
คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย 
ที่    11  / ๒๕65 

เรื่อง  แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบนำการเผยแพร่ข้อมูลตอ่สาธารณะผ่านเว็บไซตข์องหน่วยงาน 
อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร  

.................................................................. 
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย ลงวันที่   27  ตุลาคม  2565  ให้

หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อาศัยอำนาจตามระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 66 (๒)  สาธารณสุขอำเภอเต่างอย จึงขอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดังต่อไปน้ี 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
  1. นางฉัตรวรุณ  จำปาวัน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
  2. นางสาวผ่องศรี  เถิงนำมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
  3. นางสาวกัญญาณัฐ  งอยผาลา   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

4. นางอัจฉรา  สุรันนา  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
5. นายอนุทิน  คำชมภู  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 

มีหน้าที่  
1. จัดทำแบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานที่สังกัด 
2. จัดทำเอกสารที่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน  
3. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับ การรับสมัคร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการ

จัดซื้อจัดจ้าง ใช้คำอธิบาย/ คำบรรยายเนื้อหาที่ถูกต้อง และความเหมาะสมรูปภาพที่ประกอบต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ 
และลิขสิทธิ์ โดยใช้ไฟล์นามสกุล .pdf  .xls .xlsx .doc .docx .jpg .zip .rar  ขนาดไฟล์ ไม่ควรเกิน 4 MB และ  
ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 

ผู้อนุมัติรับรอง 
สาธารณสุขอำเภอเต่างอย 

มีหน้าที่ 
  ดำเนินการการอนุมัติ/อนุญาตให้นำข้อมูลข้ึนเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  
  ๑. นายจาตุรงค์  ภูช่างทอง    นักวิชาการสาธารณชำนาญการ 

2. นางสาวณัฐนรี  น้อยนาง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
3. นางสาวอุบลวรรณ  วงศ์เครือสอน      เจ้าพนักงานธุรการ 

 
 



หน้าที่รับผิดชอบ 
 

1. นำข้อมูลที่ผ่านการอนุมัติแล้ว ขึ้นสู่ เว็บไซต์ของหน่วยงาน  กำหนดช่วงวันที่  เวลา           
ที่เผยแพร่ และแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลน้ัน 

2. ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูล ที่หมดระยะเวลาการเผยแพร่ ให้นำออกจาก
เว็บไซต์ 

ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที ่ 27  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕65 

 
 
 
 
                                                        (นายประยูร   แก้วคำแสน)  

               สาธารณสุขอำเภอเต่างอย 



(สำเนาคู่ฉบับ) 

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย 
ที่    11  / ๒๕65 

เรื่อง  แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบนำการเผยแพร่ข้อมูลตอ่สาธารณะผ่านเว็บไซตข์องหน่วยงาน 
อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร  

.................................................................. 
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย ลงวันที่   27  ตุลาคม  2565  ให้

หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อาศัยอำนาจตามระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 66 (๒)  สาธารณสุขอำเภอเต่างอย จึงขอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดังต่อไปน้ี 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
  1. นางฉัตรวรุณ  จำปาวัน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
  2. นางสาวผ่องศรี  เถิงนำมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
  3. นางสาวกัญญาณัฐ  งอยผาลา   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

4. นางอัจฉรา  สุรันนา  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
5. นายอนุทิน  คำชมภู  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 

มีหน้าที่  
1. จัดทำแบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานที่สังกัด 
2. จัดทำเอกสารที่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน  
3. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับ การรับสมัคร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการ

จัดซื้อจัดจ้าง ใช้คำอธิบาย/ คำบรรยายเนื้อหาที่ถูกต้อง และความเหมาะสมรูปภาพที่ประกอบต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ 
และลิขสิทธิ์ โดยใช้ไฟล์นามสกุล .pdf  .xls .xlsx .doc .docx .jpg .zip .rar  ขนาดไฟล์ ไม่ควรเกิน 4 MB และ  
ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 

ผู้อนุมัติรับรอง 
สาธารณสุขอำเภอเต่างอย 

มีหน้าที่ 
  ดำเนินการการอนุมัติ/อนุญาตให้นำข้อมูลข้ึนเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  
  ๑. นายจาตุรงค์  ภูช่างทอง    นักวิชาการสาธารณชำนาญการ 

2. นางสาวณัฐนรี  น้อยนาง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
3. นางสาวอุบลวรรณ  วงศ์เครือสอน      เจ้าพนักงานธุรการ 

 
 
 



หน้าที่รับผิดชอบ 
 

1. นำข้อมูลที่ผ่านการอนุมัติแล้ว ขึ้นสู่ เว็บไซต์ของหน่วยงาน กำหนดช่วงวันที่  เวลา           
ที่เผยแพร่ และแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลนั้น 

2. ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูล ที่หมดระยะเวลาการเผยแพร่ ให้นำออกจาก
เว็บไซต์ 

ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที ่ 27  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕65 

 
 
 
 
                                                        (นายประยูร   แก้วคำแสน)  

               สาธารณสุขอำเภอเต่างอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                  

                                                                
 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2566  

        สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 
.................................................................. 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 กำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบดูได้ และต้องดำเนินงานตาม
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอำนวยความ
สะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก  มีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบันนั้น  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย  จึงกำหนดแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย ดังต่อไปน้ี  

1 .ให้หน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ดังนี้  
1.1 ข้อมูลหน่วยงาน (General Information) ประกอบด้วย ประวิติความเป็นมา 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหารทำเนียบระดับสูง ( Chief 
information Office : CIO ) อำนาจหน้าที่  ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ  และ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  คำรับรอง  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร  
หมายเลขโทรศัพท์  หมายเลขโทรสาร  แผนที่ตั้งหน่วยงาน  ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์  (Email address)  

1.2 กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ที่ เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน (Law, Regulatory, 
Compliance)  โดยแสดงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน  

1.3 คลังความรู้ (Knowledge) เช่น ข่าวสารความรู้สุขภาพในรูปแบบ Info Graphic       
สื่อมัลติมี เดีย บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติต่าง ๆ โดยอ้างอิงถึงแหล่งที่มา  และวัน เวลา กำกับ             
เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี) 

1.4 รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Web link)  เช่น  หน่วยงานในสังกัดเดียวกัน 
หน่วยงานภายนอก  หรือเว็บไซต์อื่นๆ  ที่น่าสนใจ  

1.5 ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ 
ราชการ พ.ศ. 2540  ตามมาตร 7  มาตรา 9  และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการกำหนดตามมาตรา 9 (8)  และมาตรฐานเว็บไซด์ของหน่วยงานภาครัฐ (Government Website 
Standard Version 2.0)  ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  

1.6 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดง 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อมอธิบายข้ันตอนปฏิบัติงาน  ระบุระยะเวลาในแต่ละข้ันตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆ  
โดยการจัดทำเป็นรูปแบบ “คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  

 

 

 



1.7 คู่มือสำหรับประชาชน (service information) ข้อมูลการบริการตามภารกิจของ 
หน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนพร้อมอธิบายขั้นตอนบริการอย่างชัดเจน ทั้งนี้ 
ควรระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการนั้น ๆ โดยการจัดทำเป็นรูปแบบ “คู่มือประชาชน” และ
สามารถดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม (Download Forms) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการติดต่อราชการ (ถ้ามี)  

1.8 ข่าวประชาสัมพันธ์(Pubic Relations) ข่าวสารทั่วไป ข่าวสารกิจกรรม เรื่องแจ้ง 
เตือน รวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน เช่นการรับสมัครงาน ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  

1.9 ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เป็นระบบงานตามภารกิจ 
หน่วยงานที่จัดทำเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซด์ หรือ Mobile Application ในลักษณะ
สื่อสารสองทาง (interactive) (ถ้ามี)  

1.10 แสดงสถิติการเข้าใช้เว็บไซต์ แสดงระดับความพึงพอใจและมีระบบประเมินความ     
พึงพอใจที่มีต่อเว็บไซด์ของหน่วยงาน  

2. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ให้ดำเนินการดังนี้  
2.1 หัวหน้าหน่วยงาน  แต่งตั้งหรือมอบหมายกลุ่ม/ฝ่ายหรือคณะทำงานหรือเจ้าหน้าที่ 

ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
2.2 การนำเข้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องครบถ้วน  ระบุแหล่งที่มา 

หรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์โดยมีลำดับ
การปฏิบัติอย่างน้อย ดังนี้  

2.2.1 เจ้าหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จะนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้ 
สาธารณสุขอำเภอพิจารณาอนุญาต ด้วยแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน  ตามแนบ 
ท้ายประกาศที่เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีเร่งด่วนอนุโลมให้อนุญาตทางวาจาได้  

2.2.2 กรณีอนุญาต มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ซึ่งได้รับสิทธิ์ 
(User name และ Password) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ดำเนินการนำข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่
ถูกต้อง และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น  

2.2.3 กรณีไม่อนุญาต ให้หัวหน้ากลุ่มงานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสาร 
พร้อมชี้แจงเหตุผลที่ไม่อนุญาต  

ทั้งนี้ ให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติ
รับรอง และผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน  โดยปฏิบัติตามแนวทางการ
เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานตามประกาศนี้  

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 

 

  

( นายประยูร แก้วคำแสน )  
 สาธารณสุขอำเภอเต่างอย 


