คำสั่งสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน
ที่ ๕๕ /๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน
และคณะทำงำนข้อมูลสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
…………………………………………
ตามที่ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีประกาศเรื่อง แนวทางการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ช่องทางหน่วยงาน สสอ.แก่ง
กระจาน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙
กาหนดให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ต้ องจั ด ให้ มี ข้ อ มูล ข่ าวสารของราชการไว้ให้ ป ระชาชนเข้าตรวจดู ได้ และต้ อ ง
ดาเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและ
อานวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามข้อ ๔.๔ ของประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี ช่องทางหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๒ สานักงานสาธารณสุอาเภอแก่งกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคณะทางาน
ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้
๑). คณะกรรมกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน
๑. สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอ
กรรมการ
๓. หัวหน้างานบริหารทั่วไป
กรรมการ
๔. ผู้รับผิดชอบงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
กรรมการ
๕. ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์
กรรมการ
6. ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
กรรมการ
๗. ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่ง
กรรมการ
๘. เจ้าพนักงานธุรการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน กรรมการและเลขานุการ
๙. นางสาวสุภาวดี วาระดี นักวิชาการสาธารณสุข
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑. กาหนดนโยบาย แนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๒. ให้ ค าแนะน าข้อเสนอแนะในการดาเนิน งานต่อ คณะทางานข้อมูล สารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน
๓. กาหนดให้มีวิธีการ และขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาล
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ช่องทางหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน ตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ
(Government Website Standard)
4. ส่งเสริม...

-2๔. ส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์ การรักษาความมั่นคง
ปลอดภั ย สารสนเทศ (Cyber Security) ให้ แ ก่ เจ้ าหน้ าที่ การฝึ ก อบรม (Training) การแลกเปลี่ ย นเรียนรู้
ระหว่างผู้ปฏิบัติ (Knowledge Management)
5. ติดตาม ควบคุม กากับ ประเมินผลการดาเนินงาน
๖. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒). คณะทำงำนข้อมูลสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
๑. ผู้ชว่ ยสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ประธานคณะทางาน
๒. ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี ของสสอ.แก่งกระจาน
คณะทางาน
๓. ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี ของรพ.สต.
คณะทางาน
๔. ผู้รับผิดชอบงานธุรการ/ประชาสัมพันธ์
คณะทางานและเลขานุการ
๕. ผู้รับผิดชอบงานพัฒนายุทธศาสตร์
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทางานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑. ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ช่องทางหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน
www.kaengkrachan-hotpital.com Blok สสอ.แก่งกระจาน
๒. คณะทางานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารผู้ได้รับมอบหมาย ดาเนินการนาข้อมูลของ
ทางราชการที่กลุ่มงานต่างๆได้รับอนุมัติรับรองเผยแพร่เข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี พร้อมตรวจสอบและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หากพบว่าครบกาหนดเวลาเผยแพร่
หรือไม่จาเป็นต้องเผยแพร่อีกต่อไปให้นารายการข้อมูลนั้นลงจากเว็บไซต์
๓. ตรวจสอบข้ อมู ลทาง face book ของส านั กงานสาธารณสุ ข อ าเภอแก่ งกระจาน จั งหวั ด
เพชรบุรี พร้อมดาเนินการตอบกลับในส่วนที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมแก่กรณี
๔. ดาเนินการเพื่อจัดให้มีการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์ การรักษา
ความมั่น คงปลอดภัย สารสนเทศ (Cyber Security) ให้ แก่เจ้าหน้ าที่ของหน่วยงานและหน่วยงานในสั งกัด
ตลอดถึ งการฝึ ก อบรม (Training) การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งผู้ ป ฏิ บั ติ (Knowledge Management)
ให้ ก ารสนั บ สนุ น ให้ ค าแนะน า และเป็ น ที่ ป รึก ษาแก่ เจ้ าหน้ าที่ ให้ ท ราบถึ งช่ อ งทางในการน าเข้ า สู่ ระบบ
อินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์และการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้นด้วย
๕. ปฏิบั ติตามข้อสั่งการ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และ face book สสอ.แก่งกระจาน
๖. รายงานผลการดาเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลแก่ง
กระจาน จั งหวัด เพชรบุ รี หรื อหน่ ว ยงานในสั งกัด (ถ้ ามี) และในระบบ MITAS ทั้ งผลการด าเนิ น งานและ
ข้อเสนอแนะ และเสนอแผนงาน โครงการ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุก ๖ เดือน
๗. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน
ตำมประกำศสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
เรื่อง แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของโรงพยำบำลแก่งกระจำน พ.ศ. ๒๕๖๒
แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ชื่อกลุ่มงาน : …สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..…………………
วัน/เดือน/ปี : …๔ ตุลาคม ๒๕๖๒……………………………………………………………..
หัวข้อ : แต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและคณะทางานข้อมูล
สารสนเทศและการสื่อสาร ของหน่วยงาน
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ตามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและคณะทางานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ตามเอกสารที่แนบมา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com…………………………………………………….
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
(นายไพทูร ศิลปศร)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่..๔. ..เดือน ตุลาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........

ผู้อนุมัตริ ับรอง
(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
วันที่....๔...เดือน.ตุลาคม...พ.ศ..๒๕๖๒......

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นางสาวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์ )
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วันที่....๔....เดือน.ตุลาคม .พ.ศ. ๒๕๖๒.

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

คำอธิบำย
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

