
 

                                                                  บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ โทร 042-709190 
ที ่ สน 1632/278 วันที่             1    พฤศจิกำยน    2565 
เรื่อง รำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำง เดือน ตุลำคม 2565 ปีงบประมำณ 

2566  
  

 เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
 
                       ด้วย งำนพัสดุ  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ ได้จัดท ำแผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ตำมงบประมำณท่ีได้จัดสรรเมื่อปีที่แล้วไปพลำงก่อน นั้น 

            กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ ขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  (แบบ สขร.1) ประจ ำปีงบประมำณ 2566    ประจ ำเดือน   เดือน ตุลำคม 2565   
ดังแนบมำพร้อมหนังสือนี้ 

 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 

                                             
      (นำงสำววัชรี  ชีมุน) 
          นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
-ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควรอนุมัติ 
 

                  
       (นำยกิ่งเพชร  ศรีเทียน) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
         ทราบ 

                                                                       
   (นำยอุดม  วรโคตร)  

                   สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
โทร. 042-709190 
 
 
 

“อยู่สกล รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 



 

                                                                  บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ โทร 042-709190 
ที ่ สน 1632/279 วันที่             1    พฤศจิกำยน    2565 
เรื่อง ขออนุญำตน ำรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำง (สขร.1) ประจ ำเดือน 

ตุลำคม 2565   ปีงบประมำณ 2566  เพ่ือเผยแพร่ 
  

 เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
 

                      ดว้ย งำนพัสดุ  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ ได้จัดท ำแผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ตำมวงเงินงบประมำณที่ได้จัดสรรเมื่อปีที่แล้วไปพลำงก่อน นั้น 

           เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำม แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเกิดควำมโปร่งใส จึงขออนุญำตน ำ รำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ 2566 (แบบ สขร.1 เดือนตุลำคม 2565)    ของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์   เผยแพร่บนเวบไซต์และบอร์ดประชำสัมพันธ์   ของส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอเจริญศิลป์ ต่อไป 

 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุญำต 
 
 

       
(นำยกิ่งเพชร  ศรีเทียน) 

                                                       นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
 

 อนุญาต 

                                                                                           
                      (นำยอุดม  วรโคตร)  

                                        สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
 
 
 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
โทร. 042-709190 
 
 
 
 
 

“อยู่สกล รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 



 

                                                                  บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ โทร 042-709190 
ที ่ สน 1632/284 วันที่             1    ธันวำคม    2565 
เรื่อง รำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำง เดือน พฤศจิกำยน 2565 

ปีงบประมำณ 2566  
  

 เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
 
                       ด้วย งำนพัสดุ  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ ได้จัดท ำแผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ตำมงบประมำณท่ีได้จัดสรรเมื่อปีที่แล้วไปพลำงก่อน นั้น 

            กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ ขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  (แบบ สขร.1) ประจ ำปีงบประมำณ 2566    ประจ ำเดือน   เดือน พฤศจิกำยน 
2565   ดังแนบมำพร้อมหนังสือนี้ 

 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 

                                             
      (นำงสำววัชรี  ชีมุน) 
          นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
-ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควรอนุมัติ 
 

                  
       (นำยกิ่งเพชร  ศรีเทียน) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
         ทราบ 

                                                                       
   (นำยอุดม  วรโคตร)  

                   สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
โทร. 042-709190 
 
 
 

“อยู่สกล รักสกล  ท ำเพ่ือสกลนคร” 



 

                                                                  บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ โทร 042-709190 
ที ่ สน 1632/367 วันที่             1    ธันวำคม    2565 
เรื่อง ขออนุญำตน ำรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำง (สขร.1) ประจ ำเดือน 

พฤศจิกำยน 2565   ปีงบประมำณ 2566  เพ่ือเผยแพร่ 
  

 เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
 

                      ดว้ย งำนพัสดุ  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ ได้จัดท ำแผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ตำมวงเงินงบประมำณที่ได้จัดสรรเมื่อปีที่แล้วไปพลำงก่อน นั้น 

           เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำม แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเกิดควำมโปร่งใส จึงขออนุญำตน ำ รำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ 2566 (แบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกำยน 2565)    
ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์   เผยแพร่บนเวบไซต์และบอร์ดประชำสัมพันธ์   ของส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ ต่อไป 

 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุญำต 
 
 

       
(นำยกิ่งเพชร  ศรีเทียน) 

                                                       นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
 

 อนุญาต 

                                                                                           
                      (นำยอุดม  วรโคตร)  

                                        สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
 
 
 
 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
โทร. 042-709190 
 
 
 
 
 

“อยู่สกล รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 



 

                                                                  บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ โทร 042-709190 
ที ่ สน 1632/374 วันที่             28    ธันวำคม    2565 
เรื่อง รำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำง เดือน ธันวำคม 2565 

ปีงบประมำณ 2566  
  

 เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
 
                       ด้วย งำนพัสดุ  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ ได้จัดท ำแผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ตำมวงเงินงบประมำณที่ได้จัดสรรเมื่อ 25 พฤศจิกำยน 2565 นั้น 

            กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ ขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  (แบบ สขร.1) ประจ ำปีงบประมำณ 2566    ประจ ำเดือน   เดือน ธันวำคม 2565   
ดังแนบมำพร้อมหนังสือนี้ 

 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 

                                             
      (นำงสำววัชรี  ชีมุน) 
          นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
-ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควรอนุมัติ 
 

                  
       (นำยกิ่งเพชร  ศรีเทียน) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
         ทราบ 

                                                                       
   (นำยอุดม  วรโคตร)  

                   สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
โทร. 042-709190 
 
 
 

“อยู่สกล รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 



 

                                                                  บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ โทร 042-709190 
ที ่ สน 1632/375 วันที่             28    ธันวำคม    2565 
เรื่อง ขออนุญำตน ำรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำง (สขร.1) ประจ ำเดือน 

ธันวำคม 2565   ปีงบประมำณ 2566  เพ่ือเผยแพร่ 
  

 เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
 

                      ดว้ย งำนพัสดุ  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ ได้จัดท ำแผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ตำมวงเงินงบประมำณที่ได้จัดสรรเมื่อ 25 พฤศจิกำยน 2565 นั้น 

           เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำม แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเกิดควำมโปร่งใส จึงขออนุญำตน ำ รำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ 2566 (แบบ สขร.1 เดือน ธันวำคม 2565)    
ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์   เผยแพร่บนเวบไซต์และบอร์ดประชำสัมพันธ์   ของส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ ต่อไป 

 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุญำต 
 
 

       
(นำยกิ่งเพชร  ศรีเทียน) 

                                                       นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
 

 อนุญาต 

                                                                                           
                      (นำยอุดม  วรโคตร)  

                                        สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
 
 
 
 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
โทร. 042-709190 
 
 
 
 
 

“อยู่สกล รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 



 

                                                                  บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ โทร 042-709190 
ที ่ สน 1632/395 วันที่             28   ธันวำคม    2565 
เรื่อง รำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำง  ปีงบประมำณ 2566 ไตรมำสที่ 1 

  

 เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
 
                       ด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร ได้แจ้งจัดสรรงบประมำณ รำยจ่ำยประจ ำปี 
(งบด ำเนินกำรภำรกิจพ้ืนฐำน) ปีงบประมำณ 2565 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 2566 ตำมวงเงินที่ได้รับจัดสรร ไตรมำสที่ 1 
(เดือน ตุลำคม-ธันวำคม 2565)   ดังแบบ สขร.1 แนบมำพร้อมหนังสือนี้ 

 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำทรำบ 
 

                                             
      (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 1632/396 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 

 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุญำต 
 
 

                                             
      (นำงสำววัชรี  ชีมุน) 
          นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
-ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควรอนุมัติ 
 

                  
       (นำยกิ่งเพชร  ศรีเทียน) 
นกัวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
         ทราบ 

                                                                       
   (นำยอุดม  วรโคตร)  

                   สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
 
 
 

“อยู่สกล รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 


