
 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง  อ ำเภอปง  จังหวัดพะเยำ   ๕๖๑40                                         
ที ่  พย 0632/206                                  วันที ่ 7 เมษำยน 2564 
เรื่อง  รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ไตรมำสที่ 2 ปีงบประมำณ 2564 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอปง 

ตำมที่ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไปส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำม
แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุประจ ำปี 2564 และกรอปแนวทำงกำรด ำเนินกำร เพ่ือส่งเสริมควำม
โปร่งใส ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง ประจ ำปีงบประมำณ 2564 เพ่ือให้กำร
ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส และเป็นธรรม สำมำรถตรวจสอบได้ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ทำงรำชกำร ประกอบกับต้องใช้เป็นเอกสำรประกอบในกำรตอบแบบประเมินคุณธรรมและควำมโปร่ งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integity and Transparency Assesment=ITA ) นั้น 

บัดนี้ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงไตรมำสที่ 2 (มกรำคม – มีนำคม  2564) ประจ ำปีงบประมำณ 2564 เรียบร้อยแล้ว รำยละเอียด
ตำมสิ่งที่มำด้วยพร้อมนี้ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำอนุญำตเผยแพร่งำนดังกล่ำว ลงในเว็ปไชต์ของหน่วยงำน
ต่อไปด้วย    
 
              

                                           
                                                                                          (นายประสาท กันชัย)  

                               นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ        
                                             

      - ทรำบ 
   - ด ำเนินกำร 
            

 
 

    (นำยจีรศักดิ์ แก้วค ำปำ) 
                         นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน 

          สำธำรณสุขอ ำเภอปง 



 

แบบฟอร ์มกำรขอเผยแพร่ข ้อม  ลผ่ำนเว็บไซต์ของหน ่วยงำนในรำชกำรบร ิหำรส่วนภ มิภำค  

ส ำน ักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  

ตำมประกำศส ำน ักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

เร ื่อง แนวทำงกำรเผยแพร ่ข ้อม  ลต ่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ. 2561 

ส ำหรับหน่วยงำนในรำชกำรบร ิหำรส่วนภ มิภำค ส ำน ักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
 

แบบฟอร ์มกำรขอเผยแพร่ข ้อม  ลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในสังกัดส ำน ักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

  ชื่อหน่วยงำน  :  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง 

วัน/เดือน/ป ี   :  29  มีนำคม  2564  

หัวข ้อ :   ขออนุญำตเผยแพร่ รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
บนเว็ปไซต์ของหน่วยงำนรำยละเอียดข้อม ล(โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) 

ประกอบด้วย 

- รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
Link ภำยนอก   : ไม ่มี 

หมำยเหต ุ  :  - 

 

        ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                               ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
          (นำยประสำท กันชัย)                                             (นำยจีรศักดิ์ แก้วค ำปำ)  
  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                    นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน 
                                                                                  สำธำรณสุขอ ำเภอปง 
       วันที่   29  มีนำคม  2564                                 วันที่   29  มีนำคม  2564 

 

      ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

(นำยประสำท กันชัย) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

วันที่   29  มีนำคม 2564 

           



แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม ไตรมำส 1 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง 
วันที่ 3๐   เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 256๓ 

ล ำดับ รำยกำรที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงิน
งบประมำณ 

รำคำร 
กลำง 

วิธีกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง 

ผ ้เสนอรำคำและ ผ ้ได้รับกำรคัดเลือก
และ 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำ 

(บำท) (บำท)  รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซื้อหรือ
จ้ำง 

โดยสรุป หรือข้อตกลงใน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

1.  จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด      
48,000.00  

   เฉพำะเจำะจง   นำงมำลัย  ไชยำ 
4,000 บำท/เดือน  

 นำงมำลัย  ไชยำ 4,000 

บำท  

 รำคำ
เหมำะสม  

 พย 0632/966 1 

ตค.2563  

2  จ้ำงเหมำตดัหญ้ำและด แลควำม
สะอำดรอบบริเวณส ำนักงำน  

    
12,000.00  

   เฉพำะเจำะจง   นำยสุพรรณ  อิทธิ
ยำ 1,000/เดือน  

 นำยสุพรรณ  อิทธิยำ 
1,000/เดือน  

 รำคำ
เหมำะสม  

 พย 0632/969 1 
ต.ค.2563  

3  จ้ำงเหมำสื่อสำรโทรคมนำคม
(อินเตอร์เน็ต) 

8,988.00  เฉพำะเจำะจง บริษัท ToT มหำชน 
749 บำท/เดือน 

 บริษัท ToT มหำชน 
749 บำท/เดือน  

 รำคำ
เหมำะสม 

พย 0632/064 1 
ต.ค.2563 

4 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร 6000  เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์บ รพำ 397 
ม.3 ต.ปง อ.ปง จ.
พะเยำ 500 บ./

เดือน 

โรงพิมพ์บ รพำ 397 ม.
3 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยำ 

500 บ./เดือน 

รำคำ
เหมำะสม 

พย 0632/972  1 
ต.ค.2563 

 
 
 

ลงชื่อ   
        (นำยประสำท  กันชัย) 
 นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 



 
 
 

แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน  ไตรมำส 1 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง 
วันที่ 30    เดือน พฤศจิกำยน   พ.ศ. 256๓ 

ล ำดับ รำยกำรที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงิน
งบประมำณ 

รำคำร 
กลำง 

วิธีกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง 

ผ ้เสนอรำคำและ ผ ้ได้รับกำรคัดเลือก
และ 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำ 

(บำท) (บำท)  รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซื้อหรือ
จ้ำง 

โดยสรุป หรือข้อตกลงใน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

 
 

ไม่มีรำยงำนจัดซื้อจัดจ้ำง        

         

 

ลงชื่อ   
        (นำยประสำท  กันชัย) 
 นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม   ไตรมำส 1 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง 

วันที่ 30    เดือนธันวำคม    พ.ศ. 256๓ 
ล ำดับ รำยกำรที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงิน

งบประมำณ 
รำคำร 
กลำง 

วิธีกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง 

ผ ้เสนอรำคำและ ผ ้ได้รับกำรคัดเลือก
และ 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำ 

(บำท) (บำท)  รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซื้อหรือ
จ้ำง 

โดยสรุป หรือข้อตกลงใน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

 
 

   ไม่มีรำยกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง        

         

 

ลงชื่อ   
        (นำยประสำท  กันชัย) 
 นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม  ไตรมำส 2 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง 

วันที่ 31    เดือน มกรำคม    พ.ศ. 2564 
ล ำดับ รำยกำรที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงิน

งบประมำณ 
รำคำร 
กลำง 

วิธีกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง 

ผ ้เสนอรำคำและ ผ ้ได้รับกำรคัดเลือก
และ 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ 

(บำท) (บำท)  รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซื้อหรือ
จ้ำง 

โดยสรุป หรือข้อตกลงใน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

1.  ขออนุมัติจัดจ้ำงบ ำรุงซ่อมแซม
ยำนพำหนะ 
 

       3,577.01  

 
3,577.01  

 
วิธี

เฉพำะเจำะจง  

 

บริษัทมิตซ พันล้ำน  

อ.เมืองพะเยำ 
 

บริษัทมิตซ พันล้ำน  อ.
เมืองพะเยำ 

 

รำคำ
เหมำะสม/กำร

บริกำรหลัง
ขำย 

พย 0632/26 14 
ม.ค.2564 

         

 
 
 

ลงชื่อ   
        (นำยประสำท  กันชัย) 
 นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
 
 



 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์  ไตรมำส 2 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง 

วันที่ 28    เดือน กุมภำพันธ์   พ.ศ. 2564 
ล ำดับ รำยกำรที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงิน

งบประมำณ 
รำคำร 
กลำง 

วิธีกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง 

ผ ้เสนอรำคำและ ผ ้ได้รับกำรคัดเลือก
และ 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำ 

(บำท) (บำท)  รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซื้อหรือ
จ้ำง 

โดยสรุป หรือข้อตกลงใน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

 
 

ไม่มีกำรจัดหำพัสดุ        

         

 

ลงชื่อ   
        (นำยประสำท  กันชัย) 
 นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม   ไตรมำส 2 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง 

วันที่ 30    เดือนมีนำคม     พ.ศ. 2564 
ล ำดับ รำยกำรที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงิน

งบประมำณ 
รำคำร 
กลำง 

วิธีกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง 

ผ ้เสนอรำคำและ ผ ้ได้รับกำรคัดเลือก
และ 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำ 

(บำท) (บำท)  รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซื้อหรือ
จ้ำง 

โดยสรุป หรือข้อตกลงใน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

 
 

   ไม่มีรำยกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง        

         

 

ลงชื่อ   
        (นำยประสำท  กันชัย) 
 นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
 


