
 

                                                                  บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย โทร 04๕-7๙91๑๕ 
ที ่ ยส ๐๕32/๗๙๔ วันที่       ๒๙   ตุลำคม    256๔ 
เรื่อง รำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ 256๕ ไตรมำสที่ ๑  

  

 เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย 
 
                       ด้วย งำนพัสดุ  งำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย ได้จัดท ำแผนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 256๕ ไตรมำสที่ 1  ตำมวงเงินงบประมำณที่ได้จัดสรรเมื่อปีที่แล้วไปพลำงก่อน นั้น 

            งำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย ขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  (แบบ สขร.1) ประจ ำปีงบประมำณ 256๕    ประจ ำเดือน   เดือน ตุลำคม 256๔   
ดังแนบมำพร้อมหนังสือนี้ 

 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 
                                           
      (นำยจักรพงษ์  เสำร์ทอง) 
          นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย 
-ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควรอนุมัติ 
 
                  
       (นำยสมชำติ  ยอดด)ี 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
         ทราบ 
                                                             
 

 
 
 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย 
โทร. 04๕-7๙91๑๕ 
 
 



 

                                                                  บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย โทร 04๕-7๙91๑๕ 
ที ่ สน 1632/๗๙๖ วันที่        ๒๙  ธันวำคม    256๔ 
เรื่อง ขออนุญำตน ำรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำง (สขร.1) ประจ ำเดือน

ตุลำคม 256๔   ปีงบประมำณ 256๕  เพ่ือเผยแพร่ 
  

 เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย 
 

                      ดว้ย งำนพัสดุ  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย ได้จัดท ำแผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ตำมวงเงินงบประมำณที่ได้จัดสรรเมื่อปีที่แล้วไปพลำงก่อน นั้น 

           เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำม แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเกิดควำมโปร่งใส จึงขออนุญำตน ำ รำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ 256๕ (แบบ สขร.1) ไตรมำสที่ ๑   ของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย   เผยแพร่บนเวบไซต์และบอร์ดประชำสัมพันธ์   ของส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอมหำชนะชัย ต่อไป 

 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุญำต 
 
 

       
(นำยสมชำติ  ยอด)ี 

                                                       นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
 

 อนุญาต 
                                                                                  
 

 
 
 
 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย 
โทร. 04๕-7๙91๑๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 256๕ 

ส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงำน : ........ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย............................................. ............................ 
วัน/เดือน/ปี : ........2๙.ตุลำคม..256๔..................................................................................................  
หัวข้อ: ............ขออนุญำตเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง(แบบ สขร.1) 
ปีงบประมำณ 256๕  ไตรมำสที่ ๑ 
รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) 

          เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ขออนุญาตเผยแพร่ ผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1 เดือน ต.ค ๒๕๖๔ )ปีงบประมาณ 256๕ ของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร บนบอร์ดประชาสัมพันธ์และบนเวบไซต์ ของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 
Linkภำยนอก:  
หมำยเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 

(นำยจักรพงษ์  เสำร์ทอง)  
ต ำแหน่ง นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  

วันที่  2๙  เดือน ตลุำคม  พ.ศ. 256๔ วันที่  2๙  เดือน ตลุำคม  พ.ศ. 256๔ 
 

 
ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
(นำยจักรพงษ์ เสำร์ทอง)    

ต ำแหน่ง นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
วันที่  2๙  เดือน ตลุำคม  พ.ศ. 256๔ 

 

                                                    
 
 



 

                                                                  บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย โทร 04๕-7๙91๑๕ 
ที ่ ยส ๐๕32/8๕๖ วันที่       ๓๐   พฤศจิกำยน    256๔ 
เรื่อง รำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ 256๕ ไตรมำสที่ ๑  

  

 เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย 
 
                       ด้วย งำนพัสดุ  งำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย ได้จัดท ำแผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 256๕ ไตรมำสที่ 1  ตำมวงเงินงบประมำณท่ีได้จัดสรรเมื่อปีที่แล้วไปพลำงก่อน 
นั้น 

            งำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย ขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  (แบบ สขร.1) ประจ ำปีงบประมำณ 256๕    ประจ ำเดือน   เดือน พฤศจิกำยน    
256๔   ดังแนบมำพร้อมหนังสือนี้ 

 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 
                                           
      (นำยจักรพงษ์  เสำร์ทอง) 
          นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย 
-ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควรอนุมัติ 
 
                  
       (นำยสมชำติ  ยอดด)ี 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
         ทราบ 
                                                             
 

 
 
 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย 
โทร. 04๕-7๙91๑๕ 
 
 



 

                                                                  บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย โทร 04๕-7๙91๑๕ 
ที ่ สน 1632/๘๕๗ วันที่        ๓๐  พฤศจิกำยน    256๔ 
เรื่อง ขออนุญำตน ำรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำง (สขร.1) ประจ ำเดือน 

พฤศจิกำยน  256๔   ปีงบประมำณ 256๕  เพ่ือเผยแพร่ 
  

 เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย 
 

                      ดว้ย งำนพัสดุ  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย ได้จัดท ำแผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ตำมวงเงินงบประมำณที่ได้จัดสรรเมื่อปีที่แล้วไปพลำงก่อน นั้น 

           เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำม แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเกิดควำมโปร่งใส จึงขออนุญำตน ำ รำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ 256๕ (แบบ สขร.1) ไตรมำสที่ ๑   ของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย   เผยแพร่บนเวบไซต์และบอร์ดประชำสัมพันธ์   ของส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอมหำชนะชัย ต่อไป 

 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุญำต 
 
 

       
(นำยสมชำติ  ยอด)ี 

                                                       นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
 

 อนุญาต 
                                                                                  
 

 
 
 
 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย 
โทร. 04๕-7๙91๑๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 256๕ 

ส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงำน : ........ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย.........................................................................  
วัน/เดือน/ปี : ........๓๐..พฤศจิกำยน..256๔..................................................................................................  
หวัข้อ: ............ขออนุญำตเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง(แบบ สขร.1) 
ปีงบประมำณ 256๕  ไตรมำสที่ ๑ 
รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) 

          เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ขออนุญาตเผยแพร่ ผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1 เดือน พ.ย ๒๕๖๔ )ปีงบประมาณ 256๕ ของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร บนบอร์ดประชาสัมพันธ์และบนเวบไซต์ ของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 
Linkภำยนอก:  
หมำยเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 

(นำยจักรพงษ์  เสำร์ทอง)  
ต ำแหน่ง นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
วันที่  ๓๐  เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 256๔ วันที่  ๓๐  เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 256๔ 

 

 
ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
(นำยจักรพงษ์ เสำร์ทอง)    

ต ำแหน่ง นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
วันที่  ๓๐  เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 256๔ 

 

                                                    
 



                                                                  บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย โทร 04๕-7๙91๑๕ 
ที ่ ยส ๐๕32/๙08 วันที่       ๒๑   ธันวำคม    256๔ 
เรื่อง รำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ 256๕ ไตรมำสที่ ๑  

  

 เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย 
 
                       ด้วย งำนพัสดุ  งำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย ได้จัดท ำแผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 256๕ ไตรมำสที่ 1  ตำมวงเงินงบประมำณท่ีได้จัดสรรเมื่อปีที่แล้วไปพลำงก่อน 
นั้น 

            งำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย ขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  (แบบ สขร.1) ประจ ำปีงบประมำณ 256๕    ประจ ำเดือน   เดือน ธันวำคม 256๔   
ดังแนบมำพร้อมหนังสือนี้ 

 

   จงึเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
                                           
      (นำยจักรพงษ์  เสำร์ทอง) 
          นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย 
-ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควรอนุมัติ 
 
                  
       (นำยสมชำติ  ยอดด)ี 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
         ทราบ 
                                                             
 

 
 
 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย 
โทร. 04๕-7๙91๑๕ 
 
 



 

                                                                  บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย โทร 04๕-7๙91๑๕ 
ที ่ สน 1632/๙๑๐ วันที่        ๒๑  ธันวำคม    256๔ 
เรื่อง ขออนุญำตน ำรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำง (สขร.1) ประจ ำเดือน 

ธันวำคม 256๔   ปีงบประมำณ 256๕  เพ่ือเผยแพร่ 
  

 เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย 
 

                      ดว้ย งำนพัสดุ  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย ได้จัดท ำแผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ตำมวงเงินงบประมำณที่ได้จัดสรรเมื่อปีที่แล้วไปพลำงก่อน นั้น 

           เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำม แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเกิดควำมโปร่งใส จึงขออนุญำตน ำ รำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ 256๕ (แบบ สขร.1) ไตรมำสที่ ๑   ของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย   เผยแพร่บนเวบไซต์และบอร์ดประชำสัมพันธ์   ของส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอมหำชนะชัย ต่อไป 

 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุญำต 
 
 

       
(นำยสมชำติ  ยอด)ี 

                                                       นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
 

 อนุญาต 
                                                                                  
 

 
 
 
 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย 
โทร. 04๕-7๙91๑๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 256๕ 

ส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงำน : ........ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย............................................. ............................ 
วัน/เดือน/ปี : ........2๑..ธันวำคม..256๔..................................................................................................  
หัวข้อ: ............ขออนุญำตเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง(แบบ สขร.1) 
ปีงบประมำณ 256๕  ไตรมำสที่ ๑ 
รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) 

          เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ขออนุญาตเผยแพร่ ผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1 เดือน ธ.ค ๒๕๖๔ )ปีงบประมาณ 256๕ ของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร บนบอร์ดประชาสัมพันธ์และบนเวบไซต์ ของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 
Linkภำยนอก:  
หมำยเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 

(นำยจักรพงษ์  เสำร์ทอง)  
ต ำแหน่ง นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  

วันที่  2๑  เดือน ธนัวำคม  พ.ศ. 256๔       วันที่  2๑  เดือน ธนัวำคม  พ.ศ. 256๔ 
 

 
ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
(นำยจักรพงษ์ เสำร์ทอง)    

ต ำแหน่ง นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
วันที่  2๑  เดือน ธนัวำคม  พ.ศ. 256๔       

 

                                                    
 


