
       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  

ท่ี  ขก 1332/742       วันที่   22  พฤศจิกำยน  2564 

เร่ือง    รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และสรุปปัญหำ-อุปสรรค กำรด ำเนินงำนเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บ  

          ไซด์ของหน่วยงำน และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซด์ของหน่วยงำน 

เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 
   

ตำมท่ีงำนข้อมูลข่ำวสำรและเทคโนโลยี ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อยได้จัดท ำค ำส่ัง และ
ประกำศ เกี่ยวกับกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซด์ของหน่วยงำน และด ำเนินกำรตำมค ำส่ังท่ี 35/2564 
เรื่อง มอบหมำยหน้ำท่ี ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล ผู้รับผิดชอบในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซด์  ของ

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย ลงวันท่ี  22  พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 เป็นต้นมำ ขอสรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน ปัญหำ-อุปสรรค ของปีงบประมำณ 2565 ดังนี้ 

1.1  ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูลในหน้ำท่ีรับผิดชอบท่ีตนได้รับมอบหมำย จ ำนวน 8 รำย 
ผลการด าเนนิงาน 
  - ผู้รับผิดชอบงำนตำมภำรกิจ หรืองำนท่ีได้มอบหมำย กำรให้ข้อมูล จ ำนวน 8 รำย  
  - มีกำรเผยแพร่ผลงำน web site, Face book, One Page ของหน่วยงำน  
ปัญหา-อุปสรรค 
  - มีผู้ให้ข้อมูลมีเพียง 8 รำย  
  - มีกำรเผยแพร่ข้อมูลไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ เน่ืองจำก ผู้ให้ข้อมูลไม่ศึกษำรำยละเอียด และขำดตรวจสอบ
ข้อมูลท่ีถูกต้อง ชัดเจน ล้ำช้ำ 
แนวทางแก้ไข 
  1.1 ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล ต้องศึกษำรำยละเอียดข้อมูลให้ชัดเจน ถูกต้อง และสรุปน ำเสนอเผยแพร่
เน้ือหำได้กระชับ ได้ใจควำม รวดเร็วไม่เกินเช้ำของวันรุ่งข้ึน โดยกำรควบคุมก ำกับโดยสำธำรณสุขอ ำเภอหรือผู้ช่วย
สำธำรณสุขอ ำเภอ 

1.2 ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ และผู้ดูแลบริหำรจัดกำรเว็บไซด์ (Web Master) 
 

ผลการด าเนนิงาน 
  - มีกำรเผยแพร่ผลงำน web site เดือนละ 15-25 เร่ือง หรือตำมกิจกรรมท่ีหน่วยงำนด ำเนินกำร 
ปัญหา-อุปสรรค 
  -  ไม่มี 
แนวทางแก้ไข 
  - Admin ผู้ดูแลระบบ ควรต้องมีกำรส ำรอง Web ข้อมูลทุกสัปดำห์ 
  - ผู้รับผิดชอบน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน กระชับ และน ำขึ้น
ข้อมูลไม่ควรเกิน 1-2 วัน หำกมีเหตุไม่สำมำรถได้ ให้รำยงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ 



ผลการด าเนินงานตามประกาศ เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอแวงน้อยพ.ศ. ๒๕๖๔ 

- มีเมนู ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
- มีข้ันตอนกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซด์ 
- มีกลไกกำรตรวจสอบ ก ำกับติดตำม 

ปัญหา-อุปสรรค 
- ขำดกำรก ำกับ ติดตำมอย่ำงอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้ข้อมูล Update ไม่ต่อเนื่อง ทันเวลำ 

แนวทางแก้ไข 
- ก ำกับติดตำม โดยสำธำรณสุขอ ำเภอหรือผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอ ให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมำย 

Update อย่ำงต่อเนื่อง ทันเวลำ   
 

   จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และน ำรำยงำนประกำศขึ้นเว็บไซด์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
แวงน้อยต่อไป 

 
 

(สำยัน  ภำคโภไคย) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

 
ค ำส่ัง สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 

                            -  ทรำบ/ด ำเนินกำร 
-  อนุมัติ น ำขึ้นเผยแพร่ Web Site  

 
 

     
      (นำยคเชนทร์  ชำญประเสริฐ) 
       สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย 
แนบท้าย ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย 
พ.ศ. 2564 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ช่ือหน่วยงำน : ..ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย.. 
วัน/เดือน/ปี : .  วันท่ี 22  พฤศจิกำยน 2564....................................... 
หัวข้อ: ..รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และสรุปปัญหำ-อุปสรรค กำรด ำเนินงำนเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำน
เว็บไซด์ของหน่วยงำน และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซด์ของหน่วยงำน (โดยสรุปหรือ
เอกสำรแนบ) 
     
Linkภำยนอก: .... http://www. wnssokk.go.th 
หมำยเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
............................................................................................................................................................... 
....................................................................................... .............................................................. 

 
ผู้รับผิดชอบกำรให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 

 (  / ) อนุมัติ           
(   ) ไม่อนุมัติ ระบุเหตุผล
........................................ 
 
 
 

(..สำยัน  ภำคโภไคย..) (นำยคเชนทร์  ชำญประเสริฐ) 
ต ำแหน่ง ...นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร...... ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 
วันท่ี...22...เดือน..พฤศจิกำยน...พ.ศ.2564   วันท่ี...22...เดือน..พฤศจิกำยน...พ.ศ. ..2564.       

 

 
ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

     
(นำยอลงกรณ์  ศิลปิกุล) 

ต ำแหน่ง นกัวิชำกำรคอมพวิเตอร ์
วันท่ี...22...เดือน..พฤศจิกำยน...พ.ศ. ..2564..... 

 

http://www.nongsonghongmoph.com/

