
 

 

 
ประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอพิมาย     

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
------------------------------------------------------- 

 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ ก าหนดให้หน่วยงาน ของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประขาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องด าเนินงานตามมาตรฐาน เว็บไซต์ภาครัฐ
(Government Website Standard) เพ่ือให้บริการตามภารกิจและอ านวยความสะดวก ให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบันนั้น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพิมาย 
จึงก าหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน  ดังต่อไปนี้ 

๑. ข้อมูลพื้นฐานที่เว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพิมาย ต้องมีประกอบด้วย  

๑.๑ ข้อมูลหน่วยงาน (General Information) ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์  
พันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน ท าเนียบผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ( Chief 
information Officer : CIO) อ านาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี ค ารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร หมายเลข 
โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหน่วยงานงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) 

๑.๒ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน (Law ,Regulatory, Compliance) โดย
แสดงที่มาของข้อมูลอย่างซัดเจน 

๑.๓ คลังความรู้ (Knowledge) เช่นข่าวสารความรู้สุขภาพในรูปแบบ Info Graphic สื่อมัลติมีเดีย 
บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติต่าง ๆ โดยอ้างอิงถึงแหล่งที่มาและวัน เวลา ก ากับ เพ่ือประโยชน์ ในการน า
ข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี) 

๑.๔ รายขื่อเว็บไชต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Web link) เช่น หน่วยงานในสังกัด หน่วยงาน สังกัด
เดียวกัน หน่วยงานภายนอก หรือเว็บไซต์อ่ืนๆ ที่น่าสนใจ 

๑.๕ ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ก าหนด
ตามมาตรา ๙ (๘) และมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version ๒.๐) 
ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

๑.๖ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานพร้อมอธิบายขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยจัดท า 
เป็นรูปแบบ “คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน 
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๑.๗ คู่มือส าหรับประชาขน (Service Information) ข้อมูลการบริการตามภารกิจ ของหน่วยงาน 
โดยแสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆ แก่ประชาขนพร้อมอธิบายขั้นตอนบริการอย่างขัดเจน ทั้งนี้ ควรระบุ
ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการนั้นๆ โดยจัดท าเป็นรูปแบบ “คู่มือส าหรับประขาซน” และ สามารถ
ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม (Download Forms) เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประซาขน ใน
การติดต่อราชการ (ถ้ามี) 

    ๑.๘ ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน 
รวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 

    ๑.๙ ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เป็นระบบงานตามภารกิจ หน่วยงาน
ที่จัดท าเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือ Mobile Application ในลักษณะ  
สื่อสารสองทาง (Interactive) (ถ้ามี) 

    ๑.๑๐ แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมิน ความพึง
พอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

            ๒. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพิมาย   
ให้ด าเนินการดังนี้ 

  ๒.๑ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานพัฒนายุทธศาสตร์  ส านักงานสาธารณสุข
อ า เ ภ อ พิ ม า ย  มี ห น้ า ที่ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เ ว็ บ ไ ซ ต์ ส า นั ก ง า น ส า ธ า ร ณ สุ ข อ า เ ภ อ พิ ม า ย  
  ๒.๑.๑ หน่วยงานเจ้าของข้อมูล น าส่งข้อมูลข่าวสาร พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพิมาย ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านทาง
ช่องทาง ได้แก่ หนังสือราชการ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ict-moph@health.moph.go.th แเละช่องทางสื่อสาร
อ่ืน โดยระบุ ชื่อ ต าแหน่ง หน่วยงาน และข้อมูลการติดต่อกลับอย่างชัดเจน 

        ๒.๑.๒ สาธารณสุขอ าเภอพิมาย ด าเนินการอนุมัติ/อนุญาตให้น าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพิมาย และ/หรือกระทรวง และมอบหมายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ง า น พั ฒ น า ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์   ส า นั ก ง า น ส า ธ า ร ณ สุ ข อ า เ ภ อ พิ ม า ย  เ พ่ื อ ก า ร จั ด ก า ร 
                  ๒.๑.๓ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานพัฒนายุทธศาสตร์ ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอพิมาย  เพ่ือการจัดการ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดขอบ (Web Master) ซ่ึงได้รับสิทธิ์ (Username 
และ Password) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ด าเนินการ น าข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง ระบุ
แหล่งที่มาหรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่ที่เผยแพร่ ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์ 
และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้นๆ 
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  ๒.๑.๔ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบัน ของข้อมูล 
(น าออกเมื่อครบระยะเวลา) และความครบถ้วนตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government 
Website Standard Version 2.0) ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตาม
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอื่นที่
คณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารของราชการก าหนด ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ ๒.๒ การออกแบบเว็บไซต์ หน่วยงานต้องค านึงถึงการแสดงผลบนอุปกรณ์ที่มีความ
หลากหลาย ควรออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ที่มี ขนาด
หน้าจอแตกต่างกัน รวมถึง Smart Device เช่น Smart Phone Tablet 

 ๒.๓ การเข้าถึงเว็บไซต์ของประชาชน หน่วยงานต้องค านึงถึงเวอร์ชั่นขั้นต ่าของบราวเซอร์ ที่รองรับการ
แสดงผล หรือการท างานที่สมบูรณข์องโปรแกรมที่ใช้ในการดูเอกสารบนเว็บไซต์ เช่น PDF Readers/ Viewers 
หรือ Open Source อ่ืนๆ เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานควรแจ้งไว้ใบส่วนล่างซองเว็บไซต์ หรือหน้าเพจที่แสดงเอกสาร
นั้นๆ ของหน่วยงาน 
          ๒.๔ การบริหารจัดการเว็บไซต์ หน่วยงานควรมีการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) เพ่ีอ เพ่ิมความ
ปลอดภัย เซ่น การใช้รหัสผ่านเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Username/Password) 
          2.๕ การจัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) ตามข้อก าหนด ในพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒5๖๐และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเรื่อง
หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการพ.ศ. ๒££๐ 
          ๒.๖  การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็บไซต์ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางอินเทอร์เน็ต
(Cyber Security) ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. ๖๕๔๔ พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕:๕๑ และ “มาตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยส าหรับ
เว็บไซต์ (Website Security Standard)” ประกาศโดยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาขบ) อาทิ การติดตั้งใบรับรองความปลอดภัย (CA) และใช้ HTTPS (Hypertext Transfer Protocol 
Secure)  ช่วยรักษาความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลผู้ใช้และเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับระหว่างศรมพิวเ(|!'อร์ฃอง 
ผู้ใช้กับเว็บไซต์ท่ีมีบริการรับข้อมูล การใช้ Software หรือ Hardware ฟ้องกันการบุกรุกโจมตี (Firewall) 
          ๒.๗ ข้อมูลข่าวสารต้องใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายเนื้อหาที่มีความถูกต้อง และมี ความเหมาะสม ข้อความ 
และรูปภาพประกอบที่น ามาใช้จะต้องไม,ละเมิดลขิสิทธิ์ หากจ าเป็นต้องน ามาเผยแพร่ ให้ระบุแหล่งที่มาข้อมูล
อ้างอิงรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่อนุญาต ได้แก่ ไฟล์ที่มีนามสกุล .pdf .xls .xlsx .doc .docx .jpg.png .zip .rar 
ขนาดไฟล์ (size) ไม่ควรเกินไฟล์ละ 4 MB และต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓. ชั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารผะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ด าเนินการดังนี้  
  ๓.๑ หัวหน้าหนว่ยงาน แต่งตั้งหรือมอบหมายกลุ่ม/ฝ่ายหรือคณะท างานหรือเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน
บริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
           ๓.๒ การน าเข้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน ระบุแหล่งที่มา หรือเจ้าของ
ข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์โดยมีล าดับ  การปฏิบัติอย่างน้อย ดังนี ้



               ๓.๒.๑ เจ้าหน้าทีเ่สนอข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จะน าข้ึนเผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้หัวหน้ากลุ่มงานที่รับ
ผิดขอบดูแลเว็บไซต์พิจารณาอนุญาต ด้วยแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในราชการ
บริหารส่วนกลางส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพิมาย ตามแนบท้ายประกาศที่เป็น ลายลักษณ์อักษร กรณีเร่งด่วน
อนุโลมให้อนุญาตทางวาจาได้ 
              ๓.๒.๒ กรณอีนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบ (Web Master) ซ่ึงได้รับ
สิทธิ(Username และ Password) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ด าเนินการน าข้อมูลข่าวสารขึ้น เว็บไซต์ใน
หมวดหมู่ที่ถูกต้อง และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น 
              ๓.๒.๓ กรณีไม่อนุญาต หัวหน้ากลุ่มงาน ฯ มอบหมายเจ้าหน้าทีป่ระสานแจ้งกลับ ไปยังเจ้าของข้อมูล
ข่าวสารนั้นพร้อมข้ีแจงเหตุผล เซ่น ไม'ตรงหรือเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงา'น ไม,ถูกต้อง ตามรูปแบบ
ไฟล์ข้อมูลที่อนุญาต 

๔. กลไกการตรวจสอบ ก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 

๔.๑ หน่วยงานต้องก าหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Master) อย่าง
น้อย ๒ คน เพื่อท างานทดแทนกันได้ 

๔.๒ เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุกรายการ ที่เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน หากพบว่าครบระยะเวลาการเผยแพร่ให้น ารายการนั้นลงจากเว็บไซต์ 

๔.๓ เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการข้อมูลข่าวสาร ตาม
มาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version 2.0) ของส านักงานรัฐบาล 
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาซน) และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ ตามมาตรา ๙ 
และข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด 

๔.๔  เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวา่ด้วยการกระท าความผดิ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
๒๔๖๐ อย่างเคร่งครัดเพ่ือปอ้งกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิด ความเสียหายแก่ทางราชการ 

๔.5 ให้หน่วยงานส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์ การรักษา ความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึกอบรม (Training) การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Management) 
 

                                                    ประกาศ ณ วันที่   ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๔๖3 

                                                                        

 

  

 

(นายคมกริช  ฤทธิ์บุรี) 
สาธารณสุขอ าเภอพิมาย 


