


 

  
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ 

ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 
ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

เร์ ่อง  รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจ ดซ ้อจ ดจ างประจ าปี์และประจ าเด อน์มิถุนายน์2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข  

 
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
ช ่อหน่วยงาน  :  งานพ สดุ์กลุ่มงานบริหารท ่วไป์โรงพยาบาลห างฉ ตร 
ว น/เด อน/ป์    :  ์์์3์์กรกฎาคม์์๒๕63 

 

ห วข์ อ์์เร ่อง์์รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจ ดซ ้อจ ดจ างประจ าปี์ 

์์์์์์์์์์์์์์์์และประจ าเด อน์มิถุนายน์2563 
 
รายละเอ ยดข อม์ ล  (โดยสรุปหร อเอกสารแนบ) 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์เร ่อง์์รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจ ดซ ้อจ ดจ างประจ าปี์ 

และประจ าเด อน์มิถุนายน์2563 
 

Link์ภายนอก์์ : ไม์่ม  
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
ผ  ร บผิดชอบการให ข อม์ ล                              ผ  อน์ุม์ ติร บรอง 
                                                      

                                             

์์์์์์์์์์์์์์์์์(นางศร ไพร์์สิริเขมาภรณ )์                          ์(นายนพร ตน ์์ว ชรขจรกุล) 
์      ์์์์์์์์น กจ ดการงานท ่วไปปฏิบ ติการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผ  อ านวยการโรงพยาบาลห างฉ ตร 

์์์์์์์์์ว นท  ่3 เด์ อน์กรกฎาม์พ.ศ.์2563            ์์์์์์์ว นท ่ 3 เด์ อน์กรกฎาคม์พ.ศ.์2563 
 

ผ  ร์ บผ์ิดชอบการนำข อม ลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
(นายอนุพงษ ์์แก วมา) 

พยาบาลวิชาช พช านาญการ 
์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นท ่์์3์เด อน์์กรกฎาคม์พ.ศ.์2563 

 
 

EB 2 ขอ้ 3.2.4 
(ไ( 



 

 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลห้างฉัตร  งานพัสดุ อ.ห้างฉัตร  จ.ล าปาง  52190                                       
ที่   ลป ๐๐๓๒.๓๐๑/269                     วันที่   3  กรกฎาคม  2563             

เรื่อง   รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประจ าเดือน มิถุนายน 2563 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร 

ตามที่ โรงพยาบาลห้างฉัตร ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
2563 ไปแล้วนี้น 

เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (Interity and Transparency Assessment : ITA) ข้อ EB 2 ให้มีการเสนอให้ผู้บริหารรับทราบ
และพิจารณาสั่งการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และขออนุญาตน าเอกสารผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน
ประจ าปี  และประจ าเดื อน  มิถุ นายน  256 3  โดยน าไป เผยแพร่บน เว็บ ไซต์ ของหน่ วยงาน 
www.hangchathospital.com และปิดประกาศท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ ของโรงพยาบาลห้างฉัตร 

 

                                                
     (นางสาวนิบภา  โอฬารจันทโรทัย) 

                                                เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร 

 

                                    
     (นางศรีไพร  สิริเขมาภรณ์) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
ทราบ/อนุญาต 

 

 

                                                                    
           (นายนพรัตน์  วัชรขจรกุล) 
      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร 

 

EB 2 ขอ้ 3.2.3 
(ไ( 



  
 

 
 
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ ่อง  รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจ ดซ ้อจ ดจ างประจ าปี์และประจ าเด อน์กรกฎาคม์2563 

ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข  
 
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
ช ่อหน่วยงาน  :  งานพ สดุ์กลุ่มงานบริหารท ่วไป์โรงพยาบาลห างฉ ตร 
ว น/เด อน/ป์    :  ์์์5์์สิงหาคม์์๒๕63 

 

ห วข์ อ์์เร ่อง์์รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจ ดซ ้อจ ดจ างประจ าปี์ 

์์์์์์์์์์์์์์์์และประจ าเด อน์กรกฎาคม์2563 
 
รายละเอ ยดข อม์ ล  (โดยสรุปหร อเอกสารแนบ) 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์เร ่อง์์รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจ ดซ ้อจ ดจ างประจ าปี์ 

และประจ าเด อน์กรกฎาคม์2563 
 

Link์ภายนอก์์ : ไม์่ม  
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
ผ  ร บผิดชอบการให ข อม์ ล                              ผ  อน์ุม์ ติร บรอง 
                                                      

                                             

์์์์์์์์์์์์์์์์์(นางศร ไพร์์สิริเขมาภรณ )์                          ์(นายนพร ตน ์์ว ชรขจรกุล) 
์      ์์์์์์์์น กจ ดการงานท ่วไปปฏิบ ติการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผ  อ านวยการโรงพยาบาลห างฉ ตร 

์์์์์์์์์ว นท  ่5 เด์ อน์สิงหาคม์พ.ศ.์2563            ์์์์์์์ว นท ่ 5 เด์ อน์สิงหาคม์พ.ศ.์2563 
 

ผ  ร์ บผ์ิดชอบการนำข อม ลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
(นายอนุพงษ ์์แก วมา) 

พยาบาลวิชาช พช านาญการ 
์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นท ่์์5์เด อน์์สิงหาคม์พ.ศ.์2563 

EB 2 ขอ้ 3.2.4 
(ไ( 



  
  บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลห้างฉัตร  งานพัสดุ อ.ห้างฉัตร  จ.ล าปาง  52190                                       
ที่   ลป ๐๐๓๒.๓๐๑/295                     วันที่   3  สิงหาคม  2563             

เรื่อง   รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร 

ตามที่ โรงพยาบาลห้างฉัตร ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
2563 ไปแล้วนี้น 

เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (Interity and Transparency Assessment : ITA) ข้อ EB 2 ให้มีการเสนอให้ผู้บริหารรับทราบ
และพิจารณาสั่งการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และขออนุญาตน าเอกสารผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน
ประจ าปี  และประจ าเดื อน  กรกฎาคม 256 3 โดยน าไป เผยแพร่บน เว็บ ไซต์ของหน่ วยงาน 
www.hangchathospital.com และปิดประกาศท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ ของโรงพยาบาลห้างฉัตร 

 

                                                
     (นางสาวนิบภา  โอฬารจันทโรทัย) 

                                                เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร 

 

                                    
     (นางศรีไพร  สิริเขมาภรณ์) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
ทราบ/อนุญาต 

 

 

                                                                    
           (นายนพรัตน์  วัชรขจรกุล) 
      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร 

 
 

EB 2 ขอ้ 3.2.3 
(ไ( 



ช่องทางเผยแพร่ 
ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน 

 
 



 

 



 

 


