
 
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 : ........1..พฤศจิกายน..2565.................................................................................................  
หัวข้อ: ............ขออนุญาตเผยแพร่ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประจ าเดือน  ตุลาคม 2565   ปีงบประมาณ 2566..... 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

          เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MOPH ITA) ของส านักงาน
สาธารณสขุอ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวัดสกลนคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ส านักงาน
สาธารณสขุอ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวัดสกลนคร ขออนุญาตเผยแพร่ ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง
(สขร.1 เดือน ต.ค.65 )ปีงบประมาณ 2566 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  1  เดือน พฤศจกิายน  พ.ศ. 2565       วันท่ี  1  เดือน พฤศจกิายน  พ.ศ. 2565 

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

    
(นายกิ่งเพชร  ศรเีทยีน) 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ 
วันท่ี  1  เดือน พฤศจกิายน  พ.ศ. 2565       

                                                     



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2565 
ส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ 

 
 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ........ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์........................................................... .............. 
วัน/เดือน/ปี : ........1..ธันวาคม..2565.................................................................................................  
หัวข้อ: ............ขออนุญาตเผยแพร่ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประจ าเดือน  พฤศจิกายน 2565   ปีงบประมาณ 2566..... 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

          เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MOPH ITA) ของส านักงาน
สาธารณสขุอ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวัดสกลนคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ส านักงาน
สาธารณสขุอ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวัดสกลนคร ขออนุญาตเผยแพร่ ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง
(สขร.1 เดือน พ.ย.65 )ปีงบประมาณ 2566 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  1  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565       วันท่ี  1  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565       
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

    
(นายกิ่งเพชร  ศรเีทยีน) 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ 
วันท่ี  1  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 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: ............ขออนุญาตเผยแพร่ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ไตรมาส 1  
ตุลาคม-ธันวาคม 2565   ปงีบประมาณ 2566..... 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

          เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MOPH ITA) ของส านักงาน
สาธารณสขุอ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวัดสกลนคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ส านักงาน
สาธารณสขุอ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวัดสกลนคร ขออนุญาตเผยแพร่ ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง
(สขร.1 เดือน ต.ค.-ธ.ค.65 )ปีงบประมาณ 2566 ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศลิป์ 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) (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       

                                                     



 
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 าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 
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
จ้าง(สขร.1)ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2565) ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
เจริญศิลป ์ จังหวัดสกลนคร บนบอร์ดประชาสัมพันธ์และบนเวบไซต์ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจรญิศิลป์ จังหวัด

สกลนคร 

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       

                                                     


