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มาตรการเผยแพรขอมลูตอสาธารณะ 
___________________ 

 

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ กําหนดใหหนวยงาน

ของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได และตองดําเนินงานตามมาตรฐาน

เว็บไซตของภาครัฐ เพ่ือใหบริการตามภารกิจและอํานวยความสะดวกใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร

ไดสะดวกมีความถูกตองชัดเจนครบถวนเปนปจจุบันนั้น  

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ไดกําหนดแนวทางการเผยแพรขอมูลตอ 

สาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน ดังตอไปนี้  

๑. เผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน  

     ๑.๑. ขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ประกอบดวย ประวัติความ

เปนมาวิสัยทัศน พันธกิจ โครงสรางหนวยงาน ทําเนียบผูบริหาร อํานาจหนาท่ี ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ 

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําป คํารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียด

ชองทางการติดตอสื่อสารหมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร แผนท่ีตั้งหนวยงานงาน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

email address  

    ๑.๒. กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของกับสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

โดยแสดงท่ีมาของขอมูลอยางชัดเจน  

    ๑.๓. คลังความรู เชน ขาวสารความรูสุขภาพในรูปแบบ Info Graphic สื่อมัลติมีเดีย 

บทความ ผลงานวิจัยขอมูลสถิติตาง ๆ โดยอางอิงถึงแหลงท่ีมาและวัน เวลา กํากับ เพ่ือประโยชนในการนํา

ขอมูลไปใชตอ (ถามี)  

    ๑.๔. รายชื่อเว็บไซตหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน หนวยงานภายนอกหรือเว็บไซตอ่ืน ๆ ท่ี 

นาสนใจ  

    ๑.๕. ขอมูลขาวสารท่ีจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และขอมูลขาวสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ

ราชการกําหนด ตามมาตรา ๙ (๘) และมาตรฐานเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐของสํานักงานรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส องคการมหาชน (DGA)  

/๑.๖ คูมือมาตรฐาน... 
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 ๑.๖. คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงานตามภารกิจ โดยแสดงข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานพรอมอธิบายข้ันตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแตละข้ันตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยจัดทํา

เปนรูปแบบ  “คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน” และสามารถดาวนโหลดคูมือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานของหนวยงาน  

    ๑.๗. คูมือสําหรับประชาชน (Service Information) ขอมูลการบริการตามภารกิจของ 

หนวยงาน โดยแสดงข้ันตอนการใหบริการตางๆ แกประชาชนพรอมอธิบายข้ันตอนบริการอยางชัดเจน ท้ังนี้

ควรระบุระยะเวลาในแตละข้ันตอนของการใหบริการนั้นๆ โดยจัดทําเปนรูปแบบ “คูมือสําหรับประชาชน” 

และสามารถดาวนโหลดเอกสารคูมือ ตลอดจนแบบฟอรม (Download forms) เพ่ืออํานวยความสะดวกแก

ประชาชน ในการติดตอราชการ (ถามี)  

    ๑.๘. ขาวประชาสัมพันธ (Public Relations) ขาวสารท่ัวไป ภาพขาวกิจกรรม เรื่องแจง

เตือนรวมถึงขาวประกาศของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  เชน ประกาศรับสมัครงาน ประกาศ

จัดซ้ือจัดจาง ผลการจัดซ้ือจัดจาง  

๑.๙. ระบบงานใหบริการ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service) เปนระบบงานตาม

ภารกิจหนวยงานท่ีจัดทําเปนระบบงานคอมพิวเตอร ใหบริการผานหนาเว็บไซต หรือ Mobile Application   

ในลักษณะสื่อสารสองทาง (Interactive) (ถามี)  

    ๑.๑๐. แสดงสถิติการเขาใชบริการเว็บไซต แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมิน 

ความพึงพอใจ ท่ีมีตอเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  

๒. ข้ันตอนการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการ

สุขภาพแหงชาติ  

    ๒.๑. สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ไดมอบหมายกลุมหรือฝายหรือคณะทํางาน 

หรือพนักงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซตของหนวยงาน ดังนี้  

          ๒.๑.๑. ผูอนุมัติรับรองขอมูล  

๒.๑.๒. ผูรับผิดชอบการใหขอมูล  

๒.๑.๓. ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร   

    ๒.๒. การนําเขาขอมูลขาวสาร ตองเปนขอมูลปจจุบัน ถูกตองและครบถวน ระบุแหลงท่ีมา 

หรือเจาของขอมูล ชวงวันท่ีของขอมูลขาวสาร วันท่ีเผยแพร ประเภท (นามสกุล) ไฟล ขนาดไฟลโดยมีลําดับการ

ปฏิบัติอยางนอย ดังนี้  

๒.๒.๑ พนักงาน... 
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๒.๒.๑. พนักงานเสนอขอมูลขาวสารท่ีประสงคจะนําข้ึนเผยแพรบนเว็บไซต ให 

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติพิจารณาอนุญาต ดวยแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซต 

ของหนวยงาน ตามแนบทายประกาศท่ีเปนลายลักษณอักษร กรณีเรงดวนอนุโลมใหอนุญาตทางวาจาได  

๒.๒.๒. กรณีอนุญาต สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ มอบหมายให 

พนักงานผูรับผิดชอบ webmaster ซ่ึงไดรับสิทธิ์ (Username และ Password) เขาสูระบบบริหารจัดการ 

ดําเนินการนําขอมูลขาวสารข้ึนเว็บไซตในหมวดหมูท่ีถูกตอง และประสานแจงกลับไปยังเจาของขอมูลขาวสาร

นั้น  

๒.๒.๓. กรณีไมอนุญาต สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ มอบหมาย

พนักงานประสานแจงกลับไปยังเจาของขอมูลขาวสาร นัดพรอมชี้แจงเหตุผลเชนไมตรงหรือเก่ียวของกับภารกิจ

ของหนวยงาน ไมถูกตองตามรูปแบบไฟลขอมูลท่ีอนุญาต  
 

๓. กลไกการตรวจสอบ กํากับติดตามอยางตอเนื่อง  

    ๓.๑. สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ไดกําหนดใหพนักงานปฏิบัติหนาท่ีผูดูแล

บริหารจัดการเว็บไซต Webmaster จํานวน ๑ คน   

    ๓.๒. พนักงาน Webmaster มีหนาท่ีตรวจสอบความเปนปจจุบันของขอมูลทุกรายการ  

ท่ีเผยแพรบนเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  หากพบวาครบระยะเวลาการเผยแพรใหนํา

รายการนั้นลงจากเว็บไซต (แลวแตกรณี)  

    ๓.๓. พนักงาน Webmaster มีหนาท่ีตรวจสอบความครบถวนของรายการ ขอมูลขาวสาร

ตามมาตรฐานเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐ (Government website Standard Version ๒.๐) ของสํานักงาน

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตาม

มาตรา ๗ มาตรา ๙ และขอมูลขาวสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด  

    ๓.๔. พนักงาน Webmaster มีหนาท่ีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๖๐ อยางเครงครัดเพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายและลดโอกาสท่ี

จะเกิดความเสียหายแกทางราชการ  

    ๓.๕. ใหสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  สงเสริมการเพ่ิมพูนความรูและทักษะ

การบริหารจัดการเว็บไซต  การรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ  (Cyber Security) ใหแกเจาหนาท่ี

อยางตอเนื่อง ท้ังการฝกอบรม (Training) และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงาน (Knowledge 

Management)  

/ท้ังนี้... 
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ท้ังนี้  ใหสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ นําประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 

สุขภาพแหงชาติ  เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการ

สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒  ข้ึนเผยแพรบนเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ และถือ

ปฏิบัติโดยเครงครัด  

 

 

      

      (นายพลเดช  ปนประทีป) 

      เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

        ๒ เมษายน ๒๕๖๒ 

 


