
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ปี ๒๕๖๓ 

 
 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ ท่ีว่าด้วยเรื่องการก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้ าตรวจดูได้ ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอร้องกวาง จึงได้ก าหนดกรอบแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง และหน่วยงานต่างๆในสังกัด เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
สะดวกซึ่งเป็นข้อมูลท่ีถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ยังสามารถสอบทานการด าเนินงาน
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง และหน่วยงานในสังกัด ตามนโยบายท่ีประกาศไว้ ดังนี้ 
กรอบวิธีปฎิบัติ 
๑.หมวดหมู่ของข้อมูล ให้เป็นไปตามมาตรฐานเวปไชด์หน่วยงานภาครัฐ (Government Website Standard 
Version 2.0 ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิค) ประกอบด้วย 
 ๑.๑ ข้อมูลหน่วยงาน (General information) 
  - ประวัติความเป็นมา 
  - วิสัยทัศน์ 
  - พันธกิจ 
  - โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อ านาจหน้าท่ี 
  - ยุทธศาสตร์ แผนปฎิบัติราชการ 
  - แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  - ค ารับรอง และรายงานผลการปฎิบัติราชการ 
  - ข้อมูล แสดงรายละเอียด ช่องทางท่ีผู้ใช้บริการสามารถติดต่อส่ือสารกับหน่วยงาน 
 ๑.๒ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน(Law and Regulatory) 
  - กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ 
  - มาตรฐาน คู่มือ แนวทางปฎิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง โดยแสดงท่ีมาของข้อมูลท่ี
น ามาเผยแพร่ 
 ๑.๓ ข้อมูลผู้บริหาร 
  - ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
  - ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร e-mail 
  - นโยบาย วิสัยทัศน์  
 ๑.๔ ข้อมูลท่ีจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้(ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐) 
  - นโยบาย แผนงาน โครงการ 
  - งบประมาณรายจ่าย 
  - ข้อมูลการจัดซื้อจ้าง 
  - สรุปผลการจัดซื้อจ้าง 
  - ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ 
  - ประกาศท่ัวไป 
 
 



 ๑.๕ คลังความรู้ (Knowledge and Statitic)  
  - บทความ 
  - รายงานประจ าปี 
  - วารสารวิชาการ 
  - ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม  
 ฯลฯ 
 ๒. ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูล ส่งข้อมูลท่ีต้องการจะเผยแพร่ให้กับคณะท างาน โดยมีประธาน
คณะท างาน เป็นผู้ตรวจสอบความเรียบร้อย พิจารณาจ าแนกหมวดหมู่ ข้อมูลท่ีจะเผยแพร่ โดยแบ่งเป็น 
 ๒.๑ ข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องได้รับการอนุมั ติจากผู้บริหารสูงสุดในหน่วยงานก่อน เช่น แผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจ้าง บันทึกข้อความ ประกาศ หรือค าส่ังต่างๆ โดยให้เสนอขออนุมัติจากสาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง 
 ๒.๒ ข้อมูลท่ีมีการอนุมัติและตรวจทานแล้ว เช่น กิจกรรม โครงการ ฝึกอบรม รายงานประจ าปี 
วารสารต่างๆ ให้ประสานการเผยแพร่กับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ(Web Master) น าข้อมูลขึ้นเว็บไชต์ 
 ๒.๓ ข้อมูลท่ัวไปท่ีต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัย เช่น รายช่ือผู้บริหาร บุคลากร หมายเลขโทรศัพท์ 
โครงสร้างการบริหาร ให้งานประชาสัมพันธ์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวางตรวจสอบข้อมูลต่างๆใน
เว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน 
 ๓. หลังจากได้รับการอนุมัติแล้วให้ประสานงานกับผู้รับผิดชอบ(Web Master) น าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ 
ภายใน ๓ วัน 
 ๔. ผู้รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ไฟร์เอกสาร และหมวดหมู่หัวข้อท่ีจะ
เผยแพร่ หากมีความถูกต้องครบถ้วนแล้วให้ด าเนินการเผยแพร่ตามหมวดหมู่ท่ีก าหนด และหากมีการแก้ไข
ข้อมูลให้ส่งคืนผู้รับผิดชอบด าเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องก่อนน าเผยแพร่ต่อไป 
 ๕. ให้ผู้รับผิดชอบงานทบทวนข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลตามความ
เหมาะสมของข้อมูล หากข้อมูลใดหมดเวลาการเผยแพร่ หรือมีความคาดเคล่ือน ให้ด าเนินการสอบทานข้อมูล 
และด าเนินการเสนอขออนุมัติเช่นเดียวกับข้ันตอนการเผยแพร่ข้อมูลใหม่ 
 ๖. ให้มีการด าเนินการตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
 ๖.๑ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวางก าหนดให้นายบุญธฤต   อัฐวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุข 
ช านาญการ ท าหน้าท่ี เป็นผู้ตรวจสอบและรายงานเสนอสาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง เพื่ออนุญาตให้เผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง 

๖.๒ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวางก าหนดให้ นายจิรชาย   นาบุญมี นักวิชาการสาธารณสุข 
ช านาญการ เป็นเจ้าหน้าท่ีปฎิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์(Web Master) ท าหน้าท่ี ดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุกรายการท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์ หากพบว่าครบระยะเวลา
การเผยแพร่ให้น าออกจากระบบ 

(๒) ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการข้อมูล ข่าวสาร ตามมาตรฐานเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ 
(Government Website Standard Version 2.0 ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิค) และตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา และข้อมูลข่าสสารอื่นตามท่ี
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด 

(๓) เฝ้าระวังให้บุคลากรปฎิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี 
๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันความเสียหาย และลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 



(๔) ท าการตรวจสอบ ติดตาม การคล่ือนไหวของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากภายนอก เช่น ข้อร้องเรียน 
การประเมินความพึงพอใจ สรุปข้อมูล ปัญหาอุปสรรคการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อ
สาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง ปีละ ๒ ครั้ง  

๖.๓ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวางก าหนดให้ผู้รับผิดชอบงานหลักในส านักงาน ท าหน้าท่ีสรุป
ข้อมูลท่ีส าคัญในส่วนงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง อย่างต่อเนื่อง 

๖.๔ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวางให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรเพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะการบริหารจัดการความรู้ การน าเสนอข้อมูลเพื่อเผยแพร่ และการรักษาความมั่นคงของสารสนเทศ 
อย่างต่อเนื่อง ท้ังการฝึกอบรม และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฎิบัติงาน 

 
 
ประกาศ ณ วันท่ี    ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕6๒ 

 
 

             
                                                   (นางพรศรี   สิงคะปะ) 
                                                สาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผังกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง 
ล าดับ กระบวนงาน เวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ วัน  
PM ผู้รับผิดชอบงาน 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ วัน 
 
 
 
 
 
 
 

๓ วัน 

สสอ.ร้องกวาง 
 
 
 
 
 
 
 
นายจิรชาย  นาบุญม ี

๑.เจ้าหน้าท่ีผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูล 
เสนอข้อมูลตอ่คณะท างาน ตาม
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 

๒.๒ ไม่อนุญาต 

นายจิรชาย  นาบุญมี 
Web Master 

แจ้งกลับผู้ประสงค์จะ
เผยแพร่ข้อมูล 

นายบุญธฤต   อัฐวงศ์ 
ตรวจสอบ รายงานเสนอสาธารณสุข
อ าเภอ เพ่ืออนุญาตให้เผยแพร่ผ่าน

เว็บไซต์สสอ.ร้องกวาง 

๒.สาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง 

พิจารณา 

นายจิรชาย  นาบุญมี 
Web Master 

น าข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ในเว็บไซต์ 
สสอ.ร้องกวาง 

๒.๑ อนุญาต 

๓.นายจิรชาย  นาบุญมี 
Web Master 



๓ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตลอดเวลา นายจิรชาย  นาบุญม ี

 


