
 
 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอบ้านโคก 
เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
                   ----------------------------------------------------------------- 

ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความ  โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดย ก าหนดให้หน่วยงาน มีการ
ก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน เว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นการ
ประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ  หน่วยงาน เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ และเพ่ือแสดงออกถึงความ รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐที่พึงมีต่อประชาชน ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารไว้ให้กับประชาชนเข้าตรวจดูได้   

ดังนั้น เพ่ือให้กระบวนการในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานมีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ แห่ง พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงได้ก าหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก  ดังนี้ 

๑.   ให้หน่วยงานในสังกัดเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี้ 
  ๑.๑  ข้อมูลหน่วยงาน  (General  information)  
        -  ประวัติความเป็นมา   

-  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
-   โครงสร้างของหน่วยงาน ท าเนียบผู้บริหาร อ านาจหน้าที่  
-   ยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติราชการ   
-   แผนงาน  โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
-   ค ารับรอง  รายงานผลการปฏิบัติราชการ   
-   แสดงรายละเอียดช่องทางที่ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานได้ประกอบด้วย

ที่อยู่  หมายเลยโทรศัพท์  หมายเลขโทรสาร  แผนที่ตั้งของหน่วยงาน ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-mail Address) 

       ๑.๒  ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน เช่นประกาศ
การจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรับสมัครงาน ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน การจัดฝึกอบรม เป็นต้น  

       ๑.๓  เว็บลิงก์ (Web Link) เช่น หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรง หน่วยงานในสังกัด หรือเว็บไซต์
อ่ืนๆ ที่น่าสนใจ รวมถึงวีดีโอหรือเสียงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงาน 



                  ๑.๔ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น กฎหมาย พระราชบัญญัติ  พระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ แนวทางปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง โดยแสดง
ที่มาของข้อมูลที่น ามาเผยแพร่ 
                  ๑.๕ คู่มือส าหรับประชาชน (Service Information) ข้อมูลการบริการตามภารกิจของ หน่วยงาน  พร้อม
ค าอธิบายขั้นตอนการบริการ โดยแสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชน โดยจัดท า เป็นรูปแบบ      “คู่มือ
ส าหรับประชาชน” สามารถดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ แบบฟอร์ม เพ่ืออ านวยความสะดวก  แก่ประชาชน                     
ในการติดต่อราชการ            
                  ๑.๖ คลังความรู้ เช่น บทความ กรณีศึกษา ข้อมูลสถิติต่างๆ เป็นต้น โดยมีการอ้างอิงถึง แหล่งที่มา                  
วัน เวลา ก ากับเพื่อประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี)  

       ๑ .๗  ร ะบบ ให้ บ ริ ก า ร ใน รู ป แบบ อิ เ ล็ กท รอนิ ก ส์  ( e – Service) เ ป็ น ร ะบบ ให้ บ ริ ก า ร ใน                                 
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามภารกิจของหน่วยงาน (ถ้ามี)  

๒. วิธีการและขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุข                     
อ าเภอบ้านโคก  ให้ด าเนินการดังนี้  

       ๒.๑ การออกแบบเว็บไซต์ หน่วยงานต้องค านึงถึงการแสดงผลบนอุปกรณ์ที่มีความ  หลากหลาย                 
ควรออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ที่มีขนาด  หน้าจอแตกต่างกัน         
จนถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆ  

       ๒.๒ การเข้าถึงเว็บไซต์ของประชาชน หน่วยงานต้องค านึงถึงเวอร์ชันขั้นต่ าของเบราว์เซอร์  ที่รองรับ             
การแสดงผล หรือการท างานที่สมบูรณ์ของโปรแกรมที่ใช้ในการดูแลเอกสารบนเว็บไซต์ เช่น PDF Readers/Viewers 
หรือ Open Source อ่ืนๆ เป็นต้น  

       ๒.๓ การบริหารจัดการเว็บไซต์ หน่วยงานควรมีการเข้าถึงรหัสข้อมูล เพ่ือเพ่ิมความ  ปลอดภัย เช่น       
การใช้รหัสผ่านเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Username/Password)  

       ๒.4 เพ่ือลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือทาง  ออนไลน์ 
หน่วยงานควรพิจารณาพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ “มาตรฐานการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยส าหรับเว็บไซต์              
(Website Security Standard)” ประกาศโดยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง  อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)                   
โดยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยส าหรับ เว็บไซต์ (Website Security Standard) เน้นการรักษาความมั่นคง  
ปลอดภัยของเครื่องบริการเว็บในส่วนของโปรแกรมส าหรับให้บริการเว็บ  (Web Server Software) ระบบบริการ
จัดการเว็บไซต์ (Content Management System: CMS) ระบบ ฐานข้อมูล (Database System) และโปรแกรม
ประยุกต์บนเว็บ (Web Applications) 

       ๒.5 หน่วยงานต้องปรับปรุงข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน               
อยู่เสมอ  

๓. วิธีการการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูล ให้ด าเนินการดังนี้ 
      ขั้นตอนที่ ๑ ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลที่ได้รับการแต่งตั้งจากสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก  ของแต่ละ             

กลุ่มงาน จัดเตรียม ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความสมบูรณ์ของข้อมูล พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ  ในฐานะ             
ผู้น าข้อมูลขึ้นเผยแพร่  

       ขั้นตอนที่ ๒ ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลแต่ละกลุ่มงาน ตรวจสอบความถูกต้องของ รายละเอียดเนื้อหา
ข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อในฐานะผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  



       ขั้นตอนที่ ๓ ผู้รับผิดชอบในการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ท าการตรวจทานความ  ครบถ้วน 
สมบูรณ์ของข้อมูลก่อนจะน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 ๔. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ด าเนินการดังนี้ 
  ๔.๑  หัวหน้าหน่วยงาน  แต่งตั้งหรือมอบหมายกลุ่ม/ฝ่ายหรือคณะท างานหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
บริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  ๔.๒  การน าเข้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน ระบุแหล่งที่มาหรือ
เจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร  วันที่เผยแพร่  ประเภท(นามสกุล)ไฟล์ ขนาดไฟล์โดยมีล าดับการปฏิบัติอย่าง
น้อยดังนี้ 
   ๔.๒.๑  เจ้าหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จะน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้หัวหน้ากลุ่ม
งานที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์พิจารณาอนุญาต ด้วยแบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีเร่งด่วนอนุโลมให้ใช้ทางวาจาได้ 
   ๔.๒.๒  กรณีอนุญาต  หัวหน้ากลุ่มงานฯมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบซึ่งได้รับสิทธิ์เข้าสู่
ระบบบริหารจัดการ ด าเนินการน าข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง และประสานงานแจ้งกลับไปยัง
เจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น 
   ๔.๒.๓ กรณีไม่อนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานฯมอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของ
ข้อมูลข่าวสารนั้นพร้อมชี้แจงเหตุผลเช่น ไม่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน ไม่ถูกต้องตามรูปแบบไฟล์
อนุญาต 

๕. กลไกการตรวจสอบ ก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
         5.1  หน่วยงานต้องก าหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Master)                     

อย่างน้อย 2 คน เพื่อท างานทดแทนกันได้ 
         5.2  เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุกรายการที่เผยแพร่                 

บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หากพบว่าครบระยะเวลาการเผยแพร่ให้น ารายการนั้นลงจากเว็บไซต์ 
         5.3  เจ้าหน้าที่  Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการข้อมูลข่าวสาร                     

ตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version 2.0) ของส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 
มาตรา 9 และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด 

          5.4  เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด                
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัดเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
แก่ทางราชการ 

          5.5  ให้หน่วยงานส่งเสริมการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์ การรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน  (Knowledge  Management) 

 
 
 



ทั้งนี้  ให้หน่วยงานน าประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก  เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคกขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน  และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 

                                       ประกาศ ณ วันที่   ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

 

 

(นายขวัญชัย  พรหมฤทธิ์) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

รักษาราชการแทน   สาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ค าอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมลูผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวข้อ ค าอธิบาย 

หน่วยงาน หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคกเป็นผู้จัดท าและเผยแพร่ข้อมลู 

วัน/เดือน วันเดือนปีท่ีขอน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
หัวข้อ ก าหนดหัวข้อท่ีจะน าขึ้นเผยแพรโ่ดยให้มีใจความส าคญัที่มาจากเนื้อหามีความยาวไมเ่กิน       

๒  บรรทัด 

รายละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายท่ีมคีวามกระชับใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและสะกดค าให้ถูกต้องตาม
อักขระวิธีเหมาะสมกับลักษณะรูปแบบข้อมูลแตล่ะชนิด 

Link  ภายนอก ให้ระบุ  Link  ที่อ้างอิงหรือน ามาใช้ในการเผยแพร ่
หมายเหต ุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคดิเห็นเพิม่เตมิ 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมลู 
(ผู้รายงาน) 

ระบุลงลายมือช่ือหรือช่ือของผู้รับผิดชอบท่ีไดม้อบหมายจากหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุม่งาน 

ผู้อนุมัตริับรอง ระบุลงลายมือช่ือของหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอบ้านโคก 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมลูขึ้น
เผยแพร่  (Web  Master) 

ระบุลงลายมือช่ือผู้ท าการ  Upload  ข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงานของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 



วิธีการและขั้นตอนเปดเผยขอมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 

ที ่ หัวขอเร่ืองของขอมูล ขั้นตอนการเผยแพร่/ 
ปรับปรุงข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

1 ขอมูลหนวยงาน (General Information) 
ประกอบดวย 
    1. ประวัติความเปนมา 
    2. วิสัยทัศน พันธกิจ 
    3. โครงสรางหนวยงาน 
    4. ท าเนียบผบูริหาร 
    5. ขอมูลผบูริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        ระดับสูง (Chief information Officer : CIO) 
    6. อ านาจหนาที ่
    7. ยุทธศาสตร 
    8. แผนปฏิบัตริาชการ แผนงาน โครงการ 
        และงบประมาณรายจายประจ าป 
    9. ค ารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
  10. รายละเอียดชองทางการติดตอสื่อสาร 
        10.1 หมายเลขโทรศัพท 
        10.2 หมายเลขโทรสาร 
        10.3 แผนท่ีตั้งหนวยงานงาน 
        10.4 ไปรษณียอิเล็กทรอนกิส (email address) 

ขั้นตอนการเผยแพร 
ขอมูลตอสาธารณะ 
ผานเว็บไซตระดับ 
หนวยงานในสังกัด 
ส านักงานสาธารณสุข    
อ าเภอบ้านโคก 
เปนไปตามขอ 3.1-3.2 
ตามประกาศส านักงาน 
ปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข ลงวันท่ี 7 
ธันวาคม 2563 เรื่อง แนว
ทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔  
ส านักงานสาธารณสุข               
อ าเภอบ้านโคก 

กลมุ/ฝายหรือ 
คณะท างาน 
หรือเจาหนาที ่
ปฏิบัติงานบริหาร 
จัดการเว็บไซต 
ของหนวยงาน 

กลมุ/ฝายหรือ 
คณะท างาน 
หรือเจาหนาที ่
ปฏิบัติงาน 
บริหารจดัการ 
เว็บไซต 
ของหนวยงาน 

2 กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเกี่ยวของกับหนวยงาน 
(Law, Regulatory, Compliance) โดยแสดงท่ีมา  
ของขอมูลอยางชัดเจน 

3 คลังความรู (Knowledge) เชน ขาวสารความรสูุขภาพ
ในรูปแบบ Info Graphic สื่อมัลตมิีเดีย บทความ 
ผลงานวิจัย ขอมูลสถติิตาง ๆ โดยอางอิงถึงแหลงที่มา 
และวัน เวลา ก ากับเพื่อประโยชนในการน าขอมูล 
ไปใชตอ (ถามี) 

4 รายชื่อเว็บไซตหนวยงานท่ีเกี่ยวของ (Web link) เชน 
หนวยงานในสังกัด หนวยงานสังกดัเดียวกัน หนวยงาน
ภายนอก หรือเว็บไซตอื่น ๆ ท่ีนาสนใจ 

5 ขอมูลขาวสารที่จัดไวใหประชาชนตรวจดไูดตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และขอมูลขาวสารอื่นท่ี
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการก าหนด ตาม
มาตรา 9 (8) และมาตรฐานเว็บไซตหนวยงานภาครัฐ 
(Government Website Standard Version 2.0) 
ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 
 

 



ที ่ หัวขอเร่ืองของขอมูล ขั้นตอนการเผยแพร่/ 
ปรับปรุงข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

6 คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงานตามภารกิจ
ของหนวยงาน โดยแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานพรอม
อธิบายขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแตละ
ขั้นตอนของการปฏิบัติงานน้ันๆ โดยจัดท าเปนรูปแบบ 
“คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน” และ
สามารถดาวนโหลดคมูือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน
วยงาน 

   

7 คูมือส าหรับประชาชน (Service Information)              
ขอมูลการบริการตามภารกิจของหนวยงาน โดยแสดง
ขั้นตอนการใหบริการตางๆ แกประชาชนพรอมอธิบาย 
ขั้นตอนบริการอยางชัดเจน ทั้งนี้ควรระบรุะยะเวลา
ในแตละขั้นตอนของการใหบริการนั้นๆ โดยจดัท าเปนรู
ปแบบ “คมูือส าหรบัประชาชน” และสามารถดาวน
โหลดเอกสารคมูือ ตลอดจนแบบฟอรม (Download 
Forms) เพื่ออ านวยความสะดวกแกประชาชนในการ
ติดตอราชการ (ถามี) 

8 ขาวประชาสัมพันธ (Public Relations) ขาวสารทั่วไป 
ภาพขาวกิจกรรม เรื่องแจงเตือน รวมถึงขาวประกาศ
ของหนวยงาน เชน ประกาศรับสมัครงาน ประกาศ
จัดซื้อจัดจางผลการจัดซื้อจัดจาง 

9 ระบบงานใหบริการในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส 
(e-Service) เปนระบบงานตามภารกิจหนวยงานท่ี
จัดท าเปนระบบงานคอมพิวเตอรใหบริการผานหนา  
เว็บไซต หรือ Mobile Applicationในลักษณะสื่อสาร
สองทาง (Interactive) (ถามี) 

10 แสดงสถิติการเขาใชบริการเว็บไซต แสดงระดับความ  
พึงพอใจ และมีระบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอ   
เว็บไซตของหนวยงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผา่นเวบ็ไซตข์องส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบา้นโคก. 

ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ นาที เจ้าหน้าท่ีผู้ประสงค์จะ
เผยแพร่ข้อมลู 

๒ ๕ นาที คณะท างานบรหิารจดัการ
เว็บไซต์ของ สสอ.บ้านโคก 

๕ นาที เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ 
(Web Master) 

3 ตลอดเวลา เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ 
(Web Master) 

๑. เจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์ 

จะเผยแพร่ขอ้มูล 

เสนอข้อมูลข่าวสาร เพื่อขออนุญาตให้ 
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สสอ.บ้านโคก 

พิจารณา 

๒. คณะท างานบริหารจัดการ 
เว็บไซต์ของ สสอ.บ้านโคก 

๒.๒ ไม่อนุญาต 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
(Web Master) ประสาน 
แจ้งกลับไปยังเจ้าหนา้ที่ผู ้
ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูล 

๒.๑ อนุญาต 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) 
น าข้อมูลข่าวสารขึ้นเวบ็ไซต์ของ สสอ.บ้านโคก 
 

๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
(Web Master)  
ตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วนตลอดจนความเป็น
ปัจจุบันของขอ้มูลและน า
ข้อมูล ลงจากเว็บไซต์เมื่อครบ
ระยะเวลาการเผยแพร่ข้อมูล 



 


