
วิธีการและข ั้นตอนเปิดเผยข้อม ูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลนายายอาม 
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1 ข้อมูลหน่วยงาน (General Information) 
ประกอบด้วย 
1. ประวัติความเป็นมา 
2. วิสัยท ัศน์ พันธกิจ 
3. โครงสร้างหน่วยงาน 
4. ทําเนียบผู้บริหาร 
5. ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับสูง (Chief information Officer : 
CIO) 
6. อํานาจหน้าท ี่ 
7. ยุทธศาสตร์ 
8. แผนปฏ ิบ ัต ิราชการ แผนงาน โครงการ 
และงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
9. คํารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
10. รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

10.1 หมายเลขโทรศัพท์ 
10.2 หมายเลขโทรสาร 
10.3 แผนที่ต ั้งหน่วยงานงาน 
10.4 ไปรษณ ีย์อ ิเล็กทรอน ิกส์ (email 

address) 

ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อ
มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บ
ไซต์ โรงพยาบาลนายาย
อาม เป็นไปตามข้อ 2.1-
2.7 ตามประกาศ
โรงพยาบาลนายายอาม 
ลงวันท ี่ 20 ธันวาคม 
2561 เรื่อง แนวทางการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลนายายอาม 
พ.ศ. 2561 
www.naya.go.th 

งาน
คอมพิวเตอร์ 
กลุ่มงาน
ประกัน
สุขภาพ 
ยุทธศาสตร์
และ
สารสนเทศ
ทางการ
แพทย์ 
โรงพยาบาล
นายายอาม 

กลุ่มงาน
ประกัน
สุขภาพ 
ยุทธศาสตร์
และ
สารสนเทศ
ทางการแพทย์ 
โรงพยาบาล  
นายายอาม 

2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้อง 
ก ับหน่วยงาน (Law, Regulatory, 
Compliance) โดยแสดงท ี่มาของข้อมูล 
อย่างชัดเจน 

   

3 คลังความรู้ (Knowledge) เช่น ข่าวสาร 
ความรู้สุขภาพในรูปแบบ Info Graphic สื่อ 
มัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติ 
ต่าง ๆ โดยอ้างอ ิงถ ึงแหล่งท ี่มา และวัน เวลา 
กํากับเพ ื่อประโยชน์ในการนําข้อมูล 
ไปใช้ต่อ (ถ้ามี) 
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4 รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เก่ียวข้อง (Web 
link) เช่น หน่วยงานในสังกัด หน่วยงาน 
สังกัดเดียวกัน หน่วยงานภายนอก หรือ 
เว็บไซต์อ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ 

   

5 ข้อม ูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
ตามพระราชบัญญัต ิข้อม ูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และข้อมูล  
ข่าวสารอ่ืนท ี่คณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารของ
ราชการกําหนด ตามมาตรา 9 (8) และมาตรฐาน
เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government 
Website Standard Version 2.0) ของ
สํานักงานร ัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) 

   

6 ค ู่ม ือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตาม
ภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอน การ
ปฏิบัติงานพร้อมอธิบายข ั้นตอน ปฏิบัติงาน ระบุ
ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน ของการปฏิบัติงาน
น้ันๆ โดยจ ัดทําเป็น รูปแบบ “ค ู่ม ือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของ หน่วยงาน” และสามารถดาวน์
โหลดค ู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วย
งาน 

   

7 ค ู่ม ือสําหรับประชาชน (Service 
Information) ข้อมูลการบริการตามภารกิจ 
ของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการ ให้
บริการต่างๆ  แก่ประชาชนพร้อมอธิบาย 
ขั้นตอนบริการอย่างชัดเจน ท ั้งน้ีควรระบุ 
ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการ 
น้ันๆ โดยจัดทําเป็นรูปแบบ “ค ู่ม ือสําหรับ 
ประชาชน” และสามารถดาวน์โหลดเอกสาร 
ค ู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม (Download 
Forms)  เพ ื่ออํานวยความสะดวกแก่ 
ประชาชนในการติดต่อราชการ (ถ้ามี) 

   

 



 

ที ่ ห ัวข้อเร ื่องของข้อม ูล 
ข ั้นตอนการเผยแพร่/ 

ปร ับปร ุงข้อม ูล 
ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ

8 ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ข่าวสาร
ท ั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน รวมถึง     
ข่าวประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสม ัคร
งาน ประกาศจัดซ ื้อจัดจ้าง ผลการจัดซ ื้อจัดจ้าง 

   

9 ระบบงานให้บร ิการในรูปแบบอ ิเล ็กทรอนิกส์   
(e-Service) เป็นระบบงานตามภารกิจ หน่วย
งานที่จัดทําเป็นระบบงานคอมพ ิวเตอร์      
ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ หร ือ Mobile 
Applicationในล ักษณะส ื่อสารสองทาง 
(Interactive) (ถ้ามี) 

   

10 แสดงสถิติการเข้าใช้บริการเว ็บไซต์ แสดงระด ับ
ความพึงพอใจ และม ีระบบประเมินความพ ึงพอใจ
ท ี่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

   

 




