
                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู ้อำเภอกะทู ้จังหวัดภูเก็ต  83120 
ที่  ภก  0333/2218                       วนัที ่  20   ธันวาคม   ๒๕65 
เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานการจัดหาพัสดุตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง รอบที่ 1 (ตค.65-ธค.65)  
        และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบ็ไซต์หน่วยงาน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
 

เรียน  สาธารณสุขอำเภอกะทู ้
  

   ตามที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้  ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบ
ลงทุนและงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566  รอบที่ 1 (ตุลาคม 2565-ธันวาคม 2565) ตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
เรียบร้อยแล้ว กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ขออนุญาตดำเนินการดังนี ้
   1.ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานการจัดหาพัสดุตามแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน และงบ
ดำเนินงาน  ปีงบประมาณ 2566  รอบที่ 1 (ตุลาคม 2565-ธันวาคม 2565) เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงาน
รับทราบ (ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้) 
   2.ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานการจัดหาพัสดุตามแผนจัดซื้อจัดจ้างงบ
ลงทุน และงบดำเนินงาน  ปีงบประมาณ 2566  รอบที่ 1 (ตุลาคม 2565-ธันวาคม 2565) บนเว็บไซต์
หน่วยงาน https://www.kathuhealth.com/ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ.2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดหาพัสดุ ไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ (ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้) 
      

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
                (นางสาวกุมภา ดาศรี) 
        หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 
 

              

                ทราบ-อนญุาต 
                                                                              
 

 
                     (นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก) 
                        สาธารณสุขอำเภอกะทู้ 
 
 
 
 
 



ล ำดับท่ี ช่ือโครงกำร/รำยกำรท่ีได้จัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง ระยะเวลำท่ีได้จัดซ้ือจัด
จ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

 - ไม่มีกำรจัดสรรงบลงทุน ในปีงบประมำณ 2566

รายงานผลการด าเนินการตามแผนจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 เดือน ตุลาคม 2565  (งบลงทุน) 
ช่ือหน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

วันท่ี 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565



ล ำดับท่ี ช่ือโครงกำร/รำยกำรท่ีได้จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

ระยะเวลำท่ีได้จัดซ้ือจัดจ้ำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

 - ไม่มีกำรจัดหำพัสดุในรอบเดือนน้ี

รายงานผลการด าเนินการตามแผนจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566  ในรอบเดือน ตุลาคม 2565  (งบด าเนินงาน) 
ช่ือหน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

วันท่ี  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565



ล ำดับท่ี ช่ือโครงกำร/รำยกำรท่ีได้จัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง ระยะเวลำท่ีได้จัดซ้ือจัด
จ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

 - ไม่มีกำรจัดสรรงบลงทุน ในปีงบประมำณ 2566

รายงานผลการด าเนินการตามแผนจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 เดือน พฤศจิกายน 2565  (งบลงทุน) 
ช่ือหน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565



ล ำดับท่ี ช่ือโครงกำร/รำยกำรท่ีได้จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

ระยะเวลำท่ีได้จัดซ้ือจัดจ้ำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิง 1,000.00 ประกำศจัดซ้ือจัดจ้ำง วิธีเฉพำะเจำะจง
ลว. 1  พฤศจิกำยน 2565

รายงานผลการด าเนินการตามแผนจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566  ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565  (งบด าเนินงาน) 
ช่ือหน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

วันท่ี  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565



ล ำดับท่ี ช่ือโครงกำร/รำยกำรท่ีได้จัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง ระยะเวลำท่ีได้จัดซ้ือจัด
จ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

 - ไม่มีกำรจัดสรรงบลงทุน ในปีงบประมำณ 2566

รายงานผลการด าเนินการตามแผนจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 เดือน ธันวาคม 2565  (งบลงทุน) 
ช่ือหน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

วันท่ี 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565



ล ำดับท่ี ช่ือโครงกำร/รำยกำรท่ีได้จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

ระยะเวลำท่ีได้จัดซ้ือจัดจ้ำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

 - ไม่มีกำรจัดหำพัสดุในรอบเดือนน้ี

รายงานผลการด าเนินการตามแผนจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566  ในรอบเดือน ธันวาคม 2565  (งบด าเนินงาน) 
ช่ือหน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

วันท่ี 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565



แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสขุอำเภอกะทู ้จังหวัดภูเก็ต 
วัน/เดือน/ปี : 20 ธันวาคม 2565 
หัวข้อ : 1.รายงานผลการดำเนินงานการจัดหาพัสดตุามแผนจัดซื้อจัดจ้าง รอบที่ 1 (ตค.65-ธค.65)  
           และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 

 

 
 
รายละเอียดขอ้มูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
           1.รายงานผลการดำเนินงานการจัดหาพัสดตุามแผนจัดซื้อจัดจ้าง รอบที่ 1 (ตค.65-ธค.65)  
           และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน  
Link ภายนอก : https://www.kathuhealth.com 
หมายเหต ุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมลู                                   ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                   
 
                          (นางสาวกุมภา ดาศรี)                                      (นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก) 
               ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอกะทู้ 
             วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256๕               วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256๕ 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึน้เผยแพร ่

  
(ว่าที่ร.ต.หญิง รัตนพร  คงตุง้) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
                                         วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256๕ 

https://www.fang-dho.com/
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