
เรื่อง แต
งต้ังเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบการป�ดประกาศ
สําหรับประกาศการเผยแพร
ประชาสัมพันธ%ข�อมูลข
าวสารการดําเนินงานต
างๆ 

ของโรงพยาบาลกระบุรี อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

  เพ่ือให�การดําเนินงานตามภารกิจของหน
วยงาน เป.นไปด�วยความเรียบร�อย ถูกต�อง โปร
งใส 
ตรวจสอบได� ตามพระราชบัญญัติข�อมูลข
าวสารของราชการ พ
ต�องจัดให�มีข�อมูลข
าวสารของราชการ ไว�
ดําเนินงานด�านการจัดซ้ือจัดจ�างของหน
วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว
าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
โดยจะต�องแสดงให�ผู�มีส
วนได�ส
วนเสียเห็นว
าหน
วยงานดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างด�วยความโปร
งใส ตรวจสอบได� 
จึงแต
งต้ังให�ผู�มีรายนามและตําแหน
งดังต
อไปนี้ เป.นเจ�าหน�าท่ีป�ดประกาศ เจ�าหน�าท่ีปลดประกาศ สําหรับประกาศ
เผยแพร
ประชาสัมพันธ% ข�อมูลข
าวสารการดําเนินงานต
างๆ
  1. เจ�าหน�าท่ีป�ดประกาศ ณ บริเวณหน
วยงาน
      นางสาวภัทรชนน  ชั่งมา
  2. เจ�าหน�าท่ีปลดประกาศ ณ บริเวณหน
วยงาน
      นางสาวจุรีพร  มณี
 
บทบาทและหน�าท่ี 
  1. เจ�าหน�าท่ีป�ดประกาศ
ภาครัฐ เพ่ือการประกาศเผยแพร
หรือประชาสัมพันธ% ไว� ณ บอร%ดประชาสัมพันธ%
หน
วยงานภายใน 30 วันทําการ นับแต
เอกสารดังกล
าวได�รับการพิจารณาอนุมัติ
  2. เจ�าหน�าท่ีปลดประกาศ มีหน�
พัสดุภาครัฐ เพ่ือการประกาศเผยแพร
หรือประชาสัมพันธ% ไว� ณ บอร%ดประชาสัมพันธ%ของหน
วยงาน และเว็บไซต%
หน
วยงาน โดยปลดประกาศภายใน 
นับจากวันสิ้นสุดป?งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

คําสั่งโรงพยาบาลกระบุรี 
ท่ี  1847 /๒๕๖4 

แต
งต้ังเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบการป�ดประกาศ-ปลดประกาศ
สําหรับประกาศการเผยแพร
ประชาสัมพันธ%ข�อมูลข
าวสารการดําเนินงานต
างๆ 

โรงพยาบาลกระบุรี อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 
-------------------------------------- 

เพ่ือให�การดําเนินงานตามภารกิจของหน
วยงาน เป.นไปด�วยความเรียบร�อย ถูกต�อง โปร
งใส 
ตรวจสอบได� ตามพระราชบัญญัติข�อมูลข
าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 (8) 
ต�องจัดให�มีข�อมูลข
าวสารของราชการ ไว�ให�ประชาชนเข�าตรวจดูได� รวมท้ังการประกาศเผยแพร
ข�อมูลการ
ดําเนินงานด�านการจัดซ้ือจัดจ�างของหน
วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

และระเบียบกระทรวงการคลังว
าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
แสดงให�ผู�มีส
วนได�ส
วนเสียเห็นว
าหน
วยงานดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างด�วยความโปร
งใส ตรวจสอบได� 

จึงแต
งต้ังให�ผู�มีรายนามและตําแหน
งดังต
อไปนี้ เป.นเจ�าหน�าท่ีป�ดประกาศ เจ�าหน�าท่ีปลดประกาศ สําหรับประกาศ
เผยแพร
ประชาสัมพันธ% ข�อมูลข
าวสารการดําเนินงานต
างๆ ของหน
วยงาน โดยมีละเอียดดังนี้

เจ�าหน�าท่ีป�ดประกาศ ณ บริเวณหน
วยงาน 
นางสาวภัทรชนน  ชั่งมา เจ�าพนักงานธุรการ 
เจ�าหน�าท่ีปลดประกาศ ณ บริเวณหน
วยงาน 
นางสาวจุรีพร  มณี  นักวิชาการพัสดุ 

เจ�าหน�าท่ีป�ดประกาศ มีหน�าท่ีป�ดประกาศเอกสารด�านการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ เพ่ือการประกาศเผยแพร
หรือประชาสัมพันธ% ไว� ณ บอร%ดประชาสัมพันธ%ของหน
วยงาน และเว็บไซต%

วันทําการ นับแต
เอกสารดังกล
าวได�รับการพิจารณาอนุมัติ 
เจ�าหน�าท่ีปลดประกาศ มีหน�าท่ีปลดประกาศเอกสารด�านการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ เพ่ือการประกาศเผยแพร
หรือประชาสัมพันธ% ไว� ณ บอร%ดประชาสัมพันธ%ของหน
วยงาน และเว็บไซต%
หน
วยงาน โดยปลดประกาศภายใน 30 วันทําการ นับแต
เอกสารดังกล
าวดําเนินการแล�วเสร็จตามแผนหรือ     

ปลดประกาศ 
สําหรับประกาศการเผยแพร
ประชาสัมพันธ%ข�อมูลข
าวสารการดําเนินงานต
างๆ  

เพ่ือให�การดําเนินงานตามภารกิจของหน
วยงาน เป.นไปด�วยความเรียบร�อย ถูกต�อง โปร
งใส 
) ท่ีระบุให�หน
วยงานของรัฐ 

ให�ประชาชนเข�าตรวจดูได� รวมท้ังการประกาศเผยแพร
ข�อมูลการ
ดําเนินงานด�านการจัดซ้ือจัดจ�างของหน
วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

และระเบียบกระทรวงการคลังว
าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560    
แสดงให�ผู�มีส
วนได�ส
วนเสียเห็นว
าหน
วยงานดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างด�วยความโปร
งใส ตรวจสอบได�         

จึงแต
งต้ังให�ผู�มีรายนามและตําแหน
งดังต
อไปนี้ เป.นเจ�าหน�าท่ีป�ดประกาศ เจ�าหน�าท่ีปลดประกาศ สําหรับประกาศ
ของหน
วยงาน โดยมีละเอียดดังนี้  

จัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุ
ของหน
วยงาน และเว็บไซต%

าท่ีปลดประกาศเอกสารด�านการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ เพ่ือการประกาศเผยแพร
หรือประชาสัมพันธ% ไว� ณ บอร%ดประชาสัมพันธ%ของหน
วยงาน และเว็บไซต%

วันทําการ นับแต
เอกสารดังกล
าวดําเนินการแล�วเสร็จตามแผนหรือ     

2/ขอบเขต... 



ขอบเขตการประกาศเผยแพร
หรือประชาสัมพันธ%
  1. ดําเนินงานตามภารกิจของหน
วยงาน ตามข�อ 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
  2. การดําเนินงานด�านการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได�แก
 แผนการจัดซ้ือจัดจ�าง
ทุกวิธี ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือราคากลาง ร
างประกาศ ร
างเอกสาร คัดเลือกและ
วิธีเฉพาะเจาะจง และรายงานผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ�างทุกวิธี
 
  ท้ังนี้ให�ถือปฏิบัติตั้งแต
บัดนี้เป.นต�นไป
 
   สั่ง ณ วันท่ี  
 
 
 
 

                  
                                                       
 

-2- 

ขอบเขตการประกาศเผยแพร
หรือประชาสัมพันธ% 
ดําเนินงานตามภารกิจของหน
วยงาน ตามข�อ 21 กฎกระทรวง แบ
งส
วนราชการสํานักงาน

2560 หรือข�อมูลอ่ืนใดท่ีเป.นประโยชน%ต
อหน
วยงานและประชาชน
การดําเนินงานด�านการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได�แก
 แผนการจัดซ้ือจัดจ�าง

ทุกวิธี ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือราคากลาง ร
างประกาศ ร
างเอกสาร คัดเลือกและ
วิธีเฉพาะเจาะจง และรายงานผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ�างทุกวิธี 

ปฏิบัติตั้งแต
บัดนี้เป.นต�นไป 

สั่ง ณ วันท่ี  1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

(นายบํารุง  โกยทอง)  
                  สาธารณสุขอําเภอกระบุรี  รักษาการในตําแหน
ง

                              ผู�อํานวยการโรงพยาบาลกระบุรี 

 

กฎกระทรวง แบ
งส
วนราชการสํานักงาน
หรือข�อมูลอ่ืนใดท่ีเป.นประโยชน%ต
อหน
วยงานและประชาชน 

การดําเนินงานด�านการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได�แก
 แผนการจัดซ้ือจัดจ�าง
ทุกวิธี ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือราคากลาง ร
างประกาศ ร
างเอกสาร คัดเลือกและ

  
รักษาการในตําแหน
ง   

                    


