
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
ผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

(www.ssobanluang.com) 
 

 

 

 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
จังหวัดน่าน 



 
 
 

กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหนว่ยงาน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖3 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ ก าหนดให้หน่วยงาน ของรัฐต้อง 
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารชองราชการไวให้ประซาซนเข้าตรวจดูได้ และต้องด าเนินงานตามมาตรฐาน เว็บไซต์ภาครัฐ 
(Government Website standard) เพ่ือให้บริการตามภารกิจและอ านวยความสะดวก ให้ประซาซนสามารถ 
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องซัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบันนั้น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้าน
หลวง จึงก าหนดกรอบ แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ชองหน่วยงาน www.ssobanluang.com 
ดังต่อไปนี้ 
๑. ให้หน่วยงานในสังกัดเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี้ 

๑.๑ ข้อมูลหน่วยงาน (General Information) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน 
ท าเนียบผู้บริหาร อ านาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ รายจ่าย 
ประจ าปี รายงานผลการปฏิบัติราชการ หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email 
address) 
๑.๒ ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations  ข่าวสารทั่ว'ไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน รวมถึงข่าว 
ประกาศชองหน่วยงาน เข่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ลักษณะ/ประเภทของข้อมูล และหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ลักษณะ/ประเภทของข้อมูล 
หน่วยงานที่รับผิดขอบ 

ด้านข้อมูล การเผยแพร่ ตรวจสอบ 
๑.1 ข้อมูลหน่วยงาน 

• ประวัติความเป็นมา 

• วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

• โครงสร้างหน่วยงาน ท าเนียบผู้บริหาร อ านาจหน้าที่ 

• ภารกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบชองหน่วยงาน 

• ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 

• แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

• ค ารับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
• ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

โทรสาร และแผนที่ตั้งหน่วยงาน เป็นต้น 
• ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Address) ชอง 

บุคคลภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล 
 
 
 
 

สาธารณสุข

อ าเภอ 

ชั้นตอนการ เผยแพร่
ข้อมูลต่อ สาธารณะ 
ตามมาตรการ กลไก
ใน การเผยแพร่ข้อมูล 
ต่อสาธารณะผ่าน 
เว็บไซต์ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ
บ้านหลวง 

คณะท างาน

เผยแพร่

ข้อมูลฯ 

 

http://www.ssobanluang.com/


 
 

ลักษณะ/ประเภทของข้อมูล 
หน่วยงานที่รับผิดขอบ 

ด้านข้อมูล การเผยแพร่ ตรวจสอบ 
๑.๒ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน • 
กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ 
ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ และมติ คณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง โดยแสดงที่มาชองข้อมูลที่ น ามาเผยแพร่ 

กลุ่มงาน 
บริหารทั่วไป 

 

กลุ่มงาน 
บริหารทั่วไป 

๑.๓ คลังความรู้ 
 ข่าวสารความรู้สุขภาพในรูปแบบ Info Graphic สื่อ มัลติมเิดีย 
บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติต่างๆ โดย แสดงที่มาชองข้อมูล
ที่น่ามาเผยแพร่ เพ่ือประโยชน์ใน การน่าไปใช้ต่อ 

กลุ่มงาน 
บริหารทั่วไป 

กลุ่มงาน 
บริหารทั่วไป 

๑.๔ เว็บลิงค ์
• หน่วยงานในลังกัด , หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องโดยตรง 
• เว็บไซต์อ่ืนๆ ที่น่าสนใจ 

IT IT 

๑.๕ ข้อมูลข่าวสาร 
• ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประซาซนตรวจดูได้ตาม 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ชองราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ตาม
มาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารที่ คณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารชองราชการก าหนดตาม มาตรา ๙(๘) และมาตรฐาน
เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government Website 
standard Version ๒.๐) ชองส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

ทุกหน่วยงาน ชั้นตอนการ 
เผยแพร่ข้อมูลต่อ 
สาธารณะ ตาม 
มาตรการ กลไก ใน
การเผยแพร่ ข้อมูล
ต่อ สาธารณะผ่าน 
เว็บไซต์ 
ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ
บ้านหลวง 
 
 
 
บ้านหลวง 

บริหารทั่วไป 

๑.๖ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

• คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานชองหน่วยงานตาม 
ภารกิจชองหน่วยงานโดยแสดงชั้นตอนการปฏิบัตงิาน พร้อม
อธิบายช้ันตอนปฏิบัตงิาน ระบุระยะเวลาในแต่ ละช้ันตอนชอง
การปฏิบัตงิานนั้น ๆ โดยจดัท าเป็น รูปแบบ “คู่มือมาตรฐาน
การปฏิบัตงิานชอง หน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือ
มาตรฐาน การปฏิบัติงานชองหน่วยงาน 

ทุกหน่วยงาน  กลุ่มงาน 
บริหารทั่วไป 

๑.๗ คู่มือส าหรับประซาซน 

• ส่วนที่ให้บริการประซาซนส าหรับ Download แบบฟอร์ม 
ต่างๆ ชองหน่วยงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



1.๒ ข้อมูลของหน่วยงานภายนอก 
• กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ จัดท าหนังสือ พร้อมรายละเอียดข้อมูลที่จะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง (ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสาธารณสุขอ าเภอ หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบ
อ านาจแล้ว) ถึงกลุ่มงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

• กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลั่นกรองข้อมูล ก่อนมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบน่าข้อมูลเผยแพร่ 
โดยแยกลักษณะ/ประเภทชองข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลภายใน ๓ วัน 

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
• หัวหน้าหน่วยงาน แต่งตั้งหรือมอบหมายกลุ่ม/ฝ่ายหรือคณะท างานหรือเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน 

บริหารจัดการเว็บไซต์ชองหน่วยงาน 
• การน าเขา้ข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องและครบล้วน ระบุแหล่งที่มา หรือ 

เจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์
โดย มีล าดับ การปฏิบัติดังนี้ 

• เจ้าหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จะน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้หัวหน้ากลุ่มงานที่ 
รับผิดชอบดูแลเว็บไซด์พิจารณาอนุญาต ด้วยแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ชอง 
หน่วยงานในสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวงตามแนบท้ายประกาศที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

• กรณีอนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) ซึ่ง'ได้'รับ
สิทธิ์(Username และ Password) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ด าเนินการน าข้อมูลข่าวสารขึ้น 
เว็บไซต์ ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น 

• กรณีไม่อนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าชองข้อมูล 
ข่าวสารนั้นพร้อมชี้แจงเหตุผล เข่น ไม่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน ไม่ถูกต้อง 
ตาม รูปแบบไฟล์ข้อมูลที่อนุญาต 

๑.๘ ข่าวประซาสัมพันธ์ 
• ข่าวสารทั่วไป 
• ภาพข่าวกิจกรรมชองหน่วยงาน 
• ข่าวสารและประกาศชองหน่วยงาน เข่น ประกาศรับ 

สมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

งาน 

พัสดุทุกหน่วย 

 

กลุ่มงาน 
บริหารทั่วไป 

๑.๙ ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sevice) 

• ระบบการประเมินการปฏิบัติงานชองเจ้าหน้าที่ 

 

 

IT IT 

 

ลักษณะ/ประเภทของข้อมูล และหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ลักษณะ/ประเภทของข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดขอบ 
ด้านข้อมูล การเผยแพร่ ตรวจสอบ 

ทุกประเภท ทีส่าธารณสุขอ าเภอ เห็นชอบให้เผยแพร่ หน่วยงาน 
เจ้าของข้อมูล 

ส่วนที่ ๒ ข้อ 

๒.๒ 

 

 

บริหารทั่วไป 

 



๒. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

๒.๑. หน่วยงานเจ้าของข้อมูล น าส่งข้อมูลข่าวสาร พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวงตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง เรื่อง 
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านทางซ่องทาง ได้แก่ หนังสือ 
ราชการ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Ict-moohhealth.moph.go.thและซ่องทางสื่อสารอ่ืน โดยระบุ ซื่อ ต าแหน่ง 
หน่วยงาน และข้อมูลการติดต่อกลับอย่างซัดเจน 

๒.๒ ผู้บริหารสูงสุด ด าเนินการอนุมัติ/ อนุญาตให้น่าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ 
 ๒.๓ งานข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดขอบ (Web Master) ซึ่งได้รับสิทธิ 
(UsernamettละPassword) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ด าเนินการน่าข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่ 
ถูกต้อง ระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสารวันที่เผยแพร่ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ 
ขนาดไฟล์ และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น 

๒.๔ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบัน ของข้อมูล (น าออกเม่ือ 
ครบระยะเวลา) และความครบถ้วนตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government Website standard 
Version ๒.๐) ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาซน) และตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร
ของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่คณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารของ
ราชการ ก าหนด ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
๒๕๖๐ อย่าง เคร่งครัด เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

๒.๕ การออกแบบเว็บไซต์ หน่วยงานต้องค านึงถึงการแสดงผลบนอุปกรณ์ที่มี ความหลากหลาย ควร 
ออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ที่มี ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน 
รวมถึง Smart Device เข่น Smart Phone Tablet 

๒.๖ การเข้าถึงเว็บไซต์ของประซาซน หน่วยงานต้องค านึงถึงเวอร์ชั่นขั้นต ่าของบราวเซอร์ ที่รองรับการ 
แสดงผล หรือการท างานที่สมบูรณ์ของโปรแกรมที่ใช้ในการดูเอกสารบนเว็บไซต์ เข่น PDF Readery Viewers 
หรือ Open Source อ่ืนๆ เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานควรแจ้งไว้ในส่วนล่างของเว็บไซต์ หรือหน้าเพจ 

๒.๗ การบริหารจัดการเว็บไซต์ หน่วยงานควรมีการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) เพ่ือ เพ่ิมความ
ปลอดภัย เข่น การใช้รหัสผ่านเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Username/Password) 

๒.๘ การจัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) ตามข้อก าหนด ในพระราชบัญญัติว่า
ด้วย การกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒.๙ การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็บไซต์ ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตี ทางอินเทอร์เน็ต 
(Cyber Security) ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์          พ.ศ. ๒๕๔๔ 
พระราชบัญญัติว่า ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ “มาตรการรักษาความมั่นคง 
ปลอดภัยส าหรับ เว็บไซต์ (Website Security standard)” ประกาศโดยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ มหาซน) อาทิ การติดตั้งใบรับรองความปลอดภัย (CA) และใช้ FHTTPS (Flypertext 
Transfer Protocol Secure ช่วยรักษาความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลผู้ใช้และเก็บข้อมูลไว้เป็นความสับ
ระหว่างคอมพิวเตอร์ของ ผู้ใช้กับ เว็บไซต์ที่มีบริการรับข้อมูล การใช้ Software หรือ Flardwareป้องกันการบุก
รุกโจมตี (Firewall) 

๒.๑๐ ข้อมูลข่าวสารต้องใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายเนื้อหาที่มีความถูกต้อง และมี ความเหมาะสม 
ข้อความ และรูปภาพประกอบที่น ามาใช้จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากจ าเป็นต้องน ามาเผยแพร่ ให้ระบุแหล่งที่มา
ข้อมูล อ้างอิงรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่อนุญาต ได้แก่ ไฟล์ที่มีนามสกุล pdf .xls .xlsx doc docxjpg.png zip rar
ขนาดไฟล์ (size) และต้องไม่ซัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 



 
๓. กลไกการตรวจสอบ ก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 

๓.๑ หน่วยงานต้องก าหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Master) อย่าง
น้อย ๒ คน เพื่อท างานทดแทนกันได้ 

๓.๒ เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุกรายการ ที่เผยแพร่บน 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน หากพบว่าครบระยะเวลาการเผยแพร่ให้น่ารายการนั้นลงจากเว็บไซต์ 

๓.๓ เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการข้อมูลข่าวสาร ตาม
มาตรฐาน เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government Website standard Version ๒.๐) ของส านักงานรัฐบาล 
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาซน) และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ 
มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด 

๓.๔ เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด เกี่ยวกับ 
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

๓.๕ให้หน่วยงานส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์ การรักษา ความมั่นคง 
ปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึกอบรม (Training) การ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Management) 
 
๔. ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง เนื้อหา
ต้องเป็นไปตาม มาตรฐานเว็บไซด์ภาครัฐ (Government website standard) ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลตลอดจนบริการของหน่วยงาน 

 

หมวดหมู่ของข้อมูล รายละเอียดข้อมูล 
๑.๑ ข้อมูลหน่วยงาน (General 
Information) 

 ประวัติความเป็นมา 
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
• โครงสร้างหน่วยงาน ท าเนียบผู้บริหาร อ านาจหน้าที่ 
• ภารกิจ และหน้าที่ความรับผิดขอบของหน่วยงาน 
• ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 
• แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
• ค ารับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
• ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
• ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Address) 

๑.๒ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงาน 

• กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชฎีกา กฎกระทรวง 
ประกาศ ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ และมติ 
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยแสดงที่มาของข้อมูลที่ น่ามา
เผยแพร่ 

๑.๓ คลังความรู้ • ข่าวสารความรู้สุขภาพในรูปแบบ Info Graphic สื่อ 
มัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติต่างๆ โดย 
แสดงที่มาของข้อมูลที่น่ามาเผยแพร่ เพ่ือประโยชน์ใน 
การน าไปใช้ต่อ 

 



 

๕. รายงานผลการด าเนินงาน 
๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลบริหารจัดการพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 
๒. คณะท างานบริหารจัดการพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้จัดท าข้อมูลและปรับปรุงข้อมูล ให้

ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน ตามมาตรการ กลไกในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
๓. ข้อมูลสารสนเทศได้รับการกลั่นกรอง ก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ หลีกเลี่ยงการกระท าที่ไม่ถูกต้อง 
 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖. สรุปปัญหาและอุปสรรค 
๑. ระบบสารสนเทศ ของหน่วยงานยังไม่มีความเสถียร ขาดการปรับระบบให้ทันสมัย  
๒. การขาดการส่งเสริมให้เกิดระบบมาตรฐานในการจัดระบบข้อมูลข่าวสารของราชการ  
๓. บุคลากรมีภาระงานปริมาณเป็นจ านวนมาก และขาดการพัฒนาทักษะด้านการจัดระบบข้อมูล 
๔. ขาดด้านงบประมาณ และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

๑.๔ เว็บลิงค ์ • หน่วยงานในสังกัด / ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

• เว็บไซต์อ่ืนๆ ที่น่าสนใจ 

๑.๕ ข้อมูลข่าวสาร • ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารที่ 
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนดตาม 
มาตรา ๙(๘) และมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ 
(Government Website standard Version ๒.๐ ) 
ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

๑.๖ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน • คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจ 
ของหน่วยงานโดยแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อม 
อธิบายขั้นตอนปฏิบัติงาน โดยจัดท าเป็นรูปแบบ “คู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน” และ สามารถ
ดาวน์โหลดคู่มือ 

๑.๗ คู่มือส าหรับประชาซน • ส่วนที่ให้บริการประชาชนส าหรับ Download แบบฟอร์ม
ต่างๆ ของหน่วยงาน 

๑.๘ ข่าวประซาสัมพันธ์ • ข่าวสารทั่วไป 
• ภาพข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน 
• ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน 

๑.๙ ระบบงานให้บริการในรูปแบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Sevice) 

• ระบบการประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 

                          
                 (นายเกษตร   ปะทิ) 
            สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
 
     
 



 


