
วิธีการและข้ันตอนเปิดเผยข้อมูลส ำหรับส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ 
ผ่านเว็บไซต์ระดับหน่วยงานในรำชกำรส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย 

ท่ี หัวข้อเร่ืองของข้อมูล ขั้นตอนการเผยแพร่/
ปรับปรุงข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

1 ข้อมูลหน่วยงาน (General Information) 
ประกอบด้วย  
1. ประวัติความเป็นมา  
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
3. โครงสร้างหน่วยงาน  
4. ท าเนียบผู้บริหาร  
5. ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (Chief information Officer : 
CIO)  
6. อ านาจหน้าท่ี  
7. ยุทธศาสตร์  
8. แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ 
และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
9. ค ารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
10. รายละเอียดช่องทางการติดต่อส่ือสาร 
 10.1 หมายเลขโทรศัพท์  
 10.2 หมายเลขโทรสาร  
 10.3 แผนท่ีต้ังหน่วยงานงาน  
 10.4 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email 
address) 
 

ข้ันตอนการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ 
ผ่านเว็บไซต์ระดับหน่วยงาน
ในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ 
เป็นไปตามข้อ 2.1-2.2 
ตามประกาศส านักงาน 
สาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย ลง
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง  
แนวทางการเผยแพร่ 
ข้อมูลต่อสาธารณะ 
ผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

กลุ่ม/ฝ่ายหรือ
คณะท างาน 
หรือเจ้าหน้าท่ี 
ปฏิบัติงานบริหาร
จัดการเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน 
 

กลุ่ม/ฝ่ายหรือ
คณะท างาน 
หรือเจ้าหน้าท่ี 
ปฏิบัติงาน
บริหารจัดการ
เว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน 
 

2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้อง 
กับหน่วยงาน (Law, Regulatory, 
Compliance) โดยแสดงท่ีมาของข้อมูล 
อย่างชัดเจน 
 

   

3 คลังความรู้ (Knowledge) เช่น ข่าวสาร
ความรู้สุขภาพในรูปแบบ Info Graphic  
ส่ือมัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูล
สถิติต่าง ๆ โดยอ้างอิงถึงแหล่งท่ีมา และ 

   



ท่ี หัวข้อเร่ืองของข้อมูล ขั้นตอนการเผยแพร่/
ปรับปรุงข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

วัน เวลา ก ากับเพื่อประโยชน์ในการน าข้อมูล 
ไปใช้ต่อ (ถ้ามี) 
 
 
 

4 รายช่ือเว็บไซต์หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (Web 
link) เช่น หน่วยงานในสังกัด หน่วยงาน
สังกัดเดียวกัน หน่วยงานภายนอก หรือ
เว็บไซต์อื่น ๆ ท่ีน่าสนใจ  
 

   

5 ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 
และข้อมูลข่าวสารอื่นท่ีคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการก าหนด ตามมาตรา 9 
(8) และมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ 
(Government Website Standard 
Version 2.0) ของส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
 

   

6 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอน
การปฏิบัติงานพร้อมอธิบายข้ันตอน
ปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน
ของการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยจัดท าเป็น
รูปแบบ “คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 

   

7 คู่มือส าหรับประชาชน (Service 
Information)ข้อมูลการบริการตามภารกิจ
ของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการ

   



ท่ี หัวข้อเร่ืองของข้อมูล ขั้นตอนการเผยแพร่/
ปรับปรุงข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

ให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนพร้อมอธิบาย
ขั้นตอนบริการอย่างชัดเจน ท้ังนี้ควรระบุ
ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการ
นั้นๆ โดยจัดท าเป็นรูปแบบ “คู่มือส าหรับ
ประชาชน” และสามารถดาวน์โหลดเอกสาร 
คู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม (Download 
Forms) เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการติดต่อราชการ (ถ้ามี) 
 
 
 

8 ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้ง
เตือน รวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน เช่น 
ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
 

   

9 
 
 
 
 
 

ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Service)เป็นระบบงานตามภารกิจ
หน่วยงานท่ีจัดท าเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์
ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือ Mobile 
Applicationในลักษณะส่ือสารสองทาง 
(Interactive) (ถ้ามี) 
 

   
 

10 แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ แสดง
ระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมิน
ความพึงพอใจท่ีมีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

   

 
 
 
 
 



แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของกลุ่มงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย 
ตำมประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร 

เร่ือง แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ.2563 
 

แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของกลุ่มงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย 
ช่ือกลุ่มงาน: บริหารงาท่ัวไป 
วัน/เดือน/ป:ี  วันท่ี ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256๓ 
หัวข้อ: ประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน พ.ศ. 2563 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. ค าส่ัง มาตรการ กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

                   ๒. วิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูลส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
              
 
Link :           
หมายเหตุ  :   เว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
 
          

          ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                         ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

       (นายอ าพล  เศลารักษ์)                                                            (นายรัศมี  ตรีแสน)                  
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                       สาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 
  วันท่ี ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256๓                                       วันท่ี ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256๓                                        
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

                                                    (นายอ าพล   เศลารักษ์)                                                     
                                          ต าแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ                           

วันท่ี 1๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256๓                                        
 


