
วิธีการและข้ันตอนเปดเผยขอมูลศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผานเว็บไซตสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเว็บไซตกระทรวงสาธารณสุข 

 

ที ่ หัวขอเรื่องของขอมูล 
ขั้นตอนการเผยแพร/

ปรับปรุงขอมูล 
ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 

๑. ขอมูลหนวยงาน ( General Information)
ประกอบดวย 
1. ประวัติความเปนมา 
2. วิสัยทัศน พันธกิจ 
3. โครงสรางหนวยงาน 
4. ทําเนียบผูบริหาร 
5. ขอมูลผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (Chief information Officer :CIO) 
6. อํานาจหนาที ่
7. ยุทธศาสตร 
8. แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการและ
งบประมาณรายจายประจําป 
9. คํารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
10. รายละเอียดชองทางการติดตอสื่อสาร 
10.1 หมายเลขโทรศัพท 
10.2 หมายเลขโทรสาร 
10.3 แผนที่ตั้งหนวยงานงาน 
10.4 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
(emailaddress) 

ขั้นตอนการเผยแพร 
ขอมูลตอสาธารณะ 
ผานเว็บไซต สํานักงาน 
ปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข และ 
เว็บไซตกระทรวง 
สาธารณสุข 
เปนไปตามขอ 2.1-2.7 
ตามประกาศสํานักงาน 
ปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข 
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 
2561 เรื่อง แนวทาง 
การเผยแพรขอมูล 
ตอสาธารณะผาน 
เว็บไซตของหนวยงาน 
พ.ศ. 2561 สําหรับ 
หนวยงานในราชการ 
บริหารสวนกลาง 
สํานักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข 

ศูนยเทคโนโลยี 
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
สํานักงาน 
ปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข 

ศูนยเทคโนโลยี 
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
สํานักงาน 
ปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข 

๒. กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่เก่ียวของ 
กับหนวยงาน (Law, Regulatory, 
Compliance) โดยแสดงที่มาของขอมูล 
อยางชัดเจน 

๓. คลังความรู (Knowledge) เชน ขาวสาร 
ความรูสุขภาพในรูปแบบ Info Graphic สื่อ 
มัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ขอมูลสถิต ิ
ตาง ๆ โดยอางอิงถึงแหลงที่มา และวัน เวลา 
กํากับเพื่อประโยชนในการนําขอมูล 
ไปใชตอ (ถาม)ี 

๔. รายชื่อเว็บไซตหนวยงานที่เกี่ยวของ (Web 
link) เชน หนวยงานในสังกัด หนวยงาน 
สังกัดเดียวกัน หนวยงานภายนอก หรือ 
เว็บไซตอ่ืน ๆ ที่นาสนใจ 

๕. ขอมูลขาวสารที่จัดไวใหประชาชนตรวจดูได 
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ 
ราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9
และขอมูลขาวสารอ่ืนที่คณะกรรมการขอมูล  



ที ่ หัวขอเรื่องของขอมูล 
ขั้นตอนการเผยแพร/

ปรับปรุงขอมูล 
ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 

ขาวสารของราชการกําหนด ตามมาตรา 9(8) 
และมาตรฐานเว็บไซตหนวยงานภาครัฐ 
(Government Website Standard 
Version 2.0) ของสํานักงานรัฐบาล 
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

๖. คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
ตามภารกิจของหนวยงาน โดยแสดงขั้นตอน 
การปฏิบัติงานพรอมอธิบายขั้นตอน 
ปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแตละข้ันตอน 
ของการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยจัดทําเปน 
รูปแบบ “คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ 
หนวยงาน” และสามารถดาวนโหลดคูมือ 
มาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

๗. คูมือสําหรับประชาชน (Service 
Information)ขอมูลการบริการตามภารกิจ 
ของหนวยงาน โดยแสดงขั้นตอนการ 
ใหบริการตางๆ แกประชาชนพรอมอธิบาย 
ขั้นตอนบริการอยางชัดเจน ทั้งนี้ควรระบุ 
ระยะเวลาในแตละข้ันตอนของการใหบริการ 
นั้นๆ โดยจัดทําเปนรูปแบบ “คูมือสําหรับ 
ประชาชน” และสามารถดาวนโหลดเอกสาร 
คูมือ ตลอดจนแบบฟอรม (Download 
Forms) เพ่ืออํานวยความสะดวกแก 
ประชาชนในการติดตอราชการ (ถาม)ี 

๘. ขาวประชาสัมพันธ (Public Relations) 
ขาวสารทั่วไป ภาพขาวกิจกรรม เรื่องแจง 
เตือน รวมถึงขาวประกาศของหนวยงาน เชน 
ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจาง 
ผลการจัดซื้อจัดจาง 

๙. ระบบงานใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 
(e-Service)เปนระบบงานตามภารกิจ 
หนวยงานที่จัดทําเปนระบบงานคอมพิวเตอร 
ใหบริการผานหนาเว็บไซต หรือ Mobile 
Applicationในลักษณะสื่อสารสองทาง 
(Interactive) (ถาม)ี 

๑๐. แสดงสถิติการเขาใชบริการเว็บไซต 
แสดงระดับความพึงพอใจ และมี 
ระบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอ 
เว็บไซตของหนวยงาน 

 



 
วิธีการและข้ันตอนเปดเผยขอมูลสําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผานเว็บไซตระดับหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ที ่ หัวขอเรื่องของขอมูล 
ขั้นตอนการเผยแพร/

ปรับปรุงขอมูล 
ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 

๑. ขอมูลหนวยงาน ( General Information)
ประกอบดวย 
1. ประวัติความเปนมา 
2. วิสัยทัศน พันธกิจ 
3. โครงสรางหนวยงาน 
4. ทําเนียบผูบริหาร 
5. ขอมูลผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (Chief information Officer :CIO) 
6. อํานาจหนาที ่
7. ยุทธศาสตร 
8. แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการและ
งบประมาณรายจายประจําป 
9. คํารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
10. รายละเอียดชองทางการติดตอสื่อสาร 
10.1 หมายเลขโทรศัพท 
10.2 หมายเลขโทรสาร 
10.3 แผนที่ตั้งหนวยงานงาน 
10.4 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
(emailaddress) 
 

ขั้นตอนการเผยแพร 
ขอมูลตอสาธารณะ 
ผานเว็บไซต สํานักงาน 
ปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข และ 
เว็บไซตกระทรวง 
สาธารณสุข 
เปนไปตามขอ 2.1-2.7 
ตามประกาศสํานักงาน 
ปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข 
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 
2561 เรื่อง แนวทาง 
การเผยแพรขอมูล 
ตอสาธารณะผาน 
เว็บไซตของหนวยงาน 
พ.ศ. 2561 สําหรับ 
หนวยงานในราชการ 
บริหารสวนกลาง 
สํานักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข 

กลุม/ฝายหรือ 
คณะทํางาน 
หรือเจาหนาที่ 
ปฏิบัติงาน
บริหาร 
จัดการเว็บไซต 
ของหนวยงาน 

กลุม/ฝายหรือ 
คณะทํางาน 
หรือเจาหนาที่ 
ปฏิบัติงาน 
บริหารจัดการ 
เว็บไซต 
ของหนวยงาน 

๒. กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่เก่ียวของ 
กับหนวยงาน (Law, Regulatory, 
Compliance) โดยแสดงที่มาของขอมูล 
อยางชัดเจน 

๓. คลังความรู (Knowledge) เชน ขาวสาร 
ความรูสุขภาพในรูปแบบ Info Graphic สื่อ 
มัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ขอมูลสถิต ิ
ตาง ๆ โดยอางอิงถึงแหลงที่มา และวัน เวลา 
กํากับเพื่อประโยชนในการนําขอมูล 
ไปใชตอ (ถาม)ี 

๔. รายชื่อเว็บไซตหนวยงานที่เกี่ยวของ (Web 
link) เชน หนวยงานในสังกัด หนวยงาน 
สังกัดเดียวกัน หนวยงานภายนอก หรือ 
เว็บไซตอ่ืน ๆ ที่นาสนใจ 
 



ที ่ หัวขอเรื่องของขอมูล 
ขั้นตอนการเผยแพร/

ปรับปรุงขอมูล 
ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 

๕. ขอมูลขาวสารที่จัดไวใหประชาชนตรวจดูได 
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ 
ราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9
และขอมูลขาวสารอ่ืนที่คณะกรรมการขอมูล   
ขาวสารของราชการกําหนด ตามมาตรา 9(8) 
และมาตรฐานเว็บไซตหนวยงานภาครัฐ 
(Government Website Standard 
Version 2.0) ของสํานักงานรัฐบาล 
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 
 

๖. คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
ตามภารกิจของหนวยงาน โดยแสดงขั้นตอน 
การปฏิบัติงานพรอมอธิบายขั้นตอน 
ปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแตละข้ันตอน 
ของการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยจัดทําเปน 
รูปแบบ “คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ 
หนวยงาน” และสามารถดาวนโหลดคูมือ 
มาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
 

๗. คูมือสําหรับประชาชน (Service 
Information)  
ขอมูลการบริการตามภารกิจ 
ของหนวยงาน โดยแสดงขั้นตอนการ 
ใหบริการตางๆ แกประชาชนพรอมอธิบาย 
ขั้นตอนบริการอยางชัดเจน ทั้งนี้ควรระบุ 
ระยะเวลาในแตละข้ันตอนของการใหบริการ 
นั้นๆ โดยจัดทําเปนรูปแบบ “คูมือสําหรับ 
ประชาชน” และสามารถดาวนโหลดเอกสาร 
คูมือ ตลอดจนแบบฟอรม (Download 
Forms) เพ่ืออํานวยความสะดวกแก 
ประชาชนในการติดตอราชการ (ถาม)ี 
 

๘. ขาวประชาสัมพันธ (Public Relations) 
ขาวสารทั่วไป ภาพขาวกิจกรรม เรื่องแจง 
เตือน รวมถึงขาวประกาศของหนวยงาน เชน 
ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจาง 
ผลการจัดซื้อจัดจาง 
 
 
 



ที ่ หัวขอเรื่องของขอมูล 
ขั้นตอนการเผยแพร/

ปรับปรุงขอมูล 
ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 

๙. ระบบงานใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 
(e-Service)เปนระบบงานตามภารกิจ 
หนวยงานที่จัดทําเปนระบบงานคอมพิวเตอร 
ใหบริการผานหนาเว็บไซต หรือ Mobile 
Applicationในลักษณะสื่อสารสองทาง 
(Interactive) (ถาม)ี 
 

๑๐. แสดงสถิติการเขาใชบริการเว็บไซต 
แสดงระดับความพึงพอใจ และมี 
ระบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอ 
เว็บไซตของหนวยงาน 

 


