
       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โทร 043 ๔๑๕๘๓๕ 

ที่  ขก ๐๐32/๒๓6       วันที่   ๑๐ พฤศจิกำยน  ๒๕๖3 

เรื่อง    รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และสรุปปัญหำ-อุปสรรค กำรด ำเนินงำนเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บ
ไซด์ของหน่วยงำน และขออนุมัตเิผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซด์ของหน่วยงำน 

เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอพล 
   

ตำมที่งำนข้อมูลข่ำวสำรและเทคโนโลยี ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล ได้จัดท ำค ำสั่ง และ
ประกำศ เกี่ยวกับกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซด์ของหน่วยงำน และด ำเนินกำรตำมค ำสั่งที่           
1๔ /25๖3 เรื่อง มอบหมำยหน้ำที่ ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล ผู้รับผิดชอบในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ
ผ่ำนเว็บไซด์ ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล  ลงวันที่  1๔ ตุลำคม  2563 เป็นต้นมำ ขอสรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน ปัญหำ-อุปสรรค ของปีงบประมำณ 2563 ดังนี้ 

1.1  ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูลในหน้ำที่รับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมำย จ ำนวน ๖ รำย 
ผลการด าเนินงาน 
  - ผู้รับผิดชอบงำนตำมภำรกิจ หรืองำนที่ได้มอบหมำย กำรให้ข้อมูล จ ำนวน ๖ รำย  
  - มีกำรเผยแพร่ผลงำน web site, Face book, One Page ของหน่วยงำน  
ปัญหา-อุปสรรค 
  - มีกำรเผยแพร่ข้อมูลไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ เนื่องจำก ผู้ให้ข้อมูลไม่ศึกษำรำยละเอียด และขำด
ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ล้ำช้ำ 
แนวทางแก้ไข 
  - ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล ต้องศึกษำรำยละเอียดข้อมูลให้ชัดเจน ถูกต้อง และสรุปน ำเสนอเผยแพร่
เนื้อหำได้กระชับ ได้ใจควำม รวดเร็วไม่เกินเช้ำของวันรุ่งขึ้น โดยกำรควบคุมก ำกับโดยสำธำรณสุขอ ำเภอหรือผู้ช่วย
สำธำรณสุขอ ำเภอ 

1.2 ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ และผู้ดูแลบริหำรจัดกำรเว็บไซด์ (Web Master) 
 

ผลการด าเนินงาน 
  - มีกำรเผยแพร่ผลงำน web site เดือนละ 1-2 เร่ือง หรือตำมกิจกรรมที่หน่วยงำนด ำเนินกำร 
ปัญหา-อุปสรรค 
  - Web Site หน่วยงำน เสียหำย เข้ำระบบ Admin Update ข้อมูลไม่ได้ และ ช่วงเดือน มกรำคม 
2563 ต้องให้ Web Master ที่เช่ำ โดเมนแกไ้ข กู้ข้อมูล และเสียค่ำใช้จ่ำย 
แนวทางแก้ไข 
  - Admin ผู้ดูแลระบบ ต้องมีกำรส ำรอง Web ข้อมูลทุกสัปดำห์ 
  - ผู้รับผิดชอบน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน กระชับ และน ำขึ้น
ข้อมูลไม่ควรเกิน 1-2 วัน หำกมีเหตุไม่สำมำรถได้ ให้รำยงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการด าเนินงานตามประกาศ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล พ.ศ. ๒๕๖3 
- มีเมนู ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
- มีข้ันตอนกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซด์ 
- มีกลไกกำรตรวจสอบ ก ำกับติดตำม 

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

แนวทางแก้ไข 
- ก ำกับติดตำม โดยสำธำรณสุขอ ำเภอหรือผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำย 

Update อย่ำงต่อเนื่อง ทันเวลำ   
 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และน ำรำยงำนประกำศขึ้นเว็บไซด์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
พล ต่อไป 

 

                    
(นำยวชิรำวุธ  ผลบุญภิรมย์) 

นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 

ค ำสั่ง สำธำรณสุขอ ำเภอพล 
                            -  ทรำบ/ด ำเนินกำร 

-  อนุมัต ิน ำขึ้นเผยแพร่ Web Site  
 

     
  (นำงทัศนีย์  ทินรำช) 

                                                                                     สำธำรณสุขอ ำเภอพล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 
แนบท้าย ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 
พ.ศ. 2563 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงำน : ..ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล.. 
วัน/เดือน/ปี : .  วันที่ ๑๐  พฤศจิกำยน 2563....................................... 
หัวข้อ: ..รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และสรุปปัญหำ-อุปสรรค กำรด ำเนินงำนเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำน
เว็บไซด์ของหน่วยงำน และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซด์ของหน่วยงำน (โดยสรุปหรือ
เอกสำรแนบ) 
     
Linkภำยนอก: ..................................................................... 
หมำยเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
............................................................................................................................................................... 
....................................................................................... .............................................................. 

              ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล                                          ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                                                   
             (นำยวชิรำวุธ  ผลบุญภิรมย์)                                     (นำงทัศนีย์  ทินรำช) 
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                      ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอพล 
          วันที่  1 ธันวำคม  2563                                         วันที่  1 ธันวำคม 2563 
  

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

                  
             (นำยวชิรำวุธ  ผลบุญภิรมย์) 

            ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
                                                        วันที่  1 ธันวำคม 2563 

 


