
 
 
 
 
 

ประกาศ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  
เร่ือง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ ระจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

……………………………………………. 
 

 เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดุได้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จึงได้ก าหนด
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ ของ โรงพยาบาลแก่งกระจาน เพชรบุรี 
(www.keanglrachan-hotpital.com บล็อคของหน่วยงานสสอ.แก่งกระจาน) เว็ปไซต์ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้ประชาชนสามรถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบการด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจานและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด ตามนโยบายท่ีประกาศไว้ ดังนี้ 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ๑. ผู้รับผิดชอบงานงานบนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจานและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลในสังกัด ควรพิจารณาจ าแนกหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารท่ีจะเผยแพร่ ดังนี้ 
    ๑.๑ ข้อมูลข่าวสารท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นต้องได้รับอนุมัติจากสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
ก่อน น าเผยแพร่ เช่น แผนจัดซื้อจัดจ้าง แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ เอกสารหลักฐานกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฯลฯ ในกรณีข้อมูลข่าวสารประเภทบทความ ให้หัวหน้างานพิจารณา
อนุญาต 
    ๑.๒ ข้อมูลข่าวสารท่ีมีการเผยแพร่ช่องทางอื่นๆแล้ว เช่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน รูปภาพกิจกรรมโครงการต่างๆ ให้รพ.สต.หรือผู้รับผิดชอบงานประสาน
การเผยแพร่โดยตรงกับเจ้าหน้าท่ีประกาศเผยแพร่ 
    ๑.๓ ข้อมูลท่ัวไปท่ีต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เช่น รายช่ือผู้บริหาร 
หมายเลขโทรศัพท์ โครงสร้างหน่วยงาน การตรวจสอบข้อมูล ฯลฯ ให้ตรวจสอบแก้ไขและเผยแพร่เป็นปัจจุบัน 
 ๒. ข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่ ขอให้ รพ.สต.หรือผู้รับผิดชอบงานเจ้าของเรื่องท า
การบันทึกตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดเสนอผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล โดยส่งให้ส่งข้อมูลส่วนท่ีเกี่ยวข้องเป็นไฟล์
เอกสาร Word หรือ PDF 
 ๓. ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ เป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ เอกสาร และ
หมวดหมู่หัวข้อท่ีจะเผยแพร่  หากข้อมูลข่าวสารมีความถูกต้องครบถ้วน ให้ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศ 
ด าเนินการเผยแพร่ตามหมวดหมู่ท่ีก าหนด และกรณีมีข้อแก้ไขให้ประสานเจ้าของข้อมูลข่าวสารปรับปรุงแก้ไขก่อน 
 ๔. ให้เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง ภารกิจหน่วยงาน 
รายละเอียดช่องทางการติดต่อส่ือสาร ช่องทางการส่งเรื่องร้องเรียน กับหน่วยงาน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ 
โทรสาร ไปรษณีย์ แผนท่ีต้ังหน่วยงาน 
 

/กลไกการ... 
 



- ๒ - 
 
 กลไกการตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
 ๑. ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ีดูแลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะบนเว็ปไซต์ 
อย่างน้อย ๒ คน เพื่อปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 
 ๒. ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ ปฏิบัติหน้าท่ี ก ากับ ดูแล ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนน าขึ้นบนเว็ปไซต์ 
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารบนเว็ปไซต์ ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 ๓. ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง 
ก่อนน าประกาศเผยแพร่ โดยยึดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสความเสียหายแก่ทางราชการ 
 ๔. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน มีนโยบายส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ด้านระบบ
สารสนเทศเทคโนโลยี การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ให้แก่
บุคลากรในสังกัด อย่างสม่ าเสมอ 

 ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันท่ี   ๒  มกราคม  ๒๕๖๓  

                           

    

(นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน 

สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน)  
เร่ือง  กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน

www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ช่ือกลุ่มงาน : …......................................................................................................…………………………..………………… 
วัน/เดือน/ปี : .......................................................................................…………………………………………………………….. 
หัวข้อ : ...................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ....................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Link ภายนอก : ....................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
 

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

  วันท่ี..............เดือน..........................พ.ศ..................... 
 

 
ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 

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

   วันท่ี...........เดือน...........................พ.ศ............... 

               
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

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

วันท่ี...........เดือน.................................พ.ศ.............................. 
 

 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน
www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ช่ือหน่วยงาน : …ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..………………… 
วัน/เดือน/ปี : … ๒ มกราคม ๒๕๖๒…………………………………………………………….. 
หัวข้อ : ประกาศกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ และ แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเว็ปไซต์  
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ประกาศ
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ และ แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ ตาม
เอกสารท่ีแนบมา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com……………………………………………………. 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
 
 

(นายไพทูร          ศิลปศร) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

        วันท่ี..๒...เดือน มกราคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 
 

 
ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 
 

                  (นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
          ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

   วันท่ี..๒...เดือน มกราคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 
 

               
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวศุภณัฏฐ์         โสภณจิรโรจน์ ) 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
วันท่ี..๒...เดือน มกราคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 

 



 
ค าอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี 

 
หัวข้อ ค าอธิบาย 

หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้จัดท าและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

วัน/เดือน/ป ี วันเดือนปีท่ีขอน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
หัวข้อ ก าหนดหัวข้อท่ีจะน าขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความส าคัญ 

ท่ีมาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด 
รายละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายท่ีมีความกระชับ 

ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายและสะกดค าให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม 
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด 

Link ภายนอก ให้ระบุ Link ท่ีอ้างอิงหรือน ามาใช้ในการเผยแพร่ ในเว็ปไซด์โรงพยาบาล
แก่งกระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของ
หน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน 

หมายเหตุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
(ผู้รายงาน) 

ระบุลงลายมือช่ือผู้ได้รับมอบหมาย 
(เจ้าของข้อมูล) 

ผู้อนุมัติรับรอง ระบุลงลายมือช่ือของหัวหน้าหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
แก่งกระจาน 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูล 
ขึ้นเผยแพร่ (Web Editor) 

ระบลุงลายมือช่ือผู้ท าการ Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

 
 
 
 
 


