
 บันทกึขอความ 
สวนราชการ  งานสารสนเทศ โรงพยาบาลละงู โทร ๐ ๗๔๗๗ ๓๕๖๓ – ๘ ตอ ๑๐๔ 

ท่ี   สต ๐๐๓๓.๓๔/ วันท่ี  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง รายงานผลการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน 

เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลละงู 

ตามแนวทางการดําเนินงานดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ กําหนดใหมี

การกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงานในปท่ีผานมาตอผูบริหาร นั้น 

ในการนี้ งานสารสนเทศ ขอรายงานผลการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผาน

เว็บไซตของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕) โดยมีเรื่องท่ีขออนุญาต

เผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงาน จํานวน ๔๔ รายการ ดังเอกสารแนบ พรอมท้ังขออนุญาตเผยแพรเอกสาร

ผานเว็บไซตของหนวยงาน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

 

(อดินันท บินสอาด) 

เภสัชการชํานาญการ 

หัวหนางานสารสนเทศ 

 

 อนุมัติ  ไมอนุมัติ 

 

 

 

(นายปวิตร วณิชชานนท) 

ผูอํานวยการโรงพยาบาล (นายแพทยเชี่ยวชาญ) 

โรงพยาบาลละงู 

  



 

รายงานผลการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ลําดับ ช่ือเรื่อง หมวดหมู วันท่ีประกาศ 

๑ ประกาศผูชนะเสนอราคา ซอมกันสาด รพ.สต.บอเจ็ดลูก การจัดซ้ือจัดจาง ๑๑ ต.ค. ๖๔ 

๒ ประกาศผูชนะเสนอราคา ซอมพ้ืนคอนกรีต รพ.สต.บอเจ็ดลูก การจัดซ้ือจัดจาง ๑๑ ต.ค. ๖๔ 

๓ ประกาศผูชนะเสนอราคา ซ้ือครุภัณฑการแพทย 1 รายการ การจัดซ้ือจัดจาง ๑๘ ต.ค. ๖๔ 

๔ ประกาศผูชนะเสนอราคา ซอมรางน้ําฝน รพ.สต.ตันหยงละไน การจัดซ้ือจัดจาง ๒๑ ต.ค. ๖๔ 

๕ ประกาศผูชนะเสนอราคา ซอมพ้ืนคอนกรีต รพ.สต.ในเมือง การจัดซ้ือจัดจาง ๒๕ ต.ค. ๖๔ 

๖ ประกาศรับสมัครพนักงานชวยเหลือคนไข รับสมัคร ๐๘ พ.ย. ๖๔ 

๗ ประกาศเผยแพรแผนจัดซ้ือจัดจาง 2565 ครุภัณฑการแพทย 24 รายการ การจัดซ้ือจัดจาง ๑๙ พ.ย. ๖๔ 

๘ ประกาศผูชนะเสนอราคา ปรับปรุงหองรองรับผูปวยติดเชื้อ การจัดซ้ือจัดจาง ๒๖ พ.ย. ๖๔ 

๙ ประกาศผูชนะเสนอราคา ปรับปรุงหองแพทยแผนไทย รพ.สต.ทุงไหม การจัดซ้ือจัดจาง ๒๖ พ.ย. ๖๔ 

๑๐ ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซ้ือจัดจาง 2565 ครุภัณฑการแพทย 23 รายการ การจัดซ้ือจัดจาง ๒๑ ธ.ค. ๖๔ 

๑๑ ประกาศรับสมัครนักเทคนิคการแพทย รับสมัคร ๒๑ ธ.ค. ๖๔ 

๑๒ ประกาศผูชนะเสนอราคา ปรับปรุงหลังคาอาคารผูปวยโรคเรื้อรัง การจัดซ้ือจัดจาง ๒๔ ธ.ค. ๖๔ 

๑๓ ประกาศผูชนะเสนอราคา จางปรับปรุงโรงรถ 2 หลัง การจัดซ้ือจัดจาง ๒๙ ธ.ค. ๖๔ 

๑๔ ประกาศผูชนะเสนอราคา ปรับปรุงรั้ว รพ.สต.บอเจ็ดลูก การจัดซ้ือจัดจาง ๐๖ ม.ค. ๖๕ 

๑๕ ประกาศผูชนะเสนอราคา ซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร 1 รายการ การจัดซ้ือจัดจาง ๑๐ ม.ค. ๖๕ 

๑๖ ประกาศผูชนะเสนอราคา จางเหมาบํารุงระบบน้ําไตเทียม การจัดซ้ือจัดจาง ๐๗ ก.พ. ๖๕ 

๑๗ ประกาศผูชนะเสนอราคา ปรับปรุงรั้ว รพ.สต.ตันหยงละไน การจัดซ้ือจัดจาง ๐๙ ก.พ. ๖๕ 



รายงานผลการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ลําดับ ช่ือเรื่อง หมวดหมู วันท่ีประกาศ 

๑๘ ประกาศรับสมัครพนักงานทําความสะอาด รับสมัคร ๑๐ ก.พ. ๖๕ 

๑๙ ประกาศผูชนะเสนอราคา ปรับปรุงรั้ว รพ.สต.ในเมือง การจัดซ้ือจัดจาง ๒๔ ก.พ. ๖๕ 

๒๐ ประกาศผูชนะเสนอราคา ซ้ือครุภัณฑการแพทย 22 รายการ การจัดซ้ือจัดจาง ๒๔ ก.พ. ๖๕ 

๒๑ ประกาศรับสมัครพนักงานบริการเอกสารท่ัวไป รับสมัคร ๒๕ ก.พ. ๖๕ 

๒๒ ประกาศเผยแพรแผนจัดซ้ือจัดจาง 2565 ครุภัณฑการแพทย 7 รายการ การจัดซ้ือจัดจาง ๒๘ ก.พ. ๖๕ 

๒๓ ประกาศผูชนะเสนอราคา ปรับปรุงรั้ว รพ.สต.เขาขาว การจัดซ้ือจัดจาง ๐๓ มี.ค. ๖๕ 

๒๔ ประกาศผูชนะเสนอราคา ปรับปรุงรั้ว รพ.สต.แหลมสน การจัดซ้ือจัดจาง ๐๔ เม.ย. ๖๕ 

๒๕ ประกาศผูชนะเสนอราคา ซ้ือครุภัณฑการแพทย 7 รายการ การจัดซ้ือจัดจาง ๐๗ เม.ย. ๖๕ 

๒๖ ประกาศผูชนะเสนอราคา ปรับปรุงอาคาร รพ.สต.ละงู การจัดซ้ือจัดจาง ๑๒ เม.ย. ๖๕ 

๒๗ ประกาศผูชนะเสนอราคา ปรับปรุงหองหองน้ํางานเอกซเรย การจัดซ้ือจัดจาง ๒๐ เม.ย. ๖๕ 

๒๘ ประกาศรับสมัครพนักงานชวยเหลือคนไข รับสมัคร ๑๐ พ.ค. ๖๕ 

๒๙ ประกาศเผยแพรแผนจัดซ้ือจัดจาง 2565 รั้วและปาย สสอ.ละงู การจัดซ้ือจัดจาง ๑๒ พ.ค. ๖๕ 

๓๐ ประกาศรับสมัครพนักงานเปล รับสมัคร ๒๖ พ.ค. ๖๕ 

๓๑ ประกาศผูชนะเสนอราคา ซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร 2 รายการ การจัดซ้ือจัดจาง ๓๑ พ.ค. ๖๕ 

๓๒ ประกาศรับสมัครผูชวยเจาหนาท่ีผลติยาสมุนไพร รับสมัคร ๒๒ ก.ค. ๖๕ 

๓๓ ประกาศผูชนะเสนอราคา ซ้ือครุภัณฑการแพทย 1 รายการ การจัดซ้ือจัดจาง ๒๗ ก.ค. ๖๕ 

๓๔ ประกาศเผยแพรแผนจัดซ้ือจัดจาง 2566 ออกซิเจนเหลวทางการแพทย การจัดซ้ือจัดจาง ๐๙ ส.ค. ๖๕ 

๓๕ ประกาศรับสมัครผูชวยเจาหนาท่ีผลิตยาสมุนไพร รับสมัคร ๑๗ ส.ค. ๖๕ 



รายงานผลการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ลําดับ ช่ือเรื่อง หมวดหมู วันท่ีประกาศ 

๓๖ ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซ้ือจัดจาง 2565 การจัดซ้ือจัดจาง ๒๕ ส.ค. ๖๕ 

๓๗ ประกาศเผยแพรแผนจัดซ้ือจัดจาง 2565 ครุภัณฑการแพทย 8 รายการ การจัดซ้ือจัดจาง ๒๙ ส.ค. ๖๕ 

๓๘ ประกาศผูชนะเสนอราคา ซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร 3 รายการ การจัดซ้ือจัดจาง ๐๒ ก.ย. ๖๕ 

๓๙ ประกาศผูชนะเสนอราคา ออกซิเจนเหลวทางการแพทย การจัดซ้ือจัดจาง ๐๗ ก.ย. ๖๕ 

๔๐ ประกาศผูชนะเสนอราคา ระบบ PACs การจัดซ้ือจัดจาง ๐๘ ก.ย. ๖๕ 

๔๑ ประกาศผูชนะเสนอราคา กอสรางรั้วและปาย สสอ.ละงู การจัดซ้ือจัดจาง ๐๘ ก.ย. ๖๕ 

๔๒ ประกาศเผยแพรแผนจัดซ้ือจัดจาง 2566 อาคารผูปวยนอก การจัดซ้ือจัดจาง ๑๓ ก.ย. ๖๕ 

๔๓ ประกาศผูชนะเสนอราคา ทําความสะอาด ศสช.กําแพง การจัดซ้ือจัดจาง ๒๓ ก.ย. ๖๕ 

๔๔ ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ รับสมัคร ๒๖ ก.ย. ๖๕ 

 

  



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 

โรงพยาบาลละงู สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลละงู 
 

ช่ือหนวยงาน:  งานสารสนเทศ 

วัน/เดือน/ป:  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

หัวขอ:  รายงานผลการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

  ตามเอกสารแนบ 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

Link ภายนอก: ............................................................................................................................................... 

หมายเหตุ: …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล 

 

 

(นายฮาริส หนูยาหมาด) 

ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 

วันท่ี ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ผูอนุมัติรับรอง 

 

 

(นายอดินันท บินสอาด) 

ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการ 

วันท่ี ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

 

 

(นายสราวุฒิ อับดลเลาะ) 

ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 

วันท่ี ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 


