
  บันทึกขอความ 
สวนราชการ  โรงพยาบาลสวางอารมณ อําเภอสวางอารมณ  จังหวัดอุทัยธานี  โทร ๐ ๕๖๕9 9000       

ท่ี   อน 0032.3.5.301/พิเศษ วันท่ี      22 พฤศจกิายน 2564 

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเผยแพรขอมูลผานเว็บไซดและกําหนดกรอบแนวทางการเผยแพร  

    ขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลสวางอารมณ                                                                          . 

เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวางอารมณ 
 

  เรื่องเดิม 
 

 ตามท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ป2565 ซ่ึงใน MOIT1 โดยใหหนวยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก และ
การวางระบบในการเผยแพรขอมูลตอสาธารณผานทางเว็บไซตของโรงพยาบาลสวางอารมณนั้น 
                       ขอพิจารณาและขอเสนอ 
                           

  กลุมงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตรและสารสนเทศทางการแพทย ขอเรียนวาเพ่ือใหขบวนการใน
การเปดเผยขอมูลของหนวยงานมีความถูกตอง ชัดเจน ครบถวน และเปนปจจุบันประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารไดสะดวกและใหการรายงานขอมูล การกํากับติดตาม การเผยแพรขอมูลผานเว็บไซต มีความถูกตองเกิด
ประสิทธิภาพ 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดังนี้ 
1. ลงนามแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเผยแพรขอมูลหนวยงานผานเว็บไซตของโรงพยาบาล

สวางอารมณ 
2. ลงนามในประกาศฯ เผยแพรขอมูลตอสาธารณผานเว็บไซตของโรงพยาบาลสวางอารมณ 
3. อนุญาตใหนําคําสั่ง/ประกาศฯแนวทางการเผยแพรขอมูลฯเผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงาน 
 
                                            
 

  (นางสุมาลย   โชติชวง) 
  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

  หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตรและสารสนเทศทางการแพทย 
 

อนุมัติ 
 
 
 

(นายปริญญา   พวงศรีทอง) 
นายแพทยชํานาญการ รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวางอารมณ 
 
 
 



 

มาตรการโรงพยาบาลสวางอารมณ 

เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณะผานเว็บไซตสําหรับหนวยงานประจําป 2565 

 

 ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของขาราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 4 กําหนดใหหนวยงานของรัฐ
ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได และตองดําเนินการตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ
(Government Website Standard) เพ่ือใหบริการตามภารกิจและอํานวยความสะดวกให ประชาชนเขาถึงขอมูลได
สะดวก มีความถูกตอง ครบถวนและเปนปจจุบันนั้น โรงพยาบาลสวางอารมณ จึงกําหนดแนวทางการเผยแพรขอมูล
ตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน สําหรับหนวยงานในโรงพยาบาลสวางอารมณ ดังตอไปนี้  

 1. ใหหนวยงานในสังกัดเผยแพรขอมูลตอสาธารณผานเว็บไซตของหนวยงาน ดังนี้ 
 1.1 ขอมูลหนวยงาน (General Information) ประกอบดวย ประวัติความเปนมา วิสัยทัศน พันธกิจ 
โครงสรางหนวยงาน ทําเนียบผูบริหาร ขอมูลผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief information officer : 
CIO) อํานาจหนาท่ี ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําป คํารับรอง 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดชองทางการติดตอสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร แผนท่ีต้ัง
หนวยงาน ไปรษณียอิเล็กทรอนิคส (Email address) 
 1.2 กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับหนวยงาน (Law , Regulatory , Compliance) โดย
แสดงท่ีมาของขอมูลอยางชัดเจน 
 1.3 คลังความรู (Knowledge) เชน ขาวสารความรูสุขภาพในรูป info Graphic สื่อมัลติมีเดีย 
บทความ ผลงานวิจัย ขอมูลสถิติตางๆ โดยอางอิงแหลงท่ีมาและวัน เวลา กํากับ เพ่ือประโยชนในการนําขอมูลไปใชตอ
(ถามี) 
 1.4 รายชื่อเว็บไซตหนวยงานท่ีเก่ียวของ (Web Link) เชน หนวยงานในสังกัด หนวยงานสังกัด
เดียวกัน หนวยงานภายนอก หรือเว็บไซตอ่ืนๆ ท่ีนาสนใจ 
 1.5 ขอมูลขาวสารท่ีจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 และขอมูลขาวสารอ่ืนท่ีคระกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนดตามมาตรา 
9(8) และมาตรฐานเว็บไซตหนวยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version 2.0) ของสํานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 
 1.6 คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงานตามภารกิจ โดยแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานพรอม
อธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในข้ันตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยจัดทําเปนรูปแบบ “คูมือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน”  และสามารถดาวโหลดคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
 1.7 คูมือสําหรับประชาชน (Service Information) ขอมูลการบริการตามภารกิจของหนวยงาน โดย
แสดงข้ันตอนการใหบริการตางๆแกประชาชนพรอมอธิบายข้ันตอนบริการอยางชัดเจน ท้ังนี้ ควรระบุเวลาในแตละ
ข้ันตอนของการใหบริการนั้นๆ โดยจัดทําเปนรูปแบบ “คูมือสําหรับประชาชน” และสามารถดาวโหลดคูมือ ตลอดจน
แบบฟอรม (Download Forms) เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนในการติดตอราชการ (ถามี) 



 1.8 ขาวประชาสัมพันธ (Public Relations) ขาวสารท่ัวไป ภาพขาวกิจกรรม เรื่องแจงเตือน รวมถึง
ขาวประกาศของหนวยงาน เชน ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซ้ือจัดจาง ผลการจัดซ้ือจัดจาง 
 1.9 ระบบงานใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service) เปนระบบงานตามภารกิจ  หนวยงาน
ท่ีจัดทําเปนระบบงานคอมพิวเตอรใหบริการผานหนาเว็บไซตหรือ Mobile Application ในลักษณะสื่อสารสองทาง
(Interactive) (ถามี) 

 2. ข้ันตอนการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตโรงพยาบาลสวางอารมณ ใหดําเนินการ
ดังนี้ 
 2.1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมงานยุทธศาสตรฯมีหนาทีบริหารจัดการเว็บไซตของหนวยงาน
โรงพยาบาลสวางอารมณ และเว็บไซตอ่ืนๆท่ีฝากไวกับ Sever ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
  2.1.1 หนวยงานเจาของขอมูล นําสงขอมูลขาวสาร พรอมแนบฟอรมการขอเผยแพร ขอมูลผาน
เว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลสวางอารมณ ตามประกาศแนวทาง การเผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณะผาน
เว็บไซต สําหรับหนวยงานในโรงพยาบาลสวางอารมณ พ.ศ.2564 ผานชองทาง ไดแก หนังสือราชการ ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส swangarom@gmail.com และชองทาง สื่อสารอ่ืนๆ โดยระบุชื่อ ตําแหนง และขอมูลติดตอกลับอยาง
ชัดเจน 
  2.1.2 ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวางอารมณ ดําเนินการอนุมัติ/อนุญาตใหนําขอมูลข้ึนเผยแพรใน
เว็บไซตโรงพยาบาลสวางอารมณ และมอบหมายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร 
สารสนเทศทางการแพทย 
  21.3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร สารสนเทศทางการแพทย 
มอบหมายใหเจาหนาทีผูรับผิดชอบ (Web Master) ซ่ึงไดรับสิทธิ์ (Username และ password) เขาสูระบบบริหาร
จัดการ ดําเนินการนําขอมูลขาวสารนั้นข้ึนเว็บไซตในหมวดหมูท่ีถูกตอง ระบุแหลงท่ีมา ขอมูลขาวสาร ประเภท  
นามสกุลไฟล ขนาดไฟล และประสานแจงกลับไปยังเจาของขอมูลขาวสารนั้น 
  2.1.4 เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ (Web Master) มีหนาท่ีตรวจสอบความเปนปจจุบันของขอมูล (นํา
ออกเม่ือครบระยะเวลา) และความครบถวนตามมาตรฐานเว็บไซตหนวยงานภาครัฐ (Government Website 
Standard Version 2.0) ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) และตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 และขอมูลขาวสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการกําหนด ท้ังนี้ตองเปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิด เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2560 อยาง
เครงครัด เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายและลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
 2.2 การออกแบบเว็บไซต หนวยงานตองคํานึงถึงการแสดงบนอุปกรณท่ีมีความหลากหลายควร
ออกแบบเว็บไซตใหรองรับขนาดหนาจอของอุปกรณทุกชนิดตั้งแตคอมพิวเตอรท่ีมีขนาดหนาจอแตกตางรวมถึง 
Smart Device เชน Smart Phone Tablet 
 2.3 การเขาถึงเว็บไซตของประชาชน หนวยงานจะตองคํานึงถึงเวอรชั่นข้ันต่ําของ บราวเซอรท่ี
รองรับการแสดงผลหรือการทํางานท่ีสมบูรณของโปรแกรมท่ีใช ในการดู เอกสารบนเว็บไซต  เชน PDF 
readers/Viewer หรือ  open Source อ่ืนๆ เปนตน ซ่ึงหนวยงานควรแจงไวในสวนลางของเว็บไซต หรือหนาเพจท่ี
แสดงเอกสารนั้นๆ ของหนวยงาน 
 2.4 การบริหารจัดการเว็บไซต หนวยงานควรมีการเขารหัสขอมูล (Encryption) เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัย การใชรหัสผานเขาสูระบบจัดการเว็บไซตของหนวยงาน (Username/password) 
 2.5 การจัดเก็บรักษาขอมูลจราจรของคอมพิวเตอร (Log Files) ตามขอกําหนดในพระราชบัญญัติวา
ดวยการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ และสังคมเรื่อง หลักเกณฑ
การเก็บรักษาขอมูลจราจรคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ. 2560 



 2.6 การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็บไซต ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางอินเทอรเนต 
(Cyber Security) ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2544 พระราชบัญญัติวาดวย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2551 และ”มาตรการรักษาความม่ันคง ปลอดภัยสําหรับเว็บไซต (Website 
Security Standard)” ประกาศโดยสํานักงานพัฒนาทางธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) อาทิ การติดตั้ง
ใบรับรองความปลอดภัย (CA) และผูใช HTTPS (Hypertext Transfer Protocal Secure) ชวยรักษาความสมบูรณ
ถูกตองของขอมูลผูใชและเก็บขอมูลไวเปนความลับ ระหวางคอมพิวเตอรของผูใชกับเว็บไซตท่ีบริการรับขอมูล การใช 
Software หรือ Hardware เพ่ือปองกันการบุกโจมตี (Firewall) 
 2.7 ขอมูลขาสารตองใชคําอธิบาย/คําบรรยายเนื้อหาท่ีมีความถูกตอง และมีความเหมาะสม ขอความ
และรูปภาพประกอบ ท่ีจะนํามาใชจะตองไมละเมิดลิขสิทธิ์ หากจําเปนตองเผยแพรใหระบุแหลงท่ีมาขอมูลอางอิง
รูปแบบไฟลขอมูลอนุญาต ไดแก ไฟลท่ีมีนามสกุล .pdf .xls .doc .docx .jpg .psn .Zip .rar ขนาดไฟล (Size) ไม
ควรเกินไฟลละ 4MB และตองไมขัดตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2560  

 3.ข้ันตอนการเผยแพรขอมูลสาธารณผานเว็บไซตของหนวยงาน ใหดําเนินการดังนี้ 
 3.1 หัวหนาหนวยงาน แตงตั้งหรือมอบหมายกลุม/ฝาย หรือคณะทํางาน หรือเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
บริหารจัดการเว็บไซตของหนวยงาน 
 3.2การนําเขาขอมูลขาวสาร ตองเปนขอมูลปจจุบัน ถูกตอง และครบถวน ระบุแหลงท่ีมา หรือ
เจาของขอมูล ชวงวันท่ีของขอมูล วันท่ีเผยแพร ประเภท (นามสกุล) ไฟล ขนาดไฟล โดยมีลําดับการปฏิบัติอยางนอย
ดังนี้ 
  3.2.1 เจาหนาท่ีเสนอขอมูลขาวสารท่ีประสงคจะข้ึนนําเผยแพรบนเว็บไซตใหหัวหนากลุมงานท่ี
รับผิดชอบดูแลเว็บไซตพิจารณาอนุญาตดวยแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการ
โรงพยาบาลสวางอารมณ ตามแนบทายประกาศท่ีเปนลายลักษณอักษร กรณี เรงดวนใหอนุญาตทางวาจาได  
  3.2.2 กรณีไมอนุญาตหัวหนากลุมงานมอบหมายเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ (Web Master) ซ่ึงไดรับ
สิทธิ์ (Username และ Password) เขาสูระบบบริหารจัดการ ดําเนินการนําขอมูลขาวสารนั้น ข้ึนเว็บไซตในหมวดหมู
ท่ีถูกตอง และแจงประสานกลับไปยังเจาของขอมูลขาสารนั้น 
  3.2.3 กรณีไมอนุญาตหัวหนากลุมงานมอบหมายเจาหนาท่ีประสานแจงกลับไปยังเจาของขอมูล
ขาวสารนั้น พรอมชี้แจงเหตุผล เชน ไมตรงหรือเก่ียวของกับภารกิจของหนวยงาน ไมถูกตองตามแบบไฟลขอมูลท่ี
อนุญาต 

 4 กลไกการตรวจสอบกํากับติดตามอยางตอเนื่อง 
 4.1 หนวยงานตองกําหนดเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีผูดูแลบริหารจัดการเว็บไซต (Web Master) อยาง
นอย 2 คน เพ่ือทํางานทดแทนกันได 
 4.2 เจาหนาท่ี Web Master มีหนาท่ีตรวจสอบความเปนไปของขอมูลทุกรายการท่ีเผยแพรบน
เว็บไซตของหนวยงาน หากพบวาครบระยะเวลาการเผยแพรใหนํารายการนั้นลงจากเว็บไซต 
 4.3 เจาหนาท่ี Web Master มีหนาท่ีตรวจสอบความครบถวนของรายการขอมูลขาวสารตาม
มาตรฐานเว็บไซตหนวยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version 2.0) ของสํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 มาตรา 9 
และขอมูลขาวสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด 
 4.4 เจาหนาท่ี Web Master มีหนาท่ีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ.2560 อยางเครงครัดเพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายและลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายแกทาง
ราชการ 



 4.5 ใหหนวยงานสงเสริมเพ่ิมพูนความรูและทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต การรักษาความม่ันคง 
ปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ใหแกเจาหนาท่ีอยางตอเนื่อง ท้ังการฝกอบรม (Training) การแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางผูปฏิบัติงาน (Knowledge Management) 
 ท้ังนี้ใหหนวยงานนําประกาศโรงพยาบาลสวางอารมณ พ.ศ.2565 ข้ึนเผยแพรบนเว็บไซตของ
หนวยงานและถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลสวางอารมณ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ช่ือหนวยงาน : โรงพยาบาลสวางอารมณ 
วัน/เดือน/ป : ................................................................................................................................................................. 
หัวขอ : กรอบแนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของโรงพยาบาลสวางอารมณ 
รายละเอียดขอมูล : 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
Link ภายนอก : .............................................................................................................................................................. 
หมายเหตุ : ..................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
              ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                       ผูอนุมัติรับรอง 
 
 

          (..............................................)                                   (นายแพทยปริญญา พวงศรีทอง) 

ตําแหนง……………………………………………..                         นายแพทยชํานาญการ รักษาการในตําแหนง         

                                                                              ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวางอารมณ 

       วันท่ี……………………………………….                                วันท่ี………………………………………..…….                                                             

                      
ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
 

(............................................................) 
ตําแหนง…………………………………………………. 

วันท่ี…………………………………………………………… 

 

 

 



คําอธิบายแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลสวางอารมณ 

                        หัวขอ                      คําอธิบาย 

หนวยงาน หนวยงานในโรงพยาบาลสวางอารมณเปนผูจัดทําและเผยแพรขอมูล 

 

วัน/เดือน/ป วันเดือนปท่ีขอนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

 

หัวขอ กําหนดหัวขอท่ีจะนําข้ึนเผยแพรโดยใหมีใจความสําคัญท่ีมาจากเนื้อหามี
ความยาวไมเกิน ๒ บรรทัด 

 

รายละเอียดขอมูล เลือกใชคําอธิบาย/คําบรรยายท่ีมีความกระชับใชภาษาท่ีเขาใจงายและ
สะกดคําใหถูกตองตามอักขระวิธีเหมาะสมกับลักษณะรูปแบบขอมูลแตละ
ชนิด 

 

Link ภายนอก ใหระบุ Link ท่ีอางอิงหรือนํามาใชในการเผยแพร 

 

หมายเหตุ ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล (ผูรายงาน) ระบุลงลายมือชื่อหรือชื่อของผูรับผิดชอบท่ีไดมอบหมายจากหัวหนางาน/
หัวหนากลุมงาน 

 

ผูอนุมัติรับรอง ระบุลงลายมือชื่อผูทําการ Upload ขอมูลท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนา
งาน/หัวหนากลุมงานของหนวยงานในโรงพยาบาลสวางอารมณ 

 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร (Web 
Master) 

ระบุลงลายมือชื่อผูทําการ Upload ขอมูลท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนา
งาน/หัวหนากลุมงานของหนวยงานในโรงพยาบาลสวางอารมณ 

 

 

 

 



วิธีการและข้ันตอนเปดเผยขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของโรงพยาบาลสวางอารมณ 

ท่ี หัวขอเรื่องของขอมูล ข้ันตอนการเผยแพร/
ปรับปรุงขอมูล 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 

1 ขอมูลหนวยงาน (General 
Information) ประกอบดวย  
๑. ประวัติความเปนมา 
๒. วิสัยทัศน พันธกิจ 
๓. โครงสรางหนวยงาน 
๔. ทําเนียบผูบริหาร  
๕. ขอมูลผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศสาธารณสุขระดับสูง 
(Chief information Officer: 
เปนไปตามขอ ๒.๑-๒.๗ CIO)  
6. อํานาจหนาท่ี  
๗. ยุทธศาสตร 
 8. แผนปฏิบัติราชการแผนงาน
โครงการงบประมาณรายจาย  
9. คํารับรองรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ  
๑๐. รายละเอียดชองทางการ
ติดตอสื่อสารตอสาธารณะผาน 
 ๑๐.๑ หมายเลขโทรศัพท ๑๐.๒ 
หมายเลขโทรสาร ๑๐.๓ แผน
ท่ีตั้งหนวยงานงาน  
๑๐.๔ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
(email บริหารสวนกลาง 
address 

ข้ันตอนการเผยแพร
ขอมูลตอสาธารณะ
ผานโรงพยาบาล
สวางอารมณตาม
ประกาศโรงพยาบาล
สวางอารมณ ลงวันท่ี 
22 พฤศจิกายน 
2564 และประจําป 
๒๕๖5 เรื่องแนวทาง
การเผยแพรขอมูล
เว็บไซตของหนวยงาน 
พ.ศ.๒๕๖5 สําหรับ
หนวยงานในราชการ
โรงพยาบาลสวาง
อารมณ 

1-3 วัน จนท. Web 
Master 

นางสุมาลย โชติชวง 
หัวหนากลุมงาน
ประกันสุขภาพฯ 

2 กฎหมายระเบียบขอบังคับท่ี
เก่ียวของกับหนวยงาน (Law, 
Regulatory, Compliance) โดย
แสดงท่ีมาของขอมูลอยางชัดเจน 

 1-3 วัน จนท. Web 
Master 

นางสุมาลย โชติชวง 
หัวหนากลุมงาน
ประกันสุขภาพฯ 

3 คลังความรู (Knowledge) เชน
ขาวสารความรูสุขภาพในรูปแบบ 
Info Graphic สื่อมัลติมีเดีย
บทความงานวิจัยขอมูลสถิติตาง 
ๆ โดยอางอิงถึงแหลงท่ีมาและวัน
เวลากํากับเพ่ือประโยชนในการ
นําขอมูลไปใชตอ (ถามี) 
 

 1-3 วัน จนท. Web 
Master 

นางสุมาลย โชติชวง 
หัวหนากลุมงาน
ประกันสุขภาพฯ 



4 รายชื่อเว็บไซตหนวยงานท่ี
เก่ียวของ (Web Link) เชน
หนวยงานในสังกัดหนวยงาน
สังกัดเดียวกันหนวยงานภายนอก
หรือเว็บไซตอ่ืน ๆ ท่ีนาสนใจ 

 1-3 วัน จนท. Web 
Master 

นางสุมาลย โชติชวง 
หัวหนากลุมงาน
ประกันสุขภาพฯ 

5 ขอมูลขาวสารท่ีจัดไวให
ประชาชนตรวจดูไดตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตาม
มาตรา ๒๗ มาตรา ๕ และขอมูล
ขาวสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการกําหนดตาม
มาตรา ๙ (๘) ละมาตรฐาน
เว็บไซตหนวยงานภาครัฐ 
(Government Website 
Standard Version 6.0) 

 1-3 วัน จนท. Web 
Master 

นางสุมาลย โชติชวง 
หัวหนากลุมงาน
ประกันสุขภาพฯ 

6 คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
หนวยงานตามภารกิจของ
หนวยงานโดยแสดงข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานพรอมอธิบายข้ันตอน
ปฏิบัติงานระบุระยะเวลาในแตละ
ข้ันตอนของการปฏิบัติงานนั้น ๆ 
โดยจัดทําเปนรูปแบบ“ คูมือ
มาตรการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน” และสามารถดาวน
โหลดคูมือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน 

 1-3 วัน จนท. Web 
Master 

นางสุมาลย โชติชวง 
หัวหนากลุมงาน
ประกันสุขภาพฯ 

7 คูมือสําหรับประชาชน (Service 
Information) ขอมูลการบริการ
ตามภารกิจของหนวยงานโดย
แสดงข้ันตอนการใหบริการตางๆ
แกประชาชนพรอมอธิบาย
ข้ันตอนการบริการอยางชัดเจน
ท้ังนี้ควรระบุระยะเวลาในแตละ
ข้ันตอนของการใหบริการนั้น ๆ 
โดยจัดทําเปนรูปแบบ“ คูมือ
สําหรับประชาชน” และสามารถ
ดาวนโหลดคูมือตลอดจน
แบบฟอรม (Downlaod Forms) 
เพ่ืออํานวยความสะดวกแก

 1-3 วัน จนท. Web 
Master 

นางสุมาลย โชติชวง 
หัวหนากลุมงาน
ประกันสุขภาพฯ 



ประชาชนในการติดตอราชการ 
(ถามี) 

8 ขาวประชาสัมพันธ (Public 
Relation) ขาวท่ัวไปภาพขาว
กิจกรรมเรื่องแจงเตือนรวมถึงขาว
ประกาศของหนวยงานเชน
ประกาศรับสมัครงานประกาศ
จัดซ้ือจัดจางผลการจัดซ้ือจัดจาง 

 1-3 วัน จนท. Web 
Master 

นางสุมาลย โชติชวง 
หัวหนากลุมงาน
ประกันสุขภาพฯ 

9 ระบบใหบริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-service) เปน
ระบบงานตามภารกิจหนวยงานท่ี
จัดเปนระบบงานคอมพิวเตอร
ใหบริการผานหนาเว็บไซตหรือ 
Mobile Application ใน
ลักษณะสื่อสารสองทาง 
(Interactive) (ถามี) 

 1-3 วัน จนท. Web 
Master 

นางสุมาลย โชติชวง 
หัวหนากลุมงาน
ประกันสุขภาพฯ 

10 แสดงสถิติการเขาใชบริการ
เว็บไซตแสดงระดับความพึงพอใจ
ท่ีมีตอเว็บไซตของหนวยงาน 

 1-3 วัน จนท. Web 
Master 

นางสุมาลย โชติชวง 
หัวหนากลุมงาน
ประกันสุขภาพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์และกำหนดกรอบแนวทางการเผยแพร่
	ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์                                                                          .

