
บันทึกข้อความ  
ส่วนราชการ  กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์  โรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน  

ที่  นฐ0032.9/311/ -                    วันที่   11    พฤษภาคม   2563           . 

เรื่อง   รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน เว็บไซต์ของโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563)                                       

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน  

  ความเป็นมา  
   ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องด าเนินงานตามมาตรฐาน “มาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ (Government Website Standard)”  เพื่อให้บริการตามภารกิจและน าเสนอข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน นั้น    กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น  
มีภารกิจในการบริหารจัดการเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อ
ประโยชน์แก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 และมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)  

ข้อพิจารณา 
กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์  โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น  

ขอรายงานผลการด าเนินงานเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 ถึง มีนาคม 
2563) ว่ามีการน าเข้าข้อมูลข่าวสารท้ังในรูปแบบข้อความ บทความ ภาพกราฟฟิก เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นถูกต้องตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐและกฎ ระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งไม่พบ
ความไม่สอดคล้อง   

ท้ังนี้ เพื่อเป็นข้อเสนอในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐผ่าน
เว็บไซต์ มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) เห็นควรให้หน่วยงานด าเนินงานตามแนว
ทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 โดยเคร่งครัด 
  ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้น าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 
ต่อไป 
   

            (นายภัทรพล  สระทองยอด) 
                            นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

                   ทราบ/อนญุาต 
 
               (นายยุทธกรานต์  ชินโสตร) 
                    นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง 
                   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน 
 



บันทึกข้อความ  
ส่วนราชการ  กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์  โรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน  

ที่  นฐ0032.9/311/ -                    วันที่  14      ตุลาคม   2563       .   

เรื่อง   รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน เว็บไซต์ของโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน  ถึง กันยายน  2563)                                       

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน  

  ความเป็นมา  
   ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องด าเนินงานตามมาตรฐาน “มาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ (Government Website Standard)”  เพื่อให้บริการตามภารกิจและน าเสนอข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน นั้น    กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น  
มีภารกิจในการบริหารจัดการเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อ
ประโยชน์แก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 และมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)  

ข้อพิจารณา 
กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์  โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น  

ขอรายงานผลการด าเนินงานเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน  ถึง กันยายน  
2563)  ว่ามีการน าเข้าข้อมูลข่าวสารท้ังในรูปแบบข้อความ บทความ ภาพกราฟฟิก เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นถูกต้องตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐและกฎ ระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งไม่พบ
ความไม่สอดคล้อง   

ท้ังนี้ เพื่อเป็นข้อเสนอในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐผ่าน
เว็บไซต์ มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) เห็นควรให้หน่วยงานด าเนินงานตามแนว
ทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 โดยเคร่งครัด 
  ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้น าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 
ต่อไป 
   

            (นายภัทรพล  สระทองยอด) 
                            นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

                   ทราบ/อนญุาต 
 

               (นายยุทธกรานต์  ชินโสตร) 
                    นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง 
                   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 

 
ชื่อกลุ่มงาน : โรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน  จังหวัดนครปฐม 
 

วัน/เดือน/ป ี:     27     พฤศจิกายน  2563 
 
หัวข้อ :   รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน และสรุปปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ  แนวทางเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ  2563   
 
              “รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน และสรุปปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานเผยแพร่
ข้อมลูต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ  แนวทางเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ  2563”   
     
Link ภายนอก 
 
หมายเหตุ :         : ……………………………………………………….….............................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 

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

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

       ภัทรพล  สระทองยอด 
                                                  (นายภัทรพล  สระทองยอด) 
                                                    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
                                              วันท่ี   27  พฤศจิกายน  2563 

 

 

 

 



รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ท่ี แนวทางการเผยแพร่ 
ผลการด าเนินการ 

URL 
หมาย
เหตุ ด าเนินการ

แล้ว 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
 1.การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

ของโรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน 
    

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 าป ี
/  http://luangphopern-hospital.com/word_excel_power_poin/bumrung63.pdf  

 ค ารับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ /    
 แสดงรายละเอียดช่องทางท่ีผู้ใช้บริการ

สามารถติดต่อส่ือสารกับหน่วยงานได้ 
ประกอบด้วย ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
หมายเลขโทรสาร แผนท่ีต้ัง หน่วยงาน ท่ีอยู่
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
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ท่ี 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 ท่ีเกี่ยวข้องกับ

หน่วยงาน 
/    

1.5 คู่มือส าหรับประชาชน (Service Information) /    
 

 ปัญหาและอุปสรรค 
1. ผู้ดูแลเว็บไซต์ และดูแลระบบเครือข่ายของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ของโรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน มีเจ้าหน้าท่ี 1 คน ประกอบกับมีภารกิจท่ีต้องดูแล

ระบบคอมพิวเตอร์ของท้ังโรงพยาบาล ท าให้ปรับปรุงเว็บไซต์ได้บางส่วน และบางส่วนอยู่ระหว่าด าเนินการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
2. มีการย้ายและปรับปรุงห้อง Server ใหม่ โดยย้ายอุปกรณ์และติดต้ังใหม่ ท าให้การใช้งานระบบสารสนเทศภายในโรงพยาบาลใช้เวลาในการรอคอยและการใช้งาน

ติดขัดเล็กน้อย  
3. อุปกรณ์บางรายการมีอายุการใช้งานมาก และมีราคาสูงขาดงบประมาณในการปรับปรุง 

 
 

                                       ผู้รายงาน 
               (นายภัทรพล  สระทองยอด) 
                 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 
 

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

