
 
 

                

ประกาศ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  พ.ศ.256๓ 

--------------------------------------------- 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล

ข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องด าเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ( Government Website 
Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอ านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้อง
ชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน นั้น 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน  จึงก าหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเถิน ดังต่อไปนี้ 

1. ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน ดังนี ้
1.1 ข้อมูลหน่วยงาน ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน 

ท าเนียบผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง อ านาจหน้าท่ี ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน 
โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ค ารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนท่ีตั้งหน่วยงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

1.2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยแสดงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน 
1.3 คลังความรู้ เช่น ข่าวสารความรู้สุขภาพในรูปแบบ Info Graphic สื่อมัลติมีเดีย บทความ 

ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติต่างๆ โดยอ้างอิงแหล่งที่มาและวัน เวลา ก ากับ เพื่อประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี) 
1.4 รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ( Web link) หน่วยงานในสังกัด หน่วยงานภายนอก หรือ

เว็บไซต์อื่นๆ ท่ีน่าสนใจ 
1.5 ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.

2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนดตามมาตรา 9(8) 
และมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

1.6 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานพร้อมอธิบายข้ันตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานน้ันๆ โดยจัดท าเป็นรูปแบบ 
“คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

1.7 คู่มือส าหรับประชาชน ข้อมูลการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงข้ันตอนการ
ให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนพร้อมอธิบายข้ันตอนบริการอย่างชัดเจน ทั้งนี้ควรระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการ
ให้บริการนั้นๆ โดยจัดท าเป็นรูปแบบ “คู่มือส าหรับประชาชน” และสามารถดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม 
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ (ถ้ามี) 

1.8 ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน รวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน เช่น 
ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
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1.9 ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบงานตามภารกิจหน่วยงานที่จัดท าเป็น
ระบบงานคอมพิวเตอร์ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือ Mobile Application ในลักษณะสื่อสารสองทาง (ถ้ามี) 

1.10 แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมินความพึง
พอใจท่ีมีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  2. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน  ให้ด าเนินการ 
ดังนี ้
      2.1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ มีหน้าท่ีบริหารจัดการเว็บไซต์ ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเถิน 
      2.2 การน าเข้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน ระบุแหล่งท่ีมาหรือเจ้าข้อง
ข้อมูล ช่วงวันท่ีของข้อมูลข่าวสาร วันท่ีเผยแพร่ ประเภท โดยมีล าดับการปฏิบัติ ดังนี้ 
   2.2.1 หน่วยงานเจ้าของข้อมูล น าส่งข้อมูลข่าวสาร พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน  
   2.2.2 สาธารณสุขอ าเภอเถิน เป็นผู้อนุมัติ/อนุญาต ให้น าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
          3. กลไกการตรวจสอบ ก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง  
     3.1 แต่งตั้งให้ นายประยูร จันทร์ศักดิ์และนายชาติ ลัมมะวิไชย  เป็นเจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่
ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุกรายการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน  หากพบว่าครบ
ระยะเวลาการเผยแพร่ให้น ารายการนั้นลงจากเว็บไซต์ 
     3.2 แต่งตั้งให้ นายประยูร จันทร์ศักดิ์และนายชาติ ลัมมะวิไชย  เป็นเจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 
 จึงประกาศให้ทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  
 
     ประกาศ ณ วันท่ี  ๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
               

 

       
 

 

 

             ( นายชุมพล ดวงดีวงศ์ ) 
                                                                  สาธารณสุขอ าเภอเถิน 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน ่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค  

ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ตามประกาศส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร ื่อง แนวทางการเผยแพร ่ข ้อม ูลต ่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ช่ือหน่วยงาน  :  ................................................................................................................................... 
วัน/เดือน/ป ี   :  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

หวัข ้อ :   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
รายละเอยีดข้อม ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 

           ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 

Link ภายนอก   : ไม ่ม ี

หมายเหต ุ  :  .................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ขอม ูล                                             ผู้อน ุม ัติรับรอง 
 
 
 (..................................)                                         (..................................) 

       ต าแหน่ง ………………………………………                        ต าแหน่ง............................................. 

       วันท่ี...........เด ือน..........................พ.ศ…………             วันท่ี...........เด ือน..........................พ.ศ………… 

 
 

ผู้ร ับผ ิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(.................................................) 
.................................................... 

วันท่ี...........เด ือน..........................พ.ศ………… 
 

 


