
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน 

เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซต 

ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน พ.ศ.๒๕๖๕ 

------------------------------------------------ 

 

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ กำหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัด

ใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนขาตรวจดูได และตองดำเนินงานตภาครัฐ (Government Website 

Standard) เพ่ือใหบริการตามภารกิจและอำนวยความสะดวกใหประชาชนสามารถขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมี

ความถูกตองขัดเจนครบถวนเปนปจจุบันนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน จึงกำหนดแนวทางการเผยแพร

ขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน สำหรับกลุมงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน 

๑. ใหเผแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน ดังนี้ 

๑.๑ ขอมูลหนวยงาน (General Information) ประกอบดวย ประวัติความเปนมาวิสัยทัศน พันธกิจ 

โครงสรางหนวยงาน ทำเนียบผูบริหาร ขอมูลผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chiefinformation Officer : 

CO) อำนาจหนาท่ี ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจำป คำรับรอง 

รายงนผลการปฏิบัติรชการ รายละเอียดชองทางการติดตอส่ือสารหมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสา แผนท่ีตั้ง

หนวยงาน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Email address) 

๑.๒ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของกับหนวยงาน โดยแสดงท่ีมาของขอมูลอยางชัดเจน 

๑.๓ คลังความรู เชน ขาวสารความรูสุขภาพในรูปแบบ Info Graphic ส่ือมัลติมีเดียบทความ 

ผลงานวิจัย ขอมูลสถิติ ตางๆ โดยอางอิงถึงแหลงท่ีมาและวัน เวลา กำกับ เพ่ือประโยชนในการนำขอมูลไปใชตอ 

(ถามี) 

๑.๔ รายช่ือเว็บไซตหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน หนวยงานในสังกัด หนวยงานสังกัดเดียวกัน หนวยงาน

ภายนอก หรือเว็บไซตอ่ืน ๆ ท่ีนาสนใจ 

๑.๕ ขอมูลขาวสารท่ีจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.

๒๕๔๐ ตมาตรา ๗ มาตร ๙ และขอมูลขาวสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกำหนดมาตรา ๙ (๘) 

และมาตฐานเว็บไซตหนวยงานภาครัฐ ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

๑.๖ คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงานตามภารกิจของหนวยงาน โดยแสดงข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานพรอมอธิบายขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแตละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆ จัดทำเปน

รูปแบบ "คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน" และสามารถดาวนโหลดคูมือ 

การปฏิบัติงานของหนวยงาน 

๑.๗ คูมือสำหรับประชาชน ขอมูลการบริการตามภารกิจของหนวยงาน โดยแสดง 



ข้ันตอนการใหบริการตางๆ แกประชาชนพรอมอธิบายขั้นตอนบริการอยางชัดเจน ท้ังนี้ควรระบุระยะเวลาใน 

แตละขั้นตอนของการใหบริการนั้นๆ โดยจัดทำเปนรูปแบบ "คูมือสำหรับประชาชน" และ สามารถดาวนโหลด 

เอกสาร คูมือ ตลอดจนแบบฟอรม เพ่ืออำนวยความสะดวกแกประชาชนในการติดตอราชการ (ถามี) 

๑.๘ ขาวประชาสัมพันธ ขาวสารท่ัวไป ภาพขาวกิจกรรม เร่ืองแจงเตือนรวมถึงขาวประกาศของ

หนวยงาน เชน ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซ้ือจัดจาง ผลการจัดซ้ือจัดจาง 

๑.๙ ระบบงานใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เปนระบบงานตามภารกิจหนวยงานท่ี 

จัดทำเปนระบบงานคอมพิวเตอรใหบริการผานหนาเว็บไซต หรือ Mobile Application ในลักษณะส่ือสารสอง 

ทาง (ถามี) 

๑.๑๐ แสดงสถิติการเขาใชบริการเว็บไซต แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมินความพึง

พอใจท่ีมีตอเว็บไซตของหนวยงาน 

๒. ขั้นตอนการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ให 

ดำเนินการ ดังนี้ 

๒.๑ หัวหนากลุมงานมอบหมายหนาท่ีใหบุคคล หรือคณะทำงาน ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต

ของหนวยงาน 

๒.๒ การนำเขาขอมูลขาวสาร ตองเปนขอมูลปจจุบัน ถูกตองและครบถวน ระบุแหลงท่ีมาหรือ

เจาของขอมูล ชวงวันท่ีของขอมูลชำวสาร วันท่ีเผยแพร ประเภทนามสกุล) ไฟล ขนาดไฟลิโดยมีลำดับการ

ปฏิบัติงานอยางนอย ดังนี้ 

๒.๒.๑ เจาหนาท่ีเสนอขอมูลขาวสารท่ีประสงคจะนำขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตใหหัวหนากลุมงานท่ี

รับผิดชอบดูแลเว็บไซตพิจารณาอนุญาต ดวยแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตตามแนบทายประกาศ ท่ี

เปนลายลักษณอักษร กรณีเรงดวนอนุโลมใหอนุญาตทางวาจาได 

๒.๒.๒ กรณีอนุญาต หัวหนากลุมงานฯ มอบหมายเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ (WebMaster) ซ่ึงไดรับ

สิทธ์ิ (Username และ Password) เขาสูระบบบริหารจัดการ ดำเนินการนำขอมูลขาวสารขึ้นเว็บไซตในหมวดหมู

ท่ีถูกตอง และประสานแจงกลับไปยังเจาของขอมูลขาวสารนั้น 

๒.๒.๓ กรณีไมอนุญาต หัวหนากลุมงานฯ มอบหมายเจาหนาท่ีประสานแจงกลับไป 

ยังเจาของขอมูลขาวสารนั้นพรอมช้ีแจงเหตุผล เชน ไมตรงหรือเก่ียวของกับภารกิจของหนวยงาน ไมถูกตอง 

ตามรูปแบบไฟลขอมูลท่ีอนุญาต 

๓. กลไกการตรวจสอบ กำกับติดตามอยางตอเน่ือง 

๓.๑ กำหนดเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีผูดูแลบริหารจัดการเว็บไซต (Web Master) อยางนอย ๑ คน 

เพ่ือทำงานทดแทนกันได 

๓.๒ เจาหนาท่ี Web Master มีหนาท่ีตรวจสอบความเปนปจจุบันของขอมูลทุกรายการ 



ท่ีเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน หากพบวาครบระยะเวลาการเผยแพรใหนำรายการนั้นลงจากเว็บไซต 

๓.๓ เจาหนาท่ี Web Master มีหนาท่ีตรวจสอบความครบถวนของรายการขอมูล 

ขาวสารตามมาตรฐานเว็บไซตหนวยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version ๒.๐) ของ

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และขอมูลขาวสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกำหนด 

๓.๔ เจาหนาท่ี Web Master มีหนาท่ีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๖๐ อยางเครงครัดเพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายและลดโอกาสเกิดความเสียหายแกทาง

ราชการ 

๓.๕ มีการสงเสริการเพิ่มพูนความรูและทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต การรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ใหแกเจาหนที่อยางตอเนื่อง ทั้งการฝกอบรูม การแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางผูปฏิบัติงานท้ังนี้ใหทุกกลุมงานถือปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน เร่ือง แนว

ทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน โดยเครงครัด 

 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 

(นายพีระพล  เดชบุญ) 

สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน 

  



 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน 

ช่ือหนวยงาน :  

วัน/เดือน/ป ท่ีขอมูลเร่ิมเผยแพร :  

วัน/เดือน/ป ท่ีขอมูลส้ินสุด :  

หัวขอ :  

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือไฟลแนบ) : 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Link ท่ีเก่ียวของ :  

หมายเหตุ :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล 

 

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

) 

ตำแหนง ............................................... 

วันท่ี.................เดอืน.......................พ.ศ

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

ผูอนุมัติรับรอง 

 

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

หัวหนาหนวยงาน ............................................... 

วันท่ี.................เดอืน.......................พ.ศ...................... 

 

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลขึ้นเผยแพร 

 

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

ตำแหนง ............................................... 

วันท่ี.................เดอืน.......................พ.ศ...................... 



 



 



 



 



 



 



 


