
 

                                                                  บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ โทร 042-709190 
ที ่ สน 1632/125 วันที่             2  สิงหำคม    2564 
เรื่อง รำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำง เดือน กรกฎำคม  2564 

ปีงบประมำณ 2564  
  

 เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
 
                       ด้วย งำนพัสดุ  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ ได้จัดท ำแผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ตำมวงเงินงบประมำณที่ได้จัดสรร นั้น 

            กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ ขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง     (แบบ สขร.1)  ปีงบประมำณ 2564    ประจ ำเดือน   เดือน กรกฎำคม 2564   
ดังแนบมำพร้อมหนังสือนี้ 

 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 

                                           
      (นำยเดชำ  สอดส่อง) 
          เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขอำวุโส 
เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
-ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควรอนุมัติ 
 

                  
       (นำยกิ่งเพชร  ศรีเทียน) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
         ทราบ 

                                                                           
    (นำยสังคีบ  กุลวงศ์)  

                สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
 

 
 
 
 
 
 

“อยู่สกล รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 



 

                                                                  บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ โทร 042-709190 
ที ่ สน 1632/126 วันที่             2  สิงหำคม    2564 
เรื่อง ขออนุญำตน ำรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำง (สขร.1) ประจ ำเดือน 

กรกฎำคม 2564   ปีงบประมำณ 2564  เพ่ือเผยแพร่ 
  

 เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
 

                      ดว้ย งำนพัสดุ  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ ได้จัดท ำแผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ตำมวงเงินงบประมำณที่ได้จัดสรร นั้น 

           เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำม แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเกิดควำมโปร่งใส จึงขออนุญำตน ำ รำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ 2564 (แบบ สขร.1 เดือน กรกฎำคม 2564)    
ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์   เผยแพร่บนเวบไซต์และบอร์ดประชำสัมพันธ์   ของส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ ต่อไป 

 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุญำต 
 
 

           
(นำยกิ่งเพชร  ศรีเทียน) 

                                                       นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
 

 อนุญาต 

                                                                                                 
                       (นำยสังคีบ  กุลวงศ)์ 
                   สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 

 
 
 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
โทร. 042-709190 
 
 
 
 
 

“อยู่สกล รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
ส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ 

 
 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ........ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์........................................................... .............. 
วัน/เดือน/ปี : ........2..สิงหาคม..2564..................................................................................................  
หัวข้อ: ............ขออนุญาตเผยแพร่ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประจ าเดือน  กรกฎาคม 2564   ปีงบประมาณ 2564..... 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

          เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของส านักงาน
สาธารณสขุอ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวัดสกลนคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ส านักงาน
สาธารณสขุอ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวัดสกลนคร ขออนุญาตเผยแพร่ ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง
(สขร.1 เดือน ก.ค.64 )ปีงบประมาณ 2564 ของส านักงานสาธารณสขุอ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวัดสกลนคร บนบอร์ด

ประชาสัมพันธ์และบนเวบไซต์ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร 

Linkภายนอก: http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_chareonsin 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 

 
        

(นายกิ่งเพชร  ศรเีทยีน) (นายสงัคีบ  กุลวงศ์) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอเจรญิศิลป ์

            วันท่ี  2  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564       วันท่ี  2  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564        
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

              
(นายกิ่งเพชร  ศรเีทยีน) 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ 
วันท่ี  2  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564        

                                                     



 

                                                                  บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ โทร 042-709190 
ที ่ สน 1632/132 วันที่             30  สิงหำคม    2564 
เรื่อง รำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำง เดือน สิงหำคม  2564 

ปีงบประมำณ 2564  
  

 เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
 
                       ด้วย งำนพัสดุ  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ ได้จัดท ำแผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ตำมวงเงินงบประมำณที่ได้จัดสรร นั้น 

            กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ ขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง     (แบบ สขร.1)  ปีงบประมำณ 2564      ประจ ำเดือน   เดือน สิงหำคม 2564   
ดังแนบมำพร้อมหนังสือนี้ 

 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 

                                           
      (นำยเดชำ  สอดส่อง) 
          เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขอำวุโส 
เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
-ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควรอนุมัติ 
 

                  
       (นำยกิ่งเพชร  ศรีเทียน) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
         ทราบ 

                                                                           
    (นำยสังคีบ  กุลวงศ์)  

                สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
 

 
 
 
 
 
 

“อยู่สกล รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 



 

                                                                  บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ โทร 042-709190 
ที ่ สน 1632/133 วันที่             30  สิงหำคม    2564 
เรื่อง ขออนุญำตน ำรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำง (สขร.1) ประจ ำเดือน 

สิงหำคม 2564   ปีงบประมำณ 2564  เพ่ือเผยแพร่ 
  

 เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
 

                      ดว้ย งำนพัสดุ  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ ได้จัดท ำแผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ตำมวงเงินงบประมำณที่ได้จัดสรร นั้น 

           เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำม แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเกิดควำมโปร่งใส จึงขออนุญำตน ำ รำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ 2564 (แบบ สขร.1 เดือน สิงหำคม 2564)    
ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์   เผยแพร่บนเวบไซต์และบอร์ดประชำสัมพันธ์   ของส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ ต่อไป 

 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุญำต 
 
 

           
(นำยกิ่งเพชร  ศรีเทียน) 

                                                       นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
 

 อนุญาต 

                                                                                                 
                       (นำยสังคีบ  กุลวงศ)์ 
                   สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 

 
 
 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
โทร. 042-709190 
 
 
 
 
 

“อยู่สกล รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
ส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ 

 
 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ........ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์........................................................... .............. 
วัน/เดือน/ปี : ........30..สิงหาคม..2564..................................................................................................  
หัวข้อ: ............ขออนุญาตเผยแพร่ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประจ าเดือน  สิงหาคม 2564   ปีงบประมาณ 2564..... 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

          เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของส านักงาน
สาธารณสขุอ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวัดสกลนคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ส านักงาน
สาธารณสขุอ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวัดสกลนคร ขออนุญาตเผยแพร่ ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง
(สขร.1 เดือน ส.ค.64 )ปีงบประมาณ 2564 ของส านักงานสาธารณสขุอ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวัดสกลนคร บนบอร์ด

ประชาสัมพันธ์และบนเวบไซต์ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร 

Linkภายนอก: http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_chareonsin 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 

 
        

(นายกิ่งเพชร  ศรเีทยีน) (นายสงัคีบ  กุลวงศ์) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอเจรญิศิลป ์

            วันท่ี  30  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564       วันท่ี  30  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564        
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

              
(นายกิ่งเพชร  ศรเีทยีน) 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ 
วันท่ี  30  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564        

                                                     



 

                                                                  บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ โทร 042-709190 
ที ่ สน 1632/125 วันที่             2  สิงหำคม    2564 
เรื่อง รำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำง เดือน กรกฎำคม  2564 

ปีงบประมำณ 2564  
  

 เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
 
                       ด้วย งำนพัสดุ  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ ได้จัดท ำแผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ตำมวงเงินงบประมำณที่ได้จัดสรร นั้น 

            กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ ขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง     (แบบ สขร.1)  ปีงบประมำณ 2564    ประจ ำเดือน   เดือน กรกฎำคม 2564   
ดังแนบมำพร้อมหนังสือนี้ 

 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 

                                           
      (นำยเดชำ  สอดส่อง) 
          เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขอำวุโส 
เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
-ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควรอนุมัติ 
 

                  
       (นำยกิ่งเพชร  ศรีเทียน) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
         ทราบ 

                                                                           
    (นำยสังคีบ  กุลวงศ์)  

                สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
 

 
 
 
 
 
 

“อยู่สกล รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 



 

                                                                  บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ โทร 042-709190 
ที ่ สน 1632/126 วันที่             2  สิงหำคม    2564 
เรื่อง ขออนุญำตน ำรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำง (สขร.1) ประจ ำเดือน 

กรกฎำคม 2564   ปีงบประมำณ 2564  เพ่ือเผยแพร่ 
  

 เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
 

                      ดว้ย งำนพัสดุ  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ ได้จัดท ำแผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ตำมวงเงินงบประมำณที่ได้จัดสรร นั้น 

           เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำม แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเกิดควำมโปร่งใส จึงขออนุญำตน ำ รำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ 2564 (แบบ สขร.1 เดือน กรกฎำคม 2564)    
ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์   เผยแพร่บนเวบไซต์และบอร์ดประชำสัมพันธ์   ของส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ ต่อไป 

 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุญำต 
 
 

           
(นำยกิ่งเพชร  ศรีเทียน) 

                                                       นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
 

 อนุญาต 

                                                                                                 
                       (นำยสังคีบ  กุลวงศ)์ 
                   สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 

 
 
 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
โทร. 042-709190 
 
 
 
 
 

“อยู่สกล รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 



แบบ  สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง และ(รำคำท่ีเสนอ) และ(รำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงช่ือ ผู้รายงาน

(นายก่ิงเพชร  ศรีเทียน)

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

 2 สิงหาคม  2564

(ช่ือหน่วยงำน)....ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์...........

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน.......กรกฎำคม...2564........



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
ส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ 

 
 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ........ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์........................................................... .............. 
วัน/เดือน/ปี : ........2..สิงหาคม..2564..................................................................................................  
หัวข้อ: ............ขออนุญาตเผยแพร่ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประจ าเดือน  กรกฎาคม 2564   ปีงบประมาณ 2564..... 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

          เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของส านักงาน
สาธารณสขุอ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวัดสกลนคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ส านักงาน
สาธารณสขุอ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวัดสกลนคร ขออนุญาตเผยแพร่ ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง
(สขร.1 เดือน ก.ค.64 )ปีงบประมาณ 2564 ของส านักงานสาธารณสขุอ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวัดสกลนคร บนบอร์ด

ประชาสัมพันธ์และบนเวบไซต์ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร 

Linkภายนอก: http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_chareonsin 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 

 
        

(นายกิ่งเพชร  ศรเีทยีน) (นายสงัคีบ  กุลวงศ์) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอเจรญิศิลป ์

            วันท่ี  2  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564       วันท่ี  2  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564        
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

              
(นายกิ่งเพชร  ศรเีทยีน) 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ 
วันท่ี  2  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564        

                                                     



 

                                                                  บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ โทร 042-709190 
ที ่ สน 1632/132 วันที่             30  สิงหำคม    2564 
เรื่อง รำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำง เดือน สิงหำคม  2564 

ปีงบประมำณ 2564  
  

 เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
 
                       ด้วย งำนพัสดุ  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ ได้จัดท ำแผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ตำมวงเงินงบประมำณที่ได้จัดสรร นั้น 

            กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ ขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง     (แบบ สขร.1)  ปีงบประมำณ 2564      ประจ ำเดือน   เดือน สิงหำคม 2564   
ดังแนบมำพร้อมหนังสือนี้ 

 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 

                                           
      (นำยเดชำ  สอดส่อง) 
          เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขอำวุโส 
เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
-ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควรอนุมัติ 
 

                  
       (นำยกิ่งเพชร  ศรีเทียน) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
         ทราบ 

                                                                           
    (นำยสังคีบ  กุลวงศ์)  

                สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
 

 
 
 
 
 
 

“อยู่สกล รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 



 

                                                                  บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ โทร 042-709190 
ที ่ สน 1632/133 วันที่             30  สิงหำคม    2564 
เรื่อง ขออนุญำตน ำรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำง (สขร.1) ประจ ำเดือน 

สิงหำคม 2564   ปีงบประมำณ 2564  เพ่ือเผยแพร่ 
  

 เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
 

                      ดว้ย งำนพัสดุ  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ ได้จัดท ำแผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ตำมวงเงินงบประมำณที่ได้จัดสรร นั้น 

           เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำม แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเกิดควำมโปร่งใส จึงขออนุญำตน ำ รำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ 2564 (แบบ สขร.1 เดือน สิงหำคม 2564)    
ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์   เผยแพร่บนเวบไซต์และบอร์ดประชำสัมพันธ์   ของส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ ต่อไป 

 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุญำต 
 
 

           
(นำยกิ่งเพชร  ศรีเทียน) 

                                                       นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
 

 อนุญาต 

                                                                                                 
                       (นำยสังคีบ  กุลวงศ)์ 
                   สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 

 
 
 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
โทร. 042-709190 
 
 
 
 
 

“อยู่สกล รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 



แบบ  สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง และ(รำคำท่ีเสนอ) และ(รำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงช่ือ ผู้รายงาน

(นายก่ิงเพชร  ศรีเทียน)

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

 30 สิงหาคม  2564

(ช่ือหน่วยงำน)....ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์...........

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน.......สิงหำคม...2564........



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
ส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ 

 
 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ........ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์........................................................... .............. 
วัน/เดือน/ปี : ........30..สิงหาคม..2564..................................................................................................  
หัวข้อ: ............ขออนุญาตเผยแพร่ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประจ าเดือน  สิงหาคม 2564   ปีงบประมาณ 2564..... 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

          เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของส านักงาน
สาธารณสขุอ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวัดสกลนคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ส านักงาน
สาธารณสขุอ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวัดสกลนคร ขออนุญาตเผยแพร่ ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง
(สขร.1 เดือน ส.ค.64 )ปีงบประมาณ 2564 ของส านักงานสาธารณสขุอ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวัดสกลนคร บนบอร์ด

ประชาสัมพันธ์และบนเวบไซต์ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร 

Linkภายนอก: http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_chareonsin 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 

 
        

(นายกิ่งเพชร  ศรเีทยีน) (นายสงัคีบ  กุลวงศ์) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอเจรญิศิลป ์

            วันท่ี  30  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564       วันท่ี  30  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564        
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

              
(นายกิ่งเพชร  ศรเีทยีน) 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ 
วันท่ี  30  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564        

                                                     



แบบ  สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง และ(รำคำท่ีเสนอ) และ(รำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงช่ือ ผู้รายงาน

(นายก่ิงเพชร  ศรีเทียน)

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

 2 สิงหาคม  2564

(ช่ือหน่วยงำน)....ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์...........

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน.......กรกฎำคม...2564........



แบบ  สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง และ(รำคำท่ีเสนอ) และ(รำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงช่ือ ผู้รายงาน

(นายก่ิงเพชร  ศรีเทียน)

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

 30 สิงหาคม  2564

(ช่ือหน่วยงำน)....ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์...........

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน.......สิงหำคม...2564........


