
    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง  อ ำเภอส ำโรง    จังหวัดอุบลรำชธำนี 
ที่  อบ 2832/1016                                     วันที่ 30  เดือน  ธันวำคม    พ.ศ.    2564   
เร่ือง   ขออนุญำตเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
 

เรียน  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี 
 

1. ต้นเรื่อง 
   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560 ก ำหนดให้มีกำรเผยแพร่แผนกำรจัดซื้อประจ ำปี ประกำศเชิญชวนและประกำศรำยชื่อผู้ชนะ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ณ สถำนที่ปิดประกำศของหน่วย เว็บไซต์ของหน่วยงำน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง และ
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2562 ที่มีมติให้หน่วยงำนภำครัฐถือปฏิบัติและด ำเนินกำรอย่ำง
เคร่งครัด ตำมประกำศคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร เรื่อง ก ำหนดข้อมูลข่ำวสำรตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ควำมโปร่งใสและตัวชี้วัดควำมโปร่งใสและตัวชี้วัดควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐเป็นข้อมูลข่ำวสำร ที่ต้องจัดไว้
ให้ประชำชนตรวจดูได้ ตำมมำตรำ 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 
ตำมรำยกำรดังต่อไปนี้  

1.1 แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี ตำมมำตรำ 11 แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
  1.2 ประกำศเชิญชวนทั่วไป 
  1.3 ประกำศรำยชื่อผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
  1.4 สัญญำที่ได้มีกำรอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้ำง 
  1.5 แบบแสดงควำมบริสุทธิ์ใจในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
  1.6 แบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน (แบบ สขร.01) 
  1.7 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี 
  2. ข้อเท็จจริง 
  ในกำรนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง จึงขออนุญำตน ำข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวข้ำงต้น 
เผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน และปิดประกำศ ณ สถำนที่ปิดประกำศของหน่วยงำนจึงขอแต่งตั้ง
เจ้ำหน้ำที่ เพ่ือรับผิดชอบในกำรปิด-ปลด ประกำศจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 
  2.1 เจ้ำหน้ำที่ผู้ปิดประกำศ คือ 
       1) นำยณัฐพล ศรีสงครำม   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
  2.2 เจ้ำหน้ำที่ผู้ปลดประกำศ คือ  
       1) นำยสำกล  สีทำกุล              นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
  2.3 พยำนรับรองในกำรปิดประกำศและปลดประกำศ คือ 
       1) นำงสำวปรำณี  มันมะณี  นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
       2) นำยธนณัช  โคนพันธ์  นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
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  ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งมีหน้ำที่ ปิด-ปลด ประกำศเอกสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และเอกสำรที่
เกี่ยวข้องประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
  3. ข้อพิจำรณำ 
  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง พิจำรณำแล้ว เพ่ือควำมโปร่งใสของหน่วยงำนและให้
ประชำชนสำมำรถตรวจดูข้อมูลข่ำวสำรได้ จึงจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้มีรำยนำมดังกล่ำวข้ำงต้น ปิด – ปลด 
ประกำศจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติ  และโปรดลงนำมในค ำสั่งแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบฯ 
ตำมท่ีเสนอมำพร้อมนี้ 
 

                                                                                 
                                                                     (นำยณัฐพล  ศรีสงครำม) 
                                                                    นกัวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

เรียน  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี 
        - เพ่ือโปรดพิจำรณำ 

                  
            (นำยสำกล  สีทำกุล) 
    นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
        ท ำหน้ำที่หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ 
                                                                  อนุมัต ิ
 

       
                                                          (นำยวำนิช  สำยยืน) 
                                             สำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง  ปฏิบัติรำชกำรแทน 
                                                      ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวัดอุบลรำชธำนี 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ำสั่งจังหวัดอุบลรำชธำนี 

ที่ 57513/2564 
เรื่อง แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำร ปิด – ปลดประกำศ เอกสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

                และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ประจ ำปีงบประมำฯ พ.ศ.2564 
.................................................... 

  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง  ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยดำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ก ำหนดให้มีกำรเผยแพร่แผนกำรจัดซื้อประจ ำปี ประกำศเชิญชวนและประกำศรำยชื่อผู้
ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ณ สถำนที่ปิดประกำศของหน่วย เว็บไซต์ของหน่วยงำน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง 
และตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2562 ที่มีมติให้หน่วยงำนภำครัฐถือปฏิบัติและด ำเนินกำรอย่ำง
เคร่งครัด ตำมประกำศคณะกรรมกำรข้อมูลของรำชกำร เรื่อง ก ำหนดข้อมูลข่ำวสำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนควำม
โปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐเป็นข้อมูลข่ำวสำร ที่ต้องจัดไว้ให้ประชำชนตรวจดูได้  ตำมมำตรำ 9 วรรคหนึ่ง (8) 
แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 จึ่งแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ เพ่ือรับผิดชอบ ในกำร ปิด – ปลด 
ประกำศจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 
  1. เจ้ำหน้ำที่ผู้ปิดประกำศ คือ 
       1) นำยณัฐพล ศรีสงครำม   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
  2. เจ้ำหน้ำที่ผู้ปลดประกำศ คือ  
       1) นำยสำกล  สีทำกุล              นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
  3. พยำนรับรองในกำรปิดประกำศและปลดประกำศ คือ 
       1) นำงสำวปรำณี  มันมะณี  นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
       2) นำยธนณัช  โคนพันธ์  นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
 

  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้ำที่ ปิด – ปลด ประกำศเอกสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
  ทัง้นี้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2564 เป็นต้นไป 
                    
                                                       สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2564 
 

                                                     
(นำยวำนิช  สำยยืน) 

สำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง  ปฏิบัติรำชกำรแทน 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี 


