
    บันทึกข(อความ  
ส"วนราชการ   โรงพยาบาลสว,างอารมณ0 อำเภอสว,างอารมณ0 จังหวัดอุทัยธานี โทร 0 5659 9000    

ที ่ อน 0032.3.5.301/        วันที ่  15 พฤษภาคม 2563 

เรื่อง     รายงานผลการดำเนินการเผยแพร,ขNอมูลผ,านเว็บไซต0ของโรงพยาบาลสว,างอารมณ0 

 

เรียน    ผูNอำนวยการโรงพยาบาลสว,างอารมณ0 

                        

                                 เร่ืองเดิม 

            ตามแนวทางการดำเนินการดNานคุณธรรมและความโปร,งใสในการดำเนินงานของหน,วยงานภาครัฐ (ITA)      

ป] 2563 ซ่ึงใน EB8  โดยใหNหน,วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร,ขNอมูลต,อ

สาธารณะผ,านเว็ปไซต0ของโรงพยาบาลสว,างอารมณ0 น้ัน ใหNมีการติดตามการดำเนินงานเผยแพร,ขNอมูลต,อสาธารณะ

ผ,านเว็ปไซต0ของหน,วยงานต,อผูNบริหาร น้ัน 

   ข,อพิจารณา 

             จากกระบวนการในการเปeดเผยขNอมูลของหน,วยงานมีความถูกตNอง ชัดเจน ครบถNวน และเปhนปiจจุบัน 

ประชาชนสามารถเขNาถึงขNอมูลข,าวสารไดNสะดวก และใหNการรายงานขNอมูล การกำกับติดตามการเผยแพร,ขNอมูลผ,าน 

เว็ปไซต0 มีความถูกตNอง เกิดประสิทธิภาพ จึงมีการติดตามการดำเนินงานเผยแพร,ขNอมูลต,อสาธารณะผ,านเว็ปไซต0     

ของหน,วยงาน เพ่ือเปhนการประเมินความกNาวหนNาของการดำเนินงาน ดังไดNแนบเอกสารมาพรNอมน้ี 

 ป2ญหา/อุปสรรค 
 ยังมีโอกาสพัฒนากระบวนการ และแนวทางรวมถึงช,องทางการประชาสัมพันธ0ใหม,ๆ และจะส,งผลใหNการ

ดำเนินการเผยแพร,ขNอมูลหน,วยงานผ,านเว็บไซต0ของโรงพยาบาลสว,างอารมณ0 กวNางขวางมากข้ึน แต,ตNองมีค,าใชNจ,ายท่ี

เพ่ิมมากข้ีน 

 ข,อเสนอ    

 เห็นควรอนุญาต เผยแพร,รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน เผยแพร,ขNอมูลต,อสาธารณะผ,านเว็ปไซต0     

ของโรงพยาบาลสว,างอารมณ0 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

  

      

       ( นายอดุล สิทธิการ )              
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ              อนุญาต 

    หัวหนNากลุ,มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร0ฯ 

 

      ( นายปริญญา  พวงศรีทอง ) 

                       นายแพทย0ชำนาญการ รักษาการในตำแหน,ง 

           ผูNอำนวยการโรงพยาบาลสว,างอารมณ0 



แบบรายงานผลดำเนินการตามแนวทางการเผยแพร4ข6อมูลต4อสาธารณะผ4านเว็บไซต@ของหน4วยงาน 

โรงพยาบาลสว4างอารมณ@ 

เว็บไซต@หน4วยงาน โรงพยาบาลสว4างอารมณ@ http://www.sawangarom-hospital.go.th “หัวข6องาน ITA ป[งบประมาณ 2562” 

มาตราการ ผมลการดำเนินงาน กิจกรรมท่ีดำเนิน หมายเหตุ 

ดำเนินการ

แล6ว 

ยังไม4ได6

ดำเนินการ 

๑. มาตราการการเผยแพร4ข6อมูลต4อสาธารณในเว็บไซต@ของหน4อยงาน     
-ห$ามนำเสนอข$อมูลข/าวสารที่มีเนื้อหาสาระที่ก/อให$เกิดการล$มล$างการปกครองในระบบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยHทรงเปIนประมุข 

/  (ระบุการดำเนินการพร$อม Link website ที่

สามารถสอบทานย$อนกลับได$) 

 

-ให$เผยแพร/การดำเนินข$อมูลข/าวสารในการดำเนินการสร$างการรับรู$ความเข$าใจแก/ประชาชน /  (ระบุการดำเนินการพร$อม Link website ที่

สามารถสอบทานย$อนกลับได$) 

 

๒. แนวทางการเผยแพร4ข6อมูลต4อสาธารณะผ4านเว็บไซต@ของหน4อยงาน /  (ระบุการดำเนินการพร$อม Link website ที่

สามารถสอบทานย$อนกลับได$) 

 

๒.๑ ลักษณะงาน/ประเภทข$อมูลที่เผยแพร/ต/อสาธารณะ /    

-ข$อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหน/วยงาน เช/นประวัติความเปIนมา วิสัยทัศนH เปIนต$น /    

-กฎหมาย ระเบียบ ข$อบังคับที่เกี่ยวข$อง เช/น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา เปIนต$น /  (ระบุการดำเนินการพร$อม Link website ที่

สามารถสอบทานย$อนกลับได$) 

 

๒.๒ กลไก วิธีการ ขั้นตอน และการกำกับติดตามการเผยแพร/ข$อมูล /  (ระบุการดำเนินการพร$อม Link website ที่

สามารถสอบทานย$อนกลับได$) 

 

-กำหนดให$มีเจ$าหน$าที่ผู$รับผิดชอบในการพัฒนาเว็บไซตHของหน/วยงาน /    

-การนำเสนอข$อมูลประชาสัมพันธH และการบริการประชาชนที่มีสาระสำคัญ /    

-การนำเสนอข$อมูลประชาสัมพันธH และการบริการประชาชนที่มีสาระสำคัญ เหตุการณHสำคัญ ฉุกเฉิน/

เร/งด/วน ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัด 

 /   

๓. การปรับปรุงเว็บไซต@ท่ีเปhนปiจจุบัน ในด6านต4างๆ /    

-โครงสร$างบริหารงานของหน/วยงาน /  (ระบุ Link website ที่สามารถสอบทานย$อนกลับ

ได$) 

 

-คณะผู$บริหารของหน/วยงาน/หัวหน$าส/วนราชการ /  (ระบุ Link website ที่สามารถสอบทานย$อนกลับ

ได$) 

 

 



ปkญหาอุปสรรค ในการดำเนินการตามประกาศ 

 ไม/มี 

ข$อเสนอแนะ 

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

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

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

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ           

     
 

                   ( นายอดุล สิทธิการ ) 

       นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

     หัวหน$ากลุ/มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตรHและสารสนเทศทางการแพทยH 
 

 

               ทราบ 

 

 

            ( นายธีรHสุทธิ ปlตวิบลเสถียร ) 

          นายแพทยHชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน/ง 

ผู$อำนวยการโรงพยาบาลสว/างอารมณH 
 

 

              

 

                                              

               



แบบรายงานผลดำเนินการตามแนวทางการเผยแพร4ข6อมูลต4อสาธารณะผ4านเว็บไซต@ของหน4วยงาน 

โรงพยาบาลสว4างอารมณ@ 

เว็บไซต@หน4วยงาน โรงพยาบาลสว4างอารมณ@ http://www.sawangarom-hospital.go.th “หัวข6องาน ITA ป[งบประมาณ 2562” 

มาตราการ ผมลการดำเนินงาน กิจกรรมท่ีดำเนิน หมายเหตุ 

ดำเนินการ

แล6ว 

ยังไม4ได6

ดำเนินการ 

๑. มาตราการการเผยแพร4ข6อมูลต4อสาธารณในเว็บไซต@ของหน4อยงาน     
-ห$ามนำเสนอข$อมูลข/าวสารที่มีเนื้อหาสาระที่ก/อให$เกิดการล$มล$างการปกครองในระบบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยHทรงเปIนประมุข 

/  (ระบุการดำเนินการพร$อม Link website ที่

สามารถสอบทานย$อนกลับได$) 

 

-ให$เผยแพร/การดำเนินข$อมูลข/าวสารในการดำเนินการสร$างการรับรู$ความเข$าใจแก/ประชาชน /  (ระบุการดำเนินการพร$อม Link website ที่

สามารถสอบทานย$อนกลับได$) 

 

๒. แนวทางการเผยแพร4ข6อมูลต4อสาธารณะผ4านเว็บไซต@ของหน4อยงาน /  (ระบุการดำเนินการพร$อม Link website ที่

สามารถสอบทานย$อนกลับได$) 

 

๒.๑ ลักษณะงาน/ประเภทข$อมูลที่เผยแพร/ต/อสาธารณะ /    

-ข$อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหน/วยงาน เช/นประวัติความเปIนมา วิสัยทัศนH เปIนต$น /    

-กฎหมาย ระเบียบ ข$อบังคับที่เกี่ยวข$อง เช/น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา เปIนต$น /  (ระบุการดำเนินการพร$อม Link website ที่

สามารถสอบทานย$อนกลับได$) 

 

๒.๒ กลไก วิธีการ ขั้นตอน และการกำกับติดตามการเผยแพร/ข$อมูล /  (ระบุการดำเนินการพร$อม Link website ที่

สามารถสอบทานย$อนกลับได$) 

 

-กำหนดให$มีเจ$าหน$าที่ผู$รับผิดชอบในการพัฒนาเว็บไซตHของหน/วยงาน /    

-การนำเสนอข$อมูลประชาสัมพันธH และการบริการประชาชนที่มีสาระสำคัญ /    

-การนำเสนอข$อมูลประชาสัมพันธH และการบริการประชาชนที่มีสาระสำคัญ เหตุการณHสำคัญ ฉุกเฉิน/

เร/งด/วน ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัด 

 /   

๓. การปรับปรุงเว็บไซต@ท่ีเปhนปiจจุบัน ในด6านต4างๆ /    

-โครงสร$างบริหารงานของหน/วยงาน /  (ระบุ Link website ที่สามารถสอบทานย$อนกลับ

ได$) 

 

-คณะผู$บริหารของหน/วยงาน/หัวหน$าส/วนราชการ /  (ระบุ Link website ที่สามารถสอบทานย$อนกลับ

ได$) 
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