กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่ วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
(https://www.maethahealth.com/)
ตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ กาหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่
ทะ จึงได้กาหนดแนวทางการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ เพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงข้อ มูล ข่าวสาร ได้ส ะดวก ซึ่งเป็ น ข้อ มูล ที่ถู กต้อ ง ชัด เจน ครบถ้วน และเป็ นปั จจุบัน และ
สามารถตรวจสอบการดาเนินงานของสานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ ตามนโยบายทีป่ ระกาศไว้ ดังนี้
(๑) ขอบเขต
เริม่ จากจากหน้าทีผ่ ปู้ ระสงค์จะเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านเว็บไซต์ของสานักงานสาธารสุขอาเภอแม่ทะ
เสนอข่าวสารที่ สาธารณสุขอาเภอแม่ทะ หรือประธานข้อมูลข่าวสารประจาหน่วยงาน เพื่อพิจารณาอนุ ญาตให้
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ กรณีท่อี นุ ญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้เจ้าหน้าที่
ผู้ร ับ ผิด ชอบ(Web Master) น าข้อ มูล ข่าวสารนี้ ขึ้น เว็บ ไซต์ ส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอแม่ ท ะ พร้อ มทัง้
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนความเป็ นปั จจุบนั ของข้อมูล และนาข้อมูลลงจากเว็บไซต์เมื่อครบ
ระยะเวลาการเผยแพร่ขอ้ มูล กรณีทไ่ี ม่อนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ (Web Master)
ประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ระสงค์จะเผยแพร่ขอ้ มู ลข่าวสาร พร้อมชี้แจงข้อมูลทีจ่ ะประสงค์จะเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ ตามขัน้ ตอนแรกอีกครัง้
(๒) ขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ การ
(๒.๑) เจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ขอ้ มูลเสนอข้อมูลข่าวสารที่ประธานศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
ประจาหน่วยงานเพือ่ เสนอข้อมูลข่าวสารต่อ สาธารณสุขอาเภอแม่ทะ ขออนุญาตให้เผยแพร่
(๒.๒) ผู้รบั ผิดชอบศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารประจาหน่ วยงาน พิจารณาข้อมูลข่าวสารที่เจ้าหน้าที่ผู้
ประสงค์จะเผยแพร่ขอ้ มูล เสนอข้อมูลข่าวสารต่อ สาธารณสุขอาเภอแม่ทะ ขออนุญาตให้เผยแพร่
(๒.๒.๑) กรณี อ นุ ญ าตให้เผยแพร่บ นเว็บ ไซต์ส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอแม่ ท ะ
ให้เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ (Web Master) นาข้อมูลข่าวสารขึน้ เว็บไซต์สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ
(๒.๒.๒) กรณี ไม่อนุ ญ าตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบ (Web Master) ประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ขอ้ มูลพร้อมชี้แจง
เหตุผล
(๒.๓) เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ (Web Master)ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนความ
เป็ นปั จจุบนั ของข้อมูล และนาข้อมูลลงจากเว็บไซต์เมื่อครบระยะเวลาการเผยแพร่ขอ้ มูล

ขัน้ ตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ
ลาดับ
๑

กระบวนงาน

ใช้เวลา
๓๐ นาที

๑.เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ระสงค์จะเผยแพร่ขอ้ มูล

ผู้รบั ผิดชอบ
เจ้าหน้าทีผ่ ู้
ประสงค์จะ
เผยแพร่ขอ้ มูล

เสนอข้อมูลข่าวสารทีผ่ รู้ บั ผิดชอบศูนย์ขอ้ มูล
(2.2)ไม่อนุญาต
ข่าวสารประจาหน่วยงาน ขออนุญาตให้
เจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สานักงานสาธารณสุข
(Web Master)
อาเภอแม่ทะ ต่อสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ
ประสาน แจ้งกลับไป
ทีต่ นสังกัดอยู่
ยังเจ้าหน้าทีผ่ ู้ที่

ประสงค์จะเผยแพร่

๒

ข้อมูล

- สาธารณสุข
๑ ชัวโมง
่

อาเภอแม่ทะ
- ผูร้ บั ผิดชอบ
ศูนย์ขอ้ มูล
ข่าวสารประจา
หน่วยงาน

(๒) สาธารณสุขอาเภอแม่ทะ

พิ จารณา
๓๐ นาที

เจ้าหน้าที่
ผูร้ บั ผิดชอบ
(Web Master)

๒ ชัวโมง
่

เจ้าหน้าที่
ผูร้ บั ผิดชอบ
(Web Master)

(๒.๑) อนุญาต
๓

เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ (Web Master)
นาข้อมูลข่าวสารขึน้ เว็บไซต์

(3) เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ(Web Master)
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตลอดจนความ
เป็ นปั จจุบนั ของข้อมูลและนาข้อมูลลงจาก
เว็บไซต์เมื่อครบระยะเวลาการเผยแพร่ขอ้ มูล

วิ ธีการและขัน้ ตอนเปิ ดเผยข้อมูลสานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่ วยงาน
ที่

หัวข้อเรื่องของข้อมูล

๑ ข้อมูลหน่วยงาน (General Information)
ประกอบด้วย
๑. ประวัตคิ วามเป็ นมา
๒. วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
๓. โครงสร้างหน่วยงาน
๔. ทาเนียบผูบ้ ริหาร
๕. ข้อมูลผูบ้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (Chief Information Officer:CIO)
๖. อานาจหน้าที
๗. ยุทธศาสตร์
๘. แผนปฏิบตั ริ าชการ แผนงานโครงการและ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
๙. คารับรอง รายงานผลการปฏิบตั ริ าชการ
๑๐. รายละเอียดช่องทางการติดต่อสือ่ สาร
๑๐.๑ หมายเลขโทรศัพท์
๑๐.๒ หมายเลขโทรสาร
๑๐.3 แผนทีต่ งั ้ หน่วยงานงาน
๑๐.๔ ไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์
(emailaddress)
๒ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
หน่วยงาน (Law, Regulatory,Compliance)
โดยแสดงทีม่ าของข้อมูลอย่างชัดเจน
๓ คลังความรู้ (Knowledge) เช่น ข่าวสารความรู้
สุขภาพในรูปแบบ Info Graphic สื่อมัลติมเี ดีย
บทความ ผลงานวิจยั ข้อ มู ล สถิติต่ างๆ โดย
อ้า งอิง ถึง แหล่ ง ที่ม า และวัน เวลาก ากับ เพื่อ
ประโยชน์ในการนาข้อมูลไปใช้ต่อ

ขัน้ ตอนการ
เผยแพร่/ปรับปรุง
ข้อมูล
ขัน้ ตอนการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์
สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอ
แม่ทะ เป็ นไปตามข้อ
2.1-2.2ตามประกาศ
สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอ
แม่ทะ ลงวันที่ ๒๐
พฤศจิกายน 256๓
เรื่อง แนวทางการ
เผยแพร่ขอ้ มูลต่อ
สาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน พ.ศ.256
๔

ผู้รบั ผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

กลุ่มงาน/งาน
หรือ
คณะทางาน
หรือเจ้าหน้าที่
ปฏิบตั งิ าน
บริหารจัดการ
เว็บไซต์ของ
สานักงาน
สาธารณสุข
อาเภอแม่ทะ

กลุ่มงาน/งาน
หรือ
คณะทางาน
หรือเจ้าหน้าที่
ปฏิบตั งิ าน
บริหารจัดการ
เว็บไซต์ของ
สานักงาน
สาธารณสุข
อาเภอแม่ทะ

ที่

หัวข้อเรื่องของข้อมูล

๔ รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง(Weblink)
เช่น หน่วยงานในสังกัด หน่วยงานในสังกัด
เดียวกัน หน่วยงานภายนอกหรือเว็บไซต์อ่นื ๆ
ทีน่ ่าสนใจ
๕ ข้อ มูล ข่าวสารที่จ ัด ไว้ให้ป ระชาชนตรวจดูได้
ตามพระราชบัญญัตขิ อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9และข้อมู ล
ข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการก าห น ด ต าม มาต รา 9 (8) แล ะ
ม า ต ร ฐ า น เว็ บ ไ ซ ต์ ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ
( Government Website StandardVersion
2.0) ของส านั ก งานรัฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(องค์การมหาชน)
๖ คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่ ว ยงาน
ตามภารกิจของหน่ วยงาน โดยแสดงขัน้ ตอน
การปฏิบตั งิ านพร้อมอธิบายขัน้ ตอนปฏิบตั งิ าน
ระบุ ระยะเวล าใน แต่ ล ะขั ้น ต อ น ข อ งก าร
ปฏิบัติงานนัน้ ๆ โดยจัดทาเป็ นรูปแบบ "คู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่ วยงาน" และ
สาม ารถ ด าวน์ โห ล ด คู่ มื อ ม าต รฐาน ก าร
ปฏิบตั งิ านของหน่วยงาน
๗ คู่มอื สาหรับประชาชน (ServiceInformation)
ข้อมูลการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน
โดยแสดงขัน้ ตอนการให้บริการต่างๆ แก่
ประชาชนพร้อมอธิบายขัน้ ตอนบริการอย่าง
ชัดเจน ทัง้ นี้ควรระบุระยะเวลาในแต่ละขัน้ ตอน
ของการให้บริการนัน้ ๆ โดยจัดทาเป็ นรูปแบบ
"คู่มอื สาหรับประชาชน" และสามารถดาวน์
โหลดเอกสารคู่มอื ตลอดจนแบบฟอร์ม เพือ่
อานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อ
ราชการ

ขัน้ ตอนการ
เผยแพร่/ปรับปรุง
ข้อมูล

ผู้รบั ผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

ที่

หัวข้อเรื่องของข้อมูล

๘ ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
ข่าวสารทัวไป
่ ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้ง
เตือน รวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน เช่น
ประกาศรับสมัครงานประกาศจัดซือ้ จัดจ้างผล
การจัดซือ้ จัดจ้าง
๙ ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Service) เป็ นระบบงานตามภารกิจ
หน่วยงานทีจ่ ดั ทาเป็ นระบบงานคอมพิวเตอร์
ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือ
MobileApplication ในลักษณะสือ่ สารสองทาง
(interactive) (ถ้ามี)
๑๐ แสดงสถิตกิ ารเข้าใช้บริการเว็บไซต์แสดง
ระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมินความ
พึงพอใจทีม่ ตี ่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ขัน้ ตอนการ
เผยแพร่/ปรับปรุง
ข้อมูล

ผู้รบั ผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่ วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุข
ชื่อหน่ วยงาน : สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ
วัน / เดือน / ปี : ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔
หัวข้อ : คู่มอื ปฏิบตั งิ านด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทัวไป/เรื
่
่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
และคู่มอื เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
คู่มอื ปฏิบตั งิ านด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรีย นทัวไป/เรื
่
่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
และคู่มอื เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
และปรากฎการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.maethahealth.com
Link ภายนอก : ไม่มี
หมายเหตุ :
………………………………………………………………………………………………………………
ผู้รบั ผิดชอบ
ผู้อนุมตั ิ รบั รอง

(นาย ปิ ตพิ งษ์ หลิดชิววงค์)
นักวิชาการสาธารณสุข
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

(นายศุภฤกษ์ ทิฉลาด)
สาธารณสุขอาเภอแม่ทะ
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

ผูร้ บั ผิดชอบการนาข้อมูลขึน้ เผยแพร่

(นาย ปิ ตพิ งษ์ หลิดชิววงค์)
นักวิชาการสาธารณสุข
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

