
 
  บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลหนองวัวซอ โทร. 0-4228-5896 ต่อ 113 
 

 

ที ่  อด 0032.301/135 วันที่     ๑6  พฤศจิกายน   2564 
 

 

เรื่อง ขออนุญาตรายงานและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปีของหน่วยงาน  

 

 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ   

  ความเป็นมา 
 อ้างถึง เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ซึ่ง กระทรวงสาธารณสุขมีการขับเคลื่อนการด าเนินการตาม  มาตรการ ๓ ป ๑ ค                         
(ปลูก/ ปลุกจิตส านึก ป้องกันปราบปราม และ เครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมุ่งเน้นการป้องกัน  
การทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน        
ของหน่วยงานภาครัฐภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  
 

  ข้อพิจารณา 
   ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการด้าน  ITA  ของโรงพยาบาลหนองวัวซอ สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ
การประเมิน โรงพยาบาลหนองวัวซอ จึงขอรายงานและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปีของ
หน่วยงาน ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหนองวัวซอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 และขออนุญาตน า
ข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน http://nwshospital.com/2018 โรงพยาบาลหนองวัวซอ องค์กร
คุณธรรม (ITA) เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์รายงานและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปีของ
หน่วยงาน ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหนองวัวซอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ดังแบบเอกสาร/
ไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

  ข้อเสนอ    
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 
(นางศุภากาญจน์  อุปโคตร) 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

 

ความเห็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 

   ทราบ 
   อนุญาตเผยแพร่            
   ไม่อนุญาต (เหตุผล)   .................................................................. 

 

        
 (นายปกรณ์  จารักษ์) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

ตรวจผ่านแล้ว 

หัวหน้ากลุ่ม........…………………. 

เจ้าของเรื่อง............................. 

พิมพ/์ทาน….…………………….... 

ตรวจ..........……………………….... 

(ส าเนาคู่ฉบับ) 

http://nwshospital.com/2018










































































































































 
ค ำสั่งโรงพยำบำลหนองวัวซอ 

ที่  152 / ๒๕๖๔ 
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปิดประกาศ และผู้ปลดประกาศ ส าหรับการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

  ตามที่งานพัสดุ โรงพยาบาลหนองวัวซอ ได้ด าเนินการส ารวจความต้องการของ ฝ่าย/งาน ทุก
หน่วย เพ่ือจัดท าแผนความต้องการพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น จึงขออนุญาตน าแผนความต้องการ
ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างหมวดวัสดุและครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ และปิดประกาศ ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และประชาชนได้รับทราบ และสามารถเข้าดูได้ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป  เพ่ือให้การ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลหนองวัวซอ เป็นไปด้วย ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงขอแต่งตั้งผู้ปิด
ประกาศและปลดประกาศ ส าหรับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ประกอบด้วย 

๑. นางสาวปฏิญา ปุระเทพ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  ผู้ปิดประกาศ 
๒. นางสาววิลาวัลย์  ผลรักษา  เจ้าพนักงานพัสดุ   พยานผู้ปิดประกาศ 
๓. นางเบญจมาศ  ช านาญไพร  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  ผู้ปลดประกาศ 
๔. นางศุภากาญจน์ อุปโคตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พยานผู้ปลดประกาศ 
๕. นางรุ่งฤดี  ชุมแวงวาปี  พนักงานพิมพ์   พยานผู้ปลดประกาศ 

 

  ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ ปิดประกาศและปลดประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ โดยให้ผู้ปิดประกาศ ท าการปิดประกาศแผนฯ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่แผนฯ ได้รับการ
พิจารณาอนุมัติ และให้ผู้ปลดประกาศ ท าการปลดประกาศแผนฯ ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผนหรือนับถัดจากวันสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 
 

  สั่ง  ณ  วันที่  ๑  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

        
 (นายปกรณ์  จารักษ์) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 
 
 
 
 

 

ส าเนาคู่ฉบับ 
 

ตรวจผ่านแล้ว 

หัวหน้ากลุ่ม........…………………. 

เจ้าของเรื่อง............................. 

พิมพ/์ทาน….…………………….... 

ตรวจ..........……………………….... 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน :   โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
วัน/เดือน/ป :  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
 

หัวข้อ : แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
- แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 
- MOIT 4 หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร และวำงระบบกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเวบ็ไซด์ของหน่วยงำน 
- บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ 
- หนังสือจัดสรรงบประมาณ 
- แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและจัดหำพัสดุของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
- ค ำสั่งมอบหมำยปิดหรือปลดประกำศ 

 

Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...... 
  
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
ปฏิญา  ปุระเทพ 

(นางสาวปฏิญา  ปุระเทพ) 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

 

 

ผู้อนุมัติรับรอง 
ปกรณ์ จารักษ์ 

(นายปกรณ์  จารักษ์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
กมลรัตน์  ทองเพชร 

(นางสาวกมลรัตน์  ทองเพชร) 
เจ้าพนักงานเวชสถิติ 

วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
 

 


