
 
  
 
 

 
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี    ๗     /๒๕๖๓ 
เร่ือง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สำหรับ กลุ่มงาน/หน่วยบริการสาธารณสุข ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 

---------------------------- 

 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ กำหนดใหห้น่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้และต้องดำเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
(Government Website Stsndard) เพื่อให้การบริการตามภารกิจและอำนวยความสะดวกให้ประชาชน  
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน นั้น 
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จึงกำหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สำหรับ กลุ่มงาน/งาน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ดังต่อไปนี้ 

 ๑. ให้หน่วยงานในสังกัดเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี้ 
  ๑.๑ ข ้อม ูลหน ่วยงาน (General Information) ประกอบด้วยประว ัต ิความเป ็นมา  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง  
(Chief information Officer : CIO) อำนาจท่ี ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี คำรับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ 
หมายเลขโทรสาร แผนท่ีต้ังหน่วยงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address)  
  ๑.๒ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน (Law ,Regulatory ,Compliance) 
โดยแสดงข้อมูลท่ีมาอย่างชัดเจน 
  ๑.๓ คลังความรู ้ (Knowledge) เช่น ข่าวสารความร ู ้สุขภาพในรูปแบบ Info Graphic  
ส่ือมัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติต่างๆ โดยอ้างอิงถึงแหล่งท่ีมาและวัน เวลา กำกับ เพื่อประโยชน์
ในการนำข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี) 
  ๑.๔ รายช่ือเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (Wed Link) เช่น หน่วยงานในสังกัด หน่วยงาน
ในสังกัดเดียวกัน หน่วยงานภายนอก หรือเว็บไซต์อื่นๆ ท่ีน่าสนใจ  
  ๑.๕ ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด
ตามมาตรา ๙ (๘) และมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government Website Stsndard Version ๒.๐)  
ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
  ๑.๖ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอน
การปฏิบัติงานพร้อมอธิบายขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั ้นๆ  
โดยจัดทำเป็นรูปแบบ “คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 
 

๒//๑.๗ คู่มือ... 
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  ๑.๗ คู่มือสำหรับประชาชน (Service Information) ข้อมูลการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
โดยแสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนพร้อมอธิบายขั้นตอนบริการอย่างชัดเจน ทั้งนี้ควรร ะบุ
ระยะเวลาในแต่ละขั ้นตอนของการให้บริการนั ้นๆ โดยจัดทำเป็นรูปแบบ “คู ่มือสำหรับประชาชน”  
และสามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม (Download Forms) เพื่ออำนวยความสะดวก 
แก่ประชาชนในการติดต่อราชการ (ถ้ามี)  
  ๑.๘ ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ข่าวสารท่ัวไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน
รวมถึงข่าวประกาศของ กลุ่มงาน/งาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๑.๙ ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เป็นระบบงานตามภารกิจ
หน่วยงานท่ีจัดทำเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือ Mobile Application ในลักษณะ
ส่ือสารสองทาง (Interactive) ถ้ามี  
  ๑.๑๐ แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมิน 
ความพึงพอใจท่ีมีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 ๒. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุม
พลจังหวัดชัยภูมิ ให้ดำเนินการดังนี้ 
  ๒.๑ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ (ด้านวิชาการ) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล จังหวัด
ชัยภูม ิมีหน้าท่ีบริหารจัดการเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 
   ๒.๑.๑ กลุ่มงานหน่วยบริการสาธารณสุข เจ้าของข้อมูล นำส่งข้อมูลข่าวสาร พร้อม
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ตาม
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือหนังสือราชการ ไปรษณ์อิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางสื่อสารอื่น 
โดยระบุ ช่ือ ตำแหน่ง หน่วยงาน และข้อมูลการติดต่อกลับอย่างชัดเจน  
   ๒.๑.๒ สาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล หรือผู้ที ่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน 
ดำเนินการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ให้นำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์  
   ๒.๑.๓ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ หรือเจ้าหน้าท่ีที ่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบ (Web 
Master) ซึ่งได้รับสิทธิ์ (Username และ Password) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ดำเนินการนำข้อมูลข่าวสารขึ้น
เว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง ระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ 
ประเภท (นามสุกล) ไฟล์ ขนาดไฟล์ และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น 
   ๒.๑๔ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ หรือเจ้าหน้าที่ที ่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบ (Web 
Master) มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูล (นำออกเมื่อครบระยะเวลา) ของสำนักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ 
มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอื ่นท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด ทั้งนี ้ต้องเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดความเสียหายและลดโอกาส ท่ีจะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 

๓//๒.๒ การออก... 
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  ๒.๒ การออกแบบเว็บไซต์ หน่วยงานต้องคำนึงถึงการแสดงผลบนอุปกรณ์ที ่ม ีความ
หลากหลาย ควรออกแบบเว็บไซต์รับรองขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด ต้ังแต่คอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดหน้าจอ
แตกต่างกัน รวมถึง Smart Devive เช่น Smart Phone Tablet 
  ๒.๓ การเข้าถึงเว็บไซต์ของประชาชน หน่วยงานต้องคำนึงถึงเวอร์ชั่นชั้นต่ำของบราว์เซอร์  
ที ่รองร ับการแสดงผล หร ือการทำงานที ่สมบ ูรณ์ของโปรแกรมที ่ใช ้ ในการด ู เอกสารบนเว ็บไซต์  
เช่น PDF Readers / Viewers sinv Open Source อื่นๆ เป็นต้น ซึ ่งหน่วยงานควรแจ้งไว้ในส่วนล่างของ
เว็บไซต์หรือหน้าเพจท่ีแสดงเอกสารนั้นๆ ของหน่วยงาน 
  ๒.๔ การบริหารจัดการเว็บไซต์ หน่วยงานควรมีการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) เพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัย เช่น การใช้รหัสผ่านเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Username/Password)  
  ๒.๕ การจัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๒.๖ การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็บไซต์ ลดความเสี่ยงจากากรถูกโจมตีทาง
อินเทอร์เน็ต (Cyber Security) ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ “มาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ (Website Security Stsndard)” ประกาศโดยสำนักงานพัฒนนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาทิ การติดตั้งใบรับรองความปลอดภัย (CA) และใช้ HTTPS (Hypertext 
Transfer Protocol Secure) ช่วยรักษาความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลผู้ใช้และเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ
ระหว่างคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้กับเว็บไซต์ที่มีบริการรับข้อมูล การใช้ Software หรือ Hardware ป้องกันการ 
บุกรุกโจมตี (Firewall) 
  ๒.๗ ข้อมูลข่าวสารต้องใช้คำอธิบาย/คำบรรยายเนื้อหาท่ีมีความถูกต้องและมีความเหมาะสม 
ข้อความ และรูปภาพประกอบที่นำมาใช้จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ ์ หากจำเป็นต้องนำมาเผยแพร่ให้ระบุ
แหล่งที่มาข้อมูลอ้างอิงรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่อนุญาต ได้แก่ ไฟล์ที่มีนามสกุล .pdf .xls. xlsx .doc .docx .jpg 
.png .zip .rar ขนาดไฟล์ (size) ไม่ควรเกินไฟละ 4 MB และต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๓. ข้ันตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ดำนินการดังนี้ 
  ๓.๑ สาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล แต่งต้ังหรือมอบหมายกลุ่มงาน/งาน หรือคณะทำงานหรือ
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  ๓.๒ การนำเข้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน ระบุแหล่งที่มา
หรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภท (นามสกุล) ไฟล์โดยมีลำดับการปฏิบัติ
อยา่งน้อยดังนี้ 
   ๓.๒.๑ กลุ่มงาน/หน่วยบริการสาธารณสุข ท่ีเสนอข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จะนำขึ้นไป
เผยแพร่บนเว็บไซต์ให้เสนอต่อสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน 
ดำเนินการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ให้นำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ ด้วยแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ตามแนบท้ายประกาศท่ีเป็นลายลักษณ์
อักษร หรือหนังสือราชการ ไปรษณ์อิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางสื่อสารอื่น กรณีเร่งด่วนอนุโลมให้อนุญาตทาง
วาจาได้ 
 

๔//๓.๒.๒ กรณี... 
 



 
  

-๔- 
 
   ๓.๒.๒ กรณีได้รับอนุญาตแล้ว ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย
รับผิดชอบ (Web Master) ซึ่งได้รับสิทธิ์ (Username และ Password) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ดำเนินการ
นำข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ในหมวดหมู่ท่ีถูกต้อง และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น 
   ๓.๒.๓ กรณีไม่อนุญาต กลุ่มงาน/หน่วยบริการสาธารณสุข เจ้าของข้อมูล ให้ทบทวน
ข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงแก้ไข้ให้มีความถูกต้องเหมาะสมเพื่อท่ีจะได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารต่อไป  
 ๔. กลไกการตรวจสอบ กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
  ๔.๑ หน่วยงานต้องกำหนดเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีผู้ดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Master) 
อย่างน้อย ๒ คน เพื่อทำงานทดแทนกันได้ 
  ๔.๒ เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุกรายการ 
ท่ีเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หากพบว่าครบระยะเวลาการเผยแพร่ให้นำรายการนั้นลงจากเว็บไซต์ 
  ๔.๓ เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการข้อมูลข่าวสาร 
ตามมาตรฐานเว็บต์หน่วยงานภาคัฐ (Government Website Stsndard Version 2.0) ของสำนักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ 
มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอื่นท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด  
  ๔.๔ เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ 
  ๔.๕ ให้หน่วยงานส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์ การรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องทั้งการฝึกอบรม (Trianing) 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติ (Knowledge Management) 

  ทั้งนี ้ให้ กลุ่มงาน/หน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล 
จังหวัดชัยภูมิ นำประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง แนวทางการเผยแผ่ข้อมูล
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับกลุ่มงาน/งาน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

   ประกาศ ณ วันท่ี     ๘    มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓    

  
 

   (นายรศัมี สมรรถชัย) 
          สาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล 

 
 
 
 
 
 


