
(นายพีรวัส  แสงทอง) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์   

ที ่  อต ๐๐๓๒.๓๐๘.๑/๗๑๒ วันที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔              

เรื่อง ขออนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑)   
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

เรื่องเดิม 
  ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้จัดทำแบบสรุปผลการจัดหา
พัสดุในรอบเดือน ตุลาคม 2564 (แบบ สขร.1) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่อง
กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ นั้น 
 

  ข้อพิจารณา 
  งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้ดำเนินการจัดทำแบบสรุปผลการ
จัดหาพัสดุในรอบเดือน ตุลาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอนำขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาลทองแสนขัน เพ่ือเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนรับทราบต่อไป 
 

  ข้อเสนอ 
๑. รับทราบแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน ตุลาคม 2564  

โรงพยาบาลทองแสนขัน 
  2. อนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน ตุลาคม 2564  
ของโรงพยาบาลทองแสนขัน ขึ้นเว็บไซต์และบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุญาตต่อไป  
 

    
 
 
 
        
     
 
               อนุญาต 
 
 
             (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
                ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 



(นายพีรวัส  แสงทอง) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์   

ที ่  อต ๐๐๓๒.๓๐๘.๑/๘๓๒ วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔              

เรื่อง ขออนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑)   
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

เรื่องเดิม 
  ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้จัดทำแบบสรุปผลการจัดหา
พัสดุในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 (แบบ สขร.1) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
เรื่องกำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ 
นั้น 
 

  ข้อพิจารณา 
  งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้ดำเนินการจัดทำแบบสรุปผลการ
จัดหาพัสดุในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอนำขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาลทองแสนขัน เพ่ือเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนรับทราบต่อไป 
 

  ข้อเสนอ 
๑. รับทราบแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564  

โรงพยาบาลทองแสนขัน 
  2. อนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564  
ของโรงพยาบาลทองแสนขัน ขึ้นเว็บไซต์และบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุญาตต่อไป  
 

    
 
 
 
        
     
 
               อนุญาต 
 
 
             (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
                ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 



(นายพีรวัส  แสงทอง) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์   

ที ่  อต ๐๐๓๒.๓๐๘.๑/๙๑๒ วันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๔              

เรื่อง ขออนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑)   
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

เรื่องเดิม 
  ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้จัดทำแบบสรุปผลการจัดหา
พัสดุในรอบเดือน ธันวาคม 2564 (แบบ สขร.1) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่อง
กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ นั้น 
 

  ข้อพิจารณา 
  งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้ดำเนินการจัดทำแบบสรุปผลการ
จัดหาพัสดุในรอบเดือน ธันวาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอนำขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาลทองแสนขัน เพ่ือเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนรับทราบต่อไป 
 

  ข้อเสนอ 
๑. รับทราบแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน ธันวาคม 2564  

โรงพยาบาลทองแสนขัน 
  2. อนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน ธันวาคม 2564  
ของโรงพยาบาลทองแสนขัน ขึ้นเว็บไซต์และบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุญาตต่อไป  
 

    
 
 
 
        
     
 
               อนุญาต 
 
 
             (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
                ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 



(นายพีรวัส  แสงทอง) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์   

ที ่  อต ๐๐๓๒.๓๐๘.๑/๑๒ วันที ่ ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๕              

เรื่อง ขออนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๕ (แบบ สขร.๑)   
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

เรื่องเดิม 
  ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้จัดทำแบบสรุปผลการจัดหา
พัสดุในรอบเดือน มกราคม 256๕ (แบบ สขร.1) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่อง
กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ นั้น 
 

  ข้อพิจารณา 
  งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้ดำเนินการจัดทำแบบสรุปผลการ
จัดหาพัสดุในรอบเดือน มกราคม 256๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอนำขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาลทองแสนขัน เพ่ือเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนรับทราบต่อไป 
 

  ข้อเสนอ 
๑. รับทราบแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน มกราคม 256๕  

โรงพยาบาลทองแสนขัน 
  2. อนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน มกราคม 256๕  
ของโรงพยาบาลทองแสนขัน ขึ้นเว็บไซต์และบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุญาตต่อไป  
 

    
 
 
 
        
     
 
               อนุญาต 
 
 
             (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
                ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 



(นายพีรวัส  แสงทอง) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์   

ที ่  อต ๐๐๓๒.๓๐๘.๑/๔๖ วันที ่ ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕              

เรื่อง ขออนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๕ (แบบ สขร.๑)   
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

เรื่องเดิม 
  ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้จัดทำแบบสรุปผลการจัดหา
พัสดุในรอบเดือน มกราคม 256๕ (แบบ สขร.1) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่อง
กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ นั้น 
 

  ข้อพิจารณา 
  งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้ดำเนินการจัดทำแบบสรุปผลการ
จัดหาพัสดุในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 256๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอนำขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาลทองแสนขัน เพ่ือเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนรับทราบต่อไป 
 

  ข้อเสนอ 
๑. รับทราบแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 256๕  

โรงพยาบาลทองแสนขัน 
  2. อนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 256๕  
ของโรงพยาบาลทองแสนขัน ขึ้นเว็บไซต์และบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุญาตต่อไป  
 

    
 
 
 
        
     
 
               อนุญาต 
 
 
             (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
                ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 



(นายพีรวัส  แสงทอง) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์   

ที ่  อต ๐๐๓๒.๓๐๘.๑/๒๑๖ วันที ่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๕              

เรื่อง ขออนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ (แบบ สขร.๑)   
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

เรื่องเดิม 
  ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้จัดทำแบบสรุปผลการจัดหา
พัสดุในรอบเดือน มีนาคม 256๕ (แบบ สขร.1) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่อง
กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ นั้น 
 

  ข้อพิจารณา 
  งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้ดำเนินการจัดทำแบบสรุปผลการ
จัดหาพัสดุในรอบเดือน มีนาคม 256๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอนำขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาลทองแสนขัน เพ่ือเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนรับทราบต่อไป 
 

  ข้อเสนอ 
๑. รับทราบแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน มีนาคม 256๕  

โรงพยาบาลทองแสนขัน 
  2. อนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน มีนาคม 256๕ 
ของโรงพยาบาลทองแสนขัน ขึ้นเว็บไซต์และบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุญาตต่อไป  
 

    
 
 
 
        
     
 
               อนุญาต 
 
 
             (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
                ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 


