
รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามแนวทางการเผยแพรข่้อมลูผ่านเว็บไซต์ ปี 2565 
ส ำนักงำนสำธำรณสขุอ ำเภออำกำศอ ำนวย 

ท่ี หัวข้อเรื่องของข้อมูล ผลการด าเนินการ URL หมายเหต ุ
ด าเนินการ ยังไม่

ด าเนินการ 
1 ข้อมูลหน่วยงาน (General 

Information) ประกอบด้วย  
1. ประวัติความเป็นมา  
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
3. โครงสร้างหน่วยงาน  
4. ท าเนียบผู้บริหาร  
5. ข้อมูลผูบ้รหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (Chief information Officer : 
CIO) 
6. อ านาจหน้าที่  
7. ยุทธศาสตร์  
8. แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ 
และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
9. ค ารับรอง รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ  
10. รายละเอียดช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร 
 10.1 หมายเลขโทรศัพท์  
 10.2 หมายเลขโทรสาร  
 10.3 แผนที่ตั้งหน่วยงานงาน  

       /  https://www.skko.moph.go.th/dward/main/index.php?module=d_akatamnuay  

https://www.skko.moph.go.th/dward/main/index.php?module=d_akatamnuay


ท่ี หัวข้อเรื่องของข้อมูล ผลการด าเนินการ URL หมายเหต ุ
ด าเนินการ ยังไม่

ด าเนินการ 
 10.4 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ 
(email address) 

2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ทีเ่กี่ยวข้อง 
กับหน่วยงาน (Law, Regulatory, 
Compliance) โดยแสดงที่มาของข้อมลู 
อย่างชัดเจน 

      /  https://www.legal.moph.go.th/index.php?option=com_remository 
&Itemid=813&func=select&id=70 

Link ไปกอง
ส านัก
กฏหมาย
ปลัดกระทรวง 

3 คลังความรู้ (Knowledge) เช่น ข่าวสาร
ความรู้สุขภาพในรูปแบบ Info Graphic  
สื่อมลัติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย 
ข้อมูลสถิติต่าง ๆ โดยอ้างอิงถึงแหล่งทีม่า
และวัน เวลา ก ากับเพื่อประโยชน์ในการ
น าข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี) 

       /  https://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=skko 
 

 

4 รายช่ือเว็บไซต์หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
(Web link) เช่น หน่วยงานในสังกัด 
หน่วยงานสังกัดเดียวกัน หน่วยงาน
ภายนอก หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ  

        /  https://www.skko.moph.go.th/dward/main/index.php?module=d_akatamnuay  

5 ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดู
ได้ตามพระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 
มาตรา 9 และข้อมูลข่าวสารอื่นที่
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

         /  https://www.skko.moph.go.th/dward/main/index.php?module=d_akatamnuay  
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ท่ี หัวข้อเรื่องของข้อมูล ผลการด าเนินการ URL หมายเหต ุ
ด าเนินการ ยังไม่

ด าเนินการ 
ก าหนด ตามมาตรา 9 (8) และมาตรฐาน
เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government 
Website Standard Version2.0) ของ
ส านักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนกิส์ (องค์การ
มหาชน) 

6 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานตามภารกจิของหน่วยงาน โดย
แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานพร้อม
อธิบายข้ันตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลา
ในแต่ละข้ันตอนของการปฏิบัตงิานนั้นๆ 
โดยจัดท าเป็นรปูแบบ “คู่มือมาตรฐาน
การปฏิบัตงิานของหน่วยงาน” และ
สามารถดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

       /  https://www.skko.moph.go.th/dward/main/index.php?module=d_akatamnuay  

7 คู่มือส าหรับประชาชน (Service 
Information)ข้อมูลการบริการตาม
ภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงข้ันตอน
การใหบ้ริการต่างๆ แก่ประชาชนพร้อม
อธิบายข้ันตอนบรกิารอย่างชัดเจน ทัง้นี้
ควรระบรุะยะเวลาในแต่ละข้ันตอนของ
การใหบ้ริการนั้นๆ โดยจัดท าเป็นรปูแบบ 

     /  https://www.skko.moph.go.th/dward/main/index.php?module=d_akatamnuay  
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ท่ี หัวข้อเรื่องของข้อมูล ผลการด าเนินการ URL หมายเหต ุ
ด าเนินการ ยังไม่

ด าเนินการ 
“คู่มือส าหรบัประชาชน” และสามารถ
ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ ตลอดจน
แบบฟอร์ม (Download Forms) เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ (ถ้ามี) 
 

8 ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่อง
แจ้งเตือน รวมถึงข่าวประกาศของ
หน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัด
จ้าง  

       /  https://www.skko.moph.go.th/dward/main/index.php?module=d_akatamnuay  

9 
 
 
 
 
 

ระบบงานใหบ้รกิารในรูปแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เป็น
ระบบงานตามภารกิจหน่วยงานทีจ่ัดท า
เป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ให้บริการผ่าน
หน้าเว็บไซต์ หรือ Mobile Application 
ในลักษณะสื่อสารสองทาง (Interactive) 
(ถ้ามี) 

     /  

 
 

 
 

     

https://www.skko.moph.go.th/dward/main/index.php?module=d_akatamnuay


ท่ี หัวข้อเรื่องของข้อมูล ผลการด าเนินการ URL หมายเหต ุ
ด าเนินการ ยังไม่

ด าเนินการ 
10 แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็ปไซต์ 

แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบ
การประเมินความพึงพอใจทีม่ีต่อเว็ปไซต์
ของหน่วยงาน 

      / https://www.skko.moph.go.th/dward/main/index.php?module=d_akatamnuay  

ผลการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูล 

 1.  ได้ด าเนินการเผยแพร่ข้อมลูตามแบบข้ันตอนการเปิดเผยข้อมูล 

 2. ได้จัดท าข่าวสารประชาสัมพันธ์ การด าเนินงาน กจิกรรมของสสอ.อากาศอ านวย และรพ.สต.ในสงักัด 

 3. ได้เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารทางเว็ปไซต์ จ านวน    9  รายการ  โดยมีก าหนดปลดประกาศภายใน 60 วัน 

สรปุปัญหาอปุสรรคการด าเนินงานเผยแพร ่

 1.  ผู้รบัผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูล  น าเข้าข้อมูลล่าช้า เนื่องจากมีภารกิจหลายด้าน 

          2.  ผู้ด าเนินการยังไม่ไดจ้ัดท าการประเมินความพึงพอใจต่อเว็ปไซต์ของหน่วยงานบนหน้าเว็ป และยงัไม่เช่ียวชาญในการจัดการเว็ปไซต ์

 

ลงช่ือ  ผู้รายงาน        ทราบ  

             (นางสาวเพ็ญศรี     สุพิมล)                                

       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                  

              (นายวิกรานต์  งอธิราช) 

           สาธารณสุขอ าเภออากาศอ านวย 
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