
คำส่ังโรงพยาบาลวังช้ิน 
ท่ี ๒๕๖๕

เร่ือง แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลเว็บไซต์โรงพยาบาลวังช้ิน

ด้วย โรงพยาบาลวังชิ้น ได้ทำการเปิดเว็บไซต์และ โลบ©เว๐๐^ เวล56 เพื่อประซาสัมพันธ์ 

ข้อมูลข่าวสาร และเพ ื่อเป ็นช ่องทางการต ิดต ่อส ื่อสารกับประซาซนและผู้สนใจ โดยใช้ซื่อเว็บไซต์ 

พ พ พ .พ ลก?บเาเกเา๐ธ.๐ โ? และ (■'ลบ61ว0๐^ เวล?6 : โรงพยาบาลวังชิ้น จังหวัดแพร่ เพื่อให้การบริการข้อมูล 

ข่าวสารทางเว็บไซต์ และการเผยแพร่ประซาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาลวังช้ิน 

เป ็นไปด้วยความถูกต้องและเป ็นปัจจุบ ัน จึงซอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ และ โลบ6เว๐๐^ เวล?6 

ซองโรงพยาบาลวังช้ิน ดังน้ี

๑. ผู้รับผิดซอบการให้ข้อมูลด้านท่ัวไป

นางขวัญดาว คำคง ตำแหน่ง พยาบาลวิซาซีพซำนาญการพิเศษ 

๒. ผู้รับผิดซอบการให้ข้อมูลด้านพัสดุ

นางนุซนาถ ทาแปง ตำแหน่ง นักวิซาการพัสดุ 

๓. ผู้รับผิดซอบการให้ข้อมูลด้านการเงิน

นางสาวจารุณี กาญจนจินดาพงศ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญซีปฏิบัติงาน 

๔. ผู้รับผิดซอบด้านการประซาสัมพันธ์

นางนงเยาว์ คำยวง ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

๕. ผู้รับผิดซอบการนำข้อมูลช้ินเผยแพร่

นายวีรวุฒิ ล่างกันจันทร์ ตำแหน่ง นักวิซาการคอมพิวเตอร์ 

๖. ผู้อนุมัติรับรอง

นายนายวิรัตน์ ท้าวบุญญาภินิกุล นักวิซาการสาธารณสุขชำนาญการหัวหน้ากลุ่ม

งานยุทธศาสตร์

ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดซอบ คำนึงถึงประโยซน์ท่ีเกิดกับองศ์กรและทางราซการ 

ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดน้ีเป็นด้นไป

ส่ัง ณ วันท่ี ๑๖

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังช้ิน



/*

ประกาศโรงพยาบาลวังช้ิน

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๖

สำหรับโรงพยาบาลวังช้ิน

ตามพระราซบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราซการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ กำหนดให้หน่วยงาน 

ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประซาซนเข้าตรวจดูได้ และต้องดำเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 

((วิ๐Vอโกโทอก! พอชร!!:อ 5!ลกปลโป) เพ่ือให้บริการตามภารกิจและอำนวยความสะดวกให้ประซาซนสามารถ 

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องซัดเจนครบถ้วนเป็นปีจจุบัน น้ัน

โรงพยาบาลวังชิ้น จึงกำหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 

ของหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานโรงพยาบาลวังช้ินดังต่อไปน้ี

๑.ให้หน่วยงานในสังกัดเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังน้ี

๑.๑ ข้อมูลหน่วยงาน ((วิอทอโล1 เท(๐โทารบ๐ก) ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน ทำเนียบผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี คำรับรอง รายงานผลการปฏิบัติราซการ รายละเอียด 

ซ่องทางการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนท่ีต้ังหน่วยงาน ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิคส์ 

(อกกล!I ลชชโอ5ร)

๑.๒ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน (1ลผ, [วิอ?น๒!๐โ)โ, 

(วิ๐๓เวแลกออ) โดยแสดงท่ีมาของข้อมูลอย่างซัดเจน

๑.๓ คลังความรู้ (Xก๐ฬ6ช3อ) เซ่น ข่าวสารความรู้สุขภาพในรูปแบบ เท!๐

(วิโล(ว!-11๐ สื่อมัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติต่าง  ๆโดยอ้างอิงแหล่งที่มาและวัน เวลา กำกับ เพ่ือ 

ประโยชน์ในการนำข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี)

๑.๔ รายซื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (พอช นกX) เซ่น หน่วยงานในสังกัด 

หน่วยงานสังกัดเดียวกัน หน่วยงานภายนอก หรือเว็บไซต์อ่ืน  ๆ ท่ีน่าสนใจ

๑.๕ ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประซาซนตรวจดูได้ตามพระราซบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 

ของทางราซการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 

ของราซการกำหนดตามมาตรา ๙ (๘) และมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ ((วิ๐Vอโก๓ อก! พอชร!!อ 

5!ลทชลโป ปอโร!๐ท ๒.๐) ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์



๒

๑.๖ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดย 

แสดงขนตอนการปฏิบัติงานพร้อมอธิบายข้ันตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 

น้ัน  ๆโดยจัดทำเป็นรูปแบบ “ คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการ 

ปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๑.๗ คู่มือสำหรับประซาซน (ร6โท1๐6 เก*๐โ๓ ลบ๐ท) ข้อมูลการบริการตามภารกิจ 

ของหน่วยงาน โดยแสดงข้ันตอนการให้บริการต่าง  ๆ แก่ประซาซนพร้อมอธิบายขั้นตอนบริการอย่างซัดเจน 

ทั้งน้ีควรระบุระยะเวลาในแต่ละข้ันตอนของการให้บริการน้ัน  ๆโดยจัดรูปแบบ “ คู่มือสำหรับประซาซน” และ 

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม (อ0พก๒ ลป โ๐โกก) เพื่ออำนวยความสะดวกในการ 

ติดต่อราซการ (ถ้ามี)

๑.๘ ข่าวสารประซาสัมพันธ์ (กบเว110 ก6๒ป๐ท) ข่าวสารท่ัวไป ภาพข่าวกิจกรรม 

เรื่องแจ้งเตือนรวมไปถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน เข่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการ 

จัดซ้ือจัดจ้าง

๑.๙ ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (6 -  ร6™1๐6) เป็นระบบงานตาม 

ภารกิจหน่วยงานท่ีจัดทำเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือ (ฟ๐!วเ๒  /บุวเวเ.เ๐ล*!๐ก ใน 

ลักษณะส่ือสารสองทาง (เก*6โล๐*!หอ) (ถ้ามี)

๑.๑๐ แสดงสถิติการเข้าใข้บริการเว็บไซต์ แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบ 

ประเมินความพึงพอใจท่ีมืต่อเว็บไซต์ซองหน่วยงาน

๒. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แพร่ ให้ดำเนินการดังน้ี

๒.๑ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มีหน้าท่ีบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลวังซ้ิน

๒.๑.๑ หน่วยงานเจ้าของข้อมูล นำส่งข้อมูลข่าวสาร พร้อมแนบฟอร์มการขอ 

เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ซองหน่วยงานโรงพยาบาลวังซ้ินตามประกาศโรงพยาบาลวังขั้นเร่ือง แนวทางการ 

เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ซองหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านทางซ่องทาง ได้แก่ หนังสือราซการ 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และซ่องทางส่ือสารอ่ืน  ๆโดยระบุ ซ่ือ ตำแหน่ง หน่วยงาน และข้อมูลการติดต่อกลับ 

อย่างซัดเจน

๒.๑.๒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังขั้นหรือผู้ได้รับมอบอำนาจดำเนินการ 

อนุมัติ/อนุญาตให้นำข้อมูลข้ึนเผยแพร่ในเว็บไซต์ และมอบหมายให้ผู้รับผิดซอบจัดการ

๒.๑.๓ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดซอบ (ผ 6ช 

เฬลร*6โ) ซ่ึงได้รับสิทธ้ี (บ56โก8๓6 และ กลรรท/๐๗) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ดำเนินการนำข้อมูลข่าวสาร 

ข้ึนเว็บไซต์ในหมวดหมู่ท่ีถูกต้อง ระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของข้อมูล ข่วงวันท่ีของข้อมูลข่าวสาร วันท่ีเผยแพร่ 

ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์ และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าซองข้อมูลข่าวสารน้ัน



๓

๒.๑.๔ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ (พอช เทลรแอโ) มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็น 

ปัจจุบันชองข้อมูล (นำเอกสารเมื่อครบระยะเวลา) ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด ท้ังน้ี 

ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด เพ่ือ 

ปัองกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

๒.๒ การออกแบบเว็บไซต์ หน่วยงานต้องคำนึงถึงการแสดงผลบนอุปกรณ์ท่ีมีความ 

หลากหลาย ควรออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับขนาดหน้าจอชองอุปกรณ์ทุกชนิด ต้ังแต่คอมพิวเตอร์ขนาดหน้าจอ 

แตกต่างกัน

๒.๓ การเข้าถึงเว็บไซต์ของประชาซน หน่วยงานต้องคำนึงถึงเวอร์ซั่นขั้นตํ่าฃอง 

บราวเซอร์ที่รองรับการแสดงผล หรือการทำงานที่สมบูรณ์ของโปรแกรมที่ใช้ในการดูแลเอกสารบนเว็บไซต์ 

เซ่น ก[ว!1 กอลวเอโ /  ป16ผ6โ หรือ 0|ว6ก ร(วนกะ6 อ่ืน  ๆ เป็นต้น ซ่ึงหน่วยงานงานควรแจ้งไวในส่วนล่างชอง 

เว็บไซต์หรือหน้าเพจท่ีแสดงเอกสารน้ัน  ๆชองหน่วยงาน

๒.๔ การบริหารจัดการเว็บไซต์ หน่วยงานควรมีการเข้ารหัสข้อมูล ([ะกวโ7เวป0ก) 

เพื่อเพิ่มความปลอดภัย เซ่น การใช้รหัสผ่านเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ชองหน่วยงาน (ชร6กา3๓6 และ 

กลรรผ๐ฟ)

๒.๕ การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็บไซต์ ลดความเส่ียงจากการถูกโจมตี 

ทางอินเตอร์เน็ต (071วอโ รอวนโแ7)ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 

๒๕๔๔ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรการรักษาความ 

ม่ันคงปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ (พอชรแอ รอวนโ1̂7 ร1:ลกชลโป)

๓. ข้ันตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ชองหน่วยงาน ให้ดำเนินการดังน้ี

๓.๑ หัวหน้าหน่วยงาน แต่งตั้งหรือมอบหมายกลุ่ม/ฝ่ายหรือคณะทำงานหรือ 

เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ชองหน่วยงาน

๓.๒ การน่าข้อมูลซ่าวสาร ช่วงวันท่ีข้อมูลซ่าวสาร วันท่ีเผยแพร่ ประเภท (นามสกุล) 

ไฟล์ ขนาดไฟล์โดยมีลำดับการปฏิบัติอย่างน้อยดังน้ี

๓.๒.๑ เจ้าหน้าที่เสนอข้อมูลซ่าวสารท่ีประสงค์จะน่าขึ้นเว็บไซต์ให้หัวหน้า 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบดูเว็บไซต์พิจารณาอนุญาต ด้วยแบบฟอร์มการขอเผยแพร่เว็บไซต์ชองหน่วยงาน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ตามแนบท้ายประกาศท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีเร่งด่วนอนุโลมให้อนุญาต 

ทางวาจาได้
๓.๒.๒ กรณีอนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(พอช 

เฬลรเอโ) ซ่ึงได้รับสิทธ้ี (บรอโทล๓ อ กลรรพ๐โป) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ดำเนินการน่าข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

ของหน่วยงานโรงพยาบาลวังชิ้นตามแนบท้ายประกาศที่เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีเร่งด่วนอนุโลมให้อนุญาต 

ทางวาจาได้



๓.๒.๓ กรณีไม่อนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายเจ้าหน้าท่ีประสานแจ้ง 

กลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้นพร้อมขี้แจงเหตุผล เข่น ไม่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานไม่ 

ถูกต้องตามรูปแบบไฟล์ข้อมูลท่ีอนุญาต

๔. กลไกการตรวจสอบ กำกับติดตามอย่างต่อเน่ือง
๔.๑ หน่วยงานต้องกำหนดเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีผู้ดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์(V!/อเว 

511:6) อย่างน้อย ๒ คน เพ่ือทำงานทดแทนกันได้

๔.๒ เจ้าหน้าที่ พอ!ว V๒ร!:อโ มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปีจจุบันของข้อมูลทุก 

รายการท่ีเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หากพบว่าครบระยะเวลาการเผยแพร่ให้นำรายการนั้นออกจาก 

เว็บไซต์
๔.๓ เจ้าหน้าท่ี พอ!ว VIลร-เอโ มีหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการ 

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (ธ๐V6โทกกอก!: พอ!วร!!:อ ร!:ลทอ!ลฟ \/อโ51๐ก ๒.๐) 

ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และตามพระราขบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราขการ พ•ศ. ๒๔๖๐ ตาม 

มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด

๔.๔ เจ้าหน้าท่ี พอช VIลร!:อโ มีหน้าท่ีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ 

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๔๖๐ อย่างเคร่งครัด เพื่อป็องกันมีให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่ 

จะเกิดความเสียหายแก่ทางราขการ

๔.๔ ให้หน่วยงานส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์ การ 

รักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ((พ!ว6โ รออนโ!!:V) ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทังการแกอบรม 

(7โลก!ทฐ) การแลกเปลี่ยนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน (Xท๐ฟ.ออเฐอ V๒กลฐอทกอก!:)

๔.๖ มีการกำกับติดตามรายงานผลการใช้กรอบแนวทาง ฯ โดยกำหนดการรายงาน 

ผลตามกรอบแนวทางๆ ปีละ ๒ คร้ัง ใน ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน

ท้ังน๋ึให้หน่วยงานนำประกาศโรงพยาบาลวังฃ้ินเร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๔๖๖ สำหรับโรงพยาบาลวังช้ินข้ึนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ 

ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลวังขี้,น


