
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน พ.ศ. 2566 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู ้จังหวัดภูเก็ต 

(ปรับปรุง 22 พฤศจิกายน 2565) 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ จึงได้
กำหนดแนวทางการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ เพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวได้สะดวก ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบ
การดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ ตามนโยบายท่ีประกาศไว้ ดังนี้ 
 

(1) ขอบเขต 

 เริ่มจากจากเจ้าหน้าท่ีผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ 
เสนอข่าวสารท่ี สาธารณสุขอำเภอกะทู้ หรือประธานข้อมูลข่าวสารประจำหน่วยงาน เพื่อพิจารณาอนุญาตให้
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ กรณีท่ีอนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ (Web Master) นำข้อมูลข่าวสารนี้ ขึ้นเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ พร้อมท้ัง
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนความเป็นปัจจุบันของข้อมูล และนำข้อมูลลงจากเว็บไซต์เมื่อครบ
ระยะเวลาการเผยแพร่ข้อมูล กรณีท่ีไม่อนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ (Web Master) 
ประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าหน้าท่ีผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร พร้อมช้ีแจงข้อมูลท่ีจะประสงค์จะเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ ตามข้ันตอนแรกอีกครั้ง 
 

(2) ข้ันตอนการปฏิบัติการ 

 (2.1) เจ้าหน้าท่ีผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลเสนอข้อมูลข่าวสารท่ีประธานศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำ
หน่วยงาน เพื่อเสนอข้อมูลข่าวสารต่อ สาธารณสุขอำเภอกะทู้ ขออนุญาตให้เผยแพร่ 

 (2.2) ประธานศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหน่วยงาน พิจารณาข้อมูลข่าวสารท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้ประสงค์จะ
เผยแพร่ข้อมูล เสนอข้อมูลข่าวสารต่อ สาธารณสุขอำเภอกะทู้ ขออนุญาตให้เผยแพร่ 

  (2.1.1) กรณีอนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ (Web Master) นำข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ 

  (2.2.2) กรณีไม่อนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ ให้
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ (Web Master) ประสานเจ้งกลับไปยังเจ้าหน้าท่ีผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลพร้อมช้ีแจง
เหตุผล 

 (2.3) เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ (Web Master) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูล และนำข้อมูลลงจากเว็บไซต์เมื่อครบระยะเวลาการเผยแพร่จ้อมูล 

 



ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ 

ลำดับ กระบวนการ ใช้เวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. เจ้าหน้าท่ีผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 

30 นาที เจ้าหน้าท่ีผู้
ประสงค์จะ

เผยแพร่ข้อมูล 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ช่ัวโมง - สาธารณสุข
อำเภอกะทู้ 
- ประธานศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
ประจำหน่วยงาน 

30 นาที - เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ 
(Web Master) 

 
3 
 
 
 
 
 
 

2 ช่ัวโมง เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ 

(Web Master) 

 

เสนอข้อมูลข่าวสารท่ีประธานศูนย์ข้อมูล
จ่าวสารประจำหน่วยงาน ขออนุญาตให้
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอกะทู้ต่อสาธารณสุขอำเภอกะทู้ ท่ี
ตนสังกัดอยู่ 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
(Web Master) 

ประสานแจ้งกลับไป
ยังเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ี

ประสงค์จะเผยแพร่
ข้อมูล 

(2.2) ไม่อนุญาต 

(2) สาธารณสุขอำเภอกะทู้ 

พิจารณา 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ (Web Master) นำ
ข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ 

(2.1) อนุญาต 

(3) เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ (Web Master) 
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตลอดจน
ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลและนำข้อมูล

ลงจากเว็บไซต์เมื่อครบระยะเวลาการ
เผยแพร่ข้อมูล 



วิธีการและข้ันตอนเปิดเผยข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ท่ี หัวข้อเร่ืองของข้อมูล ขั้นตอนการเผยแพร่/
ปรับปรุงข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

1 ข้อมูลหน่วยงาน (General Information) 
ประกอบด้วย 
1. ประวัติความเป็นมา 
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
3. โครงสร้างหน่วยงาน 
4. ทำเนียบผู้บริหาร 
5. ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) 
6. อำนาจหน้าท่ี 
7. ยุทธศาสตร์ 
8. แผนปฏิบัติราชการ แผนงานโครงการและ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
9. ค่ารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
10. รายละเอียดช่องทางการติดต่อส่ือสาร 
     10.1 หมายเลขโทรศัพท์ 
     10.2 หมายเลขโทรสาร 
     10.3 แผนท่ีต้ังหน่วยงาน 
     10.4 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
             (E-mail address) 

ขั้นตอนการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ 
สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอกะทู้เป็นไปตาม
ข้อ 2.1 – 2.7 ตาม
ประกาศปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ลงวันท่ี 
30 พฤษภาคม 2562 
เรื่อง แนวทางการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน พ.ศ. 
2562 สำหรับ
หน่วยงานในราชการ
บริหารส่วนกลาง
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

นายนำชัย  
ประทีป ณ 
ถลาง 
 
 

นางสาวกุมภา 
ดาศรี 

2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวจ้องกับ
หน่วยงาน (Law, Regulatory, Compliance) 
โดยแสดงท่ีมาของข้อมูลอย่างชัดเจน 

3 คลังความรู้ (Knowledge) เช่น ข่าวสารความรู้
สุขภาพในรูปแบบ Info Graphic ส่ือมัลติมีเดีย
บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติต่าง ๆ โดย
อ้างอิงถึงแหล่งท่ีมา และวันเวลากำกับเพื่อ
ประโยชน์ในการนำข้อมูลไปใช้ต่อ 
  

4 รายช่ือเว็บไซต์หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(WeblinK) เช่น หน่วยงานในสังกัด หน่วยงาน
ในสังกัดเดียวกัน หน่วยงานภายนอก หรือ
เว็บไซต์อื่น ๆ ท่ีน่าสนใจ 

   

 

 



ท่ี หัวข้อเร่ืองของข้อมูล ขั้นตอนการเผยแพร่/
ปรับปรุงข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

5 ข้อมูลข่าวสารท่ีจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2550 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และข้อมูล
ข่าวสารอื่นท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการกำหนด ตามมาตรา 9(8) และมาตรฐาน
เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government 
Website Standard Version 2.0) ของ
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) 

   

 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานพร้อมอธิบายข้ันตอนปฏิบัติงาน ระบุ 
ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้น 
ๆ โดยจัดทำเป็นรูปแบบ “คู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน” และสามารถดาวน์
โหลดคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

7  คู่มือสำหรับประชาชน (Service Information) 
ข้อมูลการบริการตามภารกิจขอหน่วยงาน โดย
แสดงขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ แก่ประชาชน
พร้อมอธิบายข้ันตอนบริการอย่างชัดเจน ท้ังนี้ควร
นั้น ๆ โดยจัดทำเป็นรูปแบบ “คู่มือสำหรับ
ประชาชน” และสามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
ตลอดจนแบบฟอร์ม (Download Forms) เพื่อ
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนการติดต่อ
ราชการ 

9 ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ข่าวสาร
ท่ัวไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้งเดือน รวมถึงข่าว
ประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

10 ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Service) เป็นระบบงานตามภารกิจหน่วยงานท่ี
จัดทำเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ให้บริการผ่าน
หน้าเว็บไซต์ หรือ Mobile Application ใน 
ลักษณะส่ือสารสองทาง (Interactive) (ถ้ามี) 

11 แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์แสดงระดับ
ความพึงพอใจ และมีระบบประเมินความพึงพอใจ
ท่ีมีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน 



กลไกการตรวจสอบ กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 

1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ ได้กำหนดให้เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติหน้าท่ีผู้ดูแลบริหารจัดการ
เว็บไซต์ Web Master จำนวน 2 คน ด้ังนี้ 
1.1 นายนำชัย ประทีป ณ ถลาง     ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
1.2 ว่าท่ีร.ต.หญิงรัตนพร  คงตุ้ง     ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

2. เจ้าหน้าท่ี Web Master มีหน้าท่ีตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุกรายการท่ีเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ หากพบว่าครบระยะเวลาการเผยแพร่ให้นำรายการ
นั้นลงจากเว็บไซต์ 

3. เจ้าหน้าท่ี Web Master มีหน้าท่ีตรวจสอบความครบถ้วนของรายการ ข้อมูลข่าวสารตาม
มาตรฐานเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version 2.0) ของ
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และข้อมูลข่าวสารอื่นท่ีคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการกำหนด 

4. เจ้าหน้าท่ี Web Master มีหน้าท่ีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสท่ีจะ
เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

5. ให้กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ ส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะการบริการจัดการเว็บไซต์ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) 
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง ท้ังการฝึกอบรม (Training) และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น  (Knowledge Management)  ท้ั ง นี้ ให้ ส ำ นั ก ง าน ส าธ า ร ณ สุ ข อ ำ เภ อ 
กะทู้ นำประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ พ.ศ. 2566 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

6. ให้มีการรายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อผู้บริหาร โดยกำกับติดตาม 2 รอบ 

รอบท่ี 1 ตัดยอด ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566 
รอบท่ี 2 ตัดยอด ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2566 
 
 


