
      

  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ อ าเภอสว่างอารมณ์  จังหวัดอุทัยธานี  โทร ๐ ๕๖๕9 9000       
ที ่  อน 0032.3.5.301/พิเศษ วันที่      14  ธันวาคม 2563 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์และก าหนดกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล    
ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์                  

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
 

  เรื่องเดิม 
 

 ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ปี2564 ซึ่งใน EB1 โดยให้หน่วยงานมีการก าหนด
มาตรการ กลไก และการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสว่าง
อารมณ์นั้น 
                       ข้อพิจารณาและข้อเสนอ 
                           

  กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ขอเรียนว่าเพ่ือให้ขบวนการ
ในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานมีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและให้การรายงานข้อมูล การก ากับติดตาม การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ มีความถูก
ต้องเกิดประสิทธิภาพ 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดังนี้ 
1. ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลหน่วยงานผ่านเว็บไซต์ของ

โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
2. ลงนามในประกาศฯ เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
3. อนุญาตให้น าค าสั่ง/ประกาศฯแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลฯเผยแพร่ผ่านเว็ บไซต์ของ

หน่วยงาน 
 
                                            
 

  (นางสุมาลย์   โชติช่วง) 
  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 
 

อนุมัติ 
 
 
 

(นายปริญญา   พวงศรีทอง) 
นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหนว่ยงาน 
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จังหวดัอุทัยธาน ี

 
 
ชื่อหน่วยงาน/กลุ่มงาน โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี                            

วัน/เดือน/ปี 18 ธันวาคม 256๓          

หัวข้อ EB1 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
 หน่วยงาน                            . 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)        

 - บันทึกข้อความเสนอลงนามค าสั่ง ปรากฎการขออนุญาตน าเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน          
 - ค าสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการด าเนินการก าหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน                            
 - กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน     

 - รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน          

URL ที่น าขึ้นเผยแพร่  https://www.sawangarom-hospital.go.th/html.php?id=22   
หมายเหตุ..................................................................................................................... ........................... 

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

 
                  ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
 (สุพัณณิกา บุตรโยจันโท) (นายปริญญา พวงศรีทอง) 
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
      วันที ่  18 ธันวาคม 256๓                 วันที ่   18 ธันวาคม 256๓                
               

ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(นางสาวอมรรัตน์ หงส์ยิ้ม) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

                                              วันที่    18 ธันวาคม 256๓    
 

 



 

 

 

 

 

ค ำสั่งโรงพยำบำลสว่ำงอำรมณ์ 
ที่ 120 / 2563 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของโรงพยำบำลสว่ำงอำรมณ์ 
……………………………….. 

             ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA) โดยให้หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน ก าหนดให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานอย่างตรงไปตรงมา มีความถูก
ต้องชัดเจน ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

  ดังนั้น เพ่ือให้กระบวนการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานอย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้องชัดเจน 
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และเพ่ือให้การรายงานของข้อมูล การก ากับ
ติดตาม การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เกิดประสิทธิภาพ จึงขอแก้ไขค าสั่งโรงพยาบาล
สว่างอารมณ์ ที่ 21/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 และมีค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการด าเนินการเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ดังนี้  

1. ผู้อนุมัติรับรองกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของโรงพยำบำลสว่ำงอำรมณ์ 
นายปริญญา พวงศรีทอง นายแพทย์ช านาญการ 

มีอ านาจหน้าที่ ให้ค าปรึกษา และก ากับติดตามรายงานข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และ
อนุมัติรับรองการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 

2. ผู้รับผิดชอบกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของโรงพยำบำลสว่ำงอำรมณ์ 
นางสุมาลย์ โชติช่วง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสาวสุพัณณิกา บุตรโยจันโท นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
นางสาวอนินธิชา เสถียร เภสัชกรปฏิบัติการ 
นายภูมิพิพัฒน์ แห้วเพ็ชร นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
นางสาววลัยลักษณ์ ดีพิจารย์ นักวิชาการพัสดุ 
นางสาวอรัญญา กอบธัญญกิจ นักวิชาการพัสดุ 

มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. ชี้แจงการด าเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
2. ก ากับติดตามรายงานข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 

3. ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของโรงพยำบำลสว่ำงอำรมณ์ 
นางสาวสิริจรรยา บุญเพียร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสาวอมรรัตน์ หงส์ยิ้ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 
 

มีอ านาจ... 



  2 

มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. น าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
2. สรุปรายงานข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 

 

ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่   7  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 
 
 
 
    
                                                        (นายปริญญา  พวงศรีทอง) 
                                                 นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง  
                                                    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
 
 


