
บันทึกข้อความ 

      

                   

   

  

  

 
 

   

        

 

 
   

 
 

 
   

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ อ าเภอสว่างอารมณ์  จังหวัดอุทัยธานี 61150

ที่ อน 0๐๓๒.๓.๔.๓๐๕/พิเศษ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.256๔

เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์

  ตามที่ศูนย์การต่อต้านทุจริตได้ชี้แจงการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จในการจัดท า 
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และได้ชี้แจงให้หน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และให้ 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นั้น

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และสรุปผลรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 
2564) เรียบร้อยแล้ว 

 

 
 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

1. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ไตรมาสที่ 1

2. อนุญาตให้น าประกาศดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
 
 

       (นางส ุมาลย์  โชติช่วง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  

 
 

               ทราบ/อนุญาต 

 

 

          (นายปริญญา  พวงศรีทอง) 

นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 

     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 

 
 

  



ยอด (ซ้ือในเดอืน) ยอด (ซ้ือในเดอืน) ยอด (ซ้ือในเดอืน)

ยา 6,905,978.33               591,758.80      584,750.10      -                1,150,996.39          1,176,508.90             
เวชภัณฑ์มิใช่ยา  28,664.00                    -                450.00            -                4,777.33                450.00                     
วัสดุการแพทย์ 1,937,991.19               131,158.70      145,808.85      -                322,998.53            276,967.55                
วัสดุทันตกรรม 385,775.54                  13,842.00       28,333.34       -                64,295.92              42,175.34                 
วัสดุเอกซเรย์ 2,000.00                     -                -                333.33                  -                          
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3,903,317.20               365,510.00      308,824.00      -                650,552.87            674,334.00                
วัสดุส านักงาน 619,765.60                  360.00            75,455.00       -                103,294.27            75,815.00                 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 99,636.00                    -                14,795.00       -                16,606.00              14,795.00                 
วัสดเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 557,458.41                  50,604.80       48,909.00       -                92,909.74              99,513.80                 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 165,034.50                  6,005.00         27,430.00       -                27,505.75              33,435.00                 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 9,940.00                     400.00            -                -                1,656.67                400.00                     
วัสดุคอมพิวเตอร์ 371,420.00                  1,500.00         71,050.00       -                61,903.33              72,550.00                 
วัสดุงานบ้านงานครัว 366,152.00                  50,210.00       68,919.00       -                61,025.33              119,129.00                
วัสดุเคร่ืองบริโภค 162,807.00                  22,435.00       11,465.00       -                27,134.50              33,900.00                 
วสัดุเคร่ืองบริโภค (อาหารคนไข)้ 480,000.00                  67,278.00       46,856.00       -                80,000.00              114,134.00                
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 48,420.00                    -                566.00            -                8,070.00                566.00                     
วัสดุก่อสร้าง 58,691.00                    2,800.00         9,302.00         -                9,781.83                12,102.00                 
วัสดุอื่น 39,801.00                    8,340.00         19,205.00       -                6,633.50                27,545.00                 
ครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์ 83,400.00                    13,799.00       8,050.00         -                13,900.00              21,849.00                 
ครุภัณฑ์ 1,629,400.00               -                140,000.00      -                271,566.67            140,000.00                
ส่ิงก่อสร้าง 866,200.00                  -                -                -                144,366.67            -                          

18,721,851.77              1,326,001.30  1,610,168.29  -               3,120,308.63          2,936,169.59            

(ค่าจริง) ยอดรวมซ้ือ ป ี65

ยอดซือ้วสัดแุตล่ะประเภท
ปีงบประมาณ 2565

ตามแผน (2 เดอืน)ประเภทวัสดุ แผนจัดซ้ือทัง้ป ี(65) รอบ 1
ตค.64 พย.64 ธค.63



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน 
โรงพยาบาลสวางอารมณ จังหวดัอุทัยธาน ี

 
ชื่อหนวยงาน/กลุมงาน โรงพยาบาลสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธาน ี                           

วัน/เดือน/ป  22  พฤศจิกายน  2564       

หัวขอ MOIT_2_หนวยงานมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนปจจุบัน      

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)        

 - ขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนปจจุบัน    - วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม MOPH             
 - พรบ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562   - ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน พ.ศ.2564 
 - ขอกําหนดจริยธรรมเจาหนาท่ีของรัฐ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564            .     
           - อินโฟกราฟฟกคณะกรรมการจริยธรรม ประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปจจุบัน 
 - ยุทธศาสตรประเทศ โดยรวม                  - นโยบายยทุธศาสตรของโรงพยาบาล ปงบ 2565            
 - แผนปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน และการติดตามการประเมินผลการดําเนินการตามแผนฯ
 - แผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงาน และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ
 - หลักเกณฑ ข้ันตอนการแกปญหาในกรณีท่ีมีการรองเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการใหบริการ  
ของเจาหนาท่ีและการรองเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ                             
 - คูมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหนวยงาน   
 - คูมือข้ันตอนการใหบริการ                                                              
 - รายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการและการ
รองเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ                                              
 - ขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง                                                                                     .                         

URL ท่ีนําข้ึนเผยแพร                                                                                   
หมายเหตุ....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 

                  ผูรับผิดชอบการใหขอมูล ผูอนุมัติรับรอง 
 
 
 (นางสุมาลย  โชติชวง) (นายปริญญา พวงศรีทอง) 
 พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวางอารมณ 
      วันท่ี   22 พฤศจิกายน 2564                 วันท่ี   22 พฤศจิกายน 2564                

ผูรับผิดชอบนําขอมูลข้ึนเผยแพร 
 
 

(นางสาวอมรรัตน หงสยิ้ม) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

                                              วันท่ี   22 พฤศจิกายน 2564    

 


