
 

                               บันทึกข้อความ                                          
ส่วนราชการ     ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร ๔๗๒๙๐ 
 

ที่  สน ๑๖32/564          วันที่     4  พฤศจิกำยน  ๒๕65 
 

เรื่อง แจ้งรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง และปัญหำอุปสรรค ในรอบปีงบประมำณ 2565 
............................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................ ........ 

เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 

  ด้วย   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ปปช.) ได้
ด ำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (MOPH ITA) และ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร ให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ ด ำเนินงำนด้ำนประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใส  ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ 2566 และ งำนพัสดุ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในปีงบประมำณ 2565 นั้น 

เพ่ือให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ(MOPHITA)  
ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส สำมำรถ
ตรวจสอบได้ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ ขอรำยงำนผลกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง ในรอบปีงบประมำณ 2565 และปัญหำอุปสรรคท่ีพบในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง   ของส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร ดังแนบเรียนมำพร้อมนี้จ ำนวน 1  เล่มนี้ และขออนุญำตเผยแพร่   ผลกำร
วิเครำะห์  กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในรอบปีงบประมำณ 2565 ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ จังหวัด
สกลนคร บนบอร์ดประชำสัมพันธ์และเวบไซต์ ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
 

 
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและขออนุญำตเผยแพร่ฯ ต่อไป 

          
                

                                                                                           
      (นำยกิ่งเพชร  ศรีเทียน) 
            นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

 
 
                   ทราบ/อนุญาต 

                                                                    
                    (นำยอุดม  วรโคตร)  

                                    สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
 
 
 

“อยู่สกล รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ 

ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2566 

ส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงำน : ........ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์.........................................................................  
วัน/เดือน/ปี : ........4..พฤศจิกำยน..2565..................................................................................................  
หัวข้อ: ............ขออนุญำตเผยแพร่ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบปีงบประมำณ 2564..... 
รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) 

          เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MOPH 
ITA) ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ขออนุญาตเผยแพร่ ผลการ
วิเคราะห์ การจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ 2565 ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์
จังหวัดสกลนคร 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) (นำยสงัคีบ  กุลวงศ)์ 
ต ำแหน่ง นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
วันที่  4  เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2565       วันที่  4  เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2565 

 

 
ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

    
(นำยกิ่งเพชร  ศรีเทียน) 

ต ำแหน่ง นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
วันที่  4  เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2565       

                                                     



 

 

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์   

จังหวัดสกลนคร 



 

ค าน า 
 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร   ได้จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์
ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ  2565  เพ่ือให้เป็นไปตำมกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( MOPH Integrity and Transparency  
Assessment  : MOPH ITA ) ประจ ำปีงบประมำณ  2565 ของศูนย์ประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  
(  ส ำนักงำน ปปช. )  ในหัวข้อกำรประเมิน ท่ี  MOIT 3  มีกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ประจ ำปีงบประมำณ ท่ีผ่ำนมำ  (ปี 2565)  ท่ีก ำหนดให้ส่วนรำชกำรได้น ำผลกำรวิเครำะห์ไป
ปรับปรุงและพัฒนำ กระบวนกำรปฏิบัติงำน  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐท่ีต้อง
แสดงออกถึงควำมโปร่งใส  ตรวจสอบได้  ในกำรด ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
เกิดควำมคุ้มค่ำและเป็นประโยชน์ต่อภำครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           งำนพัสดุ กลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป 
       ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
         ผู้จัดท ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
สารบญั 

 
รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ฯ     ส ำหรับผู้บริหำร                                                1 
ผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงของงำนพัสดุฯ ปี 2565    2 
รำยงำนวิเครำะห์ จ ำแนก 5 องค์ประกอบ      3 
บรรณำนุกรม         5 
 



 

1 

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  2565 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร 
          ส าหรับผู้บริหาร 
********************************************************************************* 
 ในปีงบประมำณ  2565   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์    ได้รับอนุมัติ
งบประมำณท้ังสิ้นเป็นงบประมำณรำยจ่ำยพื้นฐำน  เป็นเงิน 126,000.-บำท (-หนึ่งแสนสองหมื่น
หกพันบำทถ้วน-) รวมโครงกำรท้ังสิ้น   7  โครงกำร  ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 7 โครงกำร คิดเป็น 
ร้อยละ 100 ใช้เงินไปทั้งสิ้น 126,000.- บำทร้อยละ 100     โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 
 



 
2 

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

 1. ผลการด าเนินงานของงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
     ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมำณงบรำยจ่ำยพ้ืนฐำน จ ำนวน 7 รำยกำร เป็นเงิน 126,000.-บำท (-หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบำทถ้วน-) 
ซึ่งได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมรำยกำรที่ได้รับจัดสรรดังกล่ำว จึงขอรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังรำยละเอียด
ต่อไปนี้ 

ล ำดับ รำยกำร วิธีจัดซื้อ งบที่ได้รับจัดสรร รำคำที่จัดซื้อได้ สำมำรถ
ประหยัดได้ 

ด ำเนินกำรเสร็จ 
(ร้อยละ) 

ปัญหำ/
อุปสรรค 

1. ซื้อวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิง เฉพำะเจำะจง 90,000 85,135 4,865 100 - 

2. ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เฉพำะเจำะจง 1,000 1,000 - 100 - 

3. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เฉพำะเจำะจง 1,000 1,000 - 100 - 

4. ซื้อวัสดุส ำนักงำน เฉพำะเจำะจง 1,000 1,000 - 100 - 

5. ซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะ เฉพำะเจำะจง 15,000 15,295 -295 100 - 

6. จ้ำงเหมำบริกำร เฉพำะเจำะจง 1,000 1,000 - 100 - 

7. ค่ำสำธำรณูปโภค เฉพำะเจำะจง 17,000 16,442.23 - 100 - 

 รวม  - 126,000 121,430 4,570 100 - 
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 2. จ าแนกร้อยละจ านวนรายการจัดซื้อตามวิธีวิธีการจัดซื้อ 
 ร้อยละจ ำนวนรำยกำรจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จำกตำรำง
ดังกล่ำวข้ำงต้น มีรำยกำรที่จะต้องจัดซื้อทั้งสิ้น 7 รำยกำร พบว่ำจัดซื้อ/จ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง  จ ำนวน 7 
รำยกำร  คิดเป็นร้อยละ 100 ของรำยกำรที่จัดซื้อจัดจ้ำงทั้งหมด  
 
  3. ร้อยละเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ าแนกตามวิธีจัดซื้อ 
     ร้อยละของเงินงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 จำกตำรำงจะเห็นได้ว่ำ งบประมำณจำกงบประมำณรำยจ่ำยพ้ืนฐำน   ได้รับจัดสรรจ ำนวน 
126,000.-บำท (-หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบำทถ้วน-) ด ำเนินกำรแล้ว คิดเป็น ร้อยละ 100 
 

 4. ร้อยละการด าเนินการจัดซื้อเสร็จเรียบร้อยในปีงบประมาณ 
     ผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อแล้วเสร็จ ในกำรจัดซื้อปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ได้รับจัดสรร 
รวม 7 รำยกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ จัดซื้อแล้วเสร็จ จ ำนวน 7 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 5. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
     กำรจัดซื ้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ ด้วยงบประมำณภำรกิจพื้นฐำนอยู่
ภำยใต้กำรตรวจสอบจำกงำนพัสดุ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร ก่อนที่จะได้รับ
กำรสนับสนุนงบประมำณจึงมีควำมเสี่ยงในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงน้อย เพรำะได้รับกำรตรวจสอบควำมถูกต้องอีก
ชั้นหนึ่ง  
 
     6. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัด  
     1. ผู้ประกอบกำรหรือร้ำนค้ำ ท ำใบเสนอรำคำล่ำช้ำ ท ำให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงล่ำช้ำไปด้วย 
                        2.งบประมำณได้รับกำรสนับสนุนไม่เพียงพอต่อภำรกิจที่ต้องด ำเนินงำนในแต่ละปีและมี  
แนวโน้มลดลงทุกปี(ปีงบประมำณ 2564 ได้รับกำรสนับสนุน 126,000.- บำท ปีงบประมำณ 2565 ได้รับ 
กำรสนับสนุน 126,000.- บำท อัตรำเท่ำเดิม)  ซึ่งไม่สอดคล้องกับภำรงำน และสภำพเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้นใน 
ปัจจุบัน เนื่องจำกค่ำสำธำรณูปโภคมีอัตรำกำรเก็บสูงขึ้น  (ค่ำน้ ำมัน/ค่ำ Ft ของไฟฟ้ำ) 

              3.กำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณจนเกินไป   เช่นกำรให้เบิกให้แล้วเสร็จในวันที่ 15 
ของเดือน กรกฎำคม ของทุกปีท ำให้เกิดปัญหำเรื่องค่ำใช้จ่ำยประจ ำเช่น ค่ำสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ในส่วนที่
เหลืออีก 3 เดือน ไม่มีงบประมำณมำสนับสนุนได้ท ำให้เป็นภำระ ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ ที่ต้องหำ
งบประมำณจำกแหล่งอ่ืนมำใช้จ่ำย 
                        4.ขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ ซ่ึงจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน
ภำยใต้ พระรำชบัญญัติ กฎ ระเบียบฯ ต่ำง ๆ ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และเจ้ำหน้ำที่ท่ีปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุโดยตรง
ไม่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ท ำให้เกิดควำมผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง ทั้งยัง
ปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนอ่ืนๆ อีกด้วย 



 

                         5.กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศเทศของกรมบัญชีกลำง ผ่ำน
ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ไม่สำมำรถเชื่อมต่อเข้ำระบบได้ เนื่องจำกระบบ
ขัดข้องและมีกำรปิดปรับปรุงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพ่ือปรับปรุงโปรแกรม 
ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรปฏิบัติงำน  

                      4    

            6.กรมบัญชีกลำงมีกำรออกกฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทำงปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมียกเลิกหนังสือเวียนเพ่ือปรับปรุงแก้ไขแนวทำงปฏิบัติ ท ำให้กำรปฏิบัติงำนไม่เกิดควำม
คล่องตัว เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนต้องตรวจสอบ แก้ไข และติดตำมศึกษำกฎระเบียบ และหนังสือเวียน 
เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องและเป็นไปตำมแนวทำงปฏิบัติปัจจุบัน  
                       5. พระรำชบัญญัติ กฎ ระเบียบฯ บำงข้อสื่อควำมหมำยที่มีควำมซับซ้อน ต้องใช้กำรตีควำม 
ส่งผล ให้กำรทำงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเกิดควำมล่ำช้ำ เนื่องจำกต้องใช้เวลำในกำรหำรือกับกรมบัญชีกลำง 
เพ่ือควำมเข้ำใจที่ถูกต้องและป้องกันควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อน  
 

 7. วิเคราะห์การประหยัดงบประมาณ 
     ผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รวม 7 รำยกำร โดยสำมำรถประหยัดงบประมำณได้ ร้อยละ 
- ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร จ ำนวน 7 รำยกำร คิดเป็นเงินที่ได้รับจัดสรร 126,000.-บำท (-หนึ่งแสนสองหมื่น
หกพันบำทถ้วน-)  จัดซื้อได้ 121,430.-บำท ประหยัดเงินได้ 4,570.-บำท สำมำรถประหยัดงบประมำณได้ 
ร้อยละ  3.62  และสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดได้ 

 8. แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานการจัดซื้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     1.ก ำกับติดตำมผู้ประกอบหรือร้ำนค้ำ ให้ท ำใบเสนอรำคำ เพ่ือเป็นไปตำมก ำหนดเวลำใน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
                        2. คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ควรมีกำรควบคุมกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำม
เงื่อนไขหรือข้อก ำหนดในสัญญำ และบริหำรสัญญำให้เป็นไปตำมก ำหนดเวลำหรือข้ันตอนที่จะต้องปฏิบัติ กำร
ตรวจรับพัสดุตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  
                        3. จัดสรรบุคลำกร ที่มีควำมรู้ด้ำนกฎหมำย มำปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ กำรคลัง กำรเงินและ
บัญชี โดยตรง เนื่องจำกกำรปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ กระบวนงำนมีส่วนเกี่ยวข้องกับพระรำชบัญญัติ กฎ ระเบียบ
และกฎหมำยข้ำงเคียงอ่ืนที่เก่ียวข้อง  

        4.ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นเจ้ำหน้ำที่/หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่    ต้องศึกษำระเบียบที่ออกมำ 
ใหม่ให้ละเอียดถี่ถ้วน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน มีฝึกอบรมทั้งภำคทฤษฎีและ
ภำคปฏิบัติ เนื่องจำกมีกำรน ำระบบโปรแกรม e-GP มำใช้อย่ำงเต็มรูปแบบ  ต้องศึกษำวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุก
วิธี ถึงแม้งบประมำณที่ได้รับจัดสรรในขณะนี้ยังไม่มำกพอ  แต่หำกมีควำมช ำนำญจะสำมำรถด ำเนินกำรได้
เมื่อได้รับจัดสรรงบประมำณในอนำคต 

         5.หนว่ยงำนผู้ใช้พัสดุ ต้องจัดท ำรำยละเอียดพัสดุที่ต้องกำรให้จัดหำใช้ชัดเจน 
         6.กำรจัดซื้อจัดจ้ำง วัสดุประเภทต่ำงๆ ต้องก ำหนดแผนกำรจัดซื้อให้ชัดเจน 



 

                         7. มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผน และมีกำรก ำกับ 
ติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ได้ด ำเนินกำรตำมแผนจัดซื้อจัดจ้ำง และก ำกับติดตำม 
ท ำให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปตำมแผน 

                        8.. ก ำกับติดตำมผู้ประกอบหรือร้ำนค้ำ ให้ท ำใบเสนอรำคำ เพ่ือเป็นไปตำมก ำหนดเวลำใน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
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เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 

  ด้วย   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ(ส ำนักงำน ปปช.) ได้
ด ำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (MOPH ITA) และ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร ให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ ด ำเนินงำนด้ำนประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใส  ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ 2566 นั้น 

เพ่ือให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ(MOPHITA)  
ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส สำมำรถ
ตรวจสอบได้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ขออนุญำตเผยแพร่   ผลกำรวิเครำะห์ กำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ในรอบปีงบประมำณ 2565 ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร บนบอร์ด
ประชำสัมพันธ์และบนเวบไซต์ ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร  
 

 
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุญำต 
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“อยู่สกล รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 
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ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2566 

ส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ 
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          เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MOPH ITA) ของส านักงาน
สาธารณสขุอ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวัดสกลนคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ส านักงาน
สาธารณสขุอ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ขออนุญาตเผยแพร่ ผลการวิเคราะห์ การจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบ
ปีงบประมาณ 2565 ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลปจ์ังหวัดสกลนคร บนบอร์ดประชาสัมพันธ์และบนเวบไซต์ 

ของส านักงานสาธารณสขุอ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
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ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 

 
  

(นายกิ่งเพชร  ศรเีทยีน) (นายอดุม  วรโคตร) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอเจรญิศิลป ์
วันท่ี  4  เดือน พฤศจกิายน  พ.ศ. 2565       วันท่ี  4  เดือน พฤศจกิายน  พ.ศ. 2565 

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

    
(นายกิ่งเพชร  ศรเีทยีน) 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ 
วันท่ี  4  เดือน พฤศจกิายน  พ.ศ. 2565       

                                                     


