
 
ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.256๑ 
สําหรับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 กําหนดให
หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารไวใหประชาชนเขาตรวจดูได และตองดําเนินงานตามาตรฐาน
เว็บไซตภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อใหบริการตามภารกิจและอํานวยความสะดวกให
ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมีความถูกตองชัดเจนครบถวนเปนปจจุบัน นั้น 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน จึงกําหนดแนวทางการเผยแพรขอมูลขาวสารตอ
สาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน สําหรับหนวยงานสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ดังตอไปนี ้

1. ใหหนวยงานในสงักัดเผยแพรขอมลูตอสาธารณะผานเวบ็ไซตของหนวยงาน ดังนี ้
  1.1 ขอมูลหนวยงาน (General Information) ประกอบดวย ประวัติความเปนมาวิสัยทัศน 

พันธกิจ โครงสรางหนวยงาน ทําเนียบผูบริหาร อํานาจหนาที่ ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน
โครงการ และงบประมาณรายจายประจําป คํารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดชองทางการ
ติดตอสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท  หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้ งหนวยงาน ไปรษณียอิ เล็กทรอนิคส 
(email address) 

  1.2 กฎหมาย ระเบี ยบ  ขอบั งคับ  ที่ เกี่ ย วขอ งกับหน วยงาน  (Law , Regulatory 
Compliance) โดยแสดงที่มาของขอมูลอยางชัดเจน 

  1.3 คลั งความรู  (Knowledge) เช น  ข าวสารความรูสุ ขภาพ ใน รูปแบ บ  Info Graphic  
สื่อมัลติมิเดีย บทความ ผลงานวิจัย ขอมูลสถิติตาง ๆ โดยอางอิงแหลงที่มาและวัน เวลา กํากับ เพื่อประโยชน
ในการนําขอมูลไปใชตอ (ถาม)ี 

  1.4 รายชื่อเว็บไซตหนวยงานที่เกี่ยวของ (Web Link) เชน หนวยงานในสังกัด หนวยงาน
สังกัดเดียวกัน หนวยงานภายนอก หรือเว็บไซตอ่ืน ๆ ที่นาสนใจ 

  1.5 ขอมูลขาวสารที่จัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และขอมูลขาวสารอื่นที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการกําหนดตามมาตรา 9 (8) และมาตรฐานเว็บไซตหนวยงานภาครัฐ (Government Website 
Standard Version 2.0) ขอสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

  1.6 คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงานตามภารกิจของหนวยงาน โดยแสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานพรอมอธิบายขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแตละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้น ๆ 
โดยจัดทําเปนรูปแบบ “คูมือการปฏิบัติงานของหนวยงาน” และสามารถดาวนโหลดคูมือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานของหนวยงาน 
  1.7 คูมือสําหรับประชาชน (Service Information) ขอมูลการบริการตามภารกิจของ

หนวยงาน โดยแสดงขั้นตอนการใหบริการตาง ๆ แกประชาชนพรอมอธิบายขั้นตอนบริการอยางชัดเจน ทั้งนี้
ควรระบุระยะเวลาในแตละขั้นตอนของการใหบริการนั้น ๆ โดยจัดทําเปนรูปแบบ “คูมือสําหรับประชาชน”และ

สามารถดาวนโหลดเอกสาร คูมือ ตลอดจนแบบฟอรม (Download Form) เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ติดตอราชการ (ถาม)ี 



  1.8 ขาวสารประชาสัมพันธ (Public Relation) ขาวสารทั่วไป ภาพขาวกิจกรรม เรื่อง แจง
เตือนรวมไปถึงขาวประกาศของหนวยงาน เชน ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจาง ผลการจัดซื้อ 
จัดจาง 

  1.9 ระบบงานใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service) เปนระบบงานตามภารกิจ
หนวยงานที่จัดทําเปนระบบงานคอมพิวเตอรใหบริการผานหนาเว็บไซตหรือ Mobile Application 
ในลักษณะสื่อสารสองทาง (Interavtice) (ถาม)ี 

  1.10 แสดงสถิติการเขาใชบริการเว็บไซต แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมิน
ความพึงพอใจที่มีตอเว็บไซตของหนวยงาน 

2. ขัน้ตอนการเผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณะผานเว็บไซตสํานักงานสาธารณสุขนาบอน  
ใหดําเนินการดังนี้ 

  2.1 ศูนยขอมูลขาวสาร มีหนาที่บริหารจัดการเว็บไซตสํานักงานสาธารณสุขนาบอน 
    2.1.1 หนวยงานเจาของขอมูล นําสงขอมูลขาวสาร พรอมแบบฟอรมการขอเผยแพร

ขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ตามประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
นาบอน เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2561 ผานทางชองทาง 
ไดแก หนังสือราชการ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และชองทางสื่อสารอื่น ๆ โดยระบุชื่อตําแหนง หนวยงาน และ
ขอมูลการติดตอกลับอยางชัดเจน 

     2.1.2 สาธารณสุขอําเภอนาบอน หรือผูไดรับมอบอํานาจ ดําเนินการอนุมัติ/อนุญาตให
นําขอมูลขึ้นเผยแพรในเว็บไซต และมอบหมายใหผูรับผิดชอบจัดการ 

    2.1.3 ศูนยขอมูลขาวสาร มอบหมายใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ (Web Master)ซึ่งไดรับ
สิทธิ์ (Username และ Password) เขาสูระบบบริหารจัดการ ดําเนินการนําขอมูลขาวสารขึ้นเว็บไซตใน
หมวดหมูที่ถูกตอง ระบุแหลงที่มาหรือเจาของขอมูล ชวงวันที่ของขอมูลขาวสาร วันที่เผยแพร ประเภท
(นามสกุล) ไฟล ขนาดไฟล และประสานแจงหลับไปยังเขาของขอมูลขาวสารนั้น 

    2.1.4 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ (Web Master) มีหนาที่ตรวจสอบความเปนปจจุบันของ
ขอมูล (นําออกเมื่อครบระยะเวลา) ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามาตรา7 
มาตรา 9 และขอมูลขาวสารอื่นที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด ทั้งนี้ตองเปนไปตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2560 อยางเครงครัด เพื่อปองกันไมใหเกิด
ความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

  2.2 การออกแบบเว็บไซต หนวยงานตองคํานึงถึงการแสดงผลบนอุปกรณที่มีความ
หลากหลาย ควรออกแบบเว็บไซตใหรองรับขนาดหนาจอของอุปกรณทุกชนิด ตั้งแตคอมพิวเตอรขนาดหนาจอ
แตกตางกัน 

  2.3 การเขาถึงเว็บไซตของประชาชน หนวยงานตองคํานึงถึงเวอรชั่นขั้นต่ําของบราวเซอรที ่
รองรับการแสดงผล หรือการทํางานที่สมบูรณของโปรแกรมที่ใชในการดูเอกสารบนเว็บไซต เชน PDF Reader 
/ Viewers หรือ Open Source อื่น ๆ เปนตน ซึ่งหนวยควรแจงไวในสวนลางของเว็บไซตหรือหนาเพจที่แสดง 
เอกสารนั้น ๆ ของหนวยงาน 

  2.4 การบริหารจัดการเว็บไซต หนวยงานควรมีการเขารหัสขอมูล (Encryption) เพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัย เชน การใชรหัสผานเขาสูระบบจัดการเว็บไซตของหนวยงาน (Username และ Password) 

  2.5 การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็บไซต ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทาง
อินเตอรเน็ต (Cyber Security) ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2544
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ มาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสําหรับเว็บไซต (Website Security Standard) 
  



3. ขั้นตอนการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน ใหดําเนินการดังนี้ 
  3.1 หัวหนาหนวยงาน แตงตั้งหรือมอบหมายกลุม/ฝายหรือคณะทํางานหรือเจาหนาที่

ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซตของหนวยงาน 
  3.2 การนําขอมูลขาวสาร ชวงวันที่ขอมูลขาวสาร วันที่เผยแพร ประเภท (นามสกุล) ไฟล

ขนาดไฟลโดยมีลําดับการปฏิบัติอยางนอย ดังนี้ 
    3.2.1 เจาหนาที่เสนอขอมูลขาวสารที่ประสงคจะนําข้ึนเผยแพรบนเว็บไซตใหหัวหนากลุม

งานที่รับผิดชอบดูเว็บไซตพิจารณาอนุญาต ดวยแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ตามแนบทายประกาศที่เปนลายลักษณอักษร กรณีเรงดวนอนุโลมให
อนุญาตทางวาจาได 

    3.2.2 กรณีอนุญาต หัวหนากลุมงานฯ มอบหมายหนาที่ผูรับผิดชอบ (Web Master) ซึ่ง
ไดรับสิทธิ์ (Username และ Password) เขาสูระบบบริหารจัดการ ดําเนินการนําขอมูลขาวสารขึ้นเว็บไซตใน
หมวดหมูที่ถูกตอง และประสานแจงกลับไปยังเจาของขอมูลขาวสารนั้น 

    3.2.3 กรณีไมอนุญาต หัวหนากลุมงานฯ มอบหมายเจาหนาที่ประสานแจงกลับไปยัง
เจาของขอมูลขาวสารนั้นพรอมชี้แจงเหตุผล เชน ไมตรงหรือเกี่ยวของกับภารกิจของหนวยงาน ไมถูกตองตาม
รูปแบบไฟลขอมูลที่อนุญาต 

4. กลไกการตรวจสอบ กํากับติดตามอยางตอเนื่อง 
  4.1 หนวยงานตองกําหนดเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ผูดูแลบริหารจัดการเว็บไซต(Web Site)

อยางนอย 2 คน เพื่อทํางานทดแทนกันได 
  4.2 เจาหนาที่ Web Master มีหนาที่ตรวจสอบความเปนปจจุบันของขอมูลทุกรายการที่

เผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน หากพบวาครบระยะเวลาการเผยแพรใหนํารายการนั้นลงจากเว็บไซต 
  4.3 เจาหนาที่ Web Master มีหนาที่ตรวจสอบความครบถวนของรายการขอมูลขาวสาร

ตามมาตรฐานเว็บไซตหนวยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version 2.0) ของสํานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 9 และ
ขอมูลขาวสารอื่นที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด 

  4.4 เจาหนาที ่Web Master มีหนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 อยางเครงครัด เพื่อปองกันมิใหเกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหายแกทางราชการ 

  4.5 ใหหนวยงานสงเสริมเพิ่มพูนความรูและทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต การรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ใหแกเจาหนาที่อยางตอเนื่อง ทั้งการฝกอบรม (Training) 
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงาน (Knowledge Management) ทั้งนี้ ใหหนวยงานนําประกาศ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน 
พ.ศ. 2562 สําหรับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน และถือปฏิบัติ
โดยเครงครัด 
 

ประกาศ ณ วันที ่ 1  ตุลาคม พ.ศ. 2561  
 

   

                                (นางณิชมน  รัตนคช) 
                          สาธารณสุขอําเภอนาบอน 

 



 

 
 

 คําสั่งสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  
ที่ 46 / ๒๕๖๑ 

เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานบริหารจัดการขอมูลตอสาธารณะ 
------------------------------------ 

 

  เพื่อเปนแนวทางการเปดเผยขอมูลขาวสาร การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความ
ตองการของประชาชน เพื่อใหเกิดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  เปนประโยชนสุขของประชาชน และเกิดความ
โปรงใสในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ   
            เพื่อใหการเปดเผยขอมูลขาวสารของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงแตงตั้ งคณะทํางานบริหารจัดการขอมูลตอสาธารณะ ผานเว็บไซตของสวนราชการ 
 โดยมอีงคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
  1. นางณิชมน  รัตนคช    สาธารณสุขอําเภอนาบอน    ประธานคณะทํางาน 
                     2. นายวีระศักดิ์  ประดาศักดิ์      นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    คณะทํางาน 

3. นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน   คณะทํางาน 
4. นายอนันต  รอดสั้น     เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน   คณะทํางาน 

  และเลขานุการ 

โดยคณะทํางานฯ มีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
๑. เผยแพรขอมูลขาวสารตามมาตรการในการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของ

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
2. รายงานผลการเผยแพรขอมูลขาวสารตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ  อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

ภายในวันที่ 30 หรือ 31 ของเดือนที่สิ้นไตรมาส   โดยมีเนื้อหาประกอบดวย  จํานวนขาว เนื้อหาโดยยอ วันที่ลงขาว 
จํานวนผูเขาชม (ถามี) ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

3. รับผิดชอบการคุมครองขอมูลสวนบุคคล  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเว็บไซต  เมื่อพบ
ปญหาฉุกเฉิน เรงดวนใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบโดยดวน 

4. ดําเนินการอื่นๆ ตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 

   ทั้งนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  

            สั่ง  ณ  วันที่  6  ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   
       (นางณิชมน  รัตนคช) 

          สาธารณสุขอําเภอนาบอน 
 
 



 

 
 

 คําสั่งสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  
ที่   47 / ๒๕๖๑ 

เรื่อง มอบหมายหนาที่ผูรับผิดชอบการใหขอมูล ผูรับผิดชอบในการเผยแพรขอมูล 
ตอสาธารณะผานเว็บไซต  

------------------------------------ 
  ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ กําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได และตองดําเนินงามตามมาตรฐาน
เว็บไซตภาครัฐ เพื่อใหบริการตามภารกิจและอํานวยความสะดวกใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารได
สะดวก มีความถูกตองชัดเจน ครบถวน เปนปจจุบัน นั้น   
            สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  จึงขอมอบหมายใหบุคลากรในสังกัด มีหนาที่รับผิดชอบ
ในเรื่องการใหขอมูล ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพรตอสาธารณะผานเว็บไซตหนวยงาน ผูอนุมัติรับรอง 
ดังนี้ 
  ๑.ผูรับผิดชอบการใหขอมูลในหนาที่รับผิดชอบที่ตนไดรับมอบหมาย ดังนี้ 
                      ๑.๑ นายวีระศักดิ์  ประดาศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญงาน 
   1.2 นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
   1.3 นายวชิระ  ขนานชี  เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
   1.4 นายอนันต  รอดสั้น  เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน    

ทั้งนี้ ใหผูรับผิดชอบการใหขอมูล ใชแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ตามประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน เรื่อง แนวทางการ
เผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๒. ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร และผูดูแลบริหารจัดการเว็บไซต ดังนี้ 
 2.๑ นายอนันต รอดสั้น        ตําแหนง  เจาพนักสาธารณสุขชํานาญงาน 

ทั้งนี้ใหผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร จะนําขอมูลขึ้นเผยแพรได ผูรับผิดชอบการให
ขอมูลตาม ขอ ๑ ไดใชแบบฟอรมตามที่กําหนดและไดรับอนุมัติ จากผูอนุมัติรับรองกอนทุกครั้ง 

๓. ผูอนุมัติรับรอง ดังนี้ 
 3.๑ ผูดํารงตําแหนง สาธารณสุขอําเภอนาบอน หรือ ผูรักษาราชการแทน 

   ทั้งนี้   ตั้งแตบดันี้เปนตนไป  

            สั่ง  ณ  วันที่    6   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  

  

 (นางณิชมน  รัตนคช) 
         สาธารณสุขอําเภอนาบอน 


