
วิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูลงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภกัดชีุมพล 

ผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภักดีชุมพล 
 

ที ่ หัวข้อเรื่องของข้อมูล ขั้นตอนการเผยแพร่ 
/ปรับปรุงข้อมลู 

ผู้รับผิดชอบ  ผู้ตรวจสอบ 

1 ข้อมูลหน่วยงาน (General 
Information) ประกอบด้วย 
๑. ประวตัิความเป็นมา 
๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
3.โครงสร้างหน่วยงาน 
4.ท าเนียบผู้บรหิาร 
5.ข้อมูลผู้บรหิารเทคโนโลย ี
สารสนเทศระดับสูง (Chief information 
Officer : CIO) 
6.อ านาจหน้าที ่
7.ยุทธศาสตร ์
8.แผนปฏิบัตริาชการ แผนงาน โครงการ และ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
๙. ค ารับรอง รายงานผลการ 
ปฏิบัติราชการ 
10.รายละเอียดช่องทางการติดตอ่สื่อสาร 
๑๐.๑ หมายเลขโทรศัพท ์
๑๐.๒ หมายเลขโทรสาร 
๑๐.๓ แผนทีต่ั้งหน่วยงาน 
๑๐.๔ ไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส ์
(email address) 

ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมลู
ต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
ภักดีชุมพล เป็นไปตามข้อ 
๒.๑-๒.๗ ตามประกาศ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
ภักดีชุมพล ลงวันท่ี.2 
ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนว
ทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์
หน่วยงานพ.ศ. ๒๕๖๔ 
ส าหรับหน่วยงานใน
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
ภักดีชุมพล 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
สสอ.ภักดีชุมพล 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
สสอ.ภักดีชุมพล 

2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงาน (Law, Regulatory, 
Compliance) โดยแสดงท่ีมาของข้อมูลอย่าง
ชัดเจน 

   

3 คลังความรู้ (Knowledge) เช่นข่าวสารความรู้
สุขภาพในรูปแบบInfo Graphic สื่อมัลติมีเดีย
บทความ ผลงานวิจัย ข้อมลูสถติิตา่ง ๆ โดย
อ้างอิงถึงแหล่งที่มาและวันเวลาก ากับเพื่อ
ประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี) 

   

4 รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง(Web 
link) เช่น หน่วยงานในสังกัดหน่วยงานสังกัด
เดียวกันหน่วยงานภายนอก หรือเว็บไซต์อื่นๆ 
ทีน่่าสนใจ 

   

5 ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดไูด้
ตามพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗มาตรา ๙ และ

   



ข้อมูลข่าวสารอื่นท่ีคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการก าหนด ตามมาตรา ๙(๘) 
และมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ 
(Government Website Standard Version 
๒.๐) ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) 

6 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ 
หน่วยงาน ตามภารกิจของ 
หน่วยงาน โตยแสดงข้ันตอน 
การปฏิบัติงานพร้อมอธิบาย 
ขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลา 
ในแต่ละขั้นตอนของการ 
ปฏิบัติงานนั้นๆ โดยจดัท าเป็น 
รูปแบบ "คู่มือมาตรฐานการ 
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน" และ 
สามารถดาวน์โหลดคูม่ือ 
มาตรฐานการปฏิบตัิงานของ 
หน่วยงาน 

   

7 คู่มือส าหรับประชาชน (Service 
Information) ข้อมูลการบริการตามภารกจิ
ของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการให้บริการ
ต่างๆแก่ประชาชนพร้อมอธิบายขั้นตอน
บริการอย่างชัดเจน ทั้งนี้ควรระบรุะยะเวลาใน
แต่ละขั้นตอนของการให้บริการนัน้ๆโดยจัดท า
เป็นรูปแบบ "คู่มือส าหรับประชาชน" และ
สามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ ตลอดจน
แบบฟอร์ม (Download Forms)เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนในการตดิต่อ
ราชการ(ถ้ามี) 

   

8 ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations) 
ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้ง
เตือนรวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงานเช่น 
ประกาศรับสมคัรงานประกาศจดัซื้อจัดจ้างผล
การจัดซื้อจดัจ้าง 

   

9 ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
(e-service) เป็นระบบงาน ตามภารกิจ
หน่วยงานที่จัดท าเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์
ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือ Mobile 
Application ในลักษณะสื่อสารสองทาง 
(Interactive) (ถ้ามี) 

   

10 แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์แสดงระดับ
ความพึงพอใจและมีระบบประเมนิความพึง
พอใจท่ีมีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

   



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2566 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อหน่วยงาน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล สสจ.ชัยภูมิ กระทรวงสำธำรณสุข 
วัน/เดือน/ปี :  2 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565 
หัวข้อ: กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT)
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
แบบกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) 
MOIT 1 ได้แก่ หน่วยงำนมีกำรวำงระบบโดยกำรก ำหนดมำตรกำรกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ ผ่ำนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน 
 
Link ภายนอก: http://sasukphakdee.org/portal/2022/12/31/ita2566/ 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
(นำงสำวรุจิรำ  จุลทะหว้ำ) 

ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล 
2 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565 

 

ผู้อนุมัติรับรอง 

 
(นำยพุทธชัย  มำลัย) 

สำธำรณสุขอ ำเภอเทพสถิต 
2 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565 

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นำยพุทธชัย  มำลัย) 

สำธำรณสุขอ ำเภอเทพสถิต 
2 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565 

 
 


