
 
 
 

 
 

ค ำสั่งโรงพยำบำลศรีสัชนำลัย 
ที่          / 2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนสื่อเว็บไซต์ 
และเว็บเพจ โรงพยำบำลศรีสัชนำลัย 

------------------------------------ 
ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๐ มำตรำ ๙ ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐ

ต้องจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้และด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนเว็บไซต์ภำครัฐ 
ตำมข้อก ำหนดแนวทำงเผยแพร่ต่อสำธำรณะของประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง แนวทำง 
กำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ.๒๕๖๑ ส ำหรับหน่วยงำนรำชกำรบริหำรส่วนกลำง
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  นั้น  

เพ่ือให้กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่อสำธำรณะของโรงพยำบำลศรีสัชนำลัย ผ่ำนสื่อต่ำงๆ เช่น 
เว็บไซต์ (website)  เว็บเพจ (facebook) รวมถึงกำรสื่อสำรอ่ืนๆ ให้ด ำเนินไปอย่ำงเรียบร้อย เป็นรูปธรรม     
มีควำมทันสมัย เหมำะสมและเชื่อถือได้ สำมำรถตอบสนองต่อกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรและกิจกรรมต่ำงๆ  
ของโรงพยำบำลได้อย่ำงถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือด ำเนินงำนและขอยกเลิก
ค ำสั่งที่  220/2563  ลงวันที่  27 พฤศจิกำยน 2563 และขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ
ผ่ำนสื่อเว็บไซต์ และเว็บเพจโรงพยำบำลศรีสัชนำลัย และมอบหมำยหน้ำที่ปฏิบัติงำน   

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
 นำยศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ประธำนกรรมกำรฯ 
 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศรีสัชนำลัย  

                    โดยให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ สนับสนุนและแนะน ำ ชี้แนะแนวทำง
ในกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ประกอบด้วย 
2.1 คณะกรรมกำรกลั่นกรอง ตรวจสอบและอนุมัติกำรเผยแพร่ข้อมูล 

 ๒.๑.1 นำงสำววำรินทร์รัตน์ เกษศิลป์ ประธำนกรรมกำร 
          นำยแพทย์ปฏิบัติกำร  
 2.1.2 นำงวิจิตรำ สุวรรณอ ำไพ รองประธำนฯ 
          นักเทคนิคกำรแพทย์ช ำนำญกำร  
 2.1.3 นำงสำวชื่นสุข ตันเจริญ กรรมกำร 
          ทันตแพทย์ช ำนำญกำร  
 2.1.4 นำยวิศิษฐ์ ใจวิสุทธิ์หรรษำ กรรมกำร 
          เภสชักรช ำนำญกำรพิเศษ  
 2.1.5 นำงภัทรพร   ปิลำผล กรรมกำร 
          นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร  
   2/2.5 นำงสมจิตร ... 
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 2.1.6 นำงสมจิตร   จันทร์สิงขรณ์ กรรมกำร 
          พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
 2.1.7 นำงสำวรุ้งกำญจน์  จันทร์สุคนธ์ กรรมกำร 
          นักกำยภำพบ ำบัดช ำนำญกำร  
 2.1.8 นำงอรชร   เดือนเด่น กรรมกำร 
          นักโภชนำกำรปฏิบัติกำร  
 2.1.9 นำงสำววิรัชฎำ ดำดำษ กรรมกำร 
          พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
 2.1.10 นำงกรรณิกำร์ ศรีมงคลธำรำธร กรรมกำร 
            พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
 2.1.11 นำงสำยชล ปักษี กรรมกำร 
            นักรังสีกำรแพทย์ปฏิบัติกำร  
 2.1.12 นำงสำวกุสุมำ   วีระศักดิ์ตระกูล กรรมกำร 
            แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร  
 2.1.13 นำงสำวมณทกำนต์ นำมแก้ว กรรมกำรและเลขำนุกำร 
            นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  

                   โดยมีบทบำทหน้ำที่ในกำรกลั่นกรอง ตรวจสอบและอนุมัติกำรเผยแพร่ข้อมูล รวมทั้งก ำหนด
ช่วงเวลำในกำรเผยแพร่ โดยหำกเป็นเรื่องเชิงนโยบำย ข้อมูลที่หมิ่นเหม่ท ำให้เกิดควำมสับสนวุ่นวำย ข้อมูลที่
อำจส่งผลกระทบต่อภำพลักษณ์หรืออำจจะเกิดควำมเสียหำยแก่บุคคล หรือองค์กร หรือเรื่องอ่ืนใดที่ไม่มี
เจ้ำภำพหลักให้เป็นดุลยพินิจของประธำนกรรมกำร เพ่ือพิจำรณำ กลั่นกรองและอนุมัติกำรเผยแพร่ข้อมูล 

2.2 คณะท ำงำน รวบรวมข้อมูล ประสำนงำน 
 2.2.1 นำงสำวมณทกำนต์ นำมแก้ว ประธำนฯ 
          นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
 2.2.2 นำงภัทรพร ปิลำผล กรรมกำร 
          นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร  
 2.2.3 นางสาวทิพย์สุคนธ ์  ภู่จุฬา กรรมกำร 
          เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน  
 2.2.4 นางสาวเปมิกา   วงศ์กัทลีคำม กรรมกำร 
          นักวิชาการสาธารณสุข  
 2.2.5 นางสาวชญานิศ พรหมวัชรำนนท์ กรรมกำร 
          นักโภชนาการ  
 2.2.6 นางสาววริณญา อนุกูล กรรมกำร 
          ผู้ชว่ยนักกายภาพบ าบัด  
 2.2.7 นางสาวกุสุมา วีระศักดิ์ตระกูล กรรมกำร 
          แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  
 2.2.8 นำงธัญลักษณ์ พุ่มชุ่ม กรรมกำร 
          เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
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 2.2.9 นำงสำวสรวีย ์ เพชรกิ่ง กรรมกำร 
          พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
 2.2.10 นำงสำวเยำวลักษณ์ หอมหวำน กรรมกำร 
            พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
 2.2.11 นำงสำวพัฒนำ ศิริวงศ์ กรรมกำร 
            เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน  
 2.2.12 นำยชำติชำย กิจตะวงษ์ กรรมกำร 
            นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร  
 2.2.13 นำงสำวชโลทร   พุทธภูมิ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
            นักวิชำกำรสำธำรณสุข  

โดยมีบทบำทหน้ำที่ รวบรวมข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกโรงพยำบำล เพ่ือ
เผยแพร่ต่อสำธำรณะ ตำมแนวทำงในประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 
พ.ศ.2561 ดังนี้ 

1. ข้อมูลหน่วยงำน ประกอบด้วย ประวัติควำมเป็นมำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้ำง
หน่วยงำน ท ำเนียบผู้บริหำร ข้อมูลผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง อ ำนำจ
หน้ำที่ ยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติรำชกำร แผนกำร โครงกำร เป็นต้น 

2. กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงำน 
3. คลังควำมรู้ เช่น ข่ำวสำรควำมรู้สุขภำพ โดยอ้ำงอิงถึงแหล่งที่มำ 
4. รำยชื่อเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง หรือเว็บไซต์อ่ืนๆ ที่น่ำสนใจ 
5. ข้อมูลข่ำวสำรที่จัดไว้ให้ประชำชนตรวจดูได้ตำม พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรพ.ศ. 2560 
6. คู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตำมภำรกิจ โดยแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน

จัดท ำเป็นรูปแบบ “คู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของหน่วย” และสำมำรถดำว์นโหลด
คู่มือกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 

7. คู่มือส ำหรับประชำชน 
8. ข่ำวประชำสัมพันธ์ ข่ำวสำรทั่วไป ภำพข่ำวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน รวมถึงข่ำวประกำศ

ของหน่วยงำน เช่น ประกำศรับสมัครงำน ประกำศจัดซื้อจัดจ้ำง ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
9. ระบบงำนให้บริกำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เป็นระบบงำนตำมภำรกิจ

หน่วยงำนที่จัดท ำเป็นระบบคอมพิวเตอร์ในบริกำรผ่ำนหน้ำเว็บไซต์ หรือ  Mobile 
application ในลักษณะสื่อสำรสองทำง(ถ้ำมี) 

2.3 คณะท ำงำน ผลิตสื่อ เลือกช่องทำง ชนิดกำรสื่อสำรและเผยแพร่ข้อมูล 
 2.3.1 นำงสำวจุฑำมำศ ใจมูล ประธำนฯ 
          นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร  
 2.3.2 นำยวสันต ์ เขียวสอำด กรรมกำร 
          นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
 2.3.3 นำงธัญลักษณ์ พุ่มชุ่ม กรรมกำร 
          เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
    
           4/2.3.4 นำงสำวชโลทร... 
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 2.3.4 นำงสำวชโลทร   พุทธภูมิ กรรมกำร 
          นักวิชาการสาธารณสุข  
 2.3.5 นำงสำวเปมิกำ   วงศ์กัทลีคำม กรรมกำร 
          นักวิชำกำรสำธำรณสุข  
 2.3.6 นำงสำวชญำนิศ พรหมวัชรานนท์ กรรมกำร 
          นักโภชนาการ  
 2.3.7 นำงทำนทิพย์ กรฤทธิ์ กรรมกำร 
          พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
 2.3.8 นำยชำติชำย กิจตะวงษ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
          นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร  

                   โดยมีบทบำทหน้ำที่ 
1. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ วีดีทัศน์ โปสเตอร์และสื่ออ่ืนๆ 
2. ให้ค ำแนะน ำในกำรเลือกสื่อ และช่องทำงกำรสื่อสำร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะตำม

ควำมเหมำะสมของข้อมูล หรือเนื้อหำที่แตกต่ำงกัน ช่วงเวลำ จังหวะและกลุ่มเป้ำหมำยที่
แตกต่ำงกัน 

3. พัฒนำและปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ เว็บเพจ ให้ทันสมัย สวยงำมและเป็นปัจจุบัน 
4. มอบหมำยให้คณะกรรมกำรอย่ำงน้อย 2 คน ท ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) ซ่ึง

ได้รับสิทธิ์ (Username และ Password) เพ่ือน ำเข้ำข้อมูลข่ำวสำรเผยแพร่ในหมวดหมู่ที่
ถูกต้อง 

5. น ำเข้ำข้อมูลข่ำวสำรลงหมวดหมู่ต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรกำรกลั่นกรอง ตรวจสอบฯ เห็นว่ำ
เหมำะสมให้น ำเข้ำเผยแพร่ต่อสำธำรณะ 

6. น ำข้อมูลข่ำวสำรลงจำกเว็บไซต์ หรือเว็บเพจ เมื่อครบก ำหนดตำมระยะเวลำที่ระบุไว้หรือ
เมื่อกิจกรรมนั้นๆ แล้วเสร็จ 

2.4 คณะกรรมกำร ก ำกับ ติดตำมและประเมินผล 
 2.4.1 นางสาววารินทร์รัตน์   เกษศิลป์ ประธำนฯ 
          นายแพทย์ปฏิบัติการ  
 2.4.2 นำงสำวมณทกำนต์ นำมแก้ว กรรมกำร 
          นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
 2.4.3 นำงวิจิตรำ สุวรรณอ ำไพ กรรมกำร 
          นักเทคนิคกำรแพทย์ช ำนำญกำร  
 2.4.4 นำงสำวจุฑำมำศ ใจมูล กรรมกำร 
          นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร  
 2.4.5 นำยเอกพงศ์ ทิงำเครือ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
          นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร  

 
 
 
 

5/โดยมีบทบำท... 



-5- 
 

โดยมีบทบำทหน้ำที่ 
1. เป็น Web Master ตรวจสอบข้อมูล ติดตำมควำมเคลื่อนไหวและปรับปรุงข้อมูล

ข่ำวสำรให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง หำกพบว่ำไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ถูกต้องให้ท ำกำรแก้ไข
ปรับปรุงโดยประสำนกับ Web Master ผู้น ำเข้ำข้อมูลทันที 

2. ประสำนและแจ้งกลับไปยังเจ้ำของข้อมูลหำกมีกำรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง ข้อควำม
ผิด รวมถึงกรณีกำรเกิดข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนต่ำงๆ 

3. จัดท ำสถิติกำรเข้ำใช้บริกำร รวมถึงจัดท ำระบบประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์
และเว็บเพจ แล้วรำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจหรือผลกระทบต่ำงๆ ต่อ
ประธำนคณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ ทุก 6 เดือน 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่      ตุลำคม  พ.ศ. 2565 
 

        สั่ง  ณ  วันที่        เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

(นำยศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว) 
นำยแพทย์เชี่ยวชำญ  รักษำกำรในต ำแหน่ง 

ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศรีสัชนำลัย 


