
 

 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 
เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 

______________________ 
 

  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้และต้องด าเนินงานตามมาตรฐาน
เว็บไซต์ของภาครัฐ (Government website Standard) เพ่ือให้บริการตามภารกิจและอ านวยความสะดวกให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบันนั้น 
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ ได้ก าหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงานดังต่อไปนี้ 
  1. เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานดังนี้  

1.1ข้อมูลของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ (General information) ประกอบด้วย 
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจโครงสร้างหน่วยงานท าเนียบผู้บริหาร(Chief informationOffice:CIO)
อ านาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ค ารับรอง 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสารหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผน
ที่ตั้งหน่วยงานงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ email address 

1.2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ    
(Law, Regulatory, Comliance) โดยแสดงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน 

1.3 คลังความรู้  (Knowledge) เช่น ข่าวสารความรู้สุขภาพในรูปแบบ Info Graphic สื่อ
มัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัยข้อมูลสถิติต่าง ๆ โดยอ้างอิงถึงแหล่งที่มาและวัน เวลา ก ากับ เพ่ือประโยชน์ใน
การน าข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี) 

1.4 รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   (Web link)  เช่น    หน่วยงานในสังกัดหน่วยงาน
สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ    หน่วยงานภายนอกหรือเว็บไซต์อ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ  

1.5 ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการก าหนดตามมาตรา 9 (8)   และมาตรฐานเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ (Government website 
Standard Version 2.0) ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ องค์การมหาชน  

1.6 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอน
การปฏิบัติงานพร้อมอธิบายขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆ โดย
จัดท าเป็นรูปแบบ “คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
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1.7 คู่มือส าหรับประชาชน (Service Information) ข้อมูลการบริการตามภารกิจของ
หน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนพร้อมอธิบายขั้นตอนบริการอย่างชัดเจน ทั้งนี้
ควรระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการนั้นๆ โดยจัดท าเป็นรูปแบบ “คู่มือส าหรับประชาชน” 
และสามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม (Download forms) เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน ในการติดต่อราชการ (ถ้ามี) 

1.8 ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน
รวมถึงข่าวประกาศของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ   เช่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัด
จ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  

1.9 ระบบงานให้บริการ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เป็นระบบงานตามภารกิจ
หน่วยงานที่จัดท าเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือ Mobile Application ใน
ลักษณะสื่อสารสองทาง (Interactive) (ถ้ามี)  

1.10 แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมิน
ความพึงพอใจ ที่มีต่อเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ     

2. ข้ันตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ     
ให้ด าเนินการดังนี้ 

2.1 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ ได้แต่งตั้งหรือมอบหมายกลุ่ม/ฝ่าย หรือ
คณะท างานหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี้ 

๒.1.1 ผู้อนุมัติรับรองข้อมูลคือนายศุภฤกษ์  ทิฉลาด  ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ     
  ๒.1.2 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล คือ นายนิเวศน์ สายวงค์ปัญญา  ต าแหน่ง นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการ  

๒.1.2 ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ คือ นายยุทธนา ถาวงค์  ต าแหน่งนักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการ 

๒.1.3 ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ คือ นางสาวอินธุอร ศรีจันทร์  ต าแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

๒.2 การน าเข้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน ระบุแหล่งที่มา
หรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์โดยมีล าดับ
การปฏิบัติอย่างน้อย ดังนี้  
  ๒.2.1 เจ้าหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จะน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้สาธารณสุข
อ าเภอสบปราบ    พิจารณาอนุญาต ด้วยแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานใน
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามแนบท้ายประกาศที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
กรณีเร่งด่วนอนุโลมให้อนุญาตทางวาจาได้  

๒.2.2 กรณีอนุญาต สาธารณสุขอ าเภอสบปราบ    มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
(webmaster)ซึ่งได้รับสิทธิ์ (Username และ Password) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ด าเนินการน าข้อมูล
ข่าวสารขึ้น เว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น  

๒.2.3 กรณีไม่อนุญาต สาธารณสุขอ าเภอสบปราบ    มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่ประสานแจ้ง
กลับไปยังเจ้าหน้าที่ของข้อมูลข่าวสาร นัดพร้อมชี้แจงเหตุผลเช่นไม่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
ไม่ถูกต้องตามรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่อนุญาต 
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๓. กลไกการตรวจสอบ ก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง  
๓.1 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ    ได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแล

บริหารจัดการเว็บไซต์ webmaster จ านวน 2 คน ดังนี้ 
3.1.1 นายนิเวศน์ สายวงค์ปัญญา ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
3.1.2 นายยุทธนา  ถาวงค ์   ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
3.1.3 นางสาวอินธุอร  ศรีจันทร์  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๓.2 เจ้าหน้าที่ Web Master  มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุกรายการที่

เผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ    หากพบว่าครบระยะเวลาการเผยแพร่ให้น า
รายการนั้นลงจากเว็บไซต์ 

๓.3 เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการ ข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรฐานเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ  (Government website Standard Version 2.0) ของ
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9  และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด  
  ๓.4 เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560  อย่างเคร่งครัดเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ   

๓.5 ให้กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ    ส่งเสริมการ
เพ่ิมพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber 
Security) ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึกอบรม  (Training) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Management) ทั้งนี้ ให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ    น าประกาศ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ     เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ    พ.ศ. 2563  ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
สบปราบ     ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด   

 

ประกาศ  ณ วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 

         (นายศุภฤกษ์  ทิฉลาด) 
           สาธารณสุขอ าเภอสบปราบ     
 


