
 

 
   

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพิชัย อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. ๐ ๕๕๘๓ ๒๑๐๐  

ที ่อต ๐๐๓๒.๓๐๖/๓๐๗๒              วันที่     ๘      ธันวาคม    ๒๕๖๔                .             

เรื่อง ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีของหน่วยงาน งบด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๑ และขออนุญาตน าเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัย      

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

  ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity & Transparency Assessment : 
MOIT) ซึ่งในข้อค าถามที่ MOIT ๔ หน่วยงานวางระบบเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการ
จัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

  เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานโรงพยาบาล
พิชัย ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๐) จึงขอรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประจ าปีของหน่วยงาน ตามระยะเวลาที่ก าหนด งบด าเนินงาน ทุกไตรมาส ต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาและโปรดทราบต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

บันทึกข้อความ 

(นางสุมาพร  แซ่คู) 
เจ้าหน้าทีพั่สดุ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

- เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

  (นายอานนท์  ทองแย้ม) 
  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

อนุมัติ 
 
 
 
 

(นายทศนาถ  อ าพนนวรัตน์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 



 

 
   

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพิชัย อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. ๐ ๕๕๘๓ ๒๑๐๐  

ที ่อต ๐๐๓๒.๓๐๖/๘๒๐                 วันที่     ๒๒      มนีาคม    ๒๕๖๕             . 

เรื่อง ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีของหน่วยงาน งบด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๒ และขออนุญาตน าเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัย      

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

  ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity & Transparency Assessment : 
MOIT) ซึ่งในข้อค าถามที่ MOIT ๔ หน่วยงานวางระบบเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการ
จัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

  เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานโรงพยาบาล
พิชัย ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๐) จึงขอรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประจ าปีของหน่วยงาน ตามระยะเวลาที่ก าหนด งบด าเนินงาน ทุกไตรมาส ต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาและโปรดทราบต่อไป 

 

 

 

บันทึกข้อความ 

(นางสุมาพร  แซ่คู) 
เจ้าหน้าทีพั่สดุ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

- เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

  (นายอานนท์  ทองแย้ม) 
  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

อนุมัติ 
 
 
 
 

(นายทศนาถ  อ าพนนวรัตน์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 



 

 

              
ส่วนราชการ กลุ่มงาบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพิชัย อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. ๐ ๕๕๘๓ ๒๑๐๐  

ที ่อต ๐๐๓๓.๓๐๖/๑๙๘๓          วันที่      ๒๘   มิถุนายน ๒๕๖๕                       .                

เรื่อง ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีของหน่วยงาน งบด าเนินงาน ประจ าปี 
งบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาส ๓ และขออนุญาตน าเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัย    . 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

  ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity & Transparency Assessment : 
MOIT) ซึ่งในข้อค าถามที่ MOIT ๔ หน่วยงานวางระบบเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการ
จัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

  เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานโรงพยาบาล
พิชัย ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๐) จึงขอรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประจ าปีของหน่วยงาน ตามระยะเวลาที่ก าหนด งบด าเนินงาน ทุกไตรมาส ต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาและโปรดทราบต่อไป 

 

 

บันทึกข้อความ 

(นางสุมาพร  แซ่คู) 
เจ้าหน้าทีพั่สดุ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

- เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

    (นายอานนท์  ทองแย้ม) 
  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

 

อนุมัติ 
 
 
 

(นายทศนาถ  อ าพนนวรัตน์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 


