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                               บันทึกข้อความ                                          
ส่วนราชการ     ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร ๐๔๕ ๗๙๙๑๑๕ 
 

ที่  ยส ๐๕3๓/๗๗๑         วันที่    ๓   ตุลำคม  ๒๕6๕ 
 

เรื่อง ขออนุมัติลงนำมในค ำสั่งและประกำศ/แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะชนบนบอร์ดประชำสัมพันธ์
และบนเวบไซต์หน่วยงำนรำชกำร 
............................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................... ..................................... 

เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย 

  ด้วย   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร ได้จัดท ำค ำสั่งปดดประกำศ/ปลด
ประกำศ ฯ  ค ำสั่งกำรเผยแพร่ข้อมูลบนเวบไซต์และระบบคอมพิวเตอร์อ่ืน รวมทั้ง ประกำศและวิธีกำรแบบฟอร์ม
กำรน ำเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่อสำธำรณชน ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย เพ่ือให้เกิดควำมถูกต้อง 
โปร่งใส เป็นไปตำมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส  จึงขอส่งค ำสั่งและประกำศดังกล่ำวเพ่ือโปรดพิจำรณำ
อนุมัติและใช้แบบฟอร์มกำรขออนุมัติน ำข้อมูลขึ้นบนเวบไซต์ของหน่วยงำนทุกกรณี และขออนุญำตน ำขึ้นเวบไซต์
และเผยแพร่บนบอร์ดประชำสัมพันธ์ ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย เพ่ือใช้เป็นแนวทำงให้สำธำรณะ
ชนได้ทรำบ  ต่อไป  
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
                              
 

 (นำยจักรพงษ์  เสำร์ทอง)  
                นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
             ปฏิบัติหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่ 
 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย 
 -เพ่ือโปรดพิจำรณำลงนำม/เห็นควรอนุญำต 
 
                      
 
 (นำยสมชำติ  ยอดดี) 
    นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
      ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ 

            ทราบ/ลงนามแล้ว อนุญาต 
                                         
 

           
 

 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย 
โทร. 04๕-7๙91๑๕ 



๒ 
 
 

 
 

ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 
ที่   ๓๓ /๒๕6๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบน ำกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
อ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร  

.................................................................. 
ตำมประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย ลงวันที่ ๓  ตุลำคม  256๕  ให้หน่วยงำน

ในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ของทำงรำชกำรเพ่ือให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบได้ 
ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 
2543 มำตรำ 66 (๒) สำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัยจึงขอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
  1.นำยจักรพงษ์ เสำร์ทอง  นักวิชำกำรสำธำรณช ำนำญกำร 
  2.นำงวรำภรณ์  อำจอำสำ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
  3.นำงสำวนริศรำ  พรมบุตร เจ้ำพนักงำนเภสัชฯช ำนำญงำน  
  4.นำยรัศมี  ชอบศิลป์  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

5.นำงสำวจุฬำรักษ์  จันทะคูณ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
6.นำงสำวสุมำศ ป้องแก้ว  นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี 
7.นำงสำวจันจิรำ กอแก้ว  นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
 

มีหน้าที่  
 1.จัดท ำแบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ ของหน่วยงำนที่สังกัด 

 2.จัดท ำเอกสำรที่ข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ กิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน  
 3.จัดท ำเอกสำรเกี่ยวกับ กำรรับสมัคร แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประกำศกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ผลกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ใช้ค ำอธิบำย/ ค ำบรรยำยเนื้อหำที่ถูกต้อง และควำมเหมำะสมรูปภำพที่ประกอบต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ และ
ลิขสิทธิ์ โดยใช้ไฟล์นำมสกุล .pdf  .xls .xlsx .doc .docx .jpg .zip .rar ขนำดไฟล์ ไม่ควรเกิน 4 MB และไม่ขัดต่อ
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำผิดกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 
 
ผู้อนุมัติรับรอง 

สำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย 
มีหน้าที ่
  ด ำเนินกำรกำรอนุมัติ/อนุญำตให้น ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ ของหน่วยงำน 



๓ 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่  
  1.นำยจักรพงษ์  เสำร์ทอง  นักวิชำกำรสำธำรณช ำนำญกำร 
  2.นำยรัศมี  ชอบศิลป์  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
  3.นำงสำวจุฬำรักษ์  จันทะคูณ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
  4.นำงสำวจันจิรำ กอแก้ว  นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
 
หน้าที่รับผิดชอบ 
 

1.น ำข้อมูลที่ผ่ำนกำรอนุมัติแล้ว ขึ้นสู่เว็บไซต์ของหน่วยงำน ก ำหนดช่วงวันที่ เวลำ ที่เผยแพร่ 
และแจ้งกลับไปยังเจ้ำของข้อมูลนั้น 

2.ตรวจสอบควำมเป็นปัจจุบันของข้อมูล ที่หมดระยะเวลำกำรเผยแพร่ ให้น ำออกจำกเว็บไซต์ 
 
ทั้งนีต้ั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

สั่ง ณ วันที่  ๓  เดือน ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕6๕ 
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ประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอมหาชนะชัย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.256๕ 

ส าหรับหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 
.................................................................. 

ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 มำตรำ 9 ก ำหนดให้หน่วยงำนขอรัฐ 
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำร ของทำงรำชกำรไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจสอบดูได้ และต้องด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน 
เว็บไซต์ภำครัฐ (Government Website Standard) เพ่ือต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบันนั้น 

 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย จึงก ำหนดแนวทำงเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ ผ่ำน

เว็บไซต์ของหน่วยงำน ส ำหรับหน่วยรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย ดังต่อไปนี้ 
 
1 .ให้หน่วยงานในสังกัดเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี้ 
 

1.1 ข้อมูลหน่วยงำน (General Information) ประกอบด้วย ประวิติควำมเป็นมำ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ โครงสร้ำงหน่วยงำน ท ำเนียบผู้บริหำร ข้อมูลผู้บริหำรท ำเนียบระดับสูง (Chief information Office : 
CIO) อ ำนำจหน้ำที่ ยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติรำชกำร แผนงำน โครงกำร และงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ค ำเอียด
ช่องทำงกำรสื่อสำร หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเลขโทรสำร แผนที่ตั้งหน่วยงำน ไปรษณีย์อิเลคทรอนิคส์ (Email 
address 

1.2 กฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงำน (Law, Regulatory, โดยแสดงที่มำ
ของข้อมูลอย่ำงชัดเจน 

1.3 คลังควำมรู้ (Knowledge) เช่น ข่ำวสำรควำมรู้สุขภำพในรูปแบบ Info Graphic 
มัลติมีเดีย บทควำม ผลงำนวิจัย ข้อมูลสถิติต่ำง ๆ โดยอ้ำงถึงแหล่งที่มำและวัน เวลำ ก ำกับ เพ่ือน ำข้อมูลไปใช้ต่อ 
ถ้ำมี 

1.4 รำยชื่อเว็บไซต์หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (Web link) เช่น หน่วยงำนในสังกัดเดียวกัน 
หน่วยงำนภำยนอก หรือเว็บไซต์อ่ืน ๆ ที่น่ำสนใจ  

1.5 ข้อมูลข่ำวสำรที่จัดไว้ให้ประชำชนตรวจดูได้ ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำง
รำชกำร พ.ศ. 2540 ตำมมำตร 7 มำตรำ 9 และข้อมูลข่ำวสำรมำตรำอ่ืนที่คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำรก ำหนดตำมมำตรำ 9(8) และมำตรฐำนเว็บไซด์ของหน่วยงำนภำครัฐ (Government Website Standard 
Version 2.0 ของส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหำชน) 

1.6 คู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน โดยกำรแสดง
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ระบุระยะเวลำในแต่ละขั้นตอนของกำรปฏิบัติงำนนั้น ๆ โดยกำรจัดท ำเป็นรูปแบบ “คู่มือ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน” และสำมำรถดำวน์โหลดคู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน  
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1.7 คู่มือส ำหรับประชำชน (service information) ข้อมูลบริกำรตำมภำรกิจของหน่วยงำน 
โดยแสดงขั้นตอนกำรให้บริกำรต่ำงๆ แก่ประชำชนพร้อมอธิบำยขั้นตอนบริกำรอย่ำงชัดเจน ทั้งนี้ควรระบุระยะเวลำ
ในกำรให้บริกำรนั้น ๆ โดยกำรจัดท ำเป็นรูปแบบ “คู่มือประชำชน” และสำมำรถดำวโหลดเอกสำร คู่มือ ตลอดจน
แบบฟอร์ม (Download Forms) เพ่ือควำมสะดวกแก่ประชำชนในกำรติดต่อรำชกำร (ถ้ำมี) 

1.8 ข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ (Pubic Relation) ข่ำวสำรทั่วไป ข่ำวสำรกิจกรรม เรื่องแจ้ง
เตือน รวมถึงข่ำวประกำศของหน่วยงำน เช่นกำรรับสมัครงำน ประกำศกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

1.9 ระบบงำนในกำรให้บริกำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เป็นระบบงำนตำม
ภำรกิจ หน่วยงำนที่จัดท ำเป็นระบบงำน คอมพิวเตอร์ให้บริกำรผ่ำนหน้ำเว็บไซด์ หรือ Mobile Application ใน
ลักษณะสื่อสำรสองทำง (interactive) (ถ้ำมี) 

1.10 แสดงสถิติกำรเข้ำใช้เว็บไซต์ แสดงระดับควำมพึงพอใจและมีระบบประเมินควำมพึง
พอใจที่มีต่อเว็บไซด์ของหน่วยงำน 

2 ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
2.1 หัวหน้ำหน่วยงำนแต่งตั้งหรือมอบหมำยกลุ่ม/ฝ่ำย หรือคณะท ำงำน หรือเจ้ำหน้ำที่

ปฏิบัติงำนบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
2.2 กำรน ำเข้ำข้อมูลข่ำวสำร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องครบถ้วนระบุแหล่งที่มำหรือ

เจ้ำของข้อมูล วันที่เผยแพร่ ประเภท (นำมสกุล) ไฟล์ ขนำดไฟล์โดยมีล ำดับกำรปฏิบัติอย่ำงน้อย ดังนี้ 
2.2.1 เจ้ำหน้ำที่เสนอข้อมูลข่ำวสำรที่ประสงค์จะน ำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้

สำธำรณสุขอ ำเภอพิจำรณำอนุญำต ด้วยแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซด์ของหน่วยงำนตำมแนบท้ำย
ประกำศท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษร หรือลงข้อมูลในแบบฟอร์มแล้วแจ้งเป็นวำจำ 

2.2.2 กรณีอนุญำต ให้ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ซึ่งได้รับสิทธิ์ (User 
name Password) เข้ำสู่ระบบบริหำรจัดกำร ด ำเนินกำรน ำข้อมูลข่ำวสำรขึ้นเว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง และแจ้ง
กลับไปยังเจ้ำของข้อมูลนั้น  

2.2.3 กรณีไม่อนุญำต ให้หัวหน้ำกลุ่มงำนแจ้งกลับไปยังข้อมูลข่ำวสำร พร้อมแจ้ง
เหตุผลที่ไม่อนุญำต 
 ให้หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมหำชนะชัย จัดท ำค ำสั่งผู้รับผิดชอบกำรให้
ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง และผู้รับผิดชอบกำรน ำเสนอข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ในกำรปฏิบัติกำรตำมแนวทำงกำรเผยแพร่
ข้อมูลของหน่วยงำนตำมประกำศนี้ 

 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกำศ ณ วันที่  ๓  เดือน ตุลำคม พ.ศ. 256๕ 
 
                                                
 
          
                                                                                                 
 
 
 
 
 



๖ 
 

วิธีการและข้ันตอนเปิดเผยข้อมูลส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
ผ่านเว็บไซต์ระดับหน่วยงานในราชการส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 

ที ่ หัวข้อเรื่องของข้อมูล ขั้นตอนการเผยแพร่/
ปรับปรุงข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

1 ข้อมูลหน่วยงาน (General Information) 
ประกอบด้วย  
1. ประวัติความเป็นมา  
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
3. โครงสร้างหน่วยงาน  
4. ท าเนียบผู้บริหาร  
5. ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (Chief information Officer : 
CIO)  
6. อ านาจหน้าที่  
7. ยุทธศาสตร์  
8. แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ 
และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
9. ค ารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
10. รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
 10.1 หมายเลขโทรศัพท์  
 10.2 หมายเลขโทรสาร  
 10.3 แผนที่ตั้งหน่วยงานงาน  
 10.4 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email 
address) 
 

ขัน้ตอนการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 

ผ่านเว็บไซต์ระดับ
หน่วยงานในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ 
เป็นไปตามข้อ 2.1-2.2 

ตามประกาศส านักงาน 

สาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 
ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรือ่ง  
แนวทางการเผยแพร่ 
ข้อมูลต่อสาธารณะ 

ผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

กลุ่ม/ฝ่ายหรือ
คณะท างาน 
หรือเจ้าหน้าที่ 
ปฏิบัติงานบริหาร
จัดการเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน 
 

กลุ่ม/ฝ่ายหรือ
คณะท างาน 
หรือเจ้าหน้าที่ 
ปฏิบัติงาน
บริหารจัดการ
เว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน 
 

2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้อง 
กับหน่วยงาน (Law, Regulatory, 
Compliance) โดยแสดงที่มาของข้อมูล 
อย่างชัดเจน 
 

   

3 คลังความรู้ (Knowledge) เช่น ข่าวสาร
ความรู้สุขภาพในรูปแบบ Info Graphic  
สื่อมัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูล
สถิติต่าง ๆ โดยอ้างอิงถึงแหล่งที่มา และ 
วัน เวลา ก ากับเพื่อประโยชน์ในการน าข้อมูล 

   



๗ 
 

ที ่ หัวข้อเรื่องของข้อมูล ขั้นตอนการเผยแพร่/
ปรับปรุงข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

ไปใช้ต่อ (ถ้ามี) 
 
 
 

4 รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Web 
link) เช่น หน่วยงานในสังกัด หน่วยงาน
สังกัดเดียวกัน หน่วยงานภายนอก หรือ
เว็บไซต์อ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ  
 

   

5 ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 
และข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่คณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการก าหนด ตามมาตรา 9 
(8) และมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ 
(Government Website Standard 
Version 2.0) ของส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
 

   

6 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอน
การปฏิบัติงานพร้อมอธิบายขั้นตอน
ปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละข้ันตอน
ของการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยจัดท าเป็น
รูปแบบ “คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 

   

7 คู่มือส าหรับประชาชน (Service 
Information)ข้อมูลการบริการตามภารกิจ
ของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการ
ให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนพร้อมอธิบาย
ขั้นตอนบริการอย่างชัดเจน ทั้งนี้ควรระบุ

   



๘ 
 

ที ่ หัวข้อเรื่องของข้อมูล ขั้นตอนการเผยแพร่/
ปรับปรุงข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการ
นั้นๆ โดยจัดท าเป็นรูปแบบ “คูม่ือส าหรับ
ประชาชน” และสามารถดาวน์โหลดเอกสาร 
คู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม (Download 
Forms) เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการติดต่อราชการ (ถ้ามี) 
 
 
 

8 ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้ง
เตือน รวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน เช่น 
ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
 

   

9 
 
 
 
 
 

ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Service)เป็นระบบงานตามภารกิจ
หน่วยงานที่จัดท าเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์
ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือ Mobile 
Applicationในลักษณะสื่อสารสองทาง 
(Interactive) (ถ้ามี) 
 

   
 

10 แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ แสดง
ระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 256๕ 

ส าหรับหน่วยงานในราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงำน : ..............................................................................................................................................  
วัน/เดือน/ปี : ............................................................................................................................. .................. 
หัวข้อ: ............................................................................................................................. ............................. 
รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) 
........................................................ ..............................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
.................................................................. ....................................................................................................  
Linkภำยนอก: ............................................................................................................................. ................. 
หมำยเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
  

(.............................................................) (...............................................) 
ต ำแหน่ง .............................................. ต ำแหน่ง .............................................. (หัวหน้ำ) 

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

 
ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
(...........................................................) 
ต ำแหน่ง............................................... 
วันที่............เดือน..............พ.ศ. ........ 

 



๑๐ 
 
 
ค าอฺธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หัวข้อ ค าอธิบาย 
หน่วยงำน หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเป็นผู้จัดท ำ

และเผยแพร่ข้อมูล 
 

วัน/เดือน/ปี วันเดือนปีที่ขอน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

หัวข้อ ก ำหนดหัวข้อที่จะน ำขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจควำมส ำคัญ 
ที่มำจำกเนื้อหำมีควำมยำวไม่เกิน 2 บรรทัด 
 

รำยละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค ำอธิบำย/ค ำบรรยำยที่มีควำมกระชับใช้ภำษำ 
ที่เข้ำใจง่ำยและสะกดค ำให้ถูกต้องตำมอักขระวิธีเหมำะสม 
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด 
 

Link ภำยนอก ให้ระบุ Link ที่อ้ำงอิงหรือน ำมำใช้ในกำรเผยแพร่ 
 

หมำยเหตุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล (ผู้รำยงำน)  ระบุลงลำยมือชื่อหรือชื่อของผู้รับผิดชอบที่ได้มอบหมำยจำก
หัวหน้ำงำน/หัวหน้ำกลุ่มงำน 
 

ผู้อนุมัติรับรอง ระบุลงลำยมือชื่อของหัวหน้ำงำน/หัวหน้ำกลุ่มงำน 
ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
 

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
(Web Master) 

ระบุลงลำยมือชื่อผู้ท ำกำร Upload ข้อมูลที่ได้รับมอบหมำยจำก
หัวหน้ำงำน/หัวหน้ำกลุ่มงำน 
ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ 
ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 256๕ 
ส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงำน : ........ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย.........................................................................  
วัน/เดือน/ปี : ........  ๓ ..ตุลำคม..256๕................................................................................................. 
หัวข้อ: ............ค ำสั่ง / กรองแนวทำง และ รำยงำนผลกำรก ำกับติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะผ่ำนเว็บ
ไวต์ของหน่วยงำนในปีที่ผ่ำนมำ (ปีงบประมำณ ๒๕๖๕)    
               ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธร บนบอร์ดประชาสัมพันธ์และบนเวบ
ไซต์ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 
Linkภำยนอก: http://www.sasukmaha.org/ 
หมำยเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
  

 
(นำยสมชำติ  ยอดดี)  

ต ำแหน่ง นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
วันที่   ๓   เดือน ตุลำคม  พ.ศ. 256๕       วันที่  ๓    เดือน ตุลำคม  พ.ศ. 256๕ 

 

 
ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
(นำยจักรพงษ์  เสำร์ทอง) 

ต ำแหน่ง นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
วันที่   ๓    เดือน ตลุำคม  พ.ศ. 256๕       

                                                     


