คาสั่งโรงพยาบาลปากพะยูน
ที่ 214 / 2563
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
................................................................................................
เพื่อให้การปฏิบัติในการกากับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลปากพะยูน เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ดังนี้
1. ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย
1.1 นางสุภารัตน์ เชาวลิต
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
1.2 นางมัสลิน สร้อยละเอียด ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
1.3 นางสาวคนิสา บุญคง
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
2. ผู้อนุมัติรับรอง ได้แก่ นายพิพัฒน์ พิพัฒน์รัตนเสรี ตาแหน่ง นายแพทย์ชานาญการ
3. เจ้าหน้าที่ผู้ปิดประกาศ ประกอบด้วย
1.1 นางสาวจิรสินี นกหมุด
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
1.2 นางสาวสบาย อินทร์ศรี ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
1.3 นางสาวสุวรรณี รอดรวยรื่น ตาแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
1.4 นางสาวฮามีดะห์ เจ๊ะอาลี ตาแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
มีหน้าที่ดังนี้
1. บันทึกทะเบียนคุมประกาศ
2. ลงชื่อพร้อมวันเดือนปี กากับไว้ด้านบนของประกาศ แล้วนาไปปิดประกาศที่บอร์ดปิด
ประกาศ โดยมีพยาน 1 คน
4. เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกทะเบียนประกาศ และผู้ปลดประกาศ ประกอบด้วย
2.1 นางสาวฮาซาน๊ะ หลีหนุด ตาแหน่ง พนักงานธุรการ
2.2 นางสาววิไลลักษณ์ ปิติ
ตาแหน่ง พนักงานธุรการ
มีหน้าที่ดังนี้คือ
การบันทึกทะเบียน
1. บันทึกรายละเอียดในทะเบียนคุม
2. ออกเลขลาดับที่ของประกาศ พร้อมทั้งบันทึกเลขลาดั บที่ดังกล่าวไว้ด้านบนของประกาศ
ฉบับที่จะปิดประกาศ
3. ส่งมอบประกาศให้กับผู้ปิดประกาศ โดยมีพยาน 1 คน (หน้าที่ตามข้อ 1. – 3. ต้องทาให้เสร็จ
ในวันเดียวกัน)
การปลดประกาศสอบราคา
1. ปลดประกาศที่ครบกาหนดและเก็บไว้เป็นหลักฐาน
2. ลงชื่อและวันเดือนปีที่ปลดประกาศ กากับไว้ด้านล่างของประกาศ และในทะเบียนประกาศ
โดยมีพยาน 1 คน
2./5. เจ้าหน้าที่...

-25. เจ้าหน้าที่ผู้นาข้อมูลข่าวสารประกาศผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ประกอบด้วย
1. นายวิเชียร นุ่นศรี
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2. นายสุกรี แหละหมัน
ตาแหน่ง พนักงานประจาเครื่องคอมพิวเตอร์
3. นางสาวจิรสินี นกหมุด
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
มีหน้าที่ดังนี้
1. บันทึกทะเบียนคุมประกาศ
2. ลงชื่อพร้อมวันเดือนปี กากับไว้ด้านบนของประกาศ แล้วนาข้อมูลประกาศขึ้นเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาล โดยมีพยาน 1 คนลงชื่อพร้อมวันเดือนปีที่นาส่งในทะเบียนประกาศ
6. เจ้าหน้าที่พยาน ประกอบด้วย
1. นางสาวมัสลิน สร้อยละเอียด ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
2. นางสาวคนิสา บุญคง
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
3. นางสาวกนกวรรณ น้อยแก้ว ตาแหน่ง พนักงานธุรการ
มีหน้าที่ดังนี้
1. เป็นพยานในการปิดประกาศ
2. ลงชื่อพร้อมวันเดือนปีในทะเบียนประกาศในฐานะพยาน
3. เป็นพยานในการปลดประกาศ
4. ลงชื่อพร้อมวันเดือนปีในทะเบียนประกาศในฐานะพยาน
ทั้งนี้ ให้ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งข้างต้นปฏิบัติห น้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด
หากไม่สามารถปฏิบั ติหน้ าที่ได้ให้ ผู้มีรายชื่อล าดับถัดไปปฏิ บัติหน้าที่แทน และทุกขั้นตอน การปลดประกาศ
จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวกัน หรืออย่างช้าภายในวันทาการถัดไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

(นายพิพัฒน์ พิพัฒน์รัตนเสรี)
นายแพทย์ชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลปากพะยูน

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปากพะยูน
โทรศัพท์ 0-7469-90๒๓ ต่อ 129
ที่ พท 0032.301/4/
วันที่ 1 ธันวาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลปากพะยูน
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 กาหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องดาเนินงานตามมาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอานวยความสะดวกให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก มีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติในการกากับดูแลระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาล
ปากพะยูน สอดคล้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และให้การดาเนินงานของ
โรงพยาบาลปากพะยูนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน ถูกต้อง เห็นสมควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ดังกล่าวต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบด้วยขอได้โปรดลงนามในคาสั่งแนบมาพร้อมนี้

(นางสาวจิรสินี นกหมุด)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสุภารัตน์ เชาวลิต)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
- ทราบ/เห็นชอบ
(นายพิพัฒน์ พิพัฒน์รัตนเสรี)
นายแพทย์ชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลปากพะยูน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลปากพะยูน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศโรงพยาบาลปากพะยูน
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลปากพะยูน
วัน/เดือน/ปี : 1 ธันวาคม ๒๕๖3
หัวข้อ : คาสั่งโรงพยาบาลปากพะยูน ที่ 214/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
คาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาล
Link ภายนอก : http://www.pakphayunhospital.net/index.php/ita
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………….......
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ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นางสุภารัตน์ เชาวลิต)
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบตั ิการ
วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

(นายพิพัฒน์ พิพัฒน์รตั นเสรี)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลปากพะยูน
วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นายวิเชียร นุ่นศรี)
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิ าร
วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

