
                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ  โรงพยาบาลวังโปง  อําเภอวังโปง  จังหวดัเพชรบูรณ  

ท่ี พช ๐๐๓๒.3๐๑/ 9235                               วันท่ี    27  พฤศจิกายน  ๒๕๖2 

เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซตของโรงพยาบาลวังโปง 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( integrity 
& Transparency Assessment : ITA )  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 และพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตามมาตรา ๙ กําหนดใหหนวยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการ
เผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน ซ่ึงจะตองประกอบดวย คําสั่ง/ขอสั่งการอยางเปนทางการโดย
ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน ตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ  ( Evidence – Based  Integrity  and  
Transparency  Assessment )  ในสวนของ  EB ๘ นั้น 

ในการนี้ กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลวังโปง พิจารณาแลวเพ่ือใหเปนไปตามกรอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ EB 
๘   จึงขอแตงตั้งคณะทํางานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซตของโรงพยาบาลวังโปง รายละเอียดปรากฏตามคําสั่งท่ี
แนบเรียนมาเพ่ือประกอบการพิจารณาพรอมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาลงนามในคําสั่งตอไป 
 

 
 

            ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง ) 
          นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

 

    
                                                                                           
 
                       (นายศุภสิทธิ์  สุขี) 

นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง 
               ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 
 
 



คําส่ังโรงพยาบาลวังโปง 
      ท่ี  1162/๒๕๖2 

                เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซตของโรงพยาบาลวังโปง 

.............................. 

โดยท่ีเปนการสมควรเพ่ือใหเปนไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ( integrity& Transparency Assessment : ITA ) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖3 และพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ ซ่ึงกําหนดใหหนวยงานมี
การกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน  

ฉะนั้น  จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๕ และ ๖๐(๒)แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ จึงใหมีคําสั่งแตงตั้งผูมีรายนามและตําแหนงดังตอไปนี้เปนคณะทํางานปฏิบัติงาน
บริหารจัดการเว็บไซตของโรงพยาบาลวังโปงดังนี้ 
  ๑. นางนิธินันท  สกุลทอง              ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ     ผูอนุมัติรับรอง 
  ๒. นางสาวประภาพรรณ เนตรแสงศรี  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ    ผูนําข้ึนขอมูลเผยแพร 
  ๓. นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง          นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ    ผูนําข้ึนขอมูลเผยแพร 
  4. นายปราโมทย  นะรายศ   นักวิชาการคอมพิวเตอร           ผูนําข้ึนขอมูลเผยแพร 

มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
๑. ตรวจสอบความเปนปจจุบันของขอมูลทุกรายการท่ีเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน 

หากพบวาครบระยะเวลาการเผยแพรใหนํารายการนั้นลงจากเว็บไซต 
๒. ตรวจสอบความครบถวนของรายการขอมูลขาวสารตามมาตรฐานเว็บไซตของหนวยงาน

ภาครัฐ(Government Website standard Version 2.0) ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการ
มหาชน) และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๗ มาตรา ๙ และขอมูล
ขาวสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการขอมูลขาวสารทางราชการกําหนด 

๓. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๖๐ 
อยางเครงครัดเพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายและลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

๔. รายงานผลการติดตามการดําเนินงาน และสรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงาน ทุก ๖ 
เดือนเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน ตอผูบริหารหนวยงาน 

  ท้ังนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตน 

    สั่ง  ณ  วันท่ี   27     พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖2 

 

 

                                        ( นายศุภสิทธิ์  สุขี ) 
                      นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง 
                                                          ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 

 



 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลวังโปง 
เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน  
                ------------------------------------------------------ 
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ มาตรา ๙ กําหนดให

หนวยงานของรัฐตอจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได และตองดําเนินงานตาม
มาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ (Government Website Standard) เพ่ือใหบริการตามภารกิจและอํานวยความ
สะดวกใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมีความถูกตองชัดเจนครบถวนเปนปจจุบัน นั้น 

โรงพยาบาลวังโปงจึงกําหนดแนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของ
หนวยงาน สําหรับหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวังโปง ดังตอไปนี้ 

๑.ใหหนวยงานในสังกัดเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน ดังนี้ 
๑.๑  ขอมูลหนวยงาน ประกอบดวย ประวัติความเปนมา  วิสัยทัศน พันธกิจ โครงสรางของ

หนวยงาน ทําเนียบผูบริหาร อํานาจหนาท่ี ยุทธศาสตร  แผนปฏิบัติราชการ  แผนงาน  โครงการ และ
งบประมาณรายจายประจําป  คํารับรอง  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  รายละเอียดชองทางการติดตอสื่อสาร  
หมายเลยโทรศัพท  หมายเลขโทรสาร  แผนท่ีตั้งของหนวยงาน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (email address) 

๑.๒  กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  ท่ีเก่ียวของกับหนวยงาน โดยแสดงท่ีมาของขอมูลอยาง
ชัดเจน 

๑.๓  คลังความรู เชน ขาวสารความรูสุขภาพในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย บทความ  ผลงานวิจัย 
ขอมูลสถิติตางๆโดยอางอิงถึงแหลงท่ีมา และวัน เวลา กํากับ เพ่ือประโยชนในการขอนําขอมูลไปใชตอ(ถามี) 

๑.๔  รายชื่อเว็บไซตหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน หนวยงานในสังกัด  หนวยงานสังกัดเดียวกัน 
หนวยงานภายนอก หรือเว็บไซตอ่ืนๆท่ีนาสนใจ 

๑.๕  ขอมูลขาวสารท่ีจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทาง
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตามมาตร ๗  มาตรา ๙ และขอมูลขาวสารท่ีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของทางราชการ
กําหนดตามมาตร ๙ (๘) และมาตรฐานเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

๑.๖  คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงานตามภารกิจของหนวยงานโดยแสดงข้ันตอน
การปฏิบัติงานพรอมอธิบายข้ันตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแตละข้ันตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆโดย
จัดทําเปนรูปแบบ “คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน” และสามารถดาวนโหลดคูมือมาตรฐานของ
หนวยงาน 

๑.๗  คูมือสําหรับประชาชน ขอมูลการบริการตามภารกิจของหนวยงาน โดยแสดงข้ันตอน
การใหบริการตางๆแกประชาชน พรอมอธิบายข้ันตอนบริการอยางชัดเจน  

๑.๘  ขาวประชาสัมพันธ  ขาวสารท่ัวไป ภาพขาวกิจกรรม  เรื่องแจงเตือนรวมถึงขาว
ประกาศของหนวยงาน เชนประกาศรับสมัครงาน  ประกาศจัดซ้ือจัดจาง ผลการจัดซ้ือจัดจาง 

๑.๙  ระบบงานใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เปนระบบงานตามภารกิจหนวยงานท่ี
จัดทําเปนระบบงานคอมพิวเตอรใหบริการผานหนาเว็บไซตในลักษณะสื่อสารสองทาง (ถามี)  

๑.๑๐  แสดงสถิติการเขาใชบริการเว็บไซต  แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมิน
ความพึงพอใจท่ีมีตอเว็บไซตของหนวยงาน 
  ๒. ข้ันตอนการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน ใหดําเนินการดังนี้ 
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  ๒.๑  หัวหนาหนวยงาน  แตงตั้งหรือมอบหมายกลุม/ฝายหรือคณะทํางานหรือเจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซตของหนวยงาน 
  ๒.๒  การนําเขาขอมูลขาวสาร ตองเปนขอมูลปจจุบัน ถูกตองและครบถวน ระบุแหลงท่ีมา
หรือเจาของขอมูล ชวงวันท่ีของขอมูลขาวสาร  วันท่ีเผยแพร  ประเภท(นามสกุล)ไฟล ขนาดไฟลโดยมีลําดับ
การปฏิบัติอยางนอยดังนี้ 
   ๒.๒.๑  เจาหนาท่ีเสนอขอมูลขาวสารท่ีประสงคจะนําข้ึนเผยแพรบนเว็บไซตให
หัวหนากลุมงานท่ีรับผิดชอบดูแลเว็บไซตพิจารณาอนุญาต ดวยแบบฟอรมการขออนุญาตเผยแพรขอมูลผาน
เว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวังโปง กรณีเรงดวนอนุโลมใหใชทางวาจาได 
   ๒.๒.๒  กรณีอนุญาต หัวหนากลุมงานฯมอบหมายเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบซ่ึงไดรับ
สิทธิ์เขาสูระบบบริหารจัดการ ดําเนินการนําขอมูลขาวสารข้ึนเว็บไซตในหมวดหมูท่ีถูกตอง และประสานงาน
แจงกลับไปยังเจาของขอมูลขาวสารนั้น 
   ๒.๒.๓ กรณีไมอนุญาต หัวหนากลุมงานฯมอบหมายเจาหนาท่ีประสานแจงกลับไปยัง
เจาของขอมูลขาวสารนั้นพรอมชี้แจงเหตุผลเชน ไมตรงหรือเก่ียวของกับภารกิจของหนวยงาน ไมถูกตองตาม
รูปแบบไฟลอนุญาต 
  ๓. กลไกการตรวจสอบ  กํากับติดตามอยางตอเนื่อง 
  ๓.๑  หนวยงานตองกําหนดเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีผูดูแลบริหารจัดการเว็บไซต อยางนอย ๒ 
คน เพ่ือทํางานทดแทนกันได 
  ๓.๒  เจาหนาท่ีเว็บไซต มีหนาท่ีตรวจสอบความเปนปจจุบันของขอมูลทุกรายการท่ีเผยแพร
บนเว็บไซตของหนวยงาน หากพบวาครบระยะเวลาการเผยแพรใหนํารายการนั้นลงจากเว็บไซต 
  ๓.๓  เจาหนาท่ีเว็บไซต มีหนาท่ีตรวจสอบความครบถวนของรายการขอมูลขาวสารตาม
มาตรฐานเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐ ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส(องคการมหาชน) และตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตามมาตร ๗ มาตรา๙ และขอมูลขาวสารอ่ืนท่ี
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของทาราชการกําหนด 
  ๓.๔  เจาหนาท่ีเว็บไซต มีหนาท่ีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๖๐ อยางเครงครัด เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายและลดโอกาสท่ีจะเกิด
ความเสียหายแกทางราชการ  
 

  ๓.๕  ใหหนวยงานสงเสริมการเพ่ิมพูนความรูและทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต การรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศใหแกเจาหนาท่ีอยางตอเนื่อง ท้ังการฝกอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
ผูปฏิบัติงาน  

  ท้ังนี้ ใหหนวยงานนําประกาศโรงพยาบาลวังโปง เรื่องแนวทางการเผยแพรขอมูลตอ
สาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน และถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

 

                            ประกาศ ณ วันที   27  พฤศจิกายน   ๒๕๖2  
 
 
 
                                                                             (นายศุภสิทธิ์  สุขี) 
                                                              นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง 
                                                                       ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 



 

 

 

 

บันทึกขอความ 
 
สวนราชการ   โรงพยาบาลวังโปง  อําเภอวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ โทร.056 758224-6 
ท่ี พช ๐๐๓๒.3๐๑/9236                                วันท่ี     27 พฤศจิกายน  ๒๕๖2 

เร่ือง  ขออนญุาตเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซตของโรงพยาบาลวังโปง 
 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 

                 ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน  ของหนวยงานภาครัฐ 
( Integrity & Transparency Assessment : ITA ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 และพระราชบัญญัติ 
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ กําหนดใหหนวยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือ
การวางระบบ ในการเผยแพรขอมูล ตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน   ซ่ึงจะตองประกอบดวย 
คําสั่งหรือขอสั่งการโดยผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน  ตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ ( Evidence – 
Based Integrity  and  Transparency Assessment )  ในสวนของ EB ๘ นั้น หนวยงานจะตองแสดง
หลักฐาน การเผยแพรและเสนอขออนุญาตนําเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน และแสดงหลักฐานชองทาง
ท่ีเผยแพรพรอม Print Screen จากเว็บไซตหนวยงานเพ่ือเปนหลักฐาน นั้น 

ในการนี้ กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลวังโปง ไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต ของโรงพยาบาลวังโปง เสร็จเรียบรอยแลว จึงขออนุญาตนําเผยแพรบน
เว็บไซตของหนวยงาน ตามแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานตอไป 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบประการใดจะไดมอบใหงานท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการตอไป 
 

 
 

(นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

 
 

        อนุมัติ/ลงนามแลว 
 
   
 

              (นายศุภสิทธิ์  สุขี)                                       
            นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง                

                ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง    
 



   
 
 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโปง 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง 

ช่ือหนวยงาน โรงพยาบาลวังโปง 
วัน/เดือน/ป      27  พฤศจิกายน  2562 
หัวขอ  กรอบแนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน 
 
 
 
รายละเอียดขอมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
กรอบแนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน 
 
หมายเหตุ 
 
 
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
                     
                     ผูรับผิดชอบในการใหขอมูล                          ผูอนุมัติรับรอง 
                                                                              นิธินันท  สกุลทอง 
                      ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง  )                       ( นางนิธินันท  สกุลทอง ) 
       ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปปฎิบัติการ          ตําแหนง ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
             วันท่ี......27.....เดือน. พฤศจิกายน....พ.ศ.๒๕๖๒. วันท่ี....27....เดือน. พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒.. 
      

 
ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

ปราโมทย  นรายศ 
(..นายปราโมทย  นรายศ...) 

ตําแหนง..นักวิชาการคอมพิวเตอร....... 
วันท่ี..........27..........เดือน...พฤศจิกายน......พ.ศ. ..๒๕๖๒................... 
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