
 บันทึกขอความ 
สวนราชการ   กลุมงานบรหิารทั่วไป สํานักงานสาธารณสขุอําเภอนาบอน โทร. 0 7648 1๕๑๙                                         

ที ่     - วันที ่       31   ตุลาคม   2562 

เรื่อง   รายงานผลการปฏิบตัิงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

เรียน  สาธารณสุขอําเภอนาบอน 

ตามที่ กลุมงานบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  
ตามแผนปฏิบัติการของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๒ ตามงบประมาณ 
(งบดําเนินงาน) ครบถวนและเสร็จสิ้นทุกโครงการแลว ตามแผนการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน นั้น  

เพื่อใหเปนไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) งานกลุมงานบริหารทั่วไป จึงไดจัดทํารายงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง สําหรับเดือน ตุลาคม 2562 เพื่อใชเปนแนวทางใน
การควบคุมกํากับ และพัฒนาระบบการจัดซื้อ/จัดจาง และขออนุญาตนํารายงานดังกลาวเผยแพรผานเว็บไซต
ของสํานักงาน (www.phonabon.go.th) ตามประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน เรื่อง แนวทางการ
เผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.256๑ ลงวันที ่1 ตุลาคม 2561 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาตเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงานตอไป 
 

    
                   
 
          (นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ) 
                  เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
                  
 
          

 
 
 
 
 
 

                                                         

- ทราบ/อนุญาต 
 
 
 

(นางณิชมน  รัตนคช) 
สาธารณสุขอําเภอนาบอน 

3 1 ต.ค. 2562 
 



1 แผนงานบริหารงานทั่วไป จางทําความสะอาดและดูแลความเรียบรอย
บริเวณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน

1 โครงการ เฉพาะเจาจง 30-ก.ย.-62 30-ต.ค.-62 3,500.00            /

(คาบํารุงรักษาอาคารสถานที่ราชการ
และบริเวณ)

 (วงเงินทั้งหมด 42,000 เงื่อไขแบงจาย 12 
งวด ๆ ละ 3,500 บาท โดยสงมอบงานทุกสิ้น
เดือน)

ผูรายงาน

ลําดับที่ งาน/โครงการ รายการ
จํานวน

(หนวยนับ) จัดหาโดยวิธี

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
หนวยงาน  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

เดือน  ตุลาคม  2562

(นายสุทธิพันธ  ล่ิมพรรณ)
31  ต.ค.  62

เปนไป
ตามแผน

ไมเปนไป
ตามแผน

แผนปฏิบัติการ

หมายเหตุลงนามในสัญญา
(วัน/เดือน/ป)

การสงมอบ
(วัน/เดือน/ป)

ผลการดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
    หรือเงินสมทบ    

 (บาท)

การเบิก - จายเงิน

ประกาศสอบราคา/
    ประกวดราคา   

(วัน/เดือน/ป)



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน 

ตามประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

สําหรับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนและหนวยงานในสังกัด 
 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 

 
ชื่อหนวยงาน : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
วัน/เดือน/ป :  31 ตุลาคม ๒๕๖2 
หัวขอ: รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
- แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง สําหรับเดือน ต.ค.62 
- บันทึกขอความรายงานผูบริหาร 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
Linkภายนอก: http://www.phonabon.go.th   (หัวขอ หองปฏิบัติการสุขภาพ) 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 
  
 

(นายสทุธิพันธ  ลิ่มพรรณ) 
 

 (นางณิชมน  รตันคช) 
              เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สาธารณสุขอาํเภอนาบอน 
                      31 ตลุาคม ๒๕๖2 31 ตลุาคม ๒๕๖2 

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลขึ้นเผยแพร 

 
 

(นายอนันต  รอดสัน้) 
เจาพนักงานสาธารณสุขชาํนาญงาน 

31 ตุลาคม ๒๕๖2 

 
 



 บันทกึขอความ 
สวนราชการ   กลุมงานบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน โทร. 0 7648 1๕๑๙                                         

ที ่     - วันท่ี        29   พฤศจิกายน   2562 

เร่ือง   รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

เรยีน  สาธารณสุขอําเภอนาบอน 

ตามที่ กลุมงานบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  
ตามแผนปฏิบัติการของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๒ ตามงบประมาณ 
(งบดําเนินงาน) ครบถวนและเสร็จสิ้นทุกโครงการแลว ตามแผนการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน นั้น  

เพื่อใหเปนไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) งานกลุมงานบริหารทั่วไป จึงไดจัดทํารายงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซือ้จัดจาง สําหรับเดือน พฤศจิกายน 2562 เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการควบคุมกํากับ และพัฒนาระบบการจัดซื้อ/จัดจาง และขออนุญาตนํารายงานดังกลาวเผยแพรผานเว็บไซต
ของสํานักงาน (www.phonabon.go.th) ตามประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน เรื่อง แนวทางการ
เผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.256๑ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาตเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงานตอไป 
 

    
                   
 
          (นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ) 
                  เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
                  
 
          

 
 
 
 
 
 

                                                         

- ทราบ/อนุญาต 
 
 
 

(นางณิชมน  รัตนคช) 
สาธารณสุขอําเภอนาบอน 

2 9 พ.ย. 2562 
 



1 แผนงานบริหารงานทั่วไป จางทําความสะอาดและดูแลความเรียบรอย
บริเวณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน

1 โครงการ เฉพาะเจาจง 30-ก.ย.-62 29-พ.ย.-62 3,500.00            /

(คาบํารุงรักษาอาคารสถานที่ราชการ
และบริเวณ)

 (วงเงินทั้งหมด 42,000 เงื่อไขแบงจาย 12 
งวด ๆ ละ 3,500 บาท โดยสงมอบงานทุกสิ้น
เดือน)

ผูรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
หนวยงาน  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

เดือน  พฤศจิกายน  2562

ลําดับที่ งาน/โครงการ รายการ
จํานวน

(หนวยนับ)

ผลการดําเนินการ การเบิก - จายเงิน แผนปฏิบัติการ

(นายสุทธิพันธ  ล่ิมพรรณ)
29  พ.ย.  62

หมายเหตุ
จัดหาโดยวิธี

ประกาศสอบราคา/
    ประกวดราคา   

(วัน/เดือน/ป)

ลงนามในสัญญา
(วัน/เดือน/ป)

การสงมอบ
(วัน/เดือน/ป)

งบประมาณ
(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
    หรือเงินสมทบ    

 (บาท)

เปนไป
ตามแผน

ไมเปนไป
ตามแผน



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน 

ตามประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

สําหรับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนและหนวยงานในสังกัด 
 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 

 
ชื่อหนวยงาน :  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
วัน/เดือน/ป  :  29  พฤศจิกายน ๒๕๖2 
หัวขอ: รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
- แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง สําหรับเดือน พ.ย.62 
- บันทึกขอความรายงานผูบริหาร 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
Linkภายนอก: http://www.phonabon.go.th   (หัวขอ หองปฏิบัติการสุขภาพ) 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 
  
 

(นายสทุธิพันธ  ลิ่มพรรณ) 
 

 (นางณิชมน  รตันคช) 
              เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สาธารณสุขอาํเภอนาบอน 
                      29  พฤศจิกายน ๒๕๖2 29  พฤศจิกายน ๒๕๖2 

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลขึ้นเผยแพร 

 
 

(นายอนันต  รอดสัน้) 
เจาพนักงานสาธารณสุขชาํนาญงาน 

29 พฤศจิกายน ๒๕๖2 

 
 



Link : http://phonabon.go.th/html/new-menu.asp?typemenu=8&ogan=1 
 
 

 

http://phonabon.go.th/html/new-menu.asp?typemenu=8&ogan=1

