
 
 
                

ประกาศส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ขอ้มลูต่อสาธารณะผ่านเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน พ.ศ.2564 

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

  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรฐัตอ้งจดัใหม้ขีอ้มลูขา่วสารของราชการไวใ้หป้ระชาชนเขา้ตรวจดไูด ้และต้องด าเนินงาน
ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Govermment Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและ
อ านวยความสะดวกใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มูลข่าวสารไดส้ะดวกมคีวามถูกต้องชดัเจนครบถ้วน
เป็นปัจจุบนั นัน้ 

  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ จงึก าหนดแนวทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะ
ผ่านเวบ็ไซตข์องส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ ดงัต่อไปนี้ 

1. ให้มกีารเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผ่านเวบ็ไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
แม่ทะ ดงันี้ 

1.1 ข้อมูลหน่วยงาน ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
โครงสร้างหน่วยงาน ท าเนียบผู้บรหิาร ข้อมูลผู้บรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสูง อ านาจหน้าที ่
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ค ารับรอง 
รายงานผลการปฏิบตัิราชการ รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศพัท์  หมายเลข
โทรสาร แผนทีต่ ัง้หน่วยงาน ไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์

1.2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยแสดงที่มาของ
ขอ้มลูอย่างชดัเจน 

1.3 คลงัความรู ้เช่น ขา่วสารความรูสุ้ขภาพในรปูแบบ Info Graphic สือ่มลัตมิเีดยี 
บทความ ผลงานวจิยั ขอ้มูลสถติติ่างๆ โดยอา้งองิแหล่งทีม่าและวนั เวลา ก ากบั เพื่อประโยชน์ในการ
น าขอ้มลูไปใชต้่อ (ถา้ม)ี 

1.4 รายชื่ อเว็บไซต์หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (Web link) หน่วยงานในสังกัด 
หน่วยงานภายนอก หรอืเวบ็ไซตอ์ื่นๆ ทีน่่าสนใจ 

1.5 ขอ้มลูขา่วสารทีจ่ดัไวใ้หป้ระชาชนตรวจดูไดต้ามพระราชบญัญัตขิอ้มูลขา่วสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และขอ้มูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการก าหนดตามมาตรา 9(8) และมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครฐั ของส านักงานรฐับาล
อเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 

/1.6 คู่มอืมาตรฐาน... 

 



-2- 

 

1.6 คู่มอืมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดย
แสดงขัน้ตอนการปฏิบตังิานพรอ้มอธบิายขัน้ตอนปฏิบตังิาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขัน้ตอนของการ
ปฏิบัติงานนัน้ๆ โดยจดัท าเป็นรูปแบบ “คู่มือมาตรฐานการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน” และสามารถ
ดาวน์โหลดคู่มอืมาตรฐานการปฏบิตังิานของหน่วยงาน 

1.7 คู่มอืส าหรบัประชาชน ขอ้มูลการบรกิารตามภารกจิของหน่วยงาน โดยแสดง
ขัน้ตอนการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนพร้อมอธิบายขัน้ตอนบริการอย่างชัดเจน  ทัง้นี้ควรระบุ
ระยะเวลาในแต่ละขัน้ตอนของการใหบ้รกิารนัน้ๆ โดยจดัท าเป็นรูปแบบ “คู่มอืส าหรบัประชาชน” และ
สามารถดาวน์โหลดเอกสาร คู่มอื ตลอดจนแบบฟอร์ม เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการ
ตดิต่อราชการ (ถา้ม)ี 

1.8 ข่าวประชาสมัพนัธ์ ภาพข่าวกจิกรรม เรื่องแจง้เตอืน รวมถงึข่าวประกาศของ
หน่วยงาน เช่น ประกาศรบัสมคัรงาน ประกาศจดัซือ้จดัจา้ง ผลการจดัซือ้จดัจา้ง 

1.9 ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบงานตามภารกิจ
หน่วยงานที่จดัท าเป็นระบบงานคอมพวิเตอรใ์ห้บรกิารผ่านหน้าเวบ็ไซต์ หรอื Mobile Application ใน
ลกัษณะสือ่สารสองทาง (ถา้ม)ี 

1.10 แสดงสถติกิารเขา้ใช้บรกิารเวบ็ไซต์ แสดงระดบัความพงึพอใจ และมรีะบบ
ประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน 

      2. ขัน้ตอนการเผยแพร่ขอ้มลูต่อสาธารณะผ่านเวบ็ไซตส์ านักงานสาธารณสุขอ าเภอ   
แม่ทะ ใหด้ าเนินการ ดงันี้ 

      2.1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่บริหารจดัการเว็บไซต์
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 

      2.2 การน าเข้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน ระบุ
แหล่งทีม่าหรอืเจา้ขอ้งขอ้มูล ช่วงวนัทีข่องขอ้มูลข่าวสาร วนัทีเ่ผยแพร่ ประเภท โดยมลี าดบัการปฏบิตั ิ
ดงันี้ 

   2.2.1 หน่วยงานเจ้าของข้อมูล น าส่งข้อมูลข่าวสาร พร้อมแบบฟอร์มการขอ
เผยแพร่ขอ้มลูผ่านเวบ็ไซตข์องส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ  

   2.2.2 สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ เป็นผู้อนุมตั/ิอนุญาต ให้น าขอ้มูลขึ้นเผยแพร่
ในเวบ็ไซตส์ านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
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 3. กลไกการตรวจสอบ ก ากบัตดิตามอย่างต่อเนื่อง 

     3.1 เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุก
รายการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ หากพบว่าครบระยะเวลาการ
เผยแพร่ใหน้ ารายการนัน้ลงจากเวบ็ไซต์ 

     3.2 เจ้าหน้าที่ Web Master มหีน้าที่ปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท า
ความผดิเกี่ยวกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครดัเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดความเสยีหายและลด
โอกาสทีจ่ะเกดิความเสยีหายแก่ทางราชการ 

 จงึประกาศใหท้ราบ และถอืปฏบิตัโิดยเคร่งครดั 
 
     ประกาศ ณ วนัที ่ 20  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2564 
 
               

 

          (นายศุภฤกษ์  ทฉิลาด) 
                  สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 
 

 

แบบฟอรม์การเผยแพร่ขอ้มลูผ่านเวบ็ไซตข์องหน่วยงานในสงักดัส านกังานสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน : ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
วนั / เดอืน / ปี :    ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
หวัขอ้ :  คู่มอืปฏบิตังิานดา้นการรอ้งเรยีน/ร้องทุกข(์เรื่องรอ้งเรยีนทัว่ไป/เรื่องรอ้งเรยีนการจดัซื้อจดัจา้ง 
และคู่มอืเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 
รายละเอยีดขอ้มลู (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
            คู่มอืปฏบิตังิานดา้นการรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข(์เรื่องรอ้งเรยีนทัว่ไป/เรื่องรอ้งเรยีนการจดัซื้อจดัจา้ง 
และคู่มอืเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 
และปรากฎการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน www.maethahealth.com 
Link ภายนอก : ไม่ม ี
หมายเหตุ : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
                         ผูร้บัผดิชอบ                                                                ผูอ้นุมตัริบัรอง 
 
                                                                                                                      
                 (นาย ปิตพิงษ์ หลดิชวิวงค)์                                    (นายศุภฤกษ์  ทฉิลาด) 
                  นกัวชิาการสาธารณสุข                                         สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
                     ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๔                                         ๒๐  ตลุาคม  ๒๕๖๔ 
                                            
                                          ผูร้บัผดิชอบการน าขอ้มลูขึน้เผยแพร่ 

 
                                                
                                                   (นาย ปิตพิงษ์ หลดิชวิวงค)์ 
                       นกัวชิาการสาธารณสุข 
                                                       ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

 

http://www.maethahealth.com/

