
 
 
 

 

ประกาศโรงพยาบาลเวียงหนองลอ่ง 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖5 

------------------------------------ 
 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัด
ให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องด าเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
(Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอ านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน นั้น 
 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จึงก าหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ดังต่อไปนี้ 

๑. ให้หน่วยงานในโรงพยาบาลเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังน้ี 
๑.๑ ข้อมูลหน่วยงาน (General Information) ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  

โครงสร้างหน่วยงาน ท าเนียบผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสงู (Chief information Officer 
: CIO) อ านาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ค า
รับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร 
แผนที่ตั้งหน่วยงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) 
      ๑.๒ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน (Law, Regulatory, Compliance) โดย
แสดงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน 
      ๑.๓ คลังความรู้ (Knowledge) เช่น ข่าวสารความรู้สุขภาพในรูปแบบ Info Graphic สื่อมัลติมีเดีย 
บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติต่างๆ โดยอ้างอิงถึงแหล่งที่มาและวัน เวลา ก ากับ เพื่อประโยชน์ในการน าข้อมูล
ไปใช้ต่อ (ถ้ามี) 
      ๑.๔ รายช่ือเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Web link) เช่น หน่วยงานในสังกัด หน่วยงานสังกัด
เดียวกัน หน่วยงานภายนอก หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ 
      ๑.๕ ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนดตาม
มาตรา ๙ (๘) และมาตรฐานเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version ๒.๐) 
ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
      ๑.๖ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานพร้อมอธิบายข้ันตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละข้ันตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยจัดท าเป็น
รูปแบบ “คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 



                  ๑.๗ คู่มือ... 
-๒- 

       ๑.๗ คู่มือส าหรับประชาชน (Service Information) ข้อมูลการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน โดย
แสดงข้ันตอนการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนพร้อมอธิบายข้ันตอนบริการอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ควรระบุระยะเวลาใน
แต่ละข้ันตอนของการให้บริการนั้นๆ โดยจัดท าเป็นรูปแบบ “คู่มือส าหรับประชาชน” และสามารถดาวน์โหลด
เอกสาร คู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม (Download Forms) เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อ
ราชการ (ถ้ามี) 
       ๑.๘ ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน รวมถึง
ข่าวประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
       ๑.๙ ระบบงานให้บริการในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Service) เป็นระบบงานตามภารกิจหน่วยงานที่
จัดท าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือ Mobile Application ในลักษณะสื่อสารสองทาง 
(Interactive) (ถ้ามี) 
       ๑.๑๐ แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 ๒. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ให้ด าเนินการดังนี้ 
       ๒.๑ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้รับผิดชอบสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน มีหน้าที่
บริหารจัดการเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
  ๒.๑.๑ หน่วยงานเจ้าของข้อมูล น าส่งข้อมูลข่าวสาร พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงานตามประกาศโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖3 ผ่านช่องทาง ได้แก่ หนังสือราชการ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และช่องทาง
สื่อสารอื่น โดยระบุช่ือ ต าแหน่ง หน่วยงาน และข้อมูลการติดต่อกลับอย่างชัดเจน 
  ๒.๑.๒ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ด าเนินการอนุมัติ/อนุญาตให้น าข้อมูลข้ึน
เผยแพร่ในเว็บไซต์ และมอบหมายกลุ่มงานบริหารทั่วไปเพื่อการจัดการ 
  ๒.๑.๓ กลุ่มงานบริหารทั่วไป มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) ซึ่งได้รับสิทธ์ิ 
(UsernameและPassword) เข้าสู่ระบบบริหารจดัการด าเนินการน าข้อมูลข่าวสารข้ึนเว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง 
ระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์ 
และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น 
  ๒.๑.๔ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) มีหนา้ที่ตรวจสอบความเป็นปจัจบุันของข้อมูล (น า
ออกเมื่อครบระยะเวลา) และความครบถ้วนตามมาตรฐานเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ (Government Website 
Standard Version ๒.๐) ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการก าหนด ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
      ๒.๒ การออกแบบเว็บไซต์ หน่วยงานต้องค านึงถึงการแสดงผลบนอุปกรณ์ที่มีความหลากหลาย ควร
ออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับขนาดหน้าจออุปกรณ์ทุกชนิด ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดหน้าจอแตกต่างกัน รวมถึง 
Smart Device เช่น Smart Phone Tablet 
      ๒.๓ การเข้าถึงเว็บไซต์ของประชาชน หน่วยงานต้องค านึงถึงเวอร์ช่ันข้ันต่ าของบราวน์เซอร์ที่รองรับ
การแสดงผล หรือการท างานที่สมบรูณ์ของโปรแกรมที่ใช้ในการดูเอกสารบนเว็บไซต์ เช่น PDF Readers/Viewers 
หรือ Open Source อื่นๆ เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานควรแจ้งไว้ในส่วนล่างของเว็บไซต์ หรือหน้าเพจที่แสดง เอกสาร   
นั้น ๆ ของหน่วยงาน 
 
 



๒.๔ การบริหาร... 
 

-๓- 
 
      ๒.๔ การบริหารจัดการเว็บไซต์ หน่วยงานควรมีการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัย เช่น การใช้รหัสผ่านเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Username / Password)  
      ๒.๕ การจัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง 
หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
      ๒.๖ การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็บไซต์ ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางอินเทอร์เน็ต 
(Cyber Security) ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๔๔ พระราชบัญญัติว่า
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ “มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยส าหรับ
เว็บไซต์ (Website Security Standard)” ประกาศโดยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) อาทิ การติดตั้งใบรับรองความปลอดภัย (CA) และใช้ HTTPS (Hypertext Tranfer Protocol Secure) 
ช่วยรักษาความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลผู้ใช้และเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับระหว่างคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้กับ
เว็บไซต์ที่มีบริการรับข้อมูล การใช้ Software หรือ Hardware ป้องกันการบุกรุกโจมตี (Firewall) 
      ๒.๗ ข้อมูลข่าวสารต้องใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายเนื้อหาที่มีความถูกต้อง และมีความเหมาะสม 
ข้อความ และรูปภาพประกอบที่น ามาใช้จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ หากจ าเป็นต้องน ามาเผยแพร่ ให้ระบุแหล่งที่มา
ข้อมูลอ้างอิงรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่อนุญาต ได้แก่ ไฟล์ที่มีนามสกุล .pdf .xls .doc .docx .jpg .png .zip .rar ขนาด
ไฟล์ (size) ไม่ควรเกินไฟล์ละ ๔ MB และต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๓. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ด าเนินการดังนี้ 
      ๓.๑ หัวหน้าหน่วยงาน แต่งตั้งหรือมอบหมายกลุ่ม/ฝ่ายหรือคณะท างานหรือเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน
บริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
      ๓.๒ การน าเข้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจบุัน ถูกต้องและครบถ้วน ระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของ
ข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์โดยมีล าดับการปฏิบัติอย่าง
น้อย ดังนี้ 
  ๓.๒.๑ เจ้าหน้าที่เสนอข้อมลูข่าวสารที่ประสงค์จะน าข้ึนเผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้หัวหน้ากลุ่มงานที่
รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์เสนอผู้อ านวยการพิจารณาอนุญาต ด้วยแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ตามแนบท้ายประกาศที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

๓.๒.๒ กรณีอนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) ซึ่ง
ได้รับสิทธ์ิ (Username และ Password) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ด าเนินการน าข้อมูลข่าวสารข้ึน
เว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น 

  ๓.๒.๓ กรณีไม่อนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของ
ข้อมูลข่าวสารนั้นพร้อมช้ีแจงเหตุผล เช่น ไม่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ
ไฟล์ข้อมูลที่อนุญาต 
 ๔. กลไกการตรวจสอบ ก ากับติดตามอย่างต่อเน่ือง 
     ๔.๑ หน่วยงานต้องก าหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Master) อย่าง
น้อย ๒ คน เพื่อท างานทดแทนกันได้ 
     ๔.๒ เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุกรายการที่เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน หากพบว่าครบระยะเวลาการเผยแพร่ให้น ารายการนั้นลงจากเว็บไซต์ 
 



๔.๓ เจ้าหน้าที่... 
 

-๔- 
 
     ๔.๓ เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการข้อมูลข่าวสารตาม
มาตรฐานเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version ๒.๐) ของส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ 
มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด 
     ๔.๔ เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
แก่ทางราชการ 
     ๔.๕ ให้หน่วยงานส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์ การรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึกอบรม (Training) การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Management) 
 ทั้งนี้ ให้น าประกาศ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4
นี้ ข้ึนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 
       ประกาศ ณ วันที่   8 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 

(นางสาวมัลลิกา   โมกขะสมิต) 
                          นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  
                    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑  

 
 
 
 
 
 
 

๕ นาที เจ้าหน้าที่ผูป้ระสงค์จะ
เผยแพร่ข้อมลู 

๒  
 
 
 
 
 
                                                                                   
 
 
 

๕ นาที 
 
 
 
 
 

๕ นาที      

หัวหน้ากลุ่มงานที่ดูแล
เว็บไซต ์
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบ 

๓  
 
 
 
 

ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.เจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูล 

เสนอข้อมูลข่าวสารให้หัวหน้ากลุ่มงานที่
จะเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเสนอหัวหน้ากลุ่ม
งานที่ดูแลเว็บไซต์ 

๒.๒ ไม่อนุญาตจนท.
ผู้รับผิดชอบ ประสาน
แจ้งกลับไปยังจนท.ผู้
ประสงค์เผยแพร่ข้อมูล 

๒.หัวหน้ากลุ่มงานที่ดูแลเว็บไซต์เสนอ
ผู้อ านวยการพิจารณาอนุญาต 

พิจารณา 

๓.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วน ตลอดจนความเป็นปัจจุบันของข้อมูล และน า
ข้อมูลลงจากเว็บไซต์ เม่ือครบระยะเวลาการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร 

๒.๑ อนุญาต จนท.ผู้รับผิดชอบ น า
ข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 



 
 
ค าอธิบายขั้นตอนการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
 

๑. ขอบเขต 
เริ่มจากเจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง เสนอ 

ข้อมูลข่าวสารให้หัวหน้ากลุ่มงานที่จะเผยแพรข้่อมูลเพื่อเสนอหัวหน้ากลุ่มงานที่ดูแลเว็บไซต์ เพื่อเสนอผู้อ านวยการ
เพื่อพิจารณา 
  กรณีอนุญาต เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) น าข้อมูลข่าวสารข้ึนเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนความเป็นปัจจุบันของข้อมูล 
  กรณีไม่อนุญาต ให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
(Web Master) ประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพรข้่อมูล พร้อมช้ีแจงเหตุผล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้
ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมลู ด าเนินการแก้ไข แล้วเสนอข้อมูลที่ประสงค์จะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเวียง
หนองล่อง ต่อหัวหน้ากลุ่มงาน ตามขั้นตอนแรกอีกครั้ง 

๒. ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
(๑) เจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูล เสนอข้อมูลข่าวสารให้หัวหน้ากลุ่มงานที่จะเผยแพร่ข้อมูลเพื่อ 

เสนอหัวหน้ากลุ่มงานที่ดูแลเว็บไซต์ 
(๒) หัวหน้ากลุ่มงานที่ดูแลเว็บไซต์เสนอผู้อ านวยการเพื่อพิจารณาอนุญาต 

๒.๑ กรณีอนุญาต ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) น าข้อมูลข่าวสารข้ึนเว็บไซต์ของ 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่องได้ 
      ๒.๒ กรณีไม่อนุญาต ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) ประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าหน้าที่ผู้
ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลพร้อมช้ีแจงเหตุผล 
 (๓) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนความเป็นปัจจุบัน
ของข้อมูล และน าข้อมูลลงจากเว็บไซต์ เมื่อครบระยะเวลาการเผยแพร่ข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

ค าสั่งโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
ท่ี 1528/2564 

เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ ส าหรับหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งหรือมอบหมายกลุ่ม/ฝ่าย หรือคณะท างาน
หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบรหิารจดัการเว็บไซด์หน่วยงานน้ัน ฉะนั้น เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บ
ไซด์ของโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดในประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน พ.ศ.
๒๕๖๑ ส าหรับหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงแต่งตั้งให้ นายสิรภพ 
อุตสม ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เป็นผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและ
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

๑. ก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซด์ให้รองรับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ  ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจัดซือ้จัดจา้ง กฎ ระเบียบ และ 
อื่นๆ  

๒. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาระ ความรู้และก าหนดแนวทางปฏิบัติในการน าข้อมูลข่าวสารข้ึนเผยแพร่ ผ่านเว็บ
ไซด์รวมทั้งการควบคุมก ากับ เฝ้าระวังการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบของทาง ราชการตาม
แนวทางประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  
 

                 สั่ง ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 
 

 

(นางสาวมัลลิกา   โมกขะสมิต) 
                          นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  
                    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

 


