
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดล าพูน ๕1140 โทร. ๐๕๓- 976000 ต่อ 134 

ที่  ลพ  ๐๐๓2.301/ว.567     วันที่    25  ตุลาคม ๒๕62 

เรื่อง    ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรใน  
         หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ.2560 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 

  ด้วย ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าแนวทางปฏิบัติเพ่ือตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่มีแนวทางปฏิบัติ
ตนตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส่ สามารถตรวจสอบได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม 

          ในการนี้ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าควรแจ้งและก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ของหน่วยงานทุกหน่วยและบุคลากรในหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขออนุญาตแจ้งเวียนข่าวสารให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุรับทราบ และเผยแพร่ในเวปไซต์ของโรงพยาบาลบ้านธิ ต่อไป 

   
 
 (นางการเกต รังรองธานินทร์) 
 พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
  
                                 ความเห็นของผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
 
                           เห็นชอบ                 ไม่เห็นชอบ 
 

                               
                               (นายสันติ วงศ์ฝั้น) 
 
 
รับทราบและถือปฏิบัติ 

1. นางยุพเรศ ญาณมงคลศิลป์   หัวหน้าเจ้าหน้าที่ยาและเวชภัณฑ์ 
2. นางสาวชนิกา  จีนต้น  เจ้าหน้าท่ียาและเวชภัณฑ์ 
3. นางอัญชลี  รัตนภิญโญพงษ์ หัวหน้าท่ีวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
4. นางอัจฉา  พรมโต  เจ้าหน้าท่ีวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
5. นายสุดอ านาจ  ธรรมชัย หัวหน้าเจ้าหน้าที่วัสดุทันตกรรม 
6. นางสาวจุฑารินทร์  ศรีเจริญ เจ้าหน้าท่ีวัสดุทันตกรรม 
7. นางการเกต  รังรองธานินทร์  หัวหน้าเจ้าหน้าที่วัสดุทั่วไป 
8. นางบุศรินทร์  สีมา  เจ้าหน้าท่ีวัสดุทั่วไป 
9. นางยุคลฉัตร  ใจขาว  เจ้าหน้าท่ีวัสดุทั่วไป 

 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดล าพูน ๕1140 โทร. ๐๕๓-976000 ต่อ 134 

ที่  ชม  ๐๐๓2.301/ว.596        วันที่    25  ตุลาคม ๒๕62 

เรื่อง    ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.แม่ทา 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 

  ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าแนวทางปฏิบัติเพ่ือตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่มีแนวทางปฏิบัติ
ตนตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส่ สามารถตรวจสอบได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม 

          เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่อ้างถึง คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส   จึงได้จัดท าแนวทางเพ่ือตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล
แม่ทา  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ด้านพัสดุและผู้เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติต่อไป 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขออนุญาตแจ้งเวียนข่าวสารให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุรับทราบ และเผยแพร่ในเวปไซต์ของโรงพยาบาลบ้านธิ ต่อไป 

                                  
 (นางการเกต รังรองธานินทร์) 
 พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
  
                                 ความเห็นของผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
 
                   เห็นชอบ                 ไม่เห็นชอบ 
 
 

                           
      
                           (นายสันติ วงศ์ฝั้น) 
            นายแพทย์ช านาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม) 
      รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
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   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทัว่ไป  โรงพยาบาลแม่ทา อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน โทร 0 5397  6019                                     
ที่  ลพ 0032.301/127 วันที่   3  มีนาคม   พ.ศ. 2563 
เรื่อง   ขออนุญาตน าประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรใน  
         หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ.2560 เผยแพร่บน website โรงพยาบาลแม่ทา 
เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 

 ตามที่  โรงพยาบาลแม่ทา ได้จัดท าหนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ
บุคลากรในหน่วนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
จึงขออนุญาตน าข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่ทา 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 
 
 

 
 (นางการเกต  รังรองธานินทร์) 

พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ 
 

     อนุมัติ 
  
 

               (นายสันติ  วงศ์ฝั้น) 
             นายแพทยช์ านาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม) 

            รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหาร่วนกลาง 
โรงพยาบาลแม่ทา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อหน่วยงาน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ปี    3  มีนาคม  2563 
หัวข้อ           ขออนุญาตน าประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบ
บุคลากรใน หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ.2560 เผยแพรบ่น website โรงพยาบาลแม่ทา 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Link ภายนอก https://www.mth.go.th/ 

 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

                                   
 

(นางการเกต  รังรองธานินทร์) 
พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ 

วดป 3  มีนาคม  2563 
         

 
ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 

(นายสันติ  วงศ์ฝั้น) 
นายแพทยช์ านาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม) 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
วดป 3  มีนาคม  2563 

 
ผู้รับผิดชอบในการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 (นายจิรเมธ  อินตะ๊สม) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
วดป 3  มีนาคม  2563 

 
 

 

https://www.mth.go.th/

