
 
 
 
 

ค ำสั่ง ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 
ท่ี 35 / 2564 

เร่ือง มอบหมำยหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล ผู้รับผิดชอบในกำรเผยแพรข้่อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซด์ 
ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 

…………………………………………………………………………………… 

ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 มำตรำ 9 ก ำหนดให้หน่วยงำนของ
รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้ และต้องด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนเว็บไซด์
ภำครัฐ (Government Website Standard) เพื่อให้บริกำรตำมภำรกิจและอ ำนวยควำมสะดวกให้ประชำชน
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวก มีควำมถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน น้ัน 

ดังน้ัน ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย จึงขอมอบหมำยให้บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในเรื่องกำรให้ข้อมูล ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลข้ึนเผยแพร่ต่อ
สำธำรณะผ่ำนเว็บไซด์หน่วยงำน ผู้อนุมัติรับรอง ดังน้ี 

1. ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูลในหน้ำท่ีรับผิดชอบท่ีตนได้รับมอบหมำย ดังน้ี 
1.1 พ.จ.ท.สำยัน  ภำคโภไคย   ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
1.2 นำยพินิจ  สิมมำลี  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
1.3 นำงพวงเพ็ชร  ทุยบีงฉิม  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
1.4 นำยกฤษณะ  เพชรบ่อใหญ่ ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนทันตะสำธำรณสุขช ำนำญงำน 

1.5 นำงสำวเอื้อพร  กำรถำง  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
1.6 นำยอลงกรณ์  ศิลปิกุล  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
1.7 นำงสำวเอ็นดู  สุขแป  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี 
1.8 นำงล ำไพ  มำเบ้ำ  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

  ท้ังน้ีให้ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล ใช้แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย ตำมประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย เร่ือง แนวทำงกำร เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย พ.ศ. 2564 

2. ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลข้ึนเผยแพร่ และผู้ดูแลบริหำรจัดกำรเว็บไซด์ (Web Master) ดังน้ี 
2.1 พ.จ.ท.สำยัน  ภำคโภไคย   ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
2.2 นำยกฤษณะ  เพชรบ่อใหญ่ ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนทันตะสำธำรณสุขช ำนำญงำน

2.3 นำยอลงกรณ์  ศิลปิกุล  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
  ท้ังน้ีให้ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลข้ึนเผยแพร่ จะน ำข้อมูลข้ึนเผยแพร่ได้ ผู้รับผิดชอบกำรให้ 

ข้อมูลตำม ๑. ได้ใช้แบบฟอร์มตำมท่ีก ำหนดและได้รับอนุมัติ จำกผู้อนุมัติรับรองก่อนทุกครั้ง 
 
 
 
 
 



 
 
3. ผู้อนุมัติรับรอง ดังน้ี 

๓.๑ ผู้ด ำรงต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย หรือผู้รักษำกำรในต ำแหน่ง 
สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 

ท้ังน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป จนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง 

สั่ง   ณ  วันท่ี 22  เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 
                              

  

                               (นำยคเชนทร์  ชำญประเสริฐ) 
            สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 
เรื่อง แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะผ่ำนเว็บไซด์ของ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย พ.ศ. ๒๕๖๔ 
………………………………………………………… 

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

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย จึงขอก ำหนดแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะ
ผ่ำนเว็บไซด์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย ดังต่อไปนี้ 

๑. ให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย เผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซด์
ของหน่วยงำน ดังนี้ 

   ๑.๑ ข้อมูลหน่วยงำน (General Information) ประกอบด้วย ประวัติควำม
เป็นมำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้ำงหน่วยงำน ท ำเนียบผู้บริหำร อ ำนำจหน้ำท่ี ยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติกำร 
แผนงำน โครงกำร งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรประจ ำปี ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (PA) รำยงำนผลกำร
ปฏิบัติรำชกำร รำยละเอียดช่องทำงกำรติดต่อส่ือสำร หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเลขโทรสำร แผนท่ีต้ัง
หน่วยงำน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E mail address) 
   ๑.๒ กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงำน (Law, Regulatory, 
Compliance)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   ๑.๓ คลังควำมรู้ (Knowledge) เช่น ข่ำวสำรควำมรู้สุขภำพในรูปแบบ Info 
Graphic ส่ือมัลติมีเดีย บทควำม ผลงำนวิจัย ข้อมูลสถิติต่ำง ๆ โดยอ้ำงอิงถึงแหล่งท่ีมำและวัน เวลำ ก ำกับ 
เพื่อประโยชน์ในกำรน ำข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ำมี) 
   ๑.๔ รำยช่ือเว็บไซด์หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง (Web link) เช่น หน่วยงำนในสังกัด 
หน่วยงำนสังกัดเดียวกัน หน่วยงำนภำยนอก หรืออเว็บไซด์อื่นๆ ท่ีน่ำสนใจ 
   ๑.๕ ข้อมูลข่ำวสำรท่ีจัดไว้ให้ประชำชนตรวจดูได้ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ ตำมมำตรำ ๗ มำตรำ ๙ และข้อมูลข่ำวสำรอื่นท่ีคณะกรรมกำรข้อมูล
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 ท้ังนี้ควรระบุระยะเวลำในแต่ละขั้นตอนของกำรให้บริกำรนั้น ๆ โดยจัดท ำเป็นรูปแบบ “คู่มือส ำหรับ
ประชำชน” และสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำร คู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม (Download forms) เพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ประชำชนในกำรติดต่อรำชกำร (ถ้ำมี) 
   ๑.๘ ข่ำวประชำสัมพันธ์ (Public Relations) ข่ำวสำรท่ัวไป ภำพข่ำวกิจกรรม 
เรื่องแจ้งเตือน รวมถึงข่ำวประกำศของหน่วยงำน เช่น ประกำศรับสมัครงำน ประกำศกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ผล
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
   ๑.๙ ระบบงำนให้บริกำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เป็นระบบงำน
ตำมภำรกิจหน่วยงำน ท่ีจัดท ำเป็นระบบงำนคอมพิวเตอร์ให้บริกำรผ่ำนหน้ำเว็บไซด์ หรือ Mobile 
Application ในลักษณะส่ือสำรสองทำง (Interactive) ถ้ำมี 
   ๑.๑๐ แสดงสถิติกำรเข้ำใช้บริกำรเว็บไซด์ แสดงระดับควำมพึงพอใจ และมีระบบ
ประเมินควำมพึงพอใจท่ีมีต่อเว็บไซด์ของหน่วยงำน 

๒. ขั้นตอนกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซด์ ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอ 

แวงน้อย ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
๒.๑ สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย จัดท ำค ำส่ังมอบหมำยหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบ 

กำรให้ข้อมูล ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผู้อนุมัติรับรอง ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย  
๒.๒ ข้อมูลข่ำวสำรต้องใช้ค ำอธิบำย/ค ำบรรยำยเนื้อหำท่ีมีควำมถูกต้อง และมี

ควำมเหมำะสม ข้อควำม และรูปภำพประกอบท่ีน ำมำใช้จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หำกจ ำเป็นต้องน ำมำ
เผยแพร่ให้ระบุแหล่งท่ีมำข้อมูลอ้ำงอิงรูปแบบไฟล์ข้อมูลท่ี อนุญำต ได้แก่ ไฟล์ท่ีมีนำมสกุล .pdf .xls .xlsx 
.doc .docx .jpg .png .zip .rar ขนำดไฟล์ (size) ไม่ควรเกินไฟล์ละ 4 MB และท้ังนี้ ต้องเป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่ำงเคร่งครัด เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดควำมเสียหำยและลดโอกำสท่ีจะเกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร 

๒.๓ กำรน ำเข้ำข้อมูลข่ำวสำร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน ระบุ 
แหล่งท่ีมำหรือเจ้ำของข้อมูล ช่วงวันท่ีของข้อมูลข่ำวสำร วันท่ีเผยแพร่ ประเภท(นำมสกุล) ไฟล์ ขนำดไฟล์
โดยมีล ำดับกำรปฏิบัติอย่ำงน้อย ดังนี้ 

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

๒.๓.๒ สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย พิจำรณำอนุมัติ/ไม่อนุมัติให้น ำ 
ข้อมูลขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซด์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 
    ๒.๓.๓ กรณีอนุมัติ ให้ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล ส่งแบบฟอร์มฯ ท่ีได้รับ
อนุมัติพร้อมไฟล์ข้อมูลข่ำวสำรหรือรูปภำพ ให้ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ เพื่อเข้ำสู่ระบบบริหำร



จัดกำร ด ำเนินกำรน ำข้อมูลข่ำวสำรขึ้นเว็บไซด์ในหมวดหมู่ท่ีถูกต้อง และประสำนแจ้งกลับไปยังผู้รับผิดชอบ
กำรให้ข้อมูล 
    ๒.๓.๔ กรณีไม่อนุมัติ ให้แจ้งเหตุผลแห่งกำรไม่อนุมัติ เช่น ไม่ตรงหรือ
เกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน ไม่ถูกต้องตำมรูปแบบไฟล์ข้อมูลท่ีอนุญำต แล้วส่งแบบฟอร์มฯ พร้อม
ไฟล์ข้อมูล คืนให้ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล 

๓. กลไกกำรตรวจสอบ ก ำกับติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง 
๓.๑ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย ก ำหนดให้มีเจ้ำหน้ำท่ีดูแล 

บริหำรจัดกำรเว็บไซด์ (Web Master)  ๑ คน  
๓.๒ เจ้ำหน้ำท่ี Web Master มีหน้ำท่ีตรวจสอบควำมเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุก 

รำยกำรท่ีเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงำน หำกพบว่ำครบระยะเวลำกำรเผยแพร่ให้น ำรำยกำรนั้นลงจำก
เว็บไซด์ 

๓.๓ เจ้ำหน้ำท่ี Web Master มีหน้ำท่ีตรวจสอบควำมครบถ้วนของรำยกำร 
ข้อมูลข่ำวสำรตำมมำตรฐำนเว็บไซด์หน่วยงำนภำครัฐ (Government Website Standard Version ๒.๐) 
ของส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) และตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
พ.ศ. ๒๕๔๐ มำตรำ ๗ มำตรำ ๙ และข้อมูลข่ำวสำรอื่นท่ีคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรก ำหนด  

๓.๔ เจ้ำหน้ำท่ี Web Master  มีหน้ำท่ีปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำร 
กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่ำงเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำยและ
ลดโอกำสท่ีจะเกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร 

๓.๕ ให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย ส่งเสริมกำรเพิ่มพูนควำมรู้ 
และทักษะกำรบริหำรจัดกำรเว็บไซด์ กำรรักษำ ควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ (Cyber Security) ให้แก่
เจ้ำหน้ำท่ีอย่ำงต่อเนื่ อง ท้ังกำรฝึกอบรม (Training) กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่ำงผู้ปฏิบั ติงำน 
(Knowledge Management) 

๓.๖ ให้สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย   สนับสนุนเชิงนโยบำย หรือขอ 
สนับสนุนบุคลำกรด้ำนคอมพิวเตอร์ มำปฏิบัติงำนท่ีส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ ท้ังนี้ตำมกฎหมำย 
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
   ๓.๗ ให้ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ จัดท ำหนังสือรำยงำนผล และสรุป
ปัญหำอุปสรรคกำรด ำเนินงำนเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซด์  ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ 
แวงน้อย 

 
ประกำศ ณ  วันท่ี   ๒๒ เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

      
  

                                    
 

      (นำยคเชนทร์  ชำญประเสริฐ) 
       สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 


