
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์  โรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน 

ที่  นฐ0032.9/311/-                             วันที่        27  พฤศจิกายน   2563                  . 

เรื่อง  มอบหมายการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์            . 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน  

  เร่ืองเดิม  
   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามก
ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ข้อพิจารณา 
  โรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดในประกาศ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เห็นควรมอบหมายการด าเนินการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน 
  ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ หากเห็นชอบขอให้โปรดด าเนินการ 

1. ลงนามในค าส่ังมอบหมายการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 

2. อนุญาตให้น าค าส่ังมอบหมายการด าเนินการดังกล่าวในข้อ 1 ขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 
   

                                                 (นายภัทรพล  สระทองยอด) 
                                                              นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 

                                     ลงนามและอนญุาตด าเนนิการ 
         
 
           (นายยุทธกรานต์  ชินโสตร) 
                  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง 
               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์  โรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน 

ที่  นฐ0032.9/311/-                             วันที่        27  พฤศจิกายน   2563             

เรื่อง   ประกาศเรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน  

  เร่ืองเดิม  
   อ้างถึงหนังสือท่ี สธ.0212.05/1661 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เรื่องประกาศแนว
ทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งหน่วยงานภาครัฐต้องด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลฝ่ายเว็บไซต์ของ
หน่วยงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด 
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานได้นั้น  

ข้อพิจารณา 
  โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ได้จัดท าประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น พ.ศ.2564 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการของผู้ดูแลเว็บไซต์ของ
หน่วยงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 และมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government 
Website Standard) 
  ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ หากเห็นชอบขอให้โปรดด าเนินการ 

1. ลงนามในประกาศโรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น พ.ศ.2564 

2. อนุญาตให้น าประกาศดังกล่าวในข้อ 1 ขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 
   

                                                 (นายภัทรพล  สระทองยอด) 
                                                              นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 

                                     ลงนามและอนญุาตด าเนนิการ 
         
 
           (นายยุทธกรานต์  ชินโสตร) 
                  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง 
               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์  โรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน 

ที่  นฐ0032.9/311/-                             วันที่        27  พฤศจิกายน   2563             

เรื่อง  การด าเนินการจัดท าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลตามกระบวนการ ITA ข้อ EB 1 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน  

  โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น กลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดท าเอกสารแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์  
Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ EB 1 
หน่วยงานมีการด าเนินการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมกันนี้ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม และอนุญาตน าเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ต่อไป 
   

                                                 (นายภัทรพล  สระทองยอด) 
                                                              นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 

                                     ลงนามและอนญุาตด าเนนิการ 
         
 
           (นายยุทธกรานต์  ชินโสตร) 
                  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง 
               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 
 
ชื่อกลุ่มงาน : โรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน  จังหวัดนครปฐม 
 

วัน/เดือน/ป ี:  27  พฤศจิกายน  2563 
 
หัวข้อ :   EB 1 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)   
              1.  บันทึกข้อความลงนามค าส่ัง 
              2.  ค าส่ังในการก าหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดย
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
              3.  กรอบแนวทางการเผยแพร่ขอมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
              4.  รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563 
              5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน    
     
Link ภายนอก : - 
หมายเหตุ :         : ……………………………………………………….….............................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 

               ผู้รับผิดขอบการให้ข้อมูล                                       ผู้อนุมัติรับรอง 
 
                  ภัทรพล  สระทองยอด                                       ยุทธกรานต์  ชินโสตร 
              (นายภัทรพล  สระทองยอด))                                (นายยุทธกรานต์  ชินโสตร) 
             นักวิชาการคอมพิวเตอร์                          นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
        วันท่ี  27  พฤศจิกายน  2563                           ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน 
                                                                           วันท่ี  27  พฤศจิกายน  2563 

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

       ภัทรพล  สระทองยอด 
                                                  (นายภัทรพล  สระทองยอด) 
                                                    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
                                              วันท่ี  27  พฤศจิกายน  2563 

 


