่าวสารที่ประธานศูนย์ข้อมู ล ประจา
หน่วยงาน เพื่อเสนอข้อมูลข่าวสารต่อผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะกูดขออนุญาตให้เผยแพร่
(๒.๒) ประธานศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจาหน่วยงาน พิจารณาข้อมูลข่าวสารที่เจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะ
เผยแพร่ข้อมูล เสนอข้อมูลข่าวสารต่อผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะกูดขออนุญาตให้เผยแพร่
(๒.๑.๑) กรณีอนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ โรงพยาบาลเกาะกูดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
(Web Master) นาข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลเกาะกูด
(๒.๒.๒) กรณีไม่อนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลเกาะกูด ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
Web Master) ประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลพร้อมชี้แจงเหตุผล
(๒.๓) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนตลอดจน
ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล และนาข้อมูลลงจากเว็บไซต์เมื่อครบระยะเวลาการเผยแพร่ข้อมูล

ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเกาะกูด
ลาดับ
กระบวนงาน
๑
๑.เจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูล

เสนอข้อมูลข่าวสารที่ประธานศูนย์
ข้อมูลข่าวสารประจาหน่วยงาน ขอ
อนุญาตให้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
โรงพยาบาลเกาะกูด ต่อผู้อานวยการ
โรงพยาบาลเกาะกูดที่ตนสังกัดอยู่

๒

๒. ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะกูด

๒.๒ ไม่อนุญาต
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
(Web Master)
ประสาน แจ้งกลับไป
ยังเจ้าหน้าที่ผู้ที่
ประสงค์จะเผยแพร่

ใช้เวลา
๓๐ นาที

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์
จะเผยแพร่ข้อมูล

๑ ชั่วโมง

-ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลเกาะ
กูด
-ประธานศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
ประจาหน่วยงาน

๓๐ นาที

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ (Web
Master)

๒ ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ (Web
Master)

พิจารณา

๒.๑ อนุญาต
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master)
นาข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์

๓

๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master)
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตลอดจน
ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลและนาข้อมูล
ลงจากเว็บไซต์เมื่อครบระยะเวลาการ
เผยแพร่ข้อมูล

วิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูลโรงพยาบาลเกาะกูดผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ที่
๑

๒

๓

๔

ขั้นตอนการเผยแพร่ /
ผู้รับผิดชอบ
ปรับปรุงข้อมูล
ข้อมูลหน่วยงาน (General Information)
ขั้นตอนการเผยแพร่
นางสาว ชวิศา
ประกอบด้วย
ข้อมูลต่อสาธารณะ
ยิสารคุณ
๑.ประวัติความเป็นมา
ผ่านเว็บไซต์
๒.วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โรงพยาบาลเกาะกูด
๓.โครงสร้างหน่วยงาน
เป็นไปตามข้อ ๒.๑๔.ทาเนียบผู้บริหาร
๒.๗ ตามประกาศ
๕.ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
สานักงาน
(Chief Information Officer:CIO)
ปลัดกระทรวง
๖.อานาจหน้าที่
สาธารณสุขลงวันที่ ๓๐
๗.ยุทธศาสตร์
พฤษภาคม ๒๕๖๑
๘.แผนปฏิบัติราชการ แผนงานโครงการและ
เรื่องแนวทางเผยแพร่
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ข้อมูลต่อสาธารณะ
๙.คารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ผ่านเว็บไซต์ของ
๑๐.รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร
หน่วยงาน พ.ศ.
๑๐.๑ หมายเลขโทรศัพท์
๒๕๖๑ สาหรับ
๑๐.๒ หมายเลขโทรสาร
หน่วยงานในราชการ
๑๐.๓ แผนที่ตั้งหน่วยงาน
บริหารส่วนกลาง
๑๐.๔ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) สานักงาน
ปลัดกระทรวง
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงาน (Law, Regulatory, Compliance) โดย สาธารณสุข
แสดงที่มาของข้อมูล อย่างชัดเจน
คลังความรู้ (Knowledge) เช่น ข่าวสารความรู้
สุขภาพในรูปแบบ Infographic สื่อมัลติมีเดีย
บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติต่างๆ โดยอ้างอิงถึง
แหล่งที่มา และวันเวลากากับเพื่อประโยชน์ในการนา
ข้อมูลไปใช้ต่อ
รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Weblink) เช่น
หัวข้อเรื่องของข้อมูล

ผู้ตรวจสอบ
นาง สุวิมล บัง
ใบ

๕

๖

๗

๘

๙

หน่วยงานในสังกัด หน่วยงานในสังกัดเดียวกัน
หน่วยงานภายนอก หรือเว็บไซต์อื่นๆที่น่าสนใจ
ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ ตามมาตรา ๙ (๘) และมาตรฐานเว็บไซต์
หน่วยงานภาครัฐ (Government Website
Standard Version ๒.๐) ของสานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานพร้อมอธิบายขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบุ
ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆ
โดยจัดทาเป็นรูปแบบ “คู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลด
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
คู่มือสาหรับประชาชน (Service Information)
ข้อมูลการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน โดย
แสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆแก่ประชาชนพร้อม
อธิบายขั้นตอนบริการอย่างชัดเจน ทั้งนี้ควรระบุ
ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการนั้นๆ
โดยจัดทาเป็นรูปแบบ “คู่มือสาหรับประชาชน” และ
สามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือตลอดจนแบบฟอร์ม
(Download Forms) เพื่ออานวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการติดต่อราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ข่าวสาร
ทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน รวมถึงข่าว
ประกาศของหน่วยงาน เช่นประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (eService) เป็นระบบงานตามภารกิจหน่วยงานที่
จัดทาเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ให้บริการผ่านหน้า

เว็บไซต์ หรือ Mobile Application ในลักษณะ
สื่อสารสองทาง (Interactive) (ถ้ามี)
๑๐ แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์แสดงระดับความ
พึงพอใจ และมีระบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
เว็บไซต์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
โรงพยาบาลเกาะกูด
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๒
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเกาะกูด อาเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
วัน/เดือน/ปี : ...........................................................................................................................................................
หัวข้อ : ............................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................. .......................................................
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Link ภายนอก : http://www.kohkuthospital.net
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นางสุวิมล บังใบ)
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รักษาการในตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ เดือน
พ.ศ.

(นายวัชระ ทับศรี)
ตาแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะกูด
วันที่ เดือน
พ.ศ.

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นางสาวชวิศา ยิสารคุณ)
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ เดือน
พ.ศ.

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเกาะกูด อาเภอเกาะกูด จังหวัดตราด โทร.๐๙-๘๒๕๙-๐๑๖๙
ที่ ตร ๐๐๓๒.๓/
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะกูด
ด้วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์ ประกันสุขภาพ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลเกาะกูด
มีภารกิจ ในการบริ หารจัดการเว็บ ไซต์โรงพยาบาลเกาะกูด ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อ
ประโยชน์ แ ก่ ป ระชาชน ให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้ ส ะดวก รวดเร็ ว ได้ รั บ ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ประกันสุขภาพ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลเกาะกูด ขอ
รายงานผลการดาเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รอบที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง
มีนาคม ๒๕๖๒) ว่ามีการนาข้อมูลข่าวสารทั้งในรูปแบบข้อความ บทความภาพ กราฟฟิก เผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาลเกาะกูด ถูกต้องตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐและ กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่พบความไม่
สอดคล้องของข้อมูลตามภารกิจหน่วยงาน
ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อเสนอในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) เห็นควรให้หน่วยงานดาเนินงาน
ตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเคร่งครัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชวิศา ยิสารคุณ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ทราบ
(นายวัชระ ทับศรี)
นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเขาสมิง
ปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเกาะกูด
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะกูด

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
โรงพยาบาลเกาะกูด
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๒
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเกาะกูด อาเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
วัน/เดือน/ปี : 16 มีนาคม 2563
หัวข้อ : 1. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒
2. ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๒
และกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลเกาะกูด บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https:// kohkuthospital.net
3. รายงานผลการดาเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเว็บไซต์ของหน่วยงาน
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
1. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒
2. ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๒
และกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลเกาะกูด บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https:// kohkuthospital.net
3. รายงานผลการดาเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเว็บไซต์ของหน่วยงาน
Link ภายนอก : http://www.kohkuthospital.net
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นางสุวิมล บังใบ)
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รักษาการในตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖3

(นายวัชระ ทับศรี)
ตาแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงพยาบาล
วันที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖3

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นางสาวชวิศา ยิสารคุณ)
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ ๒๐ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

