
 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  โทร ๐ ๓๔๙๐ ๐๖๐๕  

ที ่  นฐ ๐๖๓๓/๗๓๓ วันที่   ๔   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕ 

เรื่อง   รายงานการวางระบบโดยก าหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

เรียน    สาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 

 ด้วยส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม มีภารกิจในการบริหารจัดการเว็บไซต์ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอดอนตูม ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชน ให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ (Government Website Standard)  

 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปตามมาตรฐานภาครัฐ ส านักง าน
สาธารณสุขอ าเภอดอนตูม จึงขอรายงานการวางระบบโดยก าหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะดังนี้  
 ๑. ประกาศ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ส าหรับส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอดอนตูม  
 ๒. ค าสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ส าหรับ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม  
 ๓. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 
 ๔. รายงานผลการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปี ๒๕๖๕   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาลงนามและน าเอกสาร ฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอดอนตูม (http://www.dontoomhealth.com) รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

 

                                                                  
                    (นางสาวภวรัญ  แก้วสุจริต) 
                นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 
 

 

  ความเห็นของสาธารณสขุอ าเภอ 
         ( / ) อนุญาตให้เผยแพร่ได ้
 

  ลงช่ือ       
          (นายสายันต์  มั่นใจจริง) 
         สาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 

 
 

     - ส ำเนำคู่ฉบับ -  - ส าเนาคู่ฉบับ- 

……………พิมพ์ 

...............ร่าง/ทาน 

...............ตรวจ 



 
ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหนว่ยงาน  
******************* 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องด าเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ของภาครัฐ 
(Government website Standard) เพ่ือให้บริการตามภารกิจและอ านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบันนั้น 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม ได้ก าหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 

1. เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   ดังนี้  
1.1 ข้อมูลของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม (General Information) ประกอบด้วย ประวัติความ

เป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน ท าเนียบผู้บริหาร (Chief information Office : CIO) อ านาจหน้าที่ 
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ค ารับรอง รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสารหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้ งหน่วยงานงาน 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ email address  

1.2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม (Law, Regulatory, 
Compliance) โดยแสดงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน 

1.3 คลังความรู้ (Knowledge) เช่น ข่าวสารความรู้สุขภาพในรูปแบบ Info Graphic สื่อมัลติมีเดีย บทความ 
ผลงานวิจัยข้อมูลสถิติต่าง ๆ โดยอ้างอิงถึงแหล่งที่มาและวัน เวลา ก ากับ เพ่ือประโยชน์ในการน าข้อมูล  ไปใช้ต่อ 
(ถ้ามี) 

1.4 รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Web link) เช่น หน่วยงานในสังกัดหน่วยงานสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอดอนตูม หน่วยงานภายนอกหรือเว็บไซต์อ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ  

1.5 ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนดตามมาตรา 9 (8) 
และมาตรฐานเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ (Government website Standard Version 2.0) ของส านักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ องค์การมหาชน  

1.6 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
พร้อมอธิบายขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้น ๆ โดยจัดท าเป็นรูปแบบ 
“คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน       

1.7 คู่มือส าหรับประชาชน (Service Information) ข้อมูลการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดง
ขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ แก่ประชาชนพร้อมอธิบายขั้นตอนบริการอย่างชัดเจน ทั้งนี้ควรระบุระยะเวลาในแต่ละ
ขั้นตอนของการให้บริการนั้น ๆ โดยจัดท าเป็นรูปแบบ “คู่มือส าหรับประชาชน” และสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม (Download forms) เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการติดต่อราชการ (ถ้ามี) 



 
 

1.8 ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือนรวมถึง       
ข่าวประกาศของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม เช่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง  

1.9 ระบบงานให้บริการ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เป็นระบบงานตามภารกิจหน่วยงานที่จัดท า
เป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือ Mobile Application ในลักษณะสื่อสารสองทาง 
(Interactive) (ถ้ามี)  

1.10 แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมินความพึงพอใจที่มี
ต่อเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม     

2. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม        
ให้ด าเนินการดังนี้  

2.1 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม ได้แต่งตั้งหรือมอบหมายกลุ่ม/ฝ่าย หรือคณะท างานหรือเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี้ 

    2.1.1 ผู้อนุมัติรับรองข้อมูลคือ นายสายันต์ มั่นใจจริง ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 
               2.1.2 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล คือ นางสาวภวรัญ แก้วสุจริต ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

    2.1.3 ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ คือ นางสาวภัทรพัทธ์ สาชิน ต าแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
2.2 การน าเข้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน ระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของข้อมูล 

ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์โดยมีล าดับการปฏิบัติอย่างน้อย ดังนี้  
    2.2.1 เจ้าหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จะน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้สาธารณสุขอ าเภอดอนตูม

พิจารณาอนุญาต ด้วยแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในราชการบริหาร ส่วนกลาง
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามแนบท้ายประกาศที่เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีเร่งด่วนอนุโลมให้อนุญาต
ทางวาจาได้  

    2.2.2 กรณีอนุญาต สาธารณสุขอ าเภอดอนตูม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ webmaster        
ซึ่งได้รับสิทธิ์ (Username และ Password) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ด าเนินการน าข้อมูลข่าวสารขึ้น เว็บไซต์ใน
หมวดหมู่ที่ถูกต้อง และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น  

    2.2.3 กรณีไม่อนุญาต สาธารณสุขอ าเภอดอนตูม มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่ประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าหน้าที่
ของข้อมูลข่าวสาร นัดพร้อมชี้แจงเหตุผลเช่นไม่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ
ไฟล์ข้อมูลที่อนุญาต 

3. กลไกการตรวจสอบ ก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง  
3.1 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม ได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์ 

webmaster ดังนี้ 
3.1.1 นายฉัตรชัย เหล่ากรุงเก่า ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
3.1.2 นางสาวภวรัญ แก้วสุจรติ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติ 

3.2 เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุกรายการที่เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม หากพบว่าครบระยะเวลาการเผยแพร่ให้น ารายการนั้นลงจาก
เว็บไซต์ 

 



 
 

3.3 เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรฐาน
เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ (Government website Standard Version 2.0) ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และข้อมูล
ข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด  

3.4 เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัดเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแก่
ทางราชการ  

3.5 ให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม ส่งเสริมการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์ 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึกอบรม 
(Training) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Management) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม น าประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม เรื่อง แนวทาง 
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  

ประกาศ  ณ วันที่  23  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 

                      

                            
 

     นายสายันต์  มั่นใจจริง 
                     สาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 

ที่  4 / 2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ          

ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การอ านวยความ สะดวกและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเกิดความโปร่งใสในการด าเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ  

เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม เป็นไปอย่ าง                 
มีประสิทธิภาพ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม จึงแต่งตั้งคณะท างานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. นายสายันต์  มั่นใจจริง        สาธารณสุขอ าเภอดอนตูม      ประธานคณะท างาน 
2. นายฉัตรชัย  เหล่ากรุงเก่า     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                         คณะท างาน  
3. นางสาวภัทรพัทธ์  สาชิน        แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ                                   คณะท างาน  
4. นางสาววรรณา  พันผา           นักวชิาการเงินและบัญชี                                    คณะท างาน 
5. นางสาวภวรัญ  แก้วสุจริต นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ       คณะท างานและเลขานุการ 

 

บทบาทหน้าที ่ดังต่อไปนี้  
1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ  ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 
2. ให้รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมี

เนื้อหาประกอบด้วย จ านวนข่าว เนื้อหาโดยย่อ วันที่ลง ข่าว จ านวนผู้เข้าชม(ถ้ามี) ปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน  

3. ให้รับผิดชอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเว็บไซต์ เมื่อพบปัญหา
ฉุกเฉิน เร่งด่วนให้รายงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม ซึ่งเป็นประธานคณะท างานทราบโดยด่วน 

4. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่สาธารณสุขอ าเภอดอนตูม มอบหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่  23  ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

                            
     

                        นายสายนัต์  มั่นใจจริง 
                      สาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 
 
 
 



กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม จังหวดันครปฐม 

******************************************* 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ       

ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม จึงได้  
ก าหนดแนวทางการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูมเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง  
ข้อมูลข่าวสารได้สะดวกซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบการด าเนินงาน 
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูมตามนโยบายที่ประกาศไว้ ดังนี้ 

1. ขอบเขต 
เริ่มจากจากหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารสุขอ าเภอดอนตูม           

เสนอข่าวสารที่ สาธารณสุขอ าเภอดอนตูมหรือประธานข้อมูลข่าวสารประจ าหน่วยงาน เพ่ือพิจารณาอนุญาตให้  
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูมกรณีที่อนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้เจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบ (Web Master) น าข้อมูลข่าวสารนี้ ขึ้นเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม พร้อมทั้ง ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนความเป็นปัจจุบันของข้อมูล และน าข้อมูลลงจากเว็บไซต์เมื่อครบ  ระยะเวลาการ
เผยแพร่ข้อมูล กรณีที่ไม่อนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) ประสานแจ้ง
กลับไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร พร้อมชี้แจงข้อมูลที่จะประสงค์จะเผยแพร่  ผ่านเว็บไซต์         
ตามข้ันตอนแรกอีกครั้ง 

 (2) ขั้นตอนการปฏิบัติการ  
           (2.1) เจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลเสนอข้อมูลข่าวสารที่ประธานศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจ า

หน่วยงาน เพ่ือเสนอข้อมูลข่าวสารต่อ สาธารณสุขอ าเภอขออนุญาตให้เผยแพร่ 
  (2.2) ประธานศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจ าหน่วยงาน พิจารณาข้อมูลข่าวสารที่เจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์ 

จะเผยแพร่ข้อมูล เสนอข้อมูลข่าวสารต่อ สาธารณสุขอ าเภอดอนตูม ขออนุญาตให้เผยแพร่ 
     (2.2.1) กรณีอนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม             
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) น าข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 
                     (2.2.1) กรณีไม่อนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม         
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) ประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลพร้อม ชี้แจง
เหตุผล  
  (2.3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจน        
ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล และน าข้อมูลลงจากเว็บไซต์เม่ือครบระยะเวลาการเผยแพร่ข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 
ล าดับ กระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1  30 นาที เจ้าหน้าที่ผู้
ประสงค์จะ
เผยแพร่ข้อมูล 

2 1  ชั่วโมง สาธารณสุข
อ าเภอดอนตูม 

3 30 นาที เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ  
(Web  
Master) 

ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ  
(Web  
Master) 

 
 
 

(1.) เจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ขอ้มูล 

เสนอข้อมูลข่าวสารที่ประธานศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารประจ าหน่วยงาน ขออนุญาตให้
เผยแพรผ่่านเว็บไซตส์ านักงานสาธารณสุข
อ าเภอดอนตูม ต่อสาธารณสุขอ าเภอ      
ที่ตนสังกัดอยู ่

(2.2) ไม่อนุญาต 

เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ
(Web Master)ประสาน
แจ้งกลับไปยังเจ้าหน้าที่ผู้

ประสงค์จะเผยแพร่
ข้อมูล 

(2.) สาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 

พิจารณา 

(2.1.) อนุญาต 

เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ (Web Master)    
น าข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซตส์ านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอดอนตมู 

(3.) เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ (Web Master)ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน ตลอดจนถึงความเป็นปัจจุบัน
ของข้อมูล และน าข้อมูลลงจากเว็บไซต์เมื่อครบ
ระยะเวลาการเผยแพร่ข้อมูล 



วิธีการและข้ันตอนเปิดเผยข้อมูลส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูมผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ที ่ หัวข้อเร่ืองของข้อมูล ขั้นตอนการเผยแพร่/

ปรับปรุงข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

1 ข้อมูลหน่วยงาน (General Information)  
ประกอบด้วย 
1.ประวัติความเป็นมา 
2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
3.โครงสรา้งหน่วยงาน 
4.ท าเนียบผู้บรหิาร 
5.ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสูง      
(Chief Information Officer : CIO) 
6.อ านาจหน้าที ่
7.ยุทธศาสตร ์
8.แผนปฏิบัตริาชการ แผนงานโครงการ และ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
9.ค ารับรอง รายงานผลการปฏิบตัริาชการ 
10.รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
   10.1.หมายเลขโทรศัพท์ 
   10.2.หมายเลขโทรสาร 
   10.3.แผนท่ีตั้งของหน่วยงาน 
   10.4.ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 

ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมลูต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
ดอนตูม เป็นไปตามข้อ2.1-2.7 
ตามประกาศส านักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข    
ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม2561 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 
2561 ส าหรับ หน่วยงานใน
ราชการ บริหารส่วนกลาง 
ส านักงาน ปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข 

นางสาวภวรญั 
แก้วสุจริต 

นายฉัตรชัย  
เหล่ากรุงเก่า 

2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงาน โดยแสดงท่ีมาของข้อมูลอย่างชัดเจน 

3 คลังความรู้  (Knowledge) เช่น ข่าวสารความรู้
สุขภาพในรูปแบบ Info Graphic สื่อมัลติมี เดีย 
บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติต่าง ๆ โดยอ้างอิง
แหล่งที่มา และวันเวลาก ากับเพื่อประโยชน์ ในการ
น าข้อมูลไปใช้ต่อ 

4 รายช่ือเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Weblink) 
เช่น หน่วยงานในสังกัด หน่วยงานในสังกัดเดียวกัน 
หน่วยงานภายนอก หรือเว็บไซต์อื่น ๆที่น่าสนใจ 

5 ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 มาตรา 7 มาตรา 9 และข้อมูลข่าวสารอื่นที่
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด 
ตามมาตรา 9(8) และมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงาน
ภาครัฐ(Government Website Standard Version 
2.0) ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มาหาชน) 

6 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานพร้อมอธิบาย ระบุระยะเวลาในแต่ละ
ขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้น ๆ โดยจัดท ารูปแบบ  



ที ่ หัวข้อเร่ืองของข้อมูล ขั้นตอนการเผยแพร่/
ปรับปรุงข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

“คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน”   
และสามารถดาวน์โหลดได้ 

7 คู่ มื อส าหรับประชาชน ( Service Information) 
ข้อมูลการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน โดย
แสดงขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆแก่ประชาชน 
พร้อมอธิบายขั้นตอนอย่างชัดเจน พร้อมระบุ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน โดยจัดท า
ในรูปแบบ”คู่มือส าหรับประชาชน” และสามารถ
ดาวน์โหลดได้ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ในการติดต่อราชการ 

8 ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ข่าวสาร 
ทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน รวมถึง ข่าว
ประกาศของหน่วยงาน เช่นประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

   

9 ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์         
(e-Service) เป็นระบบงานตามภารกิจหน่วยงาน    
ที่จัดท าเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ให้บริการผ่าน 
หน้าเว็บไซต์หรือ Mobile Application ในลักษณะ 
สื่อสารสองทาง (interactive) (ถ้ามี) 

   

10 แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์แสดงระดับ 

ความพึงพอใจ และมีระบบประเมนิความพึง พอใจท่ี
มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

   

 
 

                         

  (นายสายันต์  มั่นใจจริง) 
                             สาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 
                  23  ธันวาคม  2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลเผยแพร่เว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง รายงานการวางระบบโดยก าหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลเผยแพร่เว็บไซด์ของหน่วยงานในสังกัด 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม 

ชื่อหน่วยงาน  : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม 
วัน/เดือน/ปี   :  4  พฤศจิกายน  2565 
หัวข้อ          :  รายงานการวางระบบโดยก าหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
รายละเอียดข้อมูล 
                   รายงานการวางระบบโดยก าหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
Link ภายนอก : http://www.dontoomhealth.com 
หมายเหตุ       
:............................................................................................................................. ....................................... 
.......................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................... ................................. 

 

           ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                         ผู้อนุมัติรับรอง 
       

                           ภวรัญ   แก้วสุจริต                                                สายันต์  มั่นใจจรงิ 

         (นางสาวภวรัญ  แก้วสุจริต)                                        (นายสายันต์  มั่นใจจริง) 
 ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                   ต าแหน่ง  สาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 
         วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565                                          วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565                                

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

                                                       ภวรัญ  แก้วสุจริต 
                                                 (นางสาวภวรัญ  แก้วสุจริต)         
                                      ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   
                                                  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565                                                                                              

 

 


