
  
 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงพยาบาลเพ็ญ  อำเภอเพ็ญ   จังหวัดอุดรธาน ี
ท่ี   อด ๐๐๓๒/1504 วันที่   4   เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563 
เร่ือง     รายงานและขอเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ไตรมาสท่ี 1 
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพ็ญ 

  ความเป็นมา 
  ตามท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  ได้ช้ีแจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดท่ี ๒ สรุปผลการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ            
เรื่อง กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ         
เป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ข้อ 1 (5) บัญญัติว่า หน่วยงานภาครัฐต้องสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบ
เดือน ตามมาตรา 9(8) ท่ีเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม 2560  นั้น 
  ข้อพิจารณา 3 
  ในการนี้กลุ่มงานพัสดุ  ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสท่ี 1 (ประจำเดือน  ตุลาคม 
๒๕๖3 - เดือน ธันวาคม 2563) ตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) เป็นท่ีเรียบร้อย 
  ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตนำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ท่ี 1                     
(ตุลาคม ๒๕๖3 - เดือน ธันวาคม 2563)  ตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑)                           
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงานต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง 

 
  
 

                           (นางณธิกา     มุมอภัย) 
                          นักกายภาพบำบัดชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 

     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
   

 

 
    

                                   (นายชัยรัตน์         เจริญสุข) 
                                  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพ็ญ 

  
 

 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

ตามประกาศโรงพยาบาลเพ็ญ 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สำหรับโรงพยาบาลเพ็ญ 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเพ็ญ 
ช่ือหน่วยงาน : โรงพยาบาลเพ็ญ 
วัน /เดือน /ปี : วันท่ี        ธันวาคม 2563 

หัวข้อ  เรื่อง ขอรายงานและขอเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสท่ี ๑ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือ
เอกสารแนบ) 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 1 
- แบบ สขร.1  เดือน ตุลาคม 2563 
- แบบ สขร.1  เดือน พฤศจิกายน 2563 
- แบบ สขร.1  เดือน ธันวาคม 2563 
 
 
 
 
 

Link.http://www.phenhospital.go.th/........................................................................................................ 
...หมายเหตุ  โรงพยาบาลเพ็ญ..................... 
 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
(นางณธิกา   มุมอภัย) 

 นักกายภาพบำบัดชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

 

 
ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 

 (นายชัยรัตน์      เจริญสุข) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพ็ญ 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นางสาวพัชรินทร์   พรหมโคตร) 
เจ้าพนักงานธุรการ 

 
 



  
 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงพยาบาลเพ็ญ  อำเภอเพ็ญ   จังหวัดอุดรธาน ี
ท่ี   อด ๐๐๓๒/ 373 วันที่   12   เดือน มีนาคม  พ.ศ.2564 
เร่ือง     รายงานและขอเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ไตรมาสท่ี 2 
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพ็ญ 

  ความเป็นมา 
  ตามท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  ได้ช้ีแจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดท่ี ๒ สรุปผลการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ            
เรื่อง กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ         
เป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ข้อ 1 (5) บัญญัติว่า หน่วยงานภาครัฐต้องสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบ
เดือน ตามมาตรา 9(8) ท่ีเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม 2560  นั้น 
  ข้อพิจารณา 3 
  ในการนี้กลุ่มงานพัสดุ  ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสท่ี 2 (ประจำเดือน มกราคม 
๒๕๖4- เดือน มีนาคม 2564) ตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) เป็นที่เรียบร้อย 
  ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตนำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ท่ี 2                     
(เดือน มกราคม 2564 – เดือน มีนาคม 2564)  ตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑)   
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงานต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง 

 
  
 

                           (นางณธิกา     มุมอภัย) 
                          นักกายภาพบำบัดชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 

     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
   

 

 
    

                                   (นายชัยรัตน์         เจริญสุข) 
                                  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพ็ญ 

  
 

 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

ตามประกาศโรงพยาบาลเพ็ญ 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สำหรับโรงพยาบาลเพ็ญ 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเพ็ญ 
ช่ือหน่วยงาน : โรงพยาบาลเพ็ญ 
วัน /เดือน /ปี : วันท่ี        มีนาคม 2564 

หัวข้อ  เรื่อง ขอรายงานและขอเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสท่ี 2 รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือ
เอกสารแนบ) 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาสท่ี 2 
- แบบ สขร.1  เดือน มกราคม 2564 
- แบบ สขร.1  เดือน กุมภาพันธ์ 2564 
- แบบ สขร.1  เดือน มีนาคม 2564 
 
 
 
 
 

Link.http://www.phenhospital.go.th/........................................................................................................ 
...หมายเหตุ  โรงพยาบาลเพ็ญ..................... 
 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
(นางณธิกา   มุมอภัย) 

 นักกายภาพบำบัดชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

 

 
ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 

 (นายชัยรัตน์      เจริญสุข) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพ็ญ 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นางสาวพัชรินทร์   พรหมโคตร) 
เจ้าพนักงานธุรการ 

 
 


