
 

 

ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน  

สําหรับกลุมงานในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 

___________________________________ 

 

  ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 กําหนดใหหนวยงานของรัฐ

ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได และตองดําเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต

ภาครัฐ (Government Website Standard) เพ่ือใหบริการตามภารกิจและอํานวยความสะดวกใหประชาชน

สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมีความถูกตองชัดเจนครบถวนเปนปจจุบันนั้น 

  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จึงกําหนดแนวทางการเผยแพรขอมูลตอ

สาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน สําหรับกลุมงาน สสอ.ปาซาง  

1. ใหเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน ดังนี้ 

1.1 ขอมูลหนวยงาน (General Information) ประกอบดวย ประวัติความเปนมา วิสัยทัศน 

พันธกิจ โครงสรางหนวยงาน ทําเนียบผูบริหาร ขอมูลผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief information 

Officer : CIO) อํานาจหนาท่ี ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจาย

ประจําป คํารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดชองทางการติดตอสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท 

หมายเลขโทรสาร แผนท่ีตั้งหนวยงาน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Email address) 

1.2 กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของกับหนวยงาน โดยแสดงท่ีมาของขอมูลอยาง

ชัดเจน 

1.3 คลังความรู เชน ขาวสารความรูสุขภาพในรูปแบบ Info Graphic สื่อมัลติมีเดีย 

บทความ ผลงานวิจัย ขอมูลสถิติตาง ๆ โดยอางอิงถึงแหลงท่ีมาและวัน เวลา กํากับ เพ่ือประโยชนในการนําขอมูล

ไปใชตอ (ถามี) 

1.4 รายชื่อเว็บไซตหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน หนวยงานในสังกัด หนวยงานสังกัดเดียวกัน 

หนวยงานภายนอก หรือเว็บไซตอ่ืน ๆ ท่ีนาสนใจ 

1.5 ขอมูลขาวสารท่ีจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ราชการ พ.ศ.2540 ตามาตรา 7 มาตรา 9 และขอมูลขาวสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด

มาตรา 9 (8) และมาตรฐานเว็บไซตหนวยงานภาครัฐ ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 



1.6 คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงานตามภารกิจของหนวยงาน โดยแสดงข้ันตอน

การปฏิบัติงานพรอมอธิบายข้ันตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแตละข้ันตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยจัดทํา

เปนรูปแบบ “คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน” และสามารถดาวนโหลดคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ของหนวยงาน 

1.7 คูมือสําหรับประชาชน ขอมูลการบริการตามภารกิจของหนวยงาน โดยแสดงข้ันตอนการ

ใหบริการตางๆ แกประชาชนพรอมอธิบายข้ันตอนบริการอยางชัดเจน ท้ังนี้ควรระบุระยะเวลาในแตละข้ันตอนของ

การใหบริการนั้นๆ โดยจัดทําเปนรูปแบบ “คูมือสําหรับประชาชน” และ สามารถดาวนโหลดเอกสาร คูมือ 

ตลอดจนแบบฟอรม เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนในการติดตอราชการ (ถามี) 

1.8 ขาวประชาสัมพันธ ขาวสารท่ัวไป ภาพขาวกิจกรรม เรื่องแจงเตือนรวมถึงขาวประกาศ

ของหนวยงาน เชน ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซ้ือจัดจาง ผลการจัดซ้ือจัดจาง 

1.9 ระบบงานใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เปนระบบงานตามภารกิจหนวยงานท่ี

จัดทําเปนระบบงานคอมพิวเตอรใหบริการผานหนาเว็บไซต หรือ Mobile Application ในลักษณะสื่อสารสองทาง 

(ถามี) 

1.10 แสดงสถิติการเขาใชบริการเว็บไซต แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมิน

ความพึงพอใจท่ีมีตอเว็บไซตของหนวยงาน 

2. ข้ันตอนการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน       

ดําเนินการ ดังนี้ 

2.1  หัวหนากลุมงานมอบหมายหนาท่ีใหบุคคล หรือคณะทํางาน ปฏิบัติงานบริหารจัดการ

เว็บไซตของหนวยงาน 

2.2 การนําเขาขอมูลขาวสาร ตองเปนขอมูลปจจุบัน ถูกตองและครบถวน ระบุแหลงท่ีมา

หรือเจาของขอมูล ชวงวันท่ีของขอมูลขาวสาร วันท่ีเผยแพร ประเภท(นามสกุล) ไฟล ขนาดไฟลโดยมีลําดับการ

ปฏิบัติงานอยางนอย ดังนี้ 

2.2.1 เจาหนาท่ีเสนอขอมูลขาวสารท่ีประสงคจะนําข้ึนเผยแพรบนเว็บไซตใหหัวหนา

กลุมงานท่ีรับผิดชอบดูแลเว็บไซตพิจารณาอนุญาต ดวยแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซต ตามแนบทาย

ประกาศ ท่ีเปนลายลักษณอักษร กรณีเรงดวนอนุโลมใหอนุญาตทางวาจาได 

2.2.2 กรณีอนุญาต หัวหนากลุมงานฯ มอบหมายเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ (Web 

Master) ซ่ึงไดรับสิทธิ์ (Username และ Password) เขาสูระบบบริหารจัดการ ดําเนินการนําขอมูลขาวสารข้ึน

เว็บไซตในหมวดหมูท่ีถูกตอง และประสานแจงกลับไปยังเจาของขอมูลขาวสารนั้น 



2.2.3 กรณีไมอนุญาต หัวหนากลุมงานฯ มอบหมายเจาหนาท่ีประสานแจงกลับไปยัง

เจาของขอมูลขาวสารนั้นพรอมชี้แจงเหตุผล เชน ไมตรงหรือเก่ียวของกับภารกิจของหนวยงาน ไมถูกตองตาม

รูปแบบไฟลขอมูลท่ีอนุญาต 

3. กลไกการตรวจสอบ กํากับติดตามอยางตอเนื่อง 

3.1 กําหนดเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีผูดูแลบริหารจัดการเว็บไซต (Web Master) อยางนอย 

2 คน เพ่ือทํางานทดแทนกันได 

3.2 เจาหนาท่ี Web Master มีหนาท่ีตรวจสอบความเปนปจจุบันของขอมูลทุกรายการท่ี

เผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน หากพบวาครบระยะเวลาการเผยแพรใหนํารายการนั้นลงจากเว็บไซต 

3.3 เจาหนาท่ี Web Master มีหนาท่ีตรวจสอบความครบถวนของรายการขอมูลขาวสาร

ตามมาตรฐานเว็บไซตหนวยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version 2.0) ของสํานักงานรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 

มาตรา 9 และขอมูลขาวสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด 

3.4 เจาหนาท่ี Web Master มีหนาท่ีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2560 อยางเครงครัดเพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายและลดโอกาสท่ีจะเกิดความ

เสียหายแกทางราชการ 

3.5 มีการสงเสริมการเพ่ิมพูนความรูและทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต การรักษาความ

ม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ใหแกเจาหนาท่ีอยางตอเนื่อง ท้ังการฝกอบรม การแลกเปลี่ยน

เรียนรูระหวางผูปฏิบัติงาน 

4. รายช่ือผูรับผิดชอบนําขอมูลข้ึนเผยแพรผานเว็บไซตสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน 

4.1  นางยุวรี  นิ้มเจริญ  ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

4.2 นายไกรศิลป  ศิริวิบูรณ ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

 

ท้ังนี้ใหทุกกลุมงานถือปฏิบัติตามประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน เรื่อง แนวทางการ

เผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน โดยเครงครัด 

 

   ประกาศ ณ วันท่ี  26  ตุลาคม 2562 

 

      
    (นายศรีพรหม  กาสกูล) 

                                          สาธารณสุขอําเภอปาซาง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน 

ตามประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน 

สําหรับกลุมงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน 

 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน 

 

ชื่อกลุมงาน : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

หัวขอ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

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

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

Link ภายนอก : ……………………………………………………………………………………………………………………............ 

หมายเหตุ : .…………………………………………………………………………………………………………………………............ 



 

 

                  ผูรับผิดขอบการใหขอมูล                                                ผูอนุมัติรับรอง 

 

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

      ตําแหนง.............................................................        ตําแหนง......................................................(หัวหนา) 

       วันท่ี..........เดือน..........................พ.ศ.............              วันท่ี..........เดือน..........................พ.ศ............. 

 

 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

 

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

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

วันท่ี.............เดือน............................................พ.ศ..................... 

 

 


