กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙ กําหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของาชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องดําเนินงานตามมาตรฐาน
เว็บ ไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอํานวยความสะดวก ให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบันนั้น สํานักงาน
สาธารณสุ ขอําเภอเวียงสา จึ งกําหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ ผ่ านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา ดังต่อไปนี้
๑. ให้หน่วยงานในสังกัดเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี้
๑.๑ ข้อมูล หน่ วยงาน (General Information) ประกอบด้วย วิสั ยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง
หน่ ว ยงาน ทํ า เนี ย บผู้ บ ริ ห าร อํ า นาจหน้ า ที่ ยุ ท ธศาสตร์ แผนปฏิ บั ติ ร าชการ แผนงาน โครงการ และ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี รายงานผลการปฏิบัติราชการ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address)
1.๒ ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน
รวมถึง ข่าวประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา
ให้ดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ งานข้อมูล ข่าวสารและสารสนเทศ มีห น้าที่บริห ารจัดการเว็บ ไซต์สํ านักงานสาธารณสุ ข
อําเภอเวียงสา
๒.๑.๑ หน่วยงานเจ้าของข้อมูลนําส่งข้อมูลข่าวสาร พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา ตามประกาศสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอเวียงสา เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๐๓ ผ่านทาง
ช่องทาง ได้แก่ หนั งสื อราชการ ไปรษณี ย์อิเล็ กทรอนิกส์ ict-moohhealth.moph.go.th และช่องทางการ
สื่อสารอื่น โดยระบุ ชื่อ ตําแหน่ง หน่วยงาน และข้อมูลการติดต่อกลับอย่างชัดเจน
๒.๑.๒ สาธารสุขอําเภอ ดําเนินการอนุมัติ/อนุญาตให้นําข้อมูลขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์
๒.๒.๓ งานข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master)
ซึง่ ได้รับสิทธิ (Username และ Password) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ดําเนินการนําข้อมูลข่าวสาร ขึ้นเว็บไซต์
ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง ระบุ แหล่งที่มาหรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภท
(นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์ และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น
๒.๑.๔ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของ ข้อมูล
(นํ าออกเมื่ อ ครบระยะเวลา) และความครบถ้ ว นตามมาตรฐานเว็ บ ไซต์ ห น่ ว ยงานภาครัฐ (Government
Website Standard Version 5.0) ของสํ า นั ก งานรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ ก ารมหาชน) และตาม
พระราชบั ญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอื่นที่
คณะกรรมการข้อ มูล ข่ าวสารของราชการกําหนด ทั้ งนี้ต้ องเป็ นไปตามพระราชบั ญ ญั ติว่าด้ ว ยการกระทํ า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่
จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

๒.๒ การออกแบบเว็บไซต์ หน่วยงานต้องคํานึงถึงการแสดงผลบนอุปกรณ์ที่มีความ หลากหลาย
ควรออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ที่ มีขนาด หน้าจอแตกต่าง
กัน รวมถึง Smart Device เช่น Smart Phone Tablet
๒.๓ การเข้าถึงเว็บ ไซต์ของประชาชน หน่วยงานต้องคํานึงถึงเวอร์ชั่นขั้นต่ําของบราว์เซอร์ที่
รองรับการแสดงผล หรือการทํางานที่สมบูรณ์ของโปรแกรมที่ใช้ในการดูเอกสารบนเว็บไซต์ เช่ น PDF Reader
Viewers หรือ Open Source อื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานควรแจ้งไว้ในส่วนล่างของเว็บไซต์ หรือหน้าเพจที่
แสดงเอกสารนั้น ๆ ของหน่วยงาน
๒.๔ การบริหารจัดการเว็บไซต์ หน่วยงานควรมีการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) เพื่อเพิ่ม ความ
ปลอดภัย เช่น การใช้รหัสผ่านเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Username/Password)
๒ .๕ การจั ด เก็ บ รั ก ษ าข้ อ มู ล จราจรท างคอมพิ วเตอร์ (Log File) ตามข้ อ กํ า ห นดใน
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒.๖ การรั ก ษาความปลอดภั ย สารสนเทศบนเว็ บ ไซต์ ลดความเสี่ ย งจากการถู ก โจมตี ท าง
อินเตอร์เน็ต (Cyber Security) ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็ก ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ “มาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภั ย สํ า หรั บ เว็ บ ไซต์ (Website Security Standard)” ประกาศโดยสํ า นั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาทิ การติดตั้งใบรับรองความปลอดภัย (CA) และใช้ HTTPs (Hypertext
Transfer Protocol Secure) ช่ว ยรักษาความสมบูรณ์ ถูกต้องของข้อมู ล ผู้ ใช้และเก็บ ข้อมูล ไว้เป็น ความลั บ
ระหว่างคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้กับเว็บไซต์ที่มีบริการรับข้อมูลการใช้ Software หรือ Hardware ป้องกันการ บุก
รุกโจมตี (Firewall)
๒.๗ ข้อมูลข่าวสารต้องใช้คําอธิบาย/คําบรรยายเนื้อหาที่มีความถูกต้อง และมีความเหมาะสม
ข้อความและรูปภาพประกอบที่นํามาใช้จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากจําเป็นต้องนํามาเผยแพร่ให้ระบุแหล่งที่มา
ข้อมูล อ้างอิงรูป แบบไฟล์ข้อมูล ที่อนุ ญ าต ได้แก่ ไฟล์ ที่มี นามสกุล pdf xs .xlsx doc docxjpg png zip rar
ขนาดไฟล์ (Size) ไม่ ค วรเกิ น ไฟล์ ล ะ ๔ MB และต้ อ งไม่ ขั ดต่ อ พระราชบั ญ ญั ติ ว่าด้ ว ยการกระทํ าความผิ ด
เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ดําเนินการ ดังนี้
๓.๑ หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งหรือมอบหมายกลุ่ม/ฝ่าย หรือคณะทํางานหรือเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน
บริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๓.๒ การนํ าเข้าข้อมูลข่าวสารต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน ระบุแหล่งที่มาหรือ
เจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์โดยมีลําดับการ
ปฏิบัติอย่างน้อย ดังนี้
๓.๒.๑ เจ้าหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จะนําขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้หัวหน้า กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์พิจารณาอนุญาต ด้ วยแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงานใน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสาตามแนบท้านประกาศที่เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีเร่งด่วน อนุโลมให้
อนุญาตทางวาจาได้
๓.๒.๒ กรณีอนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) ซึ่ง
ได้รับสิทธิ์ (Username และ Password) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการดําเนินการนําข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ ใน
หมวดหมู่ที่ถูกต้อง และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น

3.2.3 กรณีไม่อนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของ
ข้อมูลข่าวสารนั้นพร้อมชี้แจงเหตุผล เช่น ไม่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานไม่ถูกต้องตามรูปแบบ
ไฟล์ข้อมูลที่อนุญาต
4. กลไกการตรวจสอบ กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
4.1 หน่วยงานต้องกำหนดเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์
(Web Master) อย่างน้อย 2 คน เพื่อทำงานทดแทนกันได้
4.2 เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุกรายการที่
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หากพบว่าครบระยะเวลาการเผยแพร่ให้นำรายการนั้นลงจากเว็บไซต์
4.3 เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรฐานเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Government Website Standard Version 2.0) ของ
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
กำหนด
4.4 เจ้ า หน้ า ที่ Web Master มี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ว่ าด้ ว ยการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาส
ที่จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
4.5 ให้หน่วยงานส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์ การรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานนำประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา เรื่อง แนวทางการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565 สำหรับหน่วยงานในราชการ
ส่วนภูมิภาค ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นายชุมพล สุทธิ)
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา

