
 
 
 

ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซดของหนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
 
 ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ กําหนดใหหนวยงานของรัฐ 
ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได และตองดําเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ 
(Governance Website Standard) เพื่อใหบริการตามภารกิจและอํานวยความสะดวกใหประชาชนสามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสารไดสะดวก มีความถูกตอง ชัดเจน ครบถวน เปนปจจุบัน น้ัน 
 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง จึงกําหนดแนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผาน 
เว็บไซดของหนวยงาน ดังตอไปน้ี 
 ๑. ใหหนวยงานในสังกัดเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซดของหนวยงาน ดังน้ี 
   ๑.๑ ขอมูลหนวยงาน (General Information) ประกอบดวย ประวัติความเปนมา 
วิสัยทัศน พันธกิจ โครงสรางหนวยงาน ทําเนียบผูบริหาร ขอมูลผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief 
Information Officer: CIO) อํานาจหนาท่ี ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
รายจายประจําป คํารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดชองทางการติดตอส่ือสาร หมายเลข
โทรศัพท หมายเลขโทรสาร แผนท่ีต้ังหนวยงาน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail address) 
   ๑.๒ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่เก่ียวของกับหนวยงาน (Law, Regulatory, 
Compliance) โดยแสดงท่ีมาของขอมูลอยางชัดเจน 
   ๑.๓ คลังความรู (Knowledge) เชน ขาวสารความรูสุขภาพในรูปแบบ Info Graphic 
สื่อมัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ขอมูลสถิติตางๆ โดยอางอิงถึงแหลงท่ีมาและวัน เวลา กํากับเพื่อประโยชนใน
การนําไปใชตอ (ถามี) 
   ๑.๔ รายชื่อเว็บไซดหนวยงานที่เกี่ยวของ (Web link) เชน หนวยงานในสังกัด หนวยงาน
สังกัดเดียวกัน หนวยงานภายนอก หรือเว็บไซดอ่ืนๆ ท่ีนาสนใจ 
   ๑.๕ ขอมูลขาวสารท่ีไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และขอมูลขาวสารอื่นที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของทาง
ราชการกําหนดตามมาตรา ๙(๘) และมาตรฐานเว็บไซดหนวยงานภาครัฐ (Government Website Standard 
Version ๒.๐) ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

 
๒/ ๑.๖ คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน... 
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   ๑.๖ คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงานตามภารกิจของหนวยงาน โดยแสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน พรอมอธิบายขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแตละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆ 
โดยจัดทําเปนรูปแบบ คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน และสามารถดาวนโหลดคูมือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน 
   ๑.๗ คูมือสําหรับประชาชน (Service Information) ขอมูลการบริการตามภารกิจของ
หนวยงาน โดยแสดงขั้นตอนการใหบริการตางๆ แกประชาชน พรอมอธิบายข้ันตอนบริการอยางชัดเจน ท้ังน้ีควร
ระบุระยะเวลาในแตละข้ันตอนของการใหบริการน้ันๆ โดยจัดทําเปนรูปแบบ คูมือสําหรับประชาชน และสามารถ
ดาวนโหลดเอกสาร คูมือ ตลอดจนแบบฟอรม (Download Forms) เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนในการ
ติดตอราชการ (ถามี) 
   ๑.๘ ขาวประชาสัมพันธ (Public Relations) ขาวสารท่ัวไป ภาพขาวกิจกรรม เรื่องแจงเตือน 
รวมถึงขาวประกาศของหนวยงาน เชน ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อ/จาง ผลการจัดซื้อ/จาง 
   ๑.๙ ระบบงานใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service) เปนระบบงานตาม
ภารกิจ หนวยงานที่จัดทําเปนระบบงานคอมพิวเตอรใหบริการผานเว็บไซด หรือ Application ในลักษณะสื่อสาร
สองทาง (Interactive) (ถามี) 
   ๑.๑๐ แสดงสถิติการเขาใชบริการเว็บไซด แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบ
ประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอเว็บไซดของหนวยงาน 
  ๒. ขั้นตอนการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ ผานเว็บไซดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง ให
ดําเนินการดังน้ี 
   ๒.๑ กลุมงานบริหารท่ัวไป (งานพัสดุ) มีหนาท่ีบริหารจัดการเว็บไซดสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอหนองมวง 
    ๒.๑.๑ หนวยงานเจาของขอมูลนําสงขอมูลขาวสาร พรอมแนบฟอรมการขอ
เผยแพรขอมูลผานเว็บไซดของหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง ตามประกาศสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอหนองมวง เรื่อง  แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซดของหนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ผานทางชองทาง ไดแก หนังสือราชการ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (sumrong1@lbmoph.org) และชองทาง     
สื่อสารอ่ืน โดยระบุช่ือ ตําแหนง หนวยงาน และขอมูลการติดตอกลับอยางขัดเจน 
    ๒.๑.๒ สาธารณสุขอําเภอหนองมวง ดําเนินการอนุมัติ/อนุญาต ใหนําขอมูล   
ขึ้นเผยแพรในเว็บไซด 

 
๓/ ๒.๑.๓ สาธารณสุขอําเภอหนองมวง... 
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  ๒.๑.๓ สาธารณสุขอําเภอหนองมวง มอบหมายใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ (Web Master) ซึ่งไดรับ
สิทธิ์ (Username และ Password) เขาสูระบบบริหารจัดการ ดําเนินการนําขอมูลขาวสารขึ้นเว็บไซดในหมวดหมูที่
ถูกตอง ระบุแหลงที่มาหรือเจาของขอมูล ชวงวันที่ของขอมูลขาวสาร วันที่เผยแพร ประเภท(นามสกุล)ไฟล ขนาด
ไฟล และประสานแจงกลับไปยังเจาของขอมูลขาวสารน้ัน 
  ๒.๑.๔ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ (Web Master) มีหนาที่ตรวจสอบความเปนปจจุบันของขอมูล (นํา
ออกเมื่อครบระยะเวลา) และความครบถวนตามมาตรฐานเว็บไซดหนวยงานภาครัฐ (Government Website 
Standard Version ๒.๐) ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) และตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และมูลขาวสารอื่น              ท่ีคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของทางราชการกําหนด ท้ังน้ีตองเปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๖๐ อยางเครงครัด เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหายและลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายแก
ทางราชการ 
  ๒.๒ การออกแบบเว็บไซด หนวยงานตองคํานึงถึงการแสดงผลบนอุปกรณท่ีมีความหลากหลาย 
ควรออกแบบเว็บไซดใหรองรับขนาดหนาจอของอุปกรณทุกชนิด ต้ังแตคอมพิวเตอรท่ีมีขนาดหนาจอแตกตางกัน 
รวมถึง Smart Device เชน Smart Phone, Tablet 
  ๒.๓ การเขาถึงเว็บไซดของประชาชน หนวยงานตองคํานึงถึงเวอรช่ันข้ันต่ําของ       บราวเซอรที่
รองรับการแสดงผล หรือการทํางานท่ีสมบูรณของโปรแกรมที่ ใชในการดูเอกสารบนเว็บไซด เชน PDF 
Readers/Viewers หรือ Open Source อื่นๆ เปนตน ซึ่งหนวยงานควรแจงไวในสวนลางของเว็บไซด หรือ      
หนาเพจที่แสดงเอกสารน้ันๆ ของหนวยงาน 
  ๒.๔ การบริหารจัดการเว็บไซด หนวยงานควรมีการเขารหัส (Encryption) เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัย เชน การใชรหัสผานเขาสูระบบจัดการเว็บไซดของหนวยงาน (Username/ Password) 
  ๒.๕ การจัดเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Log File) ตามขอกําหนดในพระราชบัญญัติ
วาดวยการกระทําความผดิทางคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง  
หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใชบริการ พ.ศ.๒๕๕๐ 
 

๔/ ๒.๖ การรักษาความปลอดภัย... 
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   ๒.๖ การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็บไซด ลดความเส่ียงจากการถูกโจมตี    
ทางอินเตอรเน็ต (Cyber Security) ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๔ 
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางการอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และมาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสําหรับเว็บไซด (Website Security Standard) ประกาศโดยสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
(องคการมหาชน) อาทิ การติดต้ังใบรับรองความปลอดภัย (CA) และใช HTTPS (Hypertext Transfer Protocol 
Secure) ชวยรักษาความสมบูรณถูกตองของขอมูลผูใช และเก็บขอมูลไวเปนความลับระหวางคอมพิวเตอรของผูใช 
กับเว็บไซดที่มีบริการรับขอมูล การใช Software หรือ Hardware ปองกันการบุกรุกโจมตี (Firewall) 
   ๒.๗ ขอมูลขาวสาร ตองใชคําอธิบาย/คําบรรยายเน้ือหาท่ีมีความถูกตอง และมีความ
เหมาะสม ขอความและรูปภาพประกอบที่นํามาใชจะตองไมละเมิดลิขสิทธิ์ หากจําเปนตองนํามาเผยแพรใหระบุ
แหลงท่ีมาขอมูลอางอิงรูปแบบไฟลขอมูลที่อนุญาต ไดแก ไฟลที่มีนามสกุล .pdf, .xls, .xlsx, .doc, .docx, .jpg, 
.png, .zip, .rar ขนาดไฟล (Size) ไมควรเกินไฟลละ ๔ MB และตองไมขัดตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๖๐ 
 ๓. ขั้นตอนการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ ผานเว็บไซดของหนวยงาน ใหดําเนินการดังน้ี 
   ๓.๑ หัวหนาหนวยงาน แตงต้ังหรือมอบหมาย กลุม/ฝาย หรือคณะทํางาน หรือเจาหนาที่
ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซดของหนวยงาน 
   ๓.๒ การนําเขาขอมูลขาวสาร ตองเปนขอมูลปจจุบัน ถูกตอง และครบถวน ระบุ
แหลงท่ีมา หรือเจาของขอมูล ชวงวันที่ของขอมูลขาวสาร วันที่เผยแพร ประเภท (นามสกุล) ไฟล ขนาดไฟล โดยมี
ลําดับการปฏิบัติอยางนอย ดังน้ี 
    ๓.๒.๑ เจาหนาท่ีเสนอขอมูลขาวสารที่ประสงคจะนําข้ึนเผยแพรบนเว็บไซด ให
หัวหนากลุมงานที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซดพิจารณาอนุญาต ดวยแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซดของ
หนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง ตามแนบทายประกาศที่เปน     
ลายลักษณอักษร กรณีเรงดวนใหอนุญาตทางวาจาได 
    ๓.๒.๒ กรณีอนุญาต หัวหนากลุมงานมอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ (Web 
Master) ซ่ึงไดรับสิทธิ์ (Username และ Password) เขาสูระบบบริหารจัดการ ดําเนินการนําขอมูลขาวสารขึ้นเว็บ
ไซดในหมวดหมูท่ีถูกตอง และประสานแจงกลับไปยังเจาของขอมูลขาวสารนั้น 
    ๓.๒.๓ กรณีไมอนุญาต หัวหนากลุมงานมอบหมายใหจาหนาท่ีประสานแจง
กลับไปยังเจาของขอมูลขาวสารน้ัน พรอมช้ีแจงเหตุผล เชน ไมตรงหรือเก่ียวของกับภารกิจของหนวยงาน ไม
ถูกตองตามรูปแบบไฟลขอมูลที่อนุญาต 

 
 
 
 

๕/ ๔. กลไกการตรวจสอบ กํากับ ติดตามอยางตอเน่ือง 
 

 
 



- ๕ – 
 

  ๔. กลไกการตรวจสอบ กํากับ ติดตามอยางตอเน่ือง 
   ๔.๑ หนวยงานตองกําหนดเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ี ผูดูแลบริหารจัดการเว็บไซด (Web 
Master) อยางนอย ๒ คน เพื่อทํางานทดแทนกันได 
   ๔.๒ เจาหนาท่ี (web master) มีหนาที่ตรวจสอบความจําเปนปจจุบันของขอมูลทุก
รายการ ที่เผยแพรบนเว็บไซดของหนวยงาน หากพบวาครบระยะเวลาการเผยแพร ใหนํารายการน้ันลงจากเว็บไซด 
   ๔.๓ เจาหนาท่ี (web master) มีหนาที่ตรวจสอบความครบถวนของรายการ         
ขอมูลขาวสารตามมาตรฐานเว็บไซดของหนวยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version ๒.๐) 
ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ        
พ.ศ.๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และขอมูลขาวสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด 
   ๔.๔ เจาหนาท่ี (web master) มีหนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๖๐ อยางเครงครัด เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหาย และลดโอกาสท่ีจะ
เกิดความเสียหายแกทางราชการ 
   ๔.๕ ใหหนวยงาน สงเสริมการเพิ่มพูนความรูและทักษะการบริหารจัดการเว็บไซด     
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ใหแกเจาหนาท่ีอยางตอเน่ือง ท้ังการฝกอบรม 
(Training) การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงาน (Knowledge Management) 
 ทั้งน้ี ใหหนวยงานนําประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง เรื่อง  แนวทางการเผยแพร
ขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซดของหนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ ข้ึนเผยแพรบนเว็บไซดของหนวยงาน และถือปฏิบัติโดย
เครงครัด ต้ังแตวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เปนตนไปจนกวาจะเปลี่ยนแปลง 
 
                                  ประกาศ  ณ  วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

    
                     (นายสมบูรณ  ดําขํา) 
                  สาธารณสุขอําเภอหนองมวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซคของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 

เร่ือง  แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2561 
สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานบอรดประชาสัมพันธ/เว็บไซต 

ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหนวยงาน : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 
วัน/เดือน/ป : ............................................................................................................................................................. 
หัวขอ : ....................................................................................................................................................................... 
รายละเอียดขอมูล : ................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
Link ภายนอก : ......................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ : ................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
           ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                                       ผูอนุมัติรับรอง 
 

                                                                        
          (............................................)                                                    (นายสมบูรณ  ดําขํา) 
  ตําแหนง......................................................                                        สาธารณสุขอําเภอหนองมวง 
วันที่................................................................                            วันที่................................................................ 
 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร 

 
(นายพศิน  ปากกาทองคํา) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
วันที่................................................................ 

 



 


	ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองม่วง 



