
 

 
                                 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน  อ ำเภอแก่งกระจำน  จังหวัดเพชรบุรี 
ที ่ พบ ๐๘๓๒/-      วันที ่  ๑๓ ธันวำคม   ๒๕๖๒ 
เรื่อง รำยงำนสรุปผลกำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน ตุลำคม – ธันวำคม ๒๕๖๒ ปีงบประมำณ  ๒๕๖๓ 
เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
  

 ตำมประกำศคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร เรื่อง ก ำหนดข้อมูลข่ำวสำรตำมเกณฑ์
มำตรฐำนควำมโปร่งใสและตัวชี้วัดควำมโปร่งใสของหน่วยงำนของรัฐเป็นข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องจัดไว้ให้ประชำชน
ตรวจดูได้ตำมมำตรำ ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๑ (๕) 
บัญญัติว่ำ สรุปผลกำรจัดหำพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตำมมำตรำ ๙(๘) ที่เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
๓ ตุลำคม ๒๕๖๐ ที่มีมติให้หน่วยงำนภำครัฐถือปฏิบัติและด ำเนินกำรอย่ำงเคร่งครัด  
 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน ได้ด ำเนินกำรบันทึกรำยละเอียดกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง ซึ่งแสดงรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกรำยกำรตำมที่ระบุในแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ไตรมำสที่ ๑ ประจ ำปี
งบประมำณ  ๒๕๖๓ ตำมแบบสรุปผลกำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน ตุลำคม-ธันวำคม ๒๕๖๒ (แบบ สขร. ๑) มี
รำยละเอียดที่แนบท้ำยมำพร้อมนี้ 

จึงเรียนมำโปรดทรำบและขออนุมัติน ำรำยงำนสรุปผลกำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน ตุลำคม-
ธันวำคม  ๒๕๖๒ ไตรมำสที่ ๑ ปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  เผยแพร่ทำงเว็บไซด์โรงพยำบำลแก่งกระจำน 
ผ่ำนช่องทำง หน่วยงำน สสอ.แก่งกระจำน ต่อไป 
 
            (นำงสำวศุภณัฏฐ์  โสภณจิรโรจน์) 

  เจ้ำพนักงำนธุรกำร     
                                           
เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
          - เพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำอนุมัติ          
          - รำยงำนสรุปผลกำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน 
            ตุลำคม-ธันวำคม ๒๕๖๒ เพ่ือทรำบและเผยแพร่ต่อไป 
 
 
                     (นำยไพทูร   ศิลปศร)                                    ความเห็นของสาธารณสุขอ าเภอ  
  ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน                           ........................................................... 
                                                                                 ........................................................... 
 
 
 
                                              (นำยสุขประเสริฐ    ทับส)ี 
                                                    นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน 
                                                                                  สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 

    ๑๓ ธันวำคม   ๒๕๖๒ 
                              



แบบ สขร.๑ 

สรปุผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง ในรอบเดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม ๒๕๖๒ 
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุร ี

วนัที ่๑๓ ธนัวาคม ๒๕๖๒ 

ล ำดับ รำยกำรที่จดัซื้อจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง 

๑ ค่ำไฟฟ้ำ เดือน ก.ย.-พ.ย. 
๒๕๖๒ 

๗,๗๒๙.๔๒ - - กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค 
เพชรบุร ี

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค 
เพชรบุร ี

ค่ำสำธำรณูปโภค พบ.๐๘๓๒/๗๘๑ 
๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ 

๒ ค่ำโทรศัพท์ เดือน ส.ค.-ต.ค. 
๒๕๖๒ 

๔๓๖.๕๖ - - บ. TOT จ ำกัด
(มหำชน) 

บ. TOT จ ำกัด(มหำชน) ค่ำสำธำรณูปโภค พบ.๐๘๓๒/๗๘๓ 
๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ 

๓ ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด 
เดือน ต.ค.-พ.ย. ๒๕๖๒ 

๘,๐๐๐ - เฉพำะเจำะจง นำงเกษร ศิลวุฒิกุล นำงเกษร ศิลวุฒิกุล ผลกำรท ำงำนด ี ใบสั่งจ้ำง  
๙/๒๕๖๒ ลว. ๓๐ ก.ย. 

๒๕๖๒ 
 

 

 



 

    แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : …ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..………………… 
วัน/เดือน/ปี : …๑๓   ธันวาคม  ๒๕๖๒…………………………………………………………….. 
หัวข้อ : รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม-
ธันวาคม ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ตามเอกสารที่แนบมา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com……………………………………………………. 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
 

(นายไพทูร          ศิลปศร) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

  วันที่..๑๓...เดือน ธันวาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 
 

 
ผู้อนุมัตริับรอง 

 
 

                  (นายสุขประเสริฐ        ทับสี) 
          ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

   วันที่...๑๓......เดือน.ธันวาคม......พ.ศ..๒๕๖๒....... 

               
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นางสาวศุภณัฏฐ์   โสภณจิรโรจน์ ) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

วันที่...๑๓....เดือน.ธันวาคม .พ.ศ. ๒๕๖๒. 
 

 



  
ค าอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี 

 
หัวข้อ ค าอธิบาย 

หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้จัดท า
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

วัน/เดือน/ปี วันเดือนปีที่ขอน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
หัวข้อ ก าหนดหัวข้อที่จะน าขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความส าคัญ 

ที่มาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด 
รายละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายที่มีความกระชับ 

ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายและสะกดค าให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม 
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด 

Link ภายนอก ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือน ามาใช้ในการเผยแพร่ ในเว็ปไซด์
โรงพยาบาลแก่งกระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค 
ของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน 

หมายเหตุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
(ผู้รายงาน) 

ระบุลงลายมือชื่อผู้ได้รับมอบหมาย 
(เจ้าของข้อมูล) 

ผู้อนุมัติรับรอง ระบุลงลายมือชื่อของหัวหน้าหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
แก่งกระจาน 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูล 
ขึ้นเผยแพร่ (Web Editor) 

ระบุลงลายมือชื่อผู้ท าการ Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


