
/1.๘ รายงาน... 

           

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖6 

--------------------------------------------- 
  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ กำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องดำเนินงานตามมาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอำนวยความสะดวกให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน นั้น 

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ จึงกำหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ดังต่อไปนี้ 

๑. ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี ้
๑.๑ ข้อมูลพื้นฐานท่ีเป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย ข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน นโยบายของ

ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน หน้าท่ีและอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดต้ังหรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือปฏิบัติงานของหน่วยงานข่าวประชาสัมพันธ์  แสดงข้อมูลข่าวสาร
การดำเนินงานตามหน้าท่ี อำนาจ และภารกิจหน่วยงาน เป็นข้อมูลข่าวสารในปี ๒๕๖๖ ข้อมูลการติดต่อ
หน่วยงาน ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร แผนท่ีต้ังหน่วยงาน ช่องทางรับฟังความคิดเห็นท่ีบุคคลภายนอก
เข้ามาแสดงความคิดเห็นได้  วิ สัย ทัศน์  พันธกิจ ค่านิยม  MOPH ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม 
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๖๐ อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และ
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 

๑.๒ นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
๑.๓ แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
๑.๔ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการ 

ดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 
๑.๕ หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีท่ีมีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือ 

การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี  
๑.๖ หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีท่ีมีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 
๑.๗ รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 

และการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



 

๑.๘ รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๑.๙ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการ

จัดหาพัสดุประจำปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 
ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ตามรอบระยะเวลาท่ีกำหนดในกรอบ
แนวทาง ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี  และแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุใน            
แต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แบบ สขร.๑)  

๑.๑๐ คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 
๑.๑๑ คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการ 

อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)  
2.  ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ 

ให้ดำเนินการ ดังนี้ 

      ๒.๑ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ มีหน้าท่ีบริหารจัดการเว็บไซต์ 
      ๒.๒ การนำเข้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน ระบุแหล่งท่ีมา
หรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันท่ีของข้อมูลข่าวสาร วันท่ีเผยแพร่ ประเภท โดยมีลำดับการปฏิบัติ ดังนี้ 
   ๒.๒.๑ หน่วยงานเจ้าของข้อมูล นำส่งข้อมูลข่าวสาร พร้อมแบบฟอร์มการขอ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ 
   ๒.๒.๒ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ เป็นผู้อนุมัติ/อนุญาต ให้นำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ 

          ๓.  กลไกการตรวจสอบ กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 

     ๓.๑ เจ้าหน้าท่ี Web Master มีหน้าท่ีตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุกรายการท่ี
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ หากพบว่าครบระยะเวลาการเผยแพร่ให้นำรายการ
นั้นลงจากเว็บไซต์ 

     ๓.๒ เจ้าหน้าท่ี Web Master มีหน้าท่ีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ .ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดเพื่ อป้องกันไม่ ให้ เกิดความเสียหายและ                
ลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

 จึงประกาศให้ทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 

     ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                                        

                     (นายวิษณุ  มากบุญ) 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรักษาราชการแทน 

       สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ 



 

 
คำส่ังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ 

ท่ี ๒๘ /๒๕๖๕ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะทำงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก ์

-------------------------------- 

การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ เป็นแนวทางการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี เป็นประโยชน์สุขต่อประชาชน และเกิดความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ จึงแต่งต้ังคณะทำงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าท่ี ดังนี้ 

๑. สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์      ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์    กรรมการ 
3. นางสาวศิรินภา เมษาสกุล เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ 
3. นายธรรมรัตน์ จันทรานุสรณ์  นักวิชาการสาธารณสุข กรรมการและเลขาฯ 

โดยคณะทำงานฯ มีอำนาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
๑. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ และกำกับดูแลในการเผยแพร่ข้อมูล 
๒ . ผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อ

ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง ภายในวันท่ี ๓๐ หรือ ๓๑ ของเดือนท่ีส้ินไตรมาส โดยมี
เนื้อหาประกอบด้วย จำนวนข่าว เนื้อหาโดยย่อ วันท่ีลงข่าว จำนวนผู้เข้าชม (ถ้ามี) ปัญหาอุปสรรคในการ
ดำเนินงาน 

 ๓. ผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยทางเว็บไซต์ เมื่อพบปัญหาฉุกเฉิน เร่งด่วนให้รายงานประธานคณะทำงานทราบโดยด่วน 

 ๔. ดำเนินการอื่นๆ ตามท่ีได้รับหมอบหมาย 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ส่ัง ณ วันท่ี  ๒๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

       (นายวิษณุ  แม่วงก์) 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรักษาราชการแทน 

  สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ 



 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
ช่ือหน่วยงาน  :  ................................................................................................................................... 
วัน/เดือน/ปี   :  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
หัวข้อ :   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
รายละเอยีดข้อมูล  (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
           ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Link ภายนอก   : ไม่มี 
หมายเหตุ  :  .................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ขอมูล                                             ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
 (..................................)                                         (..................................) 

       ตำแหน่ง ………………………………………                        ตำแหน่ง............................................. 

       วันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ…………             วันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ………… 
 
 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(.................................................) 
.................................................... 

วันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ………… 
 


