
 
ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา 

 เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖3 

___________________________ 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ กําหนดให้หน่วยงาน ของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องดําเนินงานตามมาตรฐาน เว็บไซต์ภาครัฐ 
(Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอํานวยความสะดวก ให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบันนั้น สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา
จึงกําหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา
ดังต่อไปนี ้

๑. ให้หน่วยงานในสังกัดเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี้ 

๑.๑ ข้อมูลหน่วยงาน (General Information) ประกอบด้วย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  โครงสร้างหน่วยงาน 
ทําเนียบผู้บริหาร อํานาจหน้าท่ี ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ รายจ่าย
ประจําปี  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email 
address) 

๑.2 ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relationsข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน รวมถึงข่าว
ประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

๒. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา ให้
ดําเนินการดังนี ้

๒.๑ งานข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ มีหน้าท่ีบริหารจัดการเว็บไซต์สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา 
 ๒.๑.๑ หน่วยงานเจ้าของข้อมูล นําส่งข้อมูลข่าวสาร พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ ข้อมูลผ่าน

เว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสาตามประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียง
สา เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖3 ผ่านทางช่องทาง ได้แก่ 
หนังสือราชการ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ict-moohhealth.moph.go.thและช่องทางสือสารอื่น โดยระบุ ช่ือ 
ตําแหน่ง หน่วยงาน และข้อมูลการติดต่อกลับอย่างชัดเจน 

๒.๑.๒ สาธารณสุขอําเภอ  ดําเนินการอนุมัติ/ อนญุาตให้นําข้อมูลขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ 
๒.๑.๓ งานข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ี ผู้รับผิดชอบ (Web Master) ซึ่งได้รับ

สิทธิ์ (UsernameและPassword) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ดําเนินการนําข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ในหมวดหมู่ท่ี
ถูกต้อง ระบุแหล่งท่ีมาหรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันท่ีของข้อมูลข่าวสาร วันท่ีเผยแพร่ ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ ขนาด
ไฟล์ และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น 

๒.๑.๔ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ (Web Master) มีหน้าท่ีตรวจสอบความเป็นปัจจุบัน ของข้อมูล (นําออก
เมื่อครบระยะเวลา) และความครบถ้วนตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government Website 
Standard Version 2.0) ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติ ข้อมูล



ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอื่นท่ีคณะกรรมการข้อมูล ข่าวสาร
ของราชการกําหนด ท้ังนี้ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

๒.๒ การออกแบบเว็บไซต์ หน่วยงานต้องคํานึงถึงการแสดงผลบนอุปกรณ์ท่ีมี ความหลากหลาย ควร
ออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด ต้ังแต่คอมพิวเตอร์ท่ีมี ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน 
รวมถึง Smart Device เช่น Smart Phone Tablet 

๒.๓ การเข้าถึงเว็บไซต์ของประชาชน หน่วยงานต้องคํานึงถึงเวอร์ชันขั้นต่ําของบราว์เซอร์ ท่ีรองรับการ
แสดงผล หรือการทํางานท่ีสมบูรณ์ของโปรแกรมท่ีใช้ในการดูเอกสารบนเว็บไซต์ เช่น PDF Readery Viewers 
หรือ Open Source อื่นๆ เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานควรแจ้งไว้ในส่วนล่างของเว็บไซต์ หรือหน้าเพจท่ีแสดงเอกสาร
นั้นๆ ของหน่วยงาน 

๒.๔ การบริหารจัดการเว็บไซต์ หน่วยงานควรมีการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) เพื่อ เพิ่มความปลอดภัย 
เช่น การใช้รหัสผ่านเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Username/Password) 

๒.๕ การจัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) ตามข้อกําหนด ในพระราชบัญญัติวา่ด้วย
การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง 
หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒.๖ การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็บไซต์ ลดความเส่ียงจากการถูกโจมตี ทางอินเทอร์เน็ต 
(Cyber Security) ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ ๒๕๔๔ พระราชบัญญัติว่า
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ “มาตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยสําหรับ
เว็บไซต์ (Website Security Standard)” ประกาศโดยสํานักงานพัฒนาธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) อาทิ การติดต้ังใบรับรองความปลอดภัย (CA) และใช้ HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure
ช่วยรักษาความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลผู้ใช้และเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับระหว่างคอมพิวเตอร์ของ ผู้ใช้กับ
เว็บไซต์ท่ีมีบริการรับข้อมูล การใช้ Software หรือ Hardware ป้องกันการบุกรุกโจมตี (Firewall) 

๒.๗ ข้อมูลข่าวสารต้องใช้คําอธิบาย/คําบรรยายเนื้อหาท่ีมีความถูกต้อง และมี ความเหมาะสม ข้อความ 
และรูปภาพประกอบท่ีนํามาใช้จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากจําเป็นต้องนํามาเผยแพร่ ให้ระบุแหล่งท่ีมาข้อมูล
อ้างอิงรูปแบบไฟล์ข้อมูลท่ีอนุญาต ได้แก่ ไฟล์ท่ีมีนามสกุล pdf .xls .xlsx doc docx jpg.png zip rarขนาดไฟล์ 
(size) ไม่ควรเกินไฟล์ละ 4 MB และต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ดําเนินการดังนี ้
๓.๑ หัวหน้าหน่วยงาน แต่งต้ังหรือมอบหมายกลุ่ม/ฝ่ายหรือคณะทํางานหรือเจ้าหน้าท่ี ปฏิบัติงานบริหาร

จัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
๓.๒ การนําเข้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน ระบุแหล่งท่ีมา หรือเจ้าของ

ข้อมูล ช่วงวันท่ีของข้อมูลข่าวสาร วันท่ีเผยแพร่ ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์โดยมีลําดับ การปฏิบัติอย่าง
น้อย ดังนี ้

๓.๒.๑ เจ้าหน้าท่ีเสนอข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จะนําขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้หัวหน้ากลุ่มงานท่ี
รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์พิจารณาอนุญาต ด้วยแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานใน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสาตามแนบท้ายประกาศท่ีเป็น ลายลักษณ์อักษร กรณีเร่งด่วนอนุโลมให้อนุญาต
ทางวาจาได้ 



๓.๒.๒ กรณีอนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ (Web Master) ซึ่งได้รับสิทธิ์ 
(Username และ Password) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ดําเนินการนําข้อมูลข่าวสารขึ้น เว็บไซต์ในหมวดหมู่ท่ี
ถูกต้อง และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น 

๓.๒.๓ กรณีไม่อนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายเจ้าหน้าท่ีประสานแจ้งกลับ ไปยังเจ้าของข้อมูล
ข่าวสารนั้นพร้อมช้ีแจงเหตุผล เช่น ไม่ตรงหรือเกีย่วข้องกับภารกิจของหน่วยงาน ไม่ถูกต้อง ตามรูปแบบไฟล์ข้อมูล
ท่ีอนุญาต 

๔. กลไกการตรวจสอบ กํากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
๔.๑ หน่วยงานต้องกําหนดเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีผู้ดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Master) อย่างน้อย 

๒ คน เพื่อทํางานทดแทนกันได้ 
๔.๒ เจ้าหน้าท่ี Web Master มีหน้าท่ีตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุกรายการ ท่ีเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน หากพบว่าครบระยะเวลาการเผยแพร่ให้นํารายการนั้นลงจากเว็บไซต์ 
๔.๓ เจ้าหน้าท่ี Web Master มีหน้าท่ีตรวจสอบความครบถ้วนของรายการข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรฐาน

เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version 2.0) ของสํานักงานรัฐบาล 
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ 
มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอื่นท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกําหนด 

๔๔ เจ้าหน้าท่ี Web Master มีหน้าท่ีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสท่ีจะเกิด ความเสียหาย
แก่ทางราชการ 

๔.๕ ให้หน่วยงานส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์ การรักษา ความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ให้แก่เจ้าหน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง ท้ังการฝึกอบรม (Training) การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Management) 

ท้ังนี้ ให้หน่วยงานนําประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ สําหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเวียงสา ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

 
 
ประกาศ ณ วันท่ี  28 กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖3 
 

         
     (นายชุมพล  สุทธิ) 
           สาธารณสุขอําเภอเวียงสา 
   


