ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2562
--------------------------------------------ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 กําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได และตองดําเนินงานตามมาตรฐาน
เว็บไซตภาครัฐ (Govermment Website Standard) เพื่อใหบริการตามภารกิจและอํานวยความสะดวกให
ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมีความถูกตองชัดเจนครบถวนเปนปจจุบัน นั้น
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา จึงกําหนดแนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผาน
เว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา Website :http://www.chors.org ดังตอไปนี้
1. ใหมีการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
เชียงคํา Website :http://www.chors.org ดังนี้
1.1 ขอมูลหนวยงาน ประกอบดวย ประวัติความเปนมา วิสัยทัศน พันธะกิจ โครงสราง
หนวยงาน ทําเนียบผูบริหาร ขอมูลผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง อํานาจหนาที่ ยุทธศาสตร
แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําป คํารับรอง รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ รายละเอียดชองทางการติดตอสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหนวยงาน
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
1.2 กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับหนวยงาน โดยแสดงที่มาของขอมูล
อยางชัดเจน
1.3 คลังความรู เชน ขาวสารความรูสุขภาพในรูปแบบ Info Graphic สื่อมัลติมีเดีย
บทความ ผลงานวิจัย ขอมูลสถิติตางๆ โดยอางอิงแหลงที่มาและวัน เวลา กํากับ เพื่อประโยชนในการนํา
ขอมูลไปใชตอ (ถามี)
1.4 รายชื่อเว็บไซตหนวยงานที่เกี่ยวของ ( Web link) หนวยงานในสังกัด หนวยงาน
ภายนอก หรือเว็บไซตอื่นๆ ที่นาสนใจ
1.5 ขอมูลขาวสารที่จัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และขอมูลขาวสารอื่นที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการกําหนดตามมาตรา 9 (8) และมาตรฐานเว็บไซตหนวยงานภาครัฐ ของสํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)
1.6 คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงานตามภารกิจของหนวยงาน โดยแสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานพรอมอธิบายขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแตละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
นั้นๆ โดยจัดทําเปนรูปแบบ “คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน” และสามารถดาวนโหลดคูมือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน
/1.7 คูมือ...

-21.7 คูมือสําหรับประชาชน ขอมูลการบริการตามภารกิจของหนวยงาน โดยแสดง
ขั้นตอนการใหบริการตางๆ แกประชาชนพรอมอธิบายขั้นตอนบริการอยางชัดเจน ทั้งนี้ควรระบุระยะเวลาใน
แตละขั้นตอนของการใหบริการนั้นๆ โดยจัดทําเปนรูปแบบ “คูมือสําหรับประชาชน” และสามารถดาวน
โหลดเอกสาร คูมือ ตลอดจนแบบฟอรม เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนในการติดตอราชการ (ถามี)
1.8 ขาวประชาสัมพันธ ภาพขาวกิจกรรม เรื่องแจงเตือน รวมถึงขาวประกาศของ
หนวยงาน เชน ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจาง ผลการจัดซื้อจัดจาง
1.9 ระบบงานใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เปนระบบงานตามภารกิจหนวยงาน
ที่จัดทําเปนระบบงานคอมพิวเตอรใหบริการผานหนาเว็บไซต หรือ Mobile Application ในลักษณะสื่อสาร
สองทาง (ถามี)
1.10 แสดงสถิติการเขาใชบริการเว็บไซต แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบ
ประเมินความพึงพอใจที่มีตอเว็บไซตของหนวยงาน
2. ขั้นตอนการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซต
Website :http://www.chors.org ใหดําเนินการ ดังนี้

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา

2.1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร มีหนาที่บริหารจัดการเว็บไซต
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา Website :http://www.chors.org
2.2 การนําเขาขอมูลขาวสาร ตองเปนขอมูลปจจุบัน ถูกตองและครบถวน ระบุ
แหลงที่มาหรือเจาของขอมูล ชวงวันที่ของขอมูลขาวสาร วันที่เผยแพร ประเภท โดยมีลําดับการปฏิบัติ ดังนี้
2.2.1 หนวยงานเจาของขอมูล นําสงขอมูลขาวสาร พรอมแบบฟอรมการขอ
เผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา Website :http://www.chors.org
2.2.2 สาธารณสุขอําเภอเชียงคํา เปนผูอนุมัติ/อนุญาต ใหนําขอมูลขึ้นเผยแพรใน
เว็บไซต สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา Website :http://www.chors.org
3. กลไกการตรวจสอบ กํากับติดตามอยางตอเนื่อง
3.1 เจาหนาที่
Web Master มีหนาที่ตรวจสอบความเปนปจจุบันของขอมูลทุกรายการ
ที่เผยแพรบนเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา Website :http://www.chors.org หากพบวา
ครบระยะเวลาการเผยแพรใหนํารายการนั้นลงจากเว็บไซต
3.2 เจาหนาที่
Web Master มีหนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2560 อยางเครงครัดเพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหายและลดโอกาสที่
จะเกิดความเสียหายแกทางราชการ

/จึงประกาศ...

-3จึงประกาศใหทราบ และถือปฏิบัติโดยเครงครัด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖2

(นายไชยยนต วงศใหญ)
สาธารณสุขอําเภอเชียงมวน

กรอบแนวทางการเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา

Website :http://www.chors.org
ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
ที่

หัวขอเรื่องของขอมูล

1

ขอมูลหนวยงาน ประกอบดวย
1. ประวัติความเปนมา
2. วิสัยทัศน พันธะกิจ
3. โครงสรางหนวยงาน
4. ทําเนียบผูบริหาร
5. ขอมูลผูบริหาร
6. อํานาจหนาที่
7. ยุทธศาสตร
8. แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ
และงบประมาณรายจายประจําป
9. คํารับรอง รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ
10. รายละเอียดชองทางการ
ติดตอสื่อสาร
10.1 หมายเลขโทรศัพท
10.2 หมายเลขโทรสาร
10.3 แผนที่ตั้งหนวยงาน
10.4 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส

2

3

4

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับ
หนวยงาน โดยแสดงที่มาของขอมูลอยาง
ชัดเจน
คลังความรู เชน ขาวสารความรูสุขภาพใน
รูปแบบ Info Graphic สื่อมัลติมีเดีย
บทความ ผลงานวิจัย ขอมูลสถิติตางๆ โดย
อางอิงแหลงที่มาและวัน เวลา กํากับ เพื่อ
ประโยชนในการนําขอมูลไปใชตอ (ถามี)
รายชื่อเว็บไซตหนวยงานที่เกี่ยวของ (Web
link) หนวยงานในสังกัด หนวยงาน
ภายนอก หรือเว็บไซตอื่นๆ ที่นาสนใจ

ขั้นตอนการเผยแพร/
ปรับปรุงขอมูล
ขั้นตอนการเผยแพรขอมูลตอ
สาธารณะผานเว็บไซตของ
หนวยงานในสังกัดสํานักงาน

ผูรับผิดชอบ

ผูตรวจสอบ

กลุมงาน/งาน
หรือ
คณะทํางาน
สาธารณสุขอําเภอเชียงคํา หรือเจาหนาที่
ปฏิบัติงาน
Website :http://www.chors.org
เปนไปตามขอ 2.1-2.2 ตาม บริหารจัดการ
ประกาศสํานักงานสาธารณสุข เว็บไซตของ
อําเภอเชียงคํา ลงวันที่
สํานักงาน
มกราคม 2562 เรื่อง แนว
สาธารณสุข
ทางการเผยแพรขอมูลตอ
อําเภอเชียงคํา
Website
สาธารณะผานเว็บไซตของ
:http://www.
หนวยงาน พ.ศ.2562

กลุมงาน/งาน
หรือ
คณะทํางาน
หรือเจาหนาที่
ปฏิบัติงาน
บริหารจัดการ
เว็บไซตของ

chors.org

สํานักงาน
สาธารณสุข
อําเภอเชียงคํา

Website
:http://www.
chors.org

ที่

หัวขอเรื่องของขอมูล

5

ขอมูลขาวสารที่จัดไวใหประชาชนตรวจดูได
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 มาตรา
9 และขอมูลขาวสารอื่นที่คณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการกําหนดตาม
มาตรา 9(8) และมาตรฐานเว็บไซต
หนวยงานภาครัฐ ของสํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)

6

คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ตามภารกิจของหนวยงาน โดยแสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานพรอมอธิบาย
ขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแตละ
ขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยจัดทํา
เปนรูปแบบ “คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน ” และสามารถดาวนโหลด
คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน

7

คูมือสําหรับประชาชน ขอมูลการบริการ
ตามภารกิจของหนวยงาน โดยแสดง
ขั้นตอนการใหบริการตางๆ แกประชาชน
พรอมอธิบายขั้นตอนบริการอยางชัดเจน
ทั้งนี้ควรระบุระยะเวลาในแตละขั้นตอน
ของการใหบริการนั้นๆ โดยจัดทําเปน
รูปแบบ “คูมือสําหรับประชาชน ” และ
สามารถดาวนโหลดเอกสาร คูมือ ตลอดจน
แบบฟอรม เพื่ออํานวยความสะดวกแก
ประชาชนในการติดตอราชการ (ถามี)

8

ขาวประชาสัมพันธ ภาพขาวกิจกรรม เรื่อง
แจงเตือน รวมถึงขาวประกาศของ
หนวยงาน เชน ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจาง ผลการจัดซื้อจัดจาง

ขั้นตอนการเผยแพร/
ปรับปรุงขอมูล

ผูรับผิดชอบ

ผูตรวจสอบ

ที่

หัวขอเรื่องของขอมูล

9

ระบบงานใหบริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส เปนระบบงานตามภารกิจ
หนวยงานที่จัดทําเปนระบบงาน
คอมพิวเตอรใหบริการผานหนาเว็บไซต
หรือ Mobile Application ในลักษณะ
สื่อสารสองทาง (ถามี)

10 แสดงสถิติการเขาใชบริการเว็บไซต แสดง
ระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมิน
ความพึงพอใจที่มีตอเว็บไซตของหนวยงาน

ขั้นตอนการเผยแพร/
ปรับปรุงขอมูล

ผูรับผิดชอบ

ผูตรวจสอบ

