
                            บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ  โทร. ๐๕๔๒๙๖๑๐๑ 
ที่ ลป ๐๙๓๒/๕๓๔                            วันที่   ๒๖   พฤศจิกำยน  ๒๕๖๒   
เรื่อง มำตรกำรก ำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุกแห่ง หัวหน้ำงำนทุกงำน 

  ตำมที่ได้มีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ.๒๕๖๐ 
และระเบียบระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ  ให้ทุกหน่วยงำนถือปฏิบัติ นั้น   

  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ ขอให้ทุกหน่วยจัดซื้อด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ ข้ำงต้น  และ มำตรกำรก ำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบ   กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรที่แนบ 

  จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ ให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ต่อไป 

 

                                                           
  (นำยศุภฤกษ์  ทิฉลำด) 

                                                              นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  รักษำรำชกำรแทน   
                                                                                 สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ  โทร. ๐๕๔๒๙๖๑๐๑ 
ที่ ลป ๐๙๓๒/๕๓๕                            วันที่   ๒๖   พฤศจิกำยน  ๒๕๖๒   
เรื่อง    ขออนุญำตเผยแพร่ประกำศมำตรกำรก ำกับดูแล ควบคุม และ ตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

เรียน    สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 

  ตำมที่ได้มีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ.๒๕๖๐ 
และระเบียบระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ  ให้ทุกหน่วยงำนถือปฏิบัติ นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ ได้จัดท ำประกำศมำตรกำรก ำกับดูแล ควบคุม และ 
ตรวจสอบ       กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ    

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  และอนุญำตให้น ำประกำศฯ ดังกล่ำว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ (https://sites.google.com/site/sobphealth/home)  พร้อมทั้งปิดประกำศ
ที่บอร์ดของส ำนักงำน  

        
(นำยนิเวศน์   สำยวงค์ปัญญำ) 

                    นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

                       ความเห็นของสาธารณสุขอ าเภอ 

อนุญำต                                                                                

 
  (นำยศุภฤกษ์  ทิฉลำด) 

                                                              นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  รักษำรำชกำรแทน   
                                                                                 สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 

 

 บันทึกข้อความ 



 

 
 

 

ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ  โทร. ๐๕๔๒๙๖๑๐๑ 
ที่ ลป ๐๙๓๒/ว.๕๓๖                            วันที่   ๒๖   พฤศจิกำยน  ๒๕๖๒   
เรื่อง    น ำส่งเอกสำรประกำศมำตรกำรก ำกับดูแล ควบคุม และ ตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

เรียน    ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุกแห่ง หัวหน้ำงำนทุกงำน 

  ตำมที่ได้มีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ.๒๕๖๐ 
และระเบียบระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ  ให้ทุกหน่วยงำนถือปฏิบัติ นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ ได้จัดท ำประกำศมำตรกำรก ำกับดูแล ควบคุม และ 
ตรวจสอบ       กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ   รำยละเอียดดังเอกสำรที่แนบ 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ ให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ต่อไป  

 

                                                           
  (นำยศุภฤกษ์  ทิฉลำด) 

                                                              นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  รักษำรำชกำรแทน   
                                                                                 สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บันทึกข้อความ 



 
 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอสบปราบ 
 

เรื่อง มำตรกำรก ำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 
 

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

 

 ๑. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ.๒๕๖๐ 
 ๒. ให้ด ำเนินกำรจัดตำมค ำสั่งประจ ำปี มอบหมำยหน้ำที่ผู้ท ำหน้ำที่จัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นปัจจุบันให้ถือปฏิบัติตำมอย่ำง
เคร่งครัด 
 ๓. กำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำเดือนตำมแบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ อย่ำงเคร่งครัด 
 ๔. จัดท ำรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำเดือนตำมแบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน....    
(แบบ สขร.๑) ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ มำตรำ ๙ วรรคหนึ่ง(๘) ข้อมูลข่ำวสำรอื่นตำมที่
คณะกรรมกำรก ำหนด 
 ๕. ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรตรวจสอบถึงควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และผู้
เสนองำน เพื่อนป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน(ตำมแบแสดงควำมบริสุทธิ์ใจในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกวิธีที่ต ำกว่ำ ๕๐๐,๐๐๐ บำท 
(ที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด) 
 ๖. ให้จัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี ให้ครอบคลุมทุกประเภทของแผนงำนด้ำนกำรพัสดุ ที่ด ำเนินกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำงและกำรเบิกจ่ำย โดนกำรเสนอขอควำมเห็นชอบจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติแผน และขออนุมัติเผยแพร่แผนดังกล่ำวใน      
เว็บไซต์ของหน่วยงำน (โดยด ำเนินงำนตำมข้อ ๓) 
 ๗. ให้ผู้บังคับบัญชำของหน่วยงำนมีกำรก ำกับดูแล ควบคมและตรวจสอบกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง 
    ๗.๑ ก่อนกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงในแต่ละเดือน ให้เสนอขอควำมเห็นชอบในกำรหลักกำรต่อ
ผู้บังคับบัญชำทุกครั้ง ระบุข้อมูลรำยละเอียดในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ประเภท วงเงิน แหล่งเงิน ยอดเงินคงเหลือ ณ.
สิ้นเดือน 
    ๗.๒ กำรขอควำมเห็นชอบในหลักกำรจำกผู้บังคับบัญชำตำมข้อ ๗.๑ ดังกล่ำวให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
          (๑.) ทุกกลุ่มงำนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ ขอควำมเห็นชอบจำกสำธำรณสุข
อ ำเภอสบปรำบ 
 ๘. ให้ผู้บังคับบัญชำของหน่วยงำนก ำกับดูแลควบคุมและตรวจสอบกำรก่อหนี้/ตรวจรับรำยกำรและวงเงิน ให้เป็นไป
ตำมแผน 
 ๙. ให้หน่วยงำนมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรปฏิบัติกำรตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรก่อหนี้/ตรวจรับรำยกำร
และวงเงิน เทียบผลและแผน เสนอต่อหัวหน้ำหน่วยงำนในทุกวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป 



 ๑๐. กรณีที่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงนอกแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ได้อนุมัติไว้แล้ว ให้หน่วยงำนจัดท ำบันทึกขอควำม
เห็นชอบจำกผู้บังคับบัญชำก่อน โดยต้องมีกำรแสดงเหตุผลประกอบกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวทุกครั้ง และ ต้องได้รับอนุมัติจำก ำ
ผู้บังคับบัญชำก่อนจึงจะด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรเบิกจ่ำย 

 จึงประกำศให้ทรำบและถือปฏบิัติโดยเคร่งครัด 

             ประกำศ ณ วันที่    ๒๖  เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

                                                           
  (นำยศุภฤกษ์  ทิฉลำด) 

                                                              นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  รักษำรำชกำรแทน   
                                                                                 สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ขออนุญำตเผยแพร่ประกำศมำตรกำรก ำกับดูแล ควบคุม และ ตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานสาธารณสุขสบปราบ จังหวัดล าปาง 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุข          
อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 

 
ชื่อหน่วยงาน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ จังหวัดล ำปำง 
วัน/เดือน/ปี  :    ๒๖  พฤศจิกำยน ๒๕๖๒  
หัวข้อ : ขออนุญำตเผยแพร่ประกำศมำตรกำรก ำกับดูแล ควบคุม และ ตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
รายละเอียดข้อมูล 
          ขออนุญำตเผยแพร่ประกำศมำตรกำรก ำกับดูแล ควบคุม และ ตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
Linkภายนอก :  
 เวปไซต์   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบจังหวัดล ำปำง  https://sites.google.com/site/sobphealth 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                            ผู้รับผิดชอบ                                               ผู้อนุมัติรับรอง                                                                               

                                                                        
                   (นำยนิเวศน์  สำยวงค์ปัญญำ)                                 (นำยศุภฤกษ์  ทิฉลำด) 
               นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                            สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 
                 วันที่ ๒๖ เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๒                วันที่ ๒๖ เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นำยนิเวศน์  สำยวงค์ปัญญำ) 

นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
วันที่ ๒๖ เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

 



 

 
 


