
   

  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารท่ัวไป (งานพัสดุ) โรงพยาบาลสันติสุข จ.น่าน โทร.054-602-042        . 

ที่ นน 0032.301/1276                วันที่     18  ธันวาคม  2563                       . 

เรื่อง  รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจ าปงงบประมา  2564 (ไตรมาส     2564)  

         และขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน                                                         . 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข 
 

        ตามท่ีงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสันติสุข ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประเภทงบลงทุน และประเภทงบด าเนินงาน เงินนอกงบประมา (เงินบ ารุง) ประจ าปง
งบประมา  พ.ศ. 2564 ของโรงพยาบาลสันติสุข ไปแล้วนั้น 
 

  บัดนี้ งานพัสดุ จึงขอรายงานผลการด าเนินการ การจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของโรงพยาบาลสันติสุข ประจ าไตรมาสท่ี   2564 ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.2563  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ประเภทงบลงทุน (งบประมาณ) 
ตามหนังสือด่วนท่ีสุด ส านักงานปลัดกระทรวงสาธาร สุข ท่ี สธ 0207.03 2075   

ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2563 แจ้งจัดสรรงบประมา รายจ่ายประจ าปงงบประมา  พ.ศ. 2564 รายการงบ
ลงทุน ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) โรงพยาบาลสันติสุข ได้รับจัดสรรประมา รายจ่ายประจ าปงงบประมา  พ.ศ. 2564  
งบลงทุน ค่าครุภั ฑ์ รายการเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. จ านวน   เครื่อง เป็นเงิน
ท้ังส้ิน  ,7 5,000.00บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
                    2) การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีงบประมาณ ต้ังแต่ 500,000 บาท ขึ้นไปด าเนินโดย
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน (ดังนั้นทางโรงพยาบาลสันติสุขจึงไม่ได้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง) และ
กร ีวงเงินต่ ากว่า 500,000 บาท ให้หน่วยงานท่ีได้รับจัดสรรด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยผ่านส านักงาน
สาธาร สุขจังหวัดน่าน 
                    3) จังหวัดน่าน โดยส านักงานสาธาร สุขจังหวัดน่าน ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัด
จ้าง ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด   
วันท่ี 7 ตุลาคม 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาซ้ือขาย 
 

2. ประเภทงบด าเนินงาน (เงินบ ารุงของหน่วยงาน) เดือนตุลาคม 2564 
ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปงงบประมา  พ.ศ. 2564   

ประเภทงบด าเนินงาน เงินนอกงบประมา (เงินบ ารุงหน่วยงาน) ประจ าปงงบประมา  พ.ศ. 2564 ของ
โรงพยาบาลสันติสุข ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 จ านวน  38 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) รวมเป็น
เงินท้ังส้ิน  ,  6, 49.46 บาท  และขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลสันติสุขต่อไป 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุญาต หากเห็นชอบได้โปรดลงนาม 

                   
    นางสาวนันทกร  ทะสี 

                                 นักวิชาการพัสดุ 
 



   

 

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข 
      เพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนาม 

1. รับทราบผลการด าเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงบลงทุน
(งบประมา ) ประเภทงบด าเนินงานเงินนอกงบประมา  (เงินบ ารุง) ประจ าปงงบประมา  พ.ศ. 
2564 ของโรงพยาบาลสันติสุข  

2. เห็นควรอนุญาตใหน้ ารายงานดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ http://santisukhos.net/web/ ของ
โรงพยาบาลสันติสุข 
 
                                          

(นายวิทยา   มิ่งปรีชา) 

                           นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความเห็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข 
 

     ทราบ / อนุญาตให้เผยแพร่ 

   
(นายกฤษ   ใจวงค์) 

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ี 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข 

http://santisukhos.net/web/


 



   



 



   



 

  
 

 
 
 



   

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
โรงพยาบาลสันติสุข จังหวัดน่าน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564  
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน     :   โรงพยาบาลสันติสุข  จังหวัดน่าน 
วัน/เดือน/ปี      :     8  ธันวาคม  ๒๕๖3 
หัวข้อ              :   EB 4 หน่วยงานมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
                          จัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564  (ไตรมาสท่ี 1/2564) 
           

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

        ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 
         
 

Link ภายนอก : …ไม่ม…ี………………………………………………………………………………………………………………………..... 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.............................................................................................................................................................................. 
 

          
                 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                               ผู้อนุมัติรับรอง 

                               
                   ( นายวิทยา  มิ่งปรีชา )                                              (นายกฤษ    ใจวงค์) 
               นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                              นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ี    
                                                                                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข                                                                                                                               

        วันท่ี   18  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2563                         วันท่ี    18  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

   
(นางเจียมจิตร   ถิ่นอยู่) 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
 

วันท่ี    8  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 



 

  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารท่ัวไป (งานพัสดุ) โรงพยาบาลสันติสุข จ.น่าน โทร.054-602-042        . 

ที่ นน 0032.301/1277                วันที่     18  ธันวาคม  2563                       . 

เรื่อง  รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจ าปงงบประมา  2564 (ไตรมาส     2564)  

         และขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน                                                         . 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข 
 

        ตามท่ีงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสันติสุข ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประเภทงบลงทุน และประเภทงบด าเนินงาน เงินนอกงบประมา (เงินบ ารุง) ประจ าปง
งบประมา  พ.ศ. 2564 ของโรงพยาบาลสันติสุข ไปแล้วนั้น 
 

  บัดนี้ งานพัสดุ จึงขอรายงานผลการด าเนินการ การจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของโรงพยาบาลสันติสุข ประจ าไตรมาส   2564 ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1. ประเภทงบลงทุน (งบประมาณ) 
ตามหนังสือด่วนท่ีสุด ส านักงานปลัดกระทรวงสาธาร สุข ท่ี สธ 0207.03 2075   

ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2563 แจ้งจัดสรรงบประมา รายจ่ายประจ าปงงบประมา  พ.ศ. 2564 รายการงบ
ลงทุน ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

2) โรงพยาบาลสันติสุข ได้รับจัดสรรประมา รายจ่ายประจ าปงงบประมา  พ.ศ. 2564  
งบลงทุน ค่าครุภั ฑ์ รายการเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. จ านวน   เครื่อง เป็นเงิน
ท้ังส้ิน  ,7 5,000.00บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
                    2) การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีงบประมาณ ต้ังแต่ 500,000 บาท ขึ้นไปด าเนินโดย
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน (ดังนั้นทางโรงพยาบาลสันติสุขจึงไม่ได้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง) และ
กร ีวงเงินต่ ากว่า 500,000 บาท ให้หน่วยงานท่ีได้รับจัดสรรด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยผ่านส านักงาน
สาธาร สุขจังหวัดน่าน 
                    3) จังหวัดน่าน โดยส านักงานสาธาร สุขจังหวัดน่าน ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัด
จ้าง ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด   
วันท่ี 7 ตุลาคม 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาซ้ือขาย 
 

2. ประเภทงบด าเนินงาน (เงินบ ารุงของหน่วยงาน) เดือนตุลาคม 2564 
ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปงงบประมา  พ.ศ. 2564   

ประเภทงบด าเนินงาน เงินนอกงบประมา (เงินบ ารุงหน่วยงาน) ประจ าปงงบประมา  พ.ศ. 2564 ของ
โรงพยาบาลสันติสุข ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จ านวน 26 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) รวม
เป็นเงินท้ังส้ิน 426,444.09 บาท และขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลสันติสุขต่อไป 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุญาต หากเห็นชอบได้โปรดลงนาม 

                   
    นางสาวนันทกร  ทะสี 

                                 นักวิชาการพัสดุ 



   

 

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข 
      เพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนาม 

3. รับทราบผลการด าเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงบลงทุน
(งบประมา ) ประเภทงบด าเนินงานเงินนอกงบประมา  (เงินบ ารุง) ประจ าปงงบประมา  พ.ศ. 
2564 ของโรงพยาบาลสันติสุข  

4. เห็นควรอนุญาตใหน้ ารายงานดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ http://santisukhos.net/web/ ของ
โรงพยาบาลสันติสุข 
 
                                          

(นายวิทยา   มิ่งปรีชา) 

                           นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ความเห็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข 
 

     ทราบ / อนุญาตให้เผยแพร่ 

   
(นายกฤษ   ใจวงค์) 

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ี 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข 

http://santisukhos.net/web/


 

 
 
 
 
 
 
 



   

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

โรงพยาบาลสันติสุข จังหวัดน่าน 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564  
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน     :   โรงพยาบาลสันติสุข  จังหวัดน่าน 
วัน/เดือน/ปี      :     8  ธันวาคม  ๒๕๖3 
หัวข้อ              :   EB 4 หน่วยงานมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
                          จัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564  (ไตรมาสท่ี 1/2564) 
           

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
           ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 
         
 

Link ภายนอก : …ไม่ม…ี………………………………………………………………………………………………………………………..... 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.............................................................................................................................................................................. 
 

          
                 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                               ผู้อนุมัติรับรอง 

                               
                   ( นายวิทยา  มิ่งปรีชา )                                              (นายกฤษ    ใจวงค์) 
               นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                              นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ี    
                                                                                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข                                                                                                                               

        วันท่ี   18  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2563                         วันท่ี    18  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

   
(นางเจียมจิตร   ถิ่นอยู่) 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
 

วันท่ี    8  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 



 

 

  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารท่ัวไป (งานพัสดุ) โรงพยาบาลสันติสุข จ.น่าน โทร.054-602-042        . 

ที่ นน 0032.301/1279                วันที่     18  ธันวาคม  2563                       . 

เรื่อง  รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจ าปงงบประมา  2564 (ไตรมาส     2564)  

         และขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน                                                         . 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข 
 

        ตามท่ีงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสันติสุข ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประเภทงบลงทุน และประเภทงบด าเนินงาน เงินนอกงบประมา (เงินบ ารุง) ประจ าปง
งบประมา  พ.ศ. 2564 ของโรงพยาบาลสันติสุข ไปแล้วนั้น 
 

  บัดนี้ งานพัสดุ จึงขอรายงานผลการด าเนินการ การจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของโรงพยาบาลสันติสุข ประจ าไตรมาสท่ี   2564 ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3. ประเภทงบลงทุน (งบประมาณ) 
ตามหนังสือด่วนท่ีสุด ส านักงานปลัดกระทรวงสาธาร สุข ท่ี สธ 0207.03 2075   

ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2563 แจ้งจัดสรรงบประมา รายจ่ายประจ าปงงบประมา  พ.ศ. 2564 รายการงบ
ลงทุน ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

3) โรงพยาบาลสันติสุข ได้รับจัดสรรประมา รายจ่ายประจ าปงงบประมา  พ.ศ. 2564  
งบลงทุน ค่าครุภั ฑ์ รายการเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. จ านวน   เครื่อง เป็นเงิน
ท้ังส้ิน  ,7 5,000.00บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
                    2) การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีงบประมาณ ต้ังแต่ 500,000 บาท ขึ้นไปด าเนินโดย
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน (ดังนั้นทางโรงพยาบาลสันติสุขจึงไม่ได้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง) และ
กร ีวงเงินต่ ากว่า 500,000 บาท ให้หน่วยงานท่ีได้รับจัดสรรด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยผ่านส านักงาน
สาธาร สุขจังหวัดน่าน 
                    3) จังหวัดน่าน โดยส านักงานสาธาร สุขจังหวัดน่าน ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัด
จ้าง ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด   
วันท่ี 7 ตุลาคม 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาซ้ือขาย 
 

4. ประเภทงบด าเนินงาน (เงินบ ารุงของหน่วยงาน) เดือนตุลาคม 2564 
ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปงงบประมา  พ.ศ. 2564   

ประเภทงบด าเนินงาน เงินนอกงบประมา (เงินบ ารุงหน่วยงาน) ประจ าปงงบประมา  พ.ศ. 2564 ของ
โรงพยาบาลสันติสุข ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 จ านวน 2  รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) รวมเป็น
เงินท้ังส้ิน 300,434.93 บาท และขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลสันติสุขต่อไป 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุญาต หากเห็นชอบได้โปรดลงนาม 

                   
    นางสาวนันทกร  ทะสี 

                                 นักวิชาการพัสดุ 



   

 
 

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข 
      เพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนาม 

5. รับทราบผลการด าเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงบลงทุน
(งบประมา ) ประเภทงบด าเนินงานเงินนอกงบประมา  (เงินบ ารุง) ประจ าปงงบประมา  พ.ศ. 
2564 ของโรงพยาบาลสันติสุข  

6. เห็นควรอนุญาตใหน้ ารายงานดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ http://santisukhos.net/web/ ของ
โรงพยาบาลสันติสุข 
 
                                          

(นายวิทยา   มิ่งปรีชา) 

                           นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ความเห็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข 
 

     ทราบ / อนุญาตให้เผยแพร่ 

   
(นายกฤษ   ใจวงค์) 

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ี 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข 

http://santisukhos.net/web/


 

 
 
 
 
 
 



   

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
โรงพยาบาลสันติสุข จังหวัดน่าน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564  
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน     :   โรงพยาบาลสันติสุข  จังหวัดน่าน 
วัน/เดือน/ปี      :     8  ธันวาคม  ๒๕๖3 
หัวข้อ              :   EB 4 หน่วยงานมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
                          จัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564  (ไตรมาสท่ี 1/2564) 
           

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
         ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 1 - 15 ธันวาคม 2563 
 

Link ภายนอก : …ไม่ม…ี………………………………………………………………………………………………………………………..... 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.............................................................................................................................................................................. 
 

          
                 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                               ผู้อนุมัติรับรอง 

                               
                   ( นายวิทยา  มิ่งปรีชา )                                              (นายกฤษ    ใจวงค์) 
               นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                              นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ี    
                                                                                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข                                                                                                                               

        วันท่ี   18  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2563                         วันท่ี    18  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

   
(นางเจียมจิตร   ถิ่นอยู่) 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
 

วันท่ี    8  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 


