
                 บันทึกข้อความ 

        ส่วนราชการ  กลุม่งานบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  
        ที ่นน 0432/798                                 วนัที ่ 23 ธันวาคม 2564                        
 

เรื่อง  ผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปี 2565 ไตรมาสที่ 1 

เรียน   สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 
 

                 ตามที ่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  ได้จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปี 
งบประมาณ 2565 เพ่ือใช้ประกอบการด าเนิงาน นั้น 

        ในปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (3 เดือน) ตั้งแต่  ตุลาคม  2564 - ธันวาคม  2564   
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา มีผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ตามแผนฯ รอบไตรมาสที่  1    
ดังนี้ 
๑. เดือน ตุลาคม  2564  

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อ/
จัดจ้าง 

วงเงินที่
จัดซื้อหรือจัด

จ้าง 

งบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือก/ราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

หมายเหตุ 

1 ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

28,300.00 เงินบ ารุง เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ค เอฟ 
เทรดดิ้ง จ ากัด/
28,300.00   

เลขที ่1/2565  
วันที่ 30 
กันยายน 2564 

2 จ้างเหมา
ปรับปรุง
ลานหน้า
ห้องประชุม 

39,000.00 เงินบ ารุง เฉพาะเจาะจง นายมาตร  อิทธิ
มา/  
39,000.00 

เลขที ่2/2565  
วันที่ 30  
กันยายน 2564 

 
2. เดือน พฤศจิกายน 2564  
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อ/
จัดจ้าง 

วงเงินที่
จัดซื้อหรือจัด

จ้าง 

งบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือก/ราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

หมายเหตุ 

1 จ้างเหมา
ซ่อมรถยนต์ 

19,000.00 เงินบ ารุง เฉพาะเจาะจง อู่ช่างแจ็ค นาย
ปิยวุฒิ  แสงศิริ 
/ 19,000.00 

เลขที่  3/2565  
วันที่ 15 พ.ย.  
2564 

2 จ้างเหมา
ซ่อมระบบ
ท าความเย็น
รถยนต์ 

9,750.00 เงินบ ารุง เฉพาะเจาะจง โอ๋แอร์ เวอร์วิส 
นายฤทธิชัย  
เสาร์วงค์ / 
9,750.00 

เลขที่  4/2565  
วันที่  22 พ.ย. 
2564 



3. เดือน ธันวาคม 2564  
ข้อมูล ณ วันที่23 ธันวาคม 2564 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 

           ในส่วนผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ตามแผนฯ รอบไตรมาสที่  1 ดังกล่าวใน 

ข้างต้น ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน  และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผลการด าเนินงานบน   
เวบไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  ต่อไป 

             

              จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตและลงนาม 

                                                                  
                          (นายทศพร ปริกเพ็ชร) 

                            นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 
 

                                                                         ความเห็นสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 
                                                                                            เห็นชอบ/อนุญาต  

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                     

                                      (นายชุมพล สุทธิ) 
                                                                              สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2565  
ส าหรับหน่วยงานในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อกลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ชื่อหน่วยงาน  : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
วัน/เดือน/ปี : 23  ธันวาคม 2564 

หัวข้อ : รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปี 2565  
           ไตรมาสที่ 1 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุข   

อ าเภอเวียงสา  จงัหวัดน่าน  (www.sasuksa.com)  เนื้อหารูปเล่มสรุปรายงาน  ที่แนบมาพร้อมนี้ 

Link ภายนอก :  ไมมี่  
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
         
        ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                 ผู้อนุมัติรับรอง 

                    
          (นายทศพร  ปริกเพ็ชร)                                                   (นายชุมพล  สุทธิ) 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                     ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  (หัวหน้า) 
  วันที่  23  เดือน ธันวาคม พ.ศ.  2564                           วันที่  23  เดือน  ธันวาคม พ.ศ.  2564  
               

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 (นายทศพร  ปริกเพ็ชร)  

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                      
วันที่  23  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2564            

     
 


