
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเชียงยืน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โทร ๐-4378-1045 ต่อ 101   
ที ่ มค 0033.301/60   วันที่    9  ธันวาคม  ๒๕65    
เรื่อง รายงานการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์   
 ของโรงพยาบาลเชียงยืน เพ่ือเป็นส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง    

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 

  ด้วยโรงพยาบาลเชียงยืน ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 และแผน
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลเชียงยืน ปีงบประมาณ 2566 จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 เพ่ือประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
หน่วยงานของรัฐและปิดประกาศ  ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน 

  ในการนี้ จึงขอรายงานการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง และก ากับติดตามการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อ  
และขออนุมัตเิผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงานเพ่ือให้สาธารณชนทราบต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

 

ว่าที่ร้อยตรี 
          (ปริญญา  สัญพึ่ง) 
          นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
           ทราบและอนุมัติ 
 
 
 
       (นายณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย) 
     นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) 
        รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 

 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเชียงยืน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โทร ๐-4378-1045 ต่อ 101   
ที ่ มค 0033.301/61   วันที่     9  ธันวาคม  ๒๕65    
เรื่อง ขออนุมัตจิัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566      

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 

 ๑. ต้นเรื่อง 

    โรงพยาบาลเชียงยืน ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 และแผนประมาณ
การรายได้และค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลเชียงยืน ปีงบประมาณ 2566 

โรงพยาบาลเชียงยืน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 
ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐและปิดประกาศ  ณ 
สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนเงินบ ารุง ปีงบประมาณ 2566 
2. โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบด าเนินงานเงินบ ารุง ปีงบประมาณ 2566 

๒. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
    ๒.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ       
พ.ศ.๒๕๖๐ ส่วนที่ ๕ การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ ๑๑  เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงิน
งบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว             
ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้น จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบฯ 

    เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีตามวรรคหนึ่ง
แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และ
ของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด
ประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่กรณีท่ีบัญญัติไว้ตามความในมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง 

    ๒.๒ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑  
วรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่ 
 
 
 
 
 

(๒) กรณีท่ีมีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง... 
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            (๒) กรณีท่ีมีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงฯ 
                ๒.๓ กฎกระทรวง ก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 
                ข้อ ๑ การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า บริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิต จ าหน่าย 
ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  

๓. ข้อพิจารณา 

เพ่ือให้การด าเนินการจัดจ้างโครงการดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ สว่นที่ ๕ การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ ๑๑ (ชื่อหน่วยงาน)    
จึงขออนุมัติจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนเงินบ ารุง ปีงบประมาณ 2566 
2. โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบด าเนินงานเงินบ ารุง ปีงบประมาณ 2566 

เพ่ือประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของ
รัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของ
รัฐนั้น ก่อนด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

๔. ข้อเสนอ 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดจ้างโครงการดังกล่าว           

เพ่ือประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการ      
ที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้ น และ
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อไป 

 
ว่าที่ร้อยตรี 

          (ปริญญา  สัญพึ่ง) 
          นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
                เห็นชอบ 
 
       (นายณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย) 
     นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) 

     รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 
      ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 

 
 
 
 

 



 
 

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม 
เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

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

                     ตามพระราชบัญญั ติ การจัดซื้ อจั ดจ้ างและการบริหารพัสดุภ าครัฐ  พ .ศ .๒๕๖๐            
มาตรา ๑๑ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.๒๕๖๐          
ส่วนที่ ๕ ข้อ ๑๑ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่       
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 

จังหวัดมหาสารคาม โดย โรงพยาบาลเชียงยืน ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
       (นายณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย) 
     นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) 

     รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 
      ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 

 

                                                             

                                               

 

 

 

 

 

 

 



 

                 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

                      จังหวัดมหาสารคาม โดย โรงพยาบาลเชียงยืน  ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
   

ล าดับที่       ชื่อโครงการ 
งบประมาณโครงการ 
        (บาท) 

คาดว่าจะ 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

(เดือน/ปี) 
1 โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบ

ลงทุน ปีงบประมาณ 
2566 

3,940,022.29  
 

ธ.ค. 2565 

2 โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบ
ด าเนินงานเงินบ ารุง 
ปีงบประมาณ 2566 

3,772,330.00 
 

ธ.ค. 2565 

 

   
 

 
 
 
       (นายณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย) 
     นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) 

     รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 
      ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 
ตามประกาศโรงพยาบาลเชียงยืน 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2565 
ส าหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเชียงยืน 
วัน/เดือน/ปี  9 ธันวาคม 2565 
หัวข้อ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
     แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
Link ภายนอก - 
หมายเหตุ - 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
 

          ว่าที่ร้อยตรี ปริญญา  สัญพ่ึง 
(ปริญญา  สัญพึ่ง) 

ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 

ณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย 
(นายณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 
วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

                                         ว่าที่ร้อยตรี ปริญญา  สัญพ่ึง 
(ปริญญา  สัญพึ่ง) 

ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


