
 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน.....จังหวัดเพชรบุรี  งำนบริหำรท่ัวไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/๑๕๙  วันท่ี  ๑๑  มีนำคม   ๒๕๖๓ 
เร่ือง รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและสรุปปัญหำ/อุปสรรคกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็ปไซต์ 
เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 

           
 ตำม  แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน
ภำครัฐ EB ๘ก ำหนดให้หน่วยงำน มีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือระบบในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ
ผ่ำนเว็ปไซต์ของหน่วยงำนนั้น ให้มีกำรติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และสรุปปัญหำ/อุปสรรคในกำร
ด ำเนินงำนเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็ปไซต์ของหน่วยงำนให้ผู้บริหำร ทรำบ นั้น    
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน ขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเผยแพร่ข้อมูล 
ดังนี้ 
 ๑. เรื่องท่ีขออนุญำตเผยแพร่ ต้ังแต่เดือน ตุลำคม ๒๕๖๒ – มีนำคม ๒๕๖๓ จ ำนวน............เรื่อง   
ผ่ำนเว็ปไซด์โรงพยำบำลแก่งกระจำน www.kaengkrachan-hotpital.com ตำมเอกสำรท่ีแนบมำ 
 ๒. มีผู้เข้ำถึงเรื่องท่ีเผยแพร่เฉล่ีย ๑๘ คน/เรื่อง   
 ปัญหำ/อุปสรรค 

หน่วยงำน ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน ไม่มีเว็ปไซด์ของหน่วยงำน เนื่องจำกต้องใช้
งบประมำณสูง และไม่มีบุคลำกรท่ีมีควำมสำมำรถด้ำนระบบสำรสนเทศและกำรใช้ระบบเครือข่ำยท่ีช ำนำญ  
ภำรกิจงำนของบุคลำกรท่ีได้รับกำรมอบหมำยหรือแต่งต้ัง มีภำรกิจงำนจ ำนวนมำก ท ำให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสำธำรณะผ่ำนเว็ปไซด์ ไม่ต่อเนื่อง  

ข้อเสนอแนะ 
 เห็นควรอนุญำต เผยแพร่รำยงำนผลกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน และสรุปปัญหำ/อุปสรรคกำร
ด ำเนินงำนเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็ปไซด์ www.kaengkrachan-hotpital.com 
 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุญำตเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ 
 
 

(นำงสำวศุภณัฏฐ์   โสภณจิรโรจน์) 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

                                                 - อนุญาต 
          
 
 

(นำยสุขประเสริฐ   ทับสี) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  รักษำรำชกำรแทน 

สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
   ๑๑  มีนำคม   ๒๕๖๓ 

http://www.kaengkrachan-hotpital.com/
http://www.kaengkrachan-hotpital.com/


บันทึกรายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็ปไซด์ ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน 
หน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน   ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 

วัน/ เดือน/ ปี หัวข้อ รำยละเอียดโยสรุปหรือเอกสำรแนบ เผยแพร่บนเว็ปไซด์ 
วัน/เดือน/ปี 

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล 

๑ ต.ค. ๒๕๖๒ ประกำศฯ แนวทำงมำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ สสอ.แก่งกระจำน   
 

เผยแพรแ่นวทำงมำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ 
ผ่ำนเว็บไซต์ สสอ.แก่งกระจำน   

๔ ต.ค. ๖๒ ไพทูร 

๑ ต.ค. ๒๕๖๒ แต่งต้ังคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงานและคณะท างานข้อมูลสารสนเทศ
และการสื่อสาร ของหน่วยงาน 

แต่งต้ังคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์/คณะท างานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

๔ ต.ค. ๖๒ ไพทูร 

๑ ต.ค. ๒๕๖๒ มำตรกำร กลไก หรือระบบในกำรด ำเนินกำรเพ่ือ
ส่งเสริมควำมโปรง่ใสในกำรจัดซื้อจ้ำง ปีงบฯ  ๒๕๖๓ 

สสอ.แก่งฯ จัดท ำมำตรกำร กลไก หรือระบบในกำร
ด ำเนินกำรเพ่ือส่งเสริมควำมโปรง่ใสในกำรจัดซื้อ 

๔ ต.ค. ๖๒ ไพทูร 

๒ ต.ค. ๒๕๖๒ แต่งต้ังผู้รับผิดชอบงานรับเรื่องร้องเรียนของส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน ปีงบฯ ๒๕๖๓ 

แต่งต้ังผู้รับผิดชอบงำนรับเรื่องร้องเรียนของส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน ปีงบฯ ๒๕๖๓ 

๒ ต.ค. ๒๕๖๒ ไพทูร 

๓ ต.ค. ๒๕๖๒ ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 

สสอ.แก่งฯจัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 

๓ ต.ค. ๒๕๖๒ ไพทูร 

๓ ต.ค. ๒๕๖๒ คู่มือปฏิบัติงำนกำรรับเรื่องร้องเรียน ของสสอ.แก่งฯ ปี
งบฯ ๒๕๖๓ 

สสอ.แก่งฯจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนกำรรับเรื่องร้องเรียน 
ของหน่วยงำน ปีงบฯ ๒๕๖๓ 

๓ ต.ค. ๒๕๖๒ ไพทูร 

๓ ต.ค. ๒๕๖๒ เผยแพร่ช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สสอ.แก่งฯเผยแพรช่่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ๓ ต.ค. ๒๕๖๒ ไพทูร 
๓ ต.ค. ๒๕๖๒ เผยแพร่แผนผังและข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนกำรรับเรื่อง

ร้องเรียน 
สสอ.แก่งฯเ ผยแพร่แผนผังและข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน
กำรรับเรื่องร้องเรียน 

๓ ต.ค. ๒๕๖๒ ไพทูร 

๔ ต.ค. ๒๕๖๒ แต่งต้ังเจ้ำหน้ำท่ีปิด – ปลด และพยำนรับรองกำรปิด – 
ปลด ประกำศฯ ปีงบฯ 2563 

สสอ.แก่งฯ แต่งต้ังเจ้ำหน้ำท่ีปิด – ปลด และพยำนรับรอง
กำรปิด – ปลด ประกำศฯ ปีงบฯ 2563 

๔ ต.ค. ๒๕๖๒ ไพทูร 

 
 
 



 
บันทึกรายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็ปไซด์ ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน 

หน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน   ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 

วัน/ เดือน/ ปี หัวข้อ รำยละเอียดโยสรุปหรือเอกสำรแนบ เผยแพร่บนเว็ปไซด์ 
วัน/เดือน/ปี 

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล 

๔ ต.ค. ๒๕๖๒ แนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง และแนวทำงกำร ตรวจสอบเจ้ำหน้ำท่ีด ำเนินกำร
ผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกับผู้ย่ืนเสนอ  
ปีงบฯ ๒๕๖๓ 

สสอ.แก่งฯแนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณี
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และแนวทำงกำร ตรวจสอบเจ้ำหน้ำท่ี
ด ำเนินกำรผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกับผู้ย่ืนเสนอ  
ปีงบฯ ๒๕๖๓ 

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒ ไพทูร 

๔ ต.ค. ๒๕๖๒ เผยแพร่แบบแสดงควำมบริสุทธ์ิใจในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 

เผยแพร่แบบแสดงควำมบริสุทธ์ิใจในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 

๔ ต.ค. ๒๕๖๒ ไพทูร 

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒  กรอบแนวทำงกำรด ำเนินกำรเพ่ือส่งเสริมควำมโปรง่ใส
ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  

สสอ.แก่งฯจัดท ำกรอบแนวทำงกำรด ำเนินกำรเพ่ือส่งเสริม
ควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒  ไพทูร 

๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ รำยงำนสรุปผลกำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน ตุลำคม – 
ธันวำคม ๒๕๖๒ ปีงบประมำณ  ๒๕๖๓ 

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าเดือน ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๒
   

๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ ไพทูร 

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในรอบ
ปีงบประมำณ  ๒๕๖๓ 

รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในรอบ
ปีงบประมำณ  ๒๕๖๓ 

๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ ไพทูร 

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ ประกำศและเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
ของหน่วยงำน ปีงบฯ ๒๕๖๓ 

สสอ.แก่งฯเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
ของหน่วยงำน ปีงบฯ ๒๕๖๓ 

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ ไพทูร 

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ เผยแพร่ผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมโครงกำรฯ 
ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 

สสอ.แก่งฯ ขอเผยแพร่ผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ตำมโครงกำรฯ ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 

๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ ไพทูร 

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ รำยงำนสรุปผลกำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน  
ตุลำคม-ธันวำคม ๒๕๖๒  ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 

รำยงำนสรุปผลกำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน  
ตุลำคม-ธันวำคม ๒๕๖๒  ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ ไพทูร 
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หน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน   ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 

วัน/ เดือน/ ปี หัวข้อ รำยละเอียดโยสรุปหรือเอกสำรแนบ เผยแพร่บนเว็ปไซด์ 
วัน/เดือน/ปี 

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล 

๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการให้หรือ
รับสินบน 

สสอ.แก่งฯประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการ
ให้หรือรับสินบน 

๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๒ ไพทูร 

๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ คู่มือกำรปฏบิัติงำนเรื่อง มำตรกำรป้องกันควำม
เส่ียง ๔ ด้ำน ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 

สสอ.แก่งฯจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่อง 
มำตรกำรป้องกันควำมเส่ียง ๔ ด้ำน  
ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 

๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ ไพทูร 

๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ เผยแพร่ มำตรกำรกำรป้องกันกำรรับสินบนใน
กระบวนกำรเบิกจ่ำยยำตำมสิทธิสวัสดิกำร
รักษำพยำบำลข้ำรำชกำร ตำมมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 
๑๒ กันยำยน ๒๕๖๐/ประกำศ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำ ของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๓/ กำรให้และรับของขวัญของข้ำรำชกำรชั้น
ผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชำในโอกำสต่ำงๆ  

เผยแพร ่มำตรกำรกำรป้องกันกำรรับสินบนใน
กระบวนกำรเบิกจ่ำยยำตำมสิทธิสวัสดิกำรรักษำพยำบำล
ข้ำรำชกำร ตำมมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๒ กันยำยน 
๒๕๖๐/ประกำศ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์หรือประโยชน์อื่น
ใดโดยธรรมจรรยำ ของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓/ กำรให้
และรับของขวัญของข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชำในโอกำสต่ำงๆ  

๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ ไพทูร 

๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรในกำร
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและกำรรับสินบน 
ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 

สสอ.แก่งฯ จัดท ำแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
มำตรกำรในกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและกำรรับ
สินบน ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 

๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ ไพทูร 

๓ ม.ค. ๒๕๖๓ รำยงำนกำรด ำเนินกำร EB ๕  หน่วยงำนเปิดโอกำสให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน ปีงบฯ ๒๕๖๓ 

รำยงำนกำรด ำเนินกำร EB ๕  หน่วยงำนเปิดโอกำสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน
ตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน ปีงบฯ ๒๕๖๓ 

๙ ม.ค. ๒๕๖๓ ไพทูร 

 
 



 
บันทึกรายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็ปไซด์ ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน 

หน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน   ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 

วัน/ เดือน/ ปี หัวข้อ รำยละเอียดโยสรุปหรือเอกสำรแนบ เผยแพร่บนเว็ปไซด์ 
วัน/เดือน/ปี 

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล 

๓ ม.ค. ๒๕๖๓ เผยแพร่โครงกำรตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน  
ปีงบฯ ๒๕๖๓ 

สสอ.แก่งฯเผยแพร่โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเฝ้ำระวัง
ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (โครงกำรว่ิงไล่ยุง)  
ปีงบฯ ๒๕๖๓ 

๓ ม.ค. ๒๕๖๓ ไพทูร 

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๓ สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯตำมภำรกิจหลักของ
หน่วยงำน ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 

สสอ.แก่งฯสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯตำมภำรกิจ
หลักของหน่วยงำน ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๓ ไพทูร 

๔ ก.พ. ๒๕๖๓ ประกำศฯเรื่อง แนวทำงปฏิบัติในกำรจัดท ำค ำมั่น 
เพ่ือพัฒนำปรับปรุงตนเอง กรณีข้ำรำชกำรที่ประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำรต่ ำ(ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐) 

สสอ.แก่งฯประกำศฯเรื่อง แนวทำงปฏิบัติในกำรจัดท ำ
ค ำมั่นเพ่ือพัฒนำปรับปรุงตนเอง กรณีข้ำรำชกำรที่
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรต่ ำ(ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐) 

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๓ ไพทูร 

๔ ก.พ. ๒๕๖๓ ประกำศฯ เรื่อง กำรสง่เสริมคุณธรรมและควำมโปรง่ใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ :  ด้ำนควำมพร้อมรับผิด 
(กระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร) 

ประกำศฯ เรื่อง กำรสง่เสริมคุณธรรมและควำมโปรง่ใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ :  ด้ำนควำมพร้อมรับผิด 
(กระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร) 

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๓ ไพทูร 

๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เผยแพร่ กฎ .ก.พ. ว่ำด้วยกำรสั่งข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญออกจำกรำชกำรกรณีไมส่ำมำรถปฏิบัติรำชกำรให้
มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒ 
/หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พ.ศ. ๒๕๕๒/. ประกำศฯ 
เรื่องกำรสง่เสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนรัฐ : ด้ำนควำมพร้อมรับผิด
(กระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร) 

สสอ.แก่งฯเผยแพร่ กฎ .ก.พ. ว่ำด้วยกำรสั่งข้ำรำชกำรพล
เรือนสำมัญออกจำกรำชกำรกรณีไม่สำมำรถปฏิบัติ
รำชกำรให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒ 
/หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พ.ศ. ๒๕๕๒/. ประกำศฯ เรื่อง
กำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนรัฐ : ด้ำนควำมพร้อมรับผิด(กระบวนกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร) 

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๓ ไพทูร 

 
 



บันทึกรายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็ปไซด์ ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน 
หน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน   ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 

วัน/ เดือน/ ปี หัวข้อ รำยละเอียดโยสรุปหรือเอกสำรแนบ เผยแพร่บนเว็ปไซด์ 
วัน/เดือน/ปี 

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล 

๗ ก.พ. ๒๕๖๓ ประกำศเจตนำรมณ์กำรต่อต้ำนกำรทุจริต ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี ไม่ทน
ต่อกำรทุจริต (MOPH Zero tolerance) 
ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 

ประกำศเจตนำรมณ์กำรต่อต้ำนกำรทุจริต ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี ไม่ทนต่อ
กำรทุจริต (MOPH Zero tolerance)  
ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 

๗ ก.พ. ๒๕๖๓ ไพทูร 

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๓ ประกำศรำยชื่อข้ำรำชกำรผู้มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่
ในระดับดีเด่นและดีมำก ในรอบกำรประเมิน ที่ ๒  
ปีงบฯ ๒๕๖๒ 

ประกำศรำยชื่อข้ำรำชกำรผู้มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ใน
ระดับดีเด่นและดีมำก ในรอบกำรประเมิน ที่ ๒  
ปีงบฯ ๒๕๖๒ 

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๓ ไพทูร 

๖ มี.ค. ๒๕๖๓ รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน 
ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ (๑ ต.ค. ๖๒-๒๙ ก.พ. ๖๓) 

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน 
ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ (๑ ต.ค. ๖๒-๒๙ ก.พ. ๖๓) 

๙ มี.ค. ๒๕๖๓ ไพทูร 

๑๐ มี.ค.  ๒๕๖๓ รำยชื่อข้ำรำชกำรผู้มผีลกำรปฏบิัติรำชกำรอยู่ในระดับ
ดีเด่นและดีมำก ในรอบกำรประเมินที่ ๑ ต้ังแต่วันที่ ๑ 
ตุลำคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ ปีงบฯ ๒๕๖๓ 

รำยชื่อข้ำรำชกำรผู้มผีลกำรปฏบิัติรำชกำรอยู่ในระดับ
ดีเด่นและดีมำก ในรอบกำรประเมินที่ ๑ ต้ังแต่วันที่ ๑ 
ตุลำคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ ปีงบฯ ๒๕๖๓ 

๑๐ มี.ค.  ๒๕๖๓ ไพทูร 

     



 
แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
ตำมประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

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

แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ช่ือหน่วยงาน : …ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..………………… 
วัน/เดือน/ปี : …๑๑...  มีนาคม ๒๕๖๓…………………………………………………………….. 
หัวข้อ : รำยงำนผลกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน และสรุปปัญหำ/อุปสรรคกำรด ำเนินงำนเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ
ผ่ำนเว็ปไซต์ 
  
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดท า
รายงานผลกำรตดิตำมกำรด ำเนินงำน และสรุปปัญหำ/อุปสรรคกำรด ำเนินงำนเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ 
ผ่ำนเว็ปไซต์  ในช่วง เดือน ตุลำคม ๒๕๖๒ -ปัจจุบัน ตามเอกสารท่ีแนบมา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com……………………………………………………. 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
 
 

(นายไพทูร          ศิลปศร) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

  วันท่ี....๑๑.....เดือน มีนาคม....พ.ศ. ๒๕๖๓........ 
 

 
ผู้อนุมัติรับรอง 

 
        
 
                  (นายสุขประเสริฐ    ทับสี) 
          ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

วันท่ี....๑๑.....เดือน มีนาคม....พ.ศ. ๒๕๖๓........ 

               
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวศุภณัฏฐ์         โสภณจิรโรจน์ ) 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
วันท่ี....๑๑.....เดือน มีนาคม....พ.ศ. ๒๕๖๓........ 

 
 



 
 

ค ำอธิบำยแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์โรงพยำบำลแก่งกระจำนจังหวัดเพชรบุรี 
 

หัวข้อ ค ำอธิบำย 
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) 

ระบุลงลายมือช่ือผู้ท าการ Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

 


