
 
 
 

 
 

ประกาศสํานักงานสาธารณสขุอําเภอหนองสองหอง 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลสาธารณะผานเว็บไซดของ 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง พ.ศ. ๒๕๖1 

………………………………………………………… 
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ กําหนดใหหนวยงาน

ของรัฐ ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได และตองดําเนินงานตามมาตรฐาน
เว็บไซดภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อใหบริการตามภารกิจ และอํานวยความสะดวกให
ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก มีความถูกตองชัดเจนครบถวนเปนปจจุบัน น้ัน 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง จึงขอกําหนดแนวทางการเผยแพรขอมูล
สาธารณะผานเว็บไซดของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง ดังตอไปนี้ 

๑. ใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง เผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บ
ไซดของหนวยงาน ดังนี้ 

   ๑.๑ ขอมูลหนวยงาน (General Information) ประกอบดวย ประวัติความเปนมา 
วิสัยทัศน พันธกิจ โครงสรางหนวยงาน ทําเนียบผูบริหาร อํานาจหนาที่ ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ แผนงาน 
โครงการ งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป คํารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
รายละเอียดชองทางการติดตอสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหนวยงาน ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส (E mail address) 
   ๑.๒ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเกี่ยวของกับหนวยงาน (Law, Regulatory, 
Compliance)                                                                                                                                                                                                       
   ๑.๓ คลังความรู  (Knowledge) เชน ขาวสารความรูสุขภาพในรูปแบบ Info 
Graphic สื่อมัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ขอมูลสถิติตาง ๆ โดยอางอิงถึงแหลงท่ีมาและวัน เวลา กํากับ 
เพื่อประโยชนในการนําขอมูลไปใชตอ (ถามี) 
   ๑.๔ รายชื่อเว็บไซดหนวยงานที่เกี่ยวของ (Web link) เชน หนวยงานในสังกัด 
หนวยงานสังกัดเดียวกัน หนวยงานภายนอก หรืออเว็บไซดอื่นๆ ที่นาสนใจ 
   ๑.๕ ขอมูลขาวสารท่ีจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และขอมูลขาวสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการกําหนดตามาตรา ๙(๘) และมาตรฐานเว็บไซดหนวยงานภาครัฐ (Government Website Standard 
Version ๒.๐) ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)   
   ๑.๖ คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงานตามภารกิจของหนวยงาน โดยแสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานพรอมอธิบายขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแตละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้น ๆ 
โดยจัดทําเปนรูปแบบ “คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน” และสามารถดาวนโหลดคูมือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของหนวยงาน 
   ๑.๗ คูมือสําหรับประชาชน (Service Information) ขอมูลการบริการตามภารกิจ
ของหนวยงาน โดยแสดงขั้นตอนการใหบริการตาง ๆ แกประชาชนพรอมอธิบายขั้นตอนบริการอยางชัดเจน 
ทั้งนี้ควรระบุระยะเวลาในแตละขั้นตอนของการใหบริการนั้น ๆ โดยจัดทําเปนรูปแบบ “คูมือสําหรับ
ประชาชน” และสามารถดาวนโหลดเอกสาร คูมือ ตลอดจนแบบฟอรม (Download forms) เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกประชาชนในการติดตอราชการ (ถามี) 
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   ๑.๘ ขาวประชาสัมพันธ (Public Relations) ขาวสารท่ัวไป ภาพขาวกิจกรรม เรื่อง
แจงเตือน รวมถึงขาวประกาศของหนวยงาน เชน ประกาศรับสมัครงาน ประกาศการจัดซื้อจัดจาง ผลการ
จัดซื้อจัดจาง 
   ๑.๙ ระบบงานใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service) เปนระบบงานตาม
ภารกิจหนวยงาน ที่จัดทําเปนระบบงานคอมพิวเตอรใหบริการผานหนาเว็บไซด หรือ Mobile Application ใน
ลักษณะสื่อสารสองทาง (Interactive) ถาม ี
   ๑.๑๐ แสดงสถิติการเขาใชบริการเว็บไซด แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบ
ประเมินความพึงพอใจที่มีตอเว็บไซดของหนวยงาน 

๒. ขั้นตอนการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
หนองสองหอง ใหดําเนินการดังนี้ 

๒.๑ สาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง จัดทําคําสั่งมอบหมายหนาที่ผูรับผิดชอบ 
การใหขอมูล ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพรผูอนุมัติรับรอง ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสอง
หอง  

๒.๒ ขอมูลขาวสารตองใชคําอธิบาย/คําบรรยายเนื้อหาท่ีมีความถูกตอง และมีความ
เหมาะสม ขอความ และรูปภาพประกอบท่ีนํามาใชจะตองไมละเมิดลิขสิทธิ์ หากจําเปนตองนํามาเผยแพรให
ระบุแหลงที่มาขอมูลอางอิงรูปแบบไฟลขอมูลที่ อนุญาต ไดแก ไฟลท่ีมีนามสกุล .pdf .xls .xlsx .doc .docx 
.jpg .png .zip .rar ขนาดไฟล (size) ไมควรเกินไฟลละ 4 MB และทั้งนี้ตองเปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวย
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๖๐ อยางเครงครัด เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหายและ
ลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

๒.๓ การนําเขาขอมูลขาวสาร ตองเปนขอมูลปจจุบัน ถูกตองและครบถวน ระบุ 
แหลงท่ีมาหรือเจาของขอมูล ชวงวันท่ีของขอมูลขาวสาร วันท่ีเผยแพร ประเภท(นามสกุล) ไฟล ขนาดไฟลโดย
มีลําดบัการปฏิบัติอยางนอย ดังนี้ 

๒.๓.๑ ผูรับผิดชอบการใหขอมูล นําสงขอมูลขาวสาร พรอมแบบฟอรม 
การขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซดของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง แนบทายประกาศนี้ กรณี
เรงดวนอนุโลมใหอนุญาตทางวาจาได แลวเสนอแบบฟอรมฯ ภายหลังโดยเร็ว  

๒.๓.๒ สาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง พิจารณาอนุมัติ/ไมอนุมัตใิหนํา 
ขอมูลขึ้นเผยแพรในเว็บไซดของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง 
    ๒.๓.๓ กรณีอนุมัติ ใหผูรับผิดชอบการใหขอมูล สงแบบฟอรมฯ ที่ไดรับ
อนุมัติพรอมไฟลขอมูลขาวสารหรือรูปภาพ ใหผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร เพื่อเขาสูระบบบริหาร
จัดการ ดําเนินการนําขอมูลขาวสารขึ้นเว็บไซดในหมวดหมูที่ถูกตอง และประสานแจงกลับไปยังผูรับผิดชอบ
การใหขอมูล 
    ๒.๓.๔ กรณีไมอนุมัติ ใหแจงเหตุผลแหงการไมอนุมัติ เชน ไมตรงหรือ
เกี่ยวของกับภารกิจของหนวยงาน ไมถูกตองตามรูปแบบไฟลขอมูลที่อนุญาต แลวสงแบบฟอรมฯ พรอม
ไฟลขอมูล คืนใหผูรับผิดชอบการใหขอมูล 

๓. กลไกการตรวจสอบ กํากับติดตามอยางตอเน่ือง 
๓.๑ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง ตองกําหนดใหมีเจาหนาที่ดูแล 

บริหารจัดการเว็บไซด (Web Master) อยางนอย ๑ คน  
๓.๒ เจาหนาท่ี Web Master มีหนาท่ีตรวจสอบความเปนปจจุบันของขอมูลทุก 

รายการท่ีเผยแพรบนเว็บไซดของหนวยงาน หากพบวาครบระยะเวลาการเผยแพรใหนํารายการน้ันลงจากเว็บ
ไซด 
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๓.๓ เจาหนาท่ี Web Master มีหนาท่ีตรวจสอบความครบถวนของรายการ 
ขอมูลขาวสารตามมาตรฐานเว็บไซดหนวยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version ๒.๐) 
ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ มาตรา ๗ มาตรา ๙ และขอมูลขาวสารอ่ืนที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด  

๓.๔ เจาหนาท่ี Web Master  มีหนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการ 
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๖๐ อยางเครงครัด เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหายและลด
โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

๓.๕ ใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง สงเสริมการเพิ่มพูนความรู 
และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซด การรักษา ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ใหแก
เจาหนาท่ีอยางตอเนื่อง ทั้งการฝกอบรม (Training) การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงาน (Knowledge 
Management) 

๓.๖ ใหสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง   สนับสนนุเชิงนโยบาย หรือขอ 
สนับสนุนบุคลากรดานคอมพิวเตอร มาปฏิบัติงานท่ีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ท้ังน้ีตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับที่เกี่ยวของ 
   ๓.๗ ใหผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร จัดทําหนังสือรายงานผล และสรุป
ปญหาอุปสรรคการดําเนินงานเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซด  ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ หนอง
สองหอง 

 
ประกาศ ณ  วันที่   ๘  พฤศจิกายน พ.ศ. 25๖๑ 

      
 

                                    
 

      (นายอาคม  ปญญาแกว) 
 สาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง 

แนบทาย ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง 

พ.ศ. 2562 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนวยงาน : ..สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง..จังหวัดขอนแกน 
วัน/เดือน/ป : ............................................................................................................................................... 
หัวขอ: .......................................................................................................................................................... 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
Linkภายนอก: .............................................................................................................................................. 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 
 (   ) อนุมัติ           

(   ) ไมอนุมัติ ระบุเหตุผล........................................ 
 

(……………………………………………....) (…………………………………………………) 

ตําแหนง .......................................................... ตําแหนง …………………………………………………… 

วันที่.........เดือน…………………...พ.ศ…….......       วันท่ี..........เดือน...................พ.ศ. ..................      
 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลขึ้นเผยแพร 

 
 

(นายบุญเลิศ   นิลละออง) 
ตําแหนง ………………………………………………………. 
วันที่............เดือน..............................พ.ศ…………… 
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คําอฺธิบายแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง 
 

หัวขอ คําอธิบาย 
หนวยงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหองเปนผูจัดทําและ

เผยแพรขอมูล 
 

วัน/เดือน/ป วันเดือนปท่ีขอนําขอมูลขึ้นเผยแพร 
 

หัวขอ กําหนดหัวขอที่จะนําขึ้นเผยแพรโดยใหมีใจความสําคัญ 
ที่มาจากเน้ือหามีความยาวไมเกิน 2 บรรทัด 
 

รายละเอียดขอมูล เลือกใชคําอธิบาย/คําบรรยายที่มีความกระชับใชภาษา 
ที่เขาใจงายและสะกดคําใหถูกตองตามอักขระวิธีเหมาะสม 
กับลักษณะรูปแบบขอมูลแตละชนิด 
 

Link ภายนอก ใหระบุ Link ท่ีอางอิงหรือนํามาใชในการเผยแพร 
 

หมายเหตุ ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล (ผูรายงาน)  ระบุลงลายมือชื่อหรือชื่อของผูรับผิดชอบงานในสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง 
 

ผูอนุมัติรับรอง สาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง หรือ รักษาการในตําแหนง
สาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร 
(Web Master) 

ระบุลงลายมือชื่อผูทําการ Upload ขอมูลที่ไดรับมอบหมายจาก
สาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง 
 

 
 


