
 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  โทร ๐ ๓๔๙๐ ๐๖๐๕  

ที ่  นฐ ๐๖๓๓/๘๑๘ วันที่     ๑๔   ธันวาคม   ๒๕๖๕ 

เรื่อง   รายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาส ๑ 

เรียน    สาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 

 ด้วยส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม มีภารกิจในการบริหารจัดการเว็บไซต์ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอดอนตูม ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชน ให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ    
พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖           
และมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)  

 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จึงขอรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและ      
การจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาส ๑ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม            
ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และอนุญาตให้น าเอกสาร ฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอดอนตูม (http://www.dontoomhealth.com)  

                                                     
                                                                   

               (นางสาวภวรัญ  แก้วสุจริต) 
                 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

 

   
 
ความเห็นของสาธารณสุขอ าเภอ 
      ( / ) ทราบ 
      ( / ) อนุญาตให้เผยแพร่ได ้
 

              
   ลงช่ือ..................................................... 
           (นายสายันต์  มั่นใจจริง) 
           สาธารณสุขอ าเภอดอนตมู 
 
 
 
 
 
 
 

     - ส าเนาคู่ฉบับ - 

……………พิมพ์ 
...............ร่าง/ทาน 
...............ตรวจ 



 
 

แบบ  สขร.1

ล ำดับที่ รำยกำร / งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงิน วิธีซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก
ใช้งบประมำณ โดยสรุป

ไมม่กีำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

แบบ  สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงิน วิธีซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก
ใช้งบประมำณ โดยสรุป

1 ค่ำไฟฟ้ำเดือน ตุลำคม-พฤศจิกำยน2565 7,025.31   - กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคอ ำเภอดอนตูม กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคอ ำเภอดอนตูม 7,025.31 อยู่ภำยในเขตพ้ืนที่
2 ค่ำโทรศัพท์ เดือนสิงหำคม-ตุลำคม2565 638.12      - บริษัท ทีโอที จ ำกัด(มหำชน) บริษัท ทีโอที จ ำกัด(มหำชน)  638.12 อยู่ภำยในเขตพ้ืนที่
3 ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนที ่เดือนกันยำยน-พฤศจิกำยน2564 2,855.64   บริษัท ทรูมูฟเอชยูนิเวอร์แซล คอมมิวนอเคชั่นจ ำกัด บริษัท ทรูมฟูเอชยูนิเวอร์แซล คอมมวินอเคชัน่จ ำกัด 2,855.64

4 ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดสสอ.ตุลำคม-พฤศจิกำยน 65 16,000.00 - นำงสมทรง วงษ์เกิดศรี นำงสมทรง วงษ์เกิดศรี 16,000.00 -

5 ค่ำจ้ำงเหมำต ำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ตุลำคม-พฤศจิกำยน65 16,400.00 นำงสำวเพชรรัตน์ เพลียสุระ นำงสำวเพชรรัตน์ เพลียสุระ 16,400.00 -
แบบ  สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงิน วิธีซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก
ใช้งบประมำณ โดยสรุป

1 ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดสสอ.ธันวำคม 2564 8,000.00   - นำงสมทรง วงษ์เกิดศรี นำงสมทรง วงษ์เกิดศรี  8,000.00 -

2 ค่ำจ้ำงเหมำต ำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ธันวำคม65 8,200.00   นำงสำวเพชรรัตน์ เพลียสุระ นำงสำวเพชรรัตน์ เพลียสุระ 8,200.00 -
3 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 15,000.00 - ร้ำน กำนต์-เกด ร้ำน กำนต์-เกด 15,000.00 -
4 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000.00 ร้ำนกอไผ่ ร้ำนกอไผ่ 30,000.00 -
5 ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 10,000.00 ร้ำนกำนต์-เกด ร้ำนกำนต์-เกด 10,000.00 -

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม

สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรใช้งบประมำณจดัสรรในรอบเดือน  ธันวำคม 2565
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม

สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรใช้งบประมำณจดัสรรในรอบเดือน  ตุลำคม 2565
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม

สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรใช้งบประมำณจดัสรรในรอบเดือน  พฤศจกิำยน 2565

 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลเผยแพร่เว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง รายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 1 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลเผยแพร่เว็บไซด์ของหน่วยงานในสังกัด 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม 

ชื่อหน่วยงาน  : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม 
วัน/เดือน/ปี   :  14  ธันวาคม  2565 
หัวข้อ          :  รายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2566      
                     ไตรมาส 1 
รายละเอียดข้อมูล 
          รายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 1  
 

Link ภายนอก : http://www.dontoomhealth.com 
หมายเหตุ      
............................................................................................................................. .......................................... 
................................................................................................................................................. ...................... 

 

         ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                         ผู้อนุมัติรับรอง 
             วรรณา  พันผา                                                     สายันต์  มั่นใจจรงิ 
       (นางสาววรรณา  พันผา)                                            (นายสายันต์  มั่นใจจริง) 
 ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี                              ต าแหน่ง  สาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 
        วันที่ 14 ธันวาคม 2565                                           วันที่ 14 ธันวาคม 2565 

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
ภวรัญ  แก้วสุจริต 

                                                 (นางสาวภวรัญ  แก้วสุจริต)         
                                      ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   
                                                  วันที่ 14 ธันวาคม 2565 

 


