
                           

                                     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์  โทร 0-5583-2100  

ที่  อต 0032.306/ ๖๖๙                             วันที่     ๒๖    ตุลามคม    256๓ 

เรื่อง  รายงานแจ้งผลการพิจารณาแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 และขออนุญาตเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัย 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย  

   ตามท่ี ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๒ สิ้นสุดในไตรมาสที่ ๔) โดยมีเครื่องมือใน
การประเมิน คือ การประเมินตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence-Based) ซึ่งในข้อค าถามท่ี EB ๔ 
หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                               เพ่ือให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานโรงพยาบาลพิชัย 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๒) จึงขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และขอเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์โรงพยาบาลพิชัยต่อไป 

 
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 
 

  
                                    

                                  (นายอานนท์  ทองแย้ม) 
                                  เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน 

                                 หัวหน้ากลุม่งานบริหารทั่วไป 
 

           
                                                     
                              
                                                                                   เห็นชอบ     
 
 
                                                                       (นายทศนาถ  อ าพนนวรัตน์ ) 
                                                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 































































                           

                                     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์  โทร 0-5583-2100  

ที่  อต 0032.306/ ๖๖๓                             วันที่     ๒๖    ตุลามคม    256๓ 

เรื่อง  รายงานแจ้งผลการพิจารณาแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 และขออนุญาตเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัย 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย  

   ตามท่ี ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๒ สิ้นสุดในไตรมาสที่ ๔) โดยมีเครื่องมือใน
การประเมิน คือ การประเมินตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence-Based) ซึ่งในข้อค าถามท่ี EB ๔ 
หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                               เพ่ือให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานโรงพยาบาลพิชัย 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๒) จึงขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และขอเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์โรงพยาบาลพิชัยต่อไป 

 
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 
 

 
                                    

                                  (นางสุนันท์  เส็งตระกูล) 
                                  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

                                  

           
                                                     
                              
                                                                                   เห็นชอบ     
 
 
                                                                       (นายทศนาถ  อ าพนนวรัตน์ ) 
                                                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 





































                           

                                     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์  โทร 0-5583-2100  

ที่  อต 0032.306/ ๖๘๗                            วันที่     ๓๐    ตุลามคม    256๓ 

เรื่อง  รายงานแจ้งผลการพิจารณาแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 และขออนุญาตเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัย 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย  

   ตามท่ี ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๒ สิ้นสุดในไตรมาสที่ ๔) โดยมีเครื่องมือใน
การประเมิน คือ การประเมินตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence-Based) ซึ่งในข้อค าถามท่ี EB ๔ 
หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                               เพ่ือให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานโรงพยาบาลพิชัย 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๒) จึงขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และขอเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์โรงพยาบาลพิชัยต่อไป 

 
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 
 

 
                                    

                                  (นางสาวชลธิชา  เริ่มศิริประเสริฐ) 
                                  ทันตแพทย์ระดับช านาญการพิเศษ 

                                  

           
                                                     
                              
                                                                                   เห็นชอบ     
 
 
                                                                       (นายทศนาถ  อ าพนนวรัตน์ ) 
                                                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 



























                           

                                     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์  โทร 0-5583-2100  

ที่  อต 0032.306/ ๖๖๘                             วันที่     ๒๖    ตุลามคม    256๓ 

เรื่อง  รายงานแจ้งผลการพิจารณาแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 และขออนุญาตเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัย 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย  

   ตามท่ี ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๒ สิ้นสุดในไตรมาสที่ ๔) โดยมีเครื่องมือใน
การประเมิน คือ การประเมินตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence-Based) ซึ่งในข้อค าถามท่ี EB ๔ 
หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                               เพ่ือให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานโรงพยาบาลพิชัย 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๒) จึงขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และขอเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์โรงพยาบาลพิชัยต่อไป 

 
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 
 

  
                                    

                                      (นายภพบดี  พรหมน้อย) 
                                       นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
                                       หัวหน้ากลุม่งานเทคนิคการแพทย์ 

 

           
                                                     
                              
                                                                                   เห็นชอบ     
 
 
                                                                       (นายทศนาถ  อ าพนนวรัตน์ ) 
                                                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 































                           

                                     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์  โทร 0-5583-2100  

ที่  อต 0032.306/ ๕๘๕                       วันที่    ๒    ตุลามคม    256๓ 

เรื่อง  รายงานแจ้งผลการพิจารณาแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 และขออนุญาตเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัย 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย  

   ตามท่ี ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๒ สิ้นสุดในไตรมาสที่ ๔) โดยมีเครื่องมือใน
การประเมิน คือ การประเมินตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence-Based) ซึ่งในข้อค าถามท่ี EB ๔ 
หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                               เพ่ือให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานโรงพยาบาลพิชัย 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๒) จึงขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และขอเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์โรงพยาบาลพิชัยต่อไป 

 
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 
 

 
                                    

                                  (นางสายธาร  โคทอง) 
                                  เภสัชกรช านาญการ 

                                  

           
                                                     
                              
                                                                                   เห็นชอบ     
 
 
                                                                       (นายทศนาถ  อ าพนนวรัตน์ ) 
                                                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
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