
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส านักงานสาธารณสุข  อ าเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร  ๔๗๑๖๐                                . 
ที ่สน ๐๐๓๓/                               วันที่     ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๖๕                            .                            
เรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
        พังโคน ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖                                                               .     

 

เรียน  สาธารณสุขอ าเภอพังโคน 
 

   ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖  ตัวชี้วัดที่ ๒ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (MOIT๔)  ไตรมาสที่ ๑  ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐแสดงรายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ และเผยแพร่ต่อสาธารณะ นั้น 
  

   ในการนี้  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  จึงขอส่งรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัด
จ้างและจัดหาพัสดุของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖  ไตรมาสที่ ๑  รายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้ 
 

                 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบได้โปรด 
   ๑. ลงนามรับทราบรายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ 
   ๒. อนุญาตให้น ารายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน 
        
 
 

        (นายมงคล โชตแสง) 
       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 

                            รับทราบ ตามข้อ ๑ 
                                                                       อนุญาต ตามข้อ ๒ 

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



“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน 

ตามประกาศสาธารณสุขอ าเภอพังโคน 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ส าหรับหน่วยงานในราชการสาธารณสุขอ าเภอพังโคน 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสาธารณสุขอ าเภอพังโคน 

ชื่อหน่วยงาน   :     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน 

วัน เดือน ปี    :      วันที่  ๒๖  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 256๕ 
หัวข้อ           :      รายงานการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
                         รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
                  ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖  ตัวชี้วัดที่ ๒ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (MOIT๔)  ไตรมาสที่ ๑  ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐแสดงรายงานการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ ๑ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น 
 

       กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน  จึงขออนุมัติน ารายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  
๒๕๖๕  (ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖) เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
พังโคน  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
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 

 



ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔

๑. ค่าวัสดุส านักงาน 20,000   ๑๐,๖๘๐ ๑๐,๖๘๐ 53.40 9,320      ไม่เป็นไปตามแผน

๒. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000   ๔,๓๒๐ ๔,๓๒๐ 21.60 15,680    ไม่เป็นไปตามแผน

๓. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว -         -       -     -          
๔. ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 105,888 ๕,๒๔๔ ๕,๒๔๔ 4.95   100,644  ไม่เป็นไปตามแผน

๕. ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 20,000   -       -     -     20,000    ไม่เป็นไปตามแผน

๖. ค่าซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ -         -       -     -          
-          

รวม 165,888 ๒๐,๒๔๔ ๒๐,๒๔๔ 79.95 145,644  

งบประมาณ
 (บาท)

เบิกจ่าย (บาท) เป็น/ไม่
เป็นไป

ตามแผน
หมายเหตุ

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน 

ผู้เสนอแผน
สาธารณสุขอ าเภอพังโคน

 ผู้อนุมัติแผน

(นายพงษ์ศักด์ิ  หัสกรรจ)์
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

ภารกิจพืน้ฐาน
สนับสนุนส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอพัง
โคน ปีงบประมาณ 
๒๕๖๖

(นายมงคล โชตแสง)

รวม ร้อยละ
คงเหลือ 
(บาท)

ภารกิจพืน้ฐาน หมวดค่าใช้จ่าย






