คำสั่ง สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี
ที่ ๓ / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกำรดำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็ปไซต์
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓
…………………………………………….
ตามที่สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายตามตัวชี้วัดโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
โดยกาหนดให้ห น่วยงานมีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือ วางระบบในการเผยแพร่ข้อ มูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน หรือ Link ภายนอก ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงาน ให้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ อย่างตรงไปตรงมา ถูกต้อง ชัดเจน
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเป็นไปตามโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก
ตรวจสอบได้ และเพื่อให้การรายงานข้อมูล การกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์
มีประสิทธิภาพ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จึงมีคาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดาเนินการเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน www.keangkrachan-hotpital.com บล็อกของหน่วยงาน
สสอ.แก่งกระจาน ดังนี้
๑. ผู้อนุมัติรับรองการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
นายสุขประเสริฐ ทับสี
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
มีอานาจหน้าที่ ให้ คาปรึกษา และกากั บติ ดตามรายงานข้อมู ล การเผยแพร่ต่อ สาธารณะ
ผ่านเว็ปไซต์ และอนุมัติรับรองการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
๒. ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์
๒.๑ นายไพทูร ศิลปะศร
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๒.๒ นายบุญธรรม กลิ่นสน
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๒.๓ นายสมรรถพล จันทร์แสง
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๒.๔ นายทัชชกร รุ่งเจริญ
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๒.๕ ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัด ทุกแห่ง จานวน ๙ แห่ง
๒.๖ นางสาวสุภาวดี วาระดี
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (พกส.)
มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
- ชี้ แจงการด าเนิ นงานการเผยแพร่ ข่ อมู ลต่ อสาธารณะผ่ านเว็ ปไซต์ ของโรงพยาบาลแก่ ง
กระจาน www.keangkrachan-hotpital.com บล็อกของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน
- กากับติดตามการรายงานข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์
/๓. ผู้รับผิดชอบ…

-๒ -

๓. ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์
นางสาวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
- นาข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ ของ โรงพยาบาลแก่งกระจาน
www.keangkrachan-hotpital.com บล็อกของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน
- สรุปการายงานข้อมูลการเผบแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์
- ปลดข้อมูลออกจากเว็ปไซต์ กรณี เกิน ระยะเวลาที่กาหนด หรือมีก ารแก้ไขและข้อมู ลไม่
เป็นปัจจุบันแล้ว
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓

(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

วิธีกำร ขั้นตอนกำรดำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็ปไซต์
๑. ผู้ รับ ผิ ด ชอบการให้ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง จากสาธารณสุ ข อ าเภอแก่ ง กระจาน จั ด เตรี ย ม
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความสมบูรณ์ของข้อมูล พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในฐานะผู้ให้ข้อมูลที่จะนา
ขึ้นเผยแพร่
๒. ผู้ รับผิด ชอบการให้ ข้อมู ล ตรวจสอบความถู กต้องของรายละเอี ยดเนื้ อหาข้อมูล พร้อมลง
ลายมือชื่อในฐานะผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
๓. ผู้รับ ผิดชอบในการน าข้อมูลขึ้น เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็ป ไซต์ ทาการตรวจทานความ
ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ก่อนที่จะนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
๔. กลไกการกากับ ติดตาม การดาเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ อย่างต่อเนื่อง
การรายงานผลการติดตามการดาเนินงาน สรุปปัญหาอุปสรรคของการดาเนิ นงานเผยแพรข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานต่อผู้บริหาร ทราบ
ผังขั้นตอนกำรดำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็ปไซต์
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
ไม่เกิน ๓ วัน

จัดเตรียม ตรวจสอบ ความถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์
ไม่อนุมัติ
ตรวจสอบ อนุมัติ
การเผยแพร่ขอ้ มูล

หัวหน้าหน่วยงาน
ทันที

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูล
ขึ้นเว็ปไซต์

ทันที

ตรวจทาน และนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
บนเว็ปไซด์

เผยแพร่ผ่านเว็ปไซด์ของโรงพยาบาล
แก่งกระจาน
www.kaengkrachan-hotpital.com
บล็อค ของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน

ข้อปฏิบัติในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็ปไซต์ของโรงพยำบำลแก่งกระจำน
๑. การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน รพ.สต.และของกลุ่มงานบน สสอ. จะต้องได้รับการอนุมัติ
จากสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน ก่อนทุกครั้ง
๒. เมื่อได้รับการอนุมัติรับรองจากสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจานหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนฯ
แล้วให้แนบรายละเอียดการเผยแพร่ข้อมูลจัดส่งไฟล์ข้อมูล เพื่อส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบในการนาข้อมูลขึ้ นเผยแพร่
ต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ ดาเนินการต่อไป
๓. ข้อมูลข่าวสารต้องใช้อคาอธิบาย/คาบรรยายเนื้อหาที่มีความถูกต้อง และความเหมาะสมและ
รูปภาพประกอบที่นามาใช้จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากจาเป็นต้องนามาเผยแพร่ให้ระบุแหล่งทีมาข้อมูลอ้างอิง
และต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐
แบบฟอร์มกำรขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็ปไซด์ของหน่วยงำน
แบบฟอร์มการขออนุมัติการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ เป็นแบบฟอร์มที่สานักงาน
ปลัด กระทรวงสาธารณสุขก าหนด และหน่ วยงานจั ดท าขึ้น เพื่ อให้ ผู้รับ ผิด ชอบการให้ข้ อมู ลของแต่ละงาน
จัดเตรียมรายละเอียดเนื้อหาของข้อมูล เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็ปไซด์ เป็น รูปแบบเดียวกันและจะต้องมีการลง
ลายมือชื่อของผู้ให้ข้อมูล และผู้อนุมัติรับรอง เพื่อรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูลและสามารถ
ติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาได้ ก่อนส่งให้กับผู้ทาหน้าที่นาข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็ปไซด์ต่อไป
กำรรำยงำนผลกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็ปไซด์ และวิเครำะห์ปัญหำ/อุปสรรค
ให้ ผู้รับ ผิด ชอบของ รพ.สต. หรือหั วหน้างานบนสสอ. หรือผู้รับ ผิ ดชอบการให้ ข้อ มูล จัด ท า
รายงานข้อมูลสรุปผลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน ตามแบบฟอร์ม
ที่จัดทาขึ้น และสรุปปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงานให้
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ทราบ เป็นประจาทุกเดือน

(นายไพทูร ศิลปศร)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป สสอ.แก่งกระจาน
ผู้จัดทา
๒ มกราคม ๒๕๖๓

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน)
เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน
www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๑
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อกลุ่มงาน : …......................................................................................................…………………………..…………………
วัน/เดือน/ปี : .......................................................................................……………………………………………………………..
หัวข้อ : ......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : .......................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Link ภายนอก : .......................................................................................................................................................
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
(......................................................)
ตาแหน่ง .............................................................
วันที่..............เดือน..........................พ.ศ.....................

ผู้อนุมัติรับรอง
(.............................................)
ตาแหน่ง ....................................................
วันที่...........เดือน...........................พ.ศ...............

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(..........................................................)
ตาแหน่ง ........................................................
วันที่...........เดือน.................................พ.ศ..............................

บันทึกรำยงำนผลกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็ปไซด์ ของโรงพยำบำลแก่งกระจำน www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน
หน่วยงำน สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วัน/ เดือน/ ปี

หัวข้อ

รายละเอียดโดยสรุปหรือเอกสารแนบ

เผยแพร่บนเว็ปไซด์
วัน/เดือน/ปี

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน
www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๑
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : …สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..…………………
วัน/เดือน/ปี : …..... มกราคม ๒๕๖๒……………………………………………………………..
หัวข้อ : คาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดาเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ ขั้นตอนการดาเนินงาน
เผยแพร่ข้อมูล ผังขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์และแบบฟอร์มรายงาน
ผลการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทา
คาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดาเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ จัดทาขั้นตอนการดาเนินงานและแผนผังขั้นตอน
การเผยแพร่ข้อมูล จัดทาแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ และแบบฟอร์มรายงานผลการเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน ตามเอกสารที่แนบมา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com…………………………………………………….
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายไพทูร ศิลปศร)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นางสาวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์ )
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

คาอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี
หัวข้อ
หน่วยงาน
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อ
รายละเอียดข้อมูล
Link ภายนอก
หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
(ผู้รายงาน)
ผู้อนุมัติรับรอง
ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูล
ขึ้นเผยแพร่ (Web Editor)

คาอธิบาย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้จัดทา
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
วันเดือนปีที่ขอนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
กาหนดหัวข้อที่จะนาขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความสาคัญ
ที่มาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด
เลือกใช้คาอธิบาย/คาบรรยายที่มีความกระชับ
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและสะกดคาให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด
ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือนามาใช้ในการเผยแพร่ ในเว็ปไซด์
โรงพยาบาลแก่งกระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค
ของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ระบุลงลายมือชื่อผู้ได้รับมอบหมาย
(เจ้าของข้อมูล)
ระบุลงลายมือชื่อของหัวหน้าหน่วยงาน สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
แก่งกระจาน
ระบุลงลายมือชื่อผู้ทาการ Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี งานบริหารทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑
ที่ พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/๑๔๑
วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงานและกาหนดแนวทาง
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์
เรียน สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ตามที่สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดแนวทางการดาเนินงานตามโครงการประเมิน
คุณ ธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) EB ๘
กาหนดให้หน่วยงาน มีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์
ของหน่วยงานนั้น
ในการนี้ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ได้กาหนดกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประขาขนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ตลอดจนการดาเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ มีประสิทธิภาพ
ตามกระบวนการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตเผยแพร่ทางเว็บไซด์ ดังนี้
๑. ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการการดาเนิ น งานเผยแพร่ข้อมู ลต่อ สาธารณะผ่านเว็ป ไซด์ของ
โรงพยาบาลแก่งกระจาน
๒. ลงนามประกาศเผยแพร่ ข้ อ มู ล ต่ อ สาธารณะผ่ า นเว็ ป ไซด์ ข องโรงพยาบาลแก่ ง กระจาน
www.kaengkrachan-hotpital.com
๓. อนุญาตให้นาคาสั่ง /ประกาศ /ขั้นตอน/ผังการดาเนินงาน/แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลและ
แบบรายงานผลการดาเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์

(นางสาวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์)
เจ้าพนักงานธุรการ
- อนุญำต

(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
๓ มกราคม ๒๕๖๓

