
 
 

                    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอค ำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร กลุ่มงำนกำรเงินและพัสดุ 

ที่  ยส ๐๓๓๒.๑/962                                 วันที ่  22  ธันวำคม   256๔       

เรื่อง  รำยงำนผลของแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและจัดหำพัสดุประจ ำปีงบประมำณ 2565  

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอค ำเขื่อนแก้ว 
 

                     ด้วยส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอค ำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ได้จัดท ำรำยงำนผลของแผนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและจัดหำพัสดุประจ ำปีงบประมำณ 2565 ตำมรอบระยะเวลำที่ก ำหนด งบลงทุนและงบด ำเนินงำน                    
(ไตรมำส 1 รอบเดือน ตุลำคม – ธันวำคม 2564)   
 

 จึงขอรำยงำนผลของแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและจัดหำพัสดุประจ ำปีงบประมำณ 2565 ตำมรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนด งบลงทุนและงบด ำเนินงำน (ไตรมำส 1 รอบเดือน ตุลำคม – ธันวำคม 2564) ของส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอค ำเขื่อนแก้ว รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้ และขออนุญำตเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ
ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนต่อไป   
  

                      จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ   

                                                                   
                                                                  (นำยศิริพล  ตริเทพ) 
                               นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร                                                                                                                
 
 
 

ทราบ/อนุญาต                                                                                                                          

 
             (นำยอิสระ  ยำวะโนภำส) 
          สำธำรณสุขอ ำเภอค ำเขื่อนแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

ไตรมาสที่ ๑ (รอบเดือน ตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2564) 
ของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอค าเขื่อนแก้ว 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

1. งบลงทุน 
ล ำดับ ชื่อโครงกำร/รำยกำรที่ได้ซื้อจ้ำงแล้ว วงเงินที่ได้ 

จัดซื้อจัดจ้ำง 

ระยะเวลำที่ได้จัดซื้อจัดจ้ำง วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

1. ไม่ได้รับจัดสรร - - - 
 

    ๒.  งบด าเนินงาน/เงินงบประมาณ 
ล ำดับ ชื่อโครงกำร/รำยกำรที่ได้ซื้อจ้ำงแล้ว วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้ำง

(บำท) 
ระยะเวลำที่ได้ 
จัดซื้อจัดจ้ำง 

วิธีกำร 
จัดซื้อจัดจ้ำง 

1. ยังไม่ได้ท ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผน 
งบด ำเนินงำน 

- - - 

 

     ๓.  งบด าเนินงาน/เงินบ ารุง 
ล ำดับ ชื่อโครงกำร/รำยกำรที่ได้ซื้อจ้ำงแล้ว วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้ำง

(บำท) 
ระยะเวลำที่ได้ 
จัดซื้อจัดจ้ำง 

วิธีกำร 
จัดซื้อจัดจ้ำง 

1. จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลรณรงค์ฉีดวัคซีน 
โควิด-19 

25,500.- ต.ค.64 – ธ.ค.64 เฉพำะเจำะจง 

2. จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์รำชกำร  
กค 1954 ยโสธร 

15,740.- 
 

ต.ค.64 – ธ.ค.64 เฉพำะเจำะจง 

3. จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลสัญญำณเตือน 
Stroke ตีโครงไม้พร้อมติดตั้ง 

18,360.- 
 

ต.ค.64 – ธ.ค.64 เฉพำะเจำะจง 

4. จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล10สัญญำณเตือน
เสี่ยงฆ่ำตัวตำย ตีโครงไม้พร้อมติดตั้ง 

18,360.- 
 

ต.ค.64 – ธ.ค.64 เฉพำะเจำะจง 

5. จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลรณรงค์ลดอุบัติเหตุ 
ช่วงเทศกำล พร้อมติดตั้ง 

12,000.- 
 

ต.ค.64 – ธ.ค.64 เฉพำะเจำะจง 

6. ซื้อน้ ำมันเชื้อเพลิง ตค.64 10,900.- ต.ค.64 – ธ.ค.64 เฉพำะเจำะจง 
7. ซื้อน้ ำมันเชื้อเพลิง พย.64 12,400.- ต.ค.64 – ธ.ค.64 เฉพำะเจำะจง 
8. จ้ำงเหมำซ่อมระบบแอร์รถยนต์รำชกำร    

กค 1954 ยโสธร 
1,400.- 

 
ต.ค.64 – ธ.ค.64 เฉพำะเจำะจง 

9. ซื้อแบตเตอรี่เปลี่ยนรถยนต์ส่วนรำชกำร  
กค 1954 ยโสธร 

2,520.- 
 

ต.ค.64 – ธ.ค.64 เฉพำะเจำะจง 

10. จ้ำงเหมำต่อพรบ.รถยนต์ส่วนรำชกำร 4 
คัน 3,655.12 

ต.ค.64 – ธ.ค.64 เฉพำะเจำะจง 

            ผู้รายงาน                                                                          ทราบ 

                                                                                 
       (นำยศิริพล  ตริเทพ)               (นำยอิสระ  ยำวะโนภำส) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร            สำธำรณสุขอ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว 
 

 



                    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอค ำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร กลุ่มงำนกำรเงินและพัสดุ 

ที่  ยส ๐๓๓๒.๑/๙๖3                                  วันที ่  ๒๒  ธันวำคม  256๔       

เรื่อง  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุ ไตรมำสที่  ๑ (ต.ค.๖๔-ธ.ค.๖๔)  

         ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕  

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอค ำเขื่อนแก้ว 
 

                  เรื่องเดิม 
                  ด้วย กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ( ITA) ของ
หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ ภำยใต้แนวคิด เปิดเผยมำกขึ้น
โปร่งใสมำกขึ้น MOIT4 หน่วยงำนวำงระบบเพ่ือส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๕ ได้ก ำหนดกรอบระยะเวลำกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำ
พัสดุประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ ทุกไตรมำส 

                   ข้อเท็จจริง 

                   กลุ่มงำนกำรเงินและพัสดุ ได้ด ำเนินงำนและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรจัดหำพัสดุประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ ในไตรมำสที่ ๑ (เดือนตุลำคม ๒๕๖๔-เดือนธันวำคม ๒๕๖๔) ของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

                   ข้อกฎหมำยและข้อระเบียบ 

                   พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรำบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มำตรำ ๑๒ ที่บัญญัติว่ำ
หน่วยงำนของรัฐต้องจัดให้มีกำรบันทึกรำยงำนลกำรพิจำรณำรำยละเอียดวิธีกำรและขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และ
จัดเก็บไว้อย่ำงเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ในกำรตรวจดูข้อมูลเมื่อมีกำรร้องขอ 

                   ข้อพิจำรณำและข้อเสนอ 
 จึงขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๕ ในไตรมำสที่ ๑ (เดือนตุลำคม ๒๕๖๔ -เดือนธันวำคม ๒๕๖๔) ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอค ำเขื่อนแก้ว 
ดังรำยละเอียดที่แนบมำพร้อมนี้ และขออนุญำตเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนต่อไป   
  

                      จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ   

                                                                   
                                                                  (นำยศิริพล  ตริเทพ) 
                               นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร                                                                                                                
 

ทราบ/อนุญาต                                                                                                                          

 
             (นำยอิสระ  ยำวะโนภำส) 
          สำธำรณสุขอ ำเภอค ำเขื่อนแก้ว 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔-เดือนธันวาคม ๒๕๖๔) 
ของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอค าเขื่อนแก้ว 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 

1. งบลงทุน 
ล ำดับ ชื่อโครงกำร/รำยกำรที่ได้ซื้อจ้ำงแล้ว วงเงินที่ได้ 

จัดซื้อจัดจ้ำง 

ระยะเวลำที่ได้จัดซื้อจัดจ้ำง วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

1. ไม่ได้รับจัดสรร - - - 
 

    ๒.  งบด าเนินงาน/เงินงบประมาณ 
ล ำดับ ชื่อโครงกำร/รำยกำรที่ได้ซื้อจ้ำงแล้ว วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้ำง

(บำท) 
ระยะเวลำที่ได้ 
จัดซื้อจัดจ้ำง 

วิธีกำร 
จัดซื้อจัดจ้ำง 

1. ยังไม่ได้ท ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผน 
งบด ำเนินงำน 

- - - 

 

     ๓.  งบด าเนินงาน/เงินบ ารุง 
ล ำดับ ชื่อโครงกำร/รำยกำรที่ได้ซื้อจ้ำงแล้ว วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้ำง

(บำท) 
ระยะเวลำที่ได้ 
จัดซื้อจัดจ้ำง 

วิธีกำร 
จัดซื้อจัดจ้ำง 

1. จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลรณรงค์ฉีดวัคซีน 
โควิด-19 

25,500.- ต.ค.64 – ธ.ค.64 เฉพำะเจำะจง 

2. จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์รำชกำร  
กค 1954 ยโสธร 

15,740.- 
 

ต.ค.64 – ธ.ค.64 เฉพำะเจำะจง 

3. จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลสัญญำณเตือน 
Stroke ตีโครงไม้พร้อมติดตั้ง 

18,360.- 
 

ต.ค.64 – ธ.ค.64 เฉพำะเจำะจง 

4. จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล10สัญญำณเตือน
เสี่ยงฆ่ำตัวตำย ตีโครงไม้พร้อมติดตั้ง 

18,360.- 
 

ต.ค.64 – ธ.ค.64 เฉพำะเจำะจง 

5. จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลรณรงค์ลดอุบัติเหตุ 
ช่วงเทศกำล พร้อมติดตั้ง 

12,000.- 
 

ต.ค.64 – ธ.ค.64 เฉพำะเจำะจง 

6. ซื้อน้ ำมันเชื้อเพลิง ตค.64 10,900.- ต.ค.64 – ธ.ค.64 เฉพำะเจำะจง 
7. ซื้อน้ ำมันเชื้อเพลิง พย.64 12,400.- ต.ค.64 – ธ.ค.64 เฉพำะเจำะจง 
8. จ้ำงเหมำซ่อมระบบแอร์รถยนต์รำชกำร    

กค 1954 ยโสธร 
1,400.- 

 
ต.ค.64 – ธ.ค.64 เฉพำะเจำะจง 

9. ซื้อแบตเตอรี่เปลี่ยนรถยนต์ส่วนรำชกำร  
กค 1954 ยโสธร 

2,520.- 
 

ต.ค.64 – ธ.ค.64 เฉพำะเจำะจง 

10. จ้ำงเหมำต่อพรบ.รถยนต์ส่วนรำชกำร 4 
คัน 3,655.12 

ต.ค.64 – ธ.ค.64 เฉพำะเจำะจง 

            ผู้รายงาน                                                                          ทราบ 

                                                                                 
       (นำยศิริพล  ตริเทพ)               (นำยอิสระ  ยำวะโนภำส) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร            สำธำรณสุขอ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว 
 



 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอค าเขื่อนแก้ว 

ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอค าเขื่อนแก้ว  

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเออำ าเข่ออนแก้ว 

๑.ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเออำ าเข่ออนแก้ว จังหวัดยโสธร  
๒.วัน/เดือน/ปี :    25  มีนาำม 2565  
๓.หัวข้อ : รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดซ่้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
             ในไตรมาสทีอ 1 (เด่อน ตุลาำม2564-ธันวาำม2564) ของส านักงานสาธารณสุขอ าเออ 
             ำ าเข่ออนแก้ว  
๔.รายละเอียดข้อมูล       
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดซ่้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
ในไตรมาสทีอ 1 (เด่อน ตุลาำม2564-ธันวาำม2564) ของส านักงานสาธารณสุขอ าเออำ าเข่ออนแก้ว 
 ๕.Link ภายนอก : http://www.ssokkk.org/ 
หมายเหตุ  เว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเออำ าเข่ออนแก้ว 
 
              ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                ผู้อนุมัติรับรอง 
 

                  ศิริพล  ตริเทพ                                                 อิสระ  ยาวะโนอาส 
               (นายศิริพล  ตริเทพ)                                                  (นายอิสระ  ยาวะโนอาส) 
       นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตัิการ                                       สาธารณสุขอ าเออำ าเข่ออนแกว้  
    วันทีอ ๒5 เด่อน มีนาำม พ.ศ. 2565                               วันทีอ  25 เด่อน มีนาำม พ.ศ. 2565  
                     

ผู้รับผิดชอบในการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

สุจินดา  เสษา 
(นายสุจินดา  เสษา) 

 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
วันทีอ  25  เด่อน มีนาำม พ.ศ. 2565               

 
 

 


