
   

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ วงเงินท่ีได้รับจัดสรร รายการท่ีได้ซ้ือจ้างแล้ว วงเงินท่ีจัดซ้ือ ระยะเวลาท่ีได้จัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง หมายเหตุ

(บาท) (บาท) หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท)

ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง

รองบประมาณจาก สสจ.

รวม -                     -                   

รายงานผลการด าเนนิ การตามแผนการจัดซอื้  จัดจ้าง  ไตรมาสท่ี  1  ปีงบประมาณ  2565

ส านกั งานสาธารณสุขอ าเภอวาริชภูมิ



   

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ วงเงินท่ีได้รับจัดสรร รายการท่ีได้ซ้ือจ้างแล้ว วงเงินท่ีจัดซ้ือ ระยะเวลาท่ีได้จัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง หมายเหตุ

(บาท) (รายการ) หรือจัดจ้าง(บาท) (วัน)

1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,500 1 รายการ 5,500  30 วัน เฉพาะเจาะจง

รวม 5,500.00             5,500                

รายงานผลการด าเนนิ การตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง  ไตรมาสท่ี  2  ปีงบประมาณ  2565

ส านกั งานสาธารณสุขอ ำเภอวาริชภูมิ



   

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ วงเงินท่ีได้รับจัดสรร รายการท่ีได้ซ้ือจ้างแล้ว วงเงินท่ีจัดซ้ือ ระยะเวลาท่ีได้จัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง หมายเหตุ

(บาท) (รายการ) หรือจัดจ้าง(บาท) (วัน)

วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,398                 3 7,398                 30 วัน เฉพาะเจาะจง

วัสดุส านักงาน 25,472               35 25,472               30 วัน เฉพาะเจาะจง

วัสดุงานงานบ้านงานครัว 17,440               20 17,440               30 วัน เฉพาะเจาะจง

รวม 50,310.00           50,310              

รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง  ไตรมาสท่ี  3  ปีงบประมาณ  2565

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวาริชภ ูมิ



   

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ วงเงินท่ีได้รับจัดสรร รายการท่ีได้ซ้ือจ้างแล้ว วงเงินท่ีจัดซ้ือ ระยะเวลาท่ีได้จัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง หมายเหตุ

(บาท) (บาท) หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท)

1 วัสดุส ำนักงำน 19,990                25 19,990                30 วัน เฉพำะเจำะจง

รวม 19,990.00            19,990               

รายงานผลการด าเนนิ การตามแผนการจัดซอื้  จัดจ้าง  ไตรมาสท่ี  4  ปีงบประมาณ  2565

ส านกั งานสาธารณสุขอ าเภอวาริชภ ูมิ



รายงาน
จ านวน

(หน่วยนับ)
จัดซ้ือโดย

ใช้วิธี

ประกาศสอบราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี)

ลงนามในสัญญา
(วัน เดือน ปี)

การส่งมอบ
(วัน เดือน ปี)

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอกงบประมาณ
หรือเงินสมทบ

(ล้านบาท)

เป็นไป
ตามแผน


ไม่เป็นไป
ตามแผน


1 ซ้ือซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.สต.บ้านกุดแฮดสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 2 เฉพาะเจาะจง 0 26-พ.ย.-64 4-ม.ค.-65 29,000 0   /

2 ซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.สต.บ้านดงนิมิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจงซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 2 เฉพาะเจาะจง 0 14-ม.ค.-65 3-ก.พ.-65 35,500 0   /

3 ซ้ือซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.สต.บ้านโพนงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 1 เฉพาะเจาะจง 0 14-ธ.ค.-64 10-ก.พ.-65 75,000 0   /

4 ซ้ือซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.สต.บ้านค้อน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 2 เฉพาะเจาะจง 0 22-ธ.ค.-64 14-ก.พ.-65 69,000 0   /

5 ซ้ือซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 2 เฉพาะเจาะจง 0 22-ก.ค.-65 4-ส.ค.-65 36,000 0   /

6 เตียงตรวจโรคท่ัวไป 1 เฉพาะเจาะจง 1 6,000 0   /

   ผู้จัดท า ลายมือช่ือ  ผู้รับผิดชอบ

                     

 ต าแหน่ง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบลงทุน)

หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก กรม/จังหวัด สกลนคร กระทรวงสาธารณสุข

หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก - จ่าย
แผนงาน

งาน/โครงการ

ล าดับ
ท่ี

 
(นายพงศกร เกษเพชร  )

ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สาธารณสขุ  อ าเภอวาริชภูมิ



รพ.สต.กุดแฮดสามัคคี

รพ.สต.บ้านดงนิมิต

รพ.สต.โพนงาม

รพ.สต.ค้อน้อย

รพ.สต.บ้านกลาง

รพ.สต.บ้านกลาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบลงทุน)

หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก กรม/จังหวัด สกลนคร กระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ


