
 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  งานสารสนเทศ โรงพยาบาลละงู โทร ๐ ๗๔๗๗ ๓๕๖๓ – ๘ ต่อ ๑๐๔ 

ที ่  สต ๐๐๓๒.๓๔/ วันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล            

ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู 
ตามแนวทางการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ กำหนดให้มี

การติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานต่อผู้บริหาร นั้น 

ในการนี้ งานสารสนเทศ ขอรายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ (๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓) โดยมีเรื่องที่ขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
จำนวน ๔๙ รายการ ดังเอกสารแนบ พร้อมทั้งขออนุญาตเผยแพร่เอกสารผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

 
(อดินันท์ บินสอาด) 
เภสัชการชำนาญการ 
หัวหน้างานสารสนเทศ 

 
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ 

 
 
 

(นายปวิตร วณิชชานนท์) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) 

โรงพยาบาลละงู 
  



 
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓ 
ชื่อเรื่อง หมวดหมู่ วันที่ประกาศ 

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ การจัดซื้อจัดจ้าง ๑ พ.ย. ๖๒ 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 การจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕ ธ.ค. ๖๒ 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 การจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕ ธ.ค. ๖๒ 

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง รับสมัคร ๒๙ ม.ค. ๖๓ 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 การจัดซื้อจัดจ้าง ๓๐ ม.ค. ๖๓ 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2563 ครุภัณฑ์การแพทย์ 12 รายการ การจัดซื้อจัดจ้าง ๓๑ ม.ค. ๖๓ 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2563 วัสดุวิทย์ฯ 3 รายการ การจัดซื้อจัดจ้าง ๓๑ ม.ค. ๖๓ 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2563 ครุภัณฑ์การแพทย์ 11 รายการ การจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ก.พ. ๖๓ 

ระกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2563 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1 รายการ การจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ก.พ. ๖๓ 

รุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 การจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ก.พ. ๖๓ 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2563 ระบบบำบัดน้ำเสีย การจัดซื้อจัดจ้าง ๑๑ ก.พ. ๖๓ 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2563 อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น การจัดซื้อจัดจ้าง ๑๑ ก.พ. ๖๓ 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2563 ระบบวิทยุสื่อสาร การจัดซื้อจัดจ้าง ๑๑ ก.พ. ๖๓ 

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างที่ปรึกษาโครงการ EIA การจดัซื้อจัดจ้าง ๒๗ ก.พ. ๖๓ 



รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓ 

ชื่อเรื่อง หมวดหมู่ วันที่ประกาศ 

รายงานการประชุมโครงการพัฒนาระบบการให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่สู่ชุมชน ปี 2 การจัดซื้อจัดจ้าง ๒๗ ก.พ. ๖๓ 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 การจัดซื้อจัดจ้าง ๑๑ มี.ค. ๖๓ 

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างที่ปรึกษาโครงการ EIA การจัดซื้อจัดจ้าง ๓๑ มี.ค. ๖๓ 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 9 รายการ การจัดซื้อจัดจ้าง ๗ เม.ย. ๖๓ 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ การจัดซื้อจัดจ้าง ๗ เม.ย. ๖๓ 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา EIA ก่อสร้างอาคาร การจัดซื้อจัดจ้าง ๑๗ เม.ย. ๖๓ 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2563 อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น การจัดซื้อจัดจ้าง ๒๓ เม.ย. ๖๓ 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2563 เสาเทาเวอร์ การจัดซื้อจัดจ้าง ๑๓ พ.ค. ๖๓ 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2563 ระบบบำบัด การจัดซื้อจัดจ้าง ๑๓ พ.ค. ๖๓ 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา รถพยาบาล การจัดซื้อจัดจ้าง ๑๕ พ.ค. ๖๓ 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ การจัดซื้อจัดจ้าง ๑๕ พ.ค. ๖๓ 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น การจัดซื้อจัดจ้าง ๑๘ พ.ค. ๖๓ 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ 10 รายการ การจัดซื้อจัดจ้าง ๑๘ พ.ค. ๖๓ 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เครื่องควบคุมการให้สารน้ำ การจัดซื้อจัดจ้าง ๒๒ พ.ค. ๖๓ 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ระบบบำบัดน้ำเสีย การจัดซื้อจัดจ้าง ๒๘ พ.ค. ๖๓ 



รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓ 

ชื่อเรื่อง หมวดหมู่ วันที่ประกาศ 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเสาทาวเวอร์สามเหลี่ยมรับส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร การจัดซื้อจัดจ้าง ๒๙ พ.ค. ๖๓ 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างติดตั้งเสาทาวเวอร์สามเหลี่ยม เกาะบุโหลน การจัดซื้อจัดจ้าง ๒๙ พ.ค. ๖๓ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต การจัดซื้อจัดจ้าง ๑๘ มิ.ย. ๖๓ 

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 – 29 ก.พ. 63 เรื่องร้องเรียน ๑๘ มิ.ย. ๖๓ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Matching Fund 16 รายการ การจัดซื้อจัดจ้าง ๑๘ มิ.ย. ๖๓ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Matching Fund 3 รายการ การจัดซื้อจัดจ้าง ๒๒ มิ.ย. ๖๓ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ การจัดซื้อจัดจ้าง ๑๔ ก.ค. ๖๓ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ติดตั้ง Solar Rooftop การจัดซื้อจัดจ้าง ๓๐ ก.ค. ๖๓ 

ประกาศรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (รายวัน) รับสมัคร ๑๑ ส.ค. ๖๓ 

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 – 31 ก.ค. 63 เรื่องร้องเรียน ๑๗ ส.ค. ๖๓ 

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2563 การจัดซื้อจัดจ้าง ๒๔ ส.ค. ๖๓ 

ประกาศรับสมัครพนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 อัตรา รับสมัคร ๓๑ ส.ค. ๖๓ 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ การจัดซื้อจัดจ้าง ๑ ก.ย. ๖๓ 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องแพทย์แผนไทย ศสช.กำแพง การจัดซื้อจัดจ้าง ๙ ก.ย. ๖๓ 

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา รับสมัคร ๑๗ ก.ย. ๖๓ 



รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓ 

ชื่อเรื่อง หมวดหมู่ วันที่ประกาศ 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชมรมคนพิการ การจัดซื้อจัดจ้าง ๑๘ ก.ย. ๖๓ 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ 20 เตียง การจัดซื้อจัดจ้าง ๑๘ ก.ย. ๖๓ 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เครื่องฟอกอากาศ การจัดซื้อจัดจ้าง ๒๑ ก.ย. ๖๓ 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ การจัดซื้อจัดจ้าง ๒๒ ก.ย. ๖๓ 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปรับปรุงระบบระบายอากาศในห้องทันตกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง ๒๙ ก.ย. ๖๓ 

 
  


