กรอบแนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน
ปงบประมาณ ๒๕๖3 สสอ.นาหมื่น
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ กําหนดใหหนวยงาน ชองรัฐ
ตอง จัดใหมีขอมูลขาวสารชองราชการไวใหประซาซนเขาตรวจดูได และตองดําเนินงานตามมาตรฐาน เว็บไซต
ภาครัฐ (Government Website standard) เพื่อใหบริการตามภารกิจและอํานวยความสะดวก ใหประซาซน
สามารถ เขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมีความถูกตองซัดเจนครบถวนเปนปจจุบันนั้น สสอ.นาหมื่น จึงกําหนด
กรอบ แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ ผานเว็บไซตชองหนวยงาน http://Maecharimhospital.org.
ดังตอไปนี้

๑. ใหหนวยงานในสังกัดเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน ดังนี้

๑.๑ ขอมูลหนวยงาน (General Information) ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ โครงสรางหนวยงาน
ทําเนียบผูบริหาร อํานาจหนาที่ ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ รายจาย
ประจําป รายงานผลการปฏิบัติราชการ หมายเลข โทรศัพท หมายเลขโทรสาร ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (email
address)
๑.๒ ขาวประซาสัมพันธ (Public Relations ขาวสารทั่ว'ไป ภาพขาวกิจกรรม เรื่องแจงเตือน รวมถึงขาว
ประกาศชองหนวยงาน เขน ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจาง ผลการจัดซื้อจัดจาง
ลักษณะ/ประเภทของขอมูล และหนวยงานที่รับผิดชอบ
ลักษณะ/ประเภทของขอมูล
๑.1 ขอมูลหนวยงาน
• ประวัติความเปนมา
• วิสัยทัศน พันธกิจ
• โครงสรางหนวยงาน ทําเนียบผูบริหาร อํานาจหนาที่
• ภารกิจ และหนาที่ความรับผิดชอบชองหนวยงาน
• ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ
• แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําป
• ดํารับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ
• ขอมูลการติดตอ ประกอบดวย ที่อยู เบอรโทรศัพท
โทรสาร และแผนที่ตั้งหนวยงาน เปนตน
• ที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-Mail Address) ชอง
บุคคลภายในหนวยงานที่รับผิดชอบขอมูล

หนวยงานที่รับผิดขอบ
ดานขอมูล การเผยแพร
ตรวจสอบ
คณะกรรมการ ชั้นตอนการ เผยแพร คณะทํางาน
บริหาร สสอ. ขอมูลตอ สาธารณะ เผยแพร
ตามมาตรการ กลไก
ใน การเผยแพรขอมูล ขอมูลฯ
ตอสาธารณะผาน
เว็บไซต สสอ.นาหมื่น

หนวยงานที่รับผิดขอบ

ลักษณะ/ประเภทของขอมูล

ดานขอมูล การเผยแพร
๑.๒ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับหนวยงาน •
กลุมงาน
กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ บริหารทั่วไป
ระเบียบ มาตรฐาน คูมือ แนวปฏิบัติ และมติ คณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวของ โดยแสดงที่มาชองขอมูลที่ นํามาเผยแพร
๑.๓ คลังความรู

ขาวสารความรูสุฃภาพในรูปแบบ Info Graphic สื่อ มัลติมืเดีย
บทความ ผลงานวิจัย ขอมูลสถิติตางๆ โดย แสดงที่มาชองขอมูล
ที่นามาเผยแพร เพื่อประโยชนใน การนาไปใชตอ
๑.๔ เว็บลิงค
หนวยงานในลังกัด , หนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของโดยตรง
เว็บไซตอื่นๆ ที่นาสนใจ

ตรวจสอบ
กลุมงาน
บริหารทั่วไป

กลุมงาน
บริหารทั่วไป

กลุมงาน
บริหารทั่วไป
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ทุกหนวยงาน ชั้นตอนการ
บริหารทั่วไป
เผยแพรขอมูลตอ
• ขอมูลขาวสารที่จัดไวใหประซาซนตรวจดูไดตาม
สาธารณะ ตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร ชองราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ตาม
มาตรการ กลไก
มาตรา ๗ มาตรา ๙ และขอมูลขาวสารที่ คณะกรรมการขอมูล
ในการเผยแพร
ขาวสารชองราชการกําหนดตาม มาตรา ๙(๘) และมาตรฐาน
ขอมูลตอ
เว็บไซตหนวยงานภาครัฐ (Government Website
สาธารณะผาน
standard Version ๒.๐ ) ชองสํานักงานรัฐบาล
เว็บไซต
อิเล็กทรอนิกส
สสอ.นาหมื่น
กลุมงาน
ทุกหนวยงาน
๑.๖ คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
บริหารทั่วไป
• คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานชองหนวยงานตาม
ภารกิจชองหนวยงานโดยแสดงชั้นตอนการปฏิบัตงิ าน พรอม
อธิบายชั้นตอนปฏิบัตงิ าน ระบุระยะเวลาในแต ละชั้นตอนชอง
การปฏิบัตงิ านนั้น ๆ โดยจัดทําเปน รูปแบบ “คูมือมาตรฐาน
การปฏิบัตงิ านชอง หนวยงาน” และสามารถดาวนโหลดคูมือ
มาตรฐาน การปฏิบัติงานชองหนวยงาน
๑.๗ คูมือสําหรับประซาซน
๑.๕ ขอมูลขาวสาร

• สวนที่ใหบริการประซาซนสําหรับ Download แบบฟอรม
ตางๆ ชองหนวยงาน

๑.๘ ขาวประซาสัมพันธ

• ขาวสารทั่วไป
• ภาพขาวกิจกรรมชองหนวยงาน
• ขาวสารและประกาศชองหนวยงาน เขน ประกาศรับ
สมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจาง ผลการจัดซื้อจัดจาง
๑.๙ ระบบงานใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Sevice)
• ระบบการประเมินการปฏิบัติงานชองเจาหนาที่

งาน
พัสดุทุกหนวย
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กลุมงาน
บริหารทั่วไป
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1.๒ ขอมูลของหนวยงานภายนอก
• กลุมงาน/ผูรับผิดชอบ จัดทําหนังสือ พรอมรายละเอียดขอมูลที่จะเผยแพรผานเว็บไซตของสสอ.
นาหมื่น(ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการ หรือผูบริหารที่ไดรับมอบอํานาจแลว) ถึงกลุมงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
• กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลั่นกรองขอมูล กอนมอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบนาขอมูล
เผยแพร โดยแยกลักษณะ/ประเภทชองขอมูล และเผยแพรขอมูลภายใน ๓ จัน
ลักษณะ/ประเภทของขอมูล และหนวยงานที่รับผิดชอบ
หนวยงานที่รับผิดขอบ
ลักษณะ/ประเภทของขอมูล
ดานขอมูล การเผยแพร ตรวจสอบ
หนวยงาน เจา สวนที่ ๒ ขอ กลุมงาน
ทุกประเภท ทีส่ าธารณสุขอําเภอ เห็นชอบใหเผยแพร
ชองขอมูล
๒.๒
บริหารทั่วไป

แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน
• หัวหนาหนวยงาน แตงตั้งหรือมอบหมายกลุม/ฝายหรือคณะทํางานหรือเจาหนาที่ ปฏิบัติงาน
บริหารจัดการเว็บไซตชองหนวยงาน
• การนําเขาขอมูลขาวสาร ตองเปนขอมูลปจจุบัน ถูกตองและครบลวน ระบุแหลงที่มา หรือ
เจาของขอมูล ชวงวันที่ของขอมูลขาวสาร วันที่เผยแพร ประเภท (นามสกุล) ไฟล ขนาดไฟล
โดย มีลําดับ การปฏิบัติดังนี้
• เจาหนาที่เสนอขอมูลขาวสารที่ประสงคจะนําขึ้นเผยแพรบนเว็บไซต ใหหัวหนากลุมงานที่
รับผิดชอบดูแลเว็บไซดพิจารณาอนุญาต ดวยแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซต
ชอง หนวยงานใน สสอ.นาหมื่นตามแนบทายประกาศที่เปนลายลักษณอักษร
• กรณีอนุญาต หัวหนากลุมงานฯ มอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ (Web Master) ซึ่ง'ได'รับ
สิทธิ์(Username และ Password) เขาสูระบบบริหารจัดการ ดําเนินการนําขอมูลขาวสารขึ้น
เว็บไซต ในหมวดหมูที่ถูกตอง และประสานแจงกลับไปยังเจาของขอมูลขาวสารนั้น
• กรณีไมอนุญาต หัวหนากลุมงานฯ มอบหมายเจาหนาที่ประสานแจงกลับไปยังเจาชองขอมูล
ขาวสารนั้นพรอมชี้แจงเหตุผล เขน ไมตรงหรือเกี่ยวของกับภารกิจชองหนวยงาน ไมถูกตอง
ตาม รูปแบบไฟลขอมูลที่อนุญาต

๒. ขั้นตอนการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตสสอ.นาหมื่น ใหดําเนินการ ดังนี้

๒.๑. หนวยงานเจาของขอมูล นําสงขอมูลขาวสาร พรอมแบบฟอรมการขอเผยแพร ขอมูลผานเว็บไซต
ของหนวยงานในสังกัดสสอ.นาหมื่นตามประกาศสสอ.นาหมื่น เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ
ผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ผานทางซองทาง ไดแก หนังสือ ราชการ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ictmoohhealth.moph.go.thและซองทางสื่อสารอื่น โดยระบุ ซื่อ ตําแหนง หนวยงาน และขอมูลการติดตอ
กลับอยางซัดเจน
๒.๒ ผูบริหารสูงสุด ดําเนินการอนุมัติ/ อนุญาตใหนาขอมูลขึ้นเผยแพรในเว็บไซต
๒.๓ งานขอมูลขาวสารและสารสนเทศ มอบหมายใหเจาหนาที่ ผูรับผิดขอบ (Web Master) ซึ่งไดรับสิทธิ
(UsernamettละPassword) เขาสูระบบบริหารจัดการ ดําเนินการนาขอมูลขาวสารขึ้นเวบไซตในหมวดหมูที่
ถูกตอง ระบุแหลงที่มาหรือเจาของขอมูล ชวงวันที่ของขอมูลขาวสารวันที่เผยแพรประเภท (นามสกุล) ไฟล
ขนาดไฟล และประสานแจงกลับไปยังเจาของขอมูลขาวสารนั้น
๒.๔ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ (Web Master) มีหนาที่ตรวจสอบความเปนปจจุบัน ของขอมูล (นําออก
เมื่อ ครบระยะเวลา) และความครบถวนตามมาตรฐานเว็บไซตหนวยงานภาครัฐ (Government Website
standard Version ๒.๐) ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาซน) และตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และขอมูลขาวสารอื่นที่คณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ กําหนด ทั้งนี้ตองเปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๖๐ อยาง เครงครัด เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหายแกทางราชการ
๒.๕ การออกแบบเว็บไซต หนวยงานตองคํานึงถึงการแสดงผลบนอุปกรณที่มี ความหลากหลาย ควร
ออกแบบเว็บไซตใหรองรับขนาดหนาจอของอุปกรณทุกชนิด ตั้งแตคอมพิวเตอรที่มี ขนาดหนาจอแตกตางกัน
รวมถึง Smart Device เขน Smart Phone Tablet
๒.๖ การเขาถึงเว็บไซตของประซาซน หนวยงานตองคํานึงถึงเวอรชั่นขั้นตํ่าฃองบราวเซอร ที่รองรับ
การ แสดงผล หรือการทํางานที่สมบูรณของโปรแกรมที่ใชในการดูเอกสารบนเว็บไซต เขน PDF Readery
Viewers หรือ Open Source อื่นๆ เปนตน ซึ่งหนวยงานควรแจงไวในสวนลางของเว็บไซต หรือหนาเพจ
๒.๗ การบริหารจัดการเว็บไซต หนวยงานควรมีการเขารหัสขอมูล (Encryption) เพื่อ เพิ่มความ
ปลอดภัย เขน การใชรหัสผานเขาสูระบบจัดการเว็บไซตของหนวยงาน (Username/Password)
๒.๘ การจัดเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Log File) ตามขอกําหนด ในพระราชบัญญัติวา
ดวย การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เรื่อง หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ. ๒๕๕๐
๒.๙ การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็บไซต ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตี ทางอินเทอรเน็ต
(Cyber Security) ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสพ.ศ ๒๕๔๔ พระราชบัญญัติ
วา ดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ “มาตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัย
สําหรับ เว็บไซต (Website Security standard)” ประกาศโดยสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
(องคการ มหาซน) อาทิ การติดตั้งใบรับรองความปลอดภัย (CA) และใช FHTTPS (Flypertext Transfer
Protocol Secure ชวยรักษาความสมบูรณถูกตองของขอมูลผูใขและเก็บขอมูลไวเปนความสับระหวาง
คอมพิวเตอรของ ผูใชกับ เว็บไซตที่มีบริการรับขอมูล การใช Software หรือ Flardwareปองกันการบุกรุก
โจมตี (Firewall)
๒.๑๐ ขอมูลขาวสารตองใชคําอธิบาย/คําบรรยายเนื้อหาที่มีความถูกตอง และมี ความเหมาะสม
ขอความ และรูปภาพประกอบที่นํามาใชจะตองไมละเมิดลิขสิทธิ์ หากจําเปนตองน่ํามาเผยแพร ใหระบุ
แหลงที่มาขอมูล อางอิงรูปแบบไฟลขอมูลที่อนุญาต ไดแก ไฟลที่มีนามสกุล pdf .xls .xlsx doc docxjpg.png
zip rarขนาดไฟล (size) และตองไมซัดตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. กลไกการตรวจสอบ กํากับติดตามอยางตอเนื่อง

๓.๑ หนวยงานตองกําหนดเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ผูดูแลบริหารจัดการเว็บไซต (Web Master) อยาง

นอย ๒ คน เพื่อทํางานทดแทนกันได
๓.๒ เจาหนาที่ Web Master มีหนาที่ตรวจสอบความเปนปจจุบันของขอมูลทุกรายการ ที่เผยแพรบน
เว็บไซตของหนวยงาน หากพบวาครบระยะเวลาการเผยแพรใหนารายการนั้นลงจากเว็บไซต
๓.๓ เจาหนาที่ Web Master มีหนาที่ตรวจสอบความครบถวนของรายการขอมูลขาวสาร ตาม
มาตรฐาน เว็บไซตหนวยงานภาครัฐ (Government Website standard Version ๒.๐) ของสํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาซน) และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา
๗ มาตรา ๙ และขอมูลขาวสารอื่นที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด
๓.๔ เจาหนาที่ Web Master มีหนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๖๐ อยางเครงครัดเพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
๓.๕ใหหนวยงานสงเสริมการเพิ่มพูนความรูและทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต การรักษา ความ
มั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ใหแกเจาหนาที่อยางตอเนื่อง ทั้งการ'ผึเกอบรม (Training) การ
แลกเปลี่ยน เรียนรูระหวางผูปฏิบัติงาน (Knowledge Management)

๔. ลักษณะ/ประเภทขอมูลที่ตองเผยแพรตอสาธารณะ

ลักษณะ/ประเภทขอมูลที่ตองเผยแพรตอสาธารณะผานเว็บไซด สสอ.นาหมื่น เนื้อหาตองเปนไปตาม มาตรฐาน
เว็บไซดภาครัฐ (Government website standard) ซึ่งมีรายละเอียดตอไปนี้

สวนที่ ๑ ขอมูลพื้นฐานเพื่อเผยแพรขอมูลตลอดจนบริการของหนวยงาน
หมวดหมูของขอมูล
๑.๑ ขอมูลหนวยงาน (General
Information)

๑.๒ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่ เกี่ยวของ

กับหนวยงาน

๑.๓ คลังความรู

รายละเอียดขอมูล
• ประวัติความเปนมา
• วิสัยทัศน พันธกิจ
• โครงสรางหนวยงาน ทําเนียบผูบริหาร อํานาจหนาที่
• ภารกิจ และหนาที่ความรับผิดขอบของหนวยงาน
• ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราซการ
• แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําป
• คํารับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราซการ
• ขอมูลการติดตอ ประกอบดวย ที่อยู เบอรโทรศัพท
• ที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-Mail Address)
• กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชฎีกา กฎกระทรวง
ประกาศ ระเบียบ มาตรฐาน คูมือ แนวปฏิบัติ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ โดยแสดงที่มาของขอมูลที่ นา
มาเผยแพร
• ขาวสารความรูสุขภาพในรูปแบบ Info Graphic สื่อ
มัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ขอมูลสถิติตางๆ โดย
แสดงที่มาของขอมูลที่นามาเผยแพร เพื่อประโยซนใน
การนําไปใชตอ

๑.๔ เว็บลิงค
๑.๕ ขอมูลขาวสาร

๑.๖ คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑.๗ คูมีอสําหรับประซาซน
๑.๘ ขาวประซาสัมพันธ

๑.๙ ระบบงานใหบริการในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส (e-Sevice)

• หนวยงานในสังกัด / ภายนอกที่เกี่ยวของ
• เว็บไซตอื่นๆ ที่นาสนใจ
• ขอมูลขาวสารที่จัดไวใหประซาซนตรวจดูไดตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร ของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และขอมูลขาวสารที่
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนดตาม
มาตรา ๙(๘) และมาตรฐานเว็บไซตหนวยงานภาครัฐ
(Government Website standard Version ๒.๐ )
ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
• คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงานตามภารกิจ
ของหนวยงานโดยแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานพรอม
อธิบายขั้นตอนปฏิบัติงาน โดยจัดทําเปนรูปแบบ “คูมือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน” และ สามารถ
ดาวนโหลดคูมือ
• สวนที่ใหบริการประซาซนสําหรับ Download แบบฟอรม
ตางๆ ของหนวยงาน
• ขาวสารทั่วไป
• ภาพขาวกิจกรรมของหนวยงาน
• ขาวสารและประกาศของหนวยงาน
• ระบบการประเมินการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

๕. รายงานผลการดําเนินงาน

๑. แตงตั้งเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ผูดูแลบริหารจัดการพัฒนาระบบสารสนเทศ ของ

หนวยงาน ๒. คณะทํางานบริหารจัดการพัฒนาระบบสารสนเทศ ไดจัดทําขอมูลและปรับปรุงขอมูล
ใหถูกตอง สมบูรณ เปนปจจุบัน ตามมาตรการ กลไกในการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซต
๓. ขอมูลสารสนเทศไดรับการกลั่นกรอง กอนเผยแพรสูสาธารณะ หลีกเลี่ยงการกระทําที่ไม
ถูกตอง แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๖๐

๖. สรุปปญหาและอุปสรรค

๑. ระบบสารสนเทศ ของหนวยงานยังไมมีความเสถียร ขาดการปรับระบบใหทันสมัย

๒. การขาดการสงเสริมใหเกิดระบบมาตรฐานในการจัดระบบขอมูลขาวสารของราชการ
๓. บุคลากรมีภาระงานปริมาณเปนจํานวนมาก และขาดการพัฒนาทักษะดานการ
จัดระบบขอมูล
๔. ขาดดานงบประมาณ และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทันตอการเปลี่ยนแปลง
(นางศรัจจันทร อุดมแกวกาญจน)
สาธารณสุขอําเภอนาหมื่น

