
 

ค าสั่งโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
ที่  220 / ๒๕๖3 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านสื่อ 
เว็บไซต์และเว็บเพจ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

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

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  มาตรา ๙  ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  และต้องด าเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ  และตามข้อก าหนดแนวทางเผยแพร่ต่อสาธารณะ  ของประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  พ.ศ.๒๕๖๑  ส าหรับหน่วยงาน
ราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  นั้น 

 

          เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  ผ่านสื่อเว็บไซต์ (website) และ
เว็บเพจ (facebook)  ด าเนินไปอย่างเรียบร้อย เป็นรูปธรรม  สามารถตอบสนองต่อการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบันและมีความทันสมัย  
จึงขอยกเลิกค าสั่งแต่งตั้งที่ 190/2562 และขอแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ดังนี้ 
 

ที่ปรึกษาการด าเนินงาน 
1. นายสุทนต์ ทั่งศิริ                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย         
มีบทบาทหน้าที่  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  และชี้แนะแนวทางในการด าเนินงาน 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน   ประกอบด้วย                 
๑.  คณะกรรมการกลั่นกรอง  ตรวจสอบ  และอนุมัติการเผยแพร่ข้อมูล 
  

1. นายวิศิษฏ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ประธานฯ 
2. นางนงนุช เมธาภาวะกรกูล หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล รองประธาน 
3. นางศจ ี สถิตย์สวรรค์ หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กรรมการ 
4. น.ส.รวีวรรณ เล็กวิลัย งานยุทธศาสตร์ กรรมการ 

5. น.ส.ชื่นสุข ตันเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม กรรมการ 

6. นายวสันต ์ เขียวสอาด หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม กรรมการ 

7. นายเอนก จันทร์แจ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป กรรมการ 

8. น.ส.รุ้งกาญจน์ จันทร์สุคนธ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู กรรมการ 

9. น.ส.กุสุมา วีระศักดิ์ตระกูล หวัหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก 

กรรมการ 

10. นางอรชร เดือนเด่น หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ กรรมการ 

11. นายชาติชาย กิจตะวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการและ
เลขานุการ 

มีบทบาทหน้าที่  กลั่นกรอง  ตรวจสอบ  และอนุมัติการเผยแพร่ข้อมูล  รวมทั้งก าหนดช่วงเวลาในการเผยแพร่  
โดยหากเป็นเรื่องเชิงนโยบาย  ข้อมูลที่อาจจะหมิ่นเหม่  ข้อมูลที่อาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร  
 
 

/ หรืออาจจะเกิด...... 



หรืออาจจะเกิดความเสียหายแก่บุคคล  หรือองค์กร  หรือเรื่องอ่ืนใดที่ไม่มีเจ้าภาพหลัก  ให้เป็นดุลยพินิจของ
ประธานกรรมการ  เพื่อพิจารณา  กลั่นกรอง  และอนุมัติการเผยแพร่ข้อมูล 
 

๒.  คณะท างาน  รวบรวมข้อมูล ประสานงาน  
1. น.ส.มณทกานต์ นามแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ประธานฯ 
2. นายเอนก จันทร์แจ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กรรมการ 
3. นางชญานิศ แป้งหอม นักวิชาการพัสดุ กรรมการ 

4. น.ส.ผกาทิพย์ สุขจิตร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 

5. นางชณัดดา แสวงลาภ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 

6. นางสุกัญญา ค าแปง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 

7. นางวิจิตรา สุวรรณอ าไพ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ กรรมการ 
8. นายชาติชาย กิจตะวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการ 

9. นางธัญลักษณ์ พุ่มชุ่ม เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กรรมการและ
เลขานุการ 

 

มีบทบาทหน้าที่  รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอก  ในโรงพยาบาล  เพ่ือเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ  ตามแนวทางในประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ลงวันที่ ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.
๒๕๖๑  ดังนี้ 

๑. ข้อมูลหน่วยงาน  ประกอบด้วย  ประวัติความเป็นมา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  โครงสร้างหน่วยงาน  
ท าเนียบผู้บริหาร  ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง  อ านาจหน้าที่  ยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการ  แผนการ  โครงการ  เป็นต้น 

๒. กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
๓. คลังความรู้  เช่น  ข่าวสารความรู้สุขภาพ  โดยอ้างอิงถึงแหล่งที่มา 
๔. รายชื่อเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง  หรือเว็บไซต์อ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ 
๕. ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม  พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๖๐ 
๖. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจ  โดยแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดท าเป็น

รูปแบบ  “คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วย”  และสามารถดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 

๗. คู่มือส าหรับประชาชน 
๘. ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวสารทั่วไป  ภาพข่าวกิจกรรม  เรื่องแจ้งเตือน  รวมถึงข่าวประกาศของ

หน่วยงาน  เช่น  ประกาศรับสมัครงาน  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ราคาค่า
รักษาพยาบาลของหน่วยงาน 

๙. ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็คทรอนิคส์  (e-Service)  เป็นระบบงานตามภารกิจหน่วยงานที่
จัดท าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ในบริการผ่านหน้าเว็บไซต์  หรือ  Mobile  application  ในลักษณะ
สื่อสารสองทาง (ถ้ามี) 

 
 

/ ๓. คณะท างาน... 
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๓.  คณะท างาน ผลิตสื่อ  เลือกช่องทาง  ชนิดการสื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูล 
1. นายชาติชาย กิจตะวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ประธานฯ 
2. น.ส.สรวีย ์ เพชรกิ่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 

3. น.ส.ชุติมา แน่นชารี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 

4. นางสุรีรัตน ์ น้อยค า ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด กรรมการ 
5. น.ส.พัชราภรณ์ ยอดไหว เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน กรรมการ 

6. นางธัญลักษณ์ พุ่มชุ่ม เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กรรมการ 

7. นายเอกพงศ์ ทิงาเครือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ 

มีบทบาทหน้าที่ 
๑. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์  วีดีทัศน์  โปสเตอร์  และสื่ออ่ืน ๆ  
๒. ให้ค าแนะน าในการเลือกสื่อ  และช่องทางการสื่อสาร  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะตามความ

เหมาะสมของข้อมูล  หรือเนื้อหาที่แตกต่างกัน  ช่วงเวลา  จังหวะและกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน 
๓. พัฒนา  และปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์  และเว็บเพจ  ให้ทันสมัย  สวยงาม 
๔. มอบหมายให้คณะกรรมการอย่างน้อย  ๒  คน  ท าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  (Web  Master)  ซึ่งได้รับสิทธิ์  

(Username  และ  Password)  เพ่ือน าเข้าข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง 
๕. น าเข้าข้อมูลข่าวสารลงหมวดหมู่ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการกลั่นกรอง  ตรวจสอบ ฯ  เห็นว่าเหมาะสม  

ให้น าเข้าเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
๖. น าข้อมูลข่าวสารลงจากเว็บไซต์  หรือเว็บเพจ  เมื่อครบก าหนดตามระยะเวลาที่ระบุไว้หรือเมื่อ

กิจกรรมนั้น ๆ แล้วเสร็จ 
 

๔.  คณะกรรมการ  ก ากับ  ติดตามและประเมินผล 

1. น.ส.มณทกานต์ นามแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ประธานฯ 
2. น.ส.สุรัชนา ชูศรี เภสัชกรช านาญการ กรรมการ 

3. นางนงนุช เมธาภาวะกรกูล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 

4. นายวสันต ์ เขียวสอาด นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 

5. น.ส.จุฑามาศ ใจมูล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรรมการและเลขานุการ 

มีบทบาทหน้าที่ 
๑. ท าหน้าที่ Web  Master  ตรวจสอบ  โดยติดตามความเคลื่อนไหว  และปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้

เป็นปัจจุบัน  ถูกต้อง  หากพบว่าไม่เป็นปัจจุบัน  หรือไม่ถูกต้องให้ท าการแก้ไขปรับปรุงโดยประสาน
กับ  Web  Master  ผู้น าเข้าข้อมูลทันที 

๒. ประสานและแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลหากมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง  รวมถึงกรณีการเกิดข้อ
สงสัย  หรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ  

๓. จัดท าสถิติการเข้าใช้บริการ  รวมถึงจัดท าระบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์และเว็บเพจ  
แล้วรายงานผลประเมินความพึงพอใจหรือผลกระทบต่าง ๆ ต่อประธานคณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ 
และผู้บริหารหน่วยงานทุก  ๖  เดือน 

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่   27  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 
 
 

   (นายสุทนต์   ทั่งศิริ) 
   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
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