
 
 

บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ  จังหวัดล ำปำง  โทร 054-296101             

ที ่ ลป 0932/565             วันที่    14    เดือน  ธันวำคม  พ.ศ. 2563                           

เรื่อง  ขอรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร เผยแพร่บันทึกรำยละเอียดและขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงเป็นระบบ  

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 

  ตำมที่ คณะกรรมกำรตรวจสอบกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ   
สบปรำบ และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัด ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแนวทำงกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  และ
ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแบบสรุปผลกำรจัดหำพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)  นั้น 

  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ ขออนุญำตเผยแพร่บันทึกรำยละเอียดและขั้นตอนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงเป็นระบบ  บนเว็ปไซต์หน่วยงำน เพ่ือให้เป็นไปตำมระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำง
รำชกำร พ.ศ. 2540 มำตร9(8) ที่ระบุหน่วยงำนของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรไว้ให้ประชำชน
ตรวจสอบได ้(ตำมรำยละเอียดที่ส่งมำพร้อมนี้) 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำอนุญำต 

             

 
  (นำยนิเวศน์  สำยวงค์ปัญญำ) 

                                                   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 

ทราบ-อนุญาต 

                                        
(นำยศุภฤกษ์  ทิฉลำด) 

สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ จังหวัดล ำปำง  โทร 054-296101             

ที ่ ลป 0932/564             วันที่     15  เดือน  ธันวำคม  พ.ศ. 2563                           

เรื่อง สั่งกำร ให้ด ำเนินกำรเผยแพร่บันทึกรำยละเอียดและขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงเป็นระบบ 

เรียน  คณะกรรมกำรตรวจสอบกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส 

  ตำมที่ คณะกรรมกำรตรวจสอบกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ   
สบปรำบ และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัด ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแนวทำงกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  และ
ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแบบ สรุปผลกำรจัดหำพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)  นั้น 

  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ ขอสั่งกำร ให้คณะกรรมกำรฯให้ด ำเนินกำรเผยแพร่
บันทึกรำยละเอียดและข้ันตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงเป็นระบบ ต่อไป    

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ 

 

 
(นำยศุภฤกษ์  ทิฉลำด) 

สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ  จังหวัดล ำปำง  โทร 054-296101             

ที ่ ลป 0932/565             วันที่   15  เดือน  ธันวำคม  พ.ศ. 2563                           

เรื่อง  ขออนุญำตน ำข้อมูลเผยแพร่เว็บไซต์หน่วยงำน 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 

  ตำมที่ คณะกรรมกำรตรวจสอบกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ   
สบปรำบ และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัด ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแนวทำงกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  และ
ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแบบ สรุปผลกำรจัดหำพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)  นั้น 

  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ ขออนุญำตน ำข้อมูลเผยแพร่เว็บไซต์หน่วยงำน และขอ
ด ำเนินกำรเผยแพร่บันทึกรำยละเอียดและขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงเป็นระบบ ของหน่วยงำนส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ ปีงบประมำณ 2564  โดยได้ด ำเนินกำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บ ไซต์ กรมบัญชีกลำง 
http://www.gprocurement.go.th แ ล ะ  เ ว็ บ ไ ซ ต์  ส ำ นั ก ง ำ น ส ำ ธ ำ ร ณ สุ ข อ ำ เ ภ อ ส บ ป ร ำ บ 
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php   โดยได้ปิดประกำศ ณ จุดประชำสัมพันธ์ ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ  ณ วันที่  15 ธันวำคม  2563 เรียบร้อยแล้ว 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำ 

             

 
 (นำยนิเวศน์  สำยวงค์ปัญญำ) 

                                                   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

 

ทราบ-อนุญาต 

                                        
(นำยศุภฤกษ์  ทิฉลำด) 

สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 
 
 
 
 
 
 

https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานสาธารณสุขสบปราบ จังหวัดล าปาง 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุข          
อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 

 
ชื่อหน่วยงาน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ จังหวัดล ำปำง 
วัน/เดือน/ปี  :    15 ธันวำคม 2563 

 
หัวข้อ : กำรเผยแพร่บันทึกรำยละเอียดและข้ันตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงเป็นระบบ 
 
รายละเอียดข้อมูล 
          แบบสรุปผลกำรจัดหำพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)   
 
Linkภายนอก :  
 เวปไซต์   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ   https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php  

หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
               ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 

 
                                      
               (นำยนิเวศน์ สำยวงค์ปัญญำ)                         (นำยศุภฤกษ์ ทิฉลำด) 
      ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร             ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 
    วันที่ 15 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563                วันที่ 15 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563                   
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นำยนิเวศน์ สำยวงค์ปัญญำ) 

 นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
วันที่ 15 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563 

 

 
  

 

https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php

