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ค าสั่ง โรงพยาบาลกันทรวิชัย 
ที่ 122/2564 

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
ของโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
--------------------------------- 

 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องด าเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ (Government Website Standard) เพ่ือให้บริการตามภารกิจและอ านวยความสะดวก      ให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน  นั้น 

  โรงพยาบาลกันทรวิชัย  จึงขอแต่งตั้งคณะท างานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลกันทรวิชัย  ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์ (Webmaster)  
      1.1 นางจารุณี     ทิพศรีราช   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
      1.2 นายสุบรรณ  ลุนผง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์   
      1.3 นายธนดล    วิเศษโวหาร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

1.4 นางสาวพรพิมล  ซองเหล็กนอก    เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
             

 บทบาทหน้าที่ 
  1. ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการข้อมูลข่าวสารตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ 
(Government Website Standard Version 2.0) ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และข้อมูลข่าวสารอื่นที่
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด 
  2.  ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 
อย่างเคร่งครัดเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
  3.  ส่งเสริมการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์ การรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึกอบรม (Training) การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Management) 
  4.  รายงานผลการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  และสรุป
ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานทุก 6 เดือน  

  ข้อ 2  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ โรงพยาบาลกันทรวิชัย 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
1. นางรุ่งนภา    ทองช านิ      นกัจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
2. นายนิพรรณ  แสนบุดดา    เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
3. นางสาวนันทณา  ไปบน     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

 

3.2 เผยแพร่... 
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กลุ่มงานการแพทย์ 
๑.  . นายวรพงษ์  สุชาติสุนทร นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
๒.  . นางสาวแพรเพชรว์  เปาอินทร์ นายแพทย์ช านาญการ 
๓.  น. นายหฤษฎ์  สุภักด ี นายแพทย์ช านาญการ 

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
๑.  . นายจักรภพ  สวัสดิ์พาณิชย์ เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
๒.  . นางสุราณี     คงประกอบ เภสัชกรช านาญการ 

กลุ่มงานทันตกรรม 
 1. นางกันทิมา  โคตรดก 

2. นางสาวศรัญญา พรหมพิทยายุทธ 
ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
๑.  . นายประมวล  พลช านิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๒.  . นางพัชรา      จอมพรรษา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

กลุ่มงานการพยาบาล 
 1. นางนพิศพรรณ  ทีบุตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
         2.  นางสาวสุรีย์พร  ภูลายยาว            พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
         3.  นางนิติยา     ไพฑูรย์                  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
         4.  นางสุจิตรา    เสนา                     พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
         5.  นางวรินทร์ทิพย์   สิงห์สมบัติเตชะ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ         
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
 1. นายอาทิตย์  เรียงริลา นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 
         2.  นางสาวกัลยา  วนัตาแสง              นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ   
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 

๑.  .นางสาวพิชญ์สินี  ศรีเตชะ นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
๒.  .นางจิราภรณ์ ณ นคร นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ และสารสนเทศทางการแพทย์ 
 1. นางจารุณี     ทิพศรีราช                พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
         2.  นางสาวสมควร  แก้วสุวรรณ         นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก 
 นางสาวจรัญา    อุทาทิพย์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
กลุ่มงานรังสีการแพทย์ 
 นนายบุญชวน  ดอนอิศวร เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ช านาญงาน 

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและวิชาการ 
 นนางวิสาข์วดี  อินทรสงเคราะห์        พยาบาลวิชาชีพช านาญ 

  

 
 

บทบาท… 
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  บทบาทหน้าที่ 
 น าเข้าและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน  ถูกต้อง และครบถ้วน   โดยเสนอผ่าน
หัวหน้ากลุ่มงานพิจารณาอนุญาต ตามประกาศส านักโรงพยาบาลกันทรวิชัย เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564  ส าหรับหน่วยงานในสังกัด โรงพยาบาลกันทรวิชัย 

  ข้อ 3 ให้ยกเลิกค าสั่งโรงพยาบาลกันทรวิชัย ที่ 127/2562  ลงวันที่  27  ธันวาคม  พ.ศ.
2562  เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน ี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่  15  ธันวาคม  พ.ศ.2564 
 
 
 
  (นายหัสชา  เนือยทอง) 
                                                  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
                             รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

ตามประกาศโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564  

ส าหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด โรงพยาบาลกันทรวิชัย 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกันทรวิชัย 

วัน/เดือน/ปี  15  ธันวาคม  2564 

หัวข้อ ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของโรงพยาบาล
กันทรวิชัย  
 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลกันทรวิชัย  
 

Link ภายนอก ไม่มี 

หมายเหตุ          ............................................................................................................................. ................... 
.................................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................... ........................................................................................  
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

รุ่งนภา  ทองช านิ 
(นางรุ่งนภา  ทองช านิ) 

ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 

ผู้อนุมัติรับรอง 

หัสชา  เนือยทอง 
(นายหัสชา เนือยทอง) 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
ต าแหน่ง รักษาการในต าแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

พรพิมล  ซองเหล็กนอก 
(นางสาวพรพิมล  ซองเหล็กนอก) 

ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 

 
 
 
 


