ประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอตาลสุม
ที่ ๔๖/๒๕๖๓
เรื่อง กรอบแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอตาลสุม
………………………………………………….
ตามที่สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดาเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment- ITA) โดยก าหนดให้
หน่วยงาน มีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณภาพและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่ อ
เสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบของ
หน่วยงานของรัฐที่พึงมีต่อประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา
๙ กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารไว้ให้กับประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้
ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานมีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนและเป็น
ปั จ จุ บั น ประชาชนสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารได้ ส ะดวก อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๙ แห่ ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ จึงได้กาหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อ มูลข่าวสารต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสาธารณสุขอาเภอตาลสุม ดังนี้
๑. ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานดังนี้
๑.๑ ข้อมูลหน่วยงาน
-ประวัติความเป็นมา
-วิสัยทัศน์ พันธกิจ
-โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร และอานาจหน้าที่
-ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
-แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปี
-คารับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ
-แสดงรายละเอียดช่องทางที่ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานได้ประกอบด้วย
ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหน่วยงาน ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address)
๑.๒ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวสารและประกาศของหน่วยงานเช่น
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรับสมัครงาน ปฏิทินกิจกรรมหน่วยงาน จัดฝึกอบรมเป็นต้น
/๑.๓ เว็บลิงค์……………..

๑.๓ เว็บลิงค์ (Web link) เช่น หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรง หน่วยงานในสังกัด
๑.๔ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น กฎหมาย พระราชบัญญัติพระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ แนวทางปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดย
แสดงที่มาของข้อมูลที่นามาเผยแพร่
๑.๕ คู่มือสาหรับประชาชน (Service Information) ข้อมูลการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน
พร้อมคาอธิบายขั้นตอนการบริการ โดยแสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชน โดยจัดทาเป็นรูปแบบ
“คู่มือสาหรับประชาชน” สามารถดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ แบบฟอร์ม เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ในการติดต่อราชการ
๑.๖ คลังความรู้เช่น บทความ กรณีศึกษา ข้อมูลสถิติต่างๆ เป็นต้น โดยการอ้างอิงถึงแห่งที่มา
วันที่ เวลา กากับเพื่อประโยชน์ในการนาข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี)
๒. วิ ธี ก ารและขั้ น ตอนการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ต่ อ สาธารณะผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงาน ส านั ก งาน
สาธารณสุขอาเภอตาลสุม ให้ดาเนินการดังนี้
๒.๑ การออกแบบเว็บ ไซต์ หน่วยงานต้องคานึงถึงการแสดงผลบนอุปกรณ์ที่ มีความหลากหลาย
ควรออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกประเภท
๒.๒ การเข้ าถึ งเว็บ ไซต์ ข องประชาชนทั่ ว ไป หน่ ว ยงานต้ อ งค านึ งถึ งระบบรองรับ ขั้ น ต่ าของ
เบราว์เซอร์ที่รองรับการแสดงผล หรือการทางานที่สมบูรณ์ของโปรแกรมที่ใช้ในการดูแลเอกสารบนเว็บ ไซต์
เช่น PDF Reader 2Viewers หรือ Open Source อื่นๆ เป็นต้น
๒.๓ การบริ ห ารจั ดการจั ด การเว็บ ไซต์ หน่ ว ยงานควรมี การเข้ าถึ งรหั ส ข้อ มูล เพื่ อ เพิ่ ม ความ
ปลอดภัย เช่น การใช้รหัสผ่านเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Username/Password)
๒.๔ หน่วยงานต้องให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จัดเก็บรักษา
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตามข้อกาหนดในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์
พ.ศ.๒๔๕๐
๒.๕ เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือทางออนไลน์
หน่วยงานควรพิจารณาพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ พระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และ “มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสาหรับ
เว็บไซต์ (Website Security Standard)” ประกาศโดยสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) โดยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสาหรับเว็บ ไซต์ (Website Security Standard) เน้นการรักษา
ความมั่ น คงปลอดภั ย ของเครื่ อ งบริ ก ารเว็ บ ในส่ ว นของโปรแกรมส าหรั บ ให้ บ ริ ก ารเว็ บ (Web Server
Softwaare) ระบบบริ ก ารจั ด การเว็ บ ไซต์ (Content Management System: CMS) ระบบฐานข้ อ มู ล
(Database System) และโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Applications)
/๒.๖ หน่วยงานต้องปรับปรุง…

๒.๖ หน่ ว ยงานต้ อ งปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ บนเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงานให้ มี ค วามถู ก ต้ อ งและ
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ๓ วิธีการ ขั้นตอนการดาเนินการเผยแพร่ข้อมูล
ขั้นตอนที่ ๑ ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลที่ได้รับการแต่งตั้งจากสาธารณสุขอาเภอตาลสุมของแต่
ละกลุ่มงาน จัดเตรียม ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความสมบูรณ์ของข้อมูล พร้อมทั้ง ลงลายมือชื่อ
ในฐานะผู้นาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
ขั้นตอนที่ ๒ ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลแต่ละกลุ่มงาน ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียด
เนื้อหาข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อในฐานะผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
ขั้น ตอนที่ ๓ ผู้ รับ ผิ ดชอบในการนาข้อมูล ขึ้น เผยแพร่บนเว็บ ไซต์ ท าการตรวจทานความ
ครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูลก่อนจะนาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๓.ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานด าเนิ น การก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น ประจ า
ทุกปีงบประมาณ ในรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินการให้จังหวัดทราบ
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม และ ๓๐ กันยายน ของทุกปี
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

นายวรวิทย์ สอดศรี
สาธารณสุขอาเภอตาลสุม

