
 

                               บันทึกข้อความ                                          
ส่วนราชการ     ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร ๔๗๒๙๐ 
 

ที่  สน ๑๖32/323          วันที่     4  พฤศจิกำยน  ๒๕63 
 

เรื่อง แจ้งรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง และปัญหำอุปสรรค ในรอบปีงบประมำณ 2563 
............................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................ ........ 

เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 

  ด้วย   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ปปช.) ได้
ด ำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) และส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร ให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ ด ำเนินงำนด้ำนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส  ใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 และ งำนพัสดุ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ได้
ด ำเนินกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในปีงบประมำณ 2563 นั้น 

เพ่ือให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ของ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ 
กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ ขอแจ้ง ผลกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในรอบ
ปีงบประมำณ 2562 และปัญหำอุปสรรคท่ีพบในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง   ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์   
จังหวัดสกลนคร ดังแนบเรียนมำพร้อมนี้จ ำนวน 1  เล่มนี้ 
 

 
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

          
                

                                                                                           
      (นำยกิ่งเพชร  ศรีเทียน) 
            นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

 
 
                       ทราบ 
 

                                                          
                  (นำยเพชรทวี  นวลมณี)  

                                    สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
 
 
 

“อยู่สกล รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 
 
 



 

                               บันทึกข้อความ                                          
ส่วนราชการ     ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร ๔๗๒๙๐ 
 

ที่  สน ๑๖32/ 324      วันที่     4  พฤศจิกำยน  ๒๕63 
 

เรื่อง ขออนญุำตเผยแพร่ผลกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ในรอบปีงบประมำณ 2563 
............................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................  

เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 

  ด้วย   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ(ส ำนักงำน ปปช.) ได้
ด ำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) และส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร ให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ ด ำเนินงำนด้ำนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส  ใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 นั้น 

เพ่ือให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ของ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ขออนุญำตเผยแพร่   ผลกำรวิเครำะห์ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ในรอบปีงบประมำณ 2563 ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร บนบอร์ดประชำสัมพันธ์
และเวบไซต์ ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร  
 

 
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุญำต 

          
                

                                                                                            
      (นำยกิ่งเพชร  ศรีเทียน) 
            นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

 
        อนุญาต 
     

                                             
                  (นำยเพชรทวี  นวลมณี)  

                                    สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
 
 
 
 

“อยู่สกล รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ 
ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
ส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงำน : ........ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์........................................................... .............. 
วัน/เดือน/ปี : ........4..พฤศจิกำยน..2563..................................................................................................  
หัวข้อ: ............ขออนุญำตเผยแพร่ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบปีงบประมำณ 2562..... 
รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) 

          เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ขออนุญาตเผยแพร่ ผลการวิเคราะห์ 
การจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ 2563 ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนคร 
บนบอร์ดประชาสัมพันธ์และบนเวบไซต์ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
Linkภำยนอก: http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_chareonsin 
หมำยเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 

  
(นำยกิ่งเพชร  ศรีเทียน) (นำยเพชรทว ี นวลมณี) 

ต ำแหน่ง นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
วันที่  4  เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2563       วันที่  4  เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2563 

 

 
ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

    
(นำยกิ่งเพชร  ศรีเทียน) 

ต ำแหน่ง นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
วันที่  4  เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2563       

                                                     


