
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  

 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้อง

จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย จึงได้
ก าหนดแนวทางการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสันทราย ข้อมูลในส่วนของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอสันทราย เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้สะดวก ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบการด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ตาม
นโยบายที่ประกาศไว้ ดังนี้ 
 

(๑) ขอบเขต  
เริ่มจากเจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เสนอข่าวสารที่ สาธารณสุขอ าเภอสันทราย 

หรือประธานข้อมูลข่าวสารประจ าหน่วยงาน เพื่อพิจารณาอนุญาตให้เผยแพรผ่่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสันทราย 
ข้อมูลในส่วนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย กรณีที่อนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ (Web Master) น าข้อมูลข่าวสารนี้ ขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสันทราย ข้อมูลในส่วนของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอสันทราย พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนความเป็นปัจจุบันของข้อมูล และ
น าข้อมูลลงจากเว็บไซต์เมื่อครบระยะเวลาการเผยแพร่ข้อมูล กรณีที่ไม่อนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับบผิดชอบ (Web Master) ประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร พร้อมชี้แจง
ข้อมูลที่จะประสงค์จะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ตามข้ันตอนแรกอีกครั้ง  

 

(๒) ขั้นตอนการปฏิบัติการ 

 (๒.๑) เจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลเสนอข้อมูลข่าวสารที่ประธานศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจ า
หน่วยงาน เพื่อเสนอข้อมูลข่าวสารต่อ สาธารณสุขอ าเภอสันทราย ขออนุญาตให้เผยแพร่ 
 (๒.๒) ประธานศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจ าหน่วยงาน พิจารณาข้อมูลข่าวสารที่เจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะ
เผยแพร่ข้อมูล เสนอข้อมูลข่าวสารต่อ สาธารณสุขอ าเภอสันทราย ขออนุญาตให้เผยแพร่ 
  (๒.๑.๑) กรณีอนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์เว็บไซต์ของโรงพยาบาลสันทราย ข้อมูลในส่วนของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) น าข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์  
  (๒.๒.๒) กรณีไม่อนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ให้เจ้าหนา้ทีผู่ร้ับผิดชอบ (Web Master) ประสานแจ้ง
กลับไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลพร้อมชี้แจงเหตุผล  
  (๒.๓) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนความ
เป็นปัจจุบันของข้อมูล และน าข้อมูลลงจากเว็บไซต์เมื่อครบระยะเวลาการเผยแพร่ข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย 

ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     ๑.เจ้าหนา้ทีผู่้ประสงคจ์ะเผยแพร่ข้อมูล        
 
 

      เสนอข้อมูลข่าวสารที่ประธานศนูย์ข้อมูล        (2.2) ไม่อนุญาต 

   ข่าวสารประจ าหนว่ยงาน ขออนุญาตให้  
   เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสนัทราย  
   ข้อมูลในส่วนของส านักงานสาธารณสุข 

   อ าเภอสันทราย 
 
 

      (๒) สาธารณสุขอ าเภอสันทราย 
 
  

                      พิจารณา       

 
 

                   (๒.๑) อนุญาต 

        เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ (Web Master)  

           น าข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์  
 
 
 
 

(3) เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ (Web Master)  
 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตลอดจนความ 

 เป็นปัจจุบันของข้อมูลและน าข้อมลูลงจาก  
 เว็บไซต์เมื่อครบระยะเวลาการเผยแพร่ข้อมลู  

 

๓๐ นาท ี เจ้าหน้าท่ีผู้ 
ประสงค์จะ 

เผยแพร่ข้อมูล 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๑ ชั่วโมง - สาธารณสุข
อ าเภอสันทราย 

- ประธานศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
ประจ าหน่วยงาน 

๓๐ นาท ี เจ้าหน้าท่ี 
ผู้รับผิดชอบ 

(Web Master) 

๓ 
 
 
 
 

 
 

 

๒ ชั่วโมง เจ้าหน้าท่ี 
ผู้รับผิดชอบ 

(Web Master) 

 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
(Web Master) 

ประสาน แจ้งกลับไป
ยังเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ี

ประสงค์จะเผยแพร่ 
ข้อมูล 



วิธีการและข้ันตอนเปิดเผยข้อมูลส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ท่ี หัวข้อเร่ืองของข้อมูล ขั้นตอนการเผยแพร่/
ปรับปรุงข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

๑ ข้อมูลหน่วยงาน (General Information) 
ประกอบด้วย 
๑. ประวัติความเป็นมา 
๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
๓. โครงสร้างหน่วยงาน 
๔. ท าเนียบผู้บริหาร 
๕. ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับสูง (Chief Information Officer:CIO) 
๖. อ านาจหน้าที 
๗.ยุทธศาสตร์ 
๘. แผนปฏิบัติราชการ แผนงานโครงการและ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๙, คารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
๑๐. รายละเอียดช่องทางการติดต่อส่ือสาร 
     ๑๐.๑ หมายเลขโทรศัพท์ 
     ๑๐.๒ หมายเลขโทรสาร 
     ๑๐.๒ แผนท่ีต้ังหน่วยงานงาน 
     ๑๐.๔ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์     
            (emailaddress) 

ขั้นตอนการเผยแพร่ 
ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ 
ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอสันทราย 
เป็นไปตามข้อ 2.1-
2.7 ตามประกาศ
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ลงวันท่ี 
30 พฤษภาคม2561 
เรื่อง แนวทางการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน พ.ศ.
2561 ส าหรับ
หน่วยงานในราชการ
บริหารส่วนกลาง
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

น.ส.จารุวรรณ์  
อินปัญญา 

นางพัทธวรรณ  
ลาน้อย 

๒ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงาน (Law, Regulatory,Compliance) 
โดยแสดงท่ีมาของข้อมูล อย่างชัดเจน 

๓ คลังความรู้ (Knowledge) เช่น ข่าวสารความรู้
สุขภาพในรูปแบบ Info Graphic ส่ือมัลติมีเดีย 
บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติต่างๆ โดยอ้างอิง
ถึงแหล่งท่ีมา และวันเวลาก ากับเพื่อประโยชน์ใน
การน าข้อมูลไปใช้ต่อ  
 
 
 
 



ท่ี หัวข้อเร่ืองของข้อมูล ขั้นตอนการเผยแพร่/
ปรับปรุงข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

๔ รายช่ือเว็บไซต์หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (Weblink) 
เช่น หน่วยงานในสังกัด หน่วยงานในสังกัดเดียวกนั 
หน่วยงานภายนอก หรือเว็บไซต์อื่นๆ ท่ีน่าสนใจ 

   

๕ ข้อมูลข่าวสารท่ีจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
พระราชบัญญัติขอมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540  ตามมาตรา 7 มาตรา 9และข้อมล
ข่าวสารอื่นท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการก าหนด ตามมาตรา 9 (8) และมาตรฐาน
เ ว็ บ ไ ซ ต์ ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ ( Government 
Website Standard Version 2.0) ของ
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

๖ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานพร้อมอธิบายขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบุ
ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
นั้นๆ โดยจัดท าเป็นรูปแบบ "คู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน" และสามารถดาวน์
โหลดคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

๗ คู่มือส าหรับประชาชน (Service Information) 
ข้อมูลการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน โดย
แสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชน
พร้อมอธิบายข้ันตอนบริการอย่างชัดเจน ท้ังนี้ควร
ระบุระยะเวลาในแต่ลขั้นตอนของการให้บริการ
นั้นๆ โดยจัดท าเป็นรูปแบบ "คู่มือส าหรับ
ประชาชน" และสามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ 
ตลอดจนแบบฟอร์ม(Download Forms) เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อ
ราชการ  

 
 
 
 
 
 



ท่ี หัวข้อเร่ืองของข้อมูล ขั้นตอนการเผยแพร่/
ปรับปรุงข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

๘ ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ข่าวสาร
ท่ัวไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน รวมถึง
ข่าวประกาศของหน่วยงาน เช่นประกาศรับสมัคร
งาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

   

๙ ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์    
(e-Service) เป็นระบบงานตามภารกิจหน่วยงาน
ท่ีจัดท าเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ให้บริการผ่าน
หน้าเว็บไซต์ หรือ Mobile Application ใน
ลักษณะส่ือสารสองทาง (interactive) (ถ้ามี) 

   

๑๐ แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์แสดงระดับ
ความพึงพอใจ และมีระบบประเมินความพึง
พอใจท่ีมีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


