
วิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ส ำนักงำนสำธำรณสขุอ ำเภออำกำศอ ำนวย 

ท่ี หัวข้อเรื่องของข้อมูล ขั้นตอนการเผยแพร่/
ปรับปรุงข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

1 ข้อมูลหน่วยงาน (General Information) 
ประกอบด้วย  
1. ประวัติความเป็นมา  
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
3. โครงสร้างหน่วยงาน  
4. ท าเนียบผู้บริหาร  
5. ข้อมูลผูบ้รหิารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
(Chief information Officer : CIO) 
6. อ านาจหน้าที่  
7. ยุทธศาสตร์  
8. แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
9. ค ารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
10. รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
 10.1 หมายเลขโทรศัพท์  
 10.2 หมายเลขโทรสาร  
 10.3 แผนที่ตั้งหน่วยงานงาน  
 10.4 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ (email 
address) 

ข้ันตอนการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 
ผ่านเว็บ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ
อากาศอ านวย เป็นไป
ตามข้อ 3.1-3.2 ตาม
ประกาศส านักงาน
อ าเภออากาศอ านวย ลง
วันที่  7  พฤศจิกายน 
2565 เรื่อง แนวทางการ
เผยแพร่ข้อมลูต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต ์
ของหน่วยงาน ปี 2566 

กลุ่มงาน หรือ
คณะท างาน 
หรือเจ้าหน้าที่ 
ปฏิบัติงานบริหาร
จัดการเว็บไซต ์
 
 

กลุ่มงาน หรือ
คณะท างาน 
หรือเจ้าหน้าที่ 
ปฏิบัติงาน
บรหิารจัดการ
เว็บไซต ์
 
 

2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ทีเ่กี่ยวข้อง 
กับหน่วยงาน (Law, Regulatory, 
Compliance) โดยแสดงที่มาของข้อมลู 
อย่างชัดเจน 

   

3 คลังความรู้ (Knowledge) เช่น ข่าวสารความรู้
สุขภาพในรูปแบบ Info Graphic  
สื่อมลัติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ข้อมลูสถิติ
ต่าง ๆ โดยอ้างอิงถึงแหลง่ที่มาและ 
วัน เวลา ก ากับเพื่อประโยชน์ในการน าข้อมลู 
ไปใช้ต่อ (ถ้ามี) 

   



ท่ี หัวข้อเรื่องของข้อมูล ขั้นตอนการเผยแพร่/
ปรับปรุงข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

4 รายช่ือเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Web link) 
เช่น หน่วยงานในสังกัด หน่วยงานสังกัดเดียวกัน 
หน่วยงานภายนอก หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ  

ข้ันตอนการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 
ผ่านเว็บ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ
อากาศอ านวย เป็นไป
ตามข้อ 3.1-3.2 ตาม
ประกาศส านักงาน
อ าเภออากาศอ านวย ลง
วันที่  7  พฤศจิกายน 
2565 เรื่อง แนวทางการ
เผยแพร่ข้อมลูต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต ์
ของหน่วยงาน ปี 2566 

กลุ่มงาน หรือ
คณะท างาน 
หรือเจ้าหน้าที่ 
ปฏิบัติงานบริหาร
จัดการเว็บไซต ์
 

ลุ่มงาน หรือ
คณะท างาน 
หรือเจ้าหน้าที่ 
ปฏิบัติงาน
บรหิารจัดการ
เว็บไซต ์

5 ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดูได้ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และข้อมูลข่าวสาร
อื่นที่คณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ
ก าหนด ตามมาตรา 9 (8) และมาตรฐานเว็บไซต์
หน่วยงานภาครัฐ (Government Website 
Standard Version2.0) ของส านักงานรัฐบาล
อิเลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

6 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานพร้อมอธิบายข้ันตอนปฏิบัติงาน ระบุ
ระยะเวลาในแต่ละข้ันตอนของการปฏิบัติงาน
นั้นๆ โดยจัดท าเป็นรปูแบบ “คู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน” และสามารถดาวน์
โหลดคู่มอืมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

   

7 คู่มือส าหรับประชาชน (Service Information)
ข้อมูลการบริการตามภารกจิของหน่วยงาน โดย
แสดงข้ันตอนการให้บริการต่างๆ แกป่ระชาชน
พร้อมอธิบายข้ันตอนบริการอย่างชัดเจน ทัง้นี้
ควรระบรุะยะเวลาในแต่ละข้ันตอนของการ
ให้บรกิารนั้นๆ โดยจัดท าเป็นรูปแบบ “คู่มือ
ส าหรับประชาชน” และสามารถดาวน์โหลด
เอกสาร คู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม (Download 
Forms) เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนใน
การติดต่อราชการ (ถ้ามี) 
 

   



ท่ี หัวข้อเรื่องของข้อมูล ขั้นตอนการเผยแพร่/
ปรับปรุงข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

8 ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations)ข่าวสาร
ทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจง้เตือน รวมถงึ
ข่าวประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับ
สมัครงาน ประกาศจัดซือ้จัดจ้าง ผลการจัดซือ้จัด
จ้าง  

ข้ันตอนการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 
ผ่านเว็บ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ
อากาศอ านวย เป็นไป
ตามข้อ 3.1-3.2 ตาม
ประกาศส านักงาน
อ าเภออากาศอ านวย ลง
วันที่  7  พฤศจิกายน 
2565 เรื่อง แนวทางการ
เผยแพร่ข้อมลูต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต ์
ของหน่วยงาน ปี 2566 

กลุ่มงาน หรือ
คณะท างาน 
หรือเจ้าหน้าที่ 
ปฏิบัติงานบริหาร
จัดการเว็บไซต ์
 

ลุ่มงาน หรือ
คณะท างาน 
หรือเจ้าหน้าที่ 
ปฏิบัติงาน
บรหิารจัดการ
เว็บไซต ์

9 
 
 
 
 
 

ระบบงานใหบ้รกิารในรูปแบบอเิล็กทรอนิกส์ (e-
Service) เป็นระบบงานตามภารกจิหน่วยงานที่
จัดท าเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ให้บริการผ่าน
หน้าเว็บไซต์ หรือ Mobile Application ใน
ลักษณะสื่อสารสองทาง (Interactive) (ถ้ามี) 

   
 

10 แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็ปไซต์ แสดงระดบั
ความพึงพอใจ และมีระบบการประเมินความพงึ
พอใจที่มีตอ่เว็ปไซต์ของหน่วยงาน 

   

 


