
 
 

 
 
 

ค ำสั่งโรงพยำบำลเชียงยืน 
ที่  31/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติหน้ำที่เผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ 
ของโรงพยำบำลเชียงยืน 

      

 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องด าเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
(Government Website Standard) เพ่ือให้บริการตามภารกิจและอ านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 

 โรงพยาบาลเชียงยืน จึงแต่งตั้งคณะท างานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
เชียงยืน ดังต่อไปนี้ 

  1.  เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ดูแลบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ (Webmaster) 
   1.1  นางยุพิน  หิรัญพต  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
   1.2  นายนิติภูมิ  บัววิชัยศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   1.3  นายคมสันต์  ชมภูราช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

  บทบำทหน้ำที่ 
   1.  ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการข้อมูลข่าวสารตามมาตรฐานเว็บไซต์
หน่วยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version 2.0) ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 
และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหน 
   2.  ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2560 อย่างเคร่งครัดเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
   3.  ส่งเสริมการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์ การรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึกอบรม (Training) การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Management) 
   4.  รายงานผลการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานทุก 6 เดือน ต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 

  2.  เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติหน้ำที่เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ โรงพยำบำลเชียงยืน 

     2.1  เผยแพร่ข้อมูลกลุม่งำนบริหำรทั่วไป 
      2.1.1  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา  สัญพึ่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
      2.1.2  นางสาวรัชนี  ค าธะนี เจ้าพนักงานธุรการ 
 

2.1.3  นางทัศนี  ศรีเสาร์… 
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      2.1.3  นางทัศนี  ศรีเสาร์ เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
      2.1.4  นส.วรรณิภา  เอ่ียมมา เจ้าพนักงานธุรการ 
      2.1.5  นส.พรทิพย์  อนุวาลย์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
      2.1.6  นส.ศศิธร  แสนศิลา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
      2.1.7  นส.ชลธิชา  กุดวงษา นักวิชาการเงินและบัญชี 
      2.1.8  นส.อรุณรัตน์  เจริญไวย์ พนักงานการเงินและบัญชี 
      2.1.9  นางสาวอัจฉรา  ตรีก้อน พนักงานการเงินและบัญชี 
    2.1.10  นางสาวทัศนีย์  ดีเจริญ พนักงานการเงินและบัญชี 

     2.2  เผยแพร่ข้อมูลกลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์ 
    นายสมจิตร  ไชยพรม  นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 

     2.3  เผยแพร่ข้อมูลกลุ่มงำนทันตกรรม 
    2.3.1  นส.ปิยนุช  สุขวิชัย ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
    2.3.2  นส.จิรัชญา  พันธะไชย ทันตแพทย์ช านาญการ 

     2.4  เผยแพร่ข้อมูลกลุ่มงำนเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค 
    2.4.1  นายปิยะ  พลไกรษร เภสัชกรช านาญการ 

     2.5  เผยแพร่ข้อมูลกลุ่มงำนกำรแพทย์ 

    นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีทุมขันธ์  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 

     2.6  เผยแพร่ข้อมูลกลุ่มงำนรังสีวิทยำ 
    นายสุวัจชัย  ศรีละครดี  นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 

     2.7  เผยแพร่ข้อมูลกลุ่มงำนประกันสุขภำพ ยุทธศำสตร์และสำรสนเทศ
ทำงกำรแพทย ์
    2.7.1  นางยุพิน  หิรัญพต พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
    2.7.2  นายนิติภูมิ  บัววิชัยศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
    2.7.3  นส.ร าพรรณ  ชาญวิรัตน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    2.7.4  นส.พนิดา  สีดาช่วย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    2.7.5  นส.หญิง  ประชินโชติ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    2.7.6  นางชุตินันท์  สอนศาลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
    2.7.7  นส.สุกัญญา  สงสิริ เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน 
    2.7.8  นส.รุจจิรา  อันทะรัง เจ้าพนักงานเวชสถิติ 
    2.7.9  นายคมสันต์  ชมภูราช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

     2.8  เผยแพร่ข้อมูลกลุ่มงำนบริกำรด้ำนปฐมภูมิและองค์รวม 
    2.8.1  นส.อารยา  ฉัตรธนะพานิช  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    2.8.2  นางอรอุมา  รัตนบุรมย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    2.8.3  นส.ทัศนีย์  เลิศไธสง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    2.8.4  นส.ตุลาพร  เนื่องแก้ว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

2.8.5  นางยุพาพนา  พันธ์แก้ว... 
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    2.8.5  นางยุพาพนา  พันธ์แก้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    2.8.6  นส.ชุตินันท์  พลศิริ พยาบาลวิชาชีพ 

     2.9  เผยแพร่ข้อมูลกลุ่มงำนเวชศำสตร์ฟื้นฟู 
    นางสาวนีรนาท  ดีอันกอง  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 

   2.10  เผยแพร่ข้อมูลกลุ่มงำนกำรพยำบำล 
   2.10.1  นางสิริวิภา  โรจนรัตนางกูร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
   2.10.2  นางทิพานันท์  แดนสีแก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
   2.10.3  นางอัจฉรา  วรรณชารี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
   2.10.4  นางนุสรา  ธนเหมะธุลิน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
   2.10.5  นางสาวเสาวลักษณ์  พูลศิริ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
   2.10.6  นางสาวณัฐพร  สายแสงจันทร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

  2.11  เผยแพร่ข้อมูลกลุ่มงำนจิตเวชและยำเสพติด 
   2.11.1  นางสุจิตรา  ยะวร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
   2.11.2  นางสาวศิรริัตน์  ขันธเวช พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

  2.12  เผยแพร่ข้อมูลกลุ่มงำนพัฒนำคุณภำพและวิชำกำร 
   นางสิริวิภา  โรจนรัตนางกูร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

   2.13  เผยแพร่ข้อมูลกลุ่มงำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 
    2.13.1  นส.สุพัฒนา  ทองมนต์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
    2.13.2  นส.ภัสราภรณ์  จวบบุญ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
    2.13.3  นส.ธัญลักษณ์  เที่ยงท า แพทย์แผนไทย 
   2.14  เผยแพร่ข้อมูลกลุ่มงำนโภชนศำสตร์ 
    นางสาวบุหลัน  อาสาสี  นักโภชนาการปฏิบัติการ 

   2.15  เผยแพร่ข้อมูลกลุ่มงำนควบคุมโรคและอนำมัยส่ิงแวดล้อม 
    2.15.1  นายนรภัทร  ศรชีุม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    2.15.2 นส.ธัญญาลักษณ์  โนนทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

   2.16  เผยแพร่ข้อมูลกลุ่มงำนสุขศึกษำ ประชำสัมพันธ์ และโครงกำรพิเศษ 
    2.16.1  นายนรภัทร  ศรชีุม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    2.16.2  นส.วรรณิภา  สุขชารี เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
    2.16.3  นส.ชุลีพร  สารประเสริฐ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 

  บทบำทหน้ำที่ 

   น าเข้าและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน โดย
เสนอผ่านหัวหน้ากลุ่มงานพิจารณาอนุญาต ตามประกาศโรงพยาบาลเชียงยืน เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 ส าหรบักลุ่มงานต่างๆ ของโรงพยาบาลเชียงยืน 

  ทั้งนี ้ตั้งแตว่ันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

     สั่ง ณ วันที่   7   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 
 
       (นายณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย) 
     นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) 
        รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 


