
^i.^i. b^:s:o ^nmn^in

.^: ^a^at^tul(a^'Vi'iJ']a>3TuviLna^<S'a-3 (Web Link) l^u vtu^a-^TUfn^uan Vila

^vipmu wa-^TU^^a ^^aaje)?!^^6] 1^iaa^-3a^^^vi?i^vijjii>i,as7u \n^ ninu

a (email address)

^.is n(]Vi3jna ^st^au ^faij^mj viinaT^a^mjvi'U^a^TU (Law , Regulatory ,

Compliance) I^a^ef^i-^viuTtia^ajuaatin-^^i.a'u

^.en fie^^pmu! (Knowledge) i^v, timeii^^^u|?i^)^Twl<u^'iJLm^ Info Graphic

©. Snn^iwBuvi^a^anaan5n^JuswTuiQiul^^a[vaTuna<unn^syjsj t^Ci

^.® "uasuavrii^a^TU (General Information) ib^naui^^a

vinmatiwuivni avi5f2nei^'3 u.wuiJflij^iiiTtim^ llwu^tu

(Government Website Standard)

Sfmuan^a^^ wii^tj ^-au^u itltjilaam! uu

in ^i ^n



j   (Encryption)

(Usemame/Password)^m

"n.n.

©;mi

(Web Master)

n'u/npif^

.qs a-*=^ ^iuvntcu) u.apn3J'wii^mnjcyfy^iiia3ja^)nei^ja^3^mii ^.^!.

\JMi\mi

(Usemame u,a Password) i.^i?jis<U'Uu1vn^^^inT5

<O^-3T'tj'^'sija-3'tia^j^tinen'3

(Web Master)

io.si.cn

is.®.®

b.s>

^^^ia.

us  ^x    ^^   as^aaa^ia

ic Relations) iJ

as

?mnia^nTulvia^an?m ^^Sa

(Service Information)



01

af fi.R.

ui^^ ©;

^ (Web Master)

^.fl.

i (Log File)

^.n.

Web Master

Web Masteren.cn

n.b ^^ra Web Master

en.^

n.

iia-a



วิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูลส าหรับหน่วยงาน 
ผ่านเว็บไซต์ระดับหน่วยงานโรงพยาบาลบางกระทุ่ม 

ที ่ หัวข้อเรื่องของข้อมูล ขั้นตอนการเผยแพร่/
ปรับปรุงข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

1 ข้อมูลหน่วยงาน(General Information) 
ประกอบด้วย 
1.ประวัติความเป็นมา 
2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
3.โครงสร้างหน่วยงาน 
4.ท าเนียบผู้บริหาร 
5.ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6.อ านาจหน้าที่ 
7.ยุทธศาสตร์ 
8.แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ
และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
9.ค ารับรอง 
10.รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
  10.1หมายเลขโทรศัพท์ 
  10.2หมายเลขโทรสาร 
  10.3แผนที่ตั้งหน่วยงาน 
  10.4ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(email   
         address) 

ขั้นตอนการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ระดับหน่วยงาน
โรงพยาบาลบางกระทุ่ม 
เป็นไปตามประกาศ
โรงพยาบาลบางกระทุ่ม 
เรื่อง แนวทางการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

กลุ่ม/ฝ่าย หรือ
คณะท างานหรือ
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานบริหาร
จัดการเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

กลุ่ม/ฝ่าย หรือ
คณะท างานหรือ
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานบริหาร
จัดการเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงาน โดยแสดงที่มาของข้อมูลอย่าง
ชัดเจน 

   

3 คลังความรู้(Knowledge) เชน่ ข่าวสาร
ความรู้สุขภาพในรูปแบบ Info Graphic 
สื่อมัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูล
สถิติต่างๆ โดยอ้างอิงถึงแหล่งที่มาและวัน
เวลา ก ากับเพื่อประโยชน์ในการน าข้อมูล
ไปใช้ต่อ (ถ้ามี) 

   

4 รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(Web 
link) เช่น หน่วยงานในสังกัด หน่วยงาน
สังกัดเดียวกัน หน่วยงานภายนอก หรือ
เว็บไซต์อ่ืนๆ ที่น่าสนใจ 

   

 
 
 



ที ่ หัวข้อเรื่องของข้อมูล ขั้นตอนการเผยแพร่/
ปรับปรุงข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

5 ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดู
ได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 
มาตรา 9 และข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ก าหนด มาตรา 9(8) และมาตรฐาน
เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ(Government 
Website Standard Version 2.0) ของ
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การ
มหาชน) 

   

6 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงานโดย
แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อมอธิบาย
ขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละ
ขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยจัดท า
เป็นรูปแบบ “คู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน” และสามารถ
ดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน 

   

7 คู่มือส าหรับประชาชน(Service 
Information) ข้อมูลการบริการตาม
ภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอน
การให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนพร้อม
อธิบาย 

   

8 ข่าวประชาสัมพันธ์(Public Relations) 
ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าว กิจกรรม เรื่องแจ้ง
เตือน รวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน 
เช่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อ
จัดจ้าง 

   

9 ระบบงานให้บริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์(e-Service) เป็นระบบงาน
ตามภารกิจหน่วยงานที่จัดท าเป็น
ระบบงานคอมพิวเตอร์ให้บริการผ่านหน้า
เว็บไซต์ 

   

10 แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์แสดง
ระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมิน
ความพึงพอใจที่ต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

   



 


