บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สานักงานสาธารณสุขอาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0432 / 882
วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
เรื่อง ขออนุมัติลงนามในคาสั่งและแนวทางการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
เรียน สาธารณสุขอาเภอวานรนิวาส
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สานักงานสาธารณสุขอาเภอวานรนิวาส ได้จัดทาคาสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖3 เพื่อให้บริการตามภารกิจและอานวยความ
สะดวก ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนาม
( นายวิษณุ เมืองบาล )
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
เรียน สาธารณสุขอาเภอวานรนิวาส
- เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม
( นายวิษณุ เมืองบาล )
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

อนุมัติ

( นายชวน โทอิ้ง )
สาธารณสุขอาเภอวานรนิวาส
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สานักงานสาธารณสุขอาเภอวานรนิวาส
โทร. 0 – 4279 – 1172
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คาสั่ง สานักงานสาธารณสุขอาเภอวานรนิวาส
ที่ 22 / ๒๕๖๓
เรื่อง มอบหมายการดาเนินการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอวานรนิวาส
...................................................
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ กาหนดให้หน่วยงาน ของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องดาเนินงานตาม มาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ(Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอานวย ความสะดวกให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก มีความถูกต้องชัดเจน ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน นั้น
ฉะนั้น เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอวานรนิวาส
เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ และมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
(Government Website Standard) สานักงานสาธารณสุขอาเภอวานรนิวาส จึงขอออกคาสั่งไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับอนุญาตจาก สาธารณสุขอาเภอวานรนิวาส ให้นาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของ สานักงานสาธารณสุขอาเภอวานรนิวาสนั้น ให้เจ้าหน้าที่ ตามข้อ ๓ เป็นผู้รับผิดชอบนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
บนเว็บไซต์สานักงานสาธารณสุขอาเภอวานรนิวาส (http://www.skko.moph.go.th/dward/web/
index.php?module=d_wanonniwas)
ข้อ ๒. มอบหมายการดาเนินการในการดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Master) ให้เจ้าหน้าที่
ดังต่อไปนี้ ดาเนินการ
๒.๑ นายชวน โทอิ้ง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
๒.๒ นายวิษณุ เมืองบาล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๒.๓ นางนุสรา อุตรนคร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ข้อ ๓ ในการดาเนินการตามคาสั่งนี้ ให้ผู้ได้รับมอบหมายการดาเนินการ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติว่าด้วย การกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

( นายชวน โทอิ้ง )
สาธารณสุขอาเภอวานรนิวาส

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สานักงานสาธารณสุขอาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0432 / 883
วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางวิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
เรียน สาธารณสุขอาเภอวานรนิวาส
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สานักงานสาธารณสุขอาเภอวานรนิวาส ได้จัดทาแนวทางวิธีการและขั้นตอน
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ของ สานักงานสาธารณสุขอาเภอวานรนิวาส เพื่อให้บริการตามภารกิจและอานวย
ความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
ดังนั้น จึงขออนุญาตเผยแพร่ แนวทางวิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ให้หน่วยงาน /
กลุ่มงานในสั งกัดได้รั บทราบ ผ่ านช่องทาง บอร์ดประชาสั มพันธ์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของส านักงาน
สาธารณสุขอาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
( นายวิษณุ เมืองบาล )
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
เรียน สาธารณสุขอาเภอวานรนิวาส
- เพื่อโปรดทราบ
( นายวิษณุ เมืองบาล )
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

ความเห็น เห็นควรแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติและดาเนินการต่อไป .
( นายชวน โทอิ้ง )
สาธารณสุขอาเภอวานรนิวาส

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สานักงานสาธารณสุขอาเภอวานรนิวาส
โทร. 0 – 4279 – 1172
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คาสั่งสานักงานสาธารณสุขอาเภอวานรนิวาส
ที่ 18 / 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖3
สานักงานสาธารณสุขอาเภอวานรนิวาส
*************************
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ กาหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องดาเนินงานตามมาตรฐาน เว็บไซต์
ภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอานวยความสะดวก ให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบันนั้น
สานักงานสาธารณสุขอาเภอวานรนิวาส จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
1. นายชวน โทอิ้ง
สาธารณสุขอาเภอวานรนิวาส
ประธานคณะกรรมการ
2. นางไพรวัลย์ สุทธิแสน
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอ
รองประธาน
3. นางศิริลักษณ์ เอกมาตร
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอ
กรรมการ
4. นางศิรินุช ณ นครพม
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอ
กรรมการ
5. นางนุสรา อุตรนคร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กรรมการ
6. นายสุทิวัส หาระโคตร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กรรมการ
7. นายวิษณุ เมืองบาล
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอ
กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการทุกคนมีหน้าที่และปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้
๑. ให้หน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี้
๑.1 ข้อมูลหน่วยงาน (General information) ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์
พัน ธกิจ โครงสร้ างหน่ ว ยงาน ทาเนีย บผู้ บริห าร ข้อมูล ผู้ บริหารเทคโนโลยีส ารสนเทศระดับสู ง (Chief
information Officer : CO) อานาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี คารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหน่วยงานงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address)
1.๒ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน (Law, Regulatory, Compliance)
โดยแสดงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน
๑.๓ คลั ง ความรู้ (Knowledge) เช่ น ข่ า วสารความรู้ สุ ข ภาพในรู ป แบบ Info
Graphic
สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย บทความ ผลงานวิ จั ย ข้ อ มู ล สถิ ติ ต่ า งๆ โดยอ้ า งอิ ง ถึ ง แหล่ ง ที่ ม าและวั น เวลา ก ากั บ
เพื่อประโยชน์ในการนาข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี)
๑.๔ รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Web Link) เช่น หน่วยงานในสังกัด หน่วยงานสังกัด
เดียวกัน หน่วยงานภายนอก หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

๑.๕ ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูล ข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารของราชการ
กาหนดตามมาตรา ๙ (๔) และมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government Website Standard
Version ๒.๐) ของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
๑.๖ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอน
การปฏิบัติงานพร้อมอธิบายขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆ โดย
จัดทาเป็นรูปแบบ “คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน " และสามารถดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๑.๗ คู่มือสาหรับประชาชน (Service information) ของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการ
ให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนพร้ อมอธิบายขั้นตอนบริการอย่างชัดเจน ทั้งนี้ควรระบุระยะเวลาในแต่ละ
ขั้นตอนของการให้บริการนั้นๆ โดยจัดทาเป็นรูปแบบ “คู่มือสาหรับประชาชน” และสามารถดาวน์โหลด
เอกสาร คู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม (Download forms) เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ (ถ้ามี)
1.๘ ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน
รวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
๑.๙ ระบบงานให้ บ ริ ก ารในรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Service) เป็ น ระบบงานตามภารกิ จ
หน่วยงานที่จัดทาเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ใ ห้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือ Mobile Application ใน
ลักษณะ การสื่อสารสองทาง (Interactive) (ถ้ามี)
๑.๑๐ แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมินความ
พึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่ านเว็บไซต์สานักงานสาธารณสุขอาเภอวานรนิวาส
ให้ดาเนินการดังนี้
๒.๑ กลุ่ ม งานบริ ห ารงานทั่ว ไป มี ห น้ าที่ บริ ห ารจัด การเว็บ ไซต์ ส านัก งานสาธารณสุ ข อาเภอ
วานรนิวาส
๒.1.๑ หน่วยงานเจ้าของข้อมูล นาส่งข้อมูลข่าวสาร พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านทาง
ช่องทาง ได้แก่ หนังสือราชการ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางสื่อสารอื่น โดยระบุ ชื่อ ตาแหน่ง
หน่วยงาน และข้อมูลการติดต่อกลับอย่างชัดเจน
๒.๑.๒ สาธารณสุขอาเภอวานรนิวาส ดาเนินการอนุมัติ/ อนุญาตให้นาข้อมูลขึ้นเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน และมอบหมายกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปดาเนินการต่อไป
๒.1.๓ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master)
ซึ่งได้รับสิทธิ์ (Username และ Password) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ดาเนินการนาข้อมูลข่าวสารขึ้น
เว็บ ไซต์ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง ระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่
ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์ และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น
๒.๑.๔ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
(น าออกเมื่ อครบระยะเวลา) และความครบถ้ว นตามมาตรฐานเว็บไซต์ ห น่ว ยงานภาครัฐ ( Government
Website Standard Version 2.0) ของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตาม

พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอื่นที่
คณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารของราชการกาหนด ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่
จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
๒.๒ การออกแบบเว็บไซต์ หน่วยงานต้องคานึงถึงการแสดงผลบนอุปกรณ์ที่มีความหลากหลาย
ควรออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ที่มี ขนาดหน้าจอแตกต่าง
กัน รวมถึง Smart Device เช่น Smart Phone Tablet
๒.๓ การเข้าถึงเว็บไซต์ของประชาชน หน่วยงานต้องคานึงถึงเวอร์ชันขั้นต่าของบราว์เซอร์ที่รองรับ
การแสดงผล หรือการทางานที่สมบูรณ์ของโปรแกรมที่ใช้ในการดูเอกสารบนเว็บไซต์ เช่น PDF Readers /
Viewers หรือ Open Source อื่นๆ เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานควรแจ้งไว้ในส่วนล่างของเว็บไซต์ หรือหน้าเพจที่
แสดงเอกสารนั้นๆ ของหน่วยงาน
๒.๔ การบริหารจัดการเว็บไซต์ หน่วยงานควรมีก ารเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัย เช่น การใช้รหัสผ่านเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Username / Password)
๒.๕ การจัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง
หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐
๒.๖ การรั ก ษาความปลอดภั ย สารสนเทศบนเว็ บ ไซต์ ลดความเสี่ ย งจากการถู ก โจมตี ท าง
อินเทอร์เน็ต (Cyber Security) ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่า ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และ "มาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสาหรับเว็บไซต์ (Website Security Standard)" ประกาศโดยสานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาทิ การติ ดตั้งใบรับรองความปลอดภัย (CA) และใช้ HTTPS (Hypertext
Transfer Protocol Secureช่วยรักษาความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลผู้ใช้และเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ
ระหว่างคอมพิวเตอร์ของ ผู้ใช้กับเว็บไซต์ที่มีบริการรับข้อมูล การใช้ Software หรือ Hardware ป้องกันการ
บุกรุกโจมตี (Firewall)
๒.7 ข้อมูลข่าวสารต้องใช้คาอธิบาย/คาบรรยายเนื้อหาที่มีความถูกต้อง และมี ความเหมาะสม
ข้อ ความ และรู ป ภาพประกอบที่ น ามาใช้ จ ะต้ องไม่ล ะเมิ ดลิ ขสิ ท ธิ์ หากจ าเป็ นต้ อ งน ามาเผยแพร่ใ ห้ ร ะบุ
แหล่งที่มาข้อมูลอ้างอิงรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่อนุญาต ได้แก่ ไฟล์ที่มีนามสกุล .pdf .xls .xlsx .doc .docx .jpg
.png .zip .rar ขนาดไฟล์ (size) ไม่ควรเกินไฟล์ละ 4 MB และต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ดาเนินการดังนี้
๓.๑ หัวหน้าหน่วยงาน แต่งตั้งหรือมอบหมายกลุ่ม/ฝ่ายหรือคณะทางานหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
บริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๓.๒ การนาเข้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน ระบุแหล่งที่มา หรือ
เจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์โดยมีลาดับ การ
ปฏิบัติอย่างน้อย ดังนี้
๓.๒.๑ เจ้ าหน้ าที่เสนอข้อมูล ข่าวสารที่ประสงค์จะนาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้ หั ว หน้ า
หน่วยงานงานที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์พิจารณาอนุญาต ด้วยแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ของ

หน่วยงานในราชการบริ หารส่วนกลางสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามแนบท้ายประกาศที่เป็น ลาย
ลักษณ์อักษร กรณีเร่งด่วนอนุโลมให้อนุญาตทางวาจาได้
๓.๒.๒ กรณีอนุญาต หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) ซึ่ง
ได้รับสิทธิ์ (Username และ Password) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ดาเนินการนาข้อมูลข่าวสารขึ้น เว็บไซต์
ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น
๓.๒.๓ กรณีไม่อนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของ
ข้อมูลข่าวสารนั้นพร้อมชี้แจงเหตุผล เช่น ไม่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน ไม่ถูกต้อง ตามรูปแบบ
ไฟล์ข้อมูลที่อนุญาต
๔. กลไกการตรวจสอบ กากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
4.1 หน่วยงานต้องกาหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Master)
อย่างน้อย ๒ คน เพื่อทางานทดแทนกันได้
๔.๒ เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุกรายการที่เผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หากพบว่าครบระยะเวลาการเผยแพร่ให้นารายการนั้นลงจากเว็บไซต์
๔.3 เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการข้อมูลข่าวสาร ตาม
มาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version 2.0) ของสานักงานรัฐบาล
อิเล็ กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตาม
มาตรา ๗ มาตรา 9 และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกาหนด
๔.4 เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ
๔.๕ ให้หน่วยงานส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์ การรักษา ความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึกอบรม (Train การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Management)
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานนาประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอวานรนิวาส เรื่อง แนวทางการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖3 สาหรับสานักงานสาธารณสุขอาเภอวานรนิวาส
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ประกาศ

ณ วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

( นายชวน โทอิ้ง )
สาธารณสุขอาเภอวานรนิวาส

