
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแม่ทา อ าเภอแม่ทา  จังหวัดล าพูน                                   

ที ่ ลพ 0032.301 /     พิเศษ     วันที่      8 พฤสจิกายน  2562 

เรื่อง  ขออนุญาตน าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 เผยแพร่ทางเวปไซต์ของโรงพยาบาล  

เอกสารอ้างอิง 
 ตามท่ีโรงพยาบาลแม่ทา ได้จัดท าและส่งแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจ าปี 2563 ประกอบด้วย 1.แผน
จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 2.แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 3. แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และค่าจ้างตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ 4.แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรมและจัดจ้างท าฟันปลอม 5. แผนจัดซื้อวัสดุรังสีการแพทย์      
6.แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูนผู้มีอ านาจอนุมัติ และได้รับหนังสืออนุมัติ
เรียบร้อยแล้วนั้น 

เรื่องพิจารณา 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  จึงขออนุญาตน าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปี 2563 ดังรายละเอียดแนบท้ายเผยแพร่ทางเวปไซต์ของโรงพยาบาลแม่ทา 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 
 

(นางการเกต รังรองธานินทร์) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

รักษาการหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
 

 
 

 

                                                                  
                                                                            นายสันติ วงศ์ฝั้น 

                                                   ต ำแหน่งนำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ (ด้ำนเวชกรรม)  
                                                    รักษำกำรในต ำแหน่ง  ผุ้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแม่ทำ 

 

อนุมัติ 
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ค าสั่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลแม่ทา 
ท่ี  278  / 2562  

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีปิดประกาศ และปลดประกาศ 
 

  เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุสู่
สาธารณะด้วยการปิดประกาศเอกสาร ของโรงพยาบาลแม่ทา  เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบราชการท่ีเกี่ยวข้อง    
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสารท่ีถูกต้อง ทันเวลา    จึงขอแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติดังนี ้
 

เจ้าหน้าที่ผู้ปดิประกาศ ประกอบด้วย 
๑. นางยุคลฉัตร  ใจขาว นักวิชาการพัสดุ  

หน้าที่รับผดิชอบ   
1. รับเอกสารจากผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ของเอกสาร 
2. ปิดประกาศเผยแพร่บนบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในเวลาที่ก าหนด 
3. ถ่ายรูปภาพปิดประกาศเอกสารส่งให้ผู้เกี่ยวข้องด้วยวิธีอิเลคทรอนิคส์ 
4. ประสานแจ้งก าหนดปลดเอกสารให้เจ้าหน้าท่ีปลดเอกสารทราบ 
 

เจ้าหน้าที่ผู้ปลดประกาศ ประกอบด้วย 
  ๑.  นางชลินทรา   บุญยืน            เจ้าพนักงานธุรการ   
  2.  นางสาวอาริยา  ทะริน            เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
หน้าที่รับผดิชอบ   
1. บันทึกก าหนดปลดเอกสารแต่ละรายการตามท่ีรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ปิดประกาศ 
2. ส ารวจความถูกต้องของเอกสารท้ังชื่อเรื่องและจ านวน ก่อนปลอดประกาศลงจากบอร์ดประชาสัมพันธ์  
3. ส่งมอบเอกสารคืนผู้รับผิดชอบ โดยให้ลงลายมือชื่อในบันทึกส่งมอบ 
4. ส่งรายงานการปลดประกาศให้หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทราบเดือนละหนึ่งครั้ง 

 

เจ้าหน้าที่ผู้เป็นพยาน   ได้แก ่ นางการเกต รังรองธานินทร ์  
หน้าที่รับผดิชอบ  ลงนามในเอกสารขอเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะกรณีจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ควบคุมก ากับ 
ให้มีการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระบุไว้     
   ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

      สั่ง ณ วันท่ี   1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562     
 
                                                                                     
 
           (นายสันติ  วงศ์ฝั้น) 
      นายแพทย์ช านาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม) 
          รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 



          
 

 

บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดล าพูน   
ที่     ลพ ๐๐๓๒.๓๐๑ /พิเศษ                                วันที่  10  ตุลาคม  พ.ศ. 2562                          
เรื่อง  ขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดประกาศ และปลดประกาศ 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
 

หลักการและเหตุผล   
  ตามเกณฑ์ประเมินหน่วยราชการโปร่งใส ปลอดคอรับชั่น ได้ก าหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ต่างๆตามที่ก าหนดให้สาธารณะชนรับทราบ ในทุกช่องทางที่มีหน่วยงานมีอาทิเช่น ทางเวปไซต์หน่วยงาน 
บอร์ดประกาศประชาสัมพันธ์  ไลน์ หรือ FACE BOOK  เป็นต้น 
 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สู่สาธารณะ ด้วยการ
ปิดประกาศเอกสาร ของโรงพยาบาลแม่ทา  เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการและประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้อง ทันเวลา   จึงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ปิดและปลดประกาศ  ดังนี้ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปิดประกาศ ประกอบด้วย 

1. นางยุคลฉัตร ใจขาว  นักวิชการพัสดุ 
หน้าที่รับผิดชอบ   
1. รับเอกสารจากผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ของเอกสาร 
2. ปิดประกาศเผยแพร่บนบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในเวลาที่ก าหนด 
3. ถ่ายรูปภาพปิดประกาศเอกสารส่งให้ผู้เกี่ยวข้องด้วยวิธีอิเลคทรอนิคส์ 
4. ประสานแจ้งก าหนดปลดเอกสารให้เจ้าหน้าที่ปลดเอกสารทราบ 
 

เจ้าหน้าที่ผู้ปลดประกาศ ประกอบด้วย 
   ๑.  นางชลินทรา   บุญยืน            เจ้าพนักงานธุรการ   
   2.  นางสาวอาริยา  ทะริน            เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
หน้าที่รับผิดชอบ   
1. บันทึกก าหนดปลดเอกสารแต่ละรายการตามท่ีรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ปิดประกาศ 
2. ส ารวจความถูกต้องของเอกสารทั้งชื่อเรื่องและจ านวน ก่อนปลอดประกาศลงจากบอร์ดประชาสัมพันธ์  
3. ส่งมอบเอกสารคืนผู้รับผิดชอบ โดยให้ลงลายมือชื่อในบันทึกส่งมอบ 
4. ส่งรายงานการปลดประกาศให้หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทราบเดือนละหนึ่งครั้ง 
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เจ้าหน้าที่ผู้เป็นพยาน   ได้แก่  นางการเกต   รังรองธานินทร์     
หน้าที่รับผิดชอบ  ลงนามในเอกสารขอเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะกรณีจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ควบคุม
ก ากับ ให้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีระบุไว้     
  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในค าสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
  
 
        (นางการเกต   รังรองธานินทร์) 
                พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 
 
 
        เห็นชอบ/ลงนามแล้ว 
            
  
                                                                              (นายสันติ  วงศ์ฝั้น) 
      นายแพทย์ช านาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม) 
          รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
 

 
 



ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลแม่ทา 

 

 

 



  
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง ขอน ารายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563 เผยแพร่ทางเวปไซต์ของโรงพยาบาลแม่ทา 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน:  โรงพยาบาลแม่ทา    
วัน/เดือน/ปี:     6  ธันวาคม  2562 
หัวข้อ: ขออนุญาตน ารายงานผลการด าเนนิการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างป ี2563 เผยแพร่ทางเวปไซต์ของ
โรงพยาบาลแม่ทา 
รายละเอียดข้อมูล  (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
.......รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 2563 ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562  2562  
...................................................................................... ............................................................................... 
เว็บไซต์โรงพยาบาล :  http://www.mth.go.th 
หมายเหตุ:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 

(นางการเกต รังรองธานินทร์) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 

ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
(ด้านเวชกรรม) 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
 

  
วันท่ี  6  ธันวาคม  2562 วันท่ี   6  ธนัวาคม  2562…. 

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
 (นายจิรเมธ้อินต๊ะสม) 

ตำแหน่ง้นักวชิาการคอมพิวเตอร์ 
วันท่ี     6  ธันวาคม  2562 
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ค าอฺธิบายแบบการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
หัวข้อ ค าอธิบาย 

หน่วยงาน หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้จัดท า
และเผยแพร่ข้อมูล 
 

วัน/เดือน/ปี วันเดือนปีที่ขอน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

หัวข้อ ก าหนดหัวข้อที่จะน าขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความส าคัญ 
ที่มาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด 
 

รายละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายที่มีความกระชับใช้ภาษา 
ที่เข้าใจง่ายและสะกดค าให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม 
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด 
 

Link ภายนอก ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือน ามาใช้ในการเผยแพร่ 
 

หมายเหตุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (ผู้รายงาน)  ระบุลงลายมือชื่อหรือชื่อของผู้รับผิดชอบที่ได้มอบหมายจาก
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน 
 

ผู้อนุมัติรับรอง ระบุลงลายมือชื่อของหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน 
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
(Web Master) 

ระบุลงลายมือชื่อผู้ท าการ Upload ข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน 
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 


