EB 1 ข้อ ๒

ประกาศ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเถิน
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564
---------------------------------------------

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องดาเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ( Government Website
Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอานวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้อง
ชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน นั้น
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเถิน จึงกาหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอเถิน ดังต่อไปนี้
1. ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอเถิน ดังนี้
1.1 ข้อมูลหน่วยงาน ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน
ทาเนียบผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง อานาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน
โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปี คารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดช่องทางการติดต่อ สื่อสาร
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหน่วยงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
1.2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยแสดงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน
1.3 คลังความรู้ เช่น ข่าวสารความรู้สุขภาพในรูปแบบ Info Graphic สื่อมัลติมีเดีย บทความ
ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติต่างๆ โดยอ้างอิงแหล่งที่มาและวัน เวลา กากับ เพื่อประโยชน์ในการนาข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี)
1.4 รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ( Web link) หน่วยงานในสังกัด หน่วยงานภายนอก หรือ
เว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ
1.5 ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกาหนดตามมาตรา 9(8)
และมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ ของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
1.6 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติ งานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานพร้อมอธิบายขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยจัดทาเป็นรูปแบบ
“คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
1.7 คู่มื อส าหรั บประชาชน ข้อมู ล การบริ การตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการ
ให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนพร้อมอธิบายขั้นตอนบริการอย่างชัดเจน ทั้งนี้ควรระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการ
ให้บริการนั้นๆ โดยจัดทาเป็นรูปแบบ “คู่มือสาหรับประชาชน” และสามารถดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม
เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ (ถ้ามี)
1.8 ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน รวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน เช่น
ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
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1.9 ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบงานตามภารกิจหน่วยงานที่จัดทาเป็น
ระบบงานคอมพิวเตอร์ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือ Mobile Application ในลักษณะสื่อสารสองทาง (ถ้ามี)
1.10 แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมิ นความพึง
พอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเถิน ให้ดาเนินการ
ดังนี้
2.1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่บริหารจัดการเว็บไซต์ สานักงานสาธารณสุข
อาเภอเถิน
2.2 การนาเข้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน ระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าข้อง
ข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภท โดยมีลาดับการปฏิบัติ ดังนี้
2.2.1 หน่วยงานเจ้าของข้อมูล นาส่งข้อมูลข่าวสาร พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอเถิน
2.2.2 สาธารณสุขอาเภอเถิน เป็นผู้อนุมัติ/อนุญาต ให้นาข้อมูลขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอเถิน
3. กลไกการตรวจสอบ กากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
3.1 แต่งตั้งให้ นายประยูร จันทร์ศักดิ์และนายชาติ ลัมมะวิ ไชย เป็นเจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่
ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุกรายการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอเถิน หากพบว่าครบ
ระยะเวลาการเผยแพร่ให้นารายการนั้นลงจากเว็บไซต์
3.2 แต่งตั้งให้ นายประยูร จันทร์ศักดิ์และนายชาติ ลัมมะวิไชย เป็นเจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
จึงประกาศให้ทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

( นายชุมพล ดวงดีวงศ์ )
สาธารณสุขอาเภอเถิน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมลู ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมลู ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : ...................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี : ………………………………………………………………………………………………………………………..
หัวข้อ : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
……………………………………………………………………………………………………………………………...

Link ภายนอก

: ไม่มี

หมายเหตุ : ....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ผู้รับผิดชอบการให้ขอมูล

ผู้อนมุ ัติรับรอง

(..................................)
ตาแหน่ง ………………………………………

(..................................)
ตาแหน่ง.............................................

วันที่...........เดอื น..........................พ.ศ…………

วันที่...........เดอื น..........................พ.ศ…………

ผู้รับผดิ ชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(.................................................)
....................................................
วันที่...........เดอื น..........................พ.ศ…………

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานพ.ศ.2563
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน:สานักงานสาธารณสุขอาเภอเถิน
วัน/เดือน/ปี: 17 กุมภาพันธ์ 2564
หัวข้อ แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564
Link ภายนอก :ไม่มี
หมายเหตุ :-

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

( นายประยูร จันทร์ศักดิ์ )
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
17 กุมภาพันธ์ 2564

( นายชุมพล ดวงดีวงศ์ )
สาธารณสุขอาเภอเถิน
17 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวกนกวรรณ วังหอม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
17 กุมภาพันธ์ 2564

