
   

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) โรงพยาบาลบ่อเกลือ จ.น่าน โทร.054-778-068         . 

ที ่นน 0033.301/784                        วันที ่ 31 มกราคม 2566                             . 

เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง                                                           . 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ 
1. เรื่องเดิม 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้น า
การประเมินของส านักงาน ป.ป.ช. มาประยุกต์ใช้โดยน ามาปรับปรุงเนื้อหารายละเอียดข้อค าถาม จัดท าเป็น
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
MOIT) เพ่ือให้เข้ากับบริบทของการขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการส่วนภูมิภาค มีประเด็นการ
ประเมินจ าแนกออกเป็น 9 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดเผยการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ    
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 

2. ข้อเท็จจริง 
2.1 องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4 หน่วยงานมีการวาง

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. มีการเผยแพร่ผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีของ
หน่วยงานอย่างเป็นระบบ ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติว่า “หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียด
วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเม่ือมี
การร้องขอ” ประกอบด้วย 

(1) ชื่อโครงการ / รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว 
(2) วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง 
(3) ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง 
(4) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการรายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการ

จัดหาพัสดุ ประจ าปีของหน่วยงานตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดดังนี้ 
- งบลงทุน ทุกไตรมาส 
- งบด าเนินงาน ทุกไตรมาส 

 ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุต้องสามารถสอบทานกลับ
ได้เพ่ือตรวจสอบความมีอยู่จริงของระบบและข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการประเมิน 
  2. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 2.2 งานพัสดุได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหา
พัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 ประกอบด้วยการวิเคราะห์ผลการจัดซ้อจัดจ้างและการ
จัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ ครบทั้ง 4 
องค์ประกอบ คือ (1) ชื่อโครงการ / รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว (2) วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (3) ระยะเวลาที่ได้
จัดซื้อจัดจ้าง (4) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการรายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  

                                                                                                /3. ข้อพิจารณา... 



   

3. ข้อพิจารณา 
      กลุ่มงานบริหารทั่วไปพิจารณาแล้ว เพ่ือให้การด าเนินงานของโรงพยาบาลบ่อเกลือเป็นไป
อย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ตลอดจนให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมลูได้ง่ายและเป็นระบบ เห็นควรเผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้ 

  4. ข้อเสนอ  

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนาม 
       1. รับทราบ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
ประจ าเดือนมกราคม 2566  

  2. อนุญาต ให้น ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบ่อเกลือ www.bkhosp.com  

 
 

                        (นายศักรนันทน์  วงศ์จริยะขจร) 
                             นักวชิาการพัสดุ 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ 

       เพ่ือรับทราบตามข้อ 1. และอนุญาตตามข้อ 2. 

 

                          (นางนิภาพร  ใจพล) 
                    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

       
 

ความเห็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ 
ทราบ/ลงนามแล้ว 

 
 
 

(นายฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลบ่อเกลือ จังหวัดน่าน                                                                       . 
วัน/เดือน/ปี  :  31 มกราคม 2566                                                                                  . 
หัวข้อ : หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
1. รายงานผลการด าเนินงานตามตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าเดือนมกราคม 

2566 
 
 

 

Link ภายนอก : ไม่มี                                                                                                       . 

หมายเหตุ :                                                                                                                   . 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
 

       ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                ผู้อนุมัติรับรอง 
 
        ศักรนันทน์ วงศ์จริยะขจร                                                   นิภาพร ใจพล 
   ( นายศักรนันทน์ วงศ์จริยะขจร )                                            (นางนิภาพร ใจพล) 
           นักวิชาการพัสดุ                                                  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
     วันที่ 31 มกราคม 2566                                           วันที่ 31 มกราคม 2566 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลเผยแพร่ 
 

กฤตนัย เกตุแก้ว 
(นายกฤตนัย เกตุแก้ว) 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
วันที่ 31 มกราคม 2566 

 



   

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) โรงพยาบาลบ่อเกลือ จ.น่าน โทร.054-778-068         . 

ที ่นน 0033.301/785                        วันที ่ 28 กุมภาพันธ์ 2566                             . 

เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง                                                           . 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ 
1. เรื่องเดิม 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้น า
การประเมินของส านักงาน ป.ป.ช. มาประยุกต์ใช้โดยน ามาปรับปรุงเนื้อหารายละเอียดข้อค าถาม จัดท าเป็น
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
MOIT) เพ่ือให้เข้ากับบริบทของการขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการส่วนภูมิภาค มีประเด็นการ
ประเมินจ าแนกออกเป็น 9 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดเผยการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ   
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 

2.  ข้อเท็จจริง 
2.2 องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4 หน่วยงานมีการวาง

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. มีการเผยแพร่ผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีของ
หน่วยงานอย่างเป็นระบบ ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติว่า “หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียด
วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเม่ือมี
การร้องขอ” ประกอบด้วย 

(1) ชื่อโครงการ / รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว 
(2) วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง 
(3) ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง 
(4) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการรายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการ

จัดหาพัสดุ ประจ าปีของหน่วยงานตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดดังนี้ 
- งบลงทุน ทุกไตรมาส 
- งบด าเนินงาน ทุกไตรมาส 

 ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุต้องสามารถสอบทานกลับ
ได้เพ่ือตรวจสอบความมีอยู่จริงของระบบและข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการประเมิน 
  2. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 2.2 งานพัสดุได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหา
พัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 ประกอบด้วยการวิเคราะห์ผลการจัดซ้อจัดจ้างและการ
จัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ครบทั้ง 4 
องค์ประกอบ คือ (1) ชื่อโครงการ / รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว (2) วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (3) ระยะเวลาที่ได้
จัดซื้อจัดจ้าง (4) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการรายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  

                                                                                                /3. ข้อพิจารณา... 



 

3. ข้อพิจารณา 
      กลุ่มงานบริหารทั่วไปพิจารณาแล้ว เพ่ือให้การด าเนินงานของโรงพยาบาลบ่อเกลือเป็นไป
อย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ตลอดจนให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่ายและเป็นระบบ เห็นควรเผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้ 

  4. ข้อเสนอ  

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนาม 
       1. รับทราบ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566 

  2. อนุญาต ให้น ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบ่อเกลือ www.bkhosp.com  

 
 

                        (นายศักรนันทน์  วงศ์จริยะขจร) 
                             นักวชิาการพัสดุ 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ 

       เพ่ือรับทราบตามข้อ 1. และอนุญาตตามข้อ 2. 

 

                          (นางนิภาพร  ใจพล) 
                    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

       
 

ความเห็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ 
ทราบ/ลงนามแล้ว 

 
 
 

(นายฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลบ่อเกลือ จังหวัดน่าน                                                                       . 
วัน/เดือน/ปี  :  28 กุมภาพันธ์ 2566                                                                                  . 
หัวข้อ : หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
1. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566 

 
 

 

Link ภายนอก : ไม่มี                                                                                                       . 

หมายเหตุ :                                                                                                                   . 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
 

       ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                ผู้อนุมัติรับรอง 
 
        ศักรนันทน์ วงศ์จริยะขจร                                                   นิภาพร ใจพล 
   ( นายศักรนันทน์ วงศ์จริยะขจร )                                            (นางนิภาพร ใจพล) 
           นักวิชาการพัสดุ                                                  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566                                             วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 
 

ผู้รับผดิชอบการน าข้อมูลเผยแพร่ 
 

กฤตนัย เกตุแก้ว 
(นายกฤตนัย เกตุแก้ว) 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) โรงพยาบาลบ่อเกลือ จ.น่าน โทร.054-778-068         . 

ที ่นน 0033.301/786                        วันที ่ 24 มีนาคม 2566                              . 

เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง                                                           . 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ 
1. เรื่องเดิม 
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้

น าการประเมินของส านักงาน ป.ป.ช. มาประยุกต์ใช้โดยน ามาปรับปรุงเนื้อหารายละเอียดข้อค าถาม จัดท าเป็น
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
MOIT) เพ่ือให้เข้ากับบริบทของการขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการส่วนภูมิภาค มีประเด็นการ
ประเมินจ าแนกออกเป็น 9 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดเผยการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ   
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 

2. ข้อเท็จจริง 
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4 หน่วยงานมีการวาง

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. มีการเผยแพร่ผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีของ
หน่วยงานอย่างเป็นระบบ ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติว่า “หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียด
วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเม่ือมี
การร้องขอ” ประกอบด้วย 

(1) ชื่อโครงการ / รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว 
(2) วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง 
(3) ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง 
(4) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการรายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการ

จัดหาพัสดุ ประจ าปีของหน่วยงานตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดดังนี้ 
- งบลงทุน ทุกไตรมาส 
- งบด าเนินงาน ทุกไตรมาส 

 ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุต้องสามารถสอบทานกลับ
ได้เพ่ือตรวจสอบความมีอยู่จริงของระบบและข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการประเมิน 
  2. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 2.2 งานพัสดุได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหา
พัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 ประกอบด้วยการวิเคราะห์ผลการจัดซ้อจัดจ้างและการ
จัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ครบทั้ง 4 
องค์ประกอบ คือ (1) ชื่อโครงการ / รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว (2) วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (3) ระยะเวลาที่ได้
จัดซื้อจัดจ้าง (4) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการรายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  

                                                                                                /3. ข้อพิจารณา... 



   

3. ข้อพิจารณา 
      กลุ่มงานบริหารทั่วไปพิจารณาแล้ว เพ่ือให้การด าเนินงานของโรงพยาบาลบ่อเกลือเป็นไป
อย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ตลอดจนให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่ายและเป็นระบบ เห็นควรเผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้ 

  4. ข้อเสนอ  

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนาม 
       1. รับทราบ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
ประจ าเดือนมีนาคม 2566 

  2. อนุญาต ให้น ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบ่อเกลือ www.bkhosp.com  

 
 

                        (นายศักรนันทน์  วงศ์จริยะขจร) 
                             นักวชิาการพัสดุ 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ 

       เพ่ือรับทราบตามข้อ 1. และอนุญาตตามข้อ 2. 

 

                          (นางนิภาพร  ใจพล) 
                    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

       
 

ความเห็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ 
ทราบ/ลงนามแล้ว 

 
 
 

(นายฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลบ่อเกลือ จังหวัดน่าน                                                                       . 
วัน/เดือน/ปี  :  24 มีนาคม 2566                                                                                . 
หัวข้อ : หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
1. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566  

 
 

Link ภายนอก : ไม่มี                                                                                                       . 

หมายเหตุ :                                                                                                                   . 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
 

       ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                ผู้อนุมัติรับรอง 
 
        ศักรนันทน์ วงศ์จริยะขจร                                                   นิภาพร ใจพล 
   ( นายศักรนันทน์ วงศ์จริยะขจร )                                            (นางนิภาพร ใจพล) 
           นักวิชาการพัสดุ                                                  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
     วันที่ 24 มีนาคม 2566                                              วันที่ 24 มีนาคม 2566 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลเผยแพร่ 
 

กฤตนัย เกตุแก้ว 
(นายกฤตนัย เกตุแก้ว) 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
วันที่ 24 มีนาคม 2566 

 


