
 

ค าสั่งโรงพยาบาลเถิน 

ท่ี       /๒๕๖๑ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะท างานบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลเถิน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันท่ี ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๖๑   เรื่องแนวทางการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งต้ังหรือมอบหมายกลุ่ม/ฝ่าย
หรือคณะท างานหรือเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงาน นั้น 

 ฉะนั้น เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไชต์โรงพยาบาลเถิน เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนด
ในประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันท่ี ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๖๑   เรื่องแนวทางการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงจัดต้ังคณะท างานบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลเถิน โดยมี
องค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ี  ดังนี้ 

๑. องค์ประกอบ 
๑.๑ นายนพรัตน์  สัญญาเข่ือน       นายแพทย์ช านาญการ              ประธานคณะท างาน 
๑.๒ นางปิยะพร   วุฑฒิโกวิทย์       นักจัดการงานท่ัวไป                 คณะท าท างาน     
๑.๓ นายนนธภพ  ยาระพัฒน์         นักวิชาการคอมพิวเตอร์   คณะท าท างาน     
๑.๔ นายณัฐพงศ์  ศิริหิรัญกรณ์       พนักงานบริการ    คณะท าท างาน     
๑.๕ นางสาวมณีรัตน์  ขมหวาน       เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน  คณะท าท างาน     
๑.๖ นางสาวจีรานุช  เครือไชยแก้ว   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  คณะท าท างาน     
๑.๗ นายพัฒน์ดนัย  วงศ์ศรีชัย        นักประชาสัมพันธ์   คณะท าท างาน     
๑.๘ นายเกียรติศักดิ์  เมืองมูล         ผู้ช่วยพนักงานสุขศึกษา   คณะท าท างาน     
๑.๙  นางศิรินุช  แสนยม               เจ้าพนักงานธุรการ  คณะท าท างานและเลขานุการ 
   
 
 
 
 



   ๒. อ านาจหน้าท่ี 

 ๒.๑ ก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์โรงพยาบาลเถิน 

 ๒.๒ ก าหนดแนวทางส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์การักษาความ
มั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ(Cyber Security)ให้แก่เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลเถิน 

 ๒.๓ ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดลักษณะข้อมูลข่าวสารท่ีอนุญาตให้น าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาลเถิน 

 ๒.๔ ก าหนดแนวทางการน าข้อมูลข่าวสารวงเว็บไซต์โรงพยาบาลเถิน 

 ๒.๕ ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ท้ังนั้น ต้ังแต่บัดนี่เป็นต้นไป  

ส่ัง  ณ วันท่ี  ๒๗   ธันวาคม  ๒๕๖๑ 

  

       (นายสราวุธ  แสงทอง) 

    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเถิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค าสั่งโรงพยาบาลเถิน 
ท่ี       /๒๕๖๑ 

เร่ือง มอบหมายการด าเนินงานในการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเถิน 
 

ตามท่ีประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ ส าหรับหน่วยงานในราชการ
บริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งต้ังหรือมอบหมาย
กลุ่ม/ฝ่ายหรือคณะท างานหรือเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงาน และค าส่ังโรงพยาบาลเถิน 
ท่ี       /๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑  เรื่อง แต่งต้ังคณะท างานบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลเถิน 
นั้น  

 ฉะนั้น เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวง
สาธารณสุขเป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดในประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันท่ี ๓๑  
พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
เถิน จึงออกค าส่ังไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ มอบหมายการด าเนินการในการพิจารณาอนุญาตให้น าข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาลเถิน ดังนี้ 

  ๑.๑ ข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลเถิน ให้น าขึ้นเผยแพร่บน
เว็บไซต์โรงพยาบาลเถิน ให้เจ้าหน้าท่ี ตามข้อ ๒ ด าเนินการตาม ๓.๑ 

  ๑.๒ ให้หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป เป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้น าข้อมูลข่าวสารขึ้น
เผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลเถิน 

  ๑.๓ การมอบหมายพิจารณาอนุญาตให้น าข้อมูลข่าวสารขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาล
เถิน ตาม ข้อ ๑.๒ เป็นการมอบหมายการด าเนินการด าเนินการเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องการงานในกลุ่ม
งานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของตน 

 ข้อ ๒  มอบหมายการด าเนินการในการดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์(Web Master)ให้เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลเถิน ดังต่อไปนี้ ด าเนินการ 



  ๒.๑  นางสาวมณีรัตน์  ขมหวาน      เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน 

  ๒.๒ นายนนธภพ  ยาระพัฒน์       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

  ๒.๓ นางศิรินุช  แสนยม              เจ้าพนักงานธุรการ 

ข้อ ๓ มอบหมายการด าเนินการตามข้อ ๒ เป็นการมอบหมายการด าเนินการเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้  

 ๓.๑  การน าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับอนุญาตให้น าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลเถิน ตาม
ข้อ ๑ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลเถิน 

 ๓.๒ การน าข้อมูลข่าวสารลงเว็บไซต์โรงพยาบาลเถินตามแนวทางท่ีคณะท างานบริหาร
จัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลเถิน ก าหนด  

ข้อ ๔ กรณีผู้ได้รับมอบหมายการด าเนินการตามค าส่ังนี้เห็นสมควรมอบหมายการก าหนดการให้
เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลเถิน รายอื่น ด าเนินการ ก็ให้กระท าได้โดยถือว่าผู้อ านวยการโรงพยาบาลเถิน ได้ให้ความ
เห็นชอบแล้ว 

ข้อ ๕ ในการด าเนินการตามค าส่ังนี้ ให้ผู้ได้รับมอบหมายการด าเนินการ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
๒๕๖๐ และประกาศส านักงานกระทรวงสาธารณสุข ลงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่องแนวทางการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเคร่งครัด   

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ส่ัง ณ วันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

   สราวุธ  แสงทอง 

(นายสราวุธ  แสงทอง) 

       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเถิน 


