
      

  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    
 

 



 

มาตรการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 

เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ส าหรับหน่วยงานประจ าปี 2564 

 

 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 4 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องด าเนินการตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
(Government Website Standard) เพ่ือให้บริการตามภารกิจและอ านวยความสะดวกให้ ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้
สะดวก มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันนั้น โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จึงก าหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ส าหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ดังต่อไปนี้  

 1. ให้หน่วยงานในสังกัดเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี้ 
 1.1 ข้อมูลหน่วยงาน (General Information) ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
โครงสร้างหน่วยงาน ท าเนียบผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief information officer : 
CIO) อ านาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ค ารับรอง 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้ง
หน่วยงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิคส์ (Email address) 
 1.2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน (Law , Regulatory , Compliance) โดย
แสดงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน 
 1.3 คลังความรู้  (Knowledge) เช่น ข่าวสารความรู้สุขภาพในรูป info Graphic สื่อมัลติมีเดีย 
บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติต่างๆ โดยอ้างอิงแหล่งที่มาและวัน เวลา ก ากับ เพ่ือประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้ต่อ
(ถ้ามี) 
 1.4 รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Web Link) เช่น หน่วยงานในสังกัด หน่วยงานสังกัด
เดียวกัน หน่วยงานภายนอก หรือเว็บไซต์อ่ืนๆ ที่น่าสนใจ 
 1.5 ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 และข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่คระกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนดตามมาตรา 
9(8) และมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version 2.0) ของส านักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
 1.6 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจ โดยแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อม
อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยจัดท าเป็นรูปแบบ “คู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน”  และสามารถดาวโหลดคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 1.7 คู่มือส าหรับประชาชน (Service Information) ข้อมูลการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน โดย
แสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆแก่ประชาชนพร้อมอธิบายขั้นตอนบริการอย่างชัดเจน ทั้งนี้  ควรระบุเวลาในแต่ละ
ขั้นตอนของการให้บริการนั้นๆ โดยจัดท าเป็นรูปแบบ “คู่มือส าหรับประชาชน” และสามารถดาวโหลดคู่มือ ตลอดจน
แบบฟอร์ม (Download Forms) เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ (ถ้ามี) 



 1.8 ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน รวมถึง
ข่าวประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 1.9 ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เป็นระบบงานตามภารกิจ  หน่วยงาน
ที่จัดท าเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์หรือ Mobile Application ในลักษณะสื่อสารสองทาง
(Interactive) (ถ้ามี) 

 2. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลสว่างอารมณ์  ให้ด าเนินการ
ดังนี้ 
 2.1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯมีหน้าทีบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ และเว็บไซต์อ่ืนๆที่ฝากไว้กับ Sever ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
  2.1.1 หน่วยงานเจ้าของข้อมูล น าส่งข้อมูลข่าวสาร พร้อมแนบฟอร์มการขอเผยแพร่  ข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ตามประกาศแนวทาง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ ส าหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ พ.ศ.2564 ผ่านช่องทาง ได้แก่ หนังสือราชการ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ swangarom@gmail.com และช่องทาง สื่อสารอื่นๆ โดยระบุชื่อ ต าแหน่ง และข้อมูลติดต่อกลับอย่าง
ชัดเจน 
  2.1.2 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ด าเนินการอนุมัติ/อนุญาตให้น าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ใน
เว็บไซต์โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ และมอบหมายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ 
สารสนเทศทางการแพทย์ 
  21.3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานประกันสุขภาพยุ ทธศาสตร์ สารสนเทศทางการแพทย์ 
มอบหมายให้เจ้าหน้าทีผู้รับผิดชอบ (Web Master) ซึ่งได้รับสิทธิ์ (Username และ password) เข้าสู่ระบบบริหาร
จัดการ ด าเนินการน าข้อมูลข่าวสารนั้นขึ้นเว็บไซต์ ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง ระบุแหล่งที่มา ข้อมูลข่าวสาร ประเภท  
นามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น 
  2.1.4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูล (น า
ออกเมื่อครบระยะเวลา) และความครบถ้วนตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ  (Government Website 
Standard Version 2.0) ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 และข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการก าหนด ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 อย่าง
เคร่งครัด เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 2.2 การออกแบบเว็บไซต์ หน่วยงานต้องค านึงถึงการแสดงบนอุปกรณ์ที่มีความหลากหลายควร
ออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิดตั้งแต่คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดหน้าจอแตกต่างรวมถึง 
Smart Device เช่น Smart Phone Tablet 
 2.3 การเข้าถึงเว็บไซต์ของประชาชน หน่วยงานจะต้องค านึงถึงเวอร์ชั่นขั้นต่ าของ บราวเซอร์ที่
รองรับการแสดงผลหรือการท างานที่ สมบู รณ์ ของโปรแกรมที่ ใช้ ในการดู เอกสารบนเว็บ ไซต์  เช่น  PDF 
readers/Viewer หรือ  open Source อ่ืนๆ เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานควรแจ้งไว้ในส่วนล่างของเว็บไซต์ หรือหน้าเพจที่
แสดงเอกสารนั้นๆ ของหน่วยงาน 
 2.4 การบริหารจัดการเว็บไซต์ หน่วยงานควรมีการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัย การใช้รหัสผ่านเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Username/password) 
 2.5 การจัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรของคอมพิวเตอร์ (Log Files) ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ และสังคมเรื่อง หลักเกณฑ์
การเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2560 



 2.6 การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็บไซต์ ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางอินเทอร์เนต 
(Cyber Security) ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 พระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2551 และ”มาตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยส าหรับเว็บไซต์ (Website 
Security Standard)” ประกาศโดยส านักงานพัฒนาทางธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาทิ การติดตั้ง
ใบรับรองความปลอดภัย (CA) และผู้ใช้ HTTPS (Hypertext Transfer Protocal Secure) ช่วยรักษาความสมบูรณ์
ถูกต้องของข้อมูลผู้ใช้และเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ ระหว่างคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้กับเว็บไซต์ที่บริการรับข้อมูล การใช้ 
Software หรือ Hardware เพ่ือป้องกันการบุกโจมตี (Firewall) 
 2.7 ข้อมูลข่าสารต้องใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายเนื้อหาที่มีความถูกต้อง และมีความเหมาะสม ข้อความ
และรูปภาพประกอบ ที่จะน ามาใช้จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากจ าเป็นต้องเผยแพร่ให้ระบุแหล่ งที่มาข้อมูลอ้างอิง
รูปแบบไฟล์ข้อมูลอนุญาต ได้แก่ ไฟล์ที่มีนามสกุล .pdf .xls .doc .docx .jpg .psn .Zip .rar ขนาดไฟล์ (Size) ไม่
ควรเกินไฟล์ละ 4MB และต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560  

 3.ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ด าเนินการดังนี้ 
 3.1 หัวหน้าหน่วยงาน แต่งตั้งหรือมอบหมายกลุ่ม/ฝ่าย หรือคณะท างาน หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
บริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 3.2การน าเข้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้อง และครบถ้วน ระบุแหล่งที่มา หรือ
เจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูล วันที่เผยแพร่ ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์ โดยมีล าดับการปฏิบัติอย่างน้อย
ดังนี้ 
  3.2.1 เจ้าหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จะขึ้นน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้หัวหน้ากลุ่มงานที่
รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์พิจารณาอนุญาตด้วยแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ตามแนบท้ายประกาศที่เป็นลายลักษณ์อักษร กรณี เร่งด่วนให้อนุญาตทางวาจาได้  
  3.2.2 กรณีไม่อนุญาตหัวหน้ากลุ่มงานมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) ซึ่งได้รับ
สิทธิ์ (Username และ Password) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ด าเนินการน าข้อมูลข่าวสารนั้น ขึ้นเว็บไซต์ในหมวดหมู่
ที่ถูกต้อง และแจ้งประสานกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าสารนั้น 
  3.2.3 กรณีไม่อนุญาตหัวหน้ากลุ่มงานมอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูล
ข่าวสารนั้น พร้อมชี้แจงเหตุผล เช่น ไม่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน ไม่ถูกต้องตามแบบไฟล์ข้อมูลที่
อนุญาต 

 4 กลไกการตรวจสอบก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 4.1 หน่วยงานต้องก าหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Master) อย่าง
น้อย 2 คน เพ่ือท างานทดแทนกันได ้
 4.2 เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นไปของข้อมูลทุกรายการที่เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน หากพบว่าครบระยะเวลาการเผยแพร่ให้น ารายการนั้นลงจากเว็บไซต์ 
 4.3 เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการข้อมูลข่ าวสารตาม
มาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ  (Government Website Standard Version 2.0) ของส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 มาตรา 9 
และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด 
 4.4 เจ้าหน้าที่ Web Master มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัดเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการ 



 4.5 ให้หน่วยงานส่งเสริมเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์ การรักษาความมั่นคง 
ปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึกอบรม (Training) การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Management) 
 ทั้งนี้ให้หน่วยงานน าประกาศโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ พ.ศ.2564 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
วัน/เดือน/ปี : ............................................................................................................................. .................................... 
หัวข้อ : กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
รายละเอียดข้อมูล : 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................... .......................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
Link ภายนอก : ................................................................................................................................ .............................. 
หมายเหตุ : ......................................................................................... ............................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
 
 
              ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                       ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

          (..............................................)                                   (นายแพทย์ปริญญา พวงศรีทอง) 

ต าแหน่ง…………………………………………..                           นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง         

                                                                              ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 

       วันที่……………………………………….                                วันที…่……………………………………..…….                                                             

                      
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(............................................................) 

ต าแหน่ง…………………………………………………. 
วันที่…………………………………………………………… 

 

 

 

 



ค าอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 

                        หัวข้อ                      ค าอธิบาย 

หน่วยงาน หน่วยงานในโรงพยาบาลสว่างอารมณ์เป็นผู้จัดท าและเผยแพร่ข้อมูล 

 

วัน/เดือน/ปี วันเดือนปีที่ขอน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

หัวข้อ ก าหนดหัวข้อที่จะน าขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความส าคัญที่มาจากเนื้อหามี
ความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด 

 

รายละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายที่มีความกระชับใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและ
สะกดค าให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสมกับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละ
ชนิด 

 

Link ภายนอก ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือน ามาใช้ในการเผยแพร่ 

 

หมายเหตุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (ผู้รายงาน) ระบุลงลายมือชื่อหรือชื่อของผู้รับผิดชอบที่ได้มอบหมายจากหัวหน้างาน/
หัวหน้ากลุ่มงาน 

 

ผู้อนุมัติรับรอง ระบุลงลายมือชื่อผู้ท าการ Upload ข้อมลูที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
งาน/หัวหน้ากลุ่มงานของหน่วยงานในโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ (Web 
Master) 

ระบุลงลายมือชื่อผู้ท าการ Upload ข้อมลูที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
งาน/หัวหน้ากลุ่มงานของหน่วยงานในโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 

 

 

 

 



วิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 

ที่ หัวข้อเรื่องของข้อมูล ขั้นตอนการเผยแพร่/
ปรับปรุงข้อมูล 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

1 ข้อมูลหน่วยงาน (General 
Information) ประกอบด้วย  
๑. ประวัติความเป็นมา 
๒. วิสัยทัศน์พันธกิจ 
๓. โครงสร้างหน่วยงาน 
๔. ท าเนียบผู้บริหาร  
๕. ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศสาธารณสุขระดับสูง 
(Chief information Officer: 
เป็นไปตามข้อ ๒.๑-๒.๗ CIO)  
6. อ านาจหน้าที่  
๗. ยุทธศาสตร์ 
 8. แผนปฏิบัติราชการแผนงาน
โครงการงบประมาณรายจ่าย  
9. ค ารับรองรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ  
๑๐. รายละเอียดช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารต่อสาธารณะผ่าน 
 ๑๐.๑ หมายเลขโทรศัพท์ ๑๐.๒ 
หมายเลขโทรสาร ๑๐.๓ แผน
ที่ตั้งหน่วยงานงาน  
๑๐.๔ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(email บริหารส่วนกลาง 
address 

ขั้นตอนการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านโรงพยาบาล
สว่างอารมณต์าม
ประกาศโรงพยาบาล
สว่างอารมณล์งวันที่ 
14 ธันวาคม และ
ประจ าปี ๒๕๖4 
เรื่องแนวทางการ
เผยแพร่ข้อมูล
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
พ.ศ.๒๕๖4 ส าหรับ
หน่วยงานในราชการ
โรงพยาบาลสว่าง
อารมณ์ 

1-3 วัน จนท. Web 
Master 

นางสุมาลย์ โชติช่วง 
หัวหน้ากลุ่มงาน
ประกันสุขภาพฯ 

2 กฎหมายระเบียบข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน (Law, 
Regulatory, Compliance) โดย
แสดงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน 

 1-3 วัน จนท. Web 
Master 

นางสุมาลย์ โชติช่วง 
หัวหน้ากลุ่มงาน
ประกันสุขภาพฯ 

3 คลังความรู้ (Knowledge) เช่น
ข่าวสารความรู้สุขภาพในรูปแบบ 
Info Graphic สื่อมัลติมีเดีย
บทความงานวิจัยข้อมูลสถิติต่าง 
ๆ โดยอ้างอิงถึงแหล่งที่มาและวัน
เวลาก ากับเพื่อประโยชน์ในการ
น าข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี) 
 

 1-3 วัน จนท. Web 
Master 

นางสุมาลย์ โชติช่วง 
หัวหน้ากลุ่มงาน
ประกันสุขภาพฯ 



4 รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (Web Link) เช่น
หน่วยงานในสังกัดหน่วยงาน
สังกัดเดียวกันหน่วยงานภายนอก
หรือเว็บไซต์อ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ 

 1-3 วัน จนท. Web 
Master 

นางสุมาลย์ โชติช่วง 
หัวหน้ากลุ่มงาน
ประกันสุขภาพฯ 

5 ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตาม
มาตรา ๒๗ มาตรา ๕ และข้อมูล
ข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการก าหนดตาม
มาตรา ๙ (๘) ละมาตรฐาน
เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ 
(Government Website 
Standard Version 6.0) 

 1-3 วัน จนท. Web 
Master 

นางสุมาลย์ โชติช่วง 
หัวหน้ากลุ่มงาน
ประกันสุขภาพฯ 

6 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานตามภารกิจของ
หน่วยงานโดยแสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานพร้อมอธิบายขั้นตอน
ปฏิบัติงานระบุระยะเวลาในแต่ละ
ขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้น ๆ 
โดยจัดท าเป็นรูปแบบ“ คู่มือ
มาตรการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน” และสามารถดาวน์
โหลดคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 1-3 วัน จนท. Web 
Master 

นางสุมาลย์ โชติช่วง 
หัวหน้ากลุ่มงาน
ประกันสุขภาพฯ 

7 คู่มือส าหรับประชาชน (Service 
Information) ข้อมูลการบริการ
ตามภารกิจของหน่วยงานโดย
แสดงขัน้ตอนการให้บริการต่างๆ
แก่ประชาชนพร้อมอธิบาย
ขั้นตอนการบริการอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ควรระบุระยะเวลาในแต่ละ
ขั้นตอนของการให้บริการนั้น ๆ 
โดยจัดท าเป็นรูปแบบ“ คู่มือ
ส าหรับประชาชน” และสามารถ
ดาวน์โหลดคู่มือตลอดจน
แบบฟอร์ม (Downlaod Forms) 
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่

 1-3 วัน จนท. Web 
Master 

นางสุมาลย์ โชติช่วง 
หัวหน้ากลุ่มงาน
ประกันสุขภาพฯ 



ประชาชนในการติดต่อราชการ 
(ถ้ามี) 

8 ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public 
Relation) ข่าวทั่วไปภาพข่าว
กิจกรรมเรื่องแจ้งเตือนรวมถึงข่าว
ประกาศของหน่วยงานเช่น
ประกาศรับสมัครงานประกาศ
จัดซื้อจัดจ้างผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

 1-3 วัน จนท. Web 
Master 

นางสุมาลย์ โชติช่วง 
หัวหน้ากลุ่มงาน
ประกันสุขภาพฯ 

9 ระบบให้บริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-service) เป็น
ระบบงานตามภารกิจหน่วยงานที่
จัดเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์
ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์หรือ 
Mobile Application ใน
ลักษณะสื่อสารสองทาง 
(Interactive) (ถ้ามี) 

 1-3 วัน จนท. Web 
Master 

นางสุมาลย์ โชติช่วง 
หัวหน้ากลุ่มงาน
ประกันสุขภาพฯ 

10 แสดงสถิติการเข้าใช้บริการ
เว็บไซต์แสดงระดับความพึงพอใจ
ที่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 1-3 วัน จนท. Web 
Master 

นางสุมาลย์ โชติช่วง 
หัวหน้ากลุ่มงาน
ประกันสุขภาพฯ 

 

 

 

 

 

 


