บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๓๒๖๑
ที่ รอ ๐๑๓๒ /๘๑๓
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 256๒
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพรมาตรการกลไกความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง บนเว็บไซต
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน สาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด
ดวย งานพัสดุ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ดขออนุมัติเผยแพรมาตรการกลไก
ความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง บนเว็บไซตhttps://sasukmueng101.net ตามรายละเอียดแนบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวเอมอร ศรีโชละ )
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
(นายไพทูลย จันทคัต)
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด
( / ) อนุญาต

( )ไมอนุญาต เพราะ……………..

( นายบุรี ทิพนัส )
สาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด

EB 2.1

ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด
เรื่อง การประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน
...................................................
ดวย ปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ไดถูกกําหนดเปนกลยุทธที่สําคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งถือเปนการยกระดับใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ เปนมาตรการปองกันการทุจริตในเชิงรุกที่หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศจะตองดําเนินการโดย
มุ งหวั งให ห น ว ยงานภาครั ฐ ได รั บ ทราบถึ งขอบกพรองตาง ๆ ที่ส ะท อนจากเครื่องมือ ที่ ใช ในการประเมิ น
คุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ และนํามาปรับปรุงพัฒนาหนวยงานภาครัฐใหมีความโปรงใส
เปนธรรมปลอดจากการทุจริต ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบใหหนวยงาน
ภาครัฐทุกหนวยงานเขารวมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยภาครัฐ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 25๖0 ตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. เสนอ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ดขอประกาศแสดงเจตจํานงที่จะบริหารดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตมีคุณธรรม มีความโปรงใส ปราศจากการทุจริต และพรอมที่จะไดรับการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามเจตจํานงทั้งตอเจาหนาที่ภายในหนวยงานและสาธารณชนภายนอกหนวยงาน ดังนี้
ขอ 1.เจตจํานงในการบริหารงานและนําหนวยงานดวยความซื่อสัตยสุจริตทั้งตอเจาหนาที่
ภายในหนวยงานและสาธารณชนภายนอกหนวยงาน
เพื่อเปนการแสดงความตั้งใจหรือคํามั่นที่จะนําหนวยงานดวยความซื่อสัตย สุจริตมีคุณธรรม มีความโปรงใส
ปราศจากการทุจริต และพรอมที่จะไดรับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจํานง
ที่ไดแสดงไว
ขอ 2. นโยบายในการพัฒนาองคกรใหมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ
กําหนดนโยบายในการพัฒนาองคกรใหมีคุณธรรมและความโปรงในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เพื่อให
ผูบริหารและพนักงานของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด มุงมั่นพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรมและ
ความโปรงใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 6 ดาน
ดังนี้
2.1 ดานความโปรงใสเปนการเปดเผยขอมูล รวมถึงการดําเนินการตามภารกิจหนาที่ดวย
ความสุจริต โปรงใส และเที่ยงธรรม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) มุงเนนการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได โดยยึดหลักความซื่อสัตยสุจริต
ถูกตอง เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อยางเครงครัด
(2) ใหความสําคัญในการเปดเผยขอมูลของหนวยงานดวยความโปรงใสโดยยึดหลักความ
สุจริต เที่ยงธรรม ถูกตอง ตรวจสอบไดตอบบทบัญญัติของกฎหมาย
(3) ใหความสําคัญกับการเปดโอกาสใหผูมีสวนเสียเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน โดยยึด
หลักความถูกตอง สุจริต โปรงใสและเที่ยงธรรม
EB 2.2.3
(4) มุงเนนการบริหารจัดการเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดวยความโปรงใสเที่ยง
ธรรม รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ มติ

2.2 ดานความพรอมรับผิดผูบริหารและพนักงานมีความมุงมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็ม
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน พรอมรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่
ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) มุงเนนในการขับเคลื่อนหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมโดยยึดหลัก
สุจิต โปรงใสและเที่ยงธรรม และพรอมรับผิด
(2) มุงมั่นในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานตามหนาที่อยางเต็มใจ กระตือรือรน มีความพรอมที่
จะปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวในพันธกิจ โดยยึดหลักความถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อยางเครงครัด
2.3 ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานปฏิบัติ
ตนตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) ยึดมั่นในการบริหารจัดการองคกรเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย
(2) ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงานไมรับ
สินบนและการใชตําแหนงหนาที่ในการเอื้อประโยชนในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ
2.4 ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกรสงเสริมใหผูบริหารและพนักงานปฏิบัติตนตาม
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) สรางวัฒนธรรมองคกรเพื่อใหผูบริหารและพนักงานไมทนตอการทุจริต อายและเกรงกลัว
ตอการทุจริต จนกอใหเกิดวัฒนธรรมในการตอตานการทุจริตไดตามหลักนิติธรรม ภาระรับผิดชอบโดยยึดหลัก
ความถูกตอง สุจริต โปรงใสและเที่ยงธรรม
(2) ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกร
(3) มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน โดยใหผูบริหาร
และพนักงานถือปฏิบัติอยางเครงครัด
2.5 ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงานมีระบบการปฏิบัติงานที่ไดมาตรฐาน ยึดหลักความ
ถูกตอง เปนธรรม เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงานภายใน
หนวยงานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
(๑) มุงเนนการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คูมือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกตัองตาม
กฎหมาย ระเบียบ มติ ดวยความสุจริต โปรงใสและเที่ยงธรรม
(๒) มุงเนนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม
(3) มุงเนนการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลักความถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ มติ
โปรงใสตรวจสอบได คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
(4) ใหความสําคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหนาที่ และความ
รับผิดชอบดวยความเปนธรรม เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ
(5) ใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยและสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
พนักงาน
2.๖ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน เพื่อถายทอดนโยบายทั้ง 5 ดานดังกลาวขางตน
ใหผูบริหารและพนักงานทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) สื่อสารประชาสัมพันธในการถายทอดนโยบายทั้ง 5 ดาน ใหผูบริหารและพนักงานเกิด
ความตระหนักและใหความสําคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความโปรงใสในกาดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ โดยวิธีการ/ชองทางการสื่อสาร เชน หนังสือสั่งการ การปดประกาศ ประกาศเว็บไซต เปนตน
(2) ใหความสําคัญกับการเปดโอกาสใหมีการสื่อสารสองทาง โดยการรับฟงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย 5 ดานดังกลาวขางตน เชน หนังสือแสดงความคิดเห็น การแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุมผูบริหาร/พนักงาน เปนตน

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 256๒

(นายบุรี ทิพนัส)
สาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด

ลงชื่อ
( นายไพทูลย จันทคัต )

ลงชื่อ

( นายวีระศักดิ์ จรบุรมย )

ลงชื่อ
( นายไพโรจน ฉายะโคตร )

ลงชื่อ.
( นางสาวจุไรลักษณ แสนจันทร)

ลงชื่อ
( นางพนิดา ประเสริฐสังข )

ลงชื่อ

ลงชื่อ

( นางนิตยาพร พันโน )

ลงชื่อ

(นางสาวเอมอร ศรีโชละ )

( นางนิตยา อนันทะวัน )

EB 2.2.3

คําสั่งสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด

ที่ ๑๘๖ / 256๒
เรื่อง แตงตั้งเจาหนาที่ ปดประกาศ
……………………………
ตามที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด ไดจัดทําประกาศเจตจํานงในการบริหารงานที่
จะบริหารดวยความซื่อสัตยสุจริตมีคุณธรรม มีความโปรงใส ปราศจากการทุจริต และพรอมที่จะไดรับการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจํานงทั้งตอเจาหนาที่ภายในหนวยงานและสาธารณชนภายนอก
หนวยงานนั้น
ในการนี้ เพื่อใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐเปนไปตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และพรอมที่จะไดรับการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจํานงที่ไดแสดงไวสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด จึงแตงตั้งบุคคล
ที่มีรายชื่อและตําแหนงดังตอไปนี้ เปนผูปดประกาศ ตามลําดับ คือ
เจาหนาที่ปดประกาศ
1. นางสาวเอมอร ศรีโชละ ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
๒. นางนิตยา อนันทะวัน ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
มีหนาที่
๑. ติดประกาศขอมูลขาวสารตาง ๆ รวมถึงติดประกาศแผนการจัดซื้อจัดจางแตละรอบป
งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการในรอบเดือน(ทุกไตรมาส) เพื่อให
สาธารณสุขรับทราบ
๒. ปลดประกาศ เมื่อถึงชวงระยะเวลาที่กําหนด หากมีปญหาและขอเสนอแนะใหเสนอ
ผูบังคับบัญชาตอไป
และใหยกเลิกคําสั่งสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด ที่ 99/2560 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2561
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 25๖๒

( นายบุรี ทิพนัส )
สาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด

EB 2.2.3

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๓๒๖๑
ที่ รอ ๐๑๓๒ / ๘๑๓

วันที่ ๒๙

ตุลาคม 256๒

เรื่อง การแจงประกาศเจตจํานงในการบริหารงาน
เรียน ผูชว ยสาธารณสุขอําเภอเมืองเอ็ด ขาราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในสังกัด
ดวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ดไดจัดทําประกาศเจตจํานงในการบริหารงานที่
จะบริหารดวยความซื่อสัตยสุจริตมีคุณธรรม มีความโปรงใส ปราศจากการทุจริต และพรอมที่จะไดรับการ
ติด ตามตรวจสอบการปฏิ บัติงานตามเจตจํานงทั้งตอเจาหนาที่ภายในหนวยงานและสาธารณชนภายนอก
หนวยงาน นั้น
ในการนี้ เพื่อใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครั ฐเปน ไปตามยุทธศาสตรช าติวาดวยการป องกัน และปราบปรามการทุ จริต และพรอมที่จ ะไดรั บการ
ติดตามตรวจสอบ การปฏิบัติงานตามเจตจํานงที่ไดแสดงไว จึงขอแจงทุกทานรับทราบประกาศตามที่เสนอมา
พรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

( นายบุรี ทิพนัส )
สาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด

EB 2.2.3

การรับทราบประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด
เรื่อง การประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน
ลําดับที่
๑

ชื่อ – สกุล
นายไพทูลย จันทคัต

ผลการดําเนินการ / แจงใหทราบ

หมายเหตุ

๒

นายวีระศักดิ์ จรบุรมย

๓

นายไพโรจน ฉายะโคตร

๔

นางนิตยาพร พันโน

๕

นางพนิดา ประเสริฐสังข

๖

นางจุไรลักษณ แสนจันทร

๗

นางสาวเอมอร ศรีโชละ

๘

นางนิตยา อนันทะวัน

EB 2.2.3

แบบแสดงเจตนารมณตอตานการทุจริตประจําปงบประมาณพ.ศ.256๓
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ดจังหวัดรอยเอ็ด
วันที่ ๒๙ ตุลาคม 256๒
ขาพเจาผูมีรายนามขางทายนี้ในฐานะขาราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ดจังหวัดรอยเอ็ดขอประกาศแสดงเจตนารมณตอตานการทุจริตและขอปฏิญาณ
วา
1. ขาพเจาจะรวมมือกันตอตานการทุจริตทุกรูปแบบเพื่อนําพาบานเมืองไปสูความเจริญรุงเรืองอยาง
ยั่งยืน
2. ขาพเจาจะไมใชความรูความสามารถเอาเปรียบเบียดเบียนผูอื่นและจะประพฤติปฏิบัติหนาที่อยูใน
กรอบของความซื่อสัตยสุจริต
3. ขาพเจาจะเคารพกฎหมายระเบียบของทางราชการอยางเครงครัดจะรวมมือเพื่อสรางสรรคสังคมที่
มีจริยธรรมคุณธรรมและธรรมาภิบาล
4. ขาพเจาจะไมยอมเปนเหยื่อของคานิยมการติดสินบนจะไมใชอํานาจหนาที่เอาประโยชนสวนรวมมา
เปนประโยชนสวนตน

( นายบุรี ทิพนัส )
สาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด
ลงชื่อ
( นายไพทูลย จันทคัต )

ลงชื่อ

( นายวีระศักดิ์ จรบุรมย )

ลงชื่อ
( นายไพโรจน ฉายะโคตร )

ลงชื่อ.
( นางสาวจุไรลักษณ แสนจันทร)

ลงชื่อ
( นางพนิดา ประเสริฐสังข )

ลงชื่อ

ลงชื่อ

( นางนิตยาพร พันโน )

ลงชื่อ

(นางสาวเอมอร ศรีโชละ )

( นางนิตยา อนันทะวัน )
EB 2.2.4

คําสั่งสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด
ที่ ๒๑๙
/ 256๒
เรื่อง แตงตั้งผูปฏิบัติงานเผยแพรแผนจัดซื้อจัดจางและขอมูลการจัดซื้อจัดจาง
ประจําปงบประมาณพ.ศ.256๓
………………………………………………………………….
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานจั ด ซื้ อ จั ด จ า งของสํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอเมื อ งร อ ยเอ็ ด เป น ไปตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการพ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เกีย่ วกับการประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางและเผยแพรฐานขอมูลการ
จัดซื้อจัดจางปงบประมาณพ.ศ.2562 เปนไปดวยความโปรงใสสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด
จึงใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานดังนี้
1. ใหเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
1.1) เจาหนาที่ปดประกาศ แตงตั้ง
นางสาวเอมอร ศรีโชละ ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
1.2) เจาหนาที่ปลดประกาศ แตงตั้ง
นางนิตยา อนันทะวัน ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
1.3) เจาหนาที่พยานรับรองการปด-ปลดประกาศแตงตั้ง
นายไพทูลย จันทคัต ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
2. ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งมีหนาที่รับผิดชอบควบคุมการปดและปลดประกาศการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปดวย
ความเรียบรอย
3. การปดประกาศตองมีระยะเวลาเผยแพรไมนอยกวา 7 วันทําการจึงสามารถปลดออกได
4. ใหผูปดและปลดประกาศดูแลความเรียบรอยในการปดและปลดประกาศและตรวจสอบตามระยะเวลา
กําหนด
ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งและมอบหมายปฏิบัติหนาที่โดยเครงครัดหากมีปญหาอุปสรรคใหรายงาน
สาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด ทราบโดยเร็ว
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 2๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

( นายบุรี ทิพนัส )
สาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด

EB 2.3 1

ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด
เรื่อง เผยแพรแผนการจัดซื้อ/จัดจาง ประจําปงบประมาณ 256๓
………………………………….
ดวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จากสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ 256๓ จํานวนเงินทั้งสิ้น 322,000 บาท (สามแสนสองหมื่นสองพันบาทถวน)
ซึ่งแบงแยกเปนหมวดคาจัดหาวัสดุ และซอมบํารุง จํานวน ๑5๕,๐๐๐ บาท ( หนึ่งแสนหาหมื่นหาพันบาทถวน)
ในการนี้ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด จึงขอประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจาง ประจําป
งบประมาณ 256๓ โดยเงินงบประมาณ ใหประชาชนทั่วไป และผูคาภาครัฐไดรับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียด ดังนี้
1. การจัดหาวัสดุ และซอมบํารุง
- คาวัสดุสํานักงาน
จํานวน
70,000 บาท
- คาวัสดุเชื้อเพลิง
จํานวน
45,000 บาท
- คาซอมบํารุง
จํานวน
40,000 บาท
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. 256๒

( นายบุรี ทิพนัส )
สาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด

EB 2.3.2

ที่
1

ชวงเวลาที่ตอง
จัดหา
ตค.6๒-กย.6๓

แผนการจัดซื้อ จัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ 256๓
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด
หนวยงาน
เงินงบประมาณ จํานวนเงิน

รายการ
หมวดวัสดุ
1. วัสดุสํานักงาน
2.วัสดุงานบานงานครัว
3. วัสดุคอมพิวเตอร
3.วัสดุเชื้อเพลิง
4.วัสดุอื่นๆ/คาซอมบํารุง

รวมทั้งสิ้น

สสอ.เมืองรอยเอ็ด

(หนึ่งแสนหาหมื่นหาพันบาทถวน)

(ลงชื่อ)
ผูเสนอแผน
(นางสาวเอมอร ศรีโชละ)
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน

/
/
/
/
/

40,000
5,000
25,000
45,000
40,000

วิธีจัดหา

กําหนดสงมอบ

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

5 วัน
5 วัน
1 วัน
1 วัน
7 วัน

หมายเหตุ

สงมอบในวันที่สั่งซื้อ

155,000

(ลงชื่อ)
ผูเห็นชอบแผน
(นายไพทูลย จันทคัต)
ผูช วยสาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด

(ลงชื่อ)

ผูอ นุมัติแผน

(นายบุรี ทิพนัส)
สาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด

EB 2.3.2

ที่ รอ 0๑๓๒ /ว. ๘๓๐

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด
ถนนเทวาภิบาล ๔๕๐๐๐
๒๒ พฤศจิกายน 25๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะหเผยแพรประกาศ/ประชาสัมพันธแผนการจัดซื้อ จัดจาง ประจําปงบประมาณ 256๓
เรียน ราน ส.บล็อก- ตรายาง
สิ่งที่สงมาดวย ประกาศแผนการจัดซื้อ จัดจาง ประจําปงบประมาณ 256๓

จํานวน

1

ฉบับ

ดวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด ไดประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจาง วัสดุ
สํานักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร วัสดุอื่นๆ และจางเหมาซอมบํารุง ประจําปงบประมาณ 256๓
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งจะดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตั้งแตเดือน ตุลาคม 25๖๒ – กันยายน 256๓ นั้น
ในการนี้ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด จึงขอสงประกาศแผนการจัดซื้อ
จัดจาง ประจําปงบประมาณ 256๓ รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวยนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และประชาสัมพันธโดยทั่วกัน จักเปนพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

( นายบุรี ทิพนัส)
สาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด

งานพัสดุ สสอ.เมืองรอยเอ็ด
โทร.0 43 ๕๑๓๒๖๑

EB 2.3.2

ที่ รอ 0๑๓๒ /ว. ๘๓๐

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด
ถนนเทวาภิบาล ๔๕๐๐๐
๒๒ พฤศจิกายน 25๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะหเผยแพรประกาศ/ประชาสัมพันธแผนการจัดซื้อ จัดจาง ประจําปงบประมาณ 256๓
เรียน ราน กานตเซอรวิส
สิ่งที่สงมาดวย ประกาศแผนการจัดซื้อ จัดจาง ประจําปงบประมาณ 256๓

จํานวน

1

ฉบับ

ดวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด ไดประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจาง วัสดุ
สํานักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร วัสดุอื่นๆ และจางเหมาซอมบํารุง ประจําปงบประมาณ 256๓
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งจะดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตั้งแตเดือน ตุลาคม 25๖๒ – กันยายน 256๓ นั้น
ในการนี้ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด จึงขอสงประกาศแผนการจัดซื้อ
จัดจาง ประจําปงบประมาณ 256๓ รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวยนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และประชาสัมพันธโดยทั่วกัน จักเปนพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

( นายบุรี ทิพนัส)
สาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด

งานพัสดุ สสอ.เมืองรอยเอ็ด
โทร.0 43 ๕๑๓๒๖๑
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ที่ รอ 0๑๓๒ /ว. ๘๓๐

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด
ถนนเทวาภิบาล ๔๕๐๐๐
๒๒

พฤศจิกายน 25๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะหเผยแพรประกาศ/ประชาสัมพันธ แผนการจัดซื้อ จัดจาง ประจําปงบประมาณ 256๓
เรียน ราน เจ เจ คอมพิวเตอร
สิ่งที่สงมาดวย ประกาศแผนการจัดซื้อ จัดจาง ประจําปงบประมาณ 256๓

จํานวน

1

ฉบับ

ดวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด ไดประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจาง วัสดุ
สํานักงาน วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุคอมพิวเตอร วัสดุอื่นๆ และจางเหมาซอมบํารุง ประจําปงบประมาณ 256๓
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งจะดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตั้งแตเดือน ตุลาคม 25๖๒ – กันยายน 256๓ นั้น
ในการนี้ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด จึงขอสงประกาศแผนการจัดซื้อ จัดจาง
ประจําปงบประมาณ 256๓ รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวยนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และประชาสัมพันธโดยทั่วกัน จักเปนพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

( นายบุรี ทิพนัส)
สาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด

งานพัสดุ สสอ.เมืองรอยเอ็ด
โทร.0 43 ๕๑๓๒๖๑
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บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โทร.๐ ๔๓ 513261
ที่ รอ 0132 / ๘๒๙
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน 256๒
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพรการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 256๓
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน สาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 มาตรา 11
กําหนดใหใหหนวยงานของรัฐทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปและประกาศเผยแพรในระบบเครือขาย
สารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐตามวิธีที่กรมบัญชีกลางกําหนดและใหปดประกาศโดย
เปดเผยณสถานที่ปดประกาศของหนวยงานของรัฐนั้น
บัดนี้สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด ไดจัดทําประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัด
จางปงบประมาณพ.ศ. 256๓ เสร็จแลวจึงขออนุมัติเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางดังกลาวดังรายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบเรียนมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายไพทูลย จันทคัต)
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด
( / ) อนุญาต

( ) ไมอนุญาต เพราะ……………..

(นายบุรี ทิพนัส)
สาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด
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แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 256๓
สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาคสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหนวยงาน :สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด
วัน/เดือน/ป : ๒๑ พฤศจิกายน 256๒
หัวขอ : ประกาศเผยแพรการจัดซื้อจัดจางปงบประมาณ 256๓
รายละเอียดขอมูล :
ประกาศเผยแพรการจัดชื้อจัดจางในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 256๓
(ตามเอกสารแนบ)
Link ภายนอก : https://sasukmueng101.net
หมายเหตุ :
............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ผูรับผิดชอบการใหขอมูล

ผูอนุมัติรับรอง

(นางสาวเอมอร ศรีโชละ )
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
วันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256๒

( นายบุรี ทิพนัส )
สาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด
วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256๒

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร

(นายไพทูลย จันทคัต)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256๒
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