
 

 
 
 
 

ประกาศสำนักงานสาธารณสขุอำเภอขนอม 
ว่าด้วยแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

(โรงพยาบาลขนอม)พ.ศ. ๒๕๖3 
สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม 

------------------------------------------------ 
 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ กำหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องดำเนินงานตามมาตรฐาน 
เว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) เพ่ือให้บริการตามภารกิจและอำนวยความสะดวกให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบันนั้น 

 โดยที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอมยังไม่มีเว็บไซต์  เป็นของตนเอง  มีความจำเป็นต้องใช้
ของโรงพยาบาลขนอมไปก่อน  จึงกำหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาคในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอมดังต่อไปนี้ 
 ๑. ข้อมูลพื้นฐานทีเ่ว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอมต้องมีประกอบด้วย 

๑.๑ ข้อมูลหน่วยงาน (General Information) ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน ทำเนียบผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 
แผนงาน โครงการ และงบประมาณ รายจ่ายประจำปี คำรับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียด
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหน่วยงานงาน ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (email address) 

๑.๒  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบั งคับ  ที่ เกี่ ยวข้องกับหน่ วยงาน (Law,Regulatory, 
Compliance) โดยแสดงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน 

๑.๓ คลังความรู้ (Knowledge) เช่น ข่าวสารความรู้สุขภาพในรูปแบบ Info Graphic สื่อ
มัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติต่าง ๆ โดยอ้างอิงถึงแหล่งที่มาและวัน เวลา กำกับ เพ่ือประโยชน์ ใน
การนำข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี) 

๑.๔ รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Web link) เช่น หน่วยงานในสังกัด หน่วยงาน 
สังกัดเดียวกัน หน่วยงานภายนอก หรือเว็บไซต์อ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ 

๑.๕ ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูไต้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร      
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ กำหนดตามมาตรา ๙ (๘) และมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government Website 
Standard Version ๒.๐) ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

๑.๖ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อมอธิบายขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆ 
โดยจัดทำเป็นรูปแบบ “คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
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๑.7 คู่มือสำหรับประชาชน(Service Information) ข้อมูลการบริการตามภารกิจของ

หน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนพร้อมอธิบายขั้นตอนบริการอย่างชัดเจน ทั้งนี้ 
ควรระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการนั้นๆ โดยจัดทำเป็นรูปแบบ “คู่มือสำหรับประชาชน” 
และ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม (Download Forms) เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการติดต่อราชการ (ถ้ามี) 

๑.๘ ข่าวประชาสัมพันธ์(Public Relations) ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน 
รวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

๑.๙ ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)เป็นระบบงานตามภารกิจ 
หน่วยงานที่จัดทำเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือ Mobile Application ใน
ลักษณะ สื่อสารสองทาง (Interactive) (ถ้ามี) 

๑.๑๐ แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมิน 
ความพึงพอใจที่มตี่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

๒. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม
ให้ดำเนินการดังนี้ 

๒.๑ กำหนดให้ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฝ่ายบริหาร มีหน้าที่ประสานการบริหารจัดการ
เว็บไซต์ กับโรงพยาบาลขนอม 

๒.๑.๑ หน่วยงานเจ้าของข้อมูล นำส่งข้อมูลข่าวสาร พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ 
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอมตามประกาศนี้ ผ่านทางช่องทาง ได้แก่ หนังสือ
ราชการ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ssotranoam2008@gmail.com และช่องทางสื่อสารอ่ืน โดยระบุ ขื่อ 
ตำแหน่ง หน่วยงาน และข้อมูลการติดต่อกลับอย่างชัดเจน 

๒.๑.๒ สาธารณสุขอำเภอขนอมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการอนุมัติ/ อนุญาต
ให้นำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ 

๒.๑.๓ กำหนดให้ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฝ่ายบริหาร ประสานงานกับผู้ดูแลเวปไซต์ 
โรงพยาบาลขนอม ในการนำข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง ระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของข้อมูล 
ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์ และประสานแจ้งกลับไปยัง
เจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น 

๒.๑.๔ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบัน 
ของข้อมูล (นำออกเมื่อครบระยะเวลา) และความครบถ้วนตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ 
(Government Website Standard Version 2.0) ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
และตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสาร
อ่ืนที่คณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารของราชการกำหนด ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่
จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

๒.๒ การบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน  การรักษาความปลอดภัย หรือการ
ดำเนินการอ่ืนใดตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ให้เป็นดุลยพินิจของผู้ดูแลระบบของโรงพยาบาลขนอม 

mailto:phothungyai@gmail.com
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2.3 เมื่อนำข้อมูลข่าวสารใดขึ้นสู่ เว็บไซต์โรงพยาบาลขนอม  ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด 

ระเบียบ หรือประกาศของโรงพยาบาลขนอมโดยเคร่งครัด 
๒.4 ข้อมูลข่าวสารต้องใช้คำอธิบาย/คำบรรยายเนื้อหาที่มีความถูกต้อง และมีความ

เหมาะสม ข้อความ และรูปภาพประกอบที่นำมาใช้จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากจำเป็นต้องนำมาเผยแพร่ให้ระบุ
แหล่งที่มาข้อมูลอ้างอิงรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่อนุญาต ได้แก่ ไฟล์ที่มีนามสกุล .pdf .xls .xlsx .doc .docx 
.jpg.png .zip .rarขนาดไฟล์ (size) ไม่ควรเกินไฟล์ละ 4 MB และต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒5๖๐ 

๓.ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ให้ดำเนินการดังนี้ 
    ๓.๑ สาธารณสุขอำเภอขนอมแต่งตั้งหรือมอบหมายกลุ่ม/ฝ่ายหรือคณะทำงานหรือ

เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานบริหารจัดการการนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลขนอม 
๓.๒ การนำเข้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน ระบุแหล่งที่มา 

หรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์โดยมีลำดับ 
การปฏิบัติอย่างน้อย ดังนี้ 

๓.๒.๑ เจ้าหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จะนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้
สาธารณสุขอำเภอขนอมพิจารณาอนุญาต ด้วยแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ แนบท้ายประกาศ
ที่เป็น ลายลักษณ์อักษร กรณีเร่งด่วนอนุโลมให้อนุญาตทางวาจาได้ 

๓.๒.๒ กรณีอนุญาต สาธารณสุขอำเภอขนอมมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
ดำเนินการนำข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลขนอม ให้ประสานกับผู้ดูแลและแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูล
ข่าวสารนั้น 

๓.๒.๓ กรณีไม่อนุญาต สาธารณสุขอำเภอขนอมมอบหมายเจ้าหน้าที่แจ้งกลับไปยัง
เจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้นพร้อมชี้แจงเหตุผล เช่น ไม่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน ไม่ถูกต้อง ตาม
รูปแบบไฟล์ข้อมูลที่อนุญาต 

๔. กลไกการตรวจสอบ กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
๔.๑ ผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายต้องกำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงาน

กับโรงพยาบาลขนอม อย่างน้อย 1 คน เพ่ือทำงานทดแทนกันได ้
๔.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของ

ข้อมูลทุกรายการ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ หากพบว่าครบระยะเวลาการเผยแพรให้ประสานผู้ดูแลระบบเพ่ือนำ
รายการนั้นลงจากเว็บไซต์ 

๔.๓ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ประสานการตรวจสอบความ
ครบถ้วนของรายการข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government Website 
Standard Version 2.0) ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่คณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการกำหนด 
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๔.4 ให้หน่วยงานส่งเสริมการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์ การ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึกอบรม 
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แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  พ.ศ. ๒๕๖2 
แนบท้ายประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม 

ว่าด้วยแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
(โรงพยาบาลขนอม)พ.ศ. ๒๕๖2 

สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม 
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............................................................................................................................. .......................................... 
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