ประกาศ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ ระจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
…………………………………………….
เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ กาหนดให้หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดุได้ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จึงได้กาหนด
แนวทางการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารสาธารณะผ่ า นเว็ ป ไซต์ ของ โรงพยาบาลแก่ ง กระจาน เพชรบุ รี
(www.keanglrachan-hotpital.com บล็อคของหน่วยงานสสอ.แก่งกระจาน) เว็ปไซต์สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้ประชาชนสามรถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบการดาเนินงานของสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจานและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัด ตามนโยบายที่ประกาศไว้ ดังนี้
ขั้นตอนการดาเนินงาน
๑. ผู้รับผิดชอบงานงานบนสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจานและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลในสังกัด ควรพิจารณาจาแนกหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารที่จะเผยแพร่ ดังนี้
๑.๑ ข้อมูลข่าวสารที่มีความสาคัญและจาเป็นต้องได้รับอนุมัติจากสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ก่อน นาเผยแพร่ เช่น แผนจัดซื้อจัดจ้าง แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ เอกสารหลักฐานกระบวนการ
จัดซื้อ จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฯลฯ ในกรณี ข้อ มูลข่ าวสารประเภทบทความ ให้ หัวหน้างานพิจารณา
อนุญาต
๑.๒ ข้ อ มู ล ข่ าวสารที่ มี ก ารเผยแพร่ช่ อ งทางอื่ น ๆแล้ ว เช่น ประกาศผู้ ช นะการเสนอราคา
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจาเดือน รูปภาพกิจกรรมโครงการต่างๆ ให้รพ.สต.หรือผู้รับผิดชอบงานประสาน
การเผยแพร่โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่
๑.๓ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปที่ ต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง ให้ ทั น สมั ย และเป็ น ปั จ จุ บั น เช่ น รายชื่ อ ผู้ บ ริ ห าร
หมายเลขโทรศัพท์ โครงสร้างหน่วยงาน การตรวจสอบข้อมูล ฯลฯ ให้ตรวจสอบแก้ไขและเผยแพร่เป็นปัจจุบัน
๒. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่ ขอให้ รพ.สต.หรือผู้รับผิดชอบงานเจ้ าของเรื่องทา
การบันทึกตามแบบฟอร์มที่กาหนดเสนอผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล โดยส่งให้ส่งข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไฟล์
เอกสาร Word หรือ PDF
๓. ผู้ ช่ วยสาธารณสุ ข อาเภอ เป็ น ผู้รั บ ผิด ชอบตรวจสอบความถู กต้ อ งของไฟล์ เอกสาร และ
หมวดหมู่ หั วข้ อ ที่ จะเผยแพร่ หากข้ อ มู ลข่ าวสารมี ค วามถู ก ต้ องครบถ้ว น ให้ ผู้ รับ ผิ ด ชอบงานสารสนเทศ
ดาเนินการเผยแพร่ตามหมวดหมู่ที่กาหนด และกรณีมีข้อแก้ไขให้ประสานเจ้าของข้อมูลข่าวสารปรับปรุงแก้ไขก่อน
๔. ให้เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง ภารกิจหน่วยงาน
รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร ช่องทางการส่งเรื่องร้องเรียน กับหน่วยงาน เช่น หมายเลขโทรศัพ ท์
โทรสาร ไปรษณีย์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน
/กลไกการ...

-๒กลไกการตรวจสอบ กากับ ติดตาม ประเมินผล
๑. กาหนดให้มีผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ดูแลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะบนเว็ปไซต์
อย่างน้อย ๒ คน เพื่อปฏิบัติงานทดแทนกันได้
๒. ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอ ปฏิบัติหน้าที่ กากับ ดูแล ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนนาขึ้นบนเว็ปไซต์
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารบนเว็ปไซต์ ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
๓. ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง
ก่อนนาประกาศเผยแพร่ โดยยึดปฏิบัติตามพระราชบัญ ญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสความเสียหายแก่ทางราชการ
๔. สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน มีนโยบายส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ด้านระบบ
สารสนเทศเทคโนโลยี การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ให้แก่
บุคลากรในสังกัด อย่างสม่าเสมอ
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓

(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

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..............................

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน
www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๑
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : …สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..…………………
วัน/เดือน/ปี : … ๒ มกราคม ๒๕๖๒……………………………………………………………..
หัวข้อ : ประกาศกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ และ แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเว็ปไซต์
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ประกาศ
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ และ แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ ตาม
เอกสารที่แนบมา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com…………………………………………………….
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นายไพทูร
ศิลปศร)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่..๒...เดือน มกราคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
วันที่..๒...เดือน มกราคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นางสาวศุภณัฏฐ์
โสภณจิรโรจน์ )
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วันที่..๒...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 จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้จัดทาและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
วันเดือนปีที่ขอนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
กาหนดหัวข้อที่จะนาขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความสาคัญ
ที่มาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด
เลือกใช้คาอธิบาย/คาบรรยายที่มีความกระชับ
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและสะกดคาให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด
ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือนามาใช้ในการเผยแพร่ ในเว็ปไซด์โรงพยาบาล
แก่งกระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของ
หน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ระบุลงลายมือชื่อผู้ได้รับมอบหมาย
(เจ้าของข้อมูล)
ระบุลงลายมือชื่อของหัวหน้าหน่วยงาน สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
แก่งกระจาน
ระบุลงลายมือชื่อผู้ทาการ Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

