
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน   ศูนย์ราชการอ าเภอพังโคน  ๔๗๑๖๐                     . 
ที ่สน ๑๐๓๓/๗๑๒                                      วันที ่    ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕                              .                                                                                             
เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕                            .                                                                                                                                                             
  

เรียน  สาธารณสุขอ าเภอพังโคน 
 

  เรื่องเดิม   
ด้วยงานพัสดุ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน  ได้ด าเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน 

เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ที่ก าหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่ได้ด าเนินการในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยการจัดพิมพ์เป็นระบบฐานข้อมูลและให้
เผยแพร่ไว้หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือช่องทางอ่ืนๆ  และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐   

 

ข้อพิจารณา 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ได้ด าเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) ประจ าเดือน 

ตุลาคม ๒๕๖๕  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้ 
 

ข้อเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบได้โปรด 

๑. ลงนามรับทราบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.๑)ของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอพังโคน ประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕   

๒. อนุญาตให้เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.๑) ของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอพังโคน  ประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
พังโคน 

 
        (นายมงคล โชตแสง) 

          นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 

                            รับทราบ ตามข้อ ๑ 
                                                                       อนุญาต ตามข้อ ๒ 

 
 
 
    (นายพงษ์ศักดิ์  หัสกรรจ์) 
    สาธารณสุขอ าเภอพังโคน 
       .........../........./........... 

 
“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสาธารณสุขอ าเภอพังโคน 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

ส าหรับหน่วยงานในราชการสาธารณสุขอ าเภอพังโคน 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสาธารณสุขอ าเภอพังโคน 

ชื่อหน่วยงาน   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน 

วัน เดือน ปี     ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕  

หัวข้อ   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) ประจ าเดือน  ตุลาคม ๒๕๖๕ 

 รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

          ในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน ไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างใดๆ         
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) ประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕             
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน รายละเอียดตามแบบ สขร.๑ ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
Link ภายนอก   -  

หมายเหตุ –  

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
 
 
 
 
 

(นายมงคล โชตแสง) 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

วันที่  ๓๑  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
 
 
 

(นายพงษ์ศักดิ์  หัสกรรจ์) 
ต าแหน่ง  สาธารณสุขอ าเภอพังโคน 

วันที่  ๓๑  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
                

                 
                                                      
                                                    (นายสุดสาคร  สังกฤษ) 

ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
วันที่  ๓๑ เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 256๕ 

                                                                                         
         
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน   ศูนย์ราชการอ าเภอพังโคน  ๔๗๑๖๐                      . 
ที ่สน ๑๐๓๓/๗๘๙                                        วันที่     ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕                                 .                                                                                             
เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕                         .                                                                                                                                                             
  

เรียน  สาธารณสุขอ าเภอพังโคน 
 

  เรื่องเดิม   
ด้วยงานพัสดุ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน  ได้ด าเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน 

เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ที่ก าหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่ได้ด าเนินการในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยการจัดพิมพ์เป็นระบบฐานข้อมูลและให้
เผยแพร่ไว้หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือช่องทางอ่ืนๆ  และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐   

 

ข้อพิจารณา 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ได้ด าเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) ประจ าเดือน 

พฤศจิกายน ๒๕๖๕  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้ 
 

ข้อเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบได้โปรด 

 ๑. ลงนามรับทราบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.๑)ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
พังโคน ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕   
 ๒. อนุญาตให้เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.๑) ของส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอพังโคน  ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน 

 
 
 

        (นายมงคล โชตแสง) 
          นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 

                            รับทราบ ตามข้อ ๑ 
                                                                       อนุญาต ตามข้อ ๒ 

 
 
 
    (นายพงษ์ศักดิ์  หัสกรรจ์) 
    สาธารณสุขอ าเภอพังโคน 
       .........../........./........... 

 
“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสาธารณสุขอ าเภอพังโคน 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

ส าหรับหน่วยงานในราชการสาธารณสุขอ าเภอพังโคน 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสาธารณสุขอ าเภอพังโคน 

ชื่อหน่วยงาน   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน 

วัน เดือน ปี     ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  

หัวข้อ   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) ประจ าเดือน  พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

 รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

          ในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน   
๒ รายการ  จึงขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) ประจ าเดือน พฤศจิกายน 
๒๕๖๕  ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน รายละเอียดตามแบบ สขร.๑ ที่แนบมา
พร้อมนี้ 
 
Link ภายนอก   -  

หมายเหตุ –  

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
 
 
 
 
 

(นายมงคล โชตแสง) 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

วันที่  ๓๐  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
 
 
 

(นายพงษ์ศักดิ์  หัสกรรจ์) 
ต าแหน่ง  สาธารณสุขอ าเภอพังโคน 

วันที่  ๓๐  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
                

                                                        
 
                                                    (นายสุดสาคร  สังกฤษ) 

ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
วันที่  ๓๐  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 256๕ 

                                                                  
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน   ศูนย์ราชการอ าเภอพังโคน  ๔๗๑๖๐                     . 
ที ่สน ๑๐๓๓/๘๒๓                                        วันที่     ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕                              .                                                                                             
เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕                            .                                                                                                                                                             
  

เรียน  สาธารณสุขอ าเภอพังโคน 
 

  เรื่องเดิม   
ด้วยงานพัสดุ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน  ได้ด าเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน 

เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ที่ก าหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่ได้ด าเนินการในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยการจัดพิมพ์เป็นระบบฐานข้อมูลและให้
เผยแพร่ไว้หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือช่องทางอ่ืนๆ  และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐   

 

ข้อพิจารณา 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ได้ด าเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) ประจ าเดือน 

ธันวาคม ๒๕๖๕  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้ 
 

ข้อเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบได้โปรด 

 ๑. ลงนามรับทราบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.๑)ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
พังโคน ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕   
 ๒. อนุญาตให้เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.๑) ของส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอพังโคน  ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน 

 
 
 

        (นายมงคล โชตแสง) 
          นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 

                       รับทราบ ตามข้อ ๑ 
                                                                      อนุญาต ตามข้อ ๒ 

 
 
 
    (นายพงษ์ศักดิ์  หัสกรรจ์) 
    สาธารณสุขอ าเภอพังโคน 
       .........../........./........... 

 
“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสาธารณสุขอ าเภอพังโคน 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

ส าหรับหน่วยงานในราชการสาธารณสุขอ าเภอพังโคน 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสาธารณสุขอ าเภอพังโคน 

ชื่อหน่วยงาน   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน 

วัน เดือน ปี     ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕  

หัวข้อ   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) ประจ าเดือน  ธันวาคม ๒๕๖๕ 

 รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

          ในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน ไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างใดๆ         
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕            
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน รายละเอียดตามแบบ สขร.๑ ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
Link ภายนอก   -  

หมายเหตุ –  

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
 
 
 
 

(นายมงคล โชตแสง) 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

วันที่  ๒๖  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
 
 

 (นายพงษ์ศักดิ์  หัสกรรจ์) 
ต าแหน่ง  สาธารณสุขอ าเภอพังโคน 

วันที่  ๒๖  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

 

                
                                                        (นายสุดสาคร  สังกฤษ) 

ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
วันที่  ๒๖  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 256๕ 

                                                                                         
 
 
  



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ไม่มีการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2565

วธิีซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน

วนัที่ 1 - 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 วัสดุส านกังาน 10,680.00           10,680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพลพานชิย/์10,680 บาท ร้านพลพานชิย/์10,680 บาท ราคาตามท้องตลาด สน 1033/778 ลว 23 พฤศจิกายน 2565

2 วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,320.00             4,320.00  เฉพาะเจาะจง ร้านพลพานชิย/์4,320บาท ร้านพลพานชิย/์4,320บาท ราคาตามท้องตลาด สน 1033/779 ลว 23 พฤศจิกายน 2565

วธิีซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน

วนัที่ 1 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ไม่มีการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ธันวาคม 2565

วธิีซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน

วนัที่ 1 - 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง




