ประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564
--------------------------------------------ตามพระราชบัญ ญั ติข้อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องดาเนินงาน
ตามมาตรฐานเว็บ ไซต์ ภ าครัฐ (Govermment Website Standard) เพื่อ ให้ บ ริก ารตามภารกิจ และ
อานวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วน
เป็ นปั จจุบนั นัน้
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ จึงกาหนดแนวทางการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ ดังต่อไปนี้
1. ให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
แม่ทะ ดังนี้
1.1 ข้อ มู ล หน่ ว ยงาน ประกอบด้ ว ย ประวัติค วามเป็ นมา วิส ั ย ทัศ น์ พัน ธกิจ
โครงสร้างหน่ วยงาน ทาเนียบผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง อานาจหน้ าที่
ยุ ท ธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี ค ารับ รอง
รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข
โทรสาร แผนทีต่ งั ้ หน่วยงาน ไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์
1.2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อ บังคับ ที่เกี่ยวข้อ งกับหน่ ว ยงาน โดยแสดงที่มาของ
ข้อมูลอย่างชัดเจน
1.3 คลังความรู้ เช่น ข่าวสารความรูส้ ุขภาพในรูปแบบ Info Graphic สือ่ มัลติมเี ดีย
บทความ ผลงานวิจยั ข้อมูลสถิตติ ่า งๆ โดยอ้างอิงแหล่งทีม่ าและวัน เวลา กากับ เพื่อประโยชน์ในการ
นาข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี)
1.4 รายชื่ อ เว็ บ ไซต์ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (Web link) หน่ ว ยงานในสั ง กั ด
หน่วยงานภายนอก หรือเว็บไซต์อ่นื ๆ ทีน่ ่าสนใจ
1.5 ข้อมูลข่าวสารทีจ่ ดั ไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการกาหนดตามมาตรา 9(8) และมาตรฐานเว็บไซต์หน่ วยงานภาครัฐ ของสานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
/1.6 คู่มอื มาตรฐาน...

-21.6 คู่มอื มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่ วยงานตามภารกิจของหน่ วยงาน โดย
แสดงขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านพร้อมอธิบายขัน้ ตอนปฏิบตั งิ าน ระบุระยะเวลาในแต่ละขัน้ ตอนของการ
ปฏิบัติงานนัน้ ๆ โดยจัดทาเป็ นรูปแบบ “คู่มือมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงาน” และสามารถ
ดาวน์โหลดคู่มอื มาตรฐานการปฏิบตั งิ านของหน่วยงาน
1.7 คู่มอื สาหรับประชาชน ข้อมูลการบริการตามภารกิจของหน่ วยงาน โดยแสดง
ขัน้ ตอนการให้บ ริก ารต่ างๆ แก่ ป ระชาชนพร้อ มอธิบ ายขัน้ ตอนบริก ารอย่ า งชัด เจน ทัง้ นี้ ค วรระบุ
ระยะเวลาในแต่ละขัน้ ตอนของการให้บริการนัน้ ๆ โดยจัดทาเป็ นรูปแบบ “คู่มอื สาหรับประชาชน” และ
สามารถดาวน์ โหลดเอกสาร คู่มอื ตลอดจนแบบฟอร์ม เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ (ถ้ามี)
1.8 ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน รวมถึงข่าวประกาศของ
หน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซือ้ จัดจ้าง ผลการจัดซือ้ จัดจ้าง
1.9 ระบบงานให้ บ ริก ารในรูป แบบอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ นระบบงานตามภารกิจ
หน่ วยงานที่จดั ทาเป็ นระบบงานคอมพิวเตอร์ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือ Mobile Application ใน
ลักษณะสือ่ สารสองทาง (ถ้ามี)
1.10 แสดงสถิตกิ ารเข้าใช้บริการเว็บไซต์ แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบ
ประเมินความพึงพอใจทีม่ ตี ่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. ขัน้ ตอนการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
แม่ทะ ให้ดาเนินการ ดังนี้
2.1 งานเทคโนโลยีส ารสนเทศและคอมพิว เตอร์ มีหน้ าที่บ ริ หารจัดการเว็บ ไซต์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ
2.2 การน าเข้าข้อ มูล ข่าวสาร ต้อ งเป็ น ข้อ มูล ปั จจุบัน ถู กต้อ งและครบถ้ว น ระบุ
แหล่งทีม่ าหรือเจ้าข้องข้อมูล ช่วงวันทีข่ องข้อมูลข่าวสาร วันทีเ่ ผยแพร่ ประเภท โดยมีลาดับการปฏิบตั ิ
ดังนี้
2.2.1 หน่ วยงานเจ้าของข้อมูล นาส่งข้อมูลข่าวสาร พร้อมแบบฟอร์มการขอ
เผยแพร่ขอ้ มูลผ่านเว็บไซต์ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ
2.2.2 สาธารณสุขอาเภอแม่ทะ เป็ นผู้อนุ มตั /ิ อนุ ญาต ให้นาข้อมูลขึ้น เผยแพร่
ในเว็บไซต์สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ

/3. กลไก...

-33. กลไกการตรวจสอบ กากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
3.1 เจ้า หน้ าที่ Web Master มีห น้ าที่ต รวจสอบความเป็ นปั จ จุ บัน ของข้อ มู ล ทุ ก
รายการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ ของส านักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทะ หากพบว่าครบระยะเวลาการ
เผยแพร่ให้นารายการนัน้ ลงจากเว็บไซต์
3.2 เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ปฏิบตั ิตามพระราชบัญ ญัติว่าด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัดเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลด
โอกาสทีจ่ ะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
จึงประกาศให้ทราบ และถือปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(นายศุภฤกษ์ ทิฉลาด)
สาธารณสุขอาเภอแม่ทะ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : 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(เรื่องร้องเรียนทัวไป/เรื
่
่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
และคู่มอื เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
และปรากฎการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.maethahealth.com
Link ภายนอก : ไม่มี
หมายเหตุ :
………………………………………………………………………………………………………………
ผูร้ บั ผิดชอบ
ผูอ้ นุมตั ริ บั 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

