บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานพัสดุ สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง จ.น่าน โทร. 054-761-043
ที่ นน 09๓๒ / 074
วันที่ 24 สิงหาคม 2563
เรื่อง รายงานผลการดาเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
.

.

.

เรียน สาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง
ตามที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้ านหลวง ได้ดาเนินการ
จัดทาแผนการจั ดซื้อจั ดจ้าง ประเภทงบดาเนิน งาน เงินงบประมาณและ เงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง ตามที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ
และได้นาเผยแพร่ตามระเบียบฯ ไปแล้วนั้น
บั ด นี้ งานพั ส ดุ จึ ง ขอรายงานผลการด าเนิ น การตามแผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ าง ประเภทงบ
ดาเนิ น งานเงิน งบประมาณ และเงิน นอกงบประมาณ (เงิน บารุง) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง ประจา เดือน มิถุนายน 2563 รายละเอียดดังนี้
1. ผลการดาเนินการในภาพรวม ระหว่างเดือน มิถุนายน 2563
 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ
 งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น
67,627.00 บาท
2. ร้อยละจ านวนงบประมาณที่ดาเนิน การจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ จาแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ
 ร้อยละ 100
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบได้โปรดลงนาม

นางจรรยา เชื้อหมอ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เรียน สาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนาม
1.รายงานผลการดาเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงบดาเนิ นงานเงินงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานสาธารณสุ ขอาเภอบ้านหลวง
ประจาเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
2.อนุมัติให้นารายงานดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวงและปิด
ประกาศโดยเปิดเผย ณ กระดานข่าวประชาสัมพันธ์ของสานักงานสาธารณสุขต่อไป

นายเกษตร ปะทิ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง
อนุมัติ/ลงนามแล้ว

(นายเกษตร ปะทิ)
สาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานพัสดุ สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง จ.น่าน โทร. 054-761-043
ที่ นน 09๓๒ / 075
วันที่ 24 สิงหาคม 2563
เรื่อง รายงานผลการดาเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563
.

.

.

เรียน สาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง
ตามที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้ านหลวง ได้ดาเนินการ
จัดทาแผนการจั ดซื้อจั ดจ้าง ประเภทงบดาเนิน งาน เงินงบประมาณและ เงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง ตามที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ
และได้นาเผยแพร่ตามระเบียบฯ ไปแล้วนั้น
บั ด นี้ งานพั ส ดุ จึ ง ขอรายงานผลการด าเนิ น การตามแผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ าง ประเภทงบ
ดาเนิ น งานเงิน งบประมาณ และเงิน นอกงบประมาณ (เงิน บารุง) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง ประจา เดือน กรกฎาคม 2563 รายละเอียดดังนี้
3. ผลการดาเนินการในภาพรวม ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2563
 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ
 งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น
40,888.00 บาท
4. ร้อยละจ านวนงบประมาณที่ดาเนิน การจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ จาแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ
 ร้อยละ 100
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบได้โปรดลงนาม

นางจรรยา เชื้อหมอ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เรียน สาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนาม
1.รายงานผลการดาเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงบดาเนิ นงานเงินงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานสาธารณสุ ขอาเภอบ้านหลวง
ประจาเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
2.อนุมัติให้นารายงานดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวงและปิด
ประกาศโดยเปิดเผย ณ กระดานข่าวประชาสัมพันธ์ของสานักงานสาธารณสุขต่อไป

นายเกษตร ปะทิ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง
อนุมัติ/ลงนามแล้ว

(นายเกษตร ปะทิ)
สาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานพัสดุ สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง จ.น่าน โทร. 054-761-043
ที่ นน 09๓๒ / 076
วันที่ 24 สิงหาคม 2563
เรื่อง รายงานผลการดาเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

.

.

.

เรียน สาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง
ตามที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้ านหลวง ได้ดาเนินการ
จัดทาแผนการจั ดซื้อจั ดจ้าง ประเภทงบดาเนิน งาน เงินงบประมาณและ เงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง ตามที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ
และได้นาเผยแพร่ตามระเบียบฯ ไปแล้วนั้น
บั ด นี้ งานพั ส ดุ จึ ง ขอรายงานผลการด าเนิ น การตามแผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ าง ประเภทงบ
ดาเนิ น งานเงิน งบประมาณ และเงิน นอกงบประมาณ (เงิน บารุง) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง ประจา เดือน สิงหาคม 2563 รายละเอียดดังนี้
5. ผลการดาเนินการในภาพรวม ระหว่างเดือน สิงหาคม 2563
 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ
 งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น
13,209.00 บาท
6. ร้อยละจ านวนงบประมาณที่ดาเนิน การจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ จาแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ
 ร้อยละ 100
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบได้โปรดลงนาม

นางจรรยา เชื้อหมอ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เรียน สาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนาม
1.รายงานผลการดาเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงบดาเนิ นงานเงินงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานสาธารณสุ ขอาเภอบ้านหลวง
ประจาเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
2.อนุมัติให้นารายงานดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวงและปิด
ประกาศโดยเปิดเผย ณ กระดานข่าวประชาสัมพันธ์ของสานักงานสาธารณสุขต่อไป

นายเกษตร ปะทิ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง
อนุมัติ/ลงนามแล้ว

(นายเกษตร ปะทิ)
สาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง

