
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ข่าวสาร โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
หัวข้องาน “ITA 2563”  

ของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ ์จ.อุทัยธาน ี
ที่ หัวข้อเร่ืองของข้อมูล ขั้นตอนการเผยแพร่/

ปรับปรุงข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
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ข้อมูลหน่วยงาน ประกอบด้วย 
1. ประวัติความเปน็มา 
2. วิสัยทัศน์ พนัธกิจ 
3. โครงสร้างหน่วยงาน 
4. ทำเนียบผู้บริหาร 
5. ข้อมูลผู้บริหาร 
6. อำนาจหนา้ที ่
7. ยุทธศาสตร ์
8. แผนปฏบิัติราชการ แผนงาน โครงการ 

และงบประมาณรายจา่ยประจำปี 
9. คำรับรอง รายงานผลการปฏิบตัริาชการ 
10. รายละเอียดช่องทางการติดต่อสือ่สาร 

10.1 หมายเลขโทรศัพท ์
10.2 หมายเลขโทรสาร 
10.3 แผนที่ตั้งหนว่ยงาน 
10.4 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์

ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในสังกัด
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์
ข่าวสาร โรงพยาบาลสว่าง
อารมณ์ เป็นไปตามข้อ 2.1-
2.2 ตามประกาศ
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ลง
วันที่  
20 มีนาคม 2563 เร่ือง 
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน พ.ศ.2563  

กลุ่มงาน/งาน 
หรือ
คณะทำงาน 
หรือเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน
บริหารจัดการ
เว็บไซต์ของ
โรงพยาบาล
สว่างอารมณ์
ข่าวสาร 
โรงพยาบาล
สว่างอารมณ์ 
และ“หัวข้อ
งาน ITA 
2563” 

กลุ่มงาน/งาน 
หรือ
คณะทำงาน 
หรือเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน
บริหารจัดการ
เว็บไซต์
โรงพยาบาล
สว่างอารมณ์
ข่าวสาร 
โรงพยาบาล
สว่างอารมณ ์
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กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงาน โดยแสดงที่มาของข้อมูลอย่าง
ชัดเจน คลังความรู้ เช่น ข่าวสารความรู้
สุขภาพในรูปแบบ Info Graphic สื่อ
มัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติ
ต่างๆ โดยอ้างอิงแหล่งที่มาและวัน เวลา 
กำกับ เพื่อประโยชน์ในการนำขอ้มูลไปใช้ต่อ 
(ถ้ามี) 

3 รายชื่อเว็บไซต์หนว่ยงานที่เก่ียวข้อง (Web 
link) หน่วยงานในสงักัด หน่วยงานภายนอก 
หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ 

4 ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
ตามพระราชบัญญั ติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 
9 และข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดตามมาตรา 
9(8) และมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ 
ขอ งส ำนั ก งาน รั ฐบ าล อิ เล็ กท รอนิ ก ส์  
(องค์การมหาชน) 



ที่ หัวข้อเร่ืองของข้อมูล ขั้นตอนการเผยแพร่/
ปรับปรุงข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

5 
 
 
 
 
 

 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอน
การป ฏิ บั ติ ง าน พ ร้ อม อธิ บ ายขั้ น ตอน
ปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน
ของการปฏิบัติ งานนั้ นๆ โดยจัดทำเป็น
รูปแบบ “คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในสังกัด
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์
ข่าวสาร โรงพยาบาลสว่าง
อารมณ์ เป็นไปตามข้อ 2.1-
2.2 ตามประกาศ
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ลง
วันที่  
20 มีนาคม 2563 เร่ือง 
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน พ.ศ.2563  

กลุ่มงาน/งาน 
หรือ
คณะทำงาน 
หรือเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน
บริหารจัดการ
เว็บไซต์ของ
โรงพยาบาล
สว่างอารมณ์
ข่าวสาร 
โรงพยาบาล
สว่างอารมณ์ 
และ“หัวข้อ
งาน ITA 
2563” 

กลุ่มงาน/งาน 
หรือ
คณะทำงาน 
หรือเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน
บริหารจัดการ
เว็บไซต์
โรงพยาบาล
สว่างอารมณ์
ข่าวสาร 
โรงพยาบาล
สว่างอารมณ ์

6 คู่มือสำหรับประชาชน ข้อมูลการบริการตาม
ภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการ
ให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนพร้อมอธิบาย
ขั้นตอนบริการอย่างชัดเจน ทั้งนี้ควรระบุ
ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการ
นั้นๆ โดยจัดทำเป็นรูปแบบ “คู่มือสำหรับ
ประชาชน” และสามารถดาวน์โหลดเอกสาร 
คู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ 
(ถ้ามี) 

7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพข่าวกิจกรรม เรื่อง
แจ้งเตือน รวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน 
เช่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัด
จ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

8 ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นระบบงานตามภารกิจหน่วยงานที่จัดทำ
เป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ให้บริการผ่าน
หน้าเว็บไซต์ หรือ Mobile Application ใน
ลักษณะสื่อสารสองทาง (ถ้ามี) 

9 แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ แสดง
ระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 

 

 


