
 
 

 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอน  ำหนำว 
      ที่ 39 /๒๕๖3 

เรื่อง แต่งตั งคณะท ำงำนปฏิบัติงำนบริหำรจัดกำรเว็บไซต ์

.............................. 

โดยที่เป็นการสมควรเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity& Transparency Assessment : ITA ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ 
กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

ฉะนั้น  จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๕๕ และ ๖๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ จึงให้มีค าสั่งแต่งตั้งผู้มีรายนามและต าแหน่งดังต่อไปนี้เป็นคณะท างานปฏิบัติงานบริหารจัดการ
เว็บไซต์  ดังนี้ 
  ๑. นายวัฒนศักดิ์    จันทร์แปลง           สาธารณสุขอ าเภอน้ าหนาว                  ผู้อนุมัติรับรอง 
  ๒. นางสาวลลิตา    ฉิมไพบูลย์        นักวชิาการสาธารณสุข                 ผู้น าขึ้นข้อมูลเผยแพร่ 
  ๓. นางสาวจินตนา  กีเกียง               จพ.สาธารณสุขช านาญงาน            ผู้น าขึ้นข้อมูลเผยแพร่ 

มีอ ำนำจหน้ำทีด่ังนี  
๑. ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุกรายการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หากพบว่า

ครบระยะเวลาการเผยแพร่ให้น ารายการนั้นลงจากเว็บไซต์ 
๒. ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการข้อมูลข่าวสารตามมาตรฐานเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ

(Government Website standard Version ๒.๐) ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการก าหนด 

๓. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่าง
เคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

๔. รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน ทุก ๖ เดือน
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อผู้บริหารหน่วยงาน 

  ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น 

    สั่ง  ณ  วันที่  15   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 

 

 

 

                                      (นายวัฒนศักดิ์    จันทร์แปลง) 
                                     สาธารณสุขอ าเภอน้ าหนาว 
 

 

 



 

                                                               
ประกาศสานักงานสาธารณสุขอ าเภอน  าหนาว 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
.........................................................................................  

  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้อจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  และต้องดาเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
(Government Website Standard) เพ่ือให้บริการตามภารกิจและอานวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน นั น 
 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอน  าหนาว จึงก าหนดแนวทางการเผแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ดังต่อไปนี   

๑. ให้หน่วยงานในสังกัดเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี   

๑.๑ ข้อมูลหน่วยงาน ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างของหน่วยงาน  
ท าเนียบผู้บริหาร อ านาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปี 
คารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร หมายเลยโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร 
แผนที่ตั งของหน่วยงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address)  

๑.๒ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน โดยแสดงที่มาของ ข้อมูลอย่างชัดเจน  

๑.๓ คลังความรู้ เช่น ข่าวสารความรู้สุขภาพในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูล 
สถิติต่างๆโดยอ้างอิงถึงแหล่งที่มา และวัน เวลา กากับ เพ่ือประโยชน์ในการขอนาข้อมูลไปใช้ต่อ(ถ้ามี) 

   ๑.๔ รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานในสังกัด หน่วยงานสังกัด เดียวกัน 
หน่วยงานภายนอก หรือเว็บไซต์อ่ืนๆที่น่าสนใจ  

๑.๕ ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ ตามมาตร ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการก าหนดตามมาตร ๙ 
(๘) และมาตรฐานเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  

๑.๖ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงขั นตอนการ 
ปฏิบัติงานพร้อมอธิบายขั นตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั นตอนของการปฏิบัติงานนั นๆโดยจัดทาเป็น
รูปแบบ “คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานของหน่วยงาน 

๑.๗ คู่มือสาหรับประชาชน ข้อมูลการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงขั นตอนการ 
ให้บริการต่างๆแก่ประชาชน พร้อมอธิบายขั นตอนบริการอย่างชัดเจน 

๑.๘ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารทั่วไป.../๒ 



 
 

๑.๘ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือนรวมถึงข่าวประกาศของ 
หน่วยงาน เช่นประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื อจัดจ้าง ผลการจัดซื อจัดจ้าง  

๑.๙ ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบงานตามภารกิจหน่วยงานที่จัดทาเป็น 
ระบบงานคอมพิวเตอร์ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ในลักษณะสื่อสารสองทาง (ถ้ามี) 

๑.๑๐ แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมินความพึง 
พอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

๒. ขั นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ด าเนินการดังนี   

๒.๑ หัวหน้าหน่วยงาน แต่งตั งหรือมอบหมายกลุ่ม/ฝ่ายหรือคณะท างานหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
บริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

๒.๒ การน าเข้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน ระบุแหล่งที่มาหรือ 
เจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภท(นามสกุล)ไฟล์ ขนาดไฟล์โดยมีลาดับการปฏิบัติอย่าง
น้อยดังนี   

๒.๒.๑ เจ้าหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จะน าขึ นเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้หัวหน้ากลุ่ม 
งานที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์พิจารณาอนุญาต ด้วยแบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีเร่งด่วนอนุโลมให้ใช้ทางวาจาได้  

๒.๒.๒ กรณีอนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานฯมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบซึ่งได้รับสิทธิ์เข้าสู่ 
ระบบบริหารจัดการ ด าเนินการน าข้อมูลข่าวสารขึ นเว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง และประสานงานแจ้งกลับไปยัง
เจ้าของข้อมูลข่าวสารนั น 

๒.๒.๓ กรณีไม่อนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานฯมอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานแจ้งกลับไปยัง 
เจ้าของข้อมูลข่าวสารนั นพร้อมชี แจงเหตุผลเช่น ไม่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ
ไฟล์อนุญาต  

๓. กลไกการตรวจสอบ กากับติดตามอย่างต่อเนื่อง  

๓.๑ หน่วยงานต้องก าหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์ อย่างน้อย ๒ คน เพ่ือ 
ท างานทดแทนกันได้ 

๓.๒ เจ้าหน้าที่เว็บไซต์ มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุกรายการทีเผยแพร่บน 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน หากพบว่าครบระยะเวลาการเผยแพร่ให้นารายการนั นลงจากเว็บไซต์  

๓.๓ เจ้าหน้าที่เว็บไซต์ มีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการข้อมูลข่าวสารตามมาตรฐาน 
เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตามมาตร ๗ มาตรา๙ และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการก าหนด 

 ๓.๔ เจ้าหน้าที่เว็บไซต์…/๓ 



๓.๔ เจ้าหน้าที่เว็บไซต์ มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ 
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแก่
ทางราชการ 

๓.๕ ให้หน่วยงานส่งเสริมการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์ การรักษาความ 
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั งการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน  
 

ทั งนี ให้หน่วยงานน าประกาศสานักงานสาธารณสุขอ าเภอน  าหนาว เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  15   ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
 
 
 

นายวัฒนศักดิ์  จันทร์แปลง) 
สาธารณสุขอ าเภอน  าหนาว 

 
 


