ปันทึกข้อความ
ส่ว นราฃการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
โทร 0๗๔- ๒0๕๖3)๕ ต่อ ๓๐๗
เ
ท ตง ๐ ๐ ๓ ๒ .๐ ๒ ช
วนท
ธันวาคม ๒๕๖๔
เรือ ง ลงนามประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และแต่งตั้งคณะทำงาน
บริหารจัดการเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
เรียน บายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง
๑. เรื่องเดิม
ตามที่ รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่ง ใสการดำเนิน งานของหน่ว ยงานภาครัฐ (เก*6ฐโ!*V ลเาป 7 โลกรเวลโอก(ะV /\55655๓6ก*-โโฬ
ประเด็นการเปีดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อำนวยความ
สะดวกแก่ประขาซนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าสารได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน โดยเฉพาะด้านการเข้าถึงข้อ มูล ข่าวสารภาครัฐที่ถ ูกต้อง ซัดเจน ครบถ้วน และเบ้น
บีจจุบัน นั้น
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้จัดทำแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (ธ0ห6โก๓ 6ก* ผ6เว51*6 ร*ลกปลโป) เพื่อให้บริการ
ตามภารกิจและอำนวยความสะดวกให้ประขาซนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก
๒.๒ เพื่อ ให้ห ลัก เกณฑ์ก ารประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน งานของ
หน่วยงานภาครัฐ (เท*65โ1*7 ลกป 7 โลก5^ว3โ6ก(ะ7 /\55655๓6ก*-177\) เบ้นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิงขึ้น จึงขอ
แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ดังนี้
๑. นายปราโมทย์ แก่นอินทร์
ประธาน
นักวิฃาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
๒. นายวิรัตน์ ภิรมย์ทอง
รองประธาน
นักวิฃาการสาธารณสุขชำนาญการ
๓. นายกฤษณะ ดีขูศร
คณะทำงาน
เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
๔. นางฐาศศิร์ ติ่วกุล
คณะทำงาน
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
๔. นางสาวยุวดี จันทรักษ์
คณะทำงานและเลขานุการ
นักวิขาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
๓. ข้อกฎหมาย
๓.๑ พระราขบัญญัติระเบียบบริหารราขการแผ่นดิน พ.ศ.๒๔๓๔ มาตรา ๖๐
๓.๒ พระราชบัญ ญัต ิข ้อ มูล ข่า วสารของราขการ พ.ศ.๒๔๔๐ มาตรา ๙ กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มืข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประซาขนเข้าตรวจดูได้
๓.๓ พระราชกฤษฎกา...

๓.๓ พระราฃกฤษฎีก าว่า ด้ว ยหลัก เกณ ฑ ์แ ละวิธ ีก ารบริห ารกิจ การบ้า นเมือ งที่ต ี
พ.ศ. ๒๕:๔๖
๓.๔ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
๔. ข้อพิจารณา
เพื่อส่งเสริม การบริห ารกิจการบ้านเมือ งที่ด ี อำนวยความสะดวกแก่ประซาซนให้ได้รับ
ประโยซน์สูงสุด สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก กลุ่ม งานพัฒ นายุท ธศาสตร์ส าธารณสุขพิจารณาแล้ว
เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ซองหน่วยงาน
๒. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
๔. ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นซอบโปรดลงนาม
๑. ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

(นายปราโมทย์ แก่นอินทร์)
นักวิฃาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

(นายสิบซ้ย รอ!เพช)

นา**•เพฟฟ่เ#วไทญ(ค้านเวชกรรมมืธงวับ) รัก*ทรา'ไ)การแท^'

;ร่าง/กิม พื,่

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
ที่ ค ฟ 0่ / ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
ตามที่ รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ง ใสในการดำเนิน งานของหน่ว ยงานภาครัฐ (เก1;65ก่เ:/ ลกป 7 โลก5เว8โอกร/ /\ร56551ากรก1:-โโ7\)
ประเด็นการเป็ดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อำนวยความ
สะดวกแก่ประขาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการ
ดำเนิน งานของหน่วยงาน โดยเฉพาะด้านการเข้าถึงข้อ มูล ข่าวสารภาครัฐ ที่ถ ูก ต้อ ง ขัดเจน ครบถ้วนและเป็น
ปิจจุบัน นั้น
ฉะนั้น เพื่อให้ก ารเผยแพร่ข ้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเวบไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
ตามแนวทางที่ก ำหนดในประกาศของสำนัก งานสาธารณสุข จังหวัดตรัง เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข ้อ มูล ต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิงขึ้น
อาศัย อำนาจตามความพระราชบัญ ญัต ิข ้อ มูล ข่า วสารของราขการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
จึงขอแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่
ดังนี้
๑. องค์ประกอบ
๑.๑ นายปราโมทย์ แก่นอินทร์
^ประธาน
นักวิฃาการสาธารณสุขขำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
๑.๒ นายวิรัตน์ ภิรมย์ทอง
"
รองประธาน
นักวิฃาการสาธารณสุขขำนาญการ
๑.๓ นายกฤษณะ ดีขูศร
คณะทำงาน
เจ้าพนักงานเวขสถิติปฏิบ้ตงาน
๑.๔ นางฐาศศิร์ ติ'วกุล
คณะทำงาน
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
๑.๕ นางสาวยุวดี จันทรักษ์
คณะทำงานและ
นักวิขาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
เลขานุการ
๒. หน้าที่
๒.๑ กำหนดแนวทางการปรับ ปรุงและพัฒ นาเว็บ ไซต์ส ำนัก งานสาธารณสุข จังหวัด ตรัง
๒.๒ กำหนดแนวทางส่ง เสริม การเพิ่ม พูน ความรู้แ ละทัก ษะการบริห ารจัด การเว็บ ไซต์
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ((บิ/เวรโ รรรบก่ป/) ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
๒.๓ ศกษๆ...

-๒๒.๓ ศึก ษา วิเคราะห์ และกำหนดลัก ษณะข้อ มูล ข่า วสารที่อ นุญ าตให้น ำขึ้น เผยแพร่
บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
๒.๔ กำหนดแนวทางการนำข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
๒.๕ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เปีนด้นไป
สั่ง ณ วันที่

I*{/ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕:๖๔
(บายสิน'เย รองเ*เซ)

นายแพท*เ^วราญ(ด้านเ'™กรรมป®งลัน) รักษาวาซกา'แทน
&ๆยแพทส์สา®าร0*ชุรจังหวิด*รัง

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตามพระราฃบัญ ญัต ิข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๔๔0 มาตรา ๙ กำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราขการไว้ให้ประขาซนเข้าตรวจดูได้ และต้องดำเนิน งานตามมาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ ((วิ๐Vอโก๓ อก* ผ6เวร!*6 5*ลกปลโป) เพื่อ ให้บ ริก ารตามภารกิจ และอำนวยความสะดวกให้
ประซาซนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก มีความถูกต้องซัดเจนครบถ้วนเป็นบีจจุบัน นั้น
สำนัก งานสาธารณสุข จังหวัด ตรัง จึง กำหนดแนวทางการเผยแพร่ข ้อ มูล ต่อ สาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
๑. ให้ห น่วยงานสังกัด เผยแพร่ข ้อ มูล ต่อ สาธารณะผ่านเว็บ ไซต์ข องหน่วยงานดังนี้
๑.๑ ข้อ มูล หน่ว ยงาน ((วิอกอโลI เก1๖โ๓ ลปอก) ประกอบด้ว ย ประวัต ิค วามเป็น มา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (ตา๒*
เก*0โกกล*1๐กอ**๒6โะตอ) อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราฃการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
รายจ่า ยประจำปี ดำรับรอง รายงานผลการปฏิบ ัต ิร าฃการ รายละเอียดซ่อ งทางการติด ต่อ สื่อ สาร หมายเลข
โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหน่วยงานงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (6๓811 ลปปโอรร)
๑.๒ กฎหมาย ระเบีย บ ข้อ บัง คับ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ หน่ว ยงาน (1ลผ, *เ65น๒*๐โV,
0๐๓ เว[เลกถ6) โดยแสดงที่มาของข้อมูลอย่างซัดเจน
๑.๓ คลัง ความรู้ (Xก0ผ๒ช36) เข่น ข่า วสารความรู้ส ุข ภาพในรูป แบบ เท*๐ (วิโลเวเา๒
สื่อมัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติต่าง ๆ โดยอ้างอิงถึงแหล่งที่มาและวัน เวลา กำกับ เพื่อประโยชน์
ในการนำข้อมูลไปใช้ต่อไป (ถ้ามี)
๑.๔ รายซื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ผอช [เทเบั เข่น หน่วยงานในสังกัด หน่วยงาน
สังกัดเดียวกัน หน่วยงานภายนอก หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ
๑.๔ ข้อ มูล ข่าวสารที่จ ัด ไว้ให้ป ระซาขนตรวจดูได้ต ามพระราฃบัญ ญัต ิข ้อ มูล ข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราขการ
กำหนดตามมาตรา ๙ (๘) และมาตรฐานเว็บ ไซต์ห น่ว ยงานภาครัฐ ((วิ๐หอโก๓ อก* พอช5เ*6 ร*ลทป3โป
ปอโรเอก ๒.๐) ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาซน)
๑.๖ คู่ม ีอ มาตรฐานการปฏิบ ัต ิง านของหน่ว ยงานตามภารกิจ ของหน่ว ยงาน โดยแสดง
ขั้น ตอนการปฏิบัติงานพร้อมอธิบายขั้นตอนปฏิบัติงานระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆ
โดยจัด ทำเป็น รูป แบบ “คู่ม ีอ มาตรฐานการปฏิบ ัต ิงานของหน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๑.๗ ค่มอ ...

-๒๑.๗ คู่ม ือ สำหรับ ประขาชน (ร6โพ่06 1๗'๐โทกลป๐ก) ข้อ มูล การบริก ารตามภารกิจ ของ
หน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ แก่ประชาขนพร้อมอธิบายขั้นตอนบริการอย่างขัดเจน ทั้งนี้
ควรระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการนั้น ๆ โดยจัดทำเป็น รูป แบบ “คู่มือ สำหรับ ประขาชน”
และ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม (อ๐ผ ก ๒ลฟ ^๐โกกร) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่
ประขาขน ในการติดต่อราชการ (ถ้ามี)
๑.๘ ข่าวประขาสัมพันธ์ (?บเวแ0 ^6๒ป๐กร) ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้ง
เตือน รวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน เข่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
๑.๙ ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (6-ร6ก๗6) เป็นระบบงานตามภารกิจ
หน่วยงานที่จัดทำเป็น ระบบงานคอมพิวเตอร์ให้บ ริก ารผ่านหน้าเว็บ ไซต์ หรือ[ทํ๐เวเ'๒/พัว(วแฅชอกในลักษณะ
สื่อสารสองทาง (เก1:6โล๗!หอ) (ถ้ามี)
๑. ๑๐ แสดงสถิต ิก ารเข้า ใช้บ ริก ารเว็บ ไซต์ แสดงระดับ ความพึง พอใจ และมีระบบ
ประเมิน ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒. ขั้น ตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บ ไซต์ส ำนักงานสาธารณสุข จังหวัด ตรัง
ให้ด ำเนิน การดังนี้
๒.๑ ศูน ย์เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร มีห น้า ที่บ ริห ารจัด การเว็บ ไซต์ข อง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
๒.๑.๑ หน่ว ยงานเจ้า ของข้อ มูล นำส่ง ข้อ มูล ข่า วสาร พร้อ มแบบฟอร์ม การขอ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ตามประกาศ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตรัง เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๔๖๔
ผ่านทางซ่องทาง ได้แก่ หนังสือราฃการ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางสื่อสารอื่น โดยระบุขื่อ ตำแหน่ง
หน่วยงาน และข้อมูลการติดต่อกลับอย่างชัดเจน
๒.๑.๒ งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการอนุมัติ/อนุญ าตให้
นำข้อ มูล ขึ้น เผยแพร่ใ นเว็บ ไซสำนัก งานสาธารณสุข จัง หวัด และมอบหมายผู้ร ับ ผิด ชอบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
๒.๑.๓ งานข้อ มูล ข่า วสารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มอบหมายให้ เจ้าหน้า ที่
ผู้ร ับ ผิด ขอบ (พ6(ว เทล51:6โ) ซึ่ง ได้ร ับ สิท ธึ๋ (บ56โทล๓6 และ ?ลรรผ๐๗) เข้า สู่ร ะบบบริห ารจัด การ
ดำเนินการนำข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง ระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของ
ข้อมูลข่าวสาร วัน ที่เผยแพร่ ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ข นาดไฟล์ และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูล
ข่าวสารนั้น
๒.๑.๔ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบ (ผ 6เว เท3ร1:6โ) มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็น'ปิจจุบัน
ของข้อ มูล (น ำอ อ ก เม ื่อ ค รบ ระยะเวล า)แ ล ะค วาม ค รบ ถ ้ว น ต าม ม าต รฐ าน เว็บ ไซ ต ์ห น ่ว ย งาน
ภาครัฐ (6๐ห6โกกก6๗ ท/6เว511:6 5๗ทชลโป ป6โ5เ๐ก ๒.๐) ของสำนัก งานรัฐ บาลอิเล็ก ทรอนิก ส์ (องค์การ
มหาซน) และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕:๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูล
ข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๔๖๐ อย่างเคร่งครัด เพื่อป็องกันไมให้เกิดความเสียหายและลด
โอกาสที่จะเกิดความเสียหายแก่ทางราฃการ
๒.๒ การออกแบบ...

-๓๒.๒ การออกแบบเว็บ ไซต์ หน่ว ยงานต้อ งคำนึงถึงการแสดงผลบนอุป กรณ์ ที่มีความ
หลากหลาย ควรออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ที่มีฃนาด
หน้าจอแตกต่างกัน รวมถึง รทกลเฯ: 0อ\/เออ เข่น 5๓ลโ* ?เา๐ก6 73๙61:
๒.๓ การเข้า ถึง เว็บ ไซต์ข องประขาซน หน่ว ยงานต้อ งคำนึง ถึง เวอร์ช ัน ขั้น ตํ่า ฃอง
บราวเซอร์ ที่รองรับการแสดงผล หรือการทำงานที่สมบูรณ์ ของโปรแกรมที่ ใข้ในการดูเอกสารบนเว็บไซต์
เข่น ^05 [๒3ปอโร๒ ปเอผอโร หรือ 0|ว6ก รอนโอ6 อื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานควรแจ้งไว็ในส่วนล่างของ
เว็บไซต์ หรือหน้าเพจที่แสดงเอกสารนั้นๆ ของหน่วยงาน
๒.๔ การบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงานควรมีการเข้ารหัสข้อมูล (รก0ทุ/เวปอก) เพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัย เข่นการใข้รหัสผ่านเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน (บร6๓ 3๓ 6/? ลรรผ๐โป)
๒.๕: การจัด เก็บ รัก ษาข้อ มูล จราจรทางคอมพิว เตอร์ (1๐5 ร1๒) ตามข้อ กำหนดใน
พระราขบัญ ญัต ิว ่า ด้ว ยการกระทำความผิด ทางคอมพิว เตอร์ พ.ศ. ๒๕:๖๐ และประกาศกระทรวงดิจ ิท ัล
เพื่อ เศรษฐกิจ และสัง คม เรื่อง หลัก เกณฑ์ก ารเก็บ รัก ษาข้อ มูล จราจรทางคอมพิว เตอร์ข องผู้ใ ห้บ ริก าร
พ.ศ. ๒๕:๕:๐
๒.๖ การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็บไซต์ ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตี ทาง
อินเทอร์เน็ต (0/1วอโร6อนโ11:7)ให้ปฏิบัติตามพระราขบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ ๒๕:๔๔
พระราขบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕:๕:๑ และ “มาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย สำหรับ เว็บ ไซต์ (พอเว51๒ ร6(ะบโ1*7 51:3ทปลฟ)” ประกาศโดยสำนัก งานพัฒ นาธุร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาขน) อาทิ การติดตั้งใบรับรองความปลอดภัย (ป/\) และใช้ แป"โ75 (แ VIว6176X1:
7 โลก5๒โ ?โอ1๐0๐1 รรอนโ6) ข่วยรัก ษาความสมบูรณ์ถ ูก ต้อ งของข้อ มูล ผู้ใซ้และเก็บ ข้อ มูล ไว้เป็น ความลับ
ระหว่างคอมพิวเตอร์ของ ผู้ใข้กับเว็บไซต์ที่มีบริการรับข้อมูล การใข้ ร๙-):ผล๓ หรือ แลโปผลโอ ป้องกันการ
บุกรุกโจมตี (รเโ6ผลแ)
๒.๗ ข้อ มูล ข่า วสารต้อ งใข้ค ำอธิบ าย/คำบรรยาย เนื้อ หาที่มีค วามถูกต้อง และมีความ
เหมาะสม ข้อความ และรูปภาพประกอบที่นำมาใฃ้จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธึ๋ หากจำเป็น ต้องนำมาเผยแพร่ให้
ระบุแหล่งที่มาข้อมูลอ้างอิงรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่อนุญาต ได้แก่ ไฟล์ที่มี-นามสกุล .เว๙ ๙ 5 ./[ร/ .ปออ .ปออX
.)เวฐ .เวท? .2แว .โลโ และต้อ งไม่ช ัด ต่อ พระราชบัญ ญัต ิว ่า ด้ว ยการกระทำความผิด เกี่ย วกับ คอมพิว เตอร์
พ.ศ. ๒๕:๖๐
๓. ขั้น ตอนการเผยแพร่ข ้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บ ไซต์ข องหน่วยงาน ให้ดำเนินการดังนี้
๓.๑ หัว หน้า หน่ว ยงาน/หัว หน้า กลุ่ม งาน แต่ง ตั้ง หรือ มอบหมายกลุ่ม /ฝ่า ยหรือ
คณะทำงาน หรือเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๓.๒ การนำเข้า ข้อ มูล ข่า วสาร ต้อ งเป็น ข้อ มูล ปีจ จุบ ัน ถูก ต้อ งและครบถ้ว น ระบุ
แหล่งที่มา หรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ขนาดไฟล์
โดยมีลำดับการปฏิบัติอย่างน้อย ดังนี้
๓.๒.๑ เจ้าหน้าที่เสนอข้อ มูล ข่าวสารที่ป ระสงค์จะนำขึ้น เผยแพร่บ นเว็บ ไซต์ให้
หัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดขอบดูแลเว็บไซต์พิจารณาอนุญาต ด้วยแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของสำนักงาบสาธารณสุขจังหวัดตรัง ตามแนบท้ายประกาศที่เป็น ลายลัก ษณ์อ ัก ษร กรณีเร่งด่วนอนุโลมให้
อนุญาตทางวาจาได้
๓.๒.๒ กรณีอนุญาต...

๓.๒.๒ กรณีอนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (ผ 61ว
เหลร1:อโ) ซึ่งได้รับสิทธึ๋ (บ 5 6 โทลกา6 และ กล5 5 ผ ๐๗) เช้าสู่ระบบบริหารจัดการ ดำเนินการนำข้อมูลข่าวสาร
ขึ้นเว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น
๓.๒.๓ กรณีไม่อนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานๆ มอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานแจ้งกลับ
ไปยัง เจ้า ชองข้อ มูล ข่า วสารนั้น พร้อ มขี้แ จงเหตุผ ล เข่น ไม่ต รงหรือ เกี่ย วข้อ งกับ ภารกิจ ของหน่ว ยงาน
ไม่ถูกต้อง ตามรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่อนุญาต
๔. กลไกการตรวจสอบ กำกับ ติด ตามอย่างต่อเนื่อง
๔.๑ หน่ว ยงานต้อ งกำหนดเจ้าหน้าที่ป ฏิบ ัต ิห น้าที่ผ ู้ด ูแ ลบริห ารจัด การเว็บ ไซต์ (ผ 6เว
เหลร!:6 โ) อย่างน้อย ๒ คน เพื่อทำงานทดแทนกันได้
๔.๒ เจ้าหน้าที่ พ6 เว เหลร!:6โ มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปีจจุบันของข้อมูลทุกรายการ
ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หากพบว่าครบระยะเวลาการเผยแพรให้นำรายการนั้นลงจากเว็บไซต์
๔.๓ เจ้า หน้า ที่ ผอเว เหลร!:6 โมีห น้า ที่ต รวจสอบความครบถ้ว นของรายการข้อ มูล
ข่า วสาร ตามมาตรฐานเว็บ ไซต์ห น่ว ยงานภาครัฐ ((วิ๐หอโกกกอก!: ผ 6เว511:6 51:ลกอเลฬ ปอโรเอก ๒.๐)
ของสำนักงานรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาซน) และตามพระราชบัญ ญัติข้อ มูล ข่าวสารของราขการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อ มูล ข่า วสารอื่น ที่ค ณะกรรมการข้อ มูล ข่าวสารของราชการ
กำหนด
๔.๔ เจ้า หน้า ที่ ผอเว เหล5(อโ มีห น้า ที่ป ฏิบ ัต ิต ามพระราชบัญ ญัต ิว ่า ด้ว ยการกระทำ
ความผิด เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดเพื่อปีองกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาส
ที่จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
๔.๕ ให้ห น่ว ยงานส่ง เสริม การเพิ่ม พูน ความรู้แ ละทัก ษะการบริห ารจัด การเว็บ ไซต์
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ((วิVเว6โ รอ(ะนโเปฺ/) ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการผึเกอบรม
(7โลเทเกฐ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน (Xกอฬออเฐอ เหลกลฐอทกอก!:)
ทั้งนี้ให้หน่วยงานนำประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เรื่องแนวทางการเผยแพร่
ข้อ มูล ต่อ สาธารณะผ่านเว็บ ไซต์ข องหน่ว ยงาน ขึ้น เผยแพร่บ นเว็บ ไซต์ข องหน่วยงาน และถือปฏิบ ัติโดย
เคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที1 ไ ^ร /

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

^ ใ(ร-!'ใ?',*''-'^

(นายสิน ชัย รองเตช)
นางแพพงเชียวชาญ(ด้านเวรเกV ®มปีงงกัน) รักพาราชกาใแพน
นางแพทง์สา®า๚ผสฺชจ้งพร้ด*'รัง

บันทึกข้อความ
ส่ว นราฃการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
โทร ๐๗๔- ๒๐๔๖๑๔ ต่อ ๓๐๗
ที่ ตง ๐ ๐ ๓
๒
. ๐ ๒
วัน ที่ เ / ธันวาคม ๒๔๖๔
เรื่อ ง ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

V

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ทุกท่าน
ตามที่ รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (เก1:6ฐทํ^ ลกป 7 โฮกรIวลโ6ก^ /\556551าก6กปโ17\) ประเด็น
การเปีดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อำนวยความสะดวก
แก่ป ระขาขนให้ได้รับ ประโยชน์ส ูงสุด สามารถเข้าถึง ข้อ มูล ข่าสารได้ส ะดวก และสามารถตรวจสอบการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน โดยเฉพาะด้านการเข้าถึงข้อ มูล ข่าวสารภาครัฐที่ถ ูกต้อง ขัดเจน ครบถ้วน และเป็น
ป้จจุบัน นั้น
สำนัก งานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จึง ได้จ ัด ทำแนวทางการเผยแพร่ข ้อ มูล ต่อ สาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับ ปรุง ดูแ ลเว็บ ไซต์ข องหน่ว ยงานให้เป็น ไปตามพระราขบัญ ญัต ิข ้อ มูล ข่า วสารของราชการ พ.ศ.๒๔๔๐
พระราชกฤษฎีก าว่าด้วยหลัก เกณฑ์และวิธีก ารบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๔๔๖ และมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ ((วิ๐ห6โท๓ 6ท1: ผ อ ช 511:6 51:ลกก่ลโป) ทั้งนี้ เพื่อ ฟ้อ งกัน และลดโอกาสที่จ ะเกิด ความเสีย หายต่อ
ภาพลักษณ์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติตามประกาศฯ ดังกล่าวโดยเคร่งครัดต่อไป

ง ^ ๗ \0 เ^ ' (นายสิน ขัย รองฬช)
นา®เหฟฟ้เแวราญ(ต้านเวชกร*เบ้•งกัน) รักนาราชการแท่น
■ --, ^ ■ ไยแพทย์สาจาไ*นสุชจังฬดํครัง

แบบฟอร์ม การขอเผยแพร่ผ ่านเว็บ ไซต์ข องหน่วยงานสำนัก งานสาธารณสุข จังหวัด ตรัง
ตามประกาศสำนัก งานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข ้อ มูล ต่อ สาธารณะผ่านเว็บ ไซต์ข องหน่ว ยงาน
แบบฟอร์ม การเผยแพร่ข ้อ มูล ผ่านเว็บ ไซต์ข องหน่วยงานสำนัก งานสาธารณสุข จังหวัด ตรัง
ซื่อหน่วยงาน : .................................................................................................................................
วัน /เดือน/ปี : ...................................................................................................................................
หัว ข้อ : ..............................................................................................................................................
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

มกเง ภายนอก :
หมายเหตุ : .....

ผู้รับผิดชอบข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(
ตำแหน่ง.
วันที่ .......... เดือน.

( ...................

ตำแหน่ง..........
วันที่ .......... เดือน

.พ.ศ

ผู้รับผิดฃอบการน่าข้อมูลขึ้นเผยแพร่

( ................

ตำแหน่ง....
วันที่ ...........เดือน.

.พ.ศ.

)
.พ.ศ.

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
ตามประกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
ชื่อหน่วยงาน : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
วัน/เดือน/ปี : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
หัวข้อ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
...................................................................................................................................... ...............................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................... ..........................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Link ภายนอก : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ผู้รับผิดชอบข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

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

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

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

