
 
 

ค ำสั่งโรงพยำบำลหนองวัวซอ 
ที ่128/2564 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะท ำงำนบริหำรจัดกำรเว็บไซต์โรงพยำบำลหนองวัวซอ 
------------------------------------------- 

  ตำมประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ลงวันที่  31 พฤษภำคม พ .ศ .2561 
เรื่อง แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ.2561 ส ำหรับหน่วยงำนในรำชกำรบริหำร
ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค  ได้ก ำหนดให้หัวหน้ำหน่วยงำนแต่งตั้งหรือมอบหมำยให้ กลุ่ม /ฝ่ำยหรือคณะท ำงำนหรือ
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ของหน่วยงำน นั้น 
 

  ฉะนั้น  เพื่อให้กำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ ผ่ำนเว็บไซต์โรงพยำบำลหนองวัวซอ เป็นไปตำมแนวทำง
ที่ก ำหนดในประกำศฯ ดังกล่ำวข้ำงต้น  จึงขอแต่งตั้งคณะท ำงำนบริหำรจัดกำรเว็บไซต์โรงพยำบำลหนองวัวซอ  โดยมี
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบและอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
  1. นำงอังคณำ   นำมบุตร           พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร        ประธำนคณะท ำงำน 
  2. นำยศุภชัย  รินทร์น้อย           นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์         คณะท ำงำน 
  3. นำยอำคม  บุตรน้อย           เจ้ำพนักงำนประจ ำเครื่องคอมพิวเตอร์    คณะท ำงำน 
  4. นำงสำวกมลรัตน์  ทองเพชร เจ้ำพนักงำนเวชสถิติ                  คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
 

  โดยให้มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 
  1. ก ำหนดแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำเว็บไซต์ของโรงพยำบำลหนองวัวซอ 
  2. ก ำหนดแนวทำงส่งเสริมกำรเพ่ิมพูนควำมรู้และทักษะกำรบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ กำรรักษำควำม
มั่นคงปลอดภัยของสำรสนเทศ (Cyber Security)  ให้แก่เจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลหนองวัวซอ 
  3. ศึกษำ วิเครำะห์ และก ำหนดลักษณะข้อมูลข่ำวสำรที่อนุญำตให้น ำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยำบำลหนองวัวซอ 
  4. ก ำหนดแนวทำงกำรน ำข้อมูลข่ำวสำรลงจำกเว็บไซต์โรงพยำบำลหนองวัวซอ 
  5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

  ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  16  พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 
 

        
(นำยปกรณ์  จำรักษ์) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองวัวซอ 



 
 

ค ำสั่งโรงพยำบำลหนองวัวซอ 
ที ่127/2564 

เรื่อง  มอบหมำยกำรด ำเนินกำรในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของโรงพยำบำลหนองวัวซอ 
------------------------------------------- 

 

  ตำมประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ลงวันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ.2561 เรื่อง แนว
ทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  พ.ศ.2561  ส ำหรับหน่วยงำนในรำชกำรบริหำร
ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค  ได้ก ำหนดให้หัวหน้ำหน่วยงำนแต่งตั้งหรือมอบหมำยให้ กลุ่ม /ฝ่ำยหรือคณะท ำงำนหรือ
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ของหน่วยงำน และค ำสั่งโรงพยำบำลหนองวัวซอ ที่ 128/2564 ลงวันที่ 16  
พฤศจิกำยน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนบริหำรจัดกำรเว็บไซต์โรงพยำบำลหนองวัวซอ  ได้แต่งตั้งคณะท ำงำนบริหำร
จัดกำรเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต โรงพยำบำลหนองวัวซอ นั้น 
 

  ฉะนั้น  เพื่อให้กำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ ผ่ำนเว็บไซต์โรงพยำบำลหนองวัวซอ เป็นไปตำมแนวทำง
ที่ก ำหนดในประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ลงวันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ.2561 เรื่อง แนวทำงกำรเผยแพร่
ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ.2561 ส ำหรับหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค  
โรงพยำบำลหนองวัวซอ จึงออกค ำสั่งไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 มอบหมำยกำรด ำเนินกำรในกำรพิจำรณำอนุญำตให้น ำข้อมูลข่ำวสำรขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยำบำลหนองวัวซอ ดังนี้ 
 1.1 ข้อมูลข่ำวสำรที่ได้รับอนุญำตจำกผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองวัวซอ ให้น ำขึ้นเผยแพร่บน
เว็บไซต์โรงพยำบำลหนองวัวซอ ให้เจ้ำหน้ำที่ตำมข้อ 2 ด ำเนินกำรตำมข้อ 3.1 
 1.2 ให้ประธำนคณะท ำงำนบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ และคณะกรรมกำรบริหำรโรงพยำบำลหนอง
วัวซอ  เป็นผู้พิจำรณำอนุญำตให้น ำข้อมูลข่ำวสำรขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยำบำลหนองวัวซอ 
 1.3 กำรมอบหมำยกำรพิจำรณำอนุญำตให้น ำข้อมูลข่ำวสำรขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ โรงพยำบำล
หนองวัวซอ ตำมข้อ 1.2 เป็นกำรมอบหมำยกำรด ำเนินกำรเฉพำะข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับงำนในฝ่ำย/งำน ที่อยู่ใน
ควำมรับผิดชอบของตนเท่ำนั้น 
  ข้อ 2 มอบหมำยกำรด ำเนินกำรในกำรดูแลบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ (Web Master)  ให้เจ้ำหน้ำที่
โรงพยำบำลหนองวัวซอ ดังต่อไปนี้ ด ำเนินกำร 
 2.1 นำยศุภชัย    รินทร์น้อย          นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์   
 2.2 นำงสำวกมลรัตน์    ทองเพชร    เจ้ำพนักงำนเวชสถิติ 
  ข้อ 3 กำรมอบหมำยด ำเนินกำรตำมข้อ 2 เป็นกำรมอบหมำยกำรด ำเนินกำรเฉพำะในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 3.1 กำรน ำข้อมูลข่ำวสำรที่ได้รับอนุญำตให้น ำขึ้นเผยแพร่เว็บไซต์โรงพยำบำลหนองวัวซอ ตำม
ข้อ 1 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยำบำลหนองวัวซอ  
 3.2 กำรน ำข้อมูลข่ำวสำรลงจำกเว็บไซต์โรงพยำบำลหนองวัวซอ ตำมแนวทำงที่คณะท ำงำน
บริหำรจัดกำรเว็บไซต์โรงพยำบำลหนองวัวซอ ก ำหนด 
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  ข้อ 4 กรณีผู้ได้รับมอบหมำยกำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่งนี้ เห็นควรมอบหมำยกำรด ำเนินกำรให้เจ้ำหน้ำที่
โรงพยำบำลหนองวัวซอ รำยอ่ืน ด ำเนินกำร ก็ให้กระท ำได้โดยถือว่ำผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองวัวซอ  ให้ควำม
เห็นชอบแล้ว 
  ข้อ 5 ในกำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่งนี้  ให้ผู้ได้รับมอบหมำยด ำเนินกำร ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติและ
ประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ลงวันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ.2561 เรื่อง แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  พ.ศ.2561  ส ำหรับหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค โดย
เคร่งครัด ต่อไป 
 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  16  พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 
 

        
(นำยปกรณ์  จำรักษ์) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองวัวซอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


