
 

 

 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

................................................... 

  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ ก าหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องด าเนินงานตามมาตรฐาน 
เว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) เพ่ือให้บริการตามภารกิจและอ านวยความสะดวก ให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก มีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วน เป็นปัจจุบันนั้น 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย จึงก าหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่าน 

 เว็บไซต์ของหน่วยงาน ส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย และหน่วยงานในสังกัด ดังต่อไปนี้ 

๑. ให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย และหน่วยงานในสังกัด เผยแพร่ข้อมูลต่อ 
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี้ 

 (1.1) ข้อมูลหน่วยงาน (General Information) ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน ท าเนียบผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสูง (Chief 
Information Officer:CIO) อ านาจหน้าที ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนงานโครงการและงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ค ารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร หมายเลข
โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหน่วยงานงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (emailaddress) 

(1.2) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน (Law, Regulatory, 
Compliance) โดยแสดงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน 

(1.3) คลังความรู้ (Knowledge) เช่น ข่าวสารความรู้สุขภาพในรูปแบบ Info Graphic สื่อ
มัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติต่างๆ โดยอ้างอิงถึงแหล่งที่มา และวันเวลาก ากับเพ่ือประโยชน์ใน
การน าข้อมูลไปใช้ต่อ  

 (1.4) รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(Weblink) เช่น หน่วยงานในสังกัด หน่วยงานใน
สังกัดเดียวกัน หน่วยงานภายนอกหรือเว็บไซต์อ่ืนๆ ที่น่าสนใจ 

(1.5) ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติขอมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9และข้อมลข่าวสารอ่ืนที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ก าหนด ตามมาตรา 9 (8) และมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ(Government Website 
StandardVersion 2.0) ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

(1.6) คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อมอธิบายขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆ 



โดยจัดท าเป็นรูปแบบ "คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน" และสามารถดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

(1.7) คู่มือส าหรับประชาชน (ServiceInformation) ข้อมูลการบริการตามภารกิจของ
หน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนพร้อมอธิบายขั้นตอนบริการอย่างชัดเจน ทั้งนี้ควร
ระบุระยะเวลาในแต่ลขั้นตอนของการให้บริการนั้นๆ โดยจัดท าเป็นรูปแบบ "คู่มือส าหรับประชาชน" และ
สามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม(DownloadForms) เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ในการติดต่อราชการ 

(1.8) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations)ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน 
รวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน เช่นประกาศรับสมัครงานประกาศจัดซื้อจัดจ้างผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

(1.9) ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Service) เป็นระบบงานตามภารกิจ
หน่วยงานที่จัดท าเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือ MobileApplication ในลักษณะ
สื่อสารสองทาง(interactive) (ถ้ามี) 

(1.10)แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

 

    2.ขั้นตอนการปฏิบัติการ 

(๒.๑) เจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเวปไซต์ ยื่นแบบฟอร์มการขอ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเวปไซต์ ทีศู่นยข์้อมูลข่าวสารส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทรายเพ่ือขออนุญาตให้
เผยแพร่ จาก สาธารณสุขอ าเภอสันทราย 
  (๒.๒) ประธานศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจ าหน่วยงาน พิจารณาข้อมูลข่าวสารที่เจ้าหน้าที่ผู้
ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูล เสนอข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณสุขอ าเภอสันทรายขออนุญาตให้เผยแพร่  
   (๒.๑.๑) กรณีอนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) น าข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย 

   (๒.๒.๒) กรณีไม่อนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) ประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลพร้อม
ชี้แจงเหตุผล 

  (๒.๓) ก าหนดมอบหมายให้ นายธนิสร ธิติปภาดา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ และ  

น.ส.จารุวรรณ อินปัญญา นักวิชาการสาธารณสุข เป็นผู้ดูแลบริหารจัดการเวปไซต์ (web master)ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนความเป็นปัจจุบันของข้อมูล และน าข้อมูลเผยแพร่เว็บไซต์หน่วยงาน 

โดยกระบวนการด าเนินการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาด าเนินการ 1 วัน หลังจากเจ้าหน้าที่ผู้
ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลยื่นแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเวปไซต์ 
 

(3) กลไกการตรวจสอบ ก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 

(3.1) ก าหนดมอบหมายให้ นายธนิสร ธิติปภาดา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ และ  

น.ส.จารุวรรณ อินปัญญา นักวิชาการสาธารณสุข เป็นผู้ดูแลบริหารจัดการเวปไซต์ (web master) 
(3.2) ผู้ดูแลบริหารจัดการเวปไซต์ (web master) มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของ

ข้อมูลทุกรายการที่เผยแพร่บนเวปไซต์ หากพบว่าครบระยะเวลาการเผยแพร่ให้น ารายการนั้นลงจากเวปไซต์ 
(3.3) ผู้ดูแลบริหารจัดการเวปไซต์  (web master)มีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของ

รายการข้อมูลข่าวสารตามมาตรฐานเวปไซต์หน่วยงานภาครัฐของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การ
มหาชน)และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา 7 มาตรา ๙ ตามประกาศ



ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงวันที่ 30 พฤษภาคม2561 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานพ.ศ.2561 ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

(3.4) ผู้ดูแลบริหารจัดการเวปไซต์ (web master) มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัดเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลด
โอกาสที่จะเกิดความเสียหายแก่ราชการ 

(3.5) ก าหนดให้ผู้ดูแลบริหารจัดการเวปไซต์  (web master) รายงานผลการติดตามการ
ด าเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์ของหน่วยงาน  

ต่อผู้บริหาร โดยก ากับติดตาม 2 รอบ 

รอบท่ี 1 ตัดยอด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 
รอบท่ี 2 ตัดยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
 

ทั้งนี้  ให้หน่วยงานน าประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ 
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ ส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย และ
หน่วยงานในสังกัดขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 

    ประกาศ ณ วันที่   2 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563    

 

 

 
   (นางทิพย์วัลย์ อุ่นนันกาศ) 

สาธารณสุขอ าเภอสันทราย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


