กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
(https://www.maethahealth.com/)
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ กาหนดให้หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ จึงได้
กาหนดแนวทางการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูล ข่าวสาร ได้ส ะดวก ซึ่งเป็ น ข้อมูล ที่ ถู กต้อง ชัดเจน ครบถ้ว น และเป็ นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบการ
ดาเนินงานของสานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ ตามนโยบายที่ประกาศไว้ ดังนี้
(๑) ขอบเขต
เริ่มจากจากหน้าที่ผู้ ป ระสงค์จะเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารสุขอาเภอแม่ทะ
เสนอข่าวสารที่ สาธารณสุขอาเภอแม่ ทะ หรือประธานข้อมูล ข่าวสารประจาหน่วยงาน เพื่อพิจารณาอนุญ าตให้
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ กรณีที่อนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
(Web Master) นาข้อมูลข่าวสารนี้ ขึ้นเว็บไซต์สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วน ตลอดจนความเป็นปัจจุบันของข้อมูล และนาข้อมูลลงจากเว็บไซต์เมื่อครบระยะเวลาการเผยแพร่ข้อมูล
กรณีที่ไม่อนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) ประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าหน้าที่ผู้
ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร พร้อมชี้แจงข้อมูลที่จะประสงค์จะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ตามขั้นตอนแรกอีกครั้ง
(๒) ขั้นตอนการปฏิบัติการ
(๒.๑) เจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลเสนอข้อมูลข่าวสารที่ประธานศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจา
หน่วยงานเพื่อเสนอข้อมูลข่าวสารต่อ สาธารณสุขอาเภอแม่ทะ ขออนุญาตให้เผยแพร่
(๒.๒) ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจาหน่วยงาน พิจารณาข้อมูลข่าวสารที่เจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์
จะเผยแพร่ข้อมูล เสนอข้อมูลข่าวสารต่อ สาธารณสุขอาเภอแม่ทะ ขออนุญาตให้เผยแพร่
(๒.๒.๑) กรณี อ นุ ญ าตให้ เ ผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ ส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอ แม่ ท ะ
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) นาข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ
(๒.๒.๒) กรณี ไม่ อ นุ ญ าตให้ เผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ ส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอแม่ ท ะ
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) ประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลพร้อมชี้แจงเหตุผล
(๒.๓) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master)ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูล และนาข้อมูลลงจากเว็บไซต์เมื่อครบระยะเวลาการเผยแพร่ข้อมูล

ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ
ลาดับ
๑

กระบวนงาน
๑.เจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูล
เสนอข้อมูลข่าวสารที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารประจาหน่วยงาน ขออนุญาตให้
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สานักงานสาธารณสุข
อาเภอแม่ทะ ต่อสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ
ที่ตนสังกัดอยู่

ใช้เวลา
๓๐ นาที

ผู้รับผิดชอบ

๑ ชั่วโมง

- สาธารณสุข
อาเภอแม่ทะ
- ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารประจา
หน่วยงาน

๓๐ นาที

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
(Web Master)

๒ ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
(Web Master)

เจ้าหน้าที่ผู้
ประสงค์จะ
เผยแพร่ข้อมูล

(2.2)ไม่อนุญาต
้าหน
เจ ้าที้รั
่ผู บผิดชอบ
(Web Master)
ประสาน แจ
้งกลับไป
ยัง้าหน
เจ ้าที้ที
ผ่ ู ่
ประสงค
้จะเผยแพร
้

๒
(๒) สาธารณสุขอาเภอแม่ทะ

้อมู
ข ล

พิจารณา

(๒.๑) อนุญาต
๓

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master)
นาข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์

(3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(Web Master)
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตลอดจนความ
เป็นปัจจุบันของข้อมูลและนาข้อมูลลงจาก
เว็บไซต์เมื่อครบระยะเวลาการเผยแพร่ข้อมูล

วิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูลสานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ที่

หัวข้อเรื่องของข้อมูล

๑ ข้อมูลหน่วยงาน (General Information)
ประกอบด้วย
๑. ประวัติความเป็นมา
๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ
๓. โครงสร้างหน่วยงาน
๔. ทาเนียบผู้บริหาร
๕. ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (Chief Information Officer:CIO)
๖. อานาจหน้าที
๗. ยุทธศาสตร์
๘. แผนปฏิบัติราชการ แผนงานโครงการและ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
๙. คารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ
๑๐. รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร
๑๐.๑ หมายเลขโทรศัพท์
๑๐.๒ หมายเลขโทรสาร
๑๐.3 แผนที่ตั้งหน่วยงานงาน
๑๐.๔ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(emailaddress)
๒ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงาน (Law, Regulatory,Compliance)
โดยแสดงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน
๓ คลั งความรู้ (Knowledge) เช่ น ข่ าวสารความรู้
สุ ข ภาพในรู ป แบบ Info Graphic สื่ อ มั ล ติ มี เดี ย
บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติต่างๆ โดยอ้างอิง
ถึงแหล่งที่มา และวันเวลากากับเพื่อประโยชน์ใน
การนาข้อมูลไปใช้ต่อ

ขั้นตอนการเผยแพร่/
ปรับปรุงข้อมูล
ขั้นตอนการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์
สานักงานสาธารณสุข
อาเภอแม่ทะ เป็นไป
ตามข้อ 2.1-2.2ตาม
ประกาศสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอ
แม่ทะ ลงวันที่ ๒๐
พฤศจิกายน 256๓
เรื่อง แนวทางการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน พ.ศ.
256๔

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

กลุ่มงาน/งาน
หรือคณะทางาน
หรือเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน
บริหารจัดการ
เว็บไซต์ของ
สานักงาน
สาธารณสุข
อาเภอแม่ทะ

กลุ่มงาน/งาน
หรือ
คณะทางาน
หรือเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน
บริหารจัดการ
เว็บไซต์ของ
สานักงาน
สาธารณสุข
อาเภอแม่ทะ

ที่

หัวข้อเรื่องของข้อมูล

๔ รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(Weblink)
เช่น หน่วยงานในสังกัด หน่วยงานในสังกัดเดียวกัน
หน่วยงานภายนอกหรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ
๕ ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
พระราชบั ญญั ติขอมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9และข้ อ มู ล
ข่ าวสารอื่ น ที่ ค ณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ าวสารของ
ราชการกาหนด ตามมาตรา 9 (8) และมาตรฐาน
เว็ บ ไซ ต์ ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ (Government
Website StandardVersion 2.0) ของสานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
๖ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตาม
ภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน โดยแสดงขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานพร้อมอธิบ ายขั้นตอนปฏิบั ติงาน ระบุ
ระยะเวลาในแต่ ล ะขั้ น ตอนของการปฏิ บั ติ ง าน
นั้นๆ โดยจัดทาเป็น รูป แบบ "คู่มือมาตรฐานการ
ปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงาน" และสามารถดาวน์
โหลดคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๗ คู่มือสาหรับประชาชน (ServiceInformation)
ข้อมูลการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน โดย
แสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชน
พร้อมอธิบายขั้นตอนบริการอย่างชัดเจน ทั้งนี้ควร
ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการ
นั้นๆ โดยจัดทาเป็นรูปแบบ "คู่มือสาหรับ
ประชาชน" และสามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
ตลอดจนแบบฟอร์ม เพื่ออานวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการติดต่อราชการ

ขั้นตอนการเผยแพร่/
ปรับปรุงข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

ที่

หัวข้อเรื่องของข้อมูล

๘ ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations)ข่าวสาร
ทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน รวมถึง
ข่าวประกาศของหน่วยงาน เช่นประกาศรับสมัคร
งานประกาศจัดซื้อจัดจ้างผลการจัดซื้อจัดจ้าง
๙ ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Service) เป็นระบบงานตามภารกิจหน่วยงาน
ที่จัดทาเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ให้บริการผ่าน
หน้าเว็บไซต์ หรือ MobileApplication ใน
ลักษณะสื่อสารสองทาง(interactive) (ถ้ามี)
๑๐ แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์แสดงระดับ
ความพึงพอใจ และมีระบบประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ขั้นตอนการเผยแพร่/
ปรับปรุงข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

