
 

                                                                  บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ โทร 042-709190 
ที ่ สน 1632/467 วันที่             28   ธันวำคม    2565 
เรื่อง รำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำง  ปีงบประมำณ 2566 ไตรมำสที่ 1 

  

 เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
 
                       ด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร ได้แจ้งจัดสรรงบประมำณ รำยจ่ำยประจ ำปี 
(งบด ำเนินกำรภำรกิจพ้ืนฐำน) ปีงบประมำณ 2566 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2565 โดยให้ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอเจริญศิลป์ จัดท ำโครงกำรตำมจ ำนวนเงินที่จัดสรร กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญ
ศิลป์ ได้จัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ตำมวงเงินที่ได้รับจัดสรร เรียบร้อยแล้ว นั้น 

            งำนพัสดุ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ ขอรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ตำมวงเงินที่ได้รับจัดสรร ไตรมำสที่ 1 
(เดือน ตุลำคม-ธันวำคม 2565)   ดังแบบ สขร.1 แนบมำพร้อมหนังสือนี้ 

 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำทรำบ 
 

                                            
      (นำงสำววัชรี  ชึมุน) 
        นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
-ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควรอนุมัติ 
 

                   
       (นำยกิ่งเพชร  ศรีเทียน) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
        ทราบ 

                                                                     
  (นำยอุดม  วรโคตร) 

                             สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
 

 
 
 

“อยู่สกล รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 



 

                                                                  บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ โทร 042-709190 
ที ่ สน 1632/468 วันที่             28  ธันวำคม    2565 
เรื่อง ขออนุญำตน ำรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำง  ปีงบประมำณ 2566  

เผยแพร่ 
  

 เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
 

                       ด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร ได้แจ้งจัดสรรงบประมำณ รำยจ่ำยประจ ำปี 
(งบด ำเนินกำรภำรกิจพ้ืนฐำน) ปีงบประมำณ 2566 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2565 โดยให้ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอเจริญศิลป์ จัดท ำโครงกำรตำมจ ำนวนเงินที่จัดสรร กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญ
ศิลป์ ได้จัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ตำมวงเงินที่ได้รับจัดสรร เรียบร้อยแล้ว นั้น 

           เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำม แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเกิดควำมโปร่งใส จึงขออนุญำตน ำ รำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ 2566 (แบบรำยงำน สขร.1 เดือนตุลำคม-
ธันวำคม 2565)    ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์   เผยแพร่บนเวบไซต์และบอร์ดประชำสัมพันธ์   
ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ ต่อไป 

 

   จงึเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุญำต 
 
 

                                              
        (นำงสำววัชรี  ชีมุน) 
          นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
-ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควรอนุมัติ 
 

                   
       (นำยกิ่งเพชร  ศรีเทียน) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
        ทราบ 

                                                                        
  (นำยอุดม  วรโคตร) 

                             สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
 
 
 

                “อยู่สกล รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 



แบบสรุป  สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

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

1 จัดซ้ือวัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิง(ตค.65) 8,000.00 8,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ปริโตรเลียมไทย จ้ำกัด บ.ปริโตรเลียมไทย จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด  วันที  28 ธ.ค..65

2 จัดซ้ือวัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิง(พย.65) 7,000.00 7,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ปริโตรเลียมไทย จ้ำกัด บ.ปริโตรเลียมไทย จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด  วันที  28 ธ.ค..65

ลงชื อ ผู้รำยงำน

(นำงสำววัชรี  ชีมุน)

ต้ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร

 28 ธันวำคม 2565

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

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงไตรมำสท่ี 1 ปีงบประมำณ 2566 เดือน..ตุลำคม-ธันวำคม.2565........



 
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 : ........28..ธันวาคม..2565..................................................................................................  
หัวข้อ: ............ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 
ไตรมาสที่ 1(ตุลาคม-ธันวาคม 2565)..... 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

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

สาธารณสขุอ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ขออนุญาตเผยแพร่ รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัด
จ้างปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2565) ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศลิป ์

จังหวัดสกลนคร บนบอร์ดประชาสัมพันธ์และบนเวบไซต์ 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  28  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565       วันท่ี  28  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565       
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

            
(นายกิ่งเพชร  ศรเีทยีน) 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ 
วันท่ี  28  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565       

                                                     


