
                                                                   บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 โทร 042-769074 
ที ่  สน 0732 / 532 วันที ่  ๒5  ตุลาคม  ๒๕๖๒    

เรื่อง  รายงานผลและขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนตุลาคม 2562 

เรียน สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 
 

1.  เรื่องเดิม 
1.1  ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร    มีนโยบาย  /  มาตรการ    เพ่ือ 

พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
ใน (สขร. 1) ประจำเดือนตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563ไปแล้วนั้น 
  1.2  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  ขอรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแบบสำรวจเชิงประจักษ์ ( Evidence – Based ) พร้อมหลักฐานประกอบการรายงาน (เอกสารแนบท้าย) 

   2.  ข้อเท็จจริง 
2.1  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ ตามนโยบายด้านความโปร่งใสตามประกาศ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  นโยบาย  /  มาตรการ    เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความ
โปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เรื่องสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน (สขร. 1) เดือน
ตุลาคม 2562 
  1.2  เพ่ือใช้ประกอบการประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based 
Integrity and Transparency Assessment : EBIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการ 
ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน (สขร. 1) ประจำเดือนตุลาคม 2562 (เอกสารแนบท้าย) ขอรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแบบสำรวจเชิงประจักษ์ ( Evidence – Based ) พร้อมหลักฐานประกอบการรายงาน 
(เอกสารแนบท้าย) 

3.  เรื่องท่ีเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

  3.1 โปรดทราบรายงานรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน (สขร. 1) ประจำเดือน
ตุลาคม 2562 
  3.2 อนุญาตให้นำรายงานการวิเคราะห์ตามข้อ 3.1 ประกาศเผยแพร่บน  เวปไซด์ 
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_kusuman 
  3.3 อนุญาตให้แจ้งเวียนหนังสือให้หน่วยงานในสังกัดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป  
              อนุมัติ 
 

         (นางสาวญาริณฎา กันติศาฤทธิ)  
                           เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน    (นายพูลสมบัติ  ติงมหาอินทร์) 
              สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 
 



 

                                                                   บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 โทร 042-769074 
ที ่  สน 0732 / 562 วันที ่  ๒9  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒    

เรื่อง  รายงานผลและขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)เดือนพฤศจิกายน 2562 

เรียน สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 
 

1.  เรื่องเดิม 
1.1  ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร    มีนโยบาย  /  มาตรการ    เพ่ือ 

พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
ใน (สขร. 1) ประจำเดือนพฤศจิกายน  2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 ไปแล้วนั้น 
  1.2  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  ขอรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแบบสำรวจเชิงประจักษ์ ( Evidence – Based ) พร้อมหลักฐานประกอบการรายงาน (เอกสารแนบท้าย) 

   2.  ข้อเท็จจริง 
2.1  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ ตามนโยบายด้านความโปร่งใสตามประกาศ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  นโยบาย  /  มาตรการ    เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความ
โปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เรื่องสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน (สขร. 1) เดือน
พฤศจิกายน  2562 
  1.2  เพ่ือใช้ประกอบการประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based 
Integrity and Transparency Assessment : EBIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการ 
ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน (สขร. 1) ประจำเดือนพฤศจิกายน  2562 (เอกสารแนบท้าย) ขอรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแบบสำรวจเชิงประจักษ์ ( Evidence – Based ) พร้อมหลักฐานประกอบการรายงาน 
(เอกสารแนบท้าย) 

3.  เรื่องท่ีเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

  3.1 โปรดทราบรายงานรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน (สขร. 1) ประจำเดือน
พฤศจิกายน  2562 
  3.2 อนุญาตให้นำรายงานการวิเคราะห์ตามข้อ 3.1 ประกาศเผยแพร่บน  เวปไซด์ 
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_kusuman 
  3.3 อนุญาตให้แจ้งเวียนหนังสือให้หน่วยงานในสังกัดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป  
              อนุมัติ 
 

         (นางสาวญาริณฎา กันติศาฤทธิ)  
                           เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน    (นายพูลสมบัติ  ติงมหาอินทร์) 
              สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 



 

                                                                   บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 โทร 042-769074 
ที ่  สน 0732 / 583 วันที ่   9   ธันวาคม  ๒๕๖๒    

เรื่อง  รายงานผลและขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) เดือนธันวาคม 2562 

เรียน สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 
 

1.  เรื่องเดิม 
1.1  ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร    มีนโยบาย  /  มาตรการ    เพ่ือ 

พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
ใน (สขร. 1) ประจำเดือนธันวาคม  2562 ประจำปีงบประมาณ 2563ไปแล้วนั้น 
  1.2  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  ขอรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแบบสำรวจเชิงประจักษ์ ( Evidence – Based ) พร้อมหลักฐานประกอบการรายงาน (เอกสารแนบท้าย) 

   2.  ข้อเท็จจริง 
2.1  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ ตามนโยบายด้านความโปร่งใสตามประกาศ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  นโยบาย  /  มาตรการ    เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความ
โปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เรื่องสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน (สขร. 1) เดือน
ธันวาคม  2562 
  1.2  เพ่ือใช้ประกอบการประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based 
Integrity and Transparency Assessment : EBIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการ 
ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน (สขร. 1) ประจำเดือนธันวาคม  2562 (เอกสารแนบท้าย) ขอรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแบบสำรวจเชิงประจักษ์ ( Evidence – Based ) พร้อมหลักฐานประกอบการรายงาน 
(เอกสารแนบท้าย) 

3.  เรื่องท่ีเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

  3.1 โปรดทราบรายงานรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน (สขร. 1) ประจำเดือน
ธันวาคม  2562 
  3.2 อนุญาตให้นำรายงานการวิเคราะห์ตามข้อ 3.1 ประกาศเผยแพร่บน  เวปไซด์ 
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_kusuman 
  3.3 อนุญาตให้แจ้งเวียนหนังสือให้หน่วยงานในสังกัดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป  
              อนุมัติ 
 

         (นางสาวญาริณฎา กันติศาฤทธิ)  
                           เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน    (นายพูลสมบัติ  ติงมหาอินทร์) 
              สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 



                                                                   บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 โทร 042-769074 
ที ่  สน 0732 /89 วันที ่   31   มกราคม  ๒๕๖3    

เรื่อง  ขออนุญาตรายงานผล เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) เดือนมกราคม  2563 

เรียน สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 
 

1.  เรื่องเดิม 
1.1  ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร    มีนโยบาย  /  มาตรการ    เพ่ือ 

พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
ใน (สขร. 1) ประจำเดือนมกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 ไปแล้วนั้น 
  1.2  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  ขอรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแบบสำรวจเชิงประจักษ์ ( Evidence – Based ) พร้อมหลักฐานประกอบการรายงาน (เอกสารแนบท้าย) 

   2.  ข้อเท็จจริง 
2.1  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ ตามนโยบายด้านความโปร่งใสตามประกาศ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  นโยบาย  /  มาตรการ    เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความ
โปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เรื่องสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน (สขร. 1) เดือน
มกราคม 2563 
  1.2  เพ่ือใช้ประกอบการประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based 
Integrity and Transparency Assessment : EBIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการ 
ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน (สขร. 1) ประจำเดือนมกราคม 2563 (เอกสารแนบท้าย) ขอรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแบบสำรวจเชิงประจักษ์ ( Evidence – Based ) พร้อมหลักฐานประกอบการรายงาน 
(เอกสารแนบท้าย) 

3.  เรื่องท่ีเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

  3.1 โปรดทราบรายงานรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน (สขร. 1) ประจำเดือน
มกราคม 2563 
  3.2 อนุญาตให้นำรายงานการวิเคราะห์ตามข้อ 3.1 ประกาศเผยแพร่บน  เวปไซด์ 
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_kusuman 
  3.3 อนุญาตให้แจ้งเวียนหนังสือให้หน่วยงานในสังกัดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป  
              อนุมัติ 
 

         (นางสาวญาริณฎา กันติศาฤทธิ)  
                           เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน    (นายพูลสมบัติ  ติงมหาอินทร์) 
              สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 
 
 
 



                                                                   บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 โทร 042-769074 
ที ่  สน 0732 /159 วันที ่   28   กุมภาพันธ์  ๒๕๖3    

เรื่อง  ขออนุญาตรายงานผล เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์  2563 

เรียน สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 
 

1.  เรื่องเดิม 
1.1  ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร    มีนโยบาย  /  มาตรการ    เพ่ือ 

พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
ใน (สขร. 1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 ไปแล้วนั้น 
  1.2  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  ขอรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแบบสำรวจเชิงประจักษ์ ( Evidence – Based ) พร้อมหลักฐานประกอบการรายงาน (เอกสารแนบท้าย) 

   2.  ข้อเท็จจริง 
2.1  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ ตามนโยบายด้านความโปร่งใสตามประกาศ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  นโยบาย  /  มาตรการ    เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความ
โปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เรื่องสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน (สขร. 1) เดือน
กุมภาพันธ์  2563 
  1.2  เพ่ือใช้ประกอบการประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based 
Integrity and Transparency Assessment : EBIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการ 
ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน (สขร. 1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2563 (เอกสารแนบท้าย) ขอรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแบบสำรวจเชิงประจักษ์ ( Evidence – Based ) พร้อมหลักฐานประกอบการรายงาน 
(เอกสารแนบท้าย) 

3.  เรื่องท่ีเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

  3.1 โปรดทราบรายงานรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน (สขร. 1) ประจำเดือน
กุมภาพันธ์  2563 
  3.2 อนุญาตให้นำรายงานการวิเคราะห์ตามข้อ 3.1 ประกาศเผยแพร่บน  เวปไซด์ 
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_kusuman 
  3.3 อนุญาตให้แจ้งเวียนหนังสือให้หน่วยงานในสังกัดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป  
              อนุมัติ 
 

         (นางสาวญาริณฎา กันติศาฤทธิ)  
                           เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน    (นายพูลสมบัติ  ติงมหาอินทร์) 
              สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 
 
 
 



 

                                                                   บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 โทร 042-769074 
ที ่  สน 0732 /165 วันที ่   5   มีนาคม  ๒๕๖3    

เรื่อง  ขออนุญาตรายงานผล เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) เดือนมีนาคม  2563 

เรียน สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 
 

1.  เรื่องเดิม 
1.1  ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร    มีนโยบาย  /  มาตรการ    เพ่ือ 

พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
ใน (สขร. 1) ประจำเดือนมีนาคม  2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 ไปแล้วนั้น 
  1.2  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  ขอรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแบบสำรวจเชิงประจักษ์ ( Evidence – Based ) พร้อมหลักฐานประกอบการรายงาน (เอกสารแนบท้าย) 

   2.  ข้อเท็จจริง 
2.1  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ ตามนโยบายด้านความโปร่งใสตามประกาศ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  นโยบาย  /  มาตรการ    เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความ
โปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เรื่องสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน (สขร. 1) เดือน
มีนาคม  2563 
  1.2  เพ่ือใช้ประกอบการประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based 
Integrity and Transparency Assessment : EBIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการ 
ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน (สขร. 1) ประจำเดือนมีนาคม  2563 (เอกสารแนบท้าย) ขอรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแบบสำรวจเชิงประจักษ์ ( Evidence – Based ) พร้อมหลักฐานประกอบการรายงาน 
(เอกสารแนบท้าย) 

3.  เรื่องท่ีเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

  3.1 โปรดทราบรายงานรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน (สขร. 1) ประจำเดือน
มีนาคม  2563 
  3.2 อนุญาตให้นำรายงานการวิเคราะห์ตามข้อ 3.1 ประกาศเผยแพร่บน  เวปไซด์ 
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_kusuman 
  3.3 อนุญาตให้แจ้งเวียนหนังสือให้หน่วยงานในสังกัดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป  
              อนุมัติ 
 

         (นางสาวญาริณฎา กันติศาฤทธิ)  
                           เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน    (นายพูลสมบัติ  ติงมหาอินทร์) 
              สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 
 



 
 
 
 

ที่ สน 0732/533          สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสมุาลย์ 
            จังหวัดสกลนคร 47210 

      25  ตลุาคม  2562 

เรื่อง  ส่งเผยแพร่สรุปผลการดำเนนิงานจัดซื้อจัดจ้างใน (สขร. 1) ประจำเดือนตลุาคม 2562 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน (สขร. 1) ประจำเดือนตุลาคม 2562 

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ ได้จัดทำสรุปสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน (สขร. 1) 
ประจำเดือนตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ 2563 ตามที่สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร มีนโยบาย  /  มาตรการ    เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเ นินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ของอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ 
ตามนโยบายด้านความโปร่งใสตามประกาศ 

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกสุุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  จึงขอส่งสรุปสรุปผลการดำเนินงานจดัซื้อจัดจ้างใน 
(สขร. 1) ประจำเดือนตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563 เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้
เป็นข้อมูลต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 

(นายพูลสมบัติ  ติงมหาอินทร์) 
สาธารณสุขอำเภอกุสมุาลย ์

 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกสุุมาลย ์
โทร.  ๐ 4276 9074 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ที่ สน 0732/563          สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสมุาลย์ 
            จังหวัดสกลนคร 47210 

      29  พฤศจิกายน  2562 

เรื่อง  ส่งเผยแพร่สรุปผลการดำเนนิงานจัดซื้อจัดจ้างใน (สขร. 1) ประจำเดือนพฤศจิกายน  2562 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน (สขร. 1) ประจำเดือนพฤศจิกายน  2562 

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ ได้จัดทำสรุปสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน (สขร. 1) 
ประจำเดือนพฤศจิกายน  2562 ปีงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ 2563 ตามที่สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มีนโยบาย  /  มาตรการ    เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ของอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทาง
ปฏิบัติ ตามนโยบายด้านความโปร่งใสตามประกาศ 

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกสุุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  จึงขอส่งสรุปสรุปผลการดำเนินงานจดัซื้อจัดจ้างใน 
(สขร. 1) ประจำเดือนพฤศจิกายน  2562 ปีงบประมาณ 2563 เพื่อเผยแพร่ใหห้น่วยงานในสังกัดและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อใช้เป็นข้อมูลต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 

(นายพูลสมบัติ  ติงมหาอินทร์) 
สาธารณสุขอำเภอกุสมุาลย ์

 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกสุุมาลย ์
โทร.  ๐ 4276 9074 
  



 
 
 
 
 
ที่ สน 0732/584          สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสมุาลย์ 
            จังหวัดสกลนคร 47210 

      9  ธันวาคม  2562 

เรื่อง  ส่งเผยแพร่สรุปผลการดำเนนิงานจัดซื้อจัดจ้างใน (สขร. 1) ประจำเดือนธันวาคม  2562 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน (สขร. 1) ประจำเดือนธันวาคม  2562 

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ ได้จัดทำสรุปสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน (สขร. 1) 
ประจำเดือนธันวาคม  2562 ปีงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ 2563 ตามที่สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร มีนโยบาย  /  มาตรการ    เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ของอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ 
ตามนโยบายด้านความโปร่งใสตามประกาศ 

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกสุุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  จึงขอส่งสรุปสรุปผลการดำเนินงานจดัซื้อจัดจ้างใน 
(สขร. 1) ประจำเดือนธันวาคม  2562 ปีงบประมาณ 2563 เพือ่เผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 

(นายพูลสมบัติ  ติงมหาอินทร์) 
สาธารณสุขอำเภอกุสมุาลย ์

 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกสุุมาลย ์
โทร.  ๐ 4276 9074 
  



 
 

 
 
 

ที่ สน 0732/90          สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสมุาลย์ 
            จังหวัดสกลนคร 47210 

      31   มกราคม 2563 

เรื่อง  ส่งเผยแพร่สรุปผลการดำเนนิงานจัดซื้อจัดจ้างใน (สขร. 1) ประจำเดือนมกราคม 2563 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน (สขร. 1) ประจำเดือนมกราคม 2563 

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ ได้จัดทำสรุปสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน (สขร. 1) 
ประจำเดือนมกราคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ 2563 ตามที่สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร มีนโยบาย  /  มาตรการ    เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินง านของ
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ของอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ 
ตามนโยบายด้านความโปร่งใสตามประกาศ 

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกสุุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  จึงขอส่งสรุปสรุปผลการดำเนินงานจดัซื้อจัดจ้างใน 
(สขร. 1) ประจำเดือนมกราคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดและภาคส่วนท่ีเกีย่วข้องเพื่อใช้
เป็นข้อมูลต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 

(นายพูลสมบัติ  ติงมหาอินทร์) 
สาธารณสุขอำเภอกุสมุาลย ์

 
 
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกสุุมาลย ์
โทร.  ๐ 4276 9074 
  



 
 
 

ที่ สน 0732/160          สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสมุาลย์ 
            จังหวัดสกลนคร 47210 

      28   กมุภาพันธ ์ 2563 

เรื่อง  ส่งเผยแพร่สรุปผลการดำเนนิงานจัดซื้อจัดจ้างใน (สขร. 1) ประจำเดือนกุมภาพันธ ์ 2563 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน (สขร. 1) ประจำเดือนกุมภาพันธ ์ 2563 

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ ได้จัดทำสรุปสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน (สขร. 1) 
ประจำเดือนกุมภาพันธ ์ 2563 ปีงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ 2563 ตามที่สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร มีนโยบาย  /  มาตรการ    เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ของอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ 
ตามนโยบายด้านความโปร่งใสตามประกาศ 

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกสุุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  จึงขอส่งสรุปสรุปผลการดำเนินงานจดัซื้อจัดจ้างใน 
(สขร. 1) ประจำเดือนกุมภาพันธ ์ 2563 ปีงบประมาณ 2563 เพือ่เผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 

(นายพูลสมบัติ  ติงมหาอินทร์) 
สาธารณสุขอำเภอกุสมุาลย ์

 
 
 
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกสุุมาลย ์
โทร.  ๐ 4276 9074 
 

 
 
 
 

  



 
 
 
 

ที่ สน 0732/166          สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสมุาลย์ 
            จังหวัดสกลนคร 47210 

      5   มีนาคม  2563 

เรื่อง  ส่งเผยแพร่สรุปผลการดำเนนิงานจัดซื้อจัดจ้างใน (สขร. 1) ประจำเดือนมีนาคม  2563 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน (สขร. 1) ประจำเดือนมีนาคม  2563 

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ ได้จัดทำสรุปสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน (สขร. 1) 
ประจำเดือนมีนาคม  2563 ปีงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ 2563 ตามที่สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร มีนโยบาย  /  มาตรการ    เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ของอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ 
ตามนโยบายด้านความโปร่งใสตามประกาศ 

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกสุุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  จึงขอส่งสรุปสรุปผลการดำเนินงานจดัซื้อจัดจ้างใน 
(สขร. 1) ประจำเดือนมีนาคม  2563 ปีงบประมาณ 2563 เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดและภาคส่วนท่ีเกีย่วข้องเพื่อใช้
เป็นข้อมูลต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 

(นายพูลสมบัติ  ติงมหาอินทร์) 
สาธารณสุขอำเภอกุสมุาลย ์

 
 
 
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกสุุมาลย ์
โทร.  ๐ 4276 9074 
 
 

 
 
 


