บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

ที่ สน ๐๑32/ 765
เรื่อง

วันที่

1 ตุลำคม ๒๕63

ขออนุญำตเผยแพร่ ประกำศ แนวทำง วิธีกำรขั้นตอนและแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

เรียน สำธำรณสุขอำเภอเมืองสกลนคร
ด้วย สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ( สำนักงำน ปปช.) ได้
ดำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) และสำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร ให้สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอ ดำเนินงำนด้ำนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ใน
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจำปีงบประมำณ 2564 นั้น
เพื่อให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ของ
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ขออนุญำตเผยแพร่ คำสั่ง ประกำศ แนวทำง วิธีกำร
ขั้นตอนและแบบฟอร์มเผยแพร่ ข้อมูลต่อสำธำรณะ ของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร บน
บอร์ ด ประชำสั ม พั น ธ์ แ ละเว็ บ ไซต์ ของส ำนั ก งำนสำธำรณสุ ข อ ำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด สกลนคร
คื อ
http://www.cupsakol.org/
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุญำต

(นำยสมปอง ฤทธิ์ศรีบุญ)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร

อนุญาต
(นำยพลนำภำ นนสุรำช)
สำธำรณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมือง
โทร. 042-7๑๑๗๑๖

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร
ตามประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร
ชื่อหน่วยงำน : สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองสกลนคร
วัน/เดือน/ปี : 1 พฤศจิกำยน 2563
หัวข้อ: วิธีกำรและขั้นตอนกำรเปิดเผยข้อมูลสำหรับสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองสกลนคร
รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ)
กลุ่มงำนบริหำร สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองสกลนคร ขออนุมัติและเผยแพร่วิธีกำรและขั้นตอนกำร
เปิดเผยข้อมูลสำหรับสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองสกลนคร ผ่ำนเว็บไซต์
http://www.cupsakol.org/ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองสกลนคร
................................................................................................................................................................................
Linkภำยนอก:
หมำยเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………......
................................................................................................................................................................................

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นำยสมปอง ฤทธิ์ศรีบุญ)
ตำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
วันที่ 1 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2563

(นำยพลนำภำ นนสุรำช)
ตำแหน่ง สำธำรณสุขอำเภอเมืองสกลนคร
วันที่ 1 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นำยสมปอง ฤทธิ์ศรีบุญ)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
วันที่ 1 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2563

ประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร
ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ มำตรำ ๙ กำหนดให้หน่วยงำนของ
รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้ และต้องดำเนินงำนตำมมำตรฐำนเว็บไซต์
ภำครั ฐ (Government Website Standard) เพื่ อ ให้ บ ริ ก ำรตำมภำรกิ จ และอ ำนวยควำมสะดวก
ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวกมีควำมถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบันนั้น
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองสกลนคร จึงกำหนดแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ
ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน ดังต่อไปนี้
๑. ให้หน่วยงานในสังกัดเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี้
๑.๑ ข้อมูลหน่วยงำน (General Information) ประกอบด้วย ประวัติควำมเป็นมำ วิสัยทัศน์
พันธกิจ โครงสร้ำงหน่วยงำน ทำเนียบผู้บริหำร ข้อมูลผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง (Chief information
Officer : CIO) อำนำจหน้ำที่ ยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติรำชกำร แผนงำน โครงกำร และงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
คำรับรอง รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร รำยละเอียดช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเลข
โทรสำร แผนที่ตั้งหน่วยงำนงำน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address)
๑.๒ กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำน (Law, Regulatory, Compliance)โดย
แสดงที่มำของข้อมูลอย่ำงชัดเจน
๑.๓ คลั งควำมรู้ (Knowledge) เช่ น ข่ ำวสำรควำมรู้ สุ ขภำพในรู ปแบบ Info Graphic
สื่อมัลติมีเดีย บทควำม ผลงำนวิจัย ข้อมูลสถิติต่ำงๆ โดยอ้ำงอิงถึงแหล่งที่มำและวัน เวลำ กำกับเพื่อประโยชน์ ใน
กำรนำข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ำมี)
๑.๔ รำยชื่อเว็บไซต์หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (Web link) เช่น หน่วยงำนในสังกัด หน่วยงำนสังกัด
เดียวกัน หน่วยงำนภำยนอก หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่ำสนใจ
๑.๕ ข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรที่ จั ด ไว้ ใ ห้ ป ระชำชนตรวจดู ไ ด้ ต ำมพระรำชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ ำ วสำร
ของรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๐ ตำมมำตรำ ๗ มำตรำ ๙ และข้อมูลข่ำวสำรอื่นที่คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
กำหนดตำมมำตรำ ๙ (๘) และมำตรฐำนเว็บไซต์หน่วยงำนภำครัฐ (Government Website Standard Version ๒.๐)
ของสำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
๑.๖ คู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน โดยแสดงขั้นตอนกำร
ปฏิบั ติงำนพร้ อมอธิบำยขั้นตอนปฏิบัติงำน ระบุระยะเวลำในแต่ละขั้นตอนของกำรปฏิบัติงำนนั้นๆ โดยจัดทำเป็น
รูปแบบ “คู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบั ติงำนของหน่วยงำน” และสำมำรถดำวน์โหลดคู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำน
๑.๗ คู่ มื อ ส ำหรั บ ประชำชน (Service
Information) ข้ อ มู ล กำรบริ ก ำรตำมภำรกิ จ
ของหน่ วยงำน โดยแสดงขั้นตอนกำรให้ บริ กำรต่ ำงๆ แก่ประชำชนพร้อมอธิบำยขั้นตอนบริกำรอย่ำงชัดเจน ทั้งนี้
ควรระบุระยะเวลำในแต่ละขั้นตอนของกำรให้บริกำรนั้นๆ โดยจัดทำเป็นรูปแบบ “คู่มือสำหรับประชำชน” และสำมำรถ
ดำวน์ โหลดเอกสำร คู่ มื อ ตลอดจนแบบฟอร์ ม (Download Forms) เพื่ ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ ประชำชน
ในกำรติดต่อรำชกำร (ถ้ำมี)

/๑.๘ ข่ำว...
-๒๑.๘ ข่ำวประชำสัมพันธ์ (Public Relations) ข่ำวสำรทั่วไป ภำพข่ำวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน
รวมถึงข่ำวประกำศของหน่วยงำน เช่น ประกำศรับสมัครงำน ประกำศจัดซื้อจัดจ้ำง ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
๑.๙ ระบบงำนให้บริกำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เป็นระบบงำนตำมภำรกิจหน่วยงำน
ที่จัดทำเป็นระบบงำนคอมพิวเตอร์ให้บริกำรผ่ำนหน้ำเว็บไซต์ หรือ Mobile Application ในลักษณะสื่อสำรสองทำง
(Interactive) (ถ้ำมี)
๑.๑๐ แสดงสถิติกำรเข้ำใช้บริกำรเว็บไซต์ แสดงระดับควำมพึงพอใจ และมีระบบประเมินควำมพึง
พอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงำน
๒. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมือง
สกลนคร ให้ดำเนินกำรดังนี้
๒.๑ งำนเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อสำร มีห น้ำที่บริห ำรจัดกำรเว็บไซต์ ส ำนั กงำน
สำธำรณสุขอำเภอเมืองสกลนคร
๒.๑.๑ หน่วยงำนเจ้ำของข้อมูล นำส่งข้อมูลข่ำวสำร พร้อมแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูล
ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน ตำมประกำศสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน ผ่ำนทำงช่องทำง ได้แก่ หนังสือรำชกำร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และช่องทำง
สื่อสำรอื่น โดยระบุชื่อ ตำแหน่ง หน่วยงำน และข้อมูลกำรติดต่อกลับอย่ำงชัดเจน
๒.๑.๒ งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ดำเนินกำรอนุมัติ/อนุญำตให้นำข้อมูล
ขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์
๒.๑.๓ งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
(Web
Master) ซึ่ ง ได้ รั บ สิ ท ธิ์ (UsernameและPassword)
เข้ ำ สู่ ร ะบบบริ ห ำรจั ด กำร ด ำเนิ น กำร
นำข้อมูลข่ำวสำรขึ้นเว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง ระบุแหล่งที่มำหรือเจ้ำของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่ำวสำร
วันที่เผยแพร่ ประเภท (นำมสกุล) ไฟล์ ขนำดไฟล์ และประสำนแจ้งกลับไปยังเจ้ำของข้อมูลข่ำวสำรนั้น
๒.๑.๔ เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) มีหน้ำที่ตรวจสอบควำมเป็นปัจจุบันของ
ข้อมูล (นำออกเมื่อครบระยะเวลำ) และควำมครบถ้วนตำมมำตรฐำนเว็บไซต์หน่วยงำนภำครัฐ (Government
Website Standard Version2.0) ของส ำนั ก งำนรัฐ บำลอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ (องค์ก ำรมหำชน) และตำม
พระรำชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ ตำมมำตรำ ๗ มำตรำ ๙ และข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรอื่ น ที่
คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรกำหนด ทั้งนี้ต้องเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่ำงเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำยและลดโอกำส ที่จะเกิด
ควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร
๒.๒ กำรออกแบบเว็ บ ไซต์ หน่ ว ยงำนต้ อ งค ำนึ ง ถึ ง กำรแสดงผลบนอุ ป กรณ์ ที่ มี
ควำมหลำกหลำย ควรออกแบบเว็ บ ไซต์ใ ห้ ร องรั บ ขนำดหน้ำ จอของอุ ป กรณ์ ทุ ก ชนิ ด ตั้ง แต่ ค อมพิ ว เตอร์ ที่ มี
ขนำดหน้ำจอแตกต่ำงกัน รวมถึง Smart Device เช่น Smart Phone Tablet
๒.๓ กำรเข้ ำ ถึ ง เว็ บ ไซต์ ข องประชำชน หน่ ว ยงำนต้ อ งค ำนึ ง ถึ ง เวอร์ ชั น ขั้ น ต่ ำของ
บรำวเซอร์ที่ร องรั บกำรแสดงผล หรือกำรทำงำนที่ส มบูรณ์ของโปรแกรมที่ใช้ในกำรดูเอกสำรบนเว็บไซต์ เช่น
PDF Readers/Viewers หรือ Open Source อื่นๆ เป็นต้นซึ่งหน่วยงำนควรแจ้งไว้ในส่วนล่ำงของเว็บไซต์ หรือ
หน้ำเพจที่แสดงเอกสำรนั้นๆ ของหน่วยงำน
๒.๔ กำรบริ ห ำรจั ด กำรเว็ บ ไซต์ ห น่ ว ยงำนควรมี ก ำรเข้ ำ รหั ส ข้ อ มู ล (Encryption) เพื่ อ
เพิ่มควำมปลอดภัย เช่น กำรใช้รหัสผ่ำนเข้ำสู่ระบบจัดกำรเว็บไซต์ของหน่วยงำน (Username/Password)
๒.๕ กำรจัดเก็บรักษำข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ (Log File) ตำมข้อกำหนดใน
/พระรำชบัญญ...

-๓พระรำชบั ญ ญั ติ ว่ ำ ด้ ว ยกำรกระท ำควำมผิ ด ทำงคอมพิ ว เตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกำศกระทรวงดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเก็บรักษำข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริกำร พ.ศ. ๒๕๕๐
๒.๖ กำรรั ก ษำควำมปลอดภั ย สำรสนเทศบนเว็ บ ไซต์ ลดควำมเสี่ ย งจำกกำรถู ก โจมตี
ทำงอินเทอร์เน็ต (Cyber Security) ให้ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ ๒๕๔๔
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ “มำตรกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยสำหรั บเว็บไซต์ (Website Security Standard)” ประกำศโดยสำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) อำทิ กำรติดตั้งใบรับรองควำมปลอดภัย (CA) และใช้ HTTPS (Hypertext
Transfer Protocol Secure) ช่วยรักษำควำมสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลผู้ใช้และเก็บข้อมูลไว้เป็นควำมลับระหว่ำง
คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้กับเว็บไซต์ที่มีบริกำรรับข้อมูล กำรใช้ Software หรือ Hardware ป้องกัน กำรบุกรุกโจมตี
(Firewall)
๒.๗ ข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรต้ อ ง ใช้ ค ำอธิ บ ำย/ค ำบรรยำยเนื้ อ หำที่ มี ค วำมถู กต้ อ งและมี
ควำมเหมำะสมข้อควำมและรู ปภำพประกอบที่นำมำใช้จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หำกจำเป็นต้องนำมำเผยแพร่
ให้ระบุแหล่งที่มำข้อมูลอ้ำงอิงรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่อนุญำต ได้แก่ไฟล์ที่มีนำมสกุล .pdf .xls .xlsx .doc .docx
.jpg.png .zip .rar ขนำดไฟล์ (size) ไม่ควรเกินไฟล์ละ 4 MB และต้องไม่ขัดต่อพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำ
ควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงาน ให้ดำเนินกำรดังนี้
๓.๑ ให้ หัวหน้ำกลุ่มงำน แต่งตั้งหรือมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ในสั งกัด ปฏิบัติง ำนบริหำรจัดกำร
เว็บไซต์ของหน่วยงำน
๓.๒ กำรนำเข้ำข้อมูลข่ำวสำร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน ระบุแหล่งที่มำหรือ
เจ้ ำ ของข้ อ มู ล ช่ ว งวั น ที่ ข องข้ อ มู ล ข่ ำ วสำร วั น ที่ เ ผยแพร่ ประเภท (นำมสกุ ล ) ไฟล์ ขนำดไฟล์ โ ดยมี ล ำดั บ
กำรปฏิบัติอย่ำงน้อย ดังนี้
๓.๒.๑ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ เ สนอข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรที่ ป ระสงค์ จ ะน ำขึ้ น เผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์
ให้หัวหน้ำกลุ่มงำนพิจำรณำอนุ ญำต ตำมแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำนสำธำรณสุ ข
อำเภอเมืองสกลนครตำมแนบท้ำยประกำศที่เป็นลำยลักษณ์อักษร กรณีเร่งด่วนอนุโลมให้อนุญำตทำงวำจำได้
๓.๒.๒ กรณี อนุ ญำต ให้ หั ว หน้ ำกลุ่ มงำนฯ มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่ ผู้ รั บผิ ดชอบ (Web
Master) ซึ่งได้รับสิทธิ์ (Username และ Password) เข้ำสู่ระบบบริหำรจัดกำร ดำเนินกำรนำข้อมูลข่ำวสำร ขึ้น
เว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง และประสำนแจ้งกลับไปยังเจ้ำของข้อมูลข่ำวสำรนั้น
๓.๒.๓ กรณีไม่อนุญำต ให้หัวหน้ำกลุ่มงำนฯ แจ้งไปยังเจ้ำของข้อมูลข่ำวสำรนั้น พร้อม
ชี้แจงเหตุผล เช่น ไม่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน ไม่ถูกต้องตำมรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่อนุญำต
๔. กลไกการตรวจสอบ กากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
๔.๑ หน่วยงำนต้องกำหนดเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ดูแลบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ (Web Master)
อย่ำงน้อย ๒ คนเพื่อทำงำนทดแทนกันได้
๔.๒ เจ้ำหน้ำที่ Web Master มีหน้ำที่ตรวจสอบควำมเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุกรำยกำร
ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน หำกพบว่ำครบระยะเวลำกำรเผยแพร่ให้นำรำยกำรนั้นลงจำกเว็บไซต์
๔.๓ เจ้ำหน้ำที่ Web Master มีหน้ำที่ตรวจสอบควำมครบถ้วนของรำยกำรข้อมูลข่ำวสำรตำม
มำตรฐำนเว็บไซต์หน่วยงำนภำครัฐ (Government Website Standard Version2.0)ของสำนักงำนรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) และตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ ตำม
/มำตรำ ๗…

-๔มำตรำ ๗ มำตรำ ๙ และข้อมูลข่ำวสำรอื่นที่คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรกำหนด
๔.๔ เจ้ำหน้ำที่ Web Master มีหน้ำที่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่ำงเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำยและลดโอกำส ที่จะเกิด
ควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร
๔.๕ ให้หน่วยงำนส่งเสริมกำรเพิ่มพูนควำมรู้และทักษะกำรบริหำรจัดกำรเว็บไซต์
กำร
รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ (Cyber Security) ให้แก่เจ้ำหน้ำที่อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งกำรฝึกอบรม
(Training) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำน (Knowledge Management)
ทั้งนี้ ให้นำประกำศสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ประกำศ ณ วันที่

1 เดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖3

(นำยพลนำภำ นนสุรำช)
สำธำรณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร
ตามประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร

ชื่อหน่วยงำน:................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี:................................................................................................................................................
หัวข้อ:............................................................................................................................................................
รำยละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ)
..................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Linkภำยนอก:……………………………………………………………………………………………………………………………...
หมำยเหตุ:………………………………………………………………………………………………………………………………......
................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(......................................................................)
ตำแหน่ง..................................................................
วันที่...........เดือน............................พ.ศ...............

(...................................................)
ตำแหน่ง..................................................
วันที่...........เดือน............................พ.ศ...............

ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(.................................................)
ตำแหน่ง............................................................
วันที่........เดือน............................พ.ศ.............
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คาอฺธิบาย แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร
หัวข้อ
หน่วยงำน

คาอธิบาย
หน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองสกลนคร
เป็นผู้จัดทำและเผยแพร่ข้อมูล

วัน/เดือน/ปี

วันเดือนปีที่ขอนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

หัวข้อ

กำหนดหัวข้อที่จะนำขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจควำมสำคัญ
ที่มำจำกเนื้อหำมีควำมยำวไม่เกิน 2 บรรทัด

รำยละเอียดข้อมูล

เลือกใช้คำอธิบำย/คำบรรยำยที่มีควำมกระชับใช้ภำษำ
ที่เข้ำใจง่ำยและสะกดคำให้ถูกต้องตำมอักขระวิธีเหมำะสม
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด

Link ภำยนอก

ให้ระบุ Link ที่อ้ำงอิงหรือนำมำใช้ในกำรเผยแพร่

หมำยเหตุ

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล (ผู้รำยงำน)

ระบุลงลำยมือชื่อหรือชื่อของผู้รับผิดชอบที่ได้มอบหมำยจำก
หัวหน้ำงำน/หัวหน้ำกลุ่มงำน

ผู้อนุมัติรับรอง

ระบุลงลำยมือชื่อของหัวหน้ำงำน/หัวหน้ำกลุ่มงำน
ของหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองสกลนคร

ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(Web Master)

ระบุลงลำยมือชื่อผู้ทำกำร Upload ข้อมูลที่ได้รับมอบหมำยจำก
หัวหน้ำงำน/หัวหน้ำกลุ่มงำน
ของหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนสำธำรณสุขสุขจังหวัดสกลนคร

วิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร
ที่

หัวข้อเรื่องของข้อมูล

1

ข้อมูลหน่วยงำน (General Information)
ประกอบด้วย
1. ประวัติควำมเป็นมำ
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ
3. โครงสร้ำงหน่วยงำน
4. ทำเนียบผู้บริหำร
5. ข้อมูลผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง
(Chief information Officer : CIO)
6. อำนำจหน้ำที่
7. ยุทธศำสตร์
8. แผนปฏิบัติรำชกำร แผนงำน โครงกำร และ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
9. คำรับรอง รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร 10.
รำยละเอียดช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร
10.1 หมำยเลขโทรศัพท์
10.2 หมำยเลขโทรสำร
10.3 แผนที่ตั้งหน่วยงำนงำน
10.4 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email
address)
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กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงำน (Law, Regulatory, Compliance)
โดยแสดงที่มำของข้อมูล
อย่ำงชัดเจน

3

คลังควำมรู้ (Knowledge) เช่น ข่ำวสำรควำมรู้
สุขภำพในรูปแบบ Info Graphic
สื่อมัลติมีเดีย บทควำม ผลงำนวิจัย ข้อมูลสถิติต่ำง
ๆ โดยอ้ำงอิงถึงแหล่งที่มำและ
วัน เวลำ กำกับเพื่อประโยชน์ในกำรนำข้อมูล
ไปใช้ต่อ (ถ้ำมี)
รำยชื่อเว็บไซต์หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (Web link)
เช่น หน่วยงำนในสังกัด หน่วยงำนสังกัดเดียวกัน
หน่วยงำนภำยนอก หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่ำสนใจ
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ข้อมูลข่ำวสำรที่จัดไว้ให้ประชำชนตรวจดูได้ตำม
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.

ขั้นตอนการเผยแพร่/
ปรับปรุงข้อมูล
ขั้นตอนกำรเผยแพร่
ข้อมูลต่อสำธำรณะ
ผ่ำนเว็บ สำนักงำน
สำธำรณสุขอำเภอ
เมืองสกลนคร เป็นไป
ตำมข้อ 3.1-3.2 ตำม
ประกำศสำนักงำน
สำธำรณสุข อำเภอ
เมืองสกลนคร ลงวันที่
15 ตุลำคม 2563
เรื่อง แนวทำงกำร
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์
ของหน่วยงำน

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

กลุ่มงำน หรือ
คณะทำงำน
หรือเจ้ำหน้ำที่
ปฏิบัติงำนบริหำร
จัดกำรเว็บไซต์

กลุ่มงำน หรือ
คณะทำงำน
หรือเจ้ำหน้ำที่
ปฏิบัติงำน
บริหำรจัดกำร
เว็บไซต์

ที่

หัวข้อเรื่องของข้อมูล
2540 ตำมมำตรำ 7 มำตรำ 9 และข้อมูล
ข่ำวสำรอื่นที่คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำรกำหนด ตำมมำตรำ 9 (8) และมำตรฐำน
เว็บไซต์หน่วยงำนภำครัฐ (Government
Website Standard Version2.0) ของสำนักงำน
รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
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คู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตำม
ภำรกิจของหน่วยงำน โดยแสดงขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนพร้อมอธิบำยขั้นตอนปฏิบัติงำน ระบุ
ระยะเวลำในแต่ละขั้นตอนของกำรปฏิบัติงำนนั้นๆ
โดยจัดทำเป็นรูปแบบ “คู่มือมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำน” และสำมำรถดำวน์
โหลดคู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
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คู่มือสำหรับประชำชน (Service Information)
ข้อมูลกำรบริกำรตำมภำรกิจของหน่วยงำน โดย
แสดงขั้นตอนกำรให้บริกำรต่ำงๆ แก่ประชำชน
พร้อมอธิบำยขั้นตอนบริกำรอย่ำงชัดเจน ทั้งนี้ควร
ระบุระยะเวลำในแต่ละขั้นตอนของกำรให้บริกำร
นั้นๆ โดยจัดทำเป็นรูปแบบ “คู่มือสำหรับ
ประชำชน” และสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำร คู่มือ
ตลอดจนแบบฟอร์ม (Download Forms) เพื่อ
อำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนในกำรติดต่อ
รำชกำร (ถ้ำมี)
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ข่ำวประชำสัมพันธ์ (Public Relations)ข่ำวสำร
ทั่วไป ภำพข่ำวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน รวมถึงข่ำว
ประกำศของหน่วยงำน เช่น ประกำศรับสมัครงำน
ประกำศจัดซื้อจัดจ้ำง ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ระบบงำนให้บริกำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (eService) เป็นระบบงำนตำมภำรกิจหน่วยงำนที่
จัดทำเป็นระบบงำนคอมพิวเตอร์ให้บริกำรผ่ำน
หน้ำเว็บไซต์ หรือ Mobile Application ใน
ลักษณะสื่อสำรสองทำง (Interactive) (ถ้ำมี)
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ขั้นตอนการเผยแพร่/
ปรับปรุงข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

