
 

ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลภักดีชุมพล อ าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 
ที่    ชย ๐๐๒๗.๓๐๑/พิเศษ      วันที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๕ 
เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และ ขอ
อนุญาตน าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลบนเวบไซต์ ของโรงพยาบาลภักดีชุมพล 
 
เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล 
 เรื่องเดิม 

ด้วย งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ ได้ด าเนินการ
จัดท าแผนจัดซื้อจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามกรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วนั้น 
 ข้อเท็จจริง 

       งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลภักดีชุมพล ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้วจัดซื้อจัดจ้าง ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ข้อพิจารณาและข้อเสนอ 
         เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ. 
๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ตามหลักเกณฑ์ขึ้นตอนของทางราชการที่เก่ียวข้อง และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ของ
โรงพยาบาลภักดีชุมพล ต่อไป  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

                                                                                    
        (นางศิริวรรณ  โสภาพิมลพักตร์) 
                           เจ้าพนักงานพัสดุ 
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล 
        -เพ่ือโปรดทราบและพิจารณาให้ด าเนินการต่อไป 

                               
                      (นางสาวปานจิตร  หมอกชัย) 
     เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
          
                   (/)อนุญาต 
 
 

                    (นายวิชิต  รุ่งพุทธิกุล) 
            นายแพทย์เชี่ยวชาญ(เวชกรรมป้องกัน) รักษาการในต าแหน่ง   

                                          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล 
 
 

บันทึกข้อความ 
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เผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบ็ไซตข์องโรงพยาบาลภักดีชุมพล จงัหวดัชัยภูมิ 

และปดิประกาศ ณ สถานทีป่ิดประกาศของหนว่ยงาน 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มูลน าขึ้นเวบไซต์ของหน่วยงาน / ปิดประกาศสถานทีป่ิดประกาศ 
โรงพยาบาลภักดีชมุพล  จงัหวดัชัยภูม ิ
ชื่อหนว่ยงาน     โรงพยาบาลภักดีชุมพล จงัหวัดชัยภูมิ 
วัน/เดือน/ป ี ๑๔  กนัยายน  ๒๕๖๕ 
หัวขอ้              รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ และขอ
อนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเวบไซต์ 
รายละเอียดข้อมูล 
                รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ และขอ
อนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเวบไซต์ 
 
Link  ภายนอก เว็บไซต์ โรงพยาบาลภักดีชมุพล จังหวดัชัยภูมิ :ประกาศแจง้ข่าว: ประกาศจัดซื้อจ้าง 
หมายเหต ุ                        - 
 
 
          ผู้รบัผิดชอบการใหข้้อมูล                                                ผู้อนมุัตริบัรอง 

                                                                                                                     
      (นางศิรวิรรณ  โสภาพิมลพักตร์)                                        (นางสาวปานจิตร  หมอกชัย) 
      ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ                          ต าแหนง่  เจ้าพนกังานทันตสาธารณสขุช านาญงาน 
   วันที ่๑๔  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕                      วันที ่๑๔  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
       ผู้รบัผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่                          ผู้รบัผิดชอบการน าข้อมูลปดิประกาศ 
 
 
            (นายลิขติ  โสภาพิมลพักตร์)                                     (นางสาววรรณเทียม  บุญใบ) 
     ต าแหนง่ เจา้พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์                      ต าแหน่ง  พนักงานบรกิารเอกสารทั่วไป 
     วันที ่๑๔   เดือน กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕                     วนัที่ ๑๔ เดือน กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 

 


