
          บันทกึข้อความ 
 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.  ๐ ๕๖๗๕ ๘๒๒๔  

ที ่ พช ๐๐๓๒.๓๐๑/6719 วันที่   13  สิงหาคม  2564      

เรื่อง  ขออนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน  สิงหาคม   2564 (แบบ สขร.๑)      

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 

เรื่องเดิม 

ด้วยงานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลวังโป่ง  ได้จัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ
ในรอบเดือน สิงหาคม  2564 (แบบ สขร.1) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่อง 
กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ น้ัน 

ข้อพิจารณา 

งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ได้ดำเนินการจัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน 
สิงหาคม 2564 เป็นที ่เรียบร้อยแล้วนั ้น จึงขอนำขึ ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลวังโป่ง             
เพ่ือเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนรับทราบต่อไป 

ข้อเสนอ 

1)รับทราบแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน  สิงหาคม 2564 ของโรงพยาบาลวังโปง่ 

2)อนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน สิงหาคม 2564 ของ
โรงพยาบาลวังโป่ง  ขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลวังโป่ง และบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลวังโป่ง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง 
 

 
 

 (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

        อนุมัติ/ลงนามแล้ว 

 
             
              (นายสุรศักดิ์  จันทร์เกตุ)                                       
 นายแพทย์ชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง                
         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง    

 



          บันทกึข้อความ 
 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.  ๐ ๕๖๗๕ ๘๒๒๔  

ที ่ พช ๐๐๓๒.๓๐๑/6451 วันที่       5   สิงหาคม  2564      

เรื่อง  ขออนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน  กรกฎาคม   2564 (แบบ สขร.๑)      

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 

เรื่องเดิม 

ด้วยงานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลวังโป่ง  ได้จัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ
ในรอบเดือน กรกฎาคม  2564 (แบบ สขร.1) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่อง 
กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ น้ัน 

ข้อพิจารณา 

งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ได้ดำเนินการจัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน 
กรกฎาคม 2564 เป็นที ่เรียบร้อยแล้วนั ้น จึงขอนำขึ ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลวังโป่ง             
เพ่ือเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนรับทราบต่อไป 

ข้อเสนอ 

1)รับทราบแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน  กรกฎาคม 2564 ของโรงพยาบาลวังโป่ง 

2)อนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 ของ
โรงพยาบาลวังโป่ง  ขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลวังโป่ง และบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลวังโป่ง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง 
 

 
 

 (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

        อนุมัติ/ลงนามแล้ว 

 
             
              (นายสุรศักดิ์  จันทร์เกตุ)                                       
 นายแพทย์ชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง                
         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง    

 



          บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ โรงพยาบาลวังโปง อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ โทร.  ๐ ๕๖๗๕ ๘๒๒๔  

ท่ี  พช ๐๐๓๒.๓๐๑/4059 วันท่ี     13   พฤษภาคม  2564      

เรื่อง  ขออนุญาตใหเผยแพรแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน  เมษายน   2564 (แบบ สขร.๑)      

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 

เรื่องเดิม 

ดวยงานพัสดุ  กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลวังโปง  ไดจัดทําแบบสรุปผลการจัดหา
พัสดุในรอบเดือน เมษายน  2564 (แบบ สขร.1) ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเร ื่อ ง 
ก ําห น ด ข อ ม ูล ข า ว ส ารต าม เก ณ ฑ ม าต รฐ าน ค ว าม โป ร ง ใส แ ล ะ ต ัว ช ี้ว ัด ค ว าม โป ร ง ใส ข อ งห น ว ย งาน ข อ งร ัฐ ฯ  น ั้น  

ขอพิจารณา 

งานพัสดุ  กลุมงานบริหารท่ัวไป  ไดดําเนินการจัดทําแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน 
เมษายน 2564 เปนท่ีเรียบรอยแลวนั้น จึงขอนําข้ึนประกาศเผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาลวังโปง            
เพ่ือเผยแพรใหแกสาธารณชนรับทราบตอไป 

ขอเสนอ 

1)รับทราบแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดอืน  เมษายน 2564 ของโรงพยาบาลวังโปง 

2)อนุญาตใหเผยแพรแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน  เมษายน  2564 ของ
โรงพยาบาลวังโปง  ข้ึนเว็บไซตโรงพยาบาลวังโปง และบอรดประชาสัมพันธโรงพยาบาลวังโปง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดดําเนินการตอไปดวยจักเปนพระคุณยิ่ง 
 

 
 

 (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
 นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

        อนุมัติ/ลงนามแลว 

 
             
              (นายสุรศักดิ์  จันทรเกตุ)                                       
 นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง                
         ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง    

 



          บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ โรงพยาบาลวังโปง อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ โทร.  ๐ ๕๖๗๕ ๘๒๒๔  

ท่ี  พช ๐๐๓๒.๓๐๑/4566 วันท่ี    1    มิถุนายน  2564      

เรื่อง  ขออนุญาตใหเผยแพรแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน  พฤษภาคม   2564 (แบบ สขร.๑)      

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 

เรื่องเดิม 

ดวยงานพัสดุ  กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลวังโปง  ไดจัดทําแบบสรุปผลการจัดหา
พัสดุในรอบเดือน พฤษภาคม  2564 (แบบ สขร.1) ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
เร ื่อ ง ก ําห น ด ข อ ม ูล ข า ว ส ารต าม เก ณ ฑ ม าต รฐ าน ค ว าม โป ร ง ใส แ ล ะ ต ัว ช ี้ว ัด ค ว าม โป ร ง ใส ข อ งห น ว ย งาน ข อ งร ัฐ ฯ  
น ั้น  

ขอพิจารณา 

งานพัสดุ  กลุมงานบริหารท่ัวไป  ไดดําเนินการจัดทําแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน 
พฤษภาคม 2564 เปนท่ีเรียบรอยแลวนั้น จึงขอนําข้ึนประกาศเผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาลวังโปง            
เพ่ือเผยแพรใหแกสาธารณชนรับทราบตอไป 

ขอเสนอ 

1)รับทราบแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดอืน  พฤษภาคม 2564 ของโรงพยาบาลวังโปง 

2)อนุญาตใหเผยแพรแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 ของ
โรงพยาบาลวังโปง  ข้ึนเว็บไซตโรงพยาบาลวังโปง และบอรดประชาสัมพันธโรงพยาบาลวังโปง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดดําเนินการตอไปดวยจักเปนพระคุณยิ่ง 
 

 
 

 (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
 นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

        อนุมัติ/ลงนามแลว 

 
             
              (นายสุรศักดิ์  จันทรเกตุ)                                       
 นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง                
         ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง    

 



          บันทกึข้อความ 
 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.  ๐ ๕๖๗๕ ๘๒๒๔  

ที ่ พช ๐๐๓๒.๓๐๑/4906 วันที่    10    มิถุนายน  2564      

เรื่อง  ขออนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน  มิถุนายน   2564 (แบบ สขร.๑)      

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 

เรื่องเดิม 

ด้วยงานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลวังโป่ง  ได้จัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ
ในรอบเดือน มิถุนายน  2564 (แบบ สขร.1) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่อง 
กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ น้ัน 

ข้อพิจารณา 

งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ได้ดำเนินการจัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน 
มิถุนายน 2564 เป็นที ่เรียบร้อยแล้วนั ้น จึงขอนำขึ ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลวังโป่ง             
เพ่ือเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนรับทราบต่อไป 

ข้อเสนอ 

1)รับทราบแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน  มิถุนายน 2564 ของโรงพยาบาลวังโปง่ 

2)อนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน มิถุนายน 2564 ของ
โรงพยาบาลวังโป่ง  ขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลวังโป่ง และบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลวังโป่ง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง 
 

 
 

 (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

        อนุมัติ/ลงนามแล้ว 

 
             
              (นายสุรศักดิ์  จันทร์เกตุ)                                       
 นายแพทย์ชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง                
         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง    

 



          บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.  ๐ ๕๖๗๕ ๘๒๒๔  
ที่  พช ๐๐๓๒.๓๐๑/9993 วันที่     23   พฤศจิกายน  2563      
เรื่อง  ขออนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน ตุลาคม 2563 (แบบ สขร.๑)      
เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 

เรื่องเดิม 
ด้วยงานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลวังโป่ง  ได้จัดทำแบบสรุปผลการจัดหา

พัสดุในรอบเดือน  ตุลาคม  2563 (แบบ สขร.1) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่อง 
กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ  น้ัน 

ข้อพิจารณา 
งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ได้ดำเนินการจัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน 

ตุลาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้วน้ัน จึงขอนำขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลวังโป่ง เพ่ือ
เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนรับทราบต่อไป 

ข้อเสนอ 
1)รับทราบแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน  ตุลาคม  2563 ของโรงพยาบาลวังโป่ง 
2)อนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน  ตุลาคม 2563 ของ

โรงพยาบาลวังโป่ง  ขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลวังโป่ง และบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลวังโป่ง 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณย่ิง 

 
 

 
 (นางสุภาวดี  ต้ังเมืองทอง) 
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

        อนุมัติ/ลงนามแล้ว 

 
 

               (นายสุรศักด์ิ  จนัทร์เกตุ)                                       
นายแพทย์ชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง                
         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง    

 



          บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.  ๐ ๕๖๗๕ ๘๒๒๔  
ที่  พช ๐๐๓๒.๓๐๑/10596 วันที่     9   ธันวาคม  2563      
เรื่อง  ขออนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 (แบบ สขร.๑)      
เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 

เรื่องเดิม 
ด้วยงานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลวังโป่ง  ได้จัดทำแบบสรุปผลการจัดหา

พัสดุในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2563 (แบบ สขร.1) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
เรื่อง กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ  
น้ัน 

ข้อพิจารณา 
งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ได้ดำเนินการจัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน 

พฤศจิกายน  2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้วน้ัน จึงขอนำขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลวังโป่ง เพ่ือ
เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนรับทราบต่อไป 

ข้อเสนอ 
1)รับทราบแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2563 ของโรงพยาบาลวังโป่ง 
2)อนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2563 ของ

โรงพยาบาลวังโป่ง  ขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลวังโป่ง และบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลวังโป่ง 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณย่ิง 

 
 

 
 (นางสุภาวดี  ต้ังเมืองทอง) 
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

        อนุมัติ/ลงนามแล้ว 

 
 

              (นายสุรศักด์ิ  จันทร์เกตุ)                                       
นายแพทย์ชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง                
         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง    



          บันทกึข้อความ 
 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.  ๐ ๕๖๗๕ ๘๒๒๔  

ที ่ พช ๐๐๓๒.๓๐๑/10666 วันที่     15   ธันวาคม  2563      

เรื่อง  ขออนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน ธันวาคม 2563 (แบบ สขร.๑)      

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 

เรื่องเดิม 

ด้วยงานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลวังโป่ง  ได้จัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ
ในรอบเดือน  ธันวาคม  2563 (แบบ สขร.1) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่อง 
กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ  นั้น 

ข้อพิจารณา 

งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ได้ดำเนินการจัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน 
ธันวาคม  2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอนำขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลวังโป่ง เพ่ือ
เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนรับทราบต่อไป 

ข้อเสนอ 

1)รับทราบแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน ธันวาคม 2563 ของโรงพยาบาลวังโป่ง 

2)อนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน  ธันวาคม  2563 ของ
โรงพยาบาลวังโป่ง  ขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลวังโป่ง และบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลวังโป่ง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง 
 

 
 

 (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

        อนุมัติ/ลงนามแล้ว 

 
 

              (นายสุรศักดิ์  จันทร์เกตุ)                                       
นายแพทย์ชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง                
         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง    



          บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.  ๐ ๕๖๗๕ ๘๒๒๔  

ที ่ พช ๐๐๓๒.๓๐๑/1562 วันที ่    16   กุมภาพันธ ์ 2564      

เรื่อง  ขออนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน มกราคม 2564 (แบบ สขร.๑)      

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 

เรื่องเดิม 
ด้วยงานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลวังโป่ง  ได้จัดทำแบบสรุปผลการจัดหา

พัสดุในรอบเดือน  มกราคม  2564 (แบบ สขร.1) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่อง 
กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ  นั้น 

ข้อพิจารณา 
งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ได้ดำเนินการจัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน 

มกราคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอนำขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลวังโป่ง เพื่อ
เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนรับทราบต่อไป 

ข้อเสนอ 
1)รับทราบแบบสรุปผลการจดัหาพัสดุในรอบเดือน  มกราคม 2564 ของโรงพยาบาลวังโป่ง 
2)อนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน  มกราคม  2564 ของ

โรงพยาบาลวังโป่ง  ขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลวังโป่ง และบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลวังโป่ง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง 
 

 
 

 (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

        อนุมัต/ิลงนามแล้ว 

 
             
              (นายสุรศักดิ์  จันทร์เกตุ)                                       
 นายแพทย์ชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง                
         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง  



          บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.  ๐ ๕๖๗๕ ๘๒๒๔  

ที ่ พช ๐๐๓๒.๓๐๑/1791 วันที ่    25  กุมภาพันธ ์ 2564      

เรื่อง  ขออนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน กุมภาพันธ ์2564 (แบบ สขร.๑)      

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 

เรื่องเดิม 
ด้วยงานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลวังโป่ง  ได้จัดทำแบบสรุปผลการจัดหา

พัสดุในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2564 (แบบ สขร.1) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
เรื่อง กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ  นั้น 

ข้อพิจารณา 
งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ได้ดำเนินการจัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน 

กุมภาพันธ์ 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอนำขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลวังโป่ง เพื่อ
เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนรับทราบต่อไป 

ข้อเสนอ 
1)รับทราบแบบสรุปผลการจดัหาพัสดุในรอบเดือน  กุมภาพันธ ์2564 ของโรงพยาบาลวังโป่ง 
2)อนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2564 ของ

โรงพยาบาลวังโป่ง  ขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลวังโป่ง และบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลวังโป่ง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง 
 

 
 

 (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

        อนุมัต/ิลงนามแล้ว 

 
             
              (นายสุรศักดิ์  จันทร์เกตุ)                                       
 นายแพทย์ชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง                
         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง    



          บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ โรงพยาบาลวังโปง อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ โทร.  ๐ ๕๖๗๕ ๘๒๒๔  

ท่ี  พช ๐๐๓๒.๓๐๑/2304 วันท่ี   9  มีนาคม  2564      

เรื่อง  ขออนุญาตใหเผยแพรแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน มีนาคม 2564 (แบบ สขร.๑)      

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 

เรื่องเดิม 

ดวยงานพัสดุ  กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลวังโปง  ไดจัดทําแบบสรุปผลการจัดหา
พัสดุในรอบเดือน  มีนาคม  2564 (แบบ สขร.1) ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเร ื่อ ง 
ก ําห น ด ข อ ม ูล ข า ว ส ารต าม เก ณ ฑ ม าต รฐ าน ค ว าม โป ร ง ใส แ ล ะ ต วั ช ี้ว ัด ค ว าม โป ร ง ใส ข อ งห น ว ย งาน ข อ งร ัฐ ฯ  น ั้น  

ขอพิจารณา 

งานพัสดุ  กลุมงานบริหารท่ัวไป  ไดดําเนินการจัดทําแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน 
มีนาคม 2564 เปนท่ีเรียบรอยแลวนั้น จึงขอนําข้ึนประกาศเผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาลวังโปง            
เพ่ือเผยแพรใหแกสาธารณชนรับทราบตอไป 

ขอเสนอ 

1)รับทราบแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดอืน  มีนาคม 2564 ของโรงพยาบาลวังโปง 

2)อนุญาตใหเผยแพรแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน  มีนาคม  2564 ของ
โรงพยาบาลวังโปง  ข้ึนเว็บไซตโรงพยาบาลวังโปง และบอรดประชาสัมพันธโรงพยาบาลวังโปง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดดําเนินการตอไปดวยจักเปนพระคุณยิ่ง 
 

 
 

 (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
 นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

        อนุมัติ/ลงนามแลว 

 
             
              (นายสุรศักดิ์  จันทรเกตุ)                                       
 นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง                
         ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง    
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