บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 โทร 042-769074
ที่ สน 0732 / 583
วันที่ 9 ธันวาคม ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานผลและขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) เดือนธันวาคม 2562
เรียน สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์
1. เรื่องเดิม
1.1 ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มีนโยบาย / มาตรการ เพื่อ
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 เพื่อใช้ประกอบการประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 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. เรื่องที่เสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
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

ที่ สน 0732/584

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์
จังหวัดสกลนคร 47210
9 ธันวาคม 2562

เรื่อง ส่งเผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน (สขร. 1) ประจำเดือนธันวาคม 2562
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน (สขร. 1) ประจำเดือนธันวาคม 2562
ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ ได้จัดทำสรุปสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน
(สขร. 1) ประจำเดือนธันวาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนิน งานของหน่ว ยงานภาครัฐ สำนัก งานสาธารณสุข อำเภอกุส ุ มาลย์ จังหวัดสกลนคร
ปีงบประมาณ 2563 ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มีนโยบาย / มาตรการ เพื่อพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ของอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ ตามนโยบายด้านความ
โปร่งใสตามประกาศ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จึงขอส่งสรุปสรุปผลการดำเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้างใน (สขร. 1) ประจำเดือนธันวาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563 เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานใน
สังกัดและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร์)
สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์
โทร. ๐ 4276 9074

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562
สาหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์
วัน/เดือน/ปี วันที่ 9 ธันวาคม 2562
หัวข้อ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
รายละเอียดข้อมูล
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม (สขร.1) สสอ.กุสุมาลย์ Link:
http://www.skko.moph.go.th/dward/document_file/d_kusuman/ ………………………………………
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
ผู้อนุมัติรับรอง
ญาริณฎา กันติศาฤทธิ

(นางสาวญาริณฎา กันติศาฤทธิ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
วันที่ 9 ธันวาคม 2562

พูลสมบัติ ติงมหาอินทร์
(นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร์)
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์)
วันที่ 9 ธันวาคม 2562

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
สุชัญญา ผิวตะศาสตร์
(นางาสาวสุชัญญา ผิวตะศาสตร์)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วันที่ 9 ธันวาคม 2562

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างปีงบประมาณ 2563
สานักงานสาธารณสุขอาเภอกุสุมาลย์ จางหวัดสกลนคร
ประจาเดือนเดือน..ธันวาคม 2562
ลำดับที่
(บค./บจ.)

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ไม่มีกำรดำเนินกำร

วงเงินที่จัดซื้อ รำคำกลำง
หรือจัดจ้ำง(บำท)
(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

ผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เอกสารแนบ 1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

