
 

                                                                  บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ โทร 042-709190 
ที ่ สน 1632/469 วันที่             30   พฤศจิกำยน    2565 
เรื่อง แจ้งกำรจัดสรรงบประมำณ และกำรจัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำง  ปีงบประมำณ 2565 

  

 เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
 
                       ด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร ได้แจ้งจัดสรรงบประมำณ รำยจ่ำยประจ ำปี 
(งบด ำเนินกำรภำรกิจพ้ืนฐำน) งวดที่ 1 ปีงบประมำณ 2566 เมื่อวันที่  25 พฤศจิกำยน 2565  โดยให้ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ จัดท ำโครงกำรตำมจ ำนวนเงินที่จัดสรร เพ่ืออนุมัติโครงกำรและขออนุมัติด ำเนินกำร
ตำมโครงกำร  นั้น 

            กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ ได้จัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ตำมวงเงินที่ได้รับจัดสรร เรียบร้อยแล้ว  จึงขออนุมัติแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงดังกล่ำว เพ่ือ
ด ำเนินกำรตำมแผนและเผยแพร่ต่อสำธำรณชน ต่อไป 

 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำอนุมัติ 
 
 

                                             
      (นำงสำววัชรี  ชีมุน) 
         นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
-ได้ตรวจสอบแล้ว เพ่ือโปรดทรำบ / เห็นควรอนุมัติ 
 

                   
       (นำยกิ่งเพชร  ศรีเทียน) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
            ทราบ/อนุมัต ิ
                                                                        

                                                                    
  (นำยอุดม  วรโคตร) 

                  สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
 

 
 
 

“อยู่สกล รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 



                                                                  บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ โทร 042-709190 
ที ่ สน 1632/470 วันที่             30   พฤศจิกำยน    2565 
เรื่อง แจ้งไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณประเภทงบลงทุน  ปีงบประมำณ 2566 

  

 เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
 
                       ด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร ได้แจ้งจัดสรรงบประมำณ รำยจ่ำยประจ ำปี 
(งบด ำเนินกำรภำรกิจพ้ืนฐำน) งวดที่ 1 ปีงบประมำณ 2566 เมื่อวันที่  25 พฤศจิกำยน 2565  ส่วนงบประมำณ
ประเภทงบลงทุนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ ปีงบประมำณ 2566 ไม่ได้รับกำรจัดสรร  นั้น 

            กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ จึงขอแจ้ง ไม่ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณประเภท งบลงทุนดังกล่ำว จึงไม่ได้จัดท ำแผนงบประมำณดังกล่ำว 

 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 
 

                                             
      (นำงสำววัชรี  ชีมุน) 
        นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
-ได้ตรวจสอบแล้ว เพื่อโปรดทรำบ 
 

                   
       (นำยกิ่งเพชร  ศรีเทียน) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
               ทราบ 
                                                                        

                                                                   
 (นำยอุดม  วรโคตร) 

                  สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
 

 
 
 

“อยู่สกล รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 
 
 
 
 
 



                                                                  บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ โทร 042-709190 
ที ่ สน 1632/471 วันที่             30  พฤศจิกำยน    2565 
เรื่อง ขออนุญำตน ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ 2566  เผยแพร่ 

  

 เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
 

                       ด้วย กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ได้จัดท ำแผน 
ปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ 2566 ตำมที่ได้รับแจ้งจัดสรร จำกส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร  นั้น 

            เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำม กรอบแนวทำงและมำตรกำรเพ่ือส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงปีงบประมำณ 2566   จึงขออนุญำตน ำ แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ 2566 ของส ำนักงำน    
สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์   เผยแพร่บนเวบไซต์และบอร์ดประชำสัมพันธ์    ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
เจริญศิลป์ ต่อไป 

 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุญำต 
 
 

       
(นำยกิ่งเพชร  ศรีเทียน) 

                                                       นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
 

       อนญุาต 

                                                                                                                    
                       (นำยอุดม  วรโคตร) 

                                                 สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“อยู่สกล รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 
 



















ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1.ค่าวัสดุส านักงาน รายการ 0 วิธีเฉพาะเจาะจง
2.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ 0 วิธีเฉพาะเจาะจง
3.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ 0 วิธีเฉพาะเจาะจง

4.ค่าซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ รายการ 0 วิธีเฉพาะเจาะจง
5.ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง รายการ 15,000 วิธีเฉพาะเจาะจง  /  /  /
6.ค่าสาธารณูปโภค รายการ 0 วิธีเฉพาะเจาะจง
7.ค่าจ้างเหมาบริการ รายการ 0

15,000

ลงช่ือ ผู้จัดท าแผน ลงช่ือ ผู้อนุมัติแผน

 สาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ไตรมาส 4

(นายอุดม  วรโคตร)

จ านวน 
หน่วยนับ

งบประมาณ
(บาท)

 
(ประมาณการ)

วิธีจัดหา

แผนปฎิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

    (นางสาววัชรี  ชีมุน)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร

จัดซ้ือจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ สนับสนุนภารกิจพ้ืนฐานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ปีงบประมาณ 2566 งวดท่ี 1(ได้รับจัดสรร 15,000 บาท)

ไตรมาส 3

งบบริหารจัดการ
สนับสนุนภารกิจพ้ืนฐาน 

สสอ.เจริญศิลป์

1

รวม

ช่ือโครงการ รายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้างล าดับ



 
 

 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
ที ่ 49     /๒๕65 

เรื่อง  มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ปิดประกำศและปลดประกำศเผยแพร่ข้อมูลทั่วไปและกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖6 

 
 ตามที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ ได้ด าเนินการจัดแผนปฏิบัติการและการจัดซื้อจัดจ้าง 
และจะมีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีต่าง ๆ  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕66 นั้น เพ่ือให้การตรวจสอบ และการ
เผยแพร่ข้อมูล แก่สาธารณชนและผู้สนใจ ถูกต้องเรียบร้อยเป็นไปตามระเบียบจึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้มีหน้าที่ 
ปิดประกาศและปลดประกาศเผยแพร่ รวมทั้ง น าเผยแพร่บนเวบไซต์ของหน่วยงาน เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร  ทุกประเภท  ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕66 ดังนี้ 
  ๑. นายกิ่งเพชร  ศรีเทียน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     
  ๒. นางสาววัชรี  ชีมุน    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ       
 
  หน้ำที่รับผิดชอบ 
   ๑. ปิดประกาศและปลดประกาศ การเผยแพร่ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
   ๒. ปิดประกาศและปลดประกาศ การเผยแพร่ข้อมูลเมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
   ๓. จัดท ารายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) เสนอผู้บังคับบัญชา
พร้อมทั้งปิดประกาศและปลดประกาศในบอร์ดประชาสัมพันธ์/เผยแพร่บนเวบไซต์ของหน่วยงาน ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
   ๑.๔ งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565  เป็นต้นไป 
 
  สั่ง ณ วันที่    30      เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕65 
 
                                                                                   

                                                                                        
  (นายอุดม  วรโคตร) 

        สาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ 

 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2566 
ส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ 

 
 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ........ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์........................................................... .............. 
วัน/เดือน/ปี : ........30..พฤศจิกายน..2565..................................................................................................  
หัวข้อ: ............ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 และค าสั่งปิดประกาศ
ปลดประกาศ..... 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

          เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MOPH ITA) ของส านักงาน
สาธารณสขุอ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวัดสกลนคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ส านักงาน

สาธารณสขุอ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ขออนุญาตเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 
2566 และค าสั่งปิดประกาศปลดประกาศ. ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร 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) (นายอดุม  วรโคตร) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ ต าแหน่ง.สาธารณสุขอ าเภอเจรญิศิลป ์
วันท่ี  30  เดือน พฤศจกิายน  พ.ศ. 2565       วันท่ี  30  เดือน พฤศจกิายน  พ.ศ. 2565       

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

            
(นายกิ่งเพชร  ศรเีทยีน) 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ 
วันท่ี  30  เดือน พฤศจกิายน  พ.ศ. 2565       

                                                     


