
 
 
 
 
 

ประกาศ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
เร่ือง  เผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

-------------------------------------------------------------- 

ตามท่ี พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานภาครัฐ ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานภาครัฐนั้น 

ตามท่ี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ได้จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓  เพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามหลักความคุ้มค่า ความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ เจ้าหน้าท่ีปลดประกาศ 

ประกาศ ณ  วันท่ี  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 

                                                   
 

(นายสุขประเสริฐ ทับสี) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน 

สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน  อ าเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบรุี 
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/๐๕๗    วันที่   ๒๘  พฤษภาคม   ๒๕๖๓ 
เร่ือง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ แก้ไขเพิ่มเติม 
เรียน สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
 

                ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการขัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 
๒๕๔๖ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๔๖ และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผลบังคับใช้ในวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ หมวด ๑ บทท่ัวไป มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐ
จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี และประกาศเผยแพร่ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ณ สถานท่ีปิด
ประกาศของหน่วยงานรัฐ นั้น  
 

                 ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ แก้ไขเพิ่มเติม เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดท่ี
แนบท้ายมาพร้อมนี้ 

                 จึงเรียนมาโปรดทราบและขออนุมัติน าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
เผยแพร่ทางเว็บไซด์โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี www.kaengkrachan-hotpital.comและปิด
ประกาศประชาสัมพันธ์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ต่อไป 
 
 
      (นางสาวศุภณัฏฐ์  โสภณจิรโรจน์) 
                                 เจ้าพนักงานธุรการ     
                                           
เรียน สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
          - เพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ          
          - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
   ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ แก้ไขเพิ่มเติม 
            เพื่อทราบและเผยแพร่ต่อไป 
 
 
                     (นายไพทูร   ศิลปศร)                                    ความเห็นของสาธารณสุขอ าเภอ  
  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน                           ........- เห็นควรอนุมัติเผยแพร่............. 
                                                                                 ........................................................... 
 
 
                                                                                      .............................................. 
                                              (นายสุขประเสริฐ  ทับสี) 
                                                                       สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

      ๒๘  พฤษภาคม   ๒๕๖๓ 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน 
www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ช่ือหน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน..…………………………..………………… 
วัน/เดือน/ปี : ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓........................…………………………………………………………….. 
หัวข้อ : เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ แก้ไขเพิ่มเติม 
ของ สสอ.แก่งกระจาน 
................................................................................................................................................................................ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : .สสอ.แก่งกระจาน ได้จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ แก้ไขเพิ่มเติม และได้รับอนุมัติเป็นที่เรียบร้อย  ตามเอกสารแนบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com............................................................................................ 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
 

(นายไพทูร   ศิลปศร) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

  วันท่ี..๒๘...เดือน พฤษภาคม....พ.ศ. ๒๕๖๓........ 
 

 
ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 

                  (นายสุขประเสริฐ        ทับสี) 
          ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

วันท่ี..๒๘...เดือน พฤษภาคม....พ.ศ. ๒๕๖๓. 

               
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นางสาวศุภณัฏฐ์    โสภณจิรโรจน์ ) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

วันท่ี..๒๘...เดือน พฤษภาคม....พ.ศ. ๒๕๖๓........ 
 

 
 
 



 
ค าอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี 

 
หัวข้อ ค าอธิบาย 

หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้จัดท า
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

วัน/เดือน/ป ี วันเดือนปีท่ีขอน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
หัวข้อ ก าหนดหัวข้อท่ีจะน าขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความส าคัญ 

ท่ีมาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด 
รายละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายท่ีมีความกระชับ 

ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายและสะกดค าให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม 
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด 

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

หมายเหตุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
(ผู้รายงาน) 

ระบุลงลายมือช่ือผู้ได้รับมอบหมาย 
(เจ้าของข้อมูล) 

ผู้อนุมัติรับรอง ระบุลงลายมือช่ือของหัวหน้าหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
แก่งกระจาน 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูล 
ขึ้นเผยแพร่ (Web Editor) 

ระบุลงลายมือช่ือผู้ท าการ Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


