
 
ค ำสั่งโรงพยำบำลวังสมบูรณ์ 

ที่ 127/2565 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนบริหำรจัดกำรเว็บไซต์โรงพยำบำลวังสมบูรณ์ 

------------------------------- 

      เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลวังสมบูรณ์เป็นไปตามแนวทางที่
ก าหนดในประกาศโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
พ.ศ.2565 จึงแต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ โดยมีองค์ประกอบและอ านาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. คณะท ำงำนบริหำรจัดกำรเว็บไซต์โรงพยำบำลวังสมบูรณ์ประกอบด้วย 
1. นางสาวสุเนตร  บัลลือพรมราช  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     ประธานคณะท างาน 
2. นางสุกัญญา พัฒนนิติศักดิ์    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     คณะท างาน 
3. นางสาวไพรินทร์  ปาเส     เภสัชกรปฏิบัติการ        คณะท างาน 
4. นายปิยวัฒน์  ภูประพันธ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์      คณะท างาน 
5. นางสาวไพรินทร์  ศรีปัจฉิม   เจ้าพนักงานพัสดุ        คณะท างานและ 

เลขานุการ 
มีหน้ำที่ 

1. ก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 
2. ก าหนดแนวทางส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์การรักษาความ 

มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
3. ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดลักษณะข้อมูลข่าวสารที่อนุญาตให้น าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 
4. ก าหนดแนวทางการน าข้อมูลข่าวสารลงจากเว็บไซต์โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

        

       ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีแก่ราชการ และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบที่อ านาจให้ไว้ อีกทั้งค านึงถึงคุณภาพ จริยธรรมและความสามัคคีของทีมงานเป็นส าคัญ  

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
             สั่ง ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

                                                              
                            นายยุทธพงษ์  ศรีมงคล 

                             นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์    



 

ค ำสั่งโรงพยำบำลวังสมบูรณ์ 
ที ่ 131/2565 

เรื่อง มอบหมำยกำรด ำเนินกำรในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ 
โรงพยำบำลวังสมบูรณ์ 

------------------------------------------ 

  ตามประกาศโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2565 ได้ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งหรือมอบหมาย กลุ่ม/ฝ่ายหรือ
คณะท างานหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงาน และค าสั่งโ รงพยาบาลวังสมบูรณ์ เรื่อง
แตง่ตั้งคณะท างานบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ นั้น 
  ฉะนั้น เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลวังสมบูรณ์เป็นไปตาม
แนวทางที่ก าหนดในประกาศโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน พ.ศ. 2565 จึงออกค าสั่งไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 มอบหมายการด าเนินการในการพิจารณาอนุญาตให้น าข้อมูลข่าวสารขึ้นเผยแพร่บน
เว็บไซต์โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ดังนี้ 
   1.1 ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับอนุญาตน าข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลวัง
สมบูรณ์ให้เจ้าหน้าที่ตามข้อ 2 ด าเนินการตามข้อ 3.1 
   1.2 ให้หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครอง
ผู้บริโภค หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพและยุทธศาสตร์สารสนเทศ และหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล เป็นผู้
พิจารณาอนุญาตให้น าขอ้มูลข่าวสารขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 
   1.3 การมอบหมายการพิจารณาอนุญาตให้น าข่าวสารขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ตามข้อ 1.2 เป็นการมอบหมายการด าเนินการเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงาน
ในกลุม่งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน 
  ข้อ 2 มอบหมายการด าเนินการในการดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Master) ให้
เจ้าหน้าที่ผู้มีรายนาม ดังต่อไปนี้เป็นผู้ด าเนินการ 
   2.1 นางสาวสุเนตร  บัลลือพรมราช   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   2.2 นายปิยวัฒน์  ภูประพันธ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
   2.3 นางสาวไพรินทร์  ศรีปัจฉิม  เจ้าพนักงานพัสดุ 
  ข้อ 3 การมอบหมายการด าเนินการตามข้อ 2 เป็นการมอบหมายการด าเนินการเฉพาะใน
เรื่องดังต่อไปนี้ 
   3.1 การน าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับอนุญาตให้น าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลวัง
สมบูรณ์ ตามข้อ 1 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 
   3.2 การน าข้อมูลข่าวสารลงจากเว็บไซต์โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ตามแนวทางที่
คณะท างานบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ก าหนด 



  ข้อ 4 กรณีผู้ได้รับมอบหมายการด าเนินการตามค าสั่งนี้ เห็นสมควรมอบหมายด าเนินการให้
เจ้าหน้าที่ รายอื่น ด าเนินการ ก็ให้กระท าได้โดยถือว่าได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  ข้อ 5 ในการด าเนินการตามค าสั่งนี้ให้ผู้ ได้รับมอบหมายการด าเนินการ ปฏิ บัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และประกาศโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัด 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
          สั่ง ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
                                                                

                            นายยุทธพงษ์  ศรีมงคล 
                             นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 

                             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 
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ประกาศโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 

เร่ือง  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
 
 

   ด้วยรัฐบาลให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การอ านวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นประโยชน์สุขต่อประชาชน และเกิด
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ก าหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ให้เทศบาลก าหนดมาตรการในการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ เทศบาลต าบลหนองบัวโคก จึงมีมาตรการก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

   1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
    1.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอย่างน้อยตาม มาตรา 7 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 43 และมาตรา 44 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2564 และไม่เผยแพร่ข้อมูลตาม มาตรา 14 และ 15 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
    1.2 ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์ และความพร้อมของบุคลากร/ทรัพยากรในหน่วยงาน 
   1.3 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
   1.4 ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยบน
เว็บไซต์ 

   2. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
   2.1 ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่  
    (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
     (2) สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีด าเนินงาน 
    (3) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกับ
หน่วยงานของรัฐ 
    (4) กฎ ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน และนโยบาย 
    (5) แผนงาน โครงการ  ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน การใช้จ่าย
งบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
    (6) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
     (7) อ่ืนๆตามความเหมาะสม 
   2.2 ระบุวิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระบุเวลาการด าเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน 
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  3. ก าหนดกลไกการก ากับติดตามการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูล โดยแต่งตั้งคณะท างานหรือ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการดูแลเว็บไซต์ เพ่ือให้มีการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็น
ปัจจุบัน รายงานผลการด าเนินงาน สรุปปัญหาและอุปสรรคต่อหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ จ านวนข่าวที่เผยแพร่ 
จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของหน่วยงาน จ านวนผู้ขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์เป็นต้น 
 
        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ    ณ   วันที่  3 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖5 

 
                                                                

                            นายยุทธพงษ์  ศรีมงคล 
                             นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 

                             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 
 
 


