
บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ   สำนักงานสาธารณสุข  อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร  ๔๗๑๖๐                                  . 
ที ่สน 1033/  825                            วันที่   26  ธันวาคม  ๒๕๖๕                               .                                   
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและสรุปปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  
        ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566.                                           
 

เรียน  สาธารณสุขอำเภอพังโคน 
 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ กำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องดำเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอำนวยความสะดวกให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน     ประกอบกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6 ดัชนี
ความโปร่งใส ซึ่งเป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับการให้และการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลการดำเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง หรือปิดเบือนข้อมูล หน่วยงานจะต้อง
ดำเนินการและส่งเสริมให้โปร่งใสทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดและการ 

 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ และ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กลุ่มงาน 
บริหารทั่วไป จึงขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานที่แนบเรียนมาพร้อมนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ได้โปรด 
๑. ลงนามเห็นชอบรายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
๒. อนุญาตให้เผยแพร่รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน 

เว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน 
 

(นายมงคล โชตแสง) 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

 

- เห็นชอบ 
- อนุญาตให้เผยแพร่ 

 
 
(นายพงษ์ศักดิ์ หัสกรรจ์) 

    ตำแหน่ง  สาธารณสุขอำเภอพังโคน 
 

“อยู่สกล  รักสกล  ทำเพ่ือสกลนคร” 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน 
ตามประกาศสาธารณสุขอำเภอพังโคน 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
สำหรับหน่วยงานในราชการสาธารณสุขอำเภอพังโคน 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสาธารณสุขอำเภอพังโคน 

ชื่อหน่วยงาน   :     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน 

วัน เดือน ปี    :      26  ธันวาคม 2565 

หัวข้อ           :      ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
 
                                                  รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

          กลุ่มงานบริหารทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน  ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการ
ติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน รายละเอียดปรากฏคามเอกสารการที่แนบมา 
พร้อมนี้ 
Link ภายนอก     :     

หมายเหตุ –  

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 

(นายมงคล โชตแสง) 
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   

วันที่  26  ธันวาคม  2565 

ผู้อนุมัติรับรอง 

 

(นายพงษ์ศักดิ์  หัสกรรจ์) 
ตำแหน่ง  สาธารณสุขอำเภอพังโคน 

วันที่  26  ธันวาคม  2565 
 

ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

(นายสุดสาคร  สังกฤษ) 
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   

วันที่  26  ธันวาคม  2565 
 



 



 

                                                                     

    รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน 
    และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อ   

     สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 
        ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน 

          จังหวัดสกลนคร 
 



 

-ก- 

ค าน า 
 

                    ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  มาตร ๙  ก าหนดให้หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  และต้องด าเนินการตามมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ (Government Website Standard) เพ่ือให้บริการตามภารกิจและอ านวยความสะดวกให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก มีความถูกต้อง  ชัดเจน  ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน   ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ที่ผ่านมา  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน  ได้ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคนตามระเบียบของทางราชการ  จึงได้จัดท ารายงานผลการติดตาม
การด าเนินงาน    และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
                     รายงานรายงานผลการติดตามการด าเนินงาน    และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ฉบับนี้  
ได้รวบรวมข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา  เพ่ือให้ทราบ
ปริมาณงานพร้อมปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณต่อไป 
 

         คณะผู้จัดท า 
                                                                                             ตุลาคม  ๒๕๖๕ 
 
 
                           

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                -ข- 
 

          สารบัญ 

 
 เรื่อง หน้า 

๑ ความเป็นมา ๑ 
๒ ผลการด าเนินงานตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
๑ 

 ๒.๑ วิเคราะห์ตามจ านวนครั้งที่มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
      ผ่าน เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

๑ 

 ๒.๑.๑ วิเคราะห์จ านวนครั้งตามประเภทของข้อมูลที่เผยแพร่ ๑ 
 ๒.๑.๒ วิเคราะห์จ านวนครั้งตามช่วงเวลาที่มีการเผยแพร่ ๓ 
 ๒.๒. การเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลด้านบริหารของหน่วยงาน ๔ 
๓
. 

 อุปส สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ 
   หน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

๕ 

๔
.    

ความเสี่ยงของการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ 
หน่วยงาน 

๖ 

๕
.  
๓. แนวทางการปรับปรุงแก้ไขของการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
    ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
๓. 

๖ 
 
 

 
 
 
 
 

--------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 



-๑- 
รายงานการติดตามการด าเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อ 

สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน 

๑. ความเป็นมา 

      ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  มาตร ๙  ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  และต้องด าเนินการตามมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ (Government Website Standard) เพ่ือให้บริการตามภารกิจและอ านวยความสะดวกให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก มีความถูกต้อง  ชัดเจน  ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน   ประกอบกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖  ดัชนีความ
โปร่งใส เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับการให้และการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลการด าเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงานที่ด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา  ไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อมูล  หน่วยงานจะต้องด าเนินการและ
ส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน ตามที่กฎหมายก าหนด  เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ข้อ MOIT๑ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน 
ได้ประกาศใช้แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ซึ่งปรับปรุงจากแนวทางของ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และได้สั่งการให้ด าเนินการตามแนวทางตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
 

๒. ผลการด าเนินงานตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕   
มีดังนี ้

๒.๑  วิเคราะห์ตามจ านวนครั้งที่มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

       ๒.๑.๑ วิเคราะห์จ านวนครั้งตามประเภทของข้อมูลที่เผยแพร่ 
       ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน  ได้ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูล

ทั้งสิ้น ๑๓๐ ครั้งสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๒ ครั้ง) ซึ่งสอดคล้องกับภาระงานที่เพ่ิมขึ้น  โดยที่ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พบว่าข้อมูลประเภทจดหมายข่าวมีการเผยแพร่สูงที่สุด  รองลงมาคือ ประกาศ/ค าสั่ง  
ระเบียบ/ข้อคับ/แนวทาง/คู่มือ  การจัดซื้อจัดจ้าง  ข่าวอบรม/ประชุม/สัมมนา  สรุปผลการด าเนินงาน  ข่าวรับ
สมัคร/คัดเลือก  และ แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ ตามล าดับ  รายละเอียดตามตารางที่ ๑  และแผนภูมิที่ ๑ 

 
 
 
 



-๒- 
 

ตารางท่ี ๑ แสดงร้อยละของข้อมูลที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน   
             จ าแนกตามประเภทของข้อมูล  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

จ านวนครั้ง 

ประเภทของข้อมูล 

ค าสั่ง/
ประกาศ 

ระเบียบ/
ข้อบังคับ/
แนวทาง/

คู่มือ 

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ข่าวรับ
สมัคร/
คัดเลือก 

แผน
ยุทธศาสตร์/
แผนปฏิบัติ

การ 

จัดซื้อ
จัดจ้าง 

จดมาย
ข่าว 

ข่าว
อบรม/
ประชุม/
สัมมนา 

๑๓๐ 
(๑๐๐) 

๑๕ 
(๑๑.๕๕) 

๑๒ 
(๙.๒๓) 

๖ 
(๔.๖๒) 

๒ 
(๑.๕๔) 

๒ 
(๑.๕๔) 

๑๒ 
(๙.๒๓) 

๗๖    
(๕๘.๔๖) 

 
๕ 

(๓.๘๕) 
 

 

แผนภูมิที่ ๑ แสดงร้อยละของข้อมูลที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน   
             ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

 

 

จดมายขา่ว 
58% 

ค าสัง่/ประกาศ 
12% 

ระเบียบข้อบงัคบั/
แนวทาง/คู่มือ 

9% 

การจดัซือ้จดัจ้าง 
9% 

ขา่วอบรม/ประชมุ/สมัมนา 
4% 

สรุปผลการด าเนินงาน 
5% 

ขา่วรับสมคัร/คดัเลือก 
1% 

แผนยทุธศาสตร์ฯ 
2% 

จดมายขา่ว 

ค าสัง่/ประกาศ 

ระเบียบข้อบงัคบั/แนวทาง/คู่มือ 

การจดัซือ้จดัจ้าง 

ขา่วอบรม/ประชมุ/สมัมนา 

สรุปผลการด าเนินงาน 

ขา่วรับสมคัร/คดัเลือก 

แผนยทุธศาสตร์ฯ 



-๓- 

๒.๑.๒ วิเคราะห์จ านวนครั้งตามช่วงเวลาที่มีการเผยแพร่ 
                   ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน  ได้น าข้อมูล
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานจ านวนทั้งสิ้น  ๑๓๐  ครั้ง  ส่วนใหญ่มีการเผยแพร่ในไตรมาศที่ ๑  
และไตรมาศที่ ๒ ของปีงบประมาณ  รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๒  ตารางที่ ๓ แผนภูมิที่ ๒  และ
แผนภูมิที่ ๓  
 
ตารางที่ ๒  แสดงร้อยละของข้อมูลที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน จ าแนกตามห้วงเวลาที่ 
             เผยแพร่  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

จ านวน
ครั้ง 

ช่วงเวลาที่มีการเผยแพร่ 
ต .ค .
๖๔ 

พ.ย .
๖๔ 

ธ . ค .
๖๔ 

ม .ค .
๖๕ 

ก.พ.
๖๕ 

มี . ค .
๖๕ 

เม.ย.
๖๕ 

พ.ค .
๖๕ 

มิ . ย .
๖๕ 

ก . ค .
๖๕ 

ส . ค .
๖๕ 

ก . ย .
๖๕ 

๑๒๘ ๑๙ ๒๐ ๑๔ ๑๓ ๕ ๙ ๕ ๑๐ ๙ ๑๑ ๖ ๙ 
             
 
แผนภูมิที่ ๒  แสดงจ านวนครั้งของการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน จ าแนกตามห้วง 
                เวลาที่เผยแพร่  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

 

๑๙ 
๒๐ 

๑๔ 
๑๓ 

๕ 

๙ 

๕ 

๑๐ 
๙ 

๑๑ 

๖ 

๙ 

๐ 

๕ 

๑๐ 

๑๕ 

๒๐ 

๒๕ 
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ตารางที่ ๓  แสดงร้อยละของข้อมูลที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน จ าแนกเป็นรายไตรมาส 
              ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 จ านวนครั้งที่เผยแพร่แยกรายไตรมาศ 
รวม เฉลี่ย 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
จ านวน ๕๓ ๒๗ ๒๔ ๒๖ ๑๓๐ ๓๒.๕ 
ร้อยละ ๔๐.๘ ๒๐.๘ ๑๘.๕ ๒๐.๐  -  - 

 
แผนภูมิที่ ๓  แสดงจ านวนครั้งของการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน จ าแนกตามไตรมาส 
                ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
 

๒.๒ การเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลด้านบริหารของหน่วยงาน 
      ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคนได้ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐาน

และข้อมูลด้านบริหารของหน่วยงานต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน  จ านวน  ๙  
รายการ  รายละเอียดตามตารางที่ ๔ 

ตารางท่ี ๔ แสดงการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลด้านการบริหารของหน่วยงานต่อสาธารณะ 
             ผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน 

เรื่อง 
การเผยแพร่ 

ด าเนินการ ไม่ได้
ด าเนินการ 

เป็น
ปัจจุบนั 

ไม่เป็น
ปัจจุบนั 

๑.ข้อมูลผู้บริหารของหน่วยงาน     
๒. นโยบายของผู้บริหาร     
๓. โครงสร้างของหน่วยงาน     

๕๓ 

๒๗ 
๒๔ 

๒๖ 

๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๕๐ 

๖๐ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 



-๕- 
ตารางท่ี ๔ (ต่อ) 

เรื่อง 
การเผยแพร่ 

ด าเนินการ ไม่ได้
ด าเนินการ 

เป็น
ปัจจุบนั 

ไม่เป็น
ปัจจุบนั 

๔. อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมาย     
๕. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม  MOPH      
๖. ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศท่ีเกี่ยวข้อง     
๗. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือย     
๘. ข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
จรรยาข้าราชการ 

    

๙. จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of 
Conduct) 

    

 
๓. สรุปการวิเคราะห์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

      ๓.๑ การด าเนินการ 
 จากการจ าท ารายงานสรุปผลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓,  ๒๕๖๔  และ ๒๕๖๕  พบว่าในปี ๒๕๖๕  มีการเผยแพร่มากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ
ภาระงานที่เพ่ิมขึ้น โดยในปี ๒๕๖๕ พบว่าข้อมูลประเภทจดหมายข่าวสูงที่สุดจ านวน  ๗๖ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
๕๘.๔๖  รองลงมาคือ  ค าสั่ง/ประกาศ  ระเบียบข้องบังคับ/คู่มือ  การจัดซื้อจัดจ้าง   ข่าวอบรม/ประชุม/สัมมนา
สรุปผลการด าเนินงาน    ข่าวรับสมัคร  และแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ  จ านวน  ๑๕,  ๑๒,  ๑๒,  ๕,  ๖, 
๒ และ ๒  ครั้ง   คิดเป็นร้อยละ  ๑๑.๕๕,  ๙.๒๓,  ๙.๒๓,  ๓.๘๕,  ๔.๖๒,  ๑.๖๒,  และ ๑.๖๒ ตามล าดับ  เมื่อ
พิจารณาจ านวนข้อมูลที่เผยแพร่จ าแนกตามเดือน  พบว่า  ส่วนใหญ่มีการเผยแพร่ในช่วงไตรมาศแรก   ซึ่ง
สอดคล้องกับภาระงานที่ได้ด าเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว  ส่วนการเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานและข้อมูลด้านบริหาร
องหน่วยงาน  ได้ด าเนินการอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบันทุกรายการ 
      ๓.๒ การประหยัดงบประมาณ 
   การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะแบบดั้งเดิม  คือการสื่อสารทางการส่งหนังสือแจ้งเวียน
ไปยังบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ จ าเป็นต้องใช้เอกสารเป็นกระดาษ  และต้องมีผู้น าส่งให้ถึงบุคคลหรือหน่วยงาน
ผู้รับ  ท าให้สิ้นเปลืองทั้งเวลา  บุคคล  ยานพาหนะและงบประมาณ   แต่เมื่อมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน  ท าให้เกิดการประหยัดลงได้มาก  มีความสะดวก  รวดเร็ว  อีกทั้งเกิดการประหยัดทรัพยากร  ทั้ง
บุคคล  วัสดุอุปกรณ์  และงบประมาณ  

 

    ๓.๓ ปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ ากัด 
          การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา  พบปัญหา 

อุปสรรค หรือข้อจ ากัดดังต่อไปนี้ 
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  ๓.๓.๑  ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต  หาก
ผู้รับผิดชอบติดราชการหรือไม่อยู่จะไม่สามารถน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ได้  ต้องรอจนกว่าผู้รับผิดชองงานกลับมา ท า
ให้เกิดความล่าช้า  จ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพมากข้ึน 
  ๓.๓.๒  ขาดช่องการสื่อสารย้อนกลับ  กรณีผู้รับข้อมูลมีข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับ
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
   

     ๔. ความเสี่ยงของการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
          ในการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ต่อสาธารณะ  จะเป็นต้องได้รับการตรวจกลั่นกรองเป็นอย่างดี เพ่ือ
ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการเผยแพร่ข้อมูล  จึงจ าเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบครอบ  ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิด ชอบ
ข้อมูล  ผู้ตรวจสอบข้อมูล  ผู้อนุมัติให้เผยแพร่ข้อมูล  และผู้น าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ในรอบปีที่ผ่านมาพบข้อบกพร่อง
ด้านเอกสารไม่ถูกต้อง/สมบูรณ์  อันเป็นความผิดพลาดระดับผู้ปฏิบัติ(ผู้รับผิดชอบงาน)   และกลั่นกรองไม่ถี่ถ้วน  
ท าให้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะที่ไม่ถูกต้อง จ าเป็นต้องก าชับผู้ปฏิบัติทุกระดับให้กลั่นกรองอย่างถี่ถ้วนก่อน
น าเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
 

    ๕.  แนวทางการปรับปรุงแก้ไขของการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  ๖.๑ พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่คนอ่ืนๆ ในหน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต  ฝึกสอนการวิเคราะห์ข้อมูล  การน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน  เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานได้อย่างทันท่วงทีเมื่อผู้รับผิดชอบ
เผยแพร่ข้อมูลไม่อยู่ 
  ๖.๒ ควรสร้างช่องทางให้ผู้รับข่าวสารสามารถสื่อสารกลับได้  กรณีมีข้อเสนอแนะ  หรือสอบถาม
รายละเอียดที่เก่ียวข้อง 
  ๖.๓ ควรพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงานให้ชัดเจน  เน้นให้เจ้าของข้อมูลจัดท าข้อมูลอย่างรอบครอบ  ถูกต้อง  และเหมาะสม    และควรแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของข้อมูลอีกชั้นหนึ่งก่อนเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติให้เผยแพร่ได้  
 
                                                                      ลงชื่อ                                      ผูว้ิเคราะห์ข้อมูล 

                                                         (นายมงคล โชตแสง) 
                                                        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 




