
 
 
 
 

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
ที่ 22 / 25๖3 

เร่ือง มอบหมายหนาที่ผูรับผดิชอบการใหขอมูล ผูรับผิดชอบในการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเวบ็ไซด 
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

…………………………………………………………………………………… 

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ กำหนดใหหนวยงานของ
รัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได และตองดำเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซด
ภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อใหบริการตามภารกิจและอำนวยความสะดวกใหประชาชน
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก มีความถูกตองชัดเจนครบถวนเปนปจจุบัน นั้น 

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง จึงขอมอบหมายใหบุคลากรในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง มีหนาที่รับผิดชอบในเร่ืองการใหขอมูล ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึน
เผยแพรตอสาธารณะผานเว็บไซดหนวยงาน ผูอนุมัติรับรอง ดังนี้ 

๑. ผูรับผิดชอบการใหขอมูลในหนาที่รับผิดชอบที่ตนไดรับมอบหมาย ดังนี้ 
๑.๑ นายบุญเลิศ    นิลละออง  ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
๑.๒ นายอารีย       เชื้อสาวะถี ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
๑.3 นายเลอสันติ ์ ศิริวรวุฒิ  ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
1.4 นางวิยะดา วนาทรัพยดำรง ตำแหนง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
1.5 นางวนิดา สีหามาตย ตำแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
1.6 นางบุปผา รูปสูง  ตำแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
๑.7 นางมนตชัยญา ประยันโต  ตำแหนง เจาพนักงานธุรการ 

  ทั้งนี้ใหผูรับผิดชอบการใหขอมูล ใชแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง เร่ือง แนวทางการ 
เผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง พ.ศ. 2563 

2. ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร และผูดูแลบริหารจัดการเว็บไซด (Web Master) ดังนี ้
๒.๑ นายบุญเลิศ    นิลละออง  ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
2.2 นายอารีย      เชื้อสาวะถี  ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
2.3 นางมนตชัยญา ประยันโต  ตำแหนง เจาพนักงานธุรการ 

  ทั้งนี้ใหผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร จะนำขอมูลข้ึนเผยแพรได ผูรับผดิชอบการให 
ขอมูลตาม ๑. ไดใชแบบฟอรมตามที่กำหนดและไดรับอนุมัติ จากผูอนุมัติรับรองกอนทุกคร้ัง 

3. ผูอนุมัติรับรอง ดังนี้ 
๓.๑ ผูดำรงตำแหนง สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง หรือผูรักษาการในตำแหนง 

สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง 

สั่ง   ณ  วันที่ 23  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 25๖3 
                              
 

                               (นายสุชาติ   ผาบสิมมา) 
        สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
 
 



 
 
 
 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลสาธารณะผานเว็บไซดของ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง พ.ศ. ๒๕๖3 

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

หนวยงานของรัฐ ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได และตองดำเนินงาน
ตามมาตรฐานเว็บไซดภาครัฐ (Government Website Standard) เพ่ือใหบริการตามภารกิจ และอำนวย
ความสะดวกใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก มีความถูกตองชัดเจนครบถวนเปนปจจุบัน 
นั้น 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง จึงขอกำหนดแนวทางการเผยแพรขอมูล
สาธารณะผานเว็บไซดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง ดังตอไปนี้ 

๑. ใหสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง เผยแพรขอมูลตอสาธารณะผาน
เว็บไซดของหนวยงาน ดังนี ้

   ๑.๑ ขอมูลหนวยงาน (General Information) ประกอบดวย ประวัติความ
เปนมา วิสัยทัศน พันธกิจ โครงสรางหนวยงาน ทำเนียบผูบริหาร อำนาจหนาท่ี ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ 
แผนงาน โครงการ งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจำป คำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ รายละเอียดชองทางการติดตอสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร แผนท่ีตั้ง
หนวยงาน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E mail address) 
   ๑.๒ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของกับหนวยงาน (Law, Regulatory, 
Compliance)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   ๑.๓ คลังความรู (Knowledge) เชน ขาวสารความรูสุขภาพในรูปแบบ Info 
Graphic สื่อมัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ขอมูลสถิติตาง ๆ โดยอางอิงถึงแหลงท่ีมาและวัน เวลา กำกับ 
เพ่ือประโยชนในการนำขอมูลไปใชตอ (ถามี) 
   ๑.๔ รายชื่อเว็บไซดหนวยงานท่ีเก่ียวของ (Web link) เชน หนวยงานในสังกัด 
หนวยงานสังกัดเดียวกัน หนวยงานภายนอก หรืออเว็บไซดอ่ืนๆ ท่ีนาสนใจ 
   ๑.๕ ขอมูลขาวสารท่ีจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และขอมูลขาวสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการกำหนดตามาตรา ๙(๘) และมาตรฐานเว็บไซดหนวยงานภาครัฐ (Government 
Website Standard Version ๒.๐) ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)   
   ๑.๖ คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงานตามภารกิจของหนวยงาน โดย
แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานพรอมอธิบายข้ันตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแตละข้ันตอนของการ
ปฏิบัติงานนั้น ๆ โดยจัดทำเปนรูปแบบ “คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน” และสามารถดาวน
โหลดคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
   ๑.๗ คู มือสำหรับประชาชน (Service Information) ขอมูลการบริการตาม
ภารกิจของหนวยงาน โดยแสดงข้ันตอนการใหบริการตาง ๆ แกประชาชนพรอมอธิบายข้ันตอนบริการอยาง
ชัดเจน ท้ังนี้ควรระบุระยะเวลาในแตละข้ันตอนของการใหบริการนั้น ๆ โดยจัดทำเปนรูปแบบ “คูมือสำหรับ
ประชาชน” และสามารถดาวนโหลดเอกสาร คูมือ ตลอดจนแบบฟอรม (Download forms) เพ่ืออำนวย
ความสะดวกแกประชาชนในการติดตอราชการ (ถามี) 
 



-๒- 
 
   ๑.๘ ขาวประชาสัมพันธ (Public Relations) ขาวสารท่ัวไป ภาพขาวกิจกรรม 
เรื่องแจงเตือน รวมถึงขาวประกาศของหนวยงาน เชน ประกาศรับสมัครงาน ประกาศการจัดซ้ือจัดจาง ผล
การจัดซ้ือจัดจาง 
   ๑.๙ ระบบงานใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service) เปนระบบงาน
ตามภารกิจหนวยงาน ท่ีจัดทำเปนระบบงานคอมพิวเตอรใหบริการผานหนาเว็บไซด หรือ Mobile 
Application ในลักษณะสื่อสารสองทาง (Interactive) ถามี 
   ๑.๑๐ แสดงสถิติการเขาใชบริการเว็บไซด แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบ
ประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอเว็บไซดของหนวยงาน 

๒. ข้ันตอนการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซด สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอ 

หนองสองหอง ใหดำเนินการดังนี้ 
๒.๑ สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง จัดทำคำสั่งมอบหมายหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

การใหขอมูล ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพรผูอนุมัติรับรอง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนอง
สองหอง  

๒.๒ ขอมูลขาวสารตองใชคำอธิบาย/คำบรรยายเนื้อหาท่ีมีความถูกตอง และมี
ความเหมาะสม ขอความ และรูปภาพประกอบท่ีนำมาใชจะตองไมละเมิดลิขสิทธิ์ หากจำเปนตองนำมา
เผยแพรใหระบุแหลงท่ีมาขอมูลอางอิงรูปแบบไฟลขอมูลท่ี อนุญาต ไดแก ไฟลท่ีมีนามสกุล .pdf .xls .xlsx 
.doc .docx .jpg .png .zip .rar ขนาดไฟล (size) ไมควรเกินไฟลละ 4 MB และท้ังนี้ตองเปนไปตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๖๐ อยางเครงครัด เพ่ือปองกัน
ไมใหเกิดความเสียหายและลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

๒.๓ การนำเขาขอมูลขาวสาร ตองเปนขอมูลปจจุบัน ถูกตองและครบถวน ระบุ 
แหลงท่ีมาหรือเจาของขอมูล ชวงวันท่ีของขอมูลขาวสาร วันท่ีเผยแพร ประเภท(นามสกุล) ไฟล ขนาดไฟล
โดยมีลำดับการปฏิบัติอยางนอย ดังนี้ 

๒.๓.๑ ผูรับผิดชอบการใหขอมูล นำสงขอมูลขาวสาร พรอมแบบฟอรม 
การขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง แนบทายประกาศนี้ กรณี
เรงดวนอนุโลมใหอนุญาตทางวาจาได แลวเสนอแบบฟอรมฯ ภายหลังโดยเร็ว  

๒.๓.๒ สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง พิจารณาอนุมัติ/ไมอนุมัติใหนำ 
ขอมูลข้ึนเผยแพรในเว็บไซดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
    ๒.๓.๓ กรณีอนุมัติ ใหผูรับผิดชอบการใหขอมูล สงแบบฟอรมฯ ท่ีไดรับ
อนุมัติพรอมไฟลขอมูลขาวสารหรือรูปภาพ ใหผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร เพ่ือเขาสูระบบบริหาร
จัดการ ดำเนินการนำขอมูลขาวสารข้ึนเว็บไซดในหมวดหมูท่ีถูกตอง และประสานแจงกลับไปยังผูรับผิดชอบ
การใหขอมูล 
    ๒.๓.๔ กรณีไมอนุมัติ ใหแจงเหตุผลแหงการไมอนุมัติ เชน ไมตรงหรือ
เก่ียวของกับภารกิจของหนวยงาน ไมถูกตองตามรูปแบบไฟลขอมูลท่ีอนุญาต แลวสงแบบฟอรมฯ พรอม
ไฟลขอมูล คืนใหผูรับผิดชอบการใหขอมูล 

๓. กลไกการตรวจสอบ กำกับติดตามอยางตอเนื่อง 
๓.๑ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง กำหนดใหมีเจาหนาท่ีดูแล 

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

รายการท่ีเผยแพรบนเว็บไซดของหนวยงาน หากพบวาครบระยะเวลาการเผยแพรใหนำรายการนั้นลงจาก
เว็บไซด 



 
-๓- 

 
๓.๓ เจาหนาท่ี Web Master มีหนาท่ีตรวจสอบความครบถวนของรายการ 

ขอมูลขาวสารตามมาตรฐานเว็บไซดหนวยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version ๒.๐) 
ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ มาตรา ๙ และขอมูลขาวสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกำหนด  

๓.๔ เจาหนาท่ี Web Master  มีหนาท่ีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการ 
กระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๖๐ อยางเครงครัด เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายและ
ลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

๓.๕ ใหสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง สงเสริมการเพ่ิมพูนความรู 
และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซด การรักษา ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ใหแก
เจาหนาท่ีอยางตอเนื่อง ท้ังการฝกอบรม (Training) การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงาน 
(Knowledge Management) 

๓.๖ ใหสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง   สนับสนุนเชิงนโยบาย หรือขอ 
สนับสนุนบุคลากรดานคอมพิวเตอร มาปฏิบัติงานท่ีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ท้ังนี้ตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 
   ๓.๗ ใหผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร จัดทำหนังสือรายงานผล และสรุป
ปญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซด  ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
หนองสองหอง 

 
ประกาศ ณ  วันท่ี   23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 25๖3 

      
  

                                    
 

      (นายสุชาติ  ผาบสิมมา) 
 สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
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