
 
ค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 

ที่   ๕๕ /๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

                        และคณะท ำงำนข้อมูลสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 ………………………………………… 

  ตามท่ี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีประกาศเรื่อง แนวทางการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ช่องทางหน่วยงาน สสอ.แก่ง
กระจาน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙ 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้อง
ด าเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) เพ่ือให้บริการตามภารกิจและ
อ านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน  
  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามข้อ ๔.๔ ของประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี ช่องทางหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านักงานสาธารณสุอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคณะท างาน
ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ 
                   ๑). คณะกรรมกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  

๑. สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน                              ประธานกรรมการ                     
๒. ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ                                                    กรรมการ 
๓. หัวหน้างานบริหารทั่วไป                                         กรรมการ 
๔. ผู้รับผิดชอบงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข                         กรรมการ 
๕. ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์                            กรรมการ 
6. ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี                   กรรมการ 
๗. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง                    กรรมการ   
๘. เจ้าพนักงานธุรการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน    กรรมการและเลขานุการ 
๙. นางสาวสุภาวดี    วาระดี  นักวิชาการสาธารณสุข            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑. ก าหนดนโยบาย แนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐     
๒. ให้ค าแนะน าข้อเสนอแนะในการด าเนินงานต่อคณะท างานข้อมูลสารสนเทศและการ

สื่อสาร  เพ่ือการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน  
๓. ก าหนดให้มีวิธีการ และข้ันตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาล

แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ช่องทางหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน ตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ 
(Government Website Standard)  

4. ส่งเสริม... 



-2- 
  ๔. ส่งเสริมการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์ การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ให้แก่เจ้าหน้าที่ การฝึกอบรม (Training) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้ปฏิบัติ (Knowledge Management)  
  5. ติดตาม ควบคุม ก ากับ ประเมินผลการด าเนินงาน 
  ๖. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
                  ๒). คณะท ำงำนข้อมูลสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  

๑. ผู้ชว่ยสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน                   ประธานคณะท างาน 
๒. ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี ของสสอ.แก่งกระจาน       คณะท างาน 
๓. ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี ของรพ.สต.                   คณะท างาน
๔. ผู้รับผิดชอบงานธุรการ/ประชาสัมพันธ์                           คณะท างานและเลขานุการ
๕. ผู้รับผิดชอบงานพัฒนายุทธศาสตร์                  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะท างานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑. ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน

เว็บไซต์ โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ช่องทางหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน 
www.kaengkrachan-hotpital.com Blok สสอ.แก่งกระจาน   

๒. คณะท างานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารผู้ได้รับมอบหมาย ด าเนินการน าข้อมูลของ
ทางราชการที่กลุ่มงานต่างๆได้รับอนุมัติรับรองเผยแพร่เข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี พร้อมตรวจสอบและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หากพบว่าครบก าหนดเวลาเผยแพร่
หรอืไม่จ าเป็นต้องเผยแพร่อีกต่อไปให้น ารายการข้อมูลนั้นลงจากเว็บไซต์ 

๓. ตรวจสอบข้อมูลทาง face book ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี พร้อมด าเนินการตอบกลับในส่วนที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมแก่กรณี 

๔. ด าเนินการเพ่ือจัดให้มีการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์ การรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและหน่วยงานในสังกัด 
ตลอดถึงการฝึกอบรม (Training) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติ (Knowledge Management)                   
ให้การสนับสนุน ให้ค าแนะน า และเป็นที่ปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่  ให้ทราบถึงช่องทางในการน าเข้าสู่ระบบ
อินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์และการตรวจสอบข้อมูลที่เก่ียวข้องนั้นด้วย 

๕. ปฏิบัติตามข้อสั่งการ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และ face book สสอ.แก่งกระจาน  

๖. รายงานผลการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี หรือหน่วยงานในสังกัด(ถ้ามี) และในระบบ MITAS  ทั้งผลการด าเนินงานและ
ข้อเสนอแนะ และเสนอแผนงาน โครงการ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุก ๖ เดือน 

๗. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
  สั่ง  ณ   วันที่  ๑  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒                            
                                                                   

 
 

(นายสุขประเสริฐ  ทับสี) 
สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

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


 
แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
ตำมประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

เรื่อง  แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของโรงพยำบำลแก่งกระจำน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

 
ชื่อกลุ่มงาน : …ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..………………… 
วัน/เดือน/ปี : …๔  ตุลาคม  ๒๕๖๒…………………………………………………………….. 
หัวข้อ : แต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและคณะท างานข้อมูล
สารสนเทศและการสื่อสาร ของหน่วยงาน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและคณะท างานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ตามเอกสารที่แนบมา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com……………………………………………………. 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
 

(นายไพทูร   ศิลปศร) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

  วันที่..๔. ..เดือน ตุลาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 
 

 
ผู้อนุมัตริับรอง 

 
 

                  (นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
          ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

   วันที่....๔...เดือน.ตุลาคม...พ.ศ..๒๕๖๒...... 

               
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นางสาวศุภณัฏฐ์   โสภณจิรโรจน์ ) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

วันที่....๔....เดือน.ตุลาคม .พ.ศ. ๒๕๖๒. 
 

 
 



 
ค ำอธิบำยแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์โรงพยำบำลแก่งกระจำนจังหวัดเพชรบุรี 

 
หัวข้อ ค ำอธิบำย 

หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้จัดท า
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

วัน/เดือน/ปี วันเดือนปีที่ขอน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
หัวข้อ ก าหนดหัวข้อที่จะน าขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความส าคัญ 

ที่มาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด 
รายละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายที่มีความกระชับ 

ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายและสะกดค าให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม 
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด 

Link ภายนอก ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือน ามาใช้ในการเผยแพร่ ในเว็ปไซด์
โรงพยาบาลแก่งกระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค 
ของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน 

หมายเหตุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
(ผู้รายงาน) 

ระบุลงลายมือชื่อผู้ได้รับมอบหมาย 
(เจ้าของข้อมูล) 

ผู้อนุมัติรับรอง ระบุลงลายมือชื่อของหัวหน้าหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
แก่งกระจาน 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูล 
ขึ้นเผยแพร่ (Web Editor) 

ระบุลงลายมือชื่อผู้ท าการ Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

 
 


