
สําเนา 
 

คําสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ท่ี 2570/2560 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการและคณะทํางาน 
รักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

อนุสนธิ ตามคําสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ท่ี 723/2560 ลงวันท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2560  เรื่อง 
แตงต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ สอดคลองตามประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 
กระทรวงสาธารณสุข ตามความในมาตรา 5 แหงพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. 2553, 2556 (อยูระหวางการปรับปรุง พ.ศ. 2560) รวมท้ังปองกันปญหา
จากการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ นั้น 

เนื่องดวยมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพ่ือใหสอดคลอง
ตามแนวนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการกาวสูรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government) ใน
การกาวสูนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เห็นควร
อาศัยอํานาจตามมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงออกคําสั่งดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ยกเลิกคําสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ท่ี 723/2560 ลงวันท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2560 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ขอ 2 แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
 2.1 อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ท่ีปรึกษา 
 2.2 รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ท่ีไดรับมอบหมาย 

                   (ผูบริหารระดับสูงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริกาสุขภาพ) 

ประธานกรรมการ 

 2.3 ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน กรรมการ 

 2.4 ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร กรรมการ 

 2.5 ผูอํานวยการกองแบบแผน  กรรมการ 

 2.6 ผูอํานวยการกองสุขศึกษา กรรมการ 

 2.7 ผูอํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  กรรมการ 

 2.8 ผูอํานวยการสํานักบริหาร กรรมการ 

 2.9 ผูอํานวยการกลุมแผนงาน  สํานักบริหาร กรรมการ 

 2.10 ผูอํานวยการกลุมทรัพยากรบุคคล  สํานักบริหาร กรรมการ 

 2.11 ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ  สํานักบริหาร กรรมการ 

 

 

2.12 ผูอํานวยการ... 
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 2.12 ผูอํานวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรรมการ 

 2.13 ผูอํานวยการกองวิศวกรรมการแพทย กรรมการ 

 2.14 ผูอํานวยการกองกฎหมาย กรรมการ 

 2.15 ผูอํานวยการกองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ กรรมการ 

 2.16 ผูอํานวยการกองสุขภาพระหวางประเทศ กรรมการ 

 2.17 ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1            

จังหวัดเชียงใหม 

กรรมการ 

 2.18 ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 2            

จังหวัดพิษณุโลก 

กรรมการ 

 2.19 ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 3               

จังหวัดนครสวรรค 

กรรมการ 

 2.20 ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4            

จังหวัดนนทบุรี 

กรรมการ 

 2.21 ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5               

จังหวัดราชบุร ี

กรรมการ 

 2.22 ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6            

จังหวัดชลบุร ี

กรรมการ 

 2.23 ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 7             

จังหวัดขอนแกน 

กรรมการ 

 2.24 ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 8                  

จังหวัดอุดรธาน ี

กรรมการ 

 2.25 ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9                 

จังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

 2.26 ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10               

จังหวัดอุบลราชธาน ี

กรรมการ 

 2.27 ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 11          

จังหวัดสุราษฎรธาน ี

กรรมการ 

 2.28 ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12            

จังหวัดสงขลา 

กรรมการ 

 2.29 ผูอํานวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมดานระบบบริการสุขภาพ 

ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค 

กรรมการ 

 2.30 ผูอํานวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมดานระบบบริการสุขภาพ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน 

กรรมการ 

2.31 ผูอํานวยการ... 
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 2.31 ผูอํานวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมดานระบบบริการสุขภาพ 

ภาคใต จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

 2.32 ผูอํานวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมดานระบบบริการสุขภาพ 

ชายแดนใต จังหวัดยะลา 

กรรมการ 

 2.33 ผูอํานวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมดานระบบบริการสุขภาพ 

ภาคกลาง จังหวัดชลบุร ี

กรรมการ 

 2.34 ผูอํานวยการกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักบริหาร กรรมการและ

เลขานุการ 

 2.35 หัวหนางานพัฒนาฐานขอมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร 

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักบริหาร 

กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

 2.36 นางสาวธนิมา สังขสวุรรณ 

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักบริหาร 

กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 
 

โดยมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1) ใหขอเสนอแนะ คําแนะนําการกําหนดนโยบายรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

(2) ใหขอเสนอ คําแนะนํา การวางแผนบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพภายใตมาตรฐานสากล 

(3) ใหขอเสนอแนะ คําแนะนําการถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติในการบริหารจัดการระบบความม่ันคงปลอดภัย
ดานสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

(4) ใหขอเสนอแนะ คําแนะนําการตรวจประเมินการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ  
 

ขอ 3 แตงตั้งคณะทํางานรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

3.1 นายภานุวัฒน     ปานเกตุ   ประธาน 
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

3.2 นายอภินันท      นิลฉาย รองประธาน 
ผูอํานวยการกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักบริหาร 

3.3 นางณัฐณิชา       กลัมพสุต  คณะทํางาน 
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ กลุมตรวจสอบภายใน 

3.4 นายทศพล  คลายขํา คณะทํางาน 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

3.5 นายวุฒิศักดิ ์ ชูตน คณะทํางาน 
วิศวกรโยธาชํานาญการ กองแบบแผน 

3.6 วาท่ีร.ต.หญิงชนิสรา ผาคํา คณะทํางาน 
นักวิชาการคอมพิวเตอร กองสุขศึกษา 

3.7 นายอุดร... 
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3.7 นายอุดร อมรไทยสุนทร คณะทํางาน 
นักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 

3.8 นายสุพจน สวางดี คณะทํางาน 
นักวิชาการคอมพิวเตอร กลุมแผนงาน สํานักบริหาร 

3.9 นางสุณี  หาญศรีวรพงศ คณะทํางาน 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักบริหาร 

3.10 นางสาวฐิติยาพร รัตนปยสกุล คณะทํางาน 
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน กลุมคลัง สํานักบริหาร 

3.11 นายทวิช เทียนคํา คณะทํางาน 
นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ กลุมประชาสัมพันธ สํานักบริหาร 

3.12 นายชนนิทร หานตระกูล คณะทํางาน 
นักวิชาการคอมพิวเตอร กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

3.13 นายธันวา โทรวิรัตน คณะทํางาน 
นายชางเทคนิคชํานาญงาน กองวิศวกรรมการแพทย 

3.14 นางวราพร มะลิงาม คณะทํางาน 
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน กองกฎหมาย 

3.15 นายชิติพัทธ ศรีงามเมือง คณะทํางาน 
นักวิชาการคอมพิวเตอร กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

3.16 นายเอกลักษณ คุมเมือง คณะทํางาน 
นักจัดการงานท่ัวไป กองสุขภาพระหวางประเทศ 

3.17 นางสาวกมลพร พันหลอ คณะทํางาน 
นักวชิาการคอมพิวเตอร สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม 

3.18 นายศรุต มวงศิริ คณะทํางาน 
นักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก 

3.19 นายอรรคเดช โฆษิตชัชวาลย คณะทํางาน 
นายชางเทคนิคชํานาญงาน สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 3 จังหวัดนครสวรรค 

3.20 นางสาววรรณภา สอนจันทร คณะทํางาน 
นักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 4 จังหวัดนนทบุร ี

3.21 นายสมยศ หลวงผาด คณะทํางาน 
นายชางเทคนิคชํานาญงาน สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุร ี

3.22 นายทศพงษ ตรีเนตร คณะทํางาน 
นายชางเทคนิคอาวุโส สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 จังหวัดชลบุร ี

3.23 นายอรรณพ ดาทุมมา คณะทํางาน 
นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 จังหวัดขอนแกน 

3.24 นางสาววิรัญชนา คุมเดช คณะทํางาน 
นักวิชาการอุปกรณการแพทย สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 จังหวัดอุดรธานี 

3.25 นายสมยศ บุรีรักษ คณะทํางาน 
นักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา 

 
3.26 นายราชสาส... 
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3.26 นายราชสาส นิอินสิงห คณะทํางาน 
นักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี 

3.27 นายธีรเดช ภัทรวโรดม คณะทํางาน 
นายชางเทคนิคชํานาญงาน สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี                  

3.28 นายธีรพัฒน เตี้ยนวล คณะทํางาน 
นายชางเทคนิคชํานาญงาน สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 12 จังหวัดสงขลา                  

3.29 นายเพ็ญศร ี โตเทศ คณะทํางาน 
นักวิชาการสาธารณสุข สถาบันพัฒนานวัตกรรมดานระบบบริการสุขภาพภาคเหนือ 
จังหวัดนครสวรรค 

3.30 นายกฤษณชัย กิมชัย คณะทํางาน 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สถาบันพัฒนานวัตกรรมดานระบบบริการสุขภาพ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน 

3.31 จ.อ.ศุภปกรณ ขวัญใจ คณะทํางาน 
เจาพนักงานโสตทัศนศึกษาชํานาญการ สถาบันพัฒนานวัตกรรมดานระบบบริการสุขภาพ
ภาคใต จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3.32 นายรุสส ี บาเหะ คณะทํางาน 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สถาบันพัฒนานวัตกรรมดานระบบบริการสุขภาพ
ชายแดนใต จังหวัดยะลา 

3.33 นางสาวนริศรา อารีรักษ คณะทํางาน 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สถาบันพัฒนานวัตกรรมดานระบบบริการสุขภาพ          
ภาคกลาง จังหวัดชลบุร ี

3.34 นางอมรรัตน ทวีกุล คณะทํางาน 
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักบริหาร 

3.35 นางสาวยุภาพันธ บินมิตตอร คณะทํางาน 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักบริหาร 

3.36 นายนันทชัย นุมนอย คณะทํางาน 
นักวิชาการคอมพิวเตอร กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักบริหาร 

3.37 นางรสสุคนธ กงอุบล คณะทํางานและ 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักบริหาร      เลขานุการ 
3.38 นางสาวธนิมา สังขสุวรรณ คณะทํางานและ 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักบริหาร   ผูชวยเลขาฯ 
3.39 นางสาวนรารัตน มูลจันดา คณะทํางานและ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักบริหาร ผูชวยเลขาฯ 
 

โดยคณะทํางานฯ มีบทบาทหนาท่ี ดังนี้ 
(1) วิเคราะหสถานการณความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ของหนวยงานภายในกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพรวบรวมสงกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 
 

(2) วางแผน... 
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