
บันทึกข้อความ 
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เรื่อง   ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 
ตามที่ รัฐบาลก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม

และคามโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) 
ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และสามารถตรวจสอบ
การด าเนินงานของหน่วยงาน โดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน นั้น 

โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ จึงได้จัดท าแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) 
ทั้งนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย และลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลวัง
สมบูรณ์ รายละเอียดตามประกาศท่ีแนบนี้ 
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ประกาศโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้อง

จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องด าเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ของ
รัฐ (Government Website Standard) เพ่ือให้บริการตามภารกิจและอ านวยความสะดวกให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนเป็นปัจจุบัน นั้น 

โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ จึงก าหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ดังต่อไปนี้ 

1.ให้หน่วยงานในสังกัดเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี้ 
   1.1 ข้อมูลหน่วยงาน (General Information) ประกอบด้วย ประวัติการเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

โครงสร้างหน่วยงาน ท าเนียบผู้บริหาร ข้อมูลบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information 
Officer: CIO) อ านาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ รายละเอียดช่องทางการติดต่อส่อสารหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข
โทรสาร แผนที่ตั้งหน่วยงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) 

   1.2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่อยงาน (Lam, Regulatory, Compliance) 
โดยแสดงที่มาของข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี) 

   1.3 คลังความรู้ (Knowledge) เช่น ข่าวสารความรู้สุขภาพในรูปแบบ Info Graphic สื่อมัลติมีเดีย 
บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติต่างๆโดยอ้างอิงถึงแหล่งที่มาและวัน เวลา ก ากับ เพ่ือประโยชน์ในการน า
ข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี) 

   1.4 รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยว (Web link) เช่น หน่วยงานในสังกัด หน่วยงานสังกัดเดียวกัน 
หน่อยงานภายนอก หรือเว็บไซต์อ่ืนๆที่น่าสนใจ 

   1.5 ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด
มาตรา 9(8) และมาตราเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version 2.0) ของ

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
   1.6 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานพร้อมอธิบายขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆโดยจัดท า
เป็นรูปแบบ “คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

   1.7 คู่มือส าหรับประชาชน (Service Information) ข้อมูลการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
โดยแสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆแก่ประชาชนพร้อมอธิบายขั้นตอนบริการอย่างชัดเจน ทั้งนี้ 



ควรระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการนั้นๆโดยจัดท าเป็นรูปแบบ “คู่มือส าหรับประชาชน”และ
สามารถดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อ
ราชการ (ถ้ามี) 

   1.8 ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน
รวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

   1.9 ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เป็นระบบงานตามภารกิจหน่วยงาน
ที่จัดท าเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือ Mobile Application ในลักษณะสื่อสาร
สองทาง (Interactive) (ถ้ามี) 

   1.10 แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

2.ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ให้ด าเนินงานดังนี้ 
   2.1.กลุ่มงานกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์  มีหน้าที่บริหาร

จัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 
 2.1.1 หน่วยงานเจ้าของข้อมูล น าส่งข้อมูลข่าวสาร พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล

ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานตามประกาศโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน พ.ศ.2562 ผ่านทางช่องทาง ได้แก่ หนังสือราชการ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ
ช่องทางสื่อสารอื่น โดยระบุชื่อต าแหน่งหน่วยงาน และข้อมูลการติดต่อกลับอย่างชัดเจน 

 2.1.2 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ด าเนินการอนุมัติ/อนุญาตให้น าข้อมูลขึ้นเผยแพร่
ในเว็บไซต์ และมอบหมายกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ เพ่ือการจัดการ 

 2.1.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) ซึ่งได้รับสิทธิ์ (Username และ Password) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ
ด าเนินการน าข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง ระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูล
ข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภท(นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์ และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น 

 2.1.4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูล 
(น าออกมาเมื่อครบระยะเวลา) และความครบถ้วนตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government 
Website Standard Version 2.0) ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตาม

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่
จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

   2.2 การออกแบบเว็บไซต์ หน่วยงานต้องค านึงถึงการแสดงผลบนอุปกรณ์ที่มีความหลากหลาย 
ควรออกแบบเว็บไซต์ให้รับรองขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด ตั้ งแต่คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดหน้าจอแตกต่าง
กัน รวมถึง Smart Device เช่น Smart Phone Tablet 



   2.3 การเข้าถึงเว็บไซต์ของประชาชน หน่วยงานต้องค านึงถึงเวอร์ชันชั้นต่ าของบราว์เซอร์ที่รองรับ
การแสดงผล หรือการท างานที่สมบูรณ์ของโปรแกรมที่ ใช้ ในการดู เอกสารบนเว็บไซต์ เช่น  PDF 
Readers/Viewers หรือ Open Source อ่ืนๆ เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานควรแจ้งไว้ในส่วนล่างของเว็บไซต์ หรือ
หน้าเพจที่แสดงเอกสารนั้นๆ ของหน่วยงาน 

    2.4 การบริหารจัดการเว็บไซต์ หน่วยงานควรมีการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัย เช่น การใช้รหัสผ่านเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Username และ Password)  

    2.5 การจัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง 
หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ.2550 

    2.6 การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็บไซต์ ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทาง
อินเตอร์เน็ต (Cyber Security) ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และ “มาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยส าหรับเว็บไซต์ (Website Security Standard)” ประกาศโดยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาทิ การติดตั้งใบรับรองความปลอดภัย (CA) และใช้ HTTPS (Hypertext 
Transfer Protocol Secure) ช่วยรักษาความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลผู้ใช้และเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ
ระหว่างคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้กับเว็บไซต์ท่ีมีบริการรับข้อมูล การใช้ Software หรือ Hardware ป้องกันการบุก
รุกโจมตี (Firewall) 

    2.7 ข้อมูลข่าวสารต้องใช้ค าอธิบายค าบรรยายเนื้อหาที่มีความถูกต้อง และมีความเหมาะสม 
ข้อความ และรูปภาพประกอบที่น ามาใช้จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากจ าเป็นต้องน ามาเผยแพร่ ให้ระบุ
แหล่งที่มาข้อมูลอ้างอิงรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่อนุญาต ได้แก่ ไฟล์ที่มีนามสกุล .pdf .xls .xlsx .doc .docx .jpg 
.png .zip .rar ขนาดไฟล์ (size) ไม่ควรเกินไฟล์ละ 4 MB และต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 

3.ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ด าเนินการดังนี้ 
    3.1 หัวหน้าหน่วยงาน แต่งตั้งหรือมอบหมายกลุ่ม/ฝ่ายหรือคณะท างานหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

บริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
    3.2 การน าเข้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน ระบุแหล่งที่มาหรือ

เจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์โดยมี ล าดับการ
ปฏิบัติอย่างน้อย ดังนี้ 

         3.2.1 เจ้าหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จะน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้หัวหน้ากลุ่ม
งานที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์พิจารณาอนุญาต ด้วยแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามแนบท้ายประกาศที่เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีเร่งด่วนอนุโลมให้อนุญาต
ทางวาจาได ้



        3.2.2 กรณีอนุญาต หัวหน้ากลุ่มงาน ฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) ซึ่ง
ได้รับสิทธิ์ (Username และ Password) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ด าเนินการน าข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ใน
หมวดหมู่ที่ถูกต้อง และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น 

        3.2.3 กรณีไม่อนุญาต หัวหน้ากลุ่มงาน ฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของ
ข้อมูลข่าวสารนั้นพร้อมชี้แจงเหตุผล เช่น ไม่ตรงหรือไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน ไม่ถูกต้องตาม
รปูแบบไฟล์ข้อมูลที่อนุญาต 

4. กลไกลการตรวจสอบ ก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
    4.1 หน่วยงานต้องก าหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Master) 

อย่างน้อย 2 คนเพ่ือท างานทดแทนกันได้ 
    4.2 เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุกรายการที่เผยแพร่

บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หากพบว่าครบระยะเวลาการเผยแพร่ให้น ารายการนั้นลงเว็บไซต์ 
    4.3 เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการข้อมูลข่าวสารตา

มาตรฐานเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version 2.0) ของส านักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตาม
มาตรา 7 มาตรา 8 และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด 

    4.4 เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัดเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ 

    4.5 ให้หน่วยงานส่งเสริมการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์ การรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึกอบรม (Training) การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Management) 

 ทั้งนี้ให้น าประกาศ เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.
2562 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 
ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 
 
 

 (นายยุทธพงษ ์ ศรีมงคล) 
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 

 

 
 



วิธีการข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่
 

หัวข้อ/เรื่องของข้อมูล ขั้นตอนการเผยแพร่/
ปรับปรุงข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

1 ข้อมูลหน่วยงานประกอบด้วย 
- ประวัติความเป็นมา 
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
- โครงสร้างหน่วยงาน 
- ท าเนียบผู้บริหาร 
- ยุทธศาสตร์ 
- รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

 หมายเลขโทรศัพท์ 
 แผนที่ตั้ง 
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(email address) 

ขั้นตอนการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์เป็นไปตามข้อ 
2.1-2.2 ตามประกาศ
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 
2562 เรื่องแนวทาง
การเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของโรงพยาบาลวัง

สมบูรณ์ 

กลุ่มงานประกัน
สุขภาพฯ 

กลุ่มงานประกัน
สุขภาพฯ 

2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
3 คลังความรู้ เช่น ข่าวสารความรู้ สุขภาพ 

สื่อมัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย  
ข้อมูลสถิติต่างๆ 

4 รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(Web link) หรือเว็บไซต์อ่ืนๆที่น่าสนใจ 

5 ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 
มาตรา 9 และข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการก าหนดตามมาตรา 9 (8) และ
มาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐของ
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) 

6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารทั่วไป ภาพ
ข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน รวมถึงข่าว
ประกาศ เช่นประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัด
จ้าง 

7 แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์และ
มีระบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
เว็บไซต์ 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 
ตามประกาศโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 

เรื่อง แนวทางการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 
 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว           

วัน/เดือน/ปี   6  พฤศจิกายน พ.ศ.2562       

หัวข้อ ค าสั่งและแนวทางการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน    

รายละเอียดข้อมูล    (1) แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
     (2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานบริหารและจัดการเว็บไซด์ โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 
     (3) ค าสั่งมอบหมายการด าเนินการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ 

  
Link  https://bit.ly/2Jycyja 

 https://bit.ly/37HkKp5 

                https://bit.ly/3qzzuz2 

หมายเหตุ..................................................................................................................... ........................... 
 
 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล   หัวหน้างานผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
 

 (นางสาวพนิดา เกษาราช) (นายยุทธเกียรติ  ใจประเสริฐ) 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 

 
             ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่                                  ผู้อนุมัติ 

 

                  (นางสาวพนิดา เกษาราช)                          (นายยุทธเกียรติ  ใจประเสริฐ) 
                   นักวิชาการคอมพิวเตอร์                          นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ            
               วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562                วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 

 
 

 
 

https://bit.ly/2Jycyja
https://bit.ly/37HkKp5
https://bit.ly/3qzzuz2


Print Screen ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

 
 


