
 

 

 
 
 
 
 
 ค ำสั่งโรงพยำบำลปำกพะยูน 

ที่  840/2561 
เรื่อง  แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร 

............................................. 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติในกำรก ำกับดูแลกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของโรงพยำบำลปำกพะยูน เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติ  ดังนี้ 

1. ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย 
1.1 นำยส ำรำญ  ทองศรีชุม  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน 
1.2 นำงมัสลิน  สร้อยละเอียด ต ำแหน่ง นักวิชำกำรพัสดุ 
1.3 นำงจินตนำ  มีเสน  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนพัสดุ 

2. ผู้อนุมัติรับรอง ได้แก่ นำยพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี ต ำแหน่ง นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
3. เจ้าหน้าที่ผู้ปิดประกาศ ประกอบด้วย 
 1.1 นำงสำวจิรสินี  นกหมุด ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
 1.2 นำงสำวสบำย  อินทร์ศรี ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

1.3 นำงสำวสุวรรณี รอดรวยรื่น ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 
 1.4 นำงจินตนำ  มีเสน  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนพัสดุ 
 มีหน้ำที่ดังนี้ 
 1. บันทึกทะเบียนคุมประกำศ 
 2. ลงชื่อพร้อมวันเดือนปี ก ำกับไว้ด้ำนบนของประกำศ แล้วน ำไปปิดประกำศที่บอร์ดปิด

ประกำศ โดยมีพยำน 1 คน 

4. เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกทะเบียนประกาศ และผู้ปลดประกาศ ประกอบด้วย 
 2.1 นำงสำวฮำซำน๊ะ หลีหนุด ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร 
 2.2 นำงสำววิไลลักษณ์  ปิติ ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร 

มีหน้ำที่ดังนี้คือ 
 กำรบันทึกทะเบียน 
 1. บันทึกรำยละเอียดในทะเบียนคุม 
 2. ออกเลขล ำดับที่ของประกำศ พร้อมทั้งบันทึกเลขล ำดับที่ดังกล่ำวไว้ด้ำนบนของประกำศ

ฉบับที่จะปิดประกำศ 
 3. ส่งมอบประกำศให้กับผู้ปิดประกำศ โดยมีพยำน 1 คน (หน้ำที่ตำมข้อ 1. – 3. ต้องท ำให้เสร็จ

ในวันเดียวกัน) 
 กำรปลดประกำศสอบรำคำ 
 1. ปลดประกำศท่ีครบก ำหนดและเก็บไว้เป็นหลักฐำน 
 2. ลงชื่อและวันเดือนปีที่ปลดประกำศ ก ำกับไว้ด้ำนล่ำงของประกำศ และในทะเบียนประกำศ 

โดยมีพยำน 1 คน 

 2./5. เจ้ำหน้ำที่... 
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5. เจ้าหน้าที่ผู้น าข้อมูลข่าวสารประกาศผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ประกอบด้วย 
 1. นำยวิเชียร  นุ่นศรี ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
 2. นำยสุกรี  แหละหมัน ต ำแหน่ง พนักงำนประจ ำเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 3. นำงจินตนำ  มีเสน ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนพัสดุ 
มีหน้ำที่ดังนี ้

1. บันทึกทะเบียนคุมประกำศ 
2. ลงชื่อพร้อมวันเดือนปี ก ำกับไว้ด้ำนบนของประกำศ แล้วน ำข้อมูลประกำศขึ้นเว็บไซต์ของ

โรงพยำบำล โดยมีพยำน 1 คนลงชื่อพร้อมวันเดือนปีที่น ำส่งในทะเบียนประกำศ 

6. เจ้าหน้าที่พยาน ประกอบด้วย 
 1. นำงสำวมัสลิน  สร้อยละเอียด ต ำแหน่ง นักวิชำกำรพัสดุ 
2. นำงสำวคนิสำ  บุญคง  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

 3. นำงสำวกนกวรรณ  น้อยแก้ว ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร 
 มีหน้ำที่ดังนี้ 
 1. เป็นพยำนในกำรปิดประกำศ 
 2. ลงชื่อพร้อมวันเดือนปีในทะเบียนประกำศในฐำนะพยำน 
 3. เป็นพยำนในกำรปลดประกำศ 
 4. ลงชื่อพร้อมวันเดือนปีในทะเบียนประกำศในฐำนะพยำน 

 ทั้งนี้  ให้เจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับแต่งตั้งข้ำงต้นปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยโดยเคร่งครัด  
หำกไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ผู้มีรำยชื่อล ำดับถัดไปปฏิบัติหน้ำที่แทน และทุกขั้นตอน กำรปลดประกำศ 
จะต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในวันเดียวกัน หรืออย่ำงช้ำภำยในวันท ำกำรถัดไป 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่        เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561 
 
 
 

(นำยพิพัฒน์ พิพัฒน์รัตนเสรี) 
นำยแพทย์ช ำนำญกำร รักษำกำรในต ำแหน่ง 

ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลปำกพะยูน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ งำนพัสดุ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป โรงพยำบำลปำกพะยูน โทรศัพท์ 0-7469-9047 
ที่ พท 0032.301/4/866                วันที่  6  ธันวำคม 2562  
เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลปำกพะยูน 

ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 มำตรำ 9 ก ำหนดให้หน่วยงำน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้ และต้องด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน
เว็บไซต์ภำครัฐ (Government Website Standard) เพ่ือให้บริกำรตำมภำรกิจและอ ำนวยควำมสะดวกให้
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวก มีควำมถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน  

ดังนั้น เพ่ือให้กำรปฏิบัติในกำรก ำกับดูแลระบบกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของโรงพยำบำล    
ปำกพะยูน สอดคล้องตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 และให้กำรด ำเนินงำนของ
โรงพยำบำลปำกพะยูนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ครบถ้วน ถูกต้อง เห็นสมควรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนใน
กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ดังกล่ำวต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ  และหำกเห็นชอบด้วยขอได้โปรดลงนำมในค ำสั่งแนบมำพร้อม
นี้ 

 
 

                       (นำงจินตนำ  มีเสน) 
                                                 เจ้ำหน้ำที ่

     
  

(นำยส ำรำญ  ทองศรีชุม) 
                              หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ 

                                                                                           
-ทรำบ/เห็นชอบ 

                                                            
                               (นำยพิพัฒน์ พิพัฒน์รัตนเสรี) 

                             นำยแพทย์ช ำนำญกำร รักษำกำรในต ำแหน่ง 
                            ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลปำกพะยูน 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลปากพะยูน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลปากพะยูน 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงำน : โรงพยำบำลปำกพะยูน 
วัน/เดือน/ปี : ๒1 ธันวำคม ๒๕๖๑ 
หัวข้อ: ค ำสั่งโรงพยำบำลปำกพะยูน ที่ 840/2561 เรื่องแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนในกำรเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำร ลงวันที่ 14 ธันวำคม 2561   
รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) 

         ค ำสั่งแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของโรงพยำบำล 
Link ภำยนอก: http://www.pakphayunhospital.net/index.php/ita 
หมำยเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

 

(นำงจินตนำ  มเีสน) (นำยพิพัฒน์  พิพัฒน์รตันเสรี) 
ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนพัสด ุ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลปำกพะยูน 

วันท่ี 19  เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561       วันท่ี 19  เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561       
 

 
ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
 

(นำงจนิตนำ  มเีสน) 
ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนพัสด ุ

วันท่ี 19  เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561       
  


