
 
 
 
 

ค ำสั่ง ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี  
ท่ี  ๓ / ๒๕๖๓ 

เร่ือง แต่งต้ังผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็ปไซต์  
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 

……………………………………………. 
 

 ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายตามตัวช้ีวัดโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
โดยก าหนดให้หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน หรือ Link ภายนอก ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน ให้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ อย่างตรงไปตรงมา ถูกต้อง ชัดเจน 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเป็นไปตามโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก 
ตรวจสอบได้ และเพื่อให้การรายงานข้อมูล การก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ 
มีประสิทธิภาพ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จึงมีค าส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบการด าเนินการเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน www.keangkrachan-hotpital.com บล็อกของหน่วยงาน 
สสอ.แก่งกระจาน ดังนี้ 
 ๑. ผู้อนุมัติรับรองการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 
  นายสุขประเสริฐ     ทับสี       ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

  มีอ านาจหน้าท่ี ให้ค าปรึกษา และก ากับติดตามรายงานข้อมูล การเผยแพร่ต่อสาธารณะ
ผ่านเว็ปไซต์ และอนุมัติรับรองการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 

 ๒. ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ 

                         ๒.๑ นายไพทูร  ศิลปะศร  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

                         ๒.๒ นายบุญธรรม  กล่ินสน  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

                         ๒.๓ นายสมรรถพล  จันทร์แสง ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

                         ๒.๔ นายทัชชกร  รุ่งเจริญ  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

                         ๒.๕ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด ทุกแห่ง จ านวน ๙ แห่ง 

                         ๒.๖ นางสาวสุภาวดี  วาระดี  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (พกส.) 
 มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
  - ช้ีแจงการด าเนินงานการเผยแพร่ข่อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลแก่ง
กระจาน www.keangkrachan-hotpital.com บล็อกของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน 

  - ก ากับติดตามการรายงานข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ 
 
 

/๓. ผู้รับผิดชอบ… 
 

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


- ๒ - 
 

 ๓. ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ 

   นางสาวศุภณัฏฐ์   โสภณจิรโรจน์   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 

 มีอ านาจหน้าท่ี  ดังนี้ 
  - น าข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ ของ โรงพยาบาลแก่งกระจาน 
www.keangkrachan-hotpital.com บล็อกของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน 

  - สรุปการายงานข้อมูลการเผบแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์  
  - ปลดข้อมูลออกจากเว็ปไซต์ กรณีเกินระยะเวลาท่ีก าหนด หรือมีการแก้ไขและข้อมูลไม่
เป็นปัจจุบันแล้ว 

  ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 
                                        ส่ัง ณ วันท่ี  ๓  มกราคม  ๒๕๖๓  

                           

    
(นายสุขประเสริฐ  ทับสี) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน 
สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
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วิธีกำร ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็ปไซต์ 

 ๑. ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลท่ีได้รับแต่งต้ังจากสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จัดเตรียม 
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความสมบูรณ์ของข้อมูล พร้อมท้ังลงลายมือช่ือในฐานะผู้ให้ข้อมูลท่ีจะน า
ขึ้นเผยแพร่ 
 ๒. ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดเนื้อหาข้อมูล พร้อมลง
ลายมือช่ือในฐานะผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
 ๓. ผู้รับผิดชอบในการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ ท าการตรวจทานความ
ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ก่อนท่ีจะน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 
 ๔. กลไกการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ อย่างต่อเนื่อง 
การรายงานผลการติดตามการด าเนินงาน สรุปปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานเผยแพรข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานต่อผู้บริหาร ทราบ 

        ผังขั้นตอนกำรด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็ปไซต์ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล จัดเตรียม  ตรวจสอบ ความถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ 

หัวหน้าหน่วยงาน 
  ตรวจสอบ อนุมัติ  
การเผยแพร่ขอ้มูล 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูล
ขึ้นเว็ปไซต์ 

  ตรวจทาน และน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่
บนเว็ปไซด์ 

  เผยแพร่ผ่านเว็ปไซด์ของโรงพยาบาล
แก่งกระจาน 

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

ทันที 

ทันที 

ไม่เกิน ๓ วัน 

ไม่อนุมัติ 



 
 ข้อปฏิบัติในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็ปไซต์ของโรงพยำบำลแก่งกระจำน 
 ๑. การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน รพ.สต.และของกลุ่มงานบน สสอ. จะต้องได้รับการอนุมัติ
จากสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน ก่อนทุกครั้ง 
 ๒. เมื่อได้รับการอนุมัติรับรองจากสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจานหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนฯ 
แล้วให้แนบรายละเอียดการเผยแพร่ข้อมูลจัดส่งไฟล์ข้อมูล เพื่อส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบในการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่
ต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ ด าเนินการต่อไป 
 ๓. ข้อมูลข่าวสารต้องใช้อค าอธิบาย/ค าบรรยายเนื้อหาท่ีมีความถูกต้อง และความเหมาะสมและ
รูปภาพประกอบท่ีน ามาใช้จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากจ าเป็นต้องน ามาเผยแพร่ให้ระบุแหล่งทีมาข้อมูลอ้างอิง 
และต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 แบบฟอร์มกำรขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็ปไซด์ของหน่วยงำน 
 แบบฟอร์มการขออนุมัติการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ เป็นแบบฟอร์มท่ีส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด และหน่วยงานจัดท าขึ้นเพื่อให้ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลของแต่ละงาน 
จัดเตรียมรายละเอียดเนื้อหาของข้อมูล เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็ปไซด์ เป็นรูปแบบเดียวกันและจะต้องมีการลง
ลายมือช่ือของผู้ให้ข้อมูล และผู้อนุมัติรับรอง เพื่อรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูลและสามารถ
ติดตามตรวจสอบแหล่งท่ีมาได้ ก่อนส่งให้กับผู้ท าหน้าท่ีน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็ปไซด์ต่อไป 
 กำรรำยงำนผลกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็ปไซด์ และวิเครำะห์ปัญหำ/อุปสรรค 
 ให้ผู้รับผิดชอบของ รพ .สต. หรือหัวหน้างานบนสสอ. หรือผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล จัดท า
รายงานข้อมูลสรุปผลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน ตามแบบฟอร์ม
ท่ีจัดท าขึ้น  และสรุปปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงานให้ 
สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ทราบ เป็นประจ าทุกเดือน 

 
 
 

(นายไพทูร   ศิลปศร) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

หัวหน้างานบริหารท่ัวไป สสอ.แก่งกระจาน 
ผู้จัดท า 

  ๒ มกราคม ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
 



บันทึกรำยงำนผลกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็ปไซด์ ของโรงพยำบำลแก่งกระจำน www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน 
หน่วยงำน  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

วัน/ เดือน/ ป ี หัวข้อ รายละเอียดโดยสรุปหรือเอกสารแนบ เผยแพร่บนเว็ปไซด์ 
วัน/เดือน/ป ี

ผู้รับผดิชอบการให้ข้อมูล 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 



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 : …..... มกราคม ๒๕๖๒…………………………………………………………….. 
หัวข้อ : ค าส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์  ขั้นตอนการด าเนินงาน
เผยแพร่ข้อมูล  ผังขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์และแบบฟอร์มรายงาน
ผลการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์  
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดท า
ค าส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ จัดท าขั้นตอนการด าเนินงานและแผนผังขั้นตอน
การเผยแพร่ข้อมูล จัดท าแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ และแบบฟอร์มรายงานผลการเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน ตามเอกสารท่ีแนบมา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com……………………………………………………. 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 

(นายไพทูร   ศิลปศร) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

         วันท่ี  ๓   เดือน มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 
ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 
 

                  (นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
          ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

   วันท่ี  ๓   เดือน มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

               
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวศุภณัฏฐ์   โสภณจิรโรจน์ ) 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
วันท่ี  ๓   เดือน มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 

 



 
ค าอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี 

 
หัวข้อ ค าอธิบาย 

หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้จัดท า
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

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 ในเว็ปไซด์
โรงพยาบาลแก่งกระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค 
ของหน่วยงาน 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกข้อควำม 

ส่วนรำชกำร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารท่ัวไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/๑๔๑    วันท่ี   ๓  มกราคม   ๒๕๖๒ 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงานและก าหนดแนวทาง 

การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ 
เรียน  สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
           
 ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) EB ๘ 
ก าหนดให้หน่วยงาน มีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์
ของหน่วยงานนั้น  
 ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ได้ก าหนดกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประขาขนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ตลอดจนการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ มีประสิทธิภาพ 
ตามกระบวนการ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตเผยแพร่ทางเว็บไซด์ ดังนี้ 
 ๑. ลงนามแต่งต้ังคณะกรรมการการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของ
โรงพยาบาลแก่งกระจาน 
 ๒. ลงนามประกาศเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน 
www.kaengkrachan-hotpital.com  
 ๓. อนุญาตให้น าค าส่ัง /ประกาศ /ขั้นตอน/ผังการด าเนินงาน/แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลและ
แบบรายงานผลการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์  

  
 
 

(นางสาวศุภณัฏฐ์   โสภณจิรโรจน์) 
เจ้าพนักงานธุรการ 

                                                 - อนุญำต 
          
 
 

(นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รักษาราชการแทน 

สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
   ๓  มกราคม   ๒๕๖๓ 

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

