
บันทึกข้อความ  
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น โทร.034-961113-9 ต่อ 126  

ที ่ นฐ0032.9/301/-                      วันที ่        12    กุมภาพันธ์   2563             

เรื่อง   รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ     
          ผ่านเว็บไซต์ของแนวทางเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของหนว่ยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                       

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น  

  ความเป็นมา  
   ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องด าเนินงานตามมาตรฐาน “มาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ (Government Website Standard)”  เพ่ือให้บริการตามภารกิจและน าเสนอข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน นั้น     

  โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น  ได้ก าหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านทาง
เว็บไซต์ของโรงพยาบาล  ตามประกาศโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ลงวันที่ 6  มกราคม 2563   

ข้อพิจารณา 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น  ได้ด าเนินการจัดท าแบบรายงานผลการติดตาม

การด าเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ แนวทาง
เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว 

ฉะนั้น จึงขออนุญาตน ารายงานผลการติดตามการด าเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการ
ด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ แนวทางเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 

  ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  1.รับทราบรายงานผลการติดตามการด าเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ แนวทางเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  2.อนุญาตให้น าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ต่อไป 

    
                  (นางสาวพิชาภัค  โห้นา) 
                       นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

              ทราบ/อนุญาต 
 
        (นายยุทธกรานต์  ชินโสตร) 
              นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง 
             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 
 
ชื่อกลุ่มงาน : โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น  จังหวัดนครปฐม 
 

วัน/เดือน/ปี :  12 กุมภาพันธ์  2563 
 
หัวข้อ :   รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน และสรุปปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ  แนวทางเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ  2563   
 
              “รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน และสรุปปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ  แนวทางเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ  2563”   
     
Link ภายนอก 
 
หมายเหตุ :         : ……………………………………………………….….............................................................. 
............................................................................................................................. .................................... 
.............................................................................................. .................................................................. . 
 

               ผู้รับผิดขอบการให้ข้อมูล                                            ผู้อนุมัติรับรอง 
 
                  พิชาภัค  โห้นา                                                     ยุทธกรานต์  ชินโสตร 
            (นางสาวพิชาภัค  โห้นา)                                            (นายยุทธกรานต์  ชินโสตร) 
             นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                              ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 
          วันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2563                                         วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

       ภัทรพล  สระทองยอด 
                                                  (นายภัทรพล  สระทองยอด) 
                                                    นักวชิาการคอมพิวเตอร์ 
                                             วันที ่ 12  กุมภาพันธ์  2563 

 

 

 

 



 
รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที ่ แนวทางการเผยแพร่ 
ผลการด าเนินการ 

URL 
หมาย
เหตุ ด าเนินการ

แล้ว 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
 1.การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

ของโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 
    

1.1 ข้อมูลหน่วยงาน (General Information)     
 ประวัติความเป็นมา /  http://luangphopern-hospital.com/profile.php  
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ /  http://luangphopern-hospital.com/visaitus.php  
 โครงสร้างการบริหาร /  http://luangphopern-hospital.com/frame.php  
 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 
/  http://luangphopern-hospital.com/word_excel_power_poin/bumrung63.pdf  

 ค ารับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ  /   
 แสดงรายละเอียดช่องทางท่ีผู้ใช้บริการ

สามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานได้ 
ประกอบด้วย ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้ง หน่วยงาน ที่อยู่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) 

/  http://luangphopern-hospital.com/map.php  

 
 
 

http://luangphopern-hospital.com/profile.php
http://luangphopern-hospital.com/visaitus.php
http://luangphopern-hospital.com/frame.php
http://luangphopern-hospital.com/word_excel_power_poin/bumrung63.pdf
http://luangphopern-hospital.com/map.php


 
-2- 

ที ่ แนวทางการเผยแพร่ 
ผลการด าเนินการ 

URL หมายเหตุ 
ด าเนินการแล้ว ยังไม่ได้ด าเนินการ 

1.2 ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations) /  http://luangphopern-hospital.com/main.php  
1.3 เว็บลิงก์ (Web Link)  /   
1.4 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับ

หน่วยงาน 
 /   

1.5 คู่มือส าหรับประชาชน (Service Information) /    
 

 ปัญหาและอุปสรรค 
1. ผู้ดูแลเว็บไซต์ และดูแลระบบเครือข่ายของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ของโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น มีเจ้าหน้าที่ 1 คน ประกอบกับมีภารกิจที่ต้องดูแล

ระบบคอมพิวเตอร์ของทั้งโรงพยาบาล ท าให้ปรับปรุงเว็บไซต์ได้บางส่วน และบางส่วนอยู่ระหว่าด าเนินการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
 
 

         พิชาภัค  โห้นา      ผูร้ายงาน 
              (นางสาวพิชาภัค  โห้นา) 
          นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
 

 

http://luangphopern-hospital.com/main.php

