
 

 
 

 

ประกาศโรงพยาบาลเวียงหนองลอง 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. ๒๕๖6 

------------------------------------ 
 ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัด
ใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได และตองดําเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ 
(Government Website Standard) เพื่อใหบริการตามภารกิจและอํานวยความสะดวกใหประชาชนสามารถ
เขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก มีความถูกตอง ชัดเจน ครบถวน เปนปจจุบัน นั้น 
 โรงพยาบาลเวียงหนองลอง จึงกําหนดแนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน 
ดังตอไปนี้ 

๑. ใหหนวยงานในโรงพยาบาลเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน ดังนี้ 
๑.๑ ขอมูลหนวยงาน (General Information) ประกอบดวย ประวัติความเปนมา วิสัยทัศน พันธกิจ  

โครงสรางหนวยงาน ทําเนียบผูบริหาร ขอมูลผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief information Officer 
: CIO) อํานาจหนาที่ ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําป คํา
รับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดชองทางการติดตอสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร 
แผนที่ตั้งหนวยงาน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (email address) 
      ๑.๒ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับหนวยงาน (Law, Regulatory, Compliance) โดย
แสดงท่ีมาของขอมูลอยางชัดเจน 
      ๑.๓ คลังความรู (Knowledge) เชน ขาวสารความรูสุขภาพในรูปแบบ Info Graphic สื่อมัลติมีเดีย 
บทความ ผลงานวิจัย ขอมูลสถิติตางๆ โดยอางอิงถึงแหลงที่มาและวัน เวลา กํากับ เพ่ือประโยชนในการนําขอมูล
ไปใชตอ (ถามี) 
      ๑.๔ รายชื่อเว็บไซตหนวยงานที่เก่ียวของ (Web link) เชน หนวยงานในสังกัด หนวยงานสังกัด
เดียวกัน หนวยงานภายนอก หรือเว็บไซตอ่ืนๆ ที่นาสนใจ 
      ๑.๕ ขอมูลขาวสารที่จัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และขอมูลขาวสารอื่นที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนดตาม
มาตรา ๙ (๘) และมาตรฐานเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version ๒.๐) 
ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 
      ๑.๖ คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงานตามภารกิจของหนวยงาน โดยแสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานพรอมอธิบายขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแตละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยจัดทําเปน
รูปแบบ “คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน” และสามารถดาวนโหลดคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน 
 
 
 
                  ๑.๗ คูมือ... 
 
 
 



 
-๒- 

       ๑.๗ คูมือสําหรับประชาชน (Service Information) ขอมูลการบริการตามภารกิจของหนวยงาน โดย
แสดงข้ันตอนการใหบริการตางๆ แกประชาชนพรอมอธิบายขั้นตอนบริการอยางชัดเจน ทั้งนี้ ควรระบุระยะเวลาใน
แตละขั้นตอนของการใหบริการนั้นๆ โดยจัดทําเปนรูปแบบ “คูมือสําหรับประชาชน” และสามารถดาวนโหลด
เอกสาร คูมือ ตลอดจนแบบฟอรม (Download Forms) เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนในการติดตอ
ราชการ (ถามี) 
       ๑.๘ ขาวประชาสัมพันธ (Public Relations) ขาวสารทั่วไป ภาพขาวกิจกรรม เรื่องแจงเตือน รวมถึง
ขาวประกาศของหนวยงาน เชน ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจาง ผลการจัดซื้อจัดจาง 
       ๑.๙ ระบบงานใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service) เปนระบบงานตามภารกิจหนวยงานที่
จัดทําเปนระบบคอมพิวเตอรใหบริการผานหนาเว็บไซต หรือ Mobile Application ในลักษณะสื่อสารสองทาง 
(Interactive) (ถามี) 
       ๑.๑๐ แสดงสถิติการเขาใชบริการเว็บไซต แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมินความพึง
พอใจที่มีตอเว็บไซตของหนวยงาน 
 ๒. ขั้นตอนการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของโรงพยาบาล ใหดําเนินการดังนี้ 
       ๒.๑ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผูรับผิดชอบสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน มีหนาท่ี
บริหารจัดการเว็บไซตของโรงพยาบาลเวียงหนองลอง 
  ๒.๑.๑ หนวยงานเจาของขอมูล นําสงขอมูลขาวสาร พรอมแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผาน
เว็บไซตของหนวยงานตามประกาศโรงพยาบาลเวียงหนองลอง เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผาน
เว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. ๒๕๖6 ผานชองทาง ไดแก หนังสือราชการ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และชองทาง
สื่อสารอ่ืน โดยระบุชื่อ ตําแหนง หนวยงาน และขอมูลการติดตอกลับอยางชัดเจน 
  ๒.๑.๒ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงหนองลอง ดําเนินการอนุมัติ/อนุญาตใหนําขอมูลขึ้น
เผยแพรในเว็บไซต และมอบหมายกลุมงานบริหารทั่วไปเพ่ือการจัดการ 
  ๒.๑.๓ กลุมงานบริหารทั่วไป มอบหมายใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ (Web Master) ซึ่งไดรับสิทธิ์ 
(UsernameและPassword) เขาสูระบบบริหารจัดการดําเนินการนําขอมูลขาวสารข้ึนเว็บไซตในหมวดหมูที่ถูกตอง 
ระบุแหลงท่ีมาหรือเจาของขอมูล ชวงวันที่ของขอมูลขาวสาร วันที่เผยแพร ประเภท (นามสกุล) ไฟล ขนาดไฟล 
และประสานแจงกลับไปยังเจาของขอมูลขาวสารนั้น 
  ๒.๑.๔ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ (Web Master) มีหนาที่ตรวจสอบความเปนปจจุบันของขอมูล (นํา
ออกเมื่อครบระยะเวลา) และความครบถวนตามมาตรฐานเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐ (Government Website 
Standard Version ๒.๐) ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) และตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และขอมูลขาวสารอื่นที่คณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการกําหนด ทั้งนี้ตองเปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 
๒๕๖๐ อยางเครงครดั เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
      ๒.๒ การออกแบบเว็บไซต หนวยงานตองคํานึงถึงการแสดงผลบนอุปกรณที่มีความหลากหลาย ควร
ออกแบบเว็บไซตใหรองรับขนาดหนาจออุปกรณทุกชนิด ตั้งแตคอมพิวเตอรท่ีมีขนาดหนาจอแตกตางกัน รวมถึง 
Smart Device เชน Smart Phone Tablet 
      ๒.๓ การเขาถึงเว็บไซตของประชาชน หนวยงานตองคํานึงถึงเวอรชั่นขั้นต่ําของบราวนเซอรที่รองรับ
การแสดงผล หรือการทาํงานที่สมบูรณของโปรแกรมที่ใชในการดูเอกสารบนเว็บไซต เชน PDF Readers/Viewers 
หรือ Open Source อ่ืนๆ เปนตน ซึ่งหนวยงานควรแจงไวในสวนลางของเว็บไซต หรือหนาเพจที่แสดงเอกสาร   
นั้น ๆ ของหนวยงาน 

๒.๔ การบริหาร... 
 



-๓- 
 
      ๒.๔ การบริหารจัดการเว็บไซต หนวยงานควรมีการเขารหัสขอมูล (Encryption) เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัย เชน การใชรหัสผานเขาสูระบบจัดการเว็บไซตของหนวยงาน (Username / Password)  
      ๒.๕ การจัดเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Log File) ตามขอกําหนดในพระราชบัญญัติวา
ดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง 
หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใชบริการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
      ๒.๖ การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็บไซต ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางอินเทอรเน็ต 
(Cyber Security) ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ พระราชบัญญัติวา
ดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ “มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสําหรับ
เว็บไซต (Website Security Standard)” ประกาศโดยสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการ
มหาชน) อาทิ การติดตั้งใบรับรองความปลอดภัย (CA) และใช HTTPS (Hypertext Tranfer Protocol Secure) 
ชวยรักษาความสมบูรณถูกตองของขอมูลผูใชและเก็บขอมูลไวเปนความลับระหวางคอมพิวเตอรของผูใชกับ
เว็บไซตที่มีบริการรับขอมูล การใช Software หรือ Hardware ปองกันการบุกรุกโจมตี (Firewall) 
      ๒.๗ ขอมูลขาวสารตองใชคําอธิบาย/คําบรรยายเนื้อหาที่มีความถูกตอง และมีความเหมาะสม 
ขอความ และรูปภาพประกอบที่นํามาใชจะตองไมละเมิดลิขสิทธิ์ หากจําเปนตองนํามาเผยแพร ใหระบุแหลงที่มา
ขอมูลอางอิงรูปแบบไฟลขอมูลที่อนุญาต ไดแก ไฟลที่มีนามสกุล .pdf .xls .doc .docx .jpg .png .zip .rar ขนาด
ไฟล (size) ไมควรเกินไฟลละ ๔ MB และตองไมขัดตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๓. ขั้นตอนการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน ใหดําเนินการดังนี้ 
      ๓.๑ หัวหนาหนวยงาน แตงตั้งหรือมอบหมายกลุม/ฝายหรือคณะทํางานหรือเจาหนาที่ ปฏิบัติงาน
บริหารจัดการเว็บไซตของหนวยงาน 
      ๓.๒ การนําเขาขอมูลขาวสาร ตองเปนขอมูลปจจุบัน ถูกตองและครบถวน ระบุแหลงที่มาหรือเจาของ
ขอมูล ชวงวันที่ของขอมูลขาวสาร วันที่เผยแพร ประเภท (นามสกุล) ไฟล ขนาดไฟลโดยมีลําดับการปฏิบัติอยาง
นอย ดังนี้ 
  ๓.๒.๑ เจาหนาที่เสนอขอมูลขาวสารที่ประสงคจะนําขึ้นเผยแพรบนเว็บไซต ใหหัวหนากลุมงานที่
รับผิดชอบดูแลเว็บไซตเสนอผูอํานวยการพิจารณาอนุญาต ดวยแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของ
หนวยงาน ตามแนบทายประกาศที่เปนลายลักษณอักษร 

๓.๒.๒ กรณีอนุญาต หัวหนากลุมงานฯ มอบหมายเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ (Web Master) ซึ่ง
ไดรับสิทธิ์ (Username และ Password) เขาสูระบบบริหารจัดการ ดําเนินการนําขอมูลขาวสารขึ้น
เว็บไซตในหมวดหมูที่ถูกตอง และประสานแจงกลับไปยังเจาของขอมูลขาวสารนั้น 

  ๓.๒.๓ กรณีไมอนุญาต หัวหนากลุมงานฯ มอบหมายเจาหนาที่ประสานแจงกลับไปยังเจาของ
ขอมูลขาวสารนั้นพรอมชี้แจงเหตุผล เชน ไมตรงหรือเก่ียวของกับภารกิจของหนวยงาน ไมถูกตองตามรูปแบบ
ไฟลขอมูลที่อนุญาต 
 ๔. กลไกการตรวจสอบ กํากับติดตามอยางตอเนื่อง 
     ๔.๑ หนวยงานตองกําหนดเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ผูดูแลบริหารจัดการเว็บไซต (Web Master) อยาง
นอย ๒ คน เพื่อทํางานทดแทนกันได 
     ๔.๒ เจาหนาที่ Web Master มีหนาที่ตรวจสอบความเปนปจจุบันของขอมูลทุกรายการที่เผยแพรบน
เว็บไซตของหนวยงาน หากพบวาครบระยะเวลาการเผยแพรใหนํารายการนั้นลงจากเว็บไซต 
 

๔.๓ เจาหนาที่... 
 



-๔- 
 
     ๔.๓ เจาหนาที่ Web Master มีหนาที่ตรวจสอบความครบถวนของรายการขอมูลขาวสารตาม
มาตรฐานเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version ๒.๐) ของสํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ 
มาตรา ๙ และขอมูลขาวสารอ่ืนที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด 
     ๔.๔ เจาหนาที่ Web Master มีหนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๖๐ อยางเครงครัดเพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
แกทางราชการ 
     ๔.๕ ใหหนวยงานสงเสริมการเพ่ิมพูนความรูและทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต การรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ใหแกเจาหนาที่อยางตอเนื่อง ทั้งการฝกอบรม (Training) การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงาน (Knowledge Management) 
 ทั้งนี้ ใหนําประกาศ เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. ๒๕๖6
นี้ ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของโรงพยาบาลเวียงหนองลอง และถือปฏิบัติโดยเครงครดั 
 
       ประกาศ ณ วันที่   21 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
 

(นางสาวมัลลิกา   โมกขะสมติ) 
                    ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงหนองลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข้ันตอนการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของโรงพยาบาลเวียงหนองลอง 

ลําดับ กระบวนงาน ใชเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑  

 
 
 
 
 
 
 

๕ นาที เจาหนาที่ผูประสงคจะ
เผยแพรขอมูล 

๒  
 
 
 
 
 
                                                                                  
 
 
 

๕ นาที 
 
 
 
 
 

๕ นาที     

หัวหนากลุมงานที่ดูแล
เว็บไซต 
 
 
 
 
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

๓  
 
 
 
 

ตลอดเวลา เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.เจาหนาที่ผูประสงคจะเผยแพรขอมลู 

เสนอขอมูลขาวสารใหหัวหนากลุมงานที่

จะเผยแพรขอมลูเพื่อเสนอหัวหนากลุม

งานท่ีดูแลเวบ็ไซต 

๒.๒ ไมอนุญาตจนท.

ผูรับผิดชอบ ประสาน

แจงกลับไปยังจนท.ผู

ประสงคเผยแพรขอมูล 

๒.หัวหนากลุมงานท่ีดูแลเว็บไซตเสนอ

ผูอํานวยการพิจารณาอนุญาต 

พิจารณา 

๓.เจาหนาที่ผูรบัผิดชอบ ตรวจสอบความถูกตอง

ครบถวน ตลอดจนความเปนปจจบุันของขอมูล และนํา

ขอมูลลงจากเว็บไซต เมื่อครบระยะเวลาการเผยแพร

ขอมูลขาวสาร 

๒.๑ อนุญาต จนท.ผูรับผิดชอบ นํา

ขอมูลขาวสารขึ้นเว็บไซตของ

โรงพยาบาลเวียงหนองลอง 



 
 
คําอธิบายขั้นตอนการขอเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของโรงพยาบาลเวียงหนองลอง 
 

๑. ขอบเขต 
เริ่มจากเจาหนาที่ผูประสงคจะเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลเวียงหนองลอง เสนอ 

ขอมูลขาวสารใหหัวหนากลุมงานที่จะเผยแพรขอมูลเพ่ือเสนอหัวหนากลุมงานที่ดูแลเว็บไซต เพ่ือเสนอผูอํานวยการ
เพ่ือพิจารณา 
  กรณีอนุญาต เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ (Web Master) นําขอมูลขาวสารข้ึนเว็บไซตของ
โรงพยาบาลเวียงหนองลอง พรอมทั้งตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ตลอดจนความเปนปจจุบันของขอมูล 
  กรณีไมอนุญาต ใหเผยแพรบนเว็บไซตของโรงพยาบาลเวียงหนองลอง ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
(Web Master) ประสานแจงกลับไปยังเจาหนาที่ผูประสงคจะเผยแพรขอมูล พรอมชี้แจงเหตุผล เพ่ือใหเจาหนาที่ผู
ประสงคจะเผยแพรขอมูล ดําเนินการแกไข แลวเสนอขอมูลท่ีประสงคจะเผยแพรผานเว็บไซตของโรงพยาบาลเวียง
หนองลอง ตอหัวหนากลุมงาน ตามขั้นตอนแรกอีกครั้ง 

๒. ข้ันตอนการปฏิบัติการ 
(๑) เจาหนาที่ผูประสงคจะเผยแพรขอมูล เสนอขอมูลขาวสารใหหัวหนากลุมงานที่จะเผยแพรขอมลูเพ่ือ 

เสนอหัวหนากลุมงานที่ดูแลเว็บไซต 
(๒) หัวหนากลุมงานที่ดูแลเว็บไซตเสนอผูอํานวยการเพ่ือพิจารณาอนุญาต 

๒.๑ กรณีอนุญาต ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ (Web Master) นําขอมูลขาวสารข้ึนเว็บไซตของ 
โรงพยาบาลเวียงหนองลองได 
      ๒.๒ กรณีไมอนุญาต ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ (Web Master) ประสานแจงกลับไปยังเจาหนาที่ผู
ประสงคจะเผยแพรขอมูลพรอมชี้แจงเหตุผล 
 (๓) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ (Web Master) ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ตลอดจนความเปนปจจุบัน
ของขอมูล และนําขอมูลลงจากเว็บไซต เมื่อครบระยะเวลาการเผยแพรขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

คําสั่งโรงพยาบาลเวียงหนองลอง 
ที ่2031/2565 

เรื่อง แตงตั้งผูรับผิดชอบเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน 
 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการ
เผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซดของหนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ สําหรับหนวยงานบริหารราชการสวนภูมิภาค 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กําหนดใหหัวหนาหนวยงานแตงตั้งหรือมอบหมายกลุม/ฝาย หรือคณะทํางาน
หรือเจาหนาที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซดหนวยงานนั้น ฉะนั้น เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บ
ไซดของโรงพยาบาลเวียงหนองลอง เปนไปตามแนวทางที่กําหนดในประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซดของหนวยงาน พ.ศ.
๒๕๖๑ สําหรับหนวยงานบริหารราชการสวนภูมิภาค สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงแตงตั้งให นายสิรภพ 
อุตสม ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ เปนผูรับผิดชอบเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานและ
มีอํานาจหนาที่ ดังนี้  

๑. กําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซดใหรองรับการเผยแพรขอมูลขาวสารการ ประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ (ITA) โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง กฎ ระเบียบ และ 
อ่ืนๆ  

๒. เผยแพรขอมูลขาวสาระ ความรูและกําหนดแนวทางปฏิบัติในการนําขอมูลขาวสารข้ึนเผยแพร ผานเว็บ
ไซดรวมทั้งการควบคุมกํากับ เฝาระวังการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎ ระเบียบของทาง ราชการตาม
แนวทางประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
 

                 สั่ง ณ วันท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
 

 

(นางสาวมัลลิกา   โมกขะสมติ) 
                    ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงหนองลอง 

 


