
 
 
 

 
 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพรขอมูลสาธารณะผานเว็บไซดของ 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง  
………………………………………………………… 

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ กำหนดใหหนวยงาน
ของรัฐ ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได และตองดำเนินงานตามมาตรฐาน
เว็บไซดภาครัฐ (Government Website Standard) เพ่ือใหบริการตามภารกิจ และอำนวยความสะดวกให
ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก มีความถูกตองชัดเจนครบถวนเปนปจจุบัน นั้น 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง ขอกำหนดกรอบแนวทางแนวทางการเผยแพร
ขอมูลสาธารณะผานเว็บไซดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง ดังตอไปนี้ 

๑. วิธีการ และข้ันตอนการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซด สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง ใหดำเนินการดังนี้ 

๒.๑ สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง จัดทำคำสั่งมอบหมายหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
การใหขอมูล ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพรผูอนุมัติรับรอง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสอง
หอง และใหผูรับมอบหมายนำสงขอมูลฯ พรอมแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผาน Web site ของหนวยงาน 
ทาง e-mail : song_hong01@hotmail.com  โดยระบุ ชื่อ ตำแหนง และขอมูลติดตอกลับอยางชัดเจน  

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

2.2 กำหนดข้ันตอน วิธีการ การนำเขาขอมูลขาวสาร ตองเปนขอมูลปจจุบัน 
ถูกตองและครบถวน ระบุแหลงท่ีมาหรือเจาของขอมูล ชวงวันท่ีของขอมูลขาวสาร วันท่ีเผยแพร ประเภท
(นามสกุล) ไฟล ขนาดไฟลโดยมีลำดับการปฏิบัติอยางนอย ดังนี้ 

๑) ผูรับผิดชอบการใหขอมูล นำสงขอมูลขาวสาร พรอมแบบฟอรม 
การขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง แนบทายประกาศนี้ กรณี
เรงดวนอนุโลมใหอนญุาตทางวาจาได แลวเสนอแบบฟอรมฯ ภายหลังโดยเร็ว  

๒) สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง พิจารณาอนุมัติ/ไมอนุมัติใหนำ 
ขอมูลข้ึนเผยแพรในเว็บไซดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
    3) กรณีอนุมัติ ใหผูรับผิดชอบการใหขอมูล สงแบบฟอรมฯ ท่ีไดรับอนุมัติ
พรอมไฟลขอมูลขาวสารหรือรูปภาพ ใหผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร เพ่ือเขาสูระบบบริหารจัดการ 
ดำเนินการนำขอมูลขาวสารข้ึนเว็บไซดในหมวดหมูท่ีถูกตอง และประสานแจงกลับไปยังผูรับผิดชอบการให
ขอมูล 
    4) กรณีไมอนุมัติ ใหแจงเหตุผลแหงการไมอนุมัติ เชน ไมตรงหรือเก่ียวของ
กับภารกิจของหนวยงาน ไมถูกตองตามรูปแบบไฟลขอมูลท่ีอนุญาต แลวสงแบบฟอรมฯ พรอมไฟลขอมูล คืน
ใหผูรับผิดชอบการใหขอมูล 

 

mailto:song_hong01@hotmail.com


 
 

2.3 กลไกการตรวจสอบ กำกับติดตามอยางตอเนื่อง 
๓.๑ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง ตองกำหนดใหมีเจาหนาท่ีดูแล 

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

รายการท่ีเผยแพรบนเว็บไซดของหนวยงาน หากพบวาครบระยะเวลาการเผยแพรใหนำรายการนั้นลงจากเว็บ
ไซด 

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 เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายและลด
โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

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 หนอง
สองหอง 

 
ประกาศ ณ  วันท่ี   13  ธันวาคม พ.ศ. 25๖4 

      
 

                                    
 

      (นายสุชาติ  ผาบสิมมา) 
 สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวอยาง 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
แนบทาย ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
พ.ศ. 2564 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

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

 

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล ผูอนุมัติรับรอง 
 (   ) อนุมัติ           

(   ) ไมอนุมัติ ระบุเหตผุล........................................ 
 

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

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

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

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
 

(....................................................................) 
ตำแหนง ………………………………………………………. 
วันท่ี............เดือน..............................พ.ศ…………… 
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คำอฺธิบายแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
 

หัวขอ คำอธิบาย 
หนวยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหองเปนผูจัดทำและ

เผยแพรขอมูล 
 

วัน/เดือน/ป วันเดือนปท่ีขอนำขอมูลข้ึนเผยแพร 
 

หัวขอ กำหนดหัวขอท่ีจะนำข้ึนเผยแพรโดยใหมีใจความสำคัญ 
ท่ีมาจากเนื้อหามีความยาวไมเกิน 2 บรรทัด 
 

รายละเอียดขอมูล เลือกใชคำอธิบาย/คำบรรยายท่ีมีความกระชับใชภาษา 
ท่ีเขาใจงายและสะกดคำใหถูกตองตามอักขระวิธีเหมาะสม 
กับลักษณะรูปแบบขอมูลแตละชนิด 
 

Link ภายนอก ใหระบ ุLink ท่ีอางอิงหรือนำมาใชในการเผยแพร 
 

หมายเหตุ ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล (ผูรายงาน)  ระบุลงลายมือชื่อหรือชื่อของผูรับผิดชอบงานในสังกัดสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
 

ผูอนุมัติรับรอง สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง หรือ รักษาการในตำแหนง
สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 
(Web Master) 

ระบุลงลายมือชื่อผูทำการ Upload ขอมูลท่ีไดรับมอบหมายจาก
สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วิธีการและข้ันตอนเปดเผยขอมูลศูนยเทคโนโลโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 
ผาน Web site : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

ที ่ หัวขอเร่ืองของขอมูล ขั้นตอนการเผยแพร/
ปรับปรุงขอมูล 

ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 

1 ขอมูลหนวยงาน (General Information) ตามประกาศ 
สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอหนองสองหอง 
ลงวันที่ 13 ธันวาคม 
2564 

ผูรับผิดชอบงาน และผู
ไดรับมอบหมายหนาที่
ผูรับผิดชอบการใหขอมูล 
ขึ้นเผยแพร  ตามคำส่ังที่ 
32/2564 ลงวันที่ 13 
ธันวาคม 2564 

1.สาธารณสุข 
อำเภอหนอง
สองหอง 
2. Web 
Master  

 1.ประวัติความเปนมา 
 2. วิสัยทัศน พันธกจิ 
 3. โครงสรางหนวยงาน 
 4. ทำเนียบผูบริหาร 
 5. ขอมูลผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) 
 6. อำนาจหนาที ่
 7.ยุทธศาสตร 
 8.แผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และแผนงบประมาณ

รายจายประจำป 
 9.คำรับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
 10.รายละเอียดชองทางการติดตอส่ือสาร 
  10.1 หมายเลขโทรศัพท 
  10.2 หมายเลขโทรสาร 
  10.3 แผนที่ต้ังหนวยงาน 
  10.4 ไปรษณียอิเลคทรอนิกส 

2 กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ กับหนวยงาน 
(Law , Regulatory , Compliance) โดยแสดงที่มาของ
ขอมูลอยางชัดเจน 

3 คลังความรู (Knowledge) เชน ขาวสารความรูสุขภาพใน
รูปแบบ Info Graphic ส่ือมัลติมีเดีย บทความ ผลงานวจิัย 
ขอมูลสถิติตาง ๆ โดยอางอิงถึงแหลงที่มาและวัน เวลา 
กำกับ เพื่อประโยชนในการนำขอมูลไปใชตอ (ถามี) 

4 รายชื่อเว็บไซดหนวยงานที่เกี่ยวของ (Web link) เชน 
หนวยงานในสังกัด หนวยงานสังกัดเดียวกัน หนวยงาน
ภายนอก หรืออเวบ็ไซดอื่นๆ ที่นาสนใจ 

5 ขอมูลขาวสารที่จัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และขอมูลขาวสารอื่นที่
คณะกรรมการขอมลูขาวสารของราชการกำหนดตามาตรา 
๙(๘) และมาตรฐานเวบ็ไซดหนวยงานภาครัฐ 
(Government Website Standard Version ๒.๐) ของ
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)   

6 คูมือมาตรฐานการปฏบิัติงานของหนวยงานตามภารกจิของ
หนวยงาน โดยแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานพรอมอธิบาย
ขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแตละขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงานนั้น ๆ โดยจัดทำเปนรูปแบบ “คูมือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของหนวยงาน” และสามารถดาวนโหลด
คูมือมาตรฐานการปฏบิัติงานของหนวยงาน 

7 คูมือสำหรับประชาชน (Service Information) ขอมูลการ
บริการตามภารกิจของหนวยงาน โดยแสดงขั้นตอนการ
ใหบริการตาง ๆ แกประชาชนพรอมอธบิายขั้นตอนบริการ
อยางชัดเจน ทั้งนี้ควรระบุระยะเวลาในแตละขั้นตอนของ
การใหบริการนั้น ๆ โดยจัดทำเปนรูปแบบ “คูมือสำหรับ
ประชาชน” และสามารถดาวนโหลดเอกสาร คูมือ 
ตลอดจนแบบฟอรม (Download forms) เพื่ออำนวย
ความสะดวกแกประชาชนในการติดตอราชการ (ถามี) 
 
 



ที่ หัวขอเร่ืองของขอมูล ขั้นตอนการเผยแพร/
ปรับปรุงขอมูล 

ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 

8 ขาวประชาสัมพันธ (Public Relations) ขาวสารทั่วไป 
ภาพขาวกิจกรรม เร่ืองแจงเตือน รวมถึงขาวประกาศของ
หนวยงาน เชน ประกาศรับสมัครงาน ประกาศการจัดซ้ือ
จัดจาง ผลการจัดซ้ือจัดจาง 

ตามประกาศ 
สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอหนองสองหอง 
ลงวันที่ 13 ธันวาคม 

2564 

ผูรับผิดชอบงาน และผู
ไดรับมอบหมายหนาที่

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล 
ขึ้นเผยแพร  ตามคำส่ังที่ 
32/2564 ลงวันที่ 13 

ธันวาคม 2564 

1.สาธารณสุข 
อำเภอหนอง

สองหอง 
2. Web 
Master  9 ระบบงานใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service) 

เปนระบบงานตามภารกิจหนวยงาน ที่จดัทำเปนระบบงาน
คอมพิวเตอรใหบริการผานหนาเวบ็ไซด หรือ Mobile 
Application ในลักษณะส่ือสารสองทาง (Interactive) ถา
มี 

10 แสดงสถิติการเขาใชบริการเว็บไซด แสดงระดับความพึง
พอใจ และมีระบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอเว็บไซดของ
หนวยงาน 

 
     
 

                                    
 

      (นายสุชาติ  ผาบสิมมา) 
 สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       บนัทึกขอความ 
สวนราชการ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน  

ท่ี  ขก 1032/630        วันท่ี   14  ธันวาคม  ๒๕๖4 

เรื่อง    โปรดพิจารณาลงนามประกาศ กรอบแนวทางการเผยแพรขอมูลสาธารณะผานเว็บไซด และขออนุญาต
เผยแพร ผานเว็บไซดของหนวยงาน 

เรียน   สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
   

ตามท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ไดนำเครื่องมือการประเมิน

แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : 

MOIT )  ไปขยายผลสูหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

ประกอบกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ กำหนดใหหนวยงานของรัฐตอง

จัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได และตองดำเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซดภาครัฐ 

(Government Website Standard) เพ่ือใหบริการตามภารกิจและอำนวยความสะดวกใหประชาชนสามารถ

เขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก มีความถูกตองชัดเจนครบถวนเปนปจจุบัน นั้น 

งานขอมูลขาวสารและเทคโนโลยี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง ไดจัดทำ
ประกาศ เก่ียวกับการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซดของหนวยงาน ดังนี้ 

1. ประกาศ กรอบแนวทางการเผยแพรขอมูลสาธารณะผานเว็บไซด ของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอลงวันท่ี  13 ธันวาคม ๒๕๖4 

   ดังนั้นจึงขอโปรดพิจารณาลงนามประกาศ ดังกลาว และขออนุมัติประกาศข้ึนเว็บไซดของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง ตอไป 

 
(นายบุญเลิศ   นิลละออง) 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 

คำสั่ง สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
                            -  เห็นชอบลงนามคำสั่ง และประกาศแลว 

-  อนุมัติ นำข้ึนเผยแพร Web Site  
 
 
 

    (นายสุชาติ  ผาบสิมมา) 
 สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
แนบทาย ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
พ.ศ. 2564 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนวยงาน : ..สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง.. 
วัน/เดือน/ป : .  วันท่ี 14 ธันวาคม 2564....................................... 
หัวขอ: ..ขอเผยแพรคำสั่ง เก่ียวกับการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซดของหนวยงาน 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

                     1. ประกาศ กรอบแนวทางการเผยแพรขอมูลสาธารณะผานเว็บไซด ลงวันท่ี 13 ธันวาคม  
2564 
                      
 
Linkภายนอก: .............................................................................................................................................. 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผูรบัผดิชอบการใหขอมูล ผูอนุมัติรับรอง 
 (  / ) อนุมัติ           

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

(..นายบุญเลิศ   นลิละออง..) (นายสชุาต ิ ผาบสิมมา) 

ตำแหนง ...นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ...... ตำแหนง สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

วันท่ี...14...เดือน..ธันวาคม..พ.ศ. ..2564.......       วันท่ี...14...เดือน..ธันวาคม...พ.ศ. ..2564.......       
 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
(นายบุญเลิศ   นิลละออง) 

ตำแหนง นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันท่ี...14..เดือน.ธนัวาคม...พ.ศ. ..2564..... 
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