
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาร ผ่านเว็บไซต์สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบ้านธิ 

ที ่ หัวข้อเรื่องของข้อมูล ขั้นตอนการเผยแพร่/ 
ปรับปรุงข้อมูล 

กลไกการกํากับ
ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ข้อมูลหน่วยงาน (General 
Information) ประกอบด้วย   
1. ประวัติความเป็นมา  
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
3. โครงสร้างหน่วยงาน   
4. ทําเนียบผู้บริหาร   
5. ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระดับสูง (Chief 
information Officer : CIO)   
6. อํานาจหน้าที่   
7. ยุทธศาสตร์   
8. แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน 
โครงการ และ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 
9. คํารับรอง รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ   
10. รายละเอียดช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร   
10.1 หมายเลขโทรศัพท์  
10.2 หมายเลขโทรสาร   
10.3 แผนที่ตั้งหน่วยงานงาน   
10.4 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email 
address) 

ขั้นตอนการ เผยแพร่
ข้อมูล ต่อสาธารณะ 
ผ่านเว็บไซต์ สํานักงาน 
เป็นไปตามข้อ 2.1-2.2
ตาม ประกาศสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ
บ้านธิ ลงวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2563 เรื่อง 
แนวทางเผยแพร่ ข้อมูล
ต่อ สาธารณะผ่าน 
เว็บไซต์ หน่วยงาน
สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอบ้านธิ 

1.กลไกการ 
เผยแพร่ข้อมูล ต่อ
สาธารณะ ผ่าน
เว็บไซต์ สํานักงาน 
เป็นไปตามข้อ  
3.1-3.5 ตาม 
ประกาศลงวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2563 
เรื่อง แนวทาง
เผยแพร่ ข้อมูลต่อ 
สาธารณะผ่าน 
เว็บไซต์ หน่วยงาน
สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ
บ้านธิ 
2.การรายงานผล
การติดตามการ
ดําเนินงาน 2 รอบ 
รอบท่ี 1 ตัดยอด 
ณ วันที่ 28 ก.พ64 
รอบท่ี 2 ตัดยอด 
ณ วันที่ 31 ก.ค.64 

นายดํารงค์เดช 
ม่ันใจวงค์ 
นางสุจิตรา   
ปิ่นกุมภีร์ 
 
 
 
ผู้ตรวจสอบ 
สาธารณสุขอําเภอ
บ้านธิ 

2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่
เกี่ยวข้อง กับ หน่วยงาน (Law, 
Regulatory, Compliance) โดย
แสดงที่มาของข้อมูล อย่างชัดเจน     

   

3 คลังความรู้ (Knowledge) เช่น 
ข่าวสาร ความรู้ สุขภาพในรูปแบบ 
Info Graphic สื่อ มัลติมีเดีย บทความ 
ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติ ต่าง ๆ โดย
อ้างอิง ถึงแหล่งที่มา และวัน เวลา 
กํากับเพ่ือประโยชน์ใน การนําข้อมูล 
ไปใช้ต่อ (ถ้ามี)     

   



4 รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(Web link) เช่น หน่วยงานในสังกัด 
หน่วยงาน สังกัดเดียวกัน หน่วยงาน
ภายนอก หรือ เว็บไซต์อ่ืน ๆ ที่
น่าสนใจ     

   

5 ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้ ตาม พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. 2540 ตาม
มาตรา 7 มาตรา 9 และข้อมูล 
ข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูล 
ข่าวสารของ    
ราชการกําหนด ตามมาตรา 9 (8) และ
มาตรฐาน เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ 
(Government Website Standard 
Version 2.0) ของสํานักงาน รัฐบาล 
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

   

6 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน ตาม ภารกิจของหน่วยงาน 
โดยแสดงขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน
พร้อมอธิบายขั้นตอน ปฏิบัติงาน ระบุ 
ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน ของการ
ปฏิบัติงานนั้นๆ โดยจัดทําเป็น รูปแบบ 
“คู่มือมาตรฐานการ ปฏิบัติงานของ 
หน่วยงาน” และสามารถดาวน์ โหลด
คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน  
 

   

7 คู่มือสําหรับประชาชน (Service 
Information) ข้อมูลการบริการตาม
ภารกิจ ของหน่วยงาน โดย แสดง
ขั้นตอนการ ให้บริการต่างๆ แก่
ประชาชน พร้อมอธิบาย ขั้นตอน
บริการอย่างชัดเจน ทั้งนี้ควร ระบุ 
ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการ
ให้บริการ นั้นๆ โดยจัดทําเป็นรูปแบบ 
“คู่มือสําหรับ ประชาชน” และ
สามารถดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ 

   



ตลอดจนแบบฟอร์ม (Download 
Forms) เพ่ือ อาํนวยความสะดวกแก่ 
ประชาชนในการติดต่อ ราชการ (ถ้ามี) 

8 ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public 
Relations) ข่าวสาร ทั่วไป ภาพข่าว
กิจกรรม เรื่องแจ้ง เตือน รวมถึง ข่าว
ประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศ
รับสมัคร งาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

   

9 ระบบงานให้บริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (eService)เป็น
ระบบงานตามภารกิจ หน่วยงานที่ 
จัดทําเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ 
ให้บริการผ่าน หน้าเว็บไซต์ หรือ 
Mobile Applicationใน ลักษณะ
สื่อสารสองทาง (Interactive) (ถ้ามี) 

   

10 แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ 
แสดงระดับ ความพึงพอใจ และมี 
ระบบประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อ 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

   

 

 


