
ค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป ์
ที่  55  /๒๕64 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบน ำกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
อ ำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนคร  

.................................................................. 
ตำมประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ ลงวันที่ 4 พฤศจิกำยน  2564  ให้

หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ของทำงรำชกำรเพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถตรวจสอบได้ ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบ
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2543 มำตรำ 66 (๒) สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ จึงขอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้ 

 
ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล 
  1.นำยสังคีบ  กุลวงศ์  สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 

2.นำยกิ่งเพชร  ศรีเทียน  นักวิชำกำรสำธำรณช ำนำญกำร 
  3.นำยครรชิต  พรมสุ่ย  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
  4.นำงมณีรัตน์  ศรีสมุทร  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
  5.นำยตัง  เหมะธุลิน  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

6.นำงบุญผ่อง  ใครบุตร  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
7.นำงนิตยำ  อ้วนอินทร์  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
8.นำงรัชนี  วงศ์กระจ่ำง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
9.นำยวิชำญ  มูลสำร  เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน 
10.นำยเดชำ  สอดส่อง  เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขอำวุโส 
 

มีหน้ำที่  
 1.จัดท ำแบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ ของหน่วยงำนที่สังกัด 

 2.จัดท ำเอกสำรที่ข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ กิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน  
 3.จัดท ำเอกสำรเกี่ยวกับ กำรรับสมัคร แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประกำศกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ผล
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ใช้ค ำอธิบำย/ ค ำบรรยำยเนื้อหำที่ถูกต้อง และควำมเหมำะสมรูปภำพที่ประกอบต้องไม่ละเมิด
สิทธิ์ และลิขสิทธิ์ โดยใช้ไฟล์นำมสกุล .pdf  .xls .xlsx .doc .docx .jpg .zip .rar ขนำดไฟล์ ไม่ควรเกิน 4 MB 
และไม่ขัดต่อพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำผิดกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 
 
ผู้อนุมัติรับรอง 

สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
มีหน้ำที ่
  ด ำเนินกำรกำรอนุมัติ/อนุญำตให้น ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ ของหน่วยงำน 



 
 
ผู้รับผิดชอบน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  
  ๑.นำยกิ่งเพชร  ศรีเทียน   นักวิชำกำรสำธำรณช ำนำญกำร 

2.นำยครรชิต  พรมสุ่ย  นักวิชำกำรสำธำรณช ำนำญกำร 
3.นำยงมณีรัตน์  ศรีสมุทร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
4.นำงสำวพจนี  หลักทอง  เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

 
หน้ำที่รับผิดชอบ 
 

1.น ำข้อมูลที่ผ่ำนกำรอนุมัติแล้ว ขึ้นสู่เว็บไซต์ของหน่วยงำน ก ำหนดช่วงวันที่ เวลำ ที่เผยแพร่ 
และแจ้งกลับไปยังเจ้ำของข้อมูลนั้น 

2.ตรวจสอบควำมเป็นปัจจุบันของข้อมูล ที่หมดระยะเวลำกำรเผยแพร่ ให้น ำออกจำกเว็บไซต์ 
 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

สั่ง ณ วันที่  4  เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕64 
 

                                                                                  
 (นำยสังคีบ  กุลวงศ์) 

         สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
 



(ส ำเนำคู่ฉบับ) 

 
ค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป ์

ที่  55 /๒๕64 
เรื่อง  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบน ำกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

อ ำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนคร  
.................................................................. 

ตำมประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ ลงวันที่ 4  พฤศจิกำยน  2564  ให้
หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ของทำงรำชกำรเพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถตรวจสอบได้ ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบ
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2543 มำตรำ 66 (๒) สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ จึงขอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้ 

 
ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล 
  1.นำยสังคีบ  กุลวงศ์  สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 

2.นำยกิ่งเพชร  ศรีเทียน  นักวิชำกำรสำธำรณช ำนำญกำร 
  3.นำยครรชิต  พรมสุ่ย  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
  4.นำงมณีรัตน์  ศรีสมุทร  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
  5.นำยตัง  เหมะธุลิน  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

6.นำงบุญผ่อง  ใครบุตร  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
7.นำงนิตยำ  อ้วนอินทร์  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
8.นำงรัชนี  วงศ์กระจ่ำง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
9.นำยวิชำญ  มูลสำร  เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน 
10.นำยเดชำ  สอดส่อง  เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขอำวุโส 
 

มีหน้ำที่  
 1.จัดท ำแบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ ของหน่วยงำนที่สังกัด 

 2.จัดท ำเอกสำรที่ข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ กิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน  
 3.จัดท ำเอกสำรเกี่ยวกับ กำรรับสมัคร แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประกำศกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ผล
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ใช้ค ำอธิบำย/ ค ำบรรยำยเนื้อหำที่ถูกต้อง และควำมเหมำะสมรูปภำพที่ประกอบต้องไม่ละเมิด
สิทธิ์ และลิขสิทธิ์ โดยใช้ไฟล์นำมสกุล .pdf  .xls .xlsx .doc .docx .jpg .zip .rar ขนำดไฟล์ ไม่ควรเกิน 4 MB 
และไม่ขัดต่อพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำผิดกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 
 
ผู้อนุมัติรับรอง 

สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
มีหน้ำที ่
  ด ำเนินกำรกำรอนุมัต/ิอนุญำตให้น ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ ของหน่วยงำน 



 
 
ผู้รับผิดชอบน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  
  ๑.นำยกิ่งเพชร  ศรีเทียน   นักวิชำกำรสำธำรณช ำนำญกำร 

2.นำยครรชิต  พรมสุ่ย  นักวิชำกำรสำธำรณช ำนำญกำร 
3.นำยงมณีรัตน์  ศรีสมุทร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
4.นำงสำวพจนี  หลักทอง  เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

 
หน้ำที่รับผิดชอบ 
 

1.น ำข้อมูลที่ผ่ำนกำรอนุมัติแล้ว ขึ้นสู่เว็บไซต์ของหน่วยงำน ก ำหนดช่วงวันที่ เวลำ ที่เผยแพร่ 
และแจ้งกลับไปยังเจ้ำของข้อมูลนั้น 

2.ตรวจสอบควำมเป็นปัจจุบันของข้อมูล ที่หมดระยะเวลำกำรเผยแพร่ ให้น ำออกจำกเว็บไซต์ 
 
ทัง้นี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

สั่ง ณ วันที่  4  เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕64 
 

                                                                                  
 (นำยสังคีบ  กุลวงศ์) 

         สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
 

 



ประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอเจริญศิลป์ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2565 
ส าหรับหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป ์จังหวัดสกลนคร 

.................................................................. 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน

ขอรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบดูได้ และต้องด าเนินงานตาม
มาตรฐาน เว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) เพ่ือต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบันนั้น 

 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ จึงก าหนดแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่าน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน ส าหรับหน่วยราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ ดังต่อไปนี้ 
 
1 .ให้หน่วยงานในสังกัดเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี้ 
 

1.1 ข้อมูลหน่วยงาน (General Information) ประกอบด้วย ประวิติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน ท าเนียบผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหารท าเนียบระดับสูง (Chief 
information Office : CIO) อ านาจหน้าที่  ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ค าเอียดช่องทางการสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้ง
หน่วยงาน ไปรษณีย์อิเลคทรอนิคส์ (Email address) 

1.2 กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน (Law, Regulatory, โดยแสดง
ที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน 

1.3 คลังความรู้ (Knowledge) เช่น ข่าวสารความรู้สุขภาพในรูปแบบ Info Graphic 
มัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติต่าง ๆ โดยอ้างถึงแหล่งที่มาและวัน เวลา ก ากับ เพ่ือน าข้อมูลไปใช้
ต่อ ถ้ามี 

1.4 รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Web link) เช่น หน่วยงานในสังกัดเดียวกัน 
หน่วยงานภายนอก หรือเว็บไซต์อ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ  

1.5 ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตร 7 มาตรา 9 และข้อมูลข่าวสารมาตราอ่ืนที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการก าหนดตามมาตรา 9(8) และมาตรฐานเว็บไซด์ของหน่วยงานภาครัฐ (Government Website 
Standard Version 2.0 ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) 

1.6 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยการแสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้น ๆ โดยการจัดท าเป็นรูปแบบ 
“คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน  

1.7 คู่มือส าหรับประชาชน (service information) ข้อมูลบริการตามภารกิจของ
หน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนพร้อมอธิบายขั้นตอนบริการอย่างชัดเจน ทั้งนี้
ควรระบุระยะเวลาในการให้บริการนั้น ๆ โดยการจัดท าเป็นรูปแบบ “คู่มือประชาชน” และสามารถดาวโหลด
เอกสาร คู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม (Download Forms) เพ่ือความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ 
(ถ้ามี) 



 
 

1.8 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ (Pubic Relation) ข่าวสารทั่วไป ข่าวสารกิจกรรม เรื่องแจ้ง
เตือน รวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน เช่นการรับสมัครงาน ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

1.9 ระบบงานในการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เป็นระบบงานตาม
ภารกิจ หน่วยงานที่จัดท าเป็นระบบงาน คอมพิวเตอร์ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซด์ หรือ Mobile Application 
ในลักษณะสื่อสารสองทาง (interactive) (ถ้ามี) 

1.10 แสดงสถิติการเข้าใช้เว็บไซต์ แสดงระดับความพึงพอใจและมีระบบประเมินความ
พึงพอใจที่มีต่อเว็บไซด์ของหน่วยงาน 

2 ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ด าเนินการดังนี้ 
2.1 หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งหรือมอบหมายกลุ่ม/ฝ่าย หรือคณะท างาน หรือเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
2.2 การน าเข้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องครบถ้วนระบุแหล่งที่มา

หรือเจ้าของข้อมูล วันที่เผยแพร่ ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์โดยมีล าดับการปฏิบัติอย่างน้อย ดังนี้ 
2.2.1 เจ้าหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จะน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้

สาธารณสุขอ าเภอพิจารณาอนุญาต ด้วยแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานตามแนบ
ท้ายประกาศท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร หรือลงข้อมูลในแบบฟอร์มแล้วแจ้งเป็นวาจา 

2.2.2 กรณีอนุญาต ให้ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ซึ่งได้รับสิทธิ์ (User 
name Password) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ด าเนินการน าข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง และ
แจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลนั้น  

2.2.3 กรณีไม่อนุญาต ให้หัวหน้ากลุ่มงานแจ้งกลับไปยังข้อมูลข่าวสาร พร้อมแจ้ง
เหตุผลที่ไม่อนุญาต 
 ให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ จัดท าค าสั่งผู้รับผิดชอบการ
ให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง และผู้รับผิดชอบการน าเสนอข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ในการปฏิบัติการตามแนวทางการ
เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานตามประกาศนี้ 

 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่  4  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 
 

                                                                  
         (นายเพชรทวี  นวลมณี) 

             สาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ 
 

 


