
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบ็ไซต์หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอแม่ทะ  จงัหวดัล าปาง 

(https://www.maethahealth.com/) 
 

            ตามพระราชบญัญตัขิอ้มูลขา่วสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ ก าหนดใหห้น่วยงาน
ของรฐัต้องจดัให้มขีอ้มูลข่าวสารของทางราชการไวใ้หป้ระชาชนเขา้ตรวจดูได ้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่
ทะ จึงได้ก าหนดแนวทางการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ เพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้สะดวก ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถู กต้อง ชดัเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน และ
สามารถตรวจสอบการด าเนินงานของส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ ตามนโยบายทีป่ระกาศไว ้ดงันี้ 
 

(๑) ขอบเขต  
เริม่จากจากหน้าทีผู่ป้ระสงคจ์ะเผยแพร่ขอ้มูลผ่านเวบ็ไซต์ของส านกังานสาธารสุขอ าเภอแม่ทะ   

เสนอข่าวสารที ่สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ หรอืประธานขอ้มูลข่าวสารประจ าหน่วยงาน เพื่อพจิารณาอนุญาตให้
เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ กรณีที่อนุญาตให้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ ให้เจ้าหน้าที่
ผู้ร ับผิดชอบ(Web Master) น าข้อมูลข่าวสารนี้  ขึ้นเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ พร้อมทัง้
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนความเป็นปัจจุบนัของขอ้มูล และน าขอ้มูลลงจากเวบ็ไซต์เมื่อครบ
ระยะเวลาการเผยแพร่ขอ้มูล กรณีทีไ่ม่อนุญาตใหเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซต์ ใหเ้จา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ (Web Master) 
ประสานแจง้กลบัไปยงัเจา้หน้าทีผู่ป้ระสงค์จะเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร พรอ้มชี้แจงขอ้มูลทีจ่ะประสงคจ์ะเผยแพร่
ผ่านเวบ็ไซต ์ตามขัน้ตอนแรกอกีครัง้  

 

(๒) ขัน้ตอนการปฏิบติัการ 

  (๒.๑) เจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ขอ้มูลเสนอขอ้มูลข่าวสารที่ประธานศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร
ประจ าหน่วยงานเพือ่เสนอขอ้มลูขา่วสารต่อ สาธารณสุขอ าเภอแมท่ะ ขออนุญาตใหเ้ผยแพร่ 
  (๒.๒) ผู้รบัผดิชอบศูนยข์อ้มูลข่าวสารประจ าหน่วยงาน พจิารณาขอ้มูลข่าวสารที่เจ้าหน้าที่ผู้
ประสงคจ์ะเผยแพร่ขอ้มลู เสนอขอ้มลูขา่วสารต่อ สาธารณสุขอ าเภอแมท่ะ ขออนุญาตใหเ้ผยแพร่ 
   (๒.๒.๑) กรณีอนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ                     
ใหเ้จา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ (Web Master) น าขอ้มลูขา่วสารขึน้เวบ็ไซตส์ านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 

   (๒.๒.๒) กรณีไม่อนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ                  
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รบัผดิชอบ (Web Master) ประสานแจง้กลบัไปยงัเจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ขอ้มูลพรอ้มชี้แจง
เหตุผล 

  (๒.๓) เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ (Web Master)ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนความ
เป็นปัจจุบนัของขอ้มลู และน าขอ้มลูลงจากเวบ็ไซตเ์มื่อครบระยะเวลาการเผยแพร่ขอ้มลู 
 
 
 
 
 



ขัน้ตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบ็ไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 

 

ล าดบั กระบวนงาน ใช้เวลา ผู้รบัผิดชอบ 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     ๑.เจา้หน้าทีผู่ป้ระสงคจ์ะเผยแพร่ขอ้มลู 
 
 

เสนอขอ้มลูขา่วสารทีผู่ร้บัผดิชอบศูนยข์อ้มลู          (2.2)ไม่อนุญาต 

ขา่วสารประจ าหน่วยงาน ขออนุญาตให ้ 
 เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตส์ านกังานสาธารณสุข 

อ าเภอแมท่ะ ต่อสาธารณสุขอ าเภอแมท่ะ 

ทีต่นสงักดัอยู่ 
 
 
 
 

      (๒) สาธารณสุขอ าเภอแมท่ะ 
 
 
 

                      พิจารณา 

 
 
 
 

                     (๒.๑) อนุญาต 
          
         เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ (Web Master)  
         น าขอ้มลูขา่วสารขึน้เวบ็ไซต์ 
 
 
 
 
 
 

(3) เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ(Web Master) 
ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นตลอดจนความ 

เป็นปัจจุบนัของขอ้มลูและน าขอ้มลูลงจาก  
เวบ็ไซตเ์มื่อครบระยะเวลาการเผยแพร่ขอ้มลู  

 

๓๐ นาท ี เจา้หน้าทีผู่ ้
ประสงคจ์ะ 

เผยแพรข่อ้มลู 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๑ ชัว่โมง - สาธารณสุข
อ าเภอแม่ทะ 

- ผูร้บัผดิชอบ
ศูนยข์อ้มลู
ขา่วสารประจ า
หน่วยงาน 

๓๐ นาท ี เจา้หน้าที ่
ผูร้บัผดิชอบ 
(Web Master) 

๓ 
 
 
 
 

 
 

 

๒ ชัว่โมง เจา้หน้าที ่
ผูร้บัผดิชอบ 
(Web Master) 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

(Web Master) 

ประสาน แจ้งกลบัไป

ยังเจ้าหน้าทีผู่้ที่

ประสงค์จะเผยแพร่ 

ข้อมูล 



วิธีการและขัน้ตอนเปิดเผยข้อมูลส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแมท่ะ ผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน 

 

ท่ี หวัข้อเร่ืองของข้อมูล ขัน้ตอนการ
เผยแพร่/ปรบัปรงุ

ข้อมูล 

ผู้รบัผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

๑ ขอ้มลูหน่วยงาน (General Information) 
ประกอบดว้ย 
๑. ประวตัคิวามเป็นมา 
๒. วสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
๓. โครงสรา้งหน่วยงาน 
๔. ท าเนียบผูบ้รหิาร 
๕. ขอ้มลูผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ระดบัสงู (Chief Information Officer:CIO) 
๖. อ านาจหน้าท ี
๗. ยุทธศาสตร ์
๘. แผนปฏบิตัริาชการ แผนงานโครงการและ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๙. ค ารบัรอง รายงานผลการปฏบิตัริาชการ 
๑๐. รายละเอยีดช่องทางการตดิต่อสือ่สาร 
     ๑๐.๑ หมายเลขโทรศพัท ์
     ๑๐.๒ หมายเลขโทรสาร 
     ๑๐.3 แผนทีต่ ัง้หน่วยงานงาน 
     ๑๐.๔ ไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์ 
(emailaddress) 

ขัน้ตอนการเผยแพร่ 
ขอ้มลูต่อสาธารณะ
ผ่านเวบ็ไซต ์
ส านกังาน
สาธารณสุขอ าเภอ
แมท่ะ เป็นไปตามขอ้ 
2.1-2.2ตามประกาศ
ส านกังาน
สาธารณสุขอ าเภอ           
แมท่ะ ลงวนัที ่๒๐
พฤศจกิายน 256๓ 
เรื่อง แนวทางการ
เผยแพร่ขอ้มลูต่อ
สาธารณะผ่าน
เวบ็ไซตข์อง
หน่วยงาน พ.ศ.256
๔  

กลุ่มงาน/งาน 
หรอื
คณะท างาน 
หรอืเจา้หน้าที่
ปฏบิตังิาน
บรหิารจดัการ
เวบ็ไซตข์อง
ส านกังาน
สาธารณสุข
อ าเภอแม่ทะ 

กลุ่มงาน/งาน 
หรอื
คณะท างาน 
หรอืเจา้หน้าที่
ปฏบิตังิาน
บรหิารจดัการ
เวบ็ไซตข์อง
ส านกังาน
สาธารณสุข
อ าเภอแม่ทะ 

๒ กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
หน่วยงาน (Law, Regulatory,Compliance) 
โดยแสดงทีม่าของขอ้มลูอย่างชดัเจน 

๓ คลงัความรู้ (Knowledge) เช่น ข่าวสารความรู้
สุขภาพในรูปแบบ Info Graphic สื่อมลัตมิเีดีย 
บทความ ผลงานวิจยั ข้อมูลสถิติต่างๆ โดย
อ้างอิงถึงแหล่งที่มา และวันเวลาก ากับเพื่อ
ประโยชน์ในการน าขอ้มลูไปใชต้่อ  
 
 
 



ท่ี หวัข้อเร่ืองของข้อมูล ขัน้ตอนการ
เผยแพร่/ปรบัปรงุ

ข้อมูล 

ผู้รบัผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

๔ รายชื่อเวบ็ไซตห์น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง(Weblink) 
เช่น หน่วยงานในสงักดั หน่วยงานในสงักดั
เดยีวกนั หน่วยงานภายนอกหรอืเวบ็ไซตอ์ื่นๆ 
ทีน่่าสนใจ 
 

   

๕ ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
ตามพระราชบญัญตัขิอมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9และข้อมูล
ข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของ
ราชการก าหนด  ตามมาตรา 9  (8 ) และ
ม าต ร ฐ าน เว็ บ ไซ ต์ ห น่ ว ย ง าน ภ าค รั ฐ
( Government Website StandardVersion 
2.0) ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์
(องคก์ารมหาชน) 
 

๖ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงขัน้ตอน
การปฏบิตังิานพรอ้มอธบิายขัน้ตอนปฏบิตังิาน 
ระบุ ระยะเวลาในแต่ ล ะขั ้นตอนของการ
ปฏิบัติงานนัน้ๆ โดยจดัท าเป็นรูปแบบ "คู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน" และ
สามารถดาว น์ โหลดคู่ มือมาต รฐานการ
ปฏบิตังิานของหน่วยงาน 

๗ คู่มอืส าหรบัประชาชน (ServiceInformation) 
ขอ้มลูการบรกิารตามภารกจิของหน่วยงาน 
โดยแสดงขัน้ตอนการใหบ้รกิารต่างๆ แก่
ประชาชนพรอ้มอธบิายขัน้ตอนบรกิารอย่าง
ชดัเจน ทัง้นี้ควรระบุระยะเวลาในแต่ละขัน้ตอน
ของการใหบ้รกิารนัน้ๆ โดยจดัท าเป็นรปูแบบ 
"คู่มอืส าหรบัประชาชน" และสามารถดาวน์
โหลดเอกสารคู่มอื ตลอดจนแบบฟอรม์ เพือ่
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการตดิต่อ
ราชการ  



 

ท่ี หวัข้อเร่ืองของข้อมูล ขัน้ตอนการ
เผยแพร่/ปรบัปรงุ

ข้อมูล 

ผู้รบัผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

๘ ขา่วประชาสมัพนัธ ์(Public Relations)
ขา่วสารทัว่ไป ภาพขา่วกจิกรรม เรื่องแจง้
เตอืน รวมถงึขา่วประกาศของหน่วยงาน เช่น
ประกาศรบัสมคัรงานประกาศจดัซือ้จดัจา้งผล
การจดัซือ้จดัจา้ง 
 

   

๙ ระบบงานใหบ้รกิารในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส ์  
(e-Service) เป็นระบบงานตามภารกจิ
หน่วยงานทีจ่ดัท าเป็นระบบงานคอมพวิเตอร์
ใหบ้รกิารผ่านหน้าเวบ็ไซต ์หรอื 
MobileApplication  ในลกัษณะสือ่สารสองทาง
(interactive) (ถา้ม)ี 
 

   

๑๐ แสดงสถติกิารเขา้ใชบ้รกิารเวบ็ไซตแ์สดง
ระดบัความพงึพอใจ และมรีะบบประเมนิความ
พงึพอใจทีม่ตี่อเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอรม์การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงานในสงักดัส านักงานสาธารณสุข 
 
ช่ือหน่วยงาน : ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
วนั / เดือน / ปี :    ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
หวัข้อ :  คู่มอืปฏบิตังิานดา้นการรอ้งเรยีน/ร้องทุกข(์เรื่องรอ้งเรยีนทัว่ไป/เรื่องรอ้งเรยีนการจดัซื้อจดัจา้ง 
และคู่มอืเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 
            คู่มอืปฏบิตังิานดา้นการรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข(์เรื่องรอ้งเรยีนทัว่ไป/เรื่องรอ้งเรยีนการจดัซื้อจดัจา้ง 
และคู่มอืเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 
และปรากฎการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน www.maethahealth.com 
Link ภายนอก : ไม่ม ี
หมายเหตุ : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
                         ผู้รบัผิดชอบ                                                                ผู้อนุมติัรบัรอง 
 
                                                                                                                      
                 (นาย ปิตพิงษ์ หลดิชวิวงค)์                                    (นายศุภฤกษ์  ทฉิลาด) 
                  นกัวชิาการสาธารณสุข                                         สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
                     ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๔                                         ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
                                            
                                          ผูร้บัผดิชอบการน าขอ้มลูขึน้เผยแพร่ 

 
                                                
                                                   (นาย ปิตพิงษ์ หลดิชวิวงค)์ 
                       นกัวชิาการสาธารณสุข 
                                                       ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

 

http://www.maethahealth.com/


  
 
 

 
 

 

 

 

 
    

 


