
 
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองสองห้อง 
ที่ 17 / 25๖5 

เร่ือง มอบหมำยหน้ำที่ผู้รับผดิชอบกำรให้ข้อมูล ผู้รับผิดชอบในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเวบ็ไซด์ 
ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองสองห้อง 

…………………………………………………………………………………… 

ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๐ มำตรำ ๙ ก ำหนดให้หน่วยงำนของ
รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้ และต้องด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนเว็บไซด์
ภำครัฐ (Government Website Standard) เพื่อให้บริกำรตำมภำรกิจและอ ำนวยควำมสะดวกให้ประชำชน
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวก มีควำมถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน นั้น 

ดังนั้น ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองสองห้อง จึงขอมอบหมำยให้บุคลำกรในสังกัด
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองสองห้อง มีหน้ำที่รับผิดชอบในเรื่องกำรให้ข้อมูล ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้น
เผยแพร่ต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซด์หน่วยงำน ผู้อนุมัติรับรอง ดังนี้ 

๑. ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูลในหน้ำที่รับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมำย ดังนี้ 
๑.๑ นำยอำรีย์       เชื้อสำวะถี ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
๑.๒ นำยธนวัฒน์ สมบุศย์  ต ำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
๑.3 นำยเลอสันติ์ ศิริวรวฒุิ  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
1.4 นำงวิยะดำ วนำทรัพย์ด ำรง ต ำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
1.5 นำงวนิดำ สีหำมำตย์ ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน 
1.6 นำงบุปผำ รูปสูง  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน 
๑.7 นำงมนต์ชัยญำ ประยันโต  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

  ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล ใช้แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอหนองสองห้อง ตำมประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองสองห้อง เรื่อง แนวทำงกำร 
เผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองสองห้อง พ.ศ. 2565 

2. ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ และผู้ดูแลบริหำรจัดกำรเว็บไซด์ (Web Master) ดังนี ้
๒.๑ นำยอำรีย์       เชื้อสำวะถี ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
2.2 นำยธนวฒัน ์ สมบุศย ์  ต ำแหน่ง พยำบำลวชิำชีพช ำนำญกำร 
2.3 นำงมนตช์ัยญำ ประยนัโต  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

  ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ จะน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ได้ ผู้รับผดิชอบกำรให้ 
ข้อมูลตำม ๑. ได้ใช้แบบฟอร์มตำมที่ก ำหนดและได้รบัอนุมัติ จำกผู้อนุมัติรับรองก่อนทุกคร้ัง 

3. ผู้อนุมัติรับรอง ดังนี้ 
๓.๑ ผู้ด ำรงต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอหนองสองหอ้ง หรือผู้รักษำกำรในต ำแหน่ง 

สำธำรณสุขอ ำเภอหนองสองห้อง 

ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นตน้ไป จนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง 

สั่ง   ณ  วันที่ 19  ธันวำคม พ.ศ. 25๖5 
                              
 

                               (นำยบุญถม  ชัยญวน) 
        สำธำรณสุขอ ำเภอหนองสองห้อง 
 
 



 
 
 
 

ประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองสองห้อง 
เรื่อง แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะผ่ำนเว็บไซด์ของ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองสองห้อง  
………………………………………………………… 

ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ .๒๕๔๐ มำตรำ ๙ ก ำหนดให้
หน่วยงำนของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้ และต้องด ำเนินงำน
ตำมมำตรฐำนเว็บไซด์ภำครัฐ (Government Website Standard) เพ่ือให้บริกำรตำมภำรกิจ และอ ำนวย
ควำมสะดวกให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวก มีควำมถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
นั้น 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองสองห้อง จึงขอก ำหนดแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูล
สำธำรณะผ่ำนเว็บไซด์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองสองห้อง ดังต่อไปนี้ 

๑. ให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองสองห้อง เผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำน
เว็บไซด์ของหน่วยงำน ดังนี้ 

   ๑.๑ ข้อมูลหน่วยงำน (General Information) ประกอบด้วย ประวัติควำม
เป็นมำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้ำงหน่วยงำน ท ำเนียบผู้บริหำร อ ำนำจหน้ำที่ ยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติกำร 
แผนงำน โครงกำร งบประมำณที่ได้รับจัดสรรประจ ำปี ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (PA) รำยงำนผลกำร
ปฏิบัติรำชกำร รำยละเอียดช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเลขโทรสำร แผนที่ตั้ง
หน่วยงำน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) 
   ๑.๒ กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำน (Law, Regulatory, 
Compliance)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   ๑.๓ คลังควำมรู้ (Knowledge) เช่น ข่ำวสำรควำมรู้สุขภำพในรูปแบบ Info 
Graphic สื่อมัลติมีเดีย บทควำม ผลงำนวิจัย ข้อมูลสถิติต่ำง ๆ โดยอ้ำงอิงถึงแหล่งที่มำและวัน เวลำ ก ำกับ 
เพ่ือประโยชน์ในกำรน ำข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ำมี) 
   ๑.๔ รำยชื่อเว็บไซด์หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (Web link) เช่น หน่วยงำนในสังกัด 
หน่วยงำนสังกัดเดียวกัน หน่วยงำนภำยนอก หรือเว็บไซด์อ่ืนๆ ที่น่ำสนใจ 
   ๑.๕ ข้อมูลข่ำวสำรที่จัดไว้ให้ประชำชนตรวจดูได้ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ ตำมมำตรำ ๗ มำตรำ ๙ และข้อมูลข่ำวสำรอ่ืนที่คณะกรรมกำรข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำรก ำหนดตำมำตรำ ๙(๘) และมำตรฐำนเว็บไซด์หน่วยงำนภำครัฐ (Government 
Website Standard Version ๒.๐) ของส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)   
   ๑.๖ คู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน โดย
แสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนพร้อมอธิบำยขั้นตอนปฏิบัติงำน ระบุระยะเวลำในแต่ละขั้นตอนของกำร
ปฏิบัติงำนนั้น ๆ โดยจัดท ำเป็นรูปแบบ “คู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน” และสำมำรถดำวน์
โหลดคู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
   ๑.๗ คู่มือส ำหรับประชำชน (Service Information) ข้อมูลกำรบริกำรตำม
ภำรกิจของหน่วยงำน โดยแสดงขั้นตอนกำรให้บริกำรต่ำง ๆ แก่ประชำชนพร้อมอธิบำยขั้นตอนบริกำรอย่ำง
ชัดเจน ทั้งนี้ควรระบุระยะเวลำในแต่ละขั้นตอนของกำรให้บริกำรนั้น ๆ โดยจัดท ำเป็นรูปแบบ “คู่มือส ำหรับ
ประชำชน” และสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำร คู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม (Download forms) เพ่ืออ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ประชำชนในกำรติดต่อรำชกำร (ถ้ำมี) 
 



-๒- 
 
   ๑.๘ ข่ำวประชำสัมพันธ์ (Public Relations) ข่ำวสำรทั่วไป ภำพข่ำวกิจกรรม 
เรื่องแจ้งเตือน รวมถึงข่ำวประกำศของหน่วยงำน เช่น ประกำศรับสมัครงำน ประกำศกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ผล
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
   ๑.๙ ระบบงำนให้บริกำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เป็นระบบงำน
ตำมภำรกิจหน่วยงำน ที่จัดท ำเป็นระบบงำนคอมพิวเตอร์ให้บริกำรผ่ำนหน้ำเว็บไซด์ หรือ Mobile 
Application ในลักษณะสื่อสำรสองทำง (Interactive) ถ้ำมี 
   ๑.๑๐ แสดงสถิติกำรเข้ำใช้บริกำรเว็บไซด์ แสดงระดับควำมพึงพอใจ และมีระบบ
ประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซด์ของหน่วยงำน 

๒. ขั้นตอนกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซด์ ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอหนองสองห้อง ให้ด ำเนินกำรดังนี ้

๒.๑ สำธำรณสุขอ ำเภอหนองสองห้อง จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ 
กำรให้ข้อมูล ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผู้อนุมัติรับรอง ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนอง
สองห้อง  

๒.๒ ข้อมูลข่ำวสำรต้องใช้ค ำอธิบำย/ค ำบรรยำยเนื้อหำที่มีควำมถูกต้อง และมี
ควำมเหมำะสม ข้อควำม และรูปภำพประกอบที่น ำมำใช้จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หำกจ ำเป็นต้องน ำมำ
เผยแพร่ให้ระบุแหล่งที่มำข้อมูลอ้ำงอิงรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่ อนุญำต ได้แก่ ไฟล์ที่มีนำมสกุล .pdf .xls .xlsx 
.doc .docx .jpg .png .zip .rar ขนำดไฟล์ (size) ไม่ควรเกินไฟล์ละ 4 MB และทั้งนี้ต้องเป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่ำงเคร่งครัด เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดควำมเสียหำยและลดโอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร 

๒.๓ กำรน ำเข้ำข้อมูลข่ำวสำร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน ระบุ 
แหล่งที่มำหรือเจ้ำของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่ำวสำร วันที่เผยแพร่ ประเภท(นำมสกุล) ไฟล์ ขนำดไฟล์
โดยมีล ำดับกำรปฏิบัติอย่ำงน้อย ดังนี้ 

๒.๓.๑ ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล น ำส่งข้อมูลข่ำวสำร พร้อมแบบฟอร์ม 
กำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซด์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองสองห้อง แนบท้ำยประกำศนี้ กรณี
เร่งด่วนอนุโลมให้อนุญำตทำงวำจำได้ แล้วเสนอแบบฟอร์มฯ ภำยหลังโดยเร็ว  

๒.๓.๒ สำธำรณสุขอ ำเภอหนองสองห้อง พิจำรณำอนุมัติ/ไม่อนุมัติให้น ำ 
ข้อมูลขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซด์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองสองห้อง 
    ๒.๓.๓ กรณีอนุมัติ ให้ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล ส่งแบบฟอร์มฯ ที่ได้รับ
อนุมัติพร้อมไฟล์ข้อมูลข่ำวสำรหรือรูปภำพ ให้ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ เพ่ือเข้ำสู่ระบบบริหำร
จัดกำร ด ำเนินกำรน ำข้อมูลข่ำวสำรขึ้นเว็บไซด์ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง และประสำนแจ้งกลับไปยังผู้รับผิดชอบ
กำรให้ข้อมูล 
    ๒.๓.๔ กรณีไม่อนุมัติ ให้แจ้งเหตุผลแห่งกำรไม่อนุมัติ เช่น ไม่ตรงหรือ
เกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน ไม่ถูกต้องตำมรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่อนุญำต แล้วส่งแบบฟอร์มฯ พร้อม
ไฟล์ข้อมูล คืนให้ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล 

๓. กลไกกำรตรวจสอบ ก ำกับติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง 
๓.๑ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองสองห้อง ก ำหนดให้มีเจ้ำหน้ำที่ดูแล 

บริหำรจัดกำรเว็บไซด์ (Web Master)  ๑ คน  
๓.๒ เจ้ำหน้ำที ่Web Master มีหน้ำที่ตรวจสอบควำมเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุก 

รำยกำรที่เผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงำน หำกพบว่ำครบระยะเวลำกำรเผยแพร่ให้น ำรำยกำรนั้นลงจำก
เว็บไซด์ 
 



-๓- 
 

๓.๓ เจ้ำหน้ำที่ Web Master มีหน้ำที่ตรวจสอบควำมครบถ้วนของรำยกำร 
ข้อมูลข่ำวสำรตำมมำตรฐำนเว็บไซด์หน่วยงำนภำครัฐ (Government Website Standard Version ๒.๐) 
ของส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) และตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
พ.ศ. ๒๕๔๐ มำตรำ ๗ มำตรำ ๙ และข้อมูลข่ำวสำรอื่นที่คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรก ำหนด  

๓.๔ เจ้ำหน้ำที ่Web Master  มีหน้ำที่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำร 
กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่ำงเคร่งครัด เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำยและ
ลดโอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร 

๓.๕ ให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองสองห้อง ส่งเสริมกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ 
และทักษะกำรบริหำรจัดกำรเว็บไซด์ กำรรักษำ ควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ (Cyber Security) ให้แก่
เจ้ำหน้ำที่อย่ำงต่อเนื่อง ทั้ งกำรฝึกอบรม (Training) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำน 
(Knowledge Management) 

๓.๖ ให้สำธำรณสุขอ ำเภอหนองสองห้อง   สนับสนุนเชิงนโยบำย หรอืขอ 
สนับสนุนบุคลำกรด้ำนคอมพิวเตอร์ มำปฏิบัติงำนที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ ทั้งนี้ตำมกฎหมำย 
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
   ๓.๗ ให้ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ จัดท ำหนังสือรำยงำนผล และสรุป
ปัญหำอุปสรรคกำรด ำเนินงำนเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซด์  ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ 
หนองสองห้อง 
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      (นำยบุญถม  ชัยญวน) 
 สาธารณสุขอ าเภอหนองสองห้อง 


