ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซดของหนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ กําหนดใหหนวยงานของรัฐ
ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได และตองดําเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ
(Governance Website Standard) เพื่อใหบริการตามภารกิจและอํานวยความสะดวกใหประชาชนสามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสารไดสะดวก มีความถูกตอง ชัดเจน ครบถวน เปนปจจุบัน นั้น
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง จึงกําหนดแนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผาน
เว็บไซดของหนวยงาน ดังตอไปนี้
๑. ใหหนวยงานในสังกัดเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซดของหนวยงาน ดังนี้
๑.๑ ขอมูลหนวยงาน (General Information) ประกอบดวย ประวัติความเปนมา
วิสัยทัศน พันธกิจ โครงสรางหนวยงาน ทําเนียบผูบริหาร ขอมูลผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief
Information Officer: CIO) อํานาจหนาที่ ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
รายจ า ยประจํ าป คํ า รั บรอง รายงานผลการปฏิบั ติร าชการ รายละเอียดช องทางการติ ด ต อสื่ อสาร หมายเลข
โทรศัพท หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหนวยงาน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail address)
๑.๒ กฎหมาย ระเบี ย บ ข อบัง คั บ ที่ เ กี่ ยวข อ งกั บ หน ว ยงาน (Law, Regulatory,
Compliance) โดยแสดงที่มาของขอมูลอยางชัดเจน
๑.๓ คลังความรู (Knowledge) เชน ขาวสารความรูสุขภาพในรูปแบบ Info Graphic
สื่อมัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ขอมูลสถิติตางๆ โดยอางอิงถึงแหลงที่มาและวัน เวลา กํากับเพื่อประโยชนใน
การนําไปใชตอ (ถามี)
๑.๔ รายชื่อเว็บไซดหนวยงานที่เกี่ยวของ (Web link) เชน หนวยงานในสังกัด หนวยงาน
สังกัดเดียวกัน หนวยงานภายนอก หรือเว็บไซดอื่นๆ ที่นาสนใจ
๑.๕ ขอมูลขาวสารที่ไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และขอมูลขาวสารอื่นที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของทาง
ราชการกําหนดตามมาตรา ๙(๘) และมาตรฐานเว็บไซดหนวยงานภาครัฐ (Government Website Standard
Version ๒.๐) ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)
๒/ ๑.๖ คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน...

-๒–
๑.๖ คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงานตามภารกิจของหนวยงาน โดยแสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน พรอมอธิบายขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแตละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆ
โดยจัดทําเปนรูปแบบ คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน และสามารถดาวนโหลดคูมือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
๑.๗ คูมือสําหรับประชาชน (Service Information) ขอมูลการบริการตามภารกิจของ
หนวยงาน โดยแสดงขั้นตอนการใหบริการตางๆ แกประชาชน พรอมอธิบายขั้นตอนบริการอยางชัดเจน ทั้งนี้ควร
ระบุระยะเวลาในแตละขั้นตอนของการใหบริการนั้นๆ โดยจัดทําเปนรูปแบบ คูมือสําหรับประชาชน และสามารถ
ดาวนโหลดเอกสาร คูมือ ตลอดจนแบบฟอรม (Download Forms) เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนในการ
ติดตอราชการ (ถามี)
๑.๘ ขาวประชาสัมพันธ (Public Relations) ขาวสารทั่วไป ภาพขาวกิจกรรม เรื่องแจงเตือน
รวมถึงขาวประกาศของหนวยงาน เชน ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อ/จาง ผลการจัดซื้อ/จาง
๑.๙ ระบบงานใหบริการในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service) เป นระบบงานตาม
ภารกิจ หนวยงานที่จัดทําเปนระบบงานคอมพิวเตอรใหบริการผานเว็บไซด หรือ Application ในลักษณะสื่อสาร
สองทาง (Interactive) (ถามี)
๑.๑๐ แสดงสถิ ติก ารเข า ใช บ ริ ก ารเว็ บ ไซด แสดงระดั บ ความพึ งพอใจ และมี ร ะบบ
ประเมินความพึงพอใจที่มีตอเว็บไซดของหนวยงาน
๒. ขั้นตอนการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ ผานเว็บไซดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง ให
ดําเนินการดังนี้
๒.๑ กลุ ม งานบริ ห ารทั่ ว ไป (งานพั ส ดุ ) มี ห น า ที่ บ ริ ห ารจั ด การเว็ บ ไซด สํ า นั ก งาน
สาธารณสุขอําเภอหนองมวง
๒.๑.๑ หนวยงานเจาของขอมูลนําสงขอมูลขาวสาร พรอมแนบฟอรมการขอ
เผยแพรขอมูลผานเว็บไซดของหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง ตามประกาศสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอหนองมวง เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซดของหนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
ผานทางชองทาง ได แก หนั งสือราชการ ไปรษณียอิเล็ ก ทรอนิก ส (sumrong1@lbmoph.org) และช องทาง
สื่อสารอื่น โดยระบุชื่อ ตําแหนง หนวยงาน และขอมูลการติดตอกลับอยางขัดเจน
๒.๑.๒ สาธารณสุข อํา เภอหนองม วง ดําเนินการอนุมั ติ/ อนุญาต ใหนําขอมู ล
ขึ้นเผยแพรในเว็บไซด
๓/ ๒.๑.๓ สาธารณสุขอําเภอหนองมวง...

-๓๒.๑.๓ สาธารณสุขอําเภอหนองมวง มอบหมายใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ (Web Master) ซึ่งไดรับ
สิทธิ์ (Username และ Password) เขาสูระบบบริหารจัดการ ดําเนินการนําขอมูลขาวสารขึ้นเว็บไซดในหมวดหมูที่
ถูกตอง ระบุแหลงที่มาหรือเจาของขอมูล ชวงวันที่ของขอมูลขาวสาร วันที่เผยแพร ประเภท(นามสกุล)ไฟล ขนาด
ไฟล และประสานแจงกลับไปยังเจาของขอมูลขาวสารนั้น
๒.๑.๔ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ (Web Master) มีหนาที่ตรวจสอบความเปนปจจุบันของขอมูล (นํา
ออกเมื่อครบระยะเวลา) และความครบถวนตามมาตรฐานเว็บไซดหนวยงานภาครัฐ (Government Website
Standard Version ๒.๐) ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) และตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และมูลขาวสารอื่น
ที่คณะกรรมการขอมูล
ข า วสารของทางราชการกํ า หนด ทั้ ง นี้ ต อ งเป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยการกระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๖๐ อยางเครงครัด เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแก
ทางราชการ
๒.๒ การออกแบบเว็บไซด หนวยงานตองคํานึงถึงการแสดงผลบนอุปกรณที่มีความหลากหลาย
ควรออกแบบเว็บไซดใหรองรับขนาดหนาจอของอุปกรณทุกชนิด ตั้งแตคอมพิวเตอรที่มีขนาดหนาจอแตกตางกัน
รวมถึง Smart Device เชน Smart Phone, Tablet
๒.๓ การเขาถึงเว็บไซดของประชาชน หนวยงานตองคํานึงถึงเวอรชั่นขั้นต่ําของ
บราวเซอรที่
รองรั บ การแสดงผล หรื อ การทํ า งานที่ ส มบู ร ณ ข องโปรแกรมที่ ใ ช ใ นการดู เ อกสารบนเว็ บ ไซด เช น PDF
Readers/Viewers หรือ Open Source อื่นๆ เปนตน ซึ่งหนวยงานควรแจงไวในสวนลางของเว็บไซด หรือ
หนาเพจที่แสดงเอกสารนั้นๆ ของหนวยงาน
๒.๔ การบริหารจั ดการเว็บไซด หน วยงานควรมี การเขารหั ส (Encryption) เพื่อเพิ่ มความ
ปลอดภัย เชน การใชรหัสผานเขาสูระบบจัดการเว็บไซดของหนวยงาน (Username/ Password)
๒.๕ การจัดเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Log File) ตามขอกําหนดในพระราชบัญญัติ
วาดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง
หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใชบริการ พ.ศ.๒๕๕๐
๔/ ๒.๖ การรักษาความปลอดภัย...

-๔๒.๖ การรัก ษาความปลอดภั ยสารสนเทศบนเว็บไซด ลดความเสี่ ยงจากการถู ก โจมตี
ทางอินเตอรเน็ต (Cyber Security) ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๔
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางการอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และมาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสําหรับเว็บไซด (Website Security Standard) ประกาศโดยสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
(องคการมหาชน) อาทิ การติดตั้งใบรับรองความปลอดภัย (CA) และใช HTTPS (Hypertext Transfer Protocol
Secure) ชวยรักษาความสมบูรณถูกตองของขอมูลผูใช และเก็บขอมูลไวเปนความลับระหวางคอมพิวเตอรของผูใช
กับเว็บไซดที่มีบริการรับขอมูล การใช Software หรือ Hardware ปองกันการบุกรุกโจมตี (Firewall)
๒.๗ ขอมูลขาวสาร ตองใชคําอธิบาย/คําบรรยายเนื้อหาที่มีความถูกตอง และมีความ
เหมาะสม ขอความและรูปภาพประกอบที่นํามาใชจะตองไมละเมิดลิขสิทธิ์ หากจําเปนตองนํามาเผยแพรใหระบุ
แหลงที่มาขอมูลอางอิงรูปแบบไฟลขอมูลที่อนุญาต ไดแก ไฟลที่มีนามสกุล .pdf, .xls, .xlsx, .doc, .docx, .jpg,
.png, .zip, .rar ขนาดไฟล (Size) ไมควรเกินไฟลละ ๔ MB และตองไมขัดตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๖๐
๓. ขั้นตอนการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ ผานเว็บไซดของหนวยงาน ใหดําเนินการดังนี้
๓.๑ หัวหนาหนวยงาน แตงตั้งหรือมอบหมาย กลุม/ฝาย หรือคณะทํางาน หรือเจาหนาที่
ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซดของหนวยงาน
๓.๒ การนํ า เข า ข อ มู ล ข า วสาร ต องเป น ข อ มู ล ป จ จุ บั น ถู ก ต อง และครบถ วน ระบุ
แหลงที่มา หรือเจาของขอมูล ชวงวันที่ของขอมูลขาวสาร วันที่เผยแพร ประเภท (นามสกุล) ไฟล ขนาดไฟล โดยมี
ลําดับการปฏิบัติอยางนอย ดังนี้
๓.๒.๑ เจาหนาที่เสนอขอมูลขาวสารที่ประสงคจะนําขึ้นเผยแพรบนเว็บไซด ให
หัวหนากลุมงานที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซดพิจารณาอนุญาต ดวยแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซดของ
หน วยงานในราชการบริห ารสวนภูมิ ภาค สํ านั ก งานสาธารณสุ ข อํา เภอหนองม วง ตามแนบทา ยประกาศที่เป น
ลายลักษณอักษร กรณีเรงดวนใหอนุญาตทางวาจาได
๓.๒.๒ กรณีอนุญาต หัวหนากลุมงานมอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ (Web
Master) ซึ่งไดรับสิทธิ์ (Username และ Password) เขาสูระบบบริหารจัดการ ดําเนินการนําขอมูลขาวสารขึ้นเว็บ
ไซดในหมวดหมูที่ถูกตอง และประสานแจงกลับไปยังเจาของขอมูลขาวสารนั้น
๓.๒.๓ กรณีไมอนุ ญาต หัวหน ากลุมงานมอบหมายใหจา หนา ที่ ประสานแจ ง
กลับ ไปยังเจ าของขอมู ลข าวสารนั้ น พรอมชี้ แจงเหตุผล เชน ไม ตรงหรือเกี่ยวข องกับภารกิ จของหนวยงาน ไม
ถูกตองตามรูปแบบไฟลขอมูลที่อนุญาต

๕/ ๔. กลไกการตรวจสอบ กํากับ ติดตามอยางตอเนื่อง
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๔. กลไกการตรวจสอบ กํากับ ติดตามอยางตอเนื่อง
๔.๑ หนวยงานตองกําหนดเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ ผูดูแลบริหารจัดการเว็บไซด (Web
Master) อยางนอย ๒ คน เพื่อทํางานทดแทนกันได
๔.๒ เจาหนาที่ (web master) มีหนาที่ตรวจสอบความจําเปนปจจุบันของขอมูลทุก
รายการ ที่เผยแพรบนเว็บไซดของหนวยงาน หากพบวาครบระยะเวลาการเผยแพร ใหนํารายการนั้นลงจากเว็บไซด
๔.๓ เจ า หน า ที่ (web
master) มี ห น า ที่ ต รวจสอบความครบถ ว นของรายการ
ขอมูลขาวสารตามมาตรฐานเว็บไซดของหนวยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version ๒.๐)
ของสํ า นั ก งานรั ฐ บาลอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส (องค ก ารมหาชน) และตามพระราชบั ญ ญั ติ ข อ มู ล ข า วสารของราชการ
พ.ศ.๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และขอมูลขาวสารอื่นที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด
๔.๔ เจาหนาที่ (web master) มีหนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๖๐ อยางเครงครัด เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหาย และลดโอกาสที่จะ
เกิดความเสียหายแกทางราชการ
๔.๕ ให ห น ว ยงาน ส ง เสริ ม การเพิ่ ม พู น ความรู และทั ก ษะการบริ ห ารจั ดการเว็ บไซด
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ใหแกเจาหนาที่อยางตอเนื่อง ทั้งการฝกอบรม
(Training) การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงาน (Knowledge Management)
ทั้งนี้ ใหหนวยงานนําประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง เรื่อง แนวทางการเผยแพร
ขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซดของหนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซดของหนวยงาน และถือปฏิบัติโดย
เครงครัด ตั้งแตวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เปนตนไปจนกวาจะเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมบูรณ ดําขํา)
สาธารณสุขอําเภอหนองมวง

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซคของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2561
สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานบอรดประชาสัมพันธ/เว็บไซต
ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหนวยงาน : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี
วัน/เดือน/ป : .............................................................................................................................................................
หัวขอ : .......................................................................................................................................................................
รายละเอียดขอมูล : ...................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Link ภายนอก : .........................................................................................................................................................
หมายเหตุ : .................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ผูรับผิดชอบการใหขอมูล

ผูอนุมัติรับรอง

(............................................)
ตําแหนง......................................................
วันที่................................................................

(นายสมบูรณ ดําขํา)
สาธารณสุขอําเภอหนองมวง
วันที่................................................................

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร
(นายพศิน ปากกาทองคํา)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
วันที่................................................................

