ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
………………………………………………………………………………………………………………
ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยกำหนดให้
หน่วยงาน มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
หน่ ว ยงาน ซึ่ งเป็ น การประเมิ น เพื่ อ วัด ระดั บ คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงาน เพื่ อ
เสริ ม สร้ างความโปร่ งใสในการบริ ห ารงานของหน่ ว ยงานภาครัฐ และเพื่ อ แสดงออกถึ งความรับ ผิ ด ชอบของ
หน่วยงานของรัฐที่พึงมีต่อประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙
กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารไว้ให้กับประชาชนเข้าตรวจดูได้
ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานมีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน
และเป็ น ปั จ จุ บั น ประชาชนสามารถเข้ าถึ งข้ อมู ล ข่าวสารได้ส ะดวก อาศั ยอำนาจตามความในมาตรา ๙ แห่ ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงได้กำหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง ดังนี้
๑. ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานดังนี้
๑.๑ ข้อมูลหน่วยงาน (General information)
- ประวัติความเป็นมา
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ
- โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่
- ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
- แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- คำรับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ
- แสดงรายละเอี ย ดช่ อ งทางที่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ หน่ ว ยงานได้
ประกอบด้วย ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหน่วยงาน ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E- mail
Address)
๑.๒ ข่าวประชาสัมพันธ์...

-๒๑.๒ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารประชาสั มพันธ์ทั่วไป ข่าวสารและประกาศขอหน่วยงาน เช่น
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรับสมัครงาน ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน การจัดฝึกอบรม เป็นต้น
๑.๓ เว็บลิงก์ (Web Link) เข่น หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรง หน่วยงานในสังกัด หรือ
เว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ รวมถึงวิดีโอหรือเสียงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงาน
๑.๔ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระ
ราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ แนวทางปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง
โดยแสดงที่มาของข้อมูลที่นำมาเผยแพร่
๑.๕ คู่ มื อ สำหรั บ ประชาชน (Service Information) ข้ อ มู ล การบริ ก ารตามภารกิ จ ของ
หน่วยงาน พร้อมคำอธิบายขั้นตอนการบริการ โดยแสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชน โดยจัดทำเป็น
รูป แบบ “คู่มื อสำหรับ ประชาชน” สามารถดาวน์ โหลดเอกสาร คู่มื อ แบบฟอร์ม เพื่ ออำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการติดต่อราชการ
๑.๖ คลั งความรู้ เช่ น บทความ กรณี ศึกษา ข้อมูล สถิติต่ าง ๆ เป็ นด้ น โดยมี การอ้างอิงถึ ง
แหล่งที่มา วัน เวลา กำกับเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี)
๑.๗ ระบบให้ บ ริการในรูปแบบอิเล็ กทรอนิกส์ (e-Service) เป็นระบบให้ บริการในรูป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามภารกิจของหน่วยงาน (ถ้ามี)
๒. วิธีการและขั้น ตอนการเผยแพร่ข้อมู ล ต่ อสาธารณะผ่ านเว็บ ไซต์ ของหน่ ว ยงานสำนัก งาน
สาธารณสุขอำเภอไพรบึง ให้ดำเนินการดังนี้
๒.๑ การออกแบบเว็ บ ไซต์ หน่ ว ยงานต้ อ งคำนึ ง ถึ ง การแสดงผลบนอุ ป กรณ์ ที่ มี ค วาม
หลากหลาย ควรออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดหน้าจอ
แตกต่างกัน จนถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่าง ๆ
๒.๒ การเข้าถึงเว็บไซต์ของประชาชน หน่ว ยงานต้องคำนึงถึงเวอร์ชันขั้นต่ำของเบราว์เซอร์ ที่
รองรั บ การแสดงผล หรื อ การทำงานที่ ส มบู ร ณ์ ข องโปรแกรมที่ ใช้ ในการดู แ ลเอกสารบนเว็ บ ไซต์ เช่ น PDF
Readers/Viewers หรือ Open Source อื่น ๆ เป็นต้น
๒.๓ การบริหารจัดการเว็บไซต์ หน่วยงานควรมีการเข้าถึงรหัสข้อมูล เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
เช่นการใช้รหัสผ่านเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Username/Password)
๒.๔ หน่วยงานต้องให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จัดเก็บ
รักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๐
๒.๕ เพื่อลดความเสี่ยง...

-๓๒.๕ เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือทาง
ออนไลน์ หน่วยงานควรพิจารณาพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ พระราชบัญญัติว่า
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ “มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับ
เว็บ ไซต์ (Website Security standard)” ประกาศโดยสำนั ก งานพั ฒ นาธุรกรรมทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ ก าร
มหาชน) โดยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ (Website Security standard) เน้นการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของเครื่องบริการเว็บในส่วนของโปรแกรมสำหรับให้บริการเว็บ (Web Server Software) ระบบ
บริ ก ารจั ด การเว็ บ ไซต์ (Content Management System: CMS) ระบบฐานข้ อ มู ล (Database System) และ
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Applications)
๒.๖ หน่วยงานต้องปรับปรุงข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความถูกต้องและเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ
๓. ให้ หั ว หน้ าหน่ ว ยงานดำเนิน การกำกั บ ติด ตามการดำเนิ น การอย่างต่ อเนื่อ งเป็ น ประจำทุ ก
ปีงบประมาณ ในรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดทราบ ภายใน วันที่
๓๑ มีนาคม และ ๓๐ กันยายน ของทุกปี
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุริยนต์ หล้าคำ)
สาธารณสุขอำเภอไพรบึง

