ประกาศ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
-------------------------------------------------------------ตามที่ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑
ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ท าแผนจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ ในระบบเครื อ ข่ า ย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด และให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานภาครัฐนั้น
ตามที่ ส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอแก่ ง กระจาน ได้ จั ด ท าแผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งเป็ น ไปตามหลั ก ความคุ้ ม ค่ า ความโปร่ ง ใส มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ เจ้าหน้าที่ปลดประกาศ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ที่ พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/๐๑๘
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓
เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
เรียน สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการขัดซื้อจัดจ้ าง พ.ศ.
๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๖ และตามพระราชบัญ ญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ หมวด ๑ บททั่วไป มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐ
จัด ท าแผนการจัด ซื้ อ จัด จ้ าง ประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครื อข่ ายสารสนเทศ ณ สถานที่ ปิ ด
ประกาศของหน่วยงานรัฐ นั้น
ในการนี้ สานัก งานสาธารณสุข อาเภอแก่ง กระจาน ได้ดาเนิน การจัด ทาแผนปฏิบัติก าร
จัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดที่แนบท้ายมา
พร้อมนี้
จึงเรียนมาโปรดทราบและขออนุมัตินาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เผยแพร่ทางเว็บไซด์โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี www.kaengkrachan-hotpital.comและปิด
ประกาศประชาสัมพันธ์ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ต่อไป
(นางสาวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์)
เจ้าพนักงานธุรการ
เรียน สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
- เพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
เพื่อทราบและเผยแพร่ต่อไป
(นายไพทูร ศิลปศร)
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

ความเห็นของสาธารณสุขอาเภอ
........- เห็นควรอนุมัติเผยแพร่.............
...........................................................
..............................................
(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน
www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๒
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน..…………………………..…………………
วัน/เดือน/ปี : ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓........................……………………………………………………………..
หัวข้อ : เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
ของ สสอ.แก่งกระจาน
................................................................................................................................................................................
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : .สสอ.แก่งกระจาน ได้จัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ และได้รับอนุมัติเป็นที่เรียบร้อย ตามเอกสารแนบ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com............................................................................................
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายไพทูร ศิลปศร)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่..๒๐...เดือน เมษายน....พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุขประเสริฐ
ทับสี)
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
วันที่..๒๐...เดือน เมษายน....พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นางสาวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์ )
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วันที่..๒๐...เดือน เมษายน....พ.ศ. ๒๕๖๓

คาอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี
หัวข้อ
หน่วยงาน
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อ
รายละเอียดข้อมูล
Link ภายนอก
หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
(ผู้รายงาน)
ผู้อนุมัติรับรอง
ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูล
ขึ้นเผยแพร่ (Web Editor)

คาอธิบาย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้จัดทา
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
วันเดือนปีที่ขอนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
กาหนดหัวข้อที่จะนาขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความสาคัญ
ที่มาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด
เลือกใช้คาอธิบาย/คาบรรยายที่มีความกระชับ
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและสะกดคาให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด
ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือนามาใช้ในการเผยแพร่ ในเว็ปไซด์
โรงพยาบาลแก่งกระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค
ของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ระบุลงลายมือชื่อผู้ได้รับมอบหมาย
(เจ้าของข้อมูล)
ระบุลงลายมือชื่อของหัวหน้าหน่วยงาน สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
แก่งกระจาน
ระบุลงลายมือชื่อผู้ทาการ Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

