
 
 
 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรัตภูม ิ
เรื่อง  มาตรการ กลไก และแนวทางการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

                                                   ...................................... 

 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตร ๙ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องด าเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ของ
ภาครัฐ  เพื่อให้การบริการตามภารกิจและอ านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน  นั้น 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรัตภูมิ  ได้ก าหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 

๑. ให้หน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานดังน้ี 

๑.๑ ข้อมูลส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรัตภูมิ (General information) ประกอบด้วย  ประวัต ิ
ความเป็นมาวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน ท าเนียบผู้บริหาร อ านาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
ราชการ แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ค ารับรอง  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสารหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหน่วยงาน ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ email address 
 ๑.๒ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ทีเ่กี่ยวข้องกบัส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรัตภูมิ โดยแสดงทีม่าของ
ข้อมูลอย่างชัดเจน 
 ๑.๓ คลังความรู้ (Knowledge) เช่นข่าวสารความรู้สุขภาพในรูปแบบ info Graphic สื่อมัลติมีเดีย 
บทความ ผลงานวิจัยข้อมูลสถิติต่างๆ โดยอ้างอิงถึงแหล่งที่มาและวันเวลาก ากับ เพื่อประโยชน์ในการน าข้อมูล
ไปใช้ต่อ (ถ้ามี) 
 ๑.๔ รายช่ือเว็บไซตห์น่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Web link) เช่น หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอรัตภูมิ หน่วยงานภายนอกหรอืเว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ 
 ๑.๕ ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ ตามมาตร ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนดมาตรา 
๙(๘)  และมาตรฐานเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
 ๑.๖ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน  โดยแสดงข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานพร้อมอธิบายข้ันตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละข้ันตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยจัดท า
เป็นรูปแบบ  “คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 



 ๑.๗ คู่มือส าหรับประชาชน (Service information) ข้อมลูการบริการตามภารกจิของหน่วยงาน  โดย
แสดงข้ันตอนการให้บริการนั้นๆ โดยจัดท าเป็นรปูแบบ “คู่มอืส าหรับประชาชน”  และสามารถดาวน์โหลดคู่มือ
ตลอดจนแบบฟอร์ม เพื่ออ านวยความสะดวกแกป่ระชาชนในการติดต่อราชการ (ถ้ามี) 
 ๑.๘ ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relation) ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม  เรื่องแจ้งเตือนรวมถึง
ข่าวประกาศ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรัตภูมิ เช่นประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 ๑.๙ ระบบงานให้บริการ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เป็นระบบงานตามภารกิจของ
หน่วยงานที่จัดท าเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์  ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ ในลักษณะการสื่อสารสองทาง(ถ้ามี) 
 ๑.๑๐ แสดงสถิติการเข้าใช้เว็บไซต์ แสดงระดับความพึงพอใจ และมรีะบบประเมินความพึงพอใจ ที่มี
ต่อเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรัตภูม ิ
 
 ๒. ขั้นตอนการเผยแพรข่้อมลูต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสขุอ าเภอรัตภูมิ  
ด าเนินการดังน้ี 
 ๒.๑ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรัตภูมิ ได้แต่งตั้งหรือมอบหมายกลุ่ม/ฝ่าย หรือคณะท างาน/
เจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิานบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานดังนี ้
  ๒.๑.๑ ผู้อนุมัตริับรองข้อมูล คือสาธารณสุขอ าเภอรัตภูม ิ
  ๒.๑.๒ ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล คือ นายเสรี โต๊ะเด็น ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ  
  ๒.๑.๓ ผู้รบัผิดชอบน าข้อมลูข้ึนเผยแพร่ คือนายองครักษ์ ธรรมสโร ต าแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร ์
 ๒.๒ การน าเข้าข้อมลูข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องครบถ้วน ระบุแหล่งทีม่าหรือเจ้าของ
ข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมลูข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภท (นามสกลุ) ไฟล์ ขนาดไฟล์โดยมีล าดับการปฏิบัติ
อย่างน้อยดังนี ้
  ๒.๒.๑ เจ้าหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารทีป่ระสงค์จะน าข้ึนเผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้สาธารณสุข
อ าเภอรัตภูมิ พิจารณาอนุญาต ด้วยแบบฟอร์มการเผยแพรข้่อมูลผ่านเว็บไซต์  ของหน่วยงานในราชการบรหิาร 
ส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามแนบท้ายประกาศที่เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีเร่งด่วน
อนุโลมให้อนุญาตทางวาจาได ้
  ๒.๒.๒ กรณีอนุญาต สาธารณสุขอ าเภอรัตภูมิ มอบหมายใหเ้จ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบ 
webmaster ซึ่งได้รบัสทิธ์ิเข้าสูร่ะบบบริหารจัดการ ด าเนินการน าข้อมลูข่าวสารข้ึน  เว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่
ถูกต้อง  และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนัน้  
  ๒.๒.๓ กรณีไม่อนญุาต สาธารณสุขอ าเภอรัตภูมิ มอบหมายเจ้าหน้าที่ทีป่ระสานแจง้กลับไป
ยังเจ้าหน้าที่ของข้อมลูข่าวสาร นัดพรอ้มช้ีแจงเหตผุลเช่นไมต่รงหรือเกี่ยวข้องกบัภารกจิของหน่วยงาน ไม่
ถูกต้องตามรปูแบบไฟล์ข้อมูลทีอ่นุญาต  
  
 
 



 ๓. กลไกการตรวจสอบ ก ากับติดตามอยา่งต่อเน่ือง 
 ๓.๑ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรัตภูมิ  ได้ก าหนดให้ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์ 
webmaster จ านวน ๒ คนดังนี้ 
  ๓.๑.๑ นายเสรี  โต๊ะเด็น ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  ๓.๑.๒ นายองครักษ์  ธรรมสโร  ต าแหน่งนักวิชาการคอมพวิเตอร ์
 ๓.๒ เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุกรายการ ที่เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรัตภูมิ หากพบครบระยะเวลาการเผยแพร่ให้น ารายการนั้นลงจาก
เว็บไซต ์
 ๓.๓ เจ้าหน้าที่  Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการ ข้อมูลข่าวสารตาม
มาตรฐานเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ (Government website Standard Version ๒.๐)  ของส านักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตาม
มาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด 
 ๓.๔ เจ้าหน้าที่ Web Master  มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหายแก่ราชการ 
 ๓.๕ ให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรัตภูมิ ส่งเสริมการเพิม่พูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการ
เว็บไซต์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ให้แก่เจ้าหน้าทีอ่ย่างต่อเนื่อง ทัง้การ
ฝึกอบรม (Training) และการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างผูป้ฏิบัติงาน (Knowledge Management)  

 ทั้งนี้ ให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรัตภูมิ น าประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรัตภูมิ เรื่อง
แนวทางการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรัตภูมิ ข้ึนเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน และถือปฏิบัติโดยเครง่ครัด 

     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ ณ วันที่   ๑๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔  

 
      
 
      (นายประเชิญ โนรด)ี         
               สาธารณสุขอ าเภอรัตภูม ิ

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

 

ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรัตภูม ิ

ที่  ๓๓   /๒๕๖๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ 

                                                   ...................................... 

  ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ  ได้ด าเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  โดยก าหนดให้หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก 
หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน  ซึ่ งเป็นการประเมินเพื่อวัด
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ก าหนดให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลของ
หน่วยงานอย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานมีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน  
และเป็นปัจจุบัน  ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และเพื่อให้การรายงานข้อมูล การก ากับ 
ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ มีความถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการ
ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ดังนี้  

๑. ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
๑.๑ นายเสร  โต๊ะเด็น     ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ       
๑.๒ นายอนันต์  ยอดสวัสดิ์     ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๑.๓ นางสาวณัฏฐณิชา ริทธ์ิโต     ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๑.๔ นางสาวฟารีฮาน อุเส็นยาง    ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

  ๒.  ผู้รับผิดชอบการน าข้อมลูข้ึนเผยแพรผ่่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 -  นายองครักษ์ ธรรมสโร      ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร ์

  โดยให้คณะกรรมการ  มีหน้าที่สรุปรายงานข้อมูลการเผยแพรข้่อมูล และน าข้อมูลข้ึนเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรัตภูมิ 

                  ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

    สั่ง ณ วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔  

          
   
          (นายประเชิญ โนรด)ี         
                  สาธารณสุขอ าเภอรัตภูม 


