บันทึกข้ อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเสนางคนิคม
โทร 04๕๔๖๑๗
ที่ อจ ๐๕๓๒/๓๘๘
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง รายงานการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดทาแผนจัดซือ้ จัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ
2564 และขออนุญาตนาขึ้นเผยแพร่บนเวบไซต์
เรียน สาธารณสุขอาเภอเสนางคนิคม
ด้วย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สานักงานสาธารณสุขอาเภอเสนางคนิคม ได้จัดทาแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2564 ตามวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรเมื่อปีที่แล้วไปพลางก่อน นั้น
กลุ่มงานบริหารทั่วไป สานักงานสาธารณสุขอาเภอเสนางคนิคม ขอรายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจาปีงบประมาณ 2564 ประจาเดือน ตุลาคม 2563 ดังแนบ
มาพร้อมหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(นายปรมินทร์ พุ่มจันทร์)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
เรียน สาธารณสุขอาเภอเสนางคนิคม
-ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควรอนุมัติ

(นายสมสนุก โยริพันธ์)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ทราบ/ อนุมัติ

(นายดุษฎี ไชยมาตย์)
สาธารณสุขอาเภอเสนางคนิคม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564
สาหรับสานักงานสาธารณสุขอาเภอเสนางคนิคม
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : ........สานักงานสาธารณสุขอาเภอเสนางคนิคม.........................................................................
วัน/เดือน/ปี : ........2..พฤศจิกายน..2563..................................................................................................
หัวข้อ: ............ขออนุญาตเผยแพร่ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประจาเดือน ตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564.....
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ ขออนุญาตเผยแพร่
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1 เดือน ต.ค.63 )ปีงบประมาณ 2564 ของ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ บนบอร์ดประชาสัมพันธ์และบนเวบไซต์
ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ
Linkภายนอก: https://sites.google.com/site/senangkanikommoph/khxmulita?fbclid=IwAR37OImhxSzEAfXLzcJTlLb5rnRWwOUjReeEcUa_E0uOVu2146xll_0q9RQ
หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………….......
.................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ผู้รบั ผิดชอบการให้ขอ้ มูล
ผู้อนุมัตริ ับรอง

(นายสมสนุก โยริพันธ์)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(นายดุษฎี ไชยมาตย์)
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอเจริญศิลป์
วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ผู้รบั ผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายสมสนุก โยริพันธ์)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

บันทึกข้ อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเสนางคนิคม
โทร 04๕๔๖๑๗
ที่ อจ ๐๕๓๒/๔๗๒
วันที่ 2 ธันวาคม 2563
เรื่อง รายงานการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดทาแผนจัดซือ้ จัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563
ปีงบประมาณ 2564 และขออนุญาตนาขึ้นเผยแพร่บนเวบไซต์
เรียน สาธารณสุขอาเภอเสนางคนิคม
ด้วย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สานักงานสาธารณสุขอาเภอเสนางคนิคม ได้จัดทาแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2564 ตามวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรเมื่อปีที่แล้วไปพลางก่อน นั้น
กลุ่มงานบริหารทั่วไป สานักงานสาธารณสุขอาเภอเสนางคนิคม ขอรายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจาปีงบประมาณ 2564 ประจาเดือน พฤศจิกายน 2563 ดัง
แนบมาพร้อมหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(นายปรมินทร์ พุ่มจันทร์)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
เรียน สาธารณสุขอาเภอเสนางคนิคม
-ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควรอนุมัติ

(นายสมสนุก โยริพันธ์)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ทราบ/ อนุมัติ

(นายดุษฎี ไชยมาตย์)
สาธารณสุขอาเภอเสนางคนิคม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564
สาหรับสานักงานสาธารณสุขอาเภอเสนางคนิคม
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : ........สานักงานสาธารณสุขอาเภอเสนางคนิคม.........................................................................
วัน/เดือน/ปี : ........2..ธันวาคม..2563..................................................................................................
หัวข้อ: ............ขออนุญาตเผยแพร่ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2563 ปีงบประมาณ 2564.....
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ ขออนุญาตเผยแพร่
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1 เดือน พ.ย.63 )ปีงบประมาณ 2564 ของ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ บนบอร์ดประชาสัมพันธ์และบนเวบไซต์
ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ
Linkภายนอก: https://sites.google.com/site/senangkanikommoph/khxmulita?fbclid=IwAR37OImhxSzEAfXLzcJTlLb5rnRWwOUjReeEcUa_E0uOVu2146xll_0q9RQ
หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………….......
.......................................................................................................................................................................
ผู้รบั ผิดชอบการให้ขอ้ มูล

(นายสมสนุก โยริพันธ์)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ผู้อนุมัตริ ับรอง

(นายดุษฎี ไชยมาตย์)
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอเจริญศิลป์
วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ผู้รบั ผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายสมสนุก โยริพันธ์)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

