
 
 
 

 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย 
เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย พ.ศ. ๒๕๖๔ 
………………………………………………………… 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องด าเนินงานตามมาตรฐาน
เว็บไซด์ภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจ และอ านวยความสะดวกให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก มีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน นั้น 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย ขอก าหนดกรอบแนวทางแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะผ่านเว็บไซด์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย ดังต่อไปนี้ 

๑. วิธีการ และขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์  ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย ให้ด าเนินการดังนี้ 

๒.๑ สาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย จัดท าค าส่ังมอบหมายหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

การให้ข้อมูล ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผู้อนุมัติรับรอง ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย 
และให้ผู้รับมอบหมายน าส่งข้อมูลฯ พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Web site ของหน่วยงาน ทาง 
www.wnssokk.go.th โดยระบุ ช่ือ ต าแหน่ง และข้อมูลติดต่อกลับอย่างชัดเจน  

- ข้อมูลข่าวสารต้องใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายเนื้อหาท่ีมีความถูกต้อง และมีความ
เหมาะสม ข้อความ และรูปภาพประกอบท่ีน ามาใช้จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากจ าเป็นต้องน ามาเผยแพร่ให้
ระบุแหล่งท่ีมาข้อมูลอ้างอิงรูปแบบไฟล์ข้อมูลท่ี อนุญาต ได้แก่ ไฟล์ท่ีมีนามสกุล .pdf .xls .xlsx .doc .docx 
.jpg .png .zip .rar ขนาดไฟล์ (size) ไม่ควรเกินไฟล์ละ 4 MB และท้ังนี้ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและ
ลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

2.2 ก าหนดขั้นตอน วิธีการ การน าเข้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้อง
และครบถ้วน ระบุแหล่งท่ีมาหรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันท่ีของข้อมูลข่าวสาร วันท่ีเผยแพร่ ประเภท(นามสกุล) 
ไฟล์ ขนาดไฟล์โดยมีล าดับการปฏิบัติอย่างน้อย ดังนี้ 

๑) ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล น าส่งข้อมูลข่าวสาร พร้อมแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย แนบท้ายประกาศนี้ กรณีเร่งด่วน
อนุโลมให้อนุญาตทางวาจาได้ แล้วเสนอแบบฟอร์มฯ ภายหลังโดยเร็ว  

๒) สาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติให้น า 
ข้อมูลขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซด์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย 
    3) กรณีอนุมัติ ให้ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ส่งแบบฟอร์มฯ ท่ีได้รับอนุมัติ
พร้อมไฟล์ข้อมูลข่าวสารหรือรูปภาพ ให้ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ เพื่อเข้าสู่ระบบบริหารจัดการ 

http://www.wnssokk.go.th/


ด าเนินการน าข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซด์ในหมวดหมู่ท่ีถูกต้อง และประสานแจ้งกลับไปยังผู้รับผิดชอบการให้
ข้อมูล 
    4) กรณีไม่อนุมัติ ให้แจ้งเหตุผลแห่งการไม่อนุมัติ เช่น ไม่ตรงหรือเกี่ยวข้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน ไม่ถูกต้องตามรูปแบบไฟล์ข้อมูลท่ีอนุญาต แล้วส่งแบบฟอร์มฯ พร้อมไฟล์ข้อมูล คืน
ให้ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

2.3 กลไกการตรวจสอบ ก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
๓.๑ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย ต้องก าหนดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแล 

บริหารจัดการเว็บไซด์ (Web Master) อย่างน้อย ๑ คน  
๓.๒ เจ้าหน้าท่ี Web Master มีหน้าท่ีตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุก 

รายการท่ีเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน หากพบว่าครบระยะเวลาการเผยแพร่ให้น ารายการนั้นลงจากเว็บ
ไซด์ 

๓.๓ เจ้าหน้าท่ี Web Master มีหน้าท่ีตรวจสอบความครบถ้วนของรายการ 
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรฐานเว็บไซด์หน่วยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version ๒.๐) 
ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ มาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอื่นท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด  

๓.๔ เจ้าหน้าท่ี Web Master  มีหน้าท่ีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ 
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลด
โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

๓.๕ ให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย ส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้ 
และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซด์ การรักษา ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ให้แก่
เจ้าหน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง ท้ังการฝึกอบรม (Training) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge 
Management) 

๓.๖ ให้สาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย   สนับสนุนเชิงนโยบาย หรือขอ 
สนับสนุนบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ มาปฏิบัติงานท่ีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ท้ังนี้ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
   ๓.๗ ให้ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ จัดท าหนังสือรายงานผล และสรุป
ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์  ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ แวง
น้อย 

 
ประกาศ ณ  วันท่ี   ๒๒  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

      
 

                                    
 

      (นายคเชนทร์  ชาญประเสริฐ) 
       สาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย 
 
 



 
ตัวอย่าง 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย 
แนบท้าย ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย 
พ.ศ. 2563 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ช่ือหน่วยงาน : ..ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย..จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี : ............................................................................................................................................... 
หัวข้อ: .......................................................................................................................................................... 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
Linkภายนอก: .............................................................................................................................................. 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 (   ) อนุมัติ           

(   ) ไม่อนุมัติ ระบุเหตุผล........................................ 
 

(……………………………………………....) (…………………………………………………) 
ต าแหน่ง .......................................................... ต าแหน่ง …………………………………………………… 
วันท่ี.........เดือน…………………...พ.ศ…….......       วันท่ี..........เดือน...................พ.ศ. ..................       

  
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
 

(....................................................................) 
ต าแหน่ง ………………………………………………………. 
วันท่ี............เดือน..............................พ.ศ…………… 
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ค าอฺธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย 
 

หัวข้อ ค าอธิบาย 
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแวงน้อยเป็นผู้จัดท าและเผยแพร่

ข้อมูล 
 

วัน/เดือน/ปี วันเดือนปีท่ีขอน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

หัวข้อ ก าหนดหัวข้อท่ีจะน าขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความส าคัญ 
ท่ีมาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด 
 

รายละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายท่ีมีความกระชับใช้ภาษา 
ท่ีเข้าใจง่ายและสะกดค าให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม 
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด 
 

Link ภายนอก ให้ระบ ุLink ท่ีอ้างอิงหรือน ามาใช้ในการเผยแพร่ 
 

หมายเหตุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (ผู้รายงาน)  ระบุลงลายมือช่ือหรือชื่อของผู้รับผิดชอบงานในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย 
 

ผู้อนุมัติรับรอง สาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย หรือ รักษาการในต าแหน่งสาธารณสุข
อ าเภอแวงน้อย 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
(Web Master) 

ระบุลงลายมือช่ือผู้ท าการ Upload ข้อมูลท่ีได้รับมอบหมายจาก
สาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูลศูนย์เทคโนโลโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
ผ่าน Web site : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย 

ที่ หัวข้อเร่ืองของข้อมูล ขั้นตอนการเผยแพร่/
ปรับปรุงข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

1 ข้อมูลหน่วยงาน (General Information) ตามประกาศ 
ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอแวงน้อย ลง
วันที่ 22 พฤศจิกายน 
2564 

ผู้รับผิดชอบงาน และผู้
ได้รับมอบหมายหน้าที่
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
ขึ้นเผยแพร่  ตามค าสั่งที่ 
35/2564 ลงวันที่ 22
พฤศจิกายน 2564 

1.สาธารณสุข 
อ าเภอ       
แวงน้อย 
2. Web 
Master  

 1.ประวัติความเป็นมา 
 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 3. โครงสร้างหน่วยงาน 
 4. ท าเนียบผู้บริหาร 
 5. ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) 
 6. อ านาจหน้าที่ 
 7.ยุทธศาสตร์ 
 8.แผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และแผนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 
 9.ค ารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
 10.รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
  10.1 หมายเลขโทรศัพท ์
  10.2 หมายเลขโทรสาร 
  10.3 แผนที่ต้ังหน่วยงาน 
  10.4 ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ 
2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง กับหน่วยงาน 

(Law , Regulatory , Compliance) โดยแสดงที่มาของ
ข้อมูลอย่างชัดเจน 

3 คลังความรู้ (Knowledge) เช่น ข่าวสารความรู้สุขภาพใน
รูปแบบ Info Graphic สื่อมัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย 
ข้อมูลสถิติต่าง ๆ โดยอ้างอิงถึงแหล่งที่มาและวัน เวลา 
ก ากับ เพื่อประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี) 

4 รายชื่อเว็บไซด์หน่วยงานที่เก่ียวข้อง (Web link) เช่น 
หน่วยงานในสังกัด หน่วยงานสังกัดเดียวกัน หน่วยงาน
ภายนอก หรืออเว็บไซด์อ่ืนๆ ที่น่าสนใจ 

5 ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดูได้ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนดตามาตรา 
๙(๘) และมาตรฐานเว็บไซด์หน่วยงานภาครัฐ 
(Government Website Standard Version ๒.๐) ของ
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)   

6 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อมอธิบาย
ขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงานน้ัน ๆ โดยจัดท าเป็นรูปแบบ “คู่มือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลด
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

7 คู่มือส าหรับประชาชน (Service Information) ข้อมูลการ



บริการตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการ
ให้บริการต่าง ๆ แก่ประชาชนพร้อมอธิบายขั้นตอนบริการ
อย่างชัดเจน ทั้งน้ีควรระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของ
การให้บริการน้ัน ๆ โดยจัดท าเป็นรูปแบบ “คู่มือส าหรับ
ประชาชน” และสามารถดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ 
ตลอดจนแบบฟอร์ม (Download forms) เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ (ถ้ามี) 
 
 

ที่ หัวข้อเร่ืองของข้อมูล ขั้นตอนการเผยแพร่/
ปรับปรุงข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

8 ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ข่าวสารทั่วไป 
ภาพข่าวกิจกรรม เร่ืองแจ้งเตือน รวมถึงข่าวประกาศของ
หน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศการจัดซื้อ
จัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตามประกาศ 
ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอแวงน้อย ลง
วันที่ 22 พฤศจิกายน 
2564 

ผู้รับผิดชอบงาน และผู้
ได้รับมอบหมายหน้าที่
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
ขึ้นเผยแพร่  ตามค าสั่งที่ 
35/2564 ลงวันที่ 22
พฤศจิกายน 2564 

1.สาธารณสุข 
อ าเภอแวง

น้อย 
2. Web 
Master  9 ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 

เป็นระบบงานตามภารกิจหน่วยงาน ที่จัดท าเป็นระบบงาน
คอมพิวเตอร์ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซด์ หรือ Mobile 
Application ในลักษณะสื่อสารสองทาง (Interactive) ถ้า
มี 

10 แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซด์ แสดงระดับความพึง
พอใจ และมีระบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซด์ของ
หน่วยงาน 

 
     

                                    
 

      (นายคเชนทร์  ชาญประเสริฐ) 
       สาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น  

ท่ี  ขก 1332/741        วันที่   22 พฤศจิกายน  2564 

เร่ือง    โปรดพิจารณาลงนามประกาศ กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซด์ และขออนุญาต
เผยแพร่ ผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน 

เรียน   สาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย 
   

ตามท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้น าเครื่องมือการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ไปขยายผลสู่หน่วยงานในสังกัด

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชน

เข้าตรวจดูได้ และต้องด าเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซด์ภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อ

ให้บริการตามภารกิจและอ านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก มีความถูก

ต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน นั้น 

งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย ได้จัดท าประกาศ 
เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน ดังนี้ 

1. ประกาศ กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซด์  ของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอหนองสองห้อลงวันท่ี  22  พฤศจิกายน 2564 

   ดังนั้นจึงขอโปรดพิจารณาลงนามประกาศ ดังกล่าว และขออนุมัติประกาศขึ้นเว็บไซด์ของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย ต่อไป 

 
 

( สายัน  ภาคโภไคย) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 
ค าส่ัง สาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย 

                            -  เห็นชอบลงนามค าส่ัง และประกาศแล้ว 
-  อนุมัติ น าขึ้นเผยแพร่ Web Site  

 
    (นายคเชนทร์  ชาญประเสริฐ) 
    สาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย 
แนบท้าย ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย 
พ.ศ. 2564 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ช่ือหน่วยงาน : ..ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย.. 
วัน/เดือน/ปี : .  วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564....................................... 
หัวข้อ: ..ขอเผยแพร่ค าส่ัง เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

                     1. ประกาศ กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซด์ ลงวันท่ี  22 พ.ย. 64 
                      
 
Linkภายนอก: .............................................................................................................................................. 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 (  / ) อนุมัติ           

(   ) ไม่อนุมัติ ระบุเหตุผล........................................ 
 
 
 

(..สายัน  ภาคโภไคย..) (นายคเชนทร์  ชาญประเสริฐ) 
ต าแหน่ง ...นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ...... ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย 
วันท่ี...22...เดือน..พฤศจิกายน..พ.ศ. ..2564.......       วันท่ี...22...เดือน..พฤศจิกายน..พ.ศ. ..2564.......       

  
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

      
(นายอลงกรณ์  ศิลปิกุล) 

ต าแหน่ง นกัวิชาการคอมพวิเตอร ์
วันท่ี...22...เดือน..พฤศจิกายน..พ.ศ. ..2564..... 

 
 


