
 
 
 

 ประกาศส านักกาานัสาาารสส ขอ าเภอก ดข้าวป ้นั 
เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน 

 
 
 ตามท่ีส านักกาานัปลกดกระทรวาสาาารสส ข ได้ด าเนัินัโคราการประเมินัค สารรมและความโปร่าใส
ในัการด าเนัินัาานัขอาหนั่วยาานัภาครกฐ ( Integrity and Transparency Assessment – ITA ) โดยก าหนัดให้
หนั่วยาานั มีการก าหนัดมาตรการ กลไก หรือการวาาระบบในัการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาาารสะผ่านัเว็ปไซด์ขอา
หนั่วยาานั ซึ่าเป็นัการประเมินัเพ่ือวกดระดกบค สารรมและความโปร่าใสในัการด าเนัินัาานัขอาหนั่วยาานั เพ่ือ
เสริมสร้าาความโปร่าใสในัการบริหาราานัขอาหนั่วยาานัภาครกฐ และเพ่ือแสดาออกถึาความรกบผิดชอบขอา
หนั่วยาานัขอารกฐที่พึามีต่อประชาชนั ตามพระราชบกญญกติข้อมูลข่าวสารขอาทาาราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ 
ก าหนัดให้หนั่วยาานัขอารกฐต้อาจกดให้มีข้อมูลข่าวสารไว้ให้กกบประชาชนัสามารถเข้าตรวจดูได้ 
 ดกานัก้นั เพ่ือให้กระบวนัการในัการเปิดเผยข้อมูลขอาหนั่วยาานัมีความถูกต้อา ชกดเจนั ครบถ้วนัและ
เป็นัปัจจ บกนั ประชาชนัสามารถเข้าถึาข้อมูลข่าวสารได้สะดวก อาศกยอ านัาจตามความในัมาตรา ๙ แห่า
พระราชบกญญกติข้อมูลข่าวสารขอาราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐             จึาได้ก าหนัดแนัวทาาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ต่อสาาารสะผ่านัเว็ปไซด์ขอาส านักกาานัสาาารสส ขอ าเภอก ดข้าวป ้นั  ดกานัี้ 
                ๑. ให้หนั่วยาานัขอารกฐเผยแพร่ข้อมูลต่อสาาารสะผ่านัเว็ปไซด์ขอาหนั่วยาานัดกานัี้ 
                     ๑.๑  ข้อมูลหนั่วยาานั  
 - ประวกติความเป็นัมา 
 - วิสกยทกศนั์  พกนัากิจ 
 - โคราสร้าาหนั่วยาานั ผู้บริหาร และอ านัาจหนั้าที่ 
 - ย ทาศาสตร์ และแผนัปฏิบกติการ 
 - แผนัาานั โคราการ และาบประมาสรายจ่ายประจ าปี 
 - ค ารกบรอา และรายาานัผลการปฏิบกติราชการ 
 - แสดารายละเอียดช่อาทาาที่ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสื่อสารกกบหนั่วยาานัได้ ประกอบด้วย ที่อยู่ 
หมายเลขโทรศกพท์ หมายเลขโทรสาร  แผนัที่ตก้าหนั่วยาานั ที่อยู่ไปรษสีย์อิเล็กทรอนัิกส์ (Email Address)  
  ๑.๒ ข่าวสารประชาสกมพกนัา์ ข่าวสารประชาสกมพกนัา์ทก่วไป ข่าวสารและประกาศขอาหนั่วยาานัเช่นั
ประกาศการจกดซื้อจกดจ้าา ประกาศรกบสมกคราานั ปฏิทินักิจกรรมหนั่วยาานั จกดฝึกอบรมเป็นัต้นั  
  ๑.๓  เว็ปลิาค์ (Web link) เช่นั หนั่วยาานัภายนัอกที่เกี่ยวข้อาโดยตรา หนั่วยาานัในัสกากกด 
  ๑.๔  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบกาคกบที่เกี่ยวข้อากกบหนั่วยาานั เช่นั กฎหมาย พระราชบกญญกติ      
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวา ประกาศ ระเบียบ มาตรฐานั คู่มือ แนัวทาาปฏิบกติ และมติคสะรกฐมนัตรีที่เกี่ยวข้อา
โดยแสดาที่มาขอาข้อมูลที่นั ามาเผยแพร่ 
  ๑.๕ คูม่ือส าหรกบประชาชนั (Service Information) ข้อมูลการบริการตามภารกิจขอาหนั่วยาานั 
พร้อมค าอาิบายขก้นัตอนัการบริการ โดยแสดาขก้นัตอนัการให้บริการต่าา ๆ แก่ประชาชนั โดยจกดท าเป็นัรูปแบบ 



“คู่มือส าหรกบประชาชนั” สามารถดาวนั์โหลดเอกสาร คู่มือ แบบฟอร์ม เพ่ืออ านัวยความสะดวกแก่ประชาชนัในั
การติดต่อราชการ 
  ๑.๖ คลกาความรู้เช่นั บทความ กรสีศึกษา ข้อมูลสถิติต่าา ๆ เป็นัต้นั โดยการอ้าาอิาถึาแห่าที่มา 
วกนัที่ เวลา ก ากกบเพื่อประโยชนั์ในัการนั าข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี) 
  ๑.๗  ระบบให้บริการในัรูปแบบอิเล็กทรอนัิกส์ (e-Service) เป็นัระบบให้บริการในัรูปแบบ
อิเล็กทรอนัิกส์ ตามภารกิจขอาหนั่วยาานั (ถ้ามี) 
                ๒.วิาีการและขก้นัตอนัการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาาารสะผ่านัเว็ปไซด์ขอาหนั่วยาานั ส านักกาานัสาาารสส ข
อ าเภอก ดข้าวป ้นั  ให้ด าเนัินัการดกานัี้ 
  ๒.๑  การออกแบบเว็ปไซด์ หนั่วยาานัต้อค านัึาถึาการแสดาผลบนัอ ปกรส์ที่มีความหลากหลาย 
ควรออกแบบเว็ปไซด์ให้รอารกบขนัาดหนั้าจอขอาอ ปกรส์ท กประเภท  
  ๒.๒ การเข้าถึาเว็ปไซด์ขอาประชาชนัทก่วไป หนั่วยาานัต้อาค านัึาถึาระบบรอารกบขก้นัต่ าขอา  
เบราว์เซอร์ที่รอารกบการแสดาผล หรือการท าาานัที่สมบูรส์ขอาโปรแกรมท่ีใช้ในัการดูแลเอกสารบนัเว็ปไซด์  เช่นั 
PDF Reader 2Viewers หรือ Open Source อ่ืนั ๆ เป็นัต้นั 
  ๒.๓ การบริหารจกดการเว็บไซต์ หนั่วยาานัควรมีการเข้าถึารหกสข้อมูล เพ่ือเพ่ิมความ ปลอดภกย 
เช่นัการใช้รหกสผ่านัเข้าสู่ระบบจกดการเว็บไซต์ขอาหนั่วยาานั (Username/Password)  
                     ๒.๔ หนั่วยาานัต้อาให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายขอาเครื่อาคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จกดเก็บรกกษา
ข้อมูลจราจรทาาคอมพิวเตอร์ ตามข้อก าหนัดในัพระราชบกญญกติว่าด้วยการกระท าความผิดทาา คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
๒๕๕๐  
                     ๒.๕ เพ่ือลดความเสี่ยาจากการถูกโจมตีทาาเทคโนัโลยีสารสนัเทศและการสื่อสารหรือทาา 
ออนัไลนั์ หนั่วยาานัควรพิจารสาพระราชบกญญกติว่าด้วยา รกรรมทาาอิเล็กทรอนัิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ พระราชบกญญกติ 
ว่าด้วยา รกรรมทาาอิเล็กทรอนัิกส์ (ฉบกบที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ “มาตรฐานัการรกกษาความ มก่นัคาปลอดภกยส าหรกบ
เว็บไซต์ (Website Security Standard)” ประกาศโดยส านักกาานัพกฒนัาา รกรรมทาา อิเล็กทรอนัิกส์ ( อาค์การ
มหาชนั ) โดยการรกกษาความมก่นัคาปลอดภกยส าหรกบเว็บไซต์ (Website Security Standard) เนั้นัการรกกษาความ
มก่นัคาปลอดภกยขอาเครื่อาบริการเว็บในัส่วนัขอาโปรแกรมส าหรกบให้บริการเว็บ (Web Server Software) ระบบ
บริการจกดการเว็บไซต์ (Content Management System: CMS) ระบบฐานัข้อมูล (Database System) และ
โปรแกรมประย กต์บนัเว็บ (Web Applications)          
                     ๒.๖ หนั่วยาานัต้อาปรกบปร าข้อมูลต่าา ๆ บนัเว็บไซต์ขอาหนั่วยาานัให้มีความถูกต้อาและ เป็นั
ปัจจ บกนัอยู่เสมอ  ๓  วิาีการ ขก้นัตอนัการด าเนัินัการเผยแพร่ข้อมูล  
                   ขก้นัตอนัที่ ๑ ผู้รกบผิดชอบการให้ข้อมูลที่ได้รกบการแต่าตก้าจากสาาารสส ขอ าเภอก ดข้าวป ้นั แต่ละ
กล ่มาานั จกดเตรียม ตรวจสอบความถูกต้อา ครบถ้วนั และความสมบูรส์ขอาข้อมูล พร้อมทก้า ลาลายมือชื่อในัฐานัะ
ผู้นั าข้อมูลขึ้นัเผยแพร่  
                  ขก้นัตอนัที่ ๒ ผู้รกบผิดชอบการให้ข้อมูลแต่ละกล ่มาานั ตรวจสอบความถูกต้อาขอา รายละเอียด
เนัื้อหาข้อมูลพร้อมลาลายมือชื่อในัฐานัะผู้รกบผิดชอบการให้ข้อมูล  
                  ขก้นัตอนัที่ ๓ ผู้รกบผิดชอบในัการนั าข้อมูลขึ้นัเผยแพร่บนัเว็บไซต์ ท าการตรวจทานัความครบถ้วนั 
สมบูรส์ขอาข้อมูลก่อนัจะนั าขึ้นัเผยแพร่บนัเว็บไซต์ขอาหนั่วยาานั  



                ๓. ให้หกวหนั้าหนั่วยาานัด าเนัินัการ  ก ากกบติดตามการด าเนัินัการอย่าาต่อเนัื่อา  เป็นัประจ า          
ท กปาีบประมาส ในัรอบ ๖ เดือนั และรอบ ๑๒ เดือนั พร้อมทก้ารายาานัผลการด าเนัินัการให้จกาหวกดทราบ     
ภายในั วกนัที่  ๓๑  มีนัาคม และ ๓๐ กกนัยายนั ขอาท กปี  
 
                    ประกาศ ส วกนัที่ 8 เดือนั  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 

                                                                    ( นายชนะ  หอมจันทร์ ) 
                                    สาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น 
 
 
                    
 
  
                                                                     



กรอบแนวทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์สานักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 

(1)  ขอบเขต 

 เริ่มจากเจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ สานักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น 
เสนอข้อมูลข่าวสารที่ สาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้นหรือประธานศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจ าหน่วยงานอนุญาตให้ 
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้นเพ่ือพิจารณาอนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ส านักงาน 
สาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น กรณีอนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น ให้เจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบ (Web Master)  น าข้อมูลข่าวสารนี้ขึ้นเว็บไซต์  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น  พร้อมทั้ง 
ตรวจสอบความถูกต้อง  ครบถ้วน  ตลอดจนความเป็นปัจจุบันของข้อมูล   และน าข้อมูลลงจากเว็บไซต์เมื่อครบ 
ระยะเวลาการเผยแพร่  ข้อมูล  กรณีไม่อนุญาตให้  เผยแพร่บนเว็บไซต์  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น 
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  (Web Master)  ประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูล 
พร้อมชี้แจงเหตุผล  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลด าเนินการแก้ไขแล้วเสนอข้อมูลที่ประสงค์ 
จะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น  ตามข้ันตอนแรกอีกครั้ง 

   (2)  ขั้นตอนการปฏิบัติการ 

       (1) เจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูล เสนอข้อมูลข่าวสารที่ ประธานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร            
ประจ าหน่วยงาน เพ่ือเสนอข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น ขออนุญาตให้เผยแพร่ 

       (2) ประธานศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจ าหน่วยงาน พิจารณาข้อมูลข่าวสารที่เจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์ 
จะเผยแพร่ข้อมูล เสนอข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น ขออนุญาตให้เผยแพร่ 

          (2.1) กรณีอนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้นให้เจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบ (Web Master) น าข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น 

          (2.2) กรณีไม่อนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น ให้เจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบ (Web Master) ประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลพร้อมชี้แจงเหตุผล 

       (3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนความเป็นปัจจุบันของ
ข้อมูล และน าข้อมูลลงจากเว็บไซต์ เมื่อครบระยะเวลาการเผยแพร่ข้อมูล 



ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น 

ลาดับ กระบวนงาน  ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่ผู้ 
ประสงค์จะ 
เผยแพร่ข้อมูล 

1 
(1) เจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูล 

๑๐ นาท ี

เสนอข้อมูลข่าวสารที่ประธานศูนย์ข้อมูล 
ข่าวสารประจ าหน่วยงาน ขออนุญาตให้ 
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุข 
อ าเภอกุดข้าวปุ้น ต่อสาธารณสุขอ าเภอ 
กุดข้าวปุ้น 

(2.2) ไม่อนุญาต 

 เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ 
(Web Master) ประสาน 
แจ้งกลับไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ 
  ประสงค์จะเผยแพร่ 
      ข้อมูล 

2 (2) สาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น ๑๐ นาที - สาธารณสุข 
อ าเภอกุดข้าวปุ้น 
- ประธานศูนย์ 
ข้อมูลข่าวสาร 
ปร าจาหน่วยงาน 

พิจารณา 

(2.1) อนุญาต 
๑๐ นาท ี

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master)  
น าข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์สานักงาน 
สาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น 

  เจ้าหน้าที่ 
 ผู้รับผิดชอบ 
(Web Master) 

3 (3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) 
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตลอดจนความ 
เป็นปัจจุบันของข้อมูลและน าข้อมูลลงจาก 
เว็บไซต์เมื่อครบระยะเวลาการเผยแพร่ข้อมูล 

ตลอดเวลา   เจ้าหน้าที่ 
 ผู้รับผิดชอบ 
(Web Master) 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น  

ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562 

ส าหรับหน่วยงานในราชการของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุข 

จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ชื่อหนว่ยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น 

เว็ปไซด์ : http://www.kkp-dpho.moph.go.th 

วัน/เดือน/ปี : ...................................................... 

  หัวข้อ:..... ………………………………………………………………………………………………………….……………… 

…………………………………………………………………………………………………………….……………… 

  Linkภายนอก: …………………………………………………………………………………………………………….……………… 
  หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………...... 

................................................................................................................................................................................ 

....................................................................................... ................................................................................ 

 

   ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล                       ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

 ( นางสาวยภุาพร  สืบสนุทร ) 

 
 

( นายชนะ  หอมจนัทร ์) 
ต าแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น 

วันที่.......เดือน....พ.ศ. ..........… วันที่... ......เดือน.............พ.ศ. .......... 
 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 

   ( นางสาวจิรชัยา  เลิศกระโทก ) 

  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

วันที่......เดือน...................................พ.ศ. ........ 



 


