
กรอบแนวทางการเผยแพร/ข1อมูลผ/านเว็บไซต9โรงพยาบาลสว/างอารมณ9 ข/าวสาร โรงพยาบาลสว/างอารมณ9 

และ “หัวข1อ งาน ITA ปFงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลสว/างอารมณ9” 

ของโรงพยาบาลสว/างอารมณ9 อ.สว/างอารมณ9 จ.อุทัยธานี 

ท่ี หัวข1อเร่ืองของข1อมูล ข้ันตอนการเผยแพร//

ปรับปรุงข1อมูล 

ผู1รับผิดชอบ ผู1ตรวจสอบ 
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ข'อมูลหน.วยงาน ประกอบด'วย 

1. ประวัติความเป?นมา 

2. วิสัยทัศนC พันธกิจ 

3. โครงสร'างหน.วยงาน 

4. ทำเนียบผู'บริหาร 

5. ข'อมูลผู'บริหาร 

6. อำนาจหน'าท่ี 

7. ยุทธศาสตรC 

8. แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ 

และงบประมาณรายจ.ายประจำปU 

9. คำรับรอง รายงานผลการปฏิบัติ

ราชการ 

10. รายละเอียดช.องทางการติดต.อส่ือสาร 

10.1 หมายเลขโทรศัพทC 

10.2 หมายเลขโทรสาร 

10.3 แผนท่ีต้ังหน.วยงาน 

10.4 ไปรษณียCอิเล็กทรอนิกสC 

 

กฎหมาย ระเบียบ ข'อบังคับ ท่ีเก่ียวข'องกับ

หน.วยงาน โดยแสดงท่ีมาของข'อมูลอย.าง

ชัดเจน 

คลังความรู' เช.น ข.าวสารความรู'สุขภาพใน

รูปแบบ Info Graphic ส่ือมัลติมีเดีย 

บทความ ผลงานวิจัย ข'อมูลสถิติต.างๆ โดย

อ'างอิงแหล.งท่ีมาและวัน เวลา กำกับ เพ่ือ

ประโยชนCในการนำข'อมูลไปใช'ต.อ (ถ'ามี) 

 

รายช่ือเว็บไซตCหน.วยงานท่ีเก่ียวข'อง (Web 

link) หน.วยงานในสังกัด หน.วยงาน

ภายนอก หรือเว็บไซตCอ่ืนๆ ท่ีน.าสนใจ 

ข้ันตอนการเผยแพร.ข'อมูลต.อ

สาธารณะผ.านเว็บไซตCของ

หน.วยงานในสังกัด

โรงพยาบาลสว.างอารมณC

ข.าวสาร โรงพยาบาลสว.าง

อารมณC เป?นไปตามข'อ 2.1-

2.2 ตามประกาศโรงพยาบาล

สว.างอารมณC ลงวันท่ี  

15 มกราคม 2562 เร่ือง แนว

ทางการเผยแพร.ข'อมูลต.อ

สาธารณะผ.านเว็บไซตCของ

หน.วยงาน พ.ศ.2562  

กลุ.มงาน/งาน 

หรือ

คณะทำงาน 

หรือเจ'าหน'าท่ี

ปฏิบัติงาน

บริหารจัดการ

เว็บไซตCของ

โรงพยาบาล

สว.างอารมณC

ข.าวสาร 

โรงพยาบาล

สว.างอารมณC 

และ“หัวข'อ

งาน ITA 

ปUงบประมาณ 

2562” 

กลุ.มงาน/งาน 

หรือ

คณะทำงาน 

หรือเจ'าหน'าท่ี

ปฏิบัติงาน

บริหารจัดการ

เว็บไซตC

โรงพยาบาล

สว.างอารมณC

ข.าวสาร 

โรงพยาบาล

สว.างอารมณC 



ท่ี หัวข1อเร่ืองของข1อมูล ข้ันตอนการเผยแพร//

ปรับปรุงข1อมูล 

ผู1รับผิดชอบ ผู1ตรวจสอบ 
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ข'อมูลข.าวสารท่ีจัดไว'ให'ประชาชนตรวจดูได'

ตามพระราชบัญญัติข'อมูลข.าวสารของ

ราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 

และข'อมูลข.าวสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการ

ข'อมูลข.าวสารของราชการกำหนดตาม

ม าต รา  9(8) และม าต รฐาน เว็บ ไซตC

หน.วยงานภาครัฐ ของสำนักงานรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกสC (องคCการมหาชน) 

 

คู.มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน.วยงาน

ตามภารกิจของหน. วยงาน โดยแสดง

ข้ันตอนการป ฏิ บั ติ งานพร'อมอ ธิบาย

ข้ันตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต.ละ

ข้ันตอนของการปฏิบัติงานน้ันๆ โดยจัดทำ

เป?นรูปแบบ “คู.มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ของหน.วยงาน” และสามารถดาวนCโหลด

คู.มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน.วยงาน 

 

คู.มือสำหรับประชาชน ข'อมูลการบริการ

ตามภารกิจของหน. วยงาน โดยแสดง

ข้ันตอนการให'บริการต.างๆ แก.ประชาชน

พร'อมอธิบายข้ันตอนบริการอย.างชัดเจน 

ท้ังน้ีควรระบุระยะเวลาในแต.ละข้ันตอน

ของการให'บริการน้ันๆ โดยจัดทำเป?น

รูปแบบ “คู. มือสำหรับประชาชน” และ

สามารถดาวนCโหลดเอกสาร คู.มือ ตลอดจน

แบบฟอรCม เพ่ืออำนวยความสะดวกแก.

ประชาชนในการติดต.อราชการ (ถ'ามี) 

 

ข.าวประชาสัมพันธC ภาพข.าวกิจกรรม เร่ือง

แจ' ง เตื อ น  รวม ถึ งข. า วป ระก าศ ขอ ง

หน.วยงาน เช.น ประกาศรับสมัครงาน 

ประกาศจัดซ้ือจัดจ'าง ผลการจัดซ้ือจัดจ'าง 

 

   



 

 

ท่ี หัวข1อเร่ืองของข1อมูล ข้ันตอนการเผยแพร//

ปรับปรุงข1อมูล 

ผู1รับผิดชอบ ผู1ตรวจสอบ 
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ร ะ บ บ ง า น ใ ห' บ ริ ก า ร ใ น รู ป แ บ บ

อิเล็กทรอนิกสC เป?นระบบงานตามภารกิจ

ห น. ว ย ง า น ท่ี จั ด ท ำ เป? น ร ะ บ บ ง า น

คอมพิวเตอรCให'บริการผ.านหน'าเว็บไซตC 

ห รือ  Mobile Application ใน ลักษ ณ ะ

ส่ือสารสองทาง (ถ'ามี) 

 

แสดงสถิติการเข'าใช'บริการเว็บไซตC แสดง

ระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมิน

ความพึงพอใจท่ีมีต.อเว็บไซตCของหน.วยงาน 

 

   

 


