ประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร
เรื่อง มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ กาหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องดาเนินงานตามมาตรฐาน
เว็ บ ไซต์ ภ าครั ฐ (Government Website Standard) เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารตามภารกิ จ และอ านวยความสะดวก
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบันนั้น
ส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอเมื อ งสกลนคร จึ งก าหนดแนวทางการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ต่ อ สาธารณะ
ผ่ านเว็บ ไซต์ของหน่ ว ยงาน ส าหรับ หน่ ว ยงานในราชการบริห ารส่ ว นภูมิ ภ าคส านักงานสาธารณสุ ข อาเภอ
เมืองสกลนคร ดังต่อไปนี้
๑. ให้หน่วยงานในสังกัดเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี้
๑.๑ ข้อมูลหน่วยงาน (General Information) ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์
พั น ธกิ จ โครงสร้ างหน่ ว ยงาน ท าเนี ย บผู้ บ ริ ห าร ข้ อ มู ล ผู้ บ ริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บ สู ง (Chief
information Officer : CIO) อานาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี คารั บรอง รายงานผลการปฏิ บัติราชการ รายละเอียดช่องทางการติดต่ อสื่ อสาร หมายเลข
โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหน่วยงานงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address)
๑.๒ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน (Law,Regulatory, Compliance)
โดยแสดงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน
๑.๓ คลั งความรู้ (Knowledge)เช่ น ข่ า วสารความรู้ สุ ข ภาพในรู ป แบบ Info Graphic
สื่อมัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติต่าง ๆ โดยอ้างอิงถึงแหล่งที่มาและวัน เวลา กากับ เพื่อประโยชน์
ในการนาข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี)
๑.๔ รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Web link)เช่น หน่วยงานในสังกัด หน่วยงาน
สังกัดเดียวกัน หน่วยงานภายนอก หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ
๑.๕ ข้ อมู ล ข่ าวสารที่ จั ดไว้ ให้ ป ระชาชนตรวจดู ได้ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อมู ล ข่ าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
กาหนดตามมาตรา ๙ (๘) และมาตรฐานเว็บไซต์หน่ วยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version
๒.๐) ของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
๑.๖ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอน
การปฏิบัติงานพร้อมอธิบายขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยจัดทา
เป็นรูปแบบ “คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน
๑.๗ คู่มือ …
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ของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนพร้อมอธิบายขั้นตอนบริการอย่างชัดเจน ทั้งนี้
ควรระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการนั้นๆ โดยจัดทาเป็นรูปแบบ “คู่มือสาหรับประชาชน” และ
สามารถดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม (Download Forms)เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ในการติดต่อราชการ (ถ้ามี)
๑.๘ ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations)ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน
รวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
๑.๙ ระบบงานให้ บริการในรูปแบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ (e-Service)เป็ นระบบงานตามภารกิ จ
หน่ วยงานที่จัดทาเป็ นระบบงานคอมพิวเตอร์ให้ บริการผ่านหน้ าเว็บไซต์ หรือ Mobile Application ในลั กษณะ
สื่อสารสองทาง (Interactive) (ถ้ามี)
๑.๑๐ แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
เมืองสกลนคร ให้ดาเนินการดังนี้
๒.๑ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่บริหารจัดการเว็บไซต์ สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร
๒.๑.๑ หน่วยงานเจ้าของข้อมูล นาส่งข้อมูลข่าวสาร พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุข อาเภอเมืองสกลนคร ตามประกาศส านักงาน
สาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.
๒๕๖๑ ผ่ านทางช่องทาง ได้แก่ หนั งสื อราชการ ไปรษณี ย์อิเล็ กทรอนิกส์ ict-moph@health.moph.go.thและ
ช่องทางสื่อสารอื่น โดยระบุชื่อ ตาแหน่ง หน่วยงาน และข้อมูลการติดต่อกลับอย่างชัดเจน
๒.๑.๒ ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดาเนินการอนุมัติ/
อนุ ญ าตให้ น าข้อมูล ขึ้น เผยแพร่ ในเว็บ ไซต์กรมและ/หรือกระทรวง และมอบหมายกลุ่ มบริห ารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
๒.๑.๓ กลุ่ มบริ หารเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อการจั ดการ มอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที่
ผู้ รั บผิ ดชอบ (Web Master) ซึ่ งได้ รั บสิ ทธิ์ (UsernameและPassword) เข้ าสู่ ระบบบริหารจั ดการ ด าเนิ นการ
นาข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง ระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร
วันที่เผยแพร่ ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์ และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น
๒.๑.๔ เจ้ าหน้าที่ผู้ รับผิ ดชอบ (Web Master) มีหน้ าที่ ตรวจสอบความเป็นปัจจุบั น
ของข้อมูล (นาออกเมื่อครบระยะเวลา) และความครบถ้วนตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government
Website Standard Version 2.0) ของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมู ล
ข่าวสารของราชการกาหนด ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
๒.๒ การออกแบบเว็ บ ไซต์ หน่ วยงานต้ อ งค านึ ง ถึ ง การแสดงผลบนอุ ป กรณ์ ที่ มี
ความหลากหลาย ควรออกแบบเว็ บไซต์ ให้ รองรับขนาดหน้ าจอของอุ ปกรณ์ ทุ กชนิ ด ตั้ งแต่ คอมพิ วเตอร์ ที่ มี
ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน รวมถึง Smart Device เช่น Smart Phone Tablet
๒.๓ การ …

-3๒.๓ การเข้าถึงเว็บไซต์ของประชาชน หน่วยงานต้องคานึงถึงเวอร์ชันขั้นต่าของบราว์เซอร์
ที่ ร องรั บ การแสดงผล หรื อ การท างานที่ ส มบู ร ณ์ ของโปรแกรมที่ ใช้ ในการดู เอกสารบนเว็ บ ไซต์ เช่ น
PDF Readers/ Viewers หรื อ Open Source อื่ นๆ เป็ นต้ น ซึ่ งหน่ วยงานควรแจ้ งไว้ ในส่ วนล่ างของเว็ บไซต์
หรือหน้าเพจที่แสดงเอกสารนั้นๆ ของหน่วยงาน
๒.๔ การบริ ห ารจั ดการเว็ บ ไซต์ หน่ วยงานควรมี การเข้ ารหั สข้ อมู ล (Encryption) เพื่ อ
เพิ่มความปลอดภัย เช่น การใช้รหัสผ่านเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Username/Password)
๒.๕ การจั ด เก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ลจราจรทางคอมพิ วเตอร์ (Log File) ตามข้ อ ก าหนด
ในพระราชบั ญ ญั ติ ว่ าด้ วยการกระท าความผิ ดทางคอมพิ วเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐
๒.๖ การรั กษาความปลอดภั ยสารสนเทศบนเว็ บ ไซต์ ลดความเสี่ ยงจากการถู กโจมตี
ทางอินเทอร์เน็ต (Cyber Security) ให้ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์พ.ศ ๒๕๔๔
พระราชบั ญญั ติ ว่าด้ วยธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิ กส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ “มาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสาหรับเว็บไซต์ (Website Security Standard)” ประกาศโดยสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) อาทิ การติ ดตั้งใบรับรองความปลอดภัย (CA) และใช้ HTTPS (Hypertext Transfer Protocol
Secure)ช่วยรั กษาความสมบู รณ์ ถูกต้ องของข้อมูลผู้ ใช้ และเก็ บข้อมูลไว้เป็นความลั บระหว่างคอมพิ วเตอร์ของ
ผู้ใช้กับเว็บไซต์ที่มีบริการรับข้อมูล การใช้ Software หรือ Hardware ป้องกันการบุกรุกโจมตี (Firewall)
๒.๗ ข้ อ มู ล ข่ า วสารต้ อ งใช้ ค าอธิ บ าย/ค าบรรยายเนื้ อ หาที่ มี ค วามถู ก ต้ อ ง และมี
ความเหมาะสม ข้อความ และรูปภาพประกอบที่นามาใช้จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากจาเป็นต้องนามาเผยแพร่
ให้ระบุ แหล่งที่มาข้อมูลอ้างอิงรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่อนุญาต ได้แก่ ไฟล์ที่มีนามสกุล .pdf .xls .xlsx .doc .docx
.jpg.png .zip .rar ขนาดไฟล์ (size) ไม่ควรเกินไฟล์ละ 4 MB และต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ดาเนินการดังนี้
๓.๑ หั วหน้ าหน่ วยงาน แต่งตั้งหรือมอบหมายกลุ่ม/ฝ่ ายหรือคณะทางานหรือเจ้ าหน้าที่
ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๓.๒ การนาเข้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน ระบุแหล่งที่มา
หรือเจ้ าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์ โดยมีลาดับ
การปฏิบัติอย่างน้อย ดังนี้
๓.๒.๑ เจ้ าหน้ า ที่ เสนอข้ อ มู ล ข่ าวสารที่ ป ระสงค์ จ ะน าขึ้ น เผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์
ให้หัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์พิจารณาอนุญาต ด้วยแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร ตามแนบท้ายประกาศ
ทีเ่ ป็นลายลักษณ์อักษร กรณีเร่งด่วนอนุโลมให้อนุญาตทางวาจาได้
๓.๒.๒ กรณี อนุ ญาต หั วหน้ ากลุ่ มงานฯ มอบหมายเจ้ าหน้ าที่ ผู้ รับผิ ดชอบ (Web
Master) ซึ่งได้รับสิทธิ์ (Username และ Password) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ดาเนินการนาข้อมูลข่าวสารขึ้น
เว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น
๓.๒.๓ กรณี ไม่อนุ ญาต หั วหน้ากลุ่ มงานฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ ประสานแจ้ งกลั บ
ไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้นพร้อมชี้แจงเหตุผล เช่น ไม่ ตรงหรือเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน ไม่ถูกต้อง
ตามรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่อนุญาต
๔. กลไก …

-4๔. กลไกการตรวจสอบ กากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
๔.๑ หน่ ว ยงานต้ อ งก าหนดเจ้ าหน้ าที่ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ผู้ ดู แลบริหารจั ดการเว็ บไซต์ (Web
Master) อย่างน้อย ๒ คน เพื่อทางานทดแทนกันได้
๔.๒ เจ้ าหน้ าที่ Web Master มีหน้าที่ ตรวจสอบความเป็นปั จจุบันของข้อมูล ทุกรายการ
ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หากพบว่าครบระยะเวลาการเผยแพร่ให้นารายการนั้นลงจากเว็บไซต์
๔.๓ เจ้าหน้ าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version 2.0) ของสานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗
มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกาหนด
๔.๔ เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิด
เกี่ยวกั บคอมพิ วเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่ างเคร่งครัดเพื่ อป้องกันไม่ให้ เกิ ดความเสี ยหายและลดโอกาสที่ จะเกิ ด
ความเสียหายแก่ทางราชการ
๔.๕ ให้หน่วยงานส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์ การรักษา
ความมั่นคงปลอดภั ยสารสนเทศ (Cyber Security) ให้แก่เจ้ าหน้าที่อย่างต่อเนื่ อง ทั้ งการฝึ กอบรม (Training)
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Management)
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานนาประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร เรื่อง แนวทางการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วน
ภูมิภาคสานักงานสาธารณสุข อาเภอเมืองสกลนครขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่
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ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3

(นายพลนาภา นนสุราช)
สาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร
ตามประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
ชื่อหน่วยงาน: ................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี: ................................................................................................................................................
หัวข้อ: ............................................................................................................................................................
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
..................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Linkภายนอก: ……………………………………………………………………………………………………………………………...
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………......
................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(......................................................................)
ตาแหน่ง..................................................................
วันที่...........เดือน............................พ.ศ...............

(......................................................................)
ตาแหน่ง..................................................................(หัวหน้า)
วันที่...........เดือน............................พ.ศ...............

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(............................................................................)
ตำแหน่ง...............................................................
วันที่........เดือน............................พ.ศ.............
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คาอฺธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุข
อาเภอเมืองสกลนคร
หัวข้อ
คาอธิบาย
หน่วยงาน
หน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนครเป็น
ผู้จัดทาและเผยแพร่ข้อมูล
วัน/เดือน/ปี

วันเดือนปีที่ขอนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่

หัวข้อ

กาหนดหัวข้อที่จะนาขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความสาคัญ
ที่มาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด

รายละเอียดข้อมูล

เลือกใช้คาอธิบาย/คาบรรยายที่มีความกระชับใช้ภาษา
ที่เข้าใจง่ายและสะกดคาให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด

Link ภายนอก

ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือนามาใช้ในการเผยแพร่

หมายเหตุ

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (ผู้รายงาน)

ระบุลงลายมือชื่อหรือชื่อของผู้รับผิดชอบที่ได้มอบหมายจาก
หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน

ผู้อนุมัติรับรอง

ระบุลงลายมือชื่อของหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน
ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร
ระบุลงลายมือชื่อผู้ทาการ Upload ข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน
ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(Web Master)

