
                        บันทึกข้อความ                                          
ส่วนราชการ     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร  ๔๗๑๔๐  โทร 042794๑๑๙ 
 

ท่ี  สน ๐๙๓๒/๕๖๔       วันท่ี  31  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
 

เร่ือง  รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ประจำเดือน ตุลาคม)  
 

เรียน สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

  1. เรื่องเดิม 
  ด้วยงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ประจำเดือน ตุลาคม 256๓ ทุกงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในไตรมาสท่ี 1 )  
   
  ๒. ข้อเท็จ 
  ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment:ITA) ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานท่ีได้
ดำเนินการทุกเดือน จัดพิมพ์เป็นระบบฐานข้อมูล และเผยแพร่ไว้หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือช่องทางอื่นๆ 
 
  ๓. ข้อพิจารณา/เสนอ 
  จึงเรียนเพื่อโปรดทราบ 

                         
                (นางภาวิดา อุดมฉวี) 
                 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
 
              ทราบ       

  
              
            (นายทองศักด์ิ ชายกวด) 
                    สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง  
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
โทร. 042-794119 
 
 

“อยู่สกล รักสกล  ทำเพ่ือสกลนคร” 



                        บันทึกข้อความ                                          
ส่วนราชการ     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร  ๔๗๑๔๐  โทร 042794๑๑๙ 
 

ท่ี  สน ๐๙๓๒/๕๖๕     วันท่ี  29  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
 

เร่ือง รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ประจำเดือนพฤศจิกายน)  
 

เรียน สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

  1. เรื่องเดิม 
  ด้วยงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทุกงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในไตรมาสท่ี 1)  
   
  ๒. ข้อเท็จ 
  ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment:ITA) ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานท่ีได้
ดำเนินการทุกเดือน จัดพิมพ์เป็นระบบฐานข้อมูล และเผยแพร่ไว้หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือช่องทางอื่นๆ 
 
  ๓. ข้อพิจารณา/เสนอ 
  จึงเรียนเพื่อโปรดทราบ 
 

                      
                (นางภาวิดา อุดมฉวี) 
                 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
 
              ทราบ       

  
              
            (นายทองศักด์ิ ชายกวด) 
                    สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง  
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
โทร. 042-794119 
 

“อยู่สกล รักสกล  ทำเพ่ือสกลนคร” 



                        บันทึกข้อความ                                          
ส่วนราชการ     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร  ๔๗๑๔๐  โทร 042794๑๑๙ 
 

ท่ี  สน ๐๙๓๒/๖๘๓     วันท่ี  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
 

เร่ือง รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ประจำเดือนธันวาคม)  
 

เรียน สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

  1. เรื่องเดิม 
  ด้วยงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ทุกงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในไตรมาสท่ี 1)  
   
  ๒. ข้อเท็จ 
  ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment:ITA) ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานท่ีได้
ดำเนินการทุกเดือน จัดพิมพ์เป็นระบบฐานข้อมูล และเผยแพร่ไว้หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือช่องทางอื่นๆ 
 
  ๓. ข้อพิจารณา/เสนอ 
  จึงเรียนเพื่อโปรดทราบ 
 

                      
                (นางภาวิดา อุดมฉวี) 
                 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
              ทราบ       

  
              
            (นายทองศักด์ิ ชายกวด) 
                    สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง  
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
โทร. 042-794119 
 

“อยู่สกล รักสกล  ทำเพ่ือสกลนคร” 
 



                        บันทึกข้อความ                                          
ส่วนราชการ     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร  ๔๗๑๔๐  โทร 042794๑๑๙ 
 

ท่ี  สน ๐๙๓๒/๖๕     วันท่ี  ๒๙ มกราคม  ๒๕๖๔ 
 

เร่ือง รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ประจำเดือนมกราคม)  
 

เรียน สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

  1. เรื่องเดิม 
  ด้วยงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ทุกงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในไตรมาสท่ี ๒)  
   
  ๒. ข้อเท็จ 
  ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment:ITA) ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานท่ีได้
ดำเนินการทุกเดือน จัดพิมพ์เป็นระบบฐานข้อมูล และเผยแพร่ไว้หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือช่องทางอื่นๆ 
 
  ๓. ข้อพิจารณา/เสนอ 
  จึงเรียนเพื่อโปรดทราบ 
 

                      
                (นางภาวิดา อุดมฉวี) 
                 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
              ทราบ       

  
              
            (นายทองศักด์ิ ชายกวด) 
                    สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง  
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
โทร. 042-794119 
 

“อยู่สกล รักสกล  ทำเพ่ือสกลนคร” 
 



                        บันทึกข้อความ                                          
ส่วนราชการ     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร  ๔๗๑๔๐  โทร 042794๑๑๙ 
 

ท่ี  สน ๐๙๓๒/๑๐๖     วันท่ี  ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
 

เร่ือง รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ประจำเดือนกุมภาพันธ์)  
 

เรียน สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

  1. เรื่องเดิม 
  ด้วยงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทุกงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในไตรมาสท่ี ๒)  
   
  ๒. ข้อเท็จ 
  ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment:ITA) ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานท่ีได้
ดำเนินการทุกเดือน จัดพิมพ์เป็นระบบฐานข้อมูล และเผยแพร่ไว้หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือช่องทางอื่นๆ 
 
  ๓. ข้อพิจารณา/เสนอ 
  จึงเรียนเพื่อโปรดทราบ 
 

                      
                (นางภาวิดา อุดมฉวี) 
                 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
              ทราบ       

  
              
            (นายทองศักด์ิ ชายกวด) 
                    สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง  
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
โทร. 042-794119 
 

“อยู่สกล รักสกล  ทำเพ่ือสกลนคร” 
 



                        บันทึกข้อความ                                          
ส่วนราชการ     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร  ๔๗๑๔๐  โทร 042794๑๑๙ 
 

ท่ี  สน ๐๙๓๒/๒๑๐     วันท่ี  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๔ 
 

เร่ือง รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ประจำเดือนมีนาคม)  
 

เรียน สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

  1. เรื่องเดิม 
  ด้วยงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ทุกงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในไตรมาสท่ี ๒)  
   
  ๒. ข้อเท็จ 
  ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment:ITA) ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานท่ีได้
ดำเนินการทุกเดือน จัดพิมพ์เป็นระบบฐานข้อมูล และเผยแพร่ไว้หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือช่องทางอื่นๆ 
 
  ๓. ข้อพิจารณา/เสนอ 
  จึงเรียนเพื่อโปรดทราบ 
 

                      
                (นางภาวิดา อุดมฉวี) 
                 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
              ทราบ       

  
              
            (นายทองศักด์ิ ชายกวด) 
                    สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง  
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
โทร. 042-794119 
 

“อยู่สกล รักสกล  ทำเพ่ือสกลนคร” 
 



                        บันทึกข้อความ                                          
ส่วนราชการ     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร  ๔๗๑๔๐  โทร 042794๑๑๙ 
 

ท่ี  สน ๐๙๓๒/๒๔๔     วันท่ี  ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๔ 
 

เร่ือง รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ประจำเดือนเมษายน)  
 

เรียน สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

  1. เรื่องเดิม 
  ด้วยงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ทุกงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในไตรมาสท่ี ๓)  
   
  ๒. ข้อเท็จ 
  ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment:ITA) ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานท่ีได้
ดำเนินการทุกเดือน จัดพิมพ์เป็นระบบฐานข้อมูล และเผยแพร่ไว้หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือช่องทางอื่นๆ 
 
  ๓. ข้อพิจารณา/เสนอ 
  จึงเรียนเพื่อโปรดทราบ 
 

                      
                (นางภาวิดา อุดมฉวี) 
                 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
              ทราบ       

  
              
            (นายทองศักด์ิ ชายกวด) 
                    สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง  
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
โทร. 042-794119 
 

“อยู่สกล รักสกล  ทำเพ่ือสกลนคร” 
 



                        บันทึกข้อความ                                          
ส่วนราชการ     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร  ๔๗๑๔๐  โทร 042794๑๑๙ 
 

ท่ี  สน ๐๙๓๒/๓๔๗     วันท่ี  ๓๑ พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

เร่ือง รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ประจำเดือนพฤษภาคม)  
 

เรียน สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

  1. เรื่องเดิม 
  ด้วยงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ทุกงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในไตรมาสท่ี ๓)  
   
  ๒. ข้อเท็จ 
  ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment:ITA) ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานท่ีได้
ดำเนินการทุกเดือน จัดพิมพ์เป็นระบบฐานข้อมูล และเผยแพร่ไว้หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือช่องทางอื่นๆ 
 
  ๓. ข้อพิจารณา/เสนอ 
  จึงเรียนเพื่อโปรดทราบ 
 

                      
                (นางภาวิดา อุดมฉวี) 
                 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
              ทราบ       

  
              
            (นายทองศักด์ิ ชายกวด) 
                    สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง  
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
โทร. 042-794119 
 

“อยู่สกล รักสกล  ทำเพ่ือสกลนคร” 
 



                        บันทึกข้อความ                                          
ส่วนราชการ     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร  ๔๗๑๔๐  โทร 042794๑๑๙ 
 

ท่ี  สน ๐๙๓๒/๔8๒     วันท่ี  30  มถิุนายน  ๒๕๖๔ 
 

เร่ือง รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ประจำเดือนมิถุนายน)  
 

เรียน สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

  1. เรื่องเดิม 
  ด้วยงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ทุกงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในไตรมาสท่ี ๓)  
   
  ๒. ข้อเท็จ 
  ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment:ITA) ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานท่ีได้
ดำเนินการทุกเดือน จัดพิมพ์เป็นระบบฐานข้อมูล และเผยแพร่ไว้หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือช่องทางอื่นๆ 
 
  ๓. ข้อพิจารณา/เสนอ 
  จึงเรียนเพื่อโปรดทราบ 
 

                      
                (นางภาวิดา อุดมฉวี) 
                 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
              ทราบ       

  
              
            (นายทองศักด์ิ ชายกวด) 
                    สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง  
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
โทร. 042-794119 
 

“อยู่สกล รักสกล  ทำเพ่ือสกลนคร” 
 



                        บันทึกข้อความ                                          
ส่วนราชการ     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร  ๔๗๑๔๐  โทร 042794๑๑๙ 
 

ท่ี  สน ๐๙๓๒/421     วันท่ี  ๓0 กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 
 

เร่ือง รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ประจำเดือนกรกฎาคม)  
 

เรียน สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

  1. เรื่องเดิม 
  ด้วยงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ทุกงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในไตรมาสท่ี 4)  
   
  ๒. ข้อเท็จ 
  ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment:ITA) ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานท่ีได้
ดำเนินการทุกเดือน จัดพิมพ์เป็นระบบฐานข้อมูล และเผยแพร่ไว้หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือช่องทางอื่นๆ 
 
  ๓. ข้อพิจารณา/เสนอ 
  จึงเรียนเพื่อโปรดทราบ 
 

                      
                (นางภาวิดา อุดมฉวี) 
                 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
              ทราบ       

  
              
            (นายทองศักด์ิ ชายกวด) 
                    สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง  
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
โทร. 042-794119 
 

“อยู่สกล รักสกล  ทำเพ่ือสกลนคร” 
 



                        บันทึกข้อความ                                          
ส่วนราชการ     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร  ๔๗๑๔๐  โทร 042794๑๑๙ 
 

ท่ี  สน ๐๙๓๒/499     วันท่ี  ๓๑ สิงหาคม   ๒๕๖๔ 
 

เร่ือง รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ประจำเดือนสิงหาคม)  
 

เรียน สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

  1. เรื่องเดิม 
  ด้วยงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ทุกงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในไตรมาสท่ี 4)  
   
  ๒. ข้อเท็จ 
  ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment:ITA) ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานท่ีได้
ดำเนินการทุกเดือน จัดพิมพ์เป็นระบบฐานข้อมูล และเผยแพร่ไว้หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือช่องทางอื่นๆ 
 
  ๓. ข้อพิจารณา/เสนอ 
  จึงเรียนเพื่อโปรดทราบ 
 

                      
                (นางภาวิดา อุดมฉวี) 
                 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
              ทราบ       

  
              
            (นายทองศักด์ิ ชายกวด) 
                    สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง  
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
โทร. 042-794119 
 

“อยู่สกล รักสกล  ทำเพ่ือสกลนคร” 
 



                        บันทึกข้อความ                                          
ส่วนราชการ     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร  ๔๗๑๔๐  โทร 042794๑๑๙ 
 

ท่ี  สน ๐๙๓๒/514     วันท่ี  2  กันยายน  ๒๕๖๔ 
 

เร่ือง รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ประจำเดือนกันยายน)  
 

เรียน สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

  1. เรื่องเดิม 
  ด้วยงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ทุกงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในไตรมาสท่ี 4)  
   
  ๒. ข้อเท็จ 
  ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment:ITA) ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานท่ีได้
ดำเนินการทุกเดือน จัดพิมพ์เป็นระบบฐานข้อมูล และเผยแพร่ไว้หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือช่องทางอื่นๆ 
 
  ๓. ข้อพิจารณา/เสนอ 
  จึงเรียนเพื่อโปรดทราบ 
 

                      
                (นางภาวิดา อุดมฉวี) 
                 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
              ทราบ       

  
              
            (นายทองศักด์ิ ชายกวด) 
                    สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง  
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
โทร. 042-794119 
 

“อยู่สกล รักสกล  ทำเพ่ือสกลนคร” 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
สำหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 

 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 
 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วัน/เดือน/ปี : 2 กันยายน 256๔ 
หัวข้อ : รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 
2564 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 
2564 
Link ภายนอก :  
หมายเหตุ :  
 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
(นางภาวิดา อุดมฉวี) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันท่ี 2 เดือน กันยายน  พ.ศ. 256๔ 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

(นายทองศักดิ์ ชายกวด) 
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วันท่ี 2 เดือน กันยายน  พ.ศ. 256๔ 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวพัชรี นินันตัง) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
วันท่ี 2 เดือน กันยายน  พ.ศ. 256๔ 


