ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเดนชัย
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 256๓
สําหรับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเดนชัย
...............................................

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 กําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารไวใหประชาชนเขาตรวจดูได และตองดําเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ
(Government Website Standard) เพื่อใหบริการตามภารกิจและอํานวยความสะดวกใหประชาชนสามารถ
เขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมีความถูกตองชัดเจนครบถวนเปนปจจุบัน นั้น
สํ า นัก งานสาธารณสุ ขอํ า เภอเด นชั ย จึง กํ า หนดแนวทางการเผยแพร ขอ มู ล ข า วสารต อ
สาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน สําหรับหนวยงานสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเดนชัย ดังตอไปนี้
1.ใหหนวยงานในสังกัดเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน ดังนี้
1.1 ขอมูลหนวยงาน (General Information) ประกอบดวย ประวัติความเปนมา
วิสัย ทัศน พันธกิจ โครงสรา งหนว ยงาน ทํา เนียบผูบ ริหาร อํานาจหนา ที่ ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ
แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําป คํารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียด
ชองทางการติดตอสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหนวยงาน ไปรษณียอิเล็กทรอนิคส
(email address)
1.2 กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับหนวยงาน (Law, Regulatory,
Compliance) โดยแสดงที่มาของขอมูลอยางชัดเจน
1.3 คลั ง ความรู (Knowledge) เช น ข า วสารความรู สุ ข ภา พในรู ปแบบ
Info Graphic สื่อมัลติมเี ดีย บทความ ผลงานวิจัย ขอมูลสถิติตาง ๆ โดยอางอิงแหลงที่มาและวัน เวลา กํากับ
เพื่อประโยชนในการนําขอมูลไปใชตอ (ถามี)
1.4 รายชื่อเว็บไซตหนว ยงานที่เกี่ยวของ (Web Link) เชน หนวยงานในสังกัด
หนวยงานสังกัดเดียวกัน หนวยงานภายนอก หรือเว็บไซตอื่น ๆ ที่นาสนใจ
1.5 ขอมูลขา วสารที่จัดใหประชาชนตรวจดูไดตามพระราชบัญญัติขอมูลขา วสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และขอมูลขาวสารอื่นที่คณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการกําหนดตามมาตรา 9 (8) และมาตรฐานเว็บไซตหนวยงานภาครัฐ (Government Website
Standard Version 2.0) ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
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1.6 คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงานตามภารกิจ ของหนว ยงาน โดย
แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานพรอมอธิบายขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแตละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
นั้น ๆ โดยจัดทําเปนรูปแบบ “คูมือการปฏิบัติงานของหนวยงาน” และสามารถดาวนโหลดคูมือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
1.7 คูมือสําหรับประชาชน (Service Information) ขอมูลการบริการตามภารกิจ
ของหนวยงาน โดยแสดงขั้นตอนการใหบริการตาง ๆ แกประชาชนพรอมอธิบายขั้นตอนบริการอยางชัดเจน
ทั้งนี้ควรระบุระยะเวลาในแตละขั้นตอนของการใหบริการนั้น ๆ โดยจัดรูปแบบ “คูมือสําหรับประชาชน” และ
สามารถดาวนโหลดเอกสาร คูมือ ตลอดจนแบบฟอรม (Download Form) เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ติดตอราชการ (ถามี)
1.8 ขาวสารประชาสัมพันธ (Public Relation) ขาวสารทั่วไป ภาพขาวกิจกรรม
เรื่องแจงเตือนรวมไปถึงขาวประกาศของหนวยงาน เชน ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจาง ผลการ
จัดซื้อจัดจาง
1.9 ระบบงานใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (e – Service) เปนระบบงานตาม
ภารกิจหนวยงานที่จัดทําเปนระบบงานคอมพิวเตอรใหบริการผานหนาเว็บไซต หรือ Mobile Application ใน
ลักษณะสื่อสารสองทาง (Interactive) (ถามี)
1.10 แสดงสถิติการเขาใชบริการเว็บไซต แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบ
ประเมินความพึงพอใจที่มีตอเว็บไซตของหนวยงาน
2. ขั้นตอนการเผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณะผานเว็บไซตสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
เดนชัย ใหดําเนินการดังนี้
2.1 ศูนยขอมูลขาวสาร มีหนาที่บริหารจัดการเว็บไซตสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
เดนชัย
2.1.1 หนวยงานเจาของขอมูล นําสงขอมูลขาวสาร พรอมแนบฟอรมการ
ขอเผยแพรขอมูลผ า นเว็บไซตข องหนว ยงานสํา นักงานสาธารณสุข อํา เภอเด น ชัย ตามประกาศสํา นักงาน
สาธารณสุ ขอํา เภอเดนชัย เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผา นเว็บ ไซต ของหนวยงาน พ.ศ.
2563 ผานทางชองทาง ไดแก หนังสือราชการ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และชองทางสื่อสารอื่น ๆ โดยระบุ
ชื่อ ตําแหนง หนวยงาน และขอมูลการติดตอกลับอยางชัดเจน
2.1.2 นายแพทย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด แพร หรื อ ผู ไ ด รั บ มอบอํ า นาจ
ดําเนินการอนุมัติ/อนุญาตใหนําขอมูลขึ้นเผยแพรในเว็บไซต และมอบหมายใหผูรับผิดชอบจัดการ
2.1.3 ศู นย ขอ มู ลขา วสาร มอบหมายให เจ า หนา ที่ ผู รั บผิ ดชอบ (Web
Master) ซึ่งไดรับสิทธิ์ (Username และ Password) เขาสูระบบบริหารจัดการ ดําเนินการนําขอมูลขาวสาร
ขึ้นเว็บไซตในหมวดหมูที่ถูกตอง ระบุแหลงที่มาหรือเจา ของขอมูล ชวงวันที่ของขอมูลขา วสาร วันที่เผยแพร
ประเภท (นามสกุล) ไฟล ขนาดไฟล และประสานแจงกลับไปยังเจาของขอมูลขาวสารนั้น
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2.1.4 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ (Web Master) มีหนาที่ตรวจสอบความเปน
ปจจุบันของขอมูล (นําเอกสารเมื่อครบระยะเวลา) ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการกําหนด ทั้งนี้
ตองเปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 อยางเครงครัด เพื่อ
ปองกันไมใหเกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแกทางราชการ
2.2 การออกแบบเว็บไซต หนวยงานตองคํานึงถึงการแสดงผลบนอุปกรณที่มีความ
หลากหลาย ควรออกแบบเว็บไซตใหรองรับขนาดหนาจอของอุปกรณทุกชนิด ตั้งแตคอมพิวเตอรขนาดหนาจอ
แตกตางกัน
2.3 การเขา ถึงเว็บไซตของประชาชน หนว ยงานตองคํา นึ งถึ งเวอรชั่นขั้นต่ํา ของ
บราวเซอรที่รองรับการแสดงผล หรือการทํางานที่สมบูรณของโปรแกรมที่ใชในการดูแลเอกสารบนเว็บไซต
เชน PDF Reader / Viewer หรือ Open Source อื่น ๆ เปนตน ซึ่งหนวยงานงานควรแจงไวในสวนลางของ
เว็บไซตหรือหนาเพจที่แสดงเอกสารนั้น ๆ ของหนวยงาน
2.4 การบริหารจัดการเว็บไซต หนวยงานควรมีการเขารหัสขอมูล (Encryption)
เพื่อเพิ่มความปลอดภัย เชน การใชรหัสผานเขาสูระบบจัดการเว็บไซตของหนวยงาน (Username และ
Password)
2.5 การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็บไซต ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตี
ทางอินเตอรเน็ต (Cyber Security) ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.
2544 พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และมาตรการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยสําหรับเว็บไซต (Website Security Standard)
3. ขั้นตอนการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน ใหดําเนินการดังนี้
3.1 หั ว หน า หนว ยงาน แต ง ตั้ ง หรื อมอบหมายกลุ ม/ฝา ยหรื อ คณะทํ า งานหรื อ
เจาหนาที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซตของหนวยงาน
3.2 การนําขอมูลขาวสาร ชวงวันที่ขอมูลขาวสาร วันที่เผยแพร ประเภท (นามสกุล)
ไฟล ขนาดไฟลโดยมีลําดับการปฏิบัติอยางนอยดังนี้
3.2.1 เจาหนาที่เสนอขอมูลขาวสารที่ประสงคจะนําขึ้นเว็บไซตใหหัวหนา
กลุม งานที่รั บ ผิ ด ชอบดู เ ว็ บ ไซตพิ จ ารณาอนุญ าต ด ว ยแบบฟอรม การขอเผยแพร เ ว็ บ ไซต ข องหน ว ยงาน
สํานักงานสาธารณสุขอํา เภอเดนชัย ตามแนบทา ยประกาศที่เปนลายลักษณอั กษร กรณีเร งดวนอนุโลมให
อนุญาตทางวาจาได
3.2.2 กรณีอนุญาต หัวหนากลุมงานฯ มอบหมายหนาที่ผูรับผิดชอบ(Web
Master) ซึ่งไดรับสิทธิ์ (Username Password) เขาสูระบบบริหารจัดการ ดําเนินการนํา ขอมูลผานเว็บไซต
ของหนวยงานสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเดนชัย ตามแนบทายประกาศที่เปนลายลักษณอักษร กรณีเรงดวน
อนุโลมใหอนุญาตทางวาจาได
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3.2.3 กรณีไมอนุญาต หัวหนา กลุมงานฯ มอบหมายเจา หนา ที่ประสาน
แจงกลับไปยังเจาของขอมูลขาวสารนั้นพรอมชี้แจงเหตุผล เชน ไมตรงหรือเกี่ยวของกับภารกิจของหนวยงาน
ไมถูกตองตามรูปแบบไฟลขอมูลที่อนุญาต
4. กลไกการตรวจสอบ กํากับติดตามอยางตอเนื่อง
4.1 หนวยงานตองกําหนดเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ผูดูแลบริหารจัดการเว็บไซต(Web
Site) อยางนอย 2 คน เพื่อทํางานทดแทนกันได
4.2 เจาหนาที่ Web Master มีหนาที่ตรวจสอบความเปนปจจุบัน ของขอมูลทุก
รายการที่เผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน หากพบวาครบระยะเวลาการเผยแพรใหนํารายการนั้นออกจาก
เว็บไซต
4.3 เจาหนาที่ Web Master มีหนาที่ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของรายการ
ขอมูลขาวสารตามมาตรฐานเว็บไซตหนวยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version 2.0)
ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2560 ตาม
มาตรา 9 และขอมูลขาวสารอื่นที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด
4.4 เจาหนาที่ Web Master มีหนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 อยางเครงครัด เพื่อปองกันมิใหเกิดความเสียหายและลดโอกาสที่
จะเกิดความเสียหายแกทางราชการ
4.5 ใหหนวยงานสงเสริมเพิ่มพูนความรูและทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต การ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ใหแกเจา หนาที่อยา งตอเนื่อง ทั้งการฝกอบรม
(Traning) การแลกเปลี่ยนรูระหวางผูปฏิบัติงาน (Knowledge Management)
4.6 มีการกํากับติดตามรายงานผลการใชกรอบแนวทาง ฯ โดยกําหนดการรายงาน
ผลตามกรอบแนวทางฯ ปละ 2 ครั้ง ใน 6 เดือน และ 12 เดือน
ทั้งนี้ใหหนวยงานนําประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเดนชัย เรื่อง แนวทางการเผยแพร
ขอ มู ล ต อสาธารณะผา นเว็บ ไซตข องหนว ยงาน พ.ศ. 2563 สํา หรับ สํา นักงานสาธารณสุ ขอํ า เภอเดน ชั ย
ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน และถือปฏิบัติโดยเครงครัด
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ.2562

(นายสมชาย โลกคําลือ)
สาธารณสุขอําเภอเดนชัย

