
                                            บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มงานบริหาร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน  จ.น่าน  โทร. 0 5๔๗1 0๙๑๑ 

ที ่ นน 0132.๐๐๑ / ๒๕๑๑ วันที ่   ๑๔   สิงหาคม   256๒ 

เรื่อง  รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 256๒ 

เรียน   สาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน 

  ตามส าเนาหนังสือของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  ที่ นน 0๐๓๒.0๐๒/5๑๖๖ ลง
วันที่ ๖ พฤศจิกายน 256๑ และเอกสารแนบรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.256๒   
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน จะต้องตอบแบบประเมิน ITA  โดยต้องแนบหลักฐาน
เชิงประจักษ์นั้น  ในเกณฑ์ประเมินข้อ EB๒ ซึ่งจะต้องรายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ และปรากฏการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ในไตรมาส
ที่ ๔  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน  ก าลังด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจ านวน ๑๓ โครงการ เนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจในการจัดซื้อจัดจ้าง  ดังนั้นส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน
จึงขอรายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ (งบ
ด าเนินงาน)  และขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง บนเวปไซด์ของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน URL :http://www.sasukmuangnan.go.th รายละเอียดดังนี้ 

วันท่ี 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

ล าดับที ่
ช่ือโครงการ/รายการที่ได้จดัซื้อหรอืจัด

จ้าง 

วงเงินท่ีจัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) วันท่ีซื้อหรือจ้าง 

วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

1 วัสดุส านักงาน พชต.ไชยสถาน 1695 สัญญาซื้อ เลขท่ี 14/2562  
ลงวันท่ี 14  มิ.ย 62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

2 ค่าจ้างท าป้ายโครงการฯ 600 สัญญาซื้อ เลขท่ี 15/2562  
ลงวันท่ี 14  มิ.ย 62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

3 วัสดุส านักงาน พชต.ผาสิงห ์ 1600 สัญญาซื้อ เลขท่ี 16/2562  
ลงวันท่ี 14  มิ.ย 62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

4 ค่าจ้างท าป้ายโครงการฯ 800 สัญญาซื้อ เลขท่ี 17/2562  
ลงวันท่ี 14  มิ.ย 62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

5 วัสดุส านักงาน พชต.ดู่ใต ้ 1995 สัญญาซื้อ เลขท่ี 19/2562  
ลงวันท่ี 20  มิ.ย 62 

เฉพาะ 
เจาะจง 



6 ค่าจ้างเหมาจดัสถานท่ีพร้อมเครื่องเสียง 2000 สัญญาซื้อ เลขท่ี 21/2562  
ลงวันท่ี 21  มิ.ย 62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

7 ค่าจ้างท าป้ายโครงการฯ 1050 สัญญาซื้อ เลขท่ี 20/2562  
ลงวันท่ี 20  มิ.ย 62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

8 วัสดุส านักงาน พชต.ถืมตอง 1375 สัญญาซื้อ เลขท่ี 22/2562  
ลงวันท่ี 25  มิ.ย 62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

9 ค่าจ้างท าป้ายโครงการฯ 800 สัญญาซื้อ เลขท่ี 23/2562  
ลงวันท่ี 26 มิ.ย 62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

วันท่ี 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

10 ค่าซ่อมบ ารุงครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

19170 สัญญาซื้อ เลขท่ี 24/2562  
ลงวันท่ี 12 ก.ค 62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

11 วัสดุส านักงาน 21899 สัญญาซื้อ เลขท่ี 26/2562  
ลงวันท่ี 19 ก.ค 62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

12 วัสดุงานบ้านงานครัว 8395 สัญญาซื้อ เลขท่ี 27/2562  
ลงวันท่ี 19 ก.ค 62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

13 วัสดุคอมพิวเตอร ์ 49420 สัญญาซื้อ เลขท่ี 28/2562  
ลงวันท่ี 19 ก.ค 62 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
 
  ( นายทวีศักดิ์  จันตระ ) 
                  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 

  ทราบ /เห็นชอบ 

       

  
  

        (นายนิยม  ศิริ) 

 สาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน 


