
 

                               บันทึกข้อความ                                          
ส่วนราชการ     ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร ๔๗๒๙๐ 
 

ที่  สน ๑๖32/460          วันที่     28  ตุลำคม  ๒๕65 
 

เรื่อง รำยงำนผลกำรก ำกับติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมลูฯ ปีงบประมำณ 2565 และขออนุญำตเผยแพร่บนเวลไซต์ 
............................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................ ........ 

เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 

  ตำมท่ี   กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ได้จัดท ำ
รำยงำนผลกำรก ำกับ ติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ ผ่ำนเวบไซต์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญ
ศิลป์ เพ่ือให้เกิดควำมถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตำมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส นั้น  

           จึงขอรำยงำนผลกำรก ำกับ ติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูล ฯ ดังกล่ำวเพ่ือโปรดทรำบ และขออนุญำต
น ำขึ้นเวบไซต์และเผยแพร่บนบอร์ดประชำสัมพันธ์ ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ เพ่ือเปิดเผยให้
สำธำรณชนได้ทรำบ  ต่อไป  
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

                                      
   (นำงสำววัชรี  ชีมุน)  

                นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
 
 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
 -เพ่ือโปรดพิจำรณำลงนำม/เห็นควรอนุญำต 
 

                      
 (นำยกิ่งเพชร  ศรีเทียน) 
    นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
       

                  ทราบ/ อนุญาต 
 

                                     
             (นำยอุดม  วรโคตร)  

                              สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
โทร. 042-709190 
 

“อยู่สกล รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 



รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
--------------------------------------- 

  

รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน   ปัจจุบันได้มีการประกาศเผยแพร่ข้อมูลการปฏิบัติงานฯ   ทางเว็บไซต์ 
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์  ทั้งสิ้น จ านวน 10 รายการ  โดยมีก าหนดระยะเวลาปลดประกาศทาง
เว็บไซต์ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่    
 ปัญหา อุปสรรค    

1. ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  น าส่งข้อมูลล่าช้า เนื่องจากต้องปฏิบัติภารกิจราชการหลายอย่าง และข้อมูลมี
เนื้อหาค่อนข้างมาก    

2. ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ ตลอดจน ระยะเวลาในการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน  
 แนวทางแก้ไข    

1. ให้ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล เตรียมเอกสารล่วงหน้า     
2. ให้ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลเผยแพร่ เข้ารับการฝึกอบรมกับผู้มีประสบการณ์และศึกษา แนวทาง 

ขั้นตอน ของการด าเนินงาน ฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 
 

                                 (ลงชื่อ)                          ผู้รายงาน 
(นางสาววัชรี  ชีมุน) 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
28 ตุลาคม 2565 

เรียน  สาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ 
 -เพ่ือโปรดทราบ เห็นควรแจ้งปรับปรุงตามแนวทางแก้ไขต่อไป 

                   
              (นายกิ่งเพชร  ศรีเทียน)                                                          ทราบ/ด าเนินการ  
       นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ                                

                                                                                                      
                                                                                                   (นายอุดม  วรโคตร) 
          สาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ 

ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2566 

ส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ........ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์........................................................... .............. 
วัน/เดือน/ปี : ........28..ตุลาคม..2565..................................................................................................  
หัวข้อ: ............ขออนุญาตเผยแพร่ รายงานผลการติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปี 2565..... 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

          เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MOPH ITA) ของส านักงาน
สาธารณสขุอ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวัดสกลนคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ส านักงาน

สาธารณสขุอ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวัดสกลนคร ขออนุญาตเผยแพร่ รายงานผลการติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ ปี 2565 ผ่านเวบไซต์ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลปจ์ังหวัดสกลนคร บนบอร์ดประชาสัมพันธ์

และบนเวบไซต์ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร 

Linkภายนอก: http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_chareonsin 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 

 
        

(นายกิ่งเพชร  ศรเีทยีน) (นายอดุม  วรโคตร) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอเจรญิศิลป ์

วันท่ี  28  เดือน ตลุาคม  พ.ศ. 2565       วันท่ี  28  เดือน ตลุาคม  พ.ศ. 2565 
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

    
(นายกิ่งเพชร  ศรเีทยีน) 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ 
วันท่ี  28  เดือน ตลุาคม  พ.ศ. 2565       

                                                     



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2566 
ส าหรับหน่วยงานในราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ............................................................................................................................. ................. 
วัน/เดือน/ปี : .................................................................................................. ............................................. 
หัวข้อ: ............................................................................................................................. ............................. 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................... ............................................................................. 
............................................................................................................................. ......................................... 
Linkภายนอก: ............................................................................................................................. ................. 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
  

(.............................................................) (...............................................) 
ต าแหน่ง .............................................. ต าแหน่ง .............................................. (หัวหน้า) 

วันท่ี........เดอืน.......................พ.ศ. ............       วันท่ี........เดอืน.......................พ.ศ. ............       
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

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

 

 



-2- 
 

ค าอฺธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

หัวข้อ ค าอธิบาย 
หน่วยงาน หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้จัดท า

และเผยแพร่ข้อมูล 
 

วัน/เดือน/ปี วันเดือนปีที่ขอน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

หัวข้อ ก าหนดหัวข้อที่จะน าขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความส าคัญ 
ที่มาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด 
 

รายละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายที่มีความกระชับใช้ภาษา 
ที่เข้าใจง่ายและสะกดค าให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม 
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด 
 

Link ภายนอก ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือน ามาใช้ในการเผยแพร่ 
 

หมายเหตุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (ผู้รายงาน)  ระบุลงลายมือชื่อหรือชื่อของผู้รับผิดชอบที่ได้มอบหมายจาก
หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน 
 

ผู้อนุมัติรับรอง ระบุลงลายมือชื่อของหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน 
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
(Web Master) 

ระบุลงลายมือชื่อผู้ท าการ Upload ข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน 
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 


