
 

 
 
 
 

 
ค าสั่งโรงพยาบาลปาย 

 ที ่๐54 / ๒๕๖5 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

โรงพยาบาลปาย 
---------------------------------------------------------- 

 ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยก าหนดให้หน่วยงานมี
การก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งเป็น
การประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ก าหนดให้หน่วยงานเปิดเผย
ข้อมูลของหน่วยงานอย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

ดังนั้น เพ่ือให้กระบวนการในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานมีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และเพ่ือให้การรายงานงานข้อมูล การก ากับติดตาม 
การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ มีความถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพ  จึงแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลปาย ดังนี้ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 
 ๑.๑ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปาย  ประธานกรรมการ     
  ๑.๒ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์   กรรมการ 
  ๑.๓ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม   กรรมการ 
 ๑.๔ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  กรรมการ 
 ๑.๕ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป   กรรมการ 
 ๑.๖ หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์   กรรมการ 
 ๑.๗ หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา   กรรมการ 
 ๑.๘ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู  กรรมการ 
 ๑.๙ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ กรรมการ 
 ๑.๑๐ หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์กรรวม  กรรมการ 
 ๑.๑๑ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล  กรรมการ 
 ๑.๑๒ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๑๓ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน IT โรงพยาบาลปาย ผู้ช่วยเลขานุการฯ 

มีอ านาจหน้าที่ ให้ค าปรึกษา และก ากับติดตามรายงานข้อมูลการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์  

 
 
 
 
 
 

๒./๒. คณะกรรมการด าเนินงาน... 
 



-๒- 

๒. คณะกรรมด าเนินงาน 

 ๒.๑ ผู้รับผิดชอบการใหข้้อมูลกลุ่มงานการแพทย์  กรรมการ 
 ๒.๒ ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลกลุ่มงานทันตกรรม  กรรมการ 
 ๒.๓ ผู้รับผิดชอบการใหข้้อมูลกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  กรรมการ 
 ๒.๔ ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลกลุ่มงานบริหารทั่วไป  กรรมการ 
 ๒.๕ ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลกลุ่มงานโภชนศาสตร์  กรรมการ 
  ๒.๖ ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลกลุ่มงานรังสีวิทยา  กรรมการ 
 ๒.๗ ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลกลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู  กรรมการ 
 ๒.๘ ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลกลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 

 กรรมการ 
 ๒.๙ ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์กรรวม กรรมการ 
 ๑.๑๒ ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลกลุ่มงานการพยาบาล  กรรมการ 
 ๑.๑๓ ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรรมการ 
  ๑.๑.๔ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน IT โรงพยาบาลปาย  กรรมการและเลขาฯ 

มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑. น าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลปาย 
๒. ชี้แจงการด าเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลปาย 
๓. ก ากับติดตามการรายงานข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลปาย 
๔. สรุปการรายงานข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลปาย 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 สั่ง ณ วันที่  1   เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 
                                                                                  

                                                                  (นายวัฒนชัย  วิเศษสมิต) 
                                                              ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปาย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

 
 
 
 

ค าสั่งโรงพยาบาลปาย 
 ที ่๐๐6 / ๒๕๖5 

เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
โรงพยาบาลปาย 

---------------------------------------------------------- 
 ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยก าหนดให้หน่วยงาน    
มีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งเป็น
การประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ก าหนดให้หน่วยงานเปิดเผย
ข้อมูลของหน่วยงานอย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

ดังนั้น เพ่ือให้กระบวนการในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานมีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และเพ่ือให้การรายงานงานข้อมูล การก ากับติดตาม 
การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ มีความถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปายจึงมีค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลปาย ดังนี้ 

๑. ผู้อนุมัติรับรองการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 - นายวัฒนชัย  วิเศษสมิต ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปาย 

มีอ านาจหน้าที่ ให้ค าปรึกษา และก ากับติดตามรายงานข้อมูลการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ และอนุมัติรับรองการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

๒. ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 ๒.1 นางสาวกรรณิกา  พิมาร   ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 ๒.๒ นางสาวจันทร์ดี  ศานติไพรสกุล  ต าแหน่ง   แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
  ๒.๓ นางมัลลิกา  กันทา   ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ  
 ๒.4 นายวิธี  เทอดชูสกุลชัย            ต าแหน่ง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
  ๒.5 นางชญาภา  ตาแก้ว   ต าแหน่ง   นักวิชาการพัสดุ 
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑. ชี้แจงการด าเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลปาย 
๒. ก ากับติดตามการรายงานข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลปาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒/๓ ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูล... 



-๒- 

๓. ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 ๓.๑ นายธเนศวร  ค่ายเทศ        ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน 
 ๓.๒ นางสาวจันทร์ดี  ศานติไพรสกุล ต าแหน่ง  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  

  

มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
๑. น าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลปาย 
๒. สรุปการรายงานข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลปาย 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 สั่ง ณ วันที่  3  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5   
      

                                                                                         

                                                                  (นายวัฒนชัย  วิเศษสมิต) 
                                                               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


