
 

ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอาํเภอควนเนียง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอควนเนียง 
------------------------------------------- 

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาวของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 กําหนดใหหนวยงานของรัฐ
ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได และตองดําเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต
ภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อใหบริการตามภารกิจและอํานายความสะดวกใหประชาชน
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมีความถูกตองชัดเจน ครบถวนเปนปจจุบันนั้น  

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอควนเนียง จึงกําหนดแนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผาน
เว็บไซตของหนวยงาน ดังตอไปนี ้

1. ใหผูรับผิดชอบงานในสังกัดแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอควนเนียง ดังนี ้ 

1.1 ขอมูลหนวยงาน (General Information) ประกอบดวย ประวัติความเปนมา วิสัยทัศน 
พันธกิจ โครงสรางหนวยงาน ทําเนียบผูบริหาร ขอมูลผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief information 
Office: CIO) อํานาจหนาที่ ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําป 
คํารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดชองทางการติดตอสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท หมายเลข
โทรสาร แผนที่ตั้งหนวยงาน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (email address)  

1.2 กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบั ท่ีเก่ียวของกับหนวยงาน (Law, Regulatory, Compliance)  
โดยแสดงที่มาของขอมูลอยางชัดเจน  

1.3 คลังความรู (Knowledge) เชน ขาวสารความรูสุขภาพในรูปแบบ Info Graphic  
สื่อมัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ขอมูลสถิติตางๆ โดยอางอิงถึงแหลงที่มาและวัน เวลา กํากับ เพ่ือประโยชน 
ในการนําขอมูลไปใชตอ (ถามี)  

1.4 รายชื่อเว็บไซตหนวยงานท่ีเกี่ยวของ (Web link) เชน หนวยงานในสังกัด หนวยงานสังกัด
เดียวกัน หนวยงานภายนอก หรือเว็บไซตอ่ืนๆ ท่ีนาสนใจ  

1.5 ขอมูลขาวสารที่จัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และขอมูลขาวสารอื่นที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนดตาม
มาตรา 9 (8) และมาตรฐานเว็บไซตหนวยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version 2.0)  
ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)  

1.6 คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงานตามภารกิจของหนวยงาน โดยแสดงข้ันตอน 
การปฏิบัติงานพรอมอธิบายข้ันตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแตละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยจัดทํา
เปนรูปแบบ “คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน” และสามารถดาวนโหลดคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน  
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1.7 คูมือสําหรับประชาชน (Service Information) ขอมูลการบริการตามภารกิจของหนวยงาน 
โดยแสดงขั้นตอนการใหบริการตางๆ แกประชาชนพรอมอธิบายข้ันตอนการบริการอยางชัดเจน ทั้งนี้ ควรระบุเวลา
ในแตละขั้นตอนของการใหบริการนั้นๆ โดยจัดทําเปนรูปแบบ “คูมือสําหรับประชาชน” และสามารถดาวนโหลด
คูมือ ตลอดจนแบบฟอรม (Download Forms) เพ่ืออํานายความสะดวกแกประชาชนในการติดตอราชการ (ถามี)  

1.8 ขาวประชาสัมพันธ (Public Relations) ขาวสารทั่วไป ภาพขาวกิจกรรม เรื่องแจงเตือน 
รวมถึงขาวประกาศของหนวยงาน เชน ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจาง ผลการจัดซื้อจัดจาง  

1.9 ระบบงานใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service) เปนระบบงานตามภารกิจ
หนวยงานที่จัดทําเปนระบบงานคอมพิวเตอรใหบริการผานหนาเว็บไซต หรือ Mobile Application ในลักษณะ
สื่อสารสองทาง (Interactive) (ถามี)  

1.10 แสดงสถิติการเขาใชบริการเว็บไซต แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมิน
ความพึงพอใจที่มีตอเว็บไซตของหนวยงาน  

2. ขั้นตอนการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
ควนเนียง ใหดําเนินการดังนี้  

2.1 ผูรับผิดชอบงานขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาที่บริหารจัดการเว็บไซตของ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอควนเนียง(ผานเว็บไซตของโรงพยาบาลควนเนียง)  

2.1.1 หนวยงานเจาของขอมูล นําสงขอมูลขาวสาร พรอมแบบฟอรมการขอเผยแพร
ขอมูลผานเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอควนเนียง ตามประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอควนเนียง 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอควนเนียง ผานชองทาง
ตางๆ ไดแก เว็บไซด http://118.175.244.51:81/ppy/index.html ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หนังสือราชการ 
และชองทางสื่อสารอ่ืน โดยระบุชื่อ ตําแหนง หนวยงาน และขอมูลติดตอกลับอยางชัดเจน  

2.1.2 สาธารณสุขอําเภอควนเนียง อนุมัติ/อนุญาตใหนําขอมูลข้ึนเผยแพรในเว็บไซต
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอควนเนียง และมอบหมายผูรับผิดชอบงานขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการจัดการ  

2.1.3 ผูรับผิดชอบงานขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายใหเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบ (Web Master) ซึ่งไดรับสิทธิ์ (Username และPassword) เขาสูระบบบริหารจัดการ ดําเนินการ 
นําขอมูลขาวสารขึ้นเว็บไซตในหมวดหมูที่ถูกตอง ระบุแหลงท่ีมาหรือเจาของขอมูล ชวงวันที่ของขอมูลขาวสาร 
วันที่เผยแพร ประเภท (นามสกุล) ไฟล ขนาดไฟล และประสานแจงกลับไปยังเจาของขอมูลขาวสารนั้น  

2.1.4 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ (Web Master) มีหนาที่ตรวจสอบความเปนปจจุบันของ
ขอมูล (นําออกเมื่อครบระยะเวลา) และความครบถวนตามมาตรฐานเว็บไซตหนวยงานภาครัฐ (Government 
Website Standard Version 2.0) ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) และตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 และขอมูลขาวสารอื่นท่ีคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการกําหนด ทั้งนี้ ตองเปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ.2560 อยางเครงครัด เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
แกทางราชการ  

2.2 ออกแบบเว็บไซต หนวยงานตองคํานึงถึงการแสดงผลบนอุปกรณที่มีความหลากหลาย  
ควรอออกแบบเว็บไซตใหรองรับขนาดหนาจออุปกรณทุกชนิด ตั้งแตคอมพิวเตอรที่มีขนาดหนาจอแตกตางกัน 
รวมถึง Smart Device เชน Smart Phone, Tablet  
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2.3 การเขาถึงเว็บไซตของประชาชน หนวยงานตองคํานึงถึงเวอรชั่นตางๆของบราวเซอรที่
รองรับการแสดงผล หรือการทํางานท่ีสมบูรณของโปรแกรมที่ใชในการดูเอกสารบนเว็บไซต เชน PDF Reader/ 
Viewers หรือ Open Source อ่ืนๆ เปนตน ซึ่งหนวยงานควรแจงไวในสวนของเว็บไซตหรือหนาเพจที่แสดง
เอกสารนั้น ๆ ของหนวยงาน  

2.4 การบริหารจัดการเว็บไซต หนวยงานควรมีการเขารหัสขอมูล (Encryption) เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัย เชน การใชรหัสผานเขาสูระบบจัดการเว็บไซตของหนวยงาน (Username/Password)  

2.5 การจัดเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Log File) ตามขอกําหนดในพระราชบัญญัต ิ
วาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง 
หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ.2550  

2.6 การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็บไซต ลดความเสี่ยงจาการถูกโจมตีทางอินเทอเน็ต 
(Cyber Security) ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2544 พระราชบัญญัติวา
ดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที ่2) พ.ศ.2551 และ “มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสําหรับเว็บไซต 
(Website Security Standard) “ประกาศโดยสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) อาท ิ
การติดตั้งใบรับรองความปลอดภัย (CA) และใช HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) ชวยรักษา
ความสมบูรณถูกตองของขอมูลผูใชและเก็บขอมูลไวเปนความลับระหวางคอมพิวเตอรของผูใชกับเว็บไซตที่มี
บริการรับขอมูล การใช Software หรือ Hardware ปองกันการบุกรุกโจมต ี(Firewall)  

2.7 ขอมูลขาวสารตองใชคําอธิบาย/คําบรรยายเนื้อหาที่มีความถูกตอง และมีความเหมาะสม 
ขอความ และรูปภาพประกอบที่นํามาใชจะตองไมละเมิดลิขสิทธิ์ หากจําเปนตองนําเผยแพรใหระบุแหลงที่มา
ขอมูลอางอิงรูปแบบไฟลขอมูลที่อนุญาต ไดแก ไฟลท่ีมีขนาดนามสกุล .pdf, .xls, .xlsx, .doc, .docx, .jpg, .png, 
.zip, .rar ขนาดไฟล (size0 ไมควรเกินไฟลละ 4 MB และตองไมขัดตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2560  

2.8 ผูรับผิดชอบงาน แตงตั้งหรือมอบหมายกลุม/ฝายหรือคณะทํางานหรือเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
บริหารจัดการเว็บไซตของหนวยงาน  

2.9 การนําเขาขอมูลขาวสาร ตองเปนขอมูลปจจุบัน ถูกตองและครบถวน ระบุแหลงที่มาหรือ
เจาของขอมูล ชวงวันที่ของขอมูลขาวสาร วันที่เผยแพร ประเภท (นามสกลุ)ไฟล ขนาดไฟลโดยมีลําดับการปฏิบัติ
อยางนอย ดังนี ้ 

2.9.1 เจาหนาที่เสนอขอมูลขาวสารท่ีประสงคจะนําขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตใหผูรับผิดชอบ
ที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซตพิจารณาอนุญาต ดวยแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานตาม
แนบทายประกาศที่เปนลายลักษณอักษร กรณีเรงดวนอนุโลมใหอนุญาตทางวาจาได  

2.9.2 กรณีอนุญาต หัวหนากลุมงานฯ มอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ(Web Master)  
ซึ่งไดรับสิทธิ์ (Username และ Password) เขาสูระบบบริหารจัดการ ดําเนินการนําขอมูลขาวสารขึ้นเว็บไซตใน
หมวดหมูที่ถูกตอง และประสานแจงกลับไปยังเจาของขอมูลขาวสารนั้น  

2.9.3 กรณีไมอนุญาต ผูรับผิดชอบงานฯ มอบหมายเจาหนาที่ประสานแจงกลับไปยัง
เจาของขอมูลขาวสารนั้นพรอมชี้แจงเหตุผล เชน ไมตรงหรือเก่ียวของกับภารกิจของหนวยงาน ไมถูกตองตาม
รูปแบบไฟลขอมูลที่อนุญาต  
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3. กลไกลการตรวจสอบ กํากับติดตามอยางตอเนื่อง  
3.1 ผูรับผิดชอบงานตองกําหนดเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ผูดูแลบริหารจัดการเว็บไซต (Web 

Master) อยางนอย 2 คน เพ่ือทํางานทดแทนกันได  
3.2 เจาหนาที่ Web Master มีหนาที่ตรวจสอบความเปนปจจุบันของขอมูลทุกรายการ 

ที่เผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน หากพบวาครบระยะเวลาการเผยแพรใหนํารายการนั้นลงจากเว็บไซต  
3.3 เจาหนาที่ Web Master มีหนาที่ตรวจสอบความครบถวนของรายการขอมูลขาวสารตาม

มาตรฐานเว็บไซตหนวยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version 2.0) ของสํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 
มาตรา 9 และขอมูลขาวสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด  

3.4 ใหหนวยงานสงเสริมการเพิ่มพูนความรูและทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต การรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ใหแกเจาหนาท่ีอยางตอเนื่อง ทั้งการฝกอบรม (Training)  
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงาน (Knowledge Management)  

ทั้งนี้ ใหหนวยงานนําประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอควนเนียง เรื่อง แนวทางการเผยแพร
ขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอควนเนียง ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงานและถือ
ปฏิบัติโดยเครงครัด  

 
 ประกาศ  ณ  วันที ่   ๔   เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ. 256๔ 
 
                                                                          
      
 
                                                                         ( นางสาวเดือนฉาย  โชคอนันต )  
                                                   สาธารณสุขอําเภอควนเนียง 


