
คำส่ังโรงพยาบาลกยบุรี 

ที่ ๕๘๖ / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไชต็โรงพยาบาลกุยบุรี

ตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒(£๖๑ ได้กำหนดให ้
แต่งตังหรือมอบหมายกลุ่ม/ฝ่าย/หรือคณะทำงาน หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงาบ นั้น

ฉะนั้น เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลกุยบุร ีเป็นไปตามแนวทาง 

ของประกาศๆ ดังกล่าว จึงขอแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลกุยบุร ีโดยมีองค์ประกอบ

และอำนาจหน้าที ่ดังนี้

๑. นางสุภจิรา วิสิทธ้ีผ่องพิบล 

๒. นางทรงศรี ไชยวรรณ์ 
๓. นายเมธ ีสิตาลรัศม ี

๔. นางสายลัชนา ฉายศร ี

๕. นางรัดเกล้า เจริญพร 

๖. นางสาวฐิติวรรณ ทิพย์สังวาลย ์

๗. นางสาวทิชขาพร สุวรรณสินชัย 

๘. นายชาตรี สังข์เฉย 

๙. นางสาวภูริ กุลานุวัติ 

๑๐. นางสมหญิง วีระจินตนา 

๑๑. นางสาวนุชจรีย ์โล่เหล็ก 

๑๒. นางสาววรรณด ีคงมา 

๑๓. นางสาวพัณณิตา เชื้อชาติ

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญ 

นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

นักวิชาการเงินและบัญช ี

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

เภสัชกรชำนาญการ 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ประธานกรรมการ 

คณะทำงาน 

คณะทำงาน 

คณะทำงาน 

คณะทำงาน 

คณะทำงาน 

คณะทำงาน 

คณะทำงาน 

คณะทำงาน 

คณะทำงาน

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน คณะทำงาน 

นักวิชาการสาธารณสุข คณะทำงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะทำงานและเลขานการ

อำนาจหน้าที่

๑. ศึกษา วิเคราะห ์และกำหนดลักษณะข้อมูลข่าวสารที่อนุญาตให้นำชื้นเผยแพร่บนเว็บไชต์
โรงพยาบาลกยบรี

๒. กำหนดแนวทางการนำข้อมูลข่าวสารลงจากเว็บไซต์โรงพยาบาลกุยบุรี 
๓. ปฏิบ้ตหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที ่๓๐ ตุลาคม

(นายวิทยา โปธาสินธุ)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข 

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี



คำสั่งโรงพยาบาลคุยบุรี 

ที่ ๕๘๗ / ๒๕๖๓
เรื่อง มอบหมายการดำเนินการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านรีบไซด์ของโรงพยาบาลคุยบุรี

ตามประกาศโรงพยาบาลคุยบุรี เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ 

หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้แต่งตั้งหรือมอบหมายกลุ่ม/ฝ่าย/หรือคณะทำงานหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 

บรีหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงาน และคำสั่งโรงพยาบาลคุยบุรีที ่๕๘๖ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงานโรงพยาบาลคุยุบร ีนั้น

ฉะนั้น เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลคุยบุร ีเป็นไปตามแนวทาง 

ของประกาศๆ ดังกล่าว จึงออกคำส่ังไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ มอบหมายการดำเนินการในการเสนอผู้อำนวยการพิจารณาอนุญาตให้นำข้อมูลข่าวสารข้ึน 
เผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลคุยบุร ีดังนี้

ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลคุยบุรี ให้นำขึ้นเผยแพร่เว็บไซต ์

โรงพยาบาลกุยบุร ีให้เจ้าหน้าที่ตามข้อ ๒ ดำเนินการตามข้อ ๓.๑
ข้อ ๒ มอบหมายการดำเนินการในการดูแลบริหารจัดการเว็บไซต ์(Web Master) ให้เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม 

งานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร ์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลคุยบุรี ดังต่อไปน้ีดำเนินการ 

๑. นางสาวฐิติวรรณ ทิพย์สังวาลย ์ นักวชาการคอมพิวเตอร์
๒. นางสาวพัณณิตา เชื้อชาต ิ นักริชาการคอมพิวเตอร์
ข้อ ๓ การมอบหมายการดำเนินการตามข้อ ๒ เป็นการมอบหมายการดำเนินการเฉพาะในเรื่อง

ดังต่อไปนี้

๓.๑ การนำข้อมูลข่าวสารที่Iด้รับอนุญาตให้นำข้ึนเผยแพร่บนเว็บไซต ์โรงพยาบาลคุยบุรี 
๓.๒ การนำข้อมูลข่าวสารลงจากเว็บไซต์โรงพยาบาลคุยบุร ีตามแนวทางที่คณะทำงานบริหารจัดการ 

เว็บไซต์โรงพยาบาลคุยบุรีกำหนด

ข้อ ๔ ในการดำเนินการตามคำสั่งนี้ให้ผู้Iด้รับมอบหมายการดำเนินการ ปฏิบัติตามพระราชบัญญ้ต 

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๐ และ 
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ซองหน่วยงาน 

พ.ศ.๒๕๖๑
ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที ่๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

(นายชิ^ เน่ธาสนิร้)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข 

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคุยบุรี



ซ้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลกยบุรี

1. เจ้าหน้าที่ผ้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูล
เผยแพรข้อมูล

2.2 ไม,อนุญาต จนท. 
ผู้รับผิดชอบ(Web - 
Master) ประสาน 
แจ้งกลับไปยง จนท. 

ผ้ประสงค์เผยแพร่

เสนอข้อมูลข่าวสารให้หัวหน้ากลุ่มงานท่ี 

จะเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเสนอหัวหน้ากลุ่ม 
งานที่ดแลเว็บไซต์

2. หัวหน้ากลุ่มงานที่ดูแลเว็บไซต์ 

เสนอผู้อำนวยการพิจารณาอนุญาต

2.1 อนุญาต จนท. รับผิดชอบ (Web 

Master) นำข้อมูลข่าวสารข้ึนเว็บไซต ์

ของโรงพยาบาลกุยบุรี

3. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ (Web Master) ตรวจสอบ 
ความถูกต้องครบล้วน ตลอดจนความเป็นปัจจุบันชอง 
ข้อมูล และนำข้อมูลลงจากเว็บไซต ์เมื่อครบระยะเวลา 

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาว
ผู้ร้บผ่ดชอบ 
(Web Master)



คำอธิบายขั้นตอนการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซตของโรงพยาบาลกุยบุรี 

(๑) ขอบเขต
เริ่มจากเจ้าห,นาที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลกุยบุรี เสนอข้อมูลข่าวสารให ้

หัวหน้ากลุ่มงานที่จะเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเสนอหัวหน้ากลุ่มงานที่ดูแลเว็บไซต์ เพื่อเสนอผู้อำนวยการพิจารณา

กรณีอบุญาต เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) นำข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลกุยบุรี 
พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนความเป็นปัจจุบันของข้อมูล

กรณีIม่อบุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลกุยบุรี ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) 
ประสานกลับไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูล พร้อมชี้แจงเหตุผล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผูประสงค์เผยแพร่ข้อมูล 

ดำเนินการแกไข แล้วเสนอข้อมูลที่ประสงค์จะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลกุยบุร ีต่อหัวหน้ากลุ่มงานตาม 
ขั้นตอนแรกอีกครั้ง 

(๒) ขั้นตอนการปฏิบ้ตการ
(๑) เจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูล เสนอข้อมูลข่าวสารให้หัวหน้ากลุ่มงานที่จะเผยแพร่ข้อมูล 

เสนอหัวหน้ากลุ่มงานที่ดูแลเว็บไซต์

(๒) หัวหน้ากลุ่มที่ดูแลเว็บไซต์เสนอผู้อำนวยการพิจารณาอนุญาต
๒.๑ กรณีอนุญาต ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ (Web Master) นำข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ของโร

พยาบาลกุยบุรีได้
๒.๒ กรณี1ม่อนุญาต ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) ประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ 

ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลพร้อมชี้แจงเหตุผล

(๓) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนเป็นความปัจจุบันของ 
ข้อมูล และสำรองข้อมูลจากเว็บไซต ์เมื่อครบระยะเวลาการเผยแพร่ข้อมูล



คำอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไชดของหน่วยงาน พ.ศ. ๒<£๖๔ (โรงพยาบาลคุยบุรึ)

หัวข้อ คำอธิบาย
หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน ผู้จัดทำและเผยแพร่ข้อมูล

วัน/เดือน/ปี วันเดือนปีที่ขอนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

หัวข้อ กำหนดหัวข้อที่จะขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความสำคัญที่มาจากเนื้อหามี

ความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด

รายละเอียดข้อมูล เลือกไข้คำอธิบาย/คำบรรยายท่ีมีความกระชับใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและ

สะกดคำให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสมกับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต ่

ละชนิด

Link ภายนอก ให้ระบุ Link ที่อัางอิงหรือนำมาใช้ในการเผยแพร่

หมายเหตุ ข้อเสนอแนะ/ข้อความเพ่ิมเดิม

ผู้รับผิดชอบกาให้ข้อมูล (ผู้รายงาน) ระบุลงลายมือชื่อหรือชื่อของผู้รับผิดชอบที่!ต้มอบหมายจากหัวหน้า

งาน/หัวหน้ากลุ่ม

ผู้อบุมัติรับรอง ผู้อำนวยการคุยบุรี

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลข้ึนเผยแพร่ ระบุลายมือชื่อผู้ทำการ Upload ข้อมูลที่!ด้รัมอบหมายจากหัวหน้า
(Web Master) งาน/หัวหน้ากลุ่มงาน



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

สำนักงานปลัดสาธารณสุข 

ดามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒(เทว๑ 

สำหรับงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานไนลังลัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน ะ 

วัน/เดือน/ป ีะ 
หัว ข้อ ะ .......

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือแนบเอกสาร)

Link ภายนอก ะ 
หมายเหตุ ะ ....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมดรับรอง

(............................................ )
ตำแหน่ง................................................
วันที.่......... เดือน............................พ.ศ..

(............................................ )
ตำแหน่ง................................................. (หัวหน้า)

......เดือน............................. พ.ศ............วันที่

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(.
ตำแหน่ง.............................................

วันที.่.........เดือน............................พ.ศ.


