
      บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน

ท่ี  นศ๑๐๓๒/๔๐๗ วันท่ี  ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 
เรียน ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสาธารณสุขอําเภอผูรับมอบอํานาจ

 

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ใหหนวยงาน

ของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป และประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของ

หนวยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดและใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวย

งานของรัฐ น้ัน

               สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ไดจัดทําประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง แลวเสร็จ

               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดอนุมัติประกาศเพื่อเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางดัง

กลาว

 

วีระศักดิ์ ประดาศักดิ์

(นายวีระศักดิ์ ประดาศักดิ)์

หัวหนาเจาหนาที่

 

 



ประกาศ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน

เรื่อง เผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดใหหนวยงานของรัฐ

จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป และประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ

หนวยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงาน

ของรัฐ น้ัน

               สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ขอประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ

๒๕๖๓ ตามเอกสารท่ีแนบทายประกาศนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ณิชมน รัตนคช

(นางณิชมน รัตนคช)

สาธารณสุขอําเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน

ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

 



 

รายละเอียดแนบทายประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน (M๖๒๑๒๐๐๐๙๐๔๒) ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลําดับ

ท่ี

รหัสแผนจัดซื้อจัด

จาง
ช่ือโครงการ

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

คาดวาจะ

ประกาศจัด

ซื้อจัดจาง

(เดือน/ป)

๑ P๖๒๑๒๐๐๑๙๗๗๙ จางซอมแซมบานพักขาราชการ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐๔/๒๕๖๓

๒ P๖๒๑๒๐๐๑๙๗๔๙ จางซอมบํารุงรถยนตสวนกลาง ๑๕,๐๐๐.๐๐

๓ P๖๒๑๒๐๐๑๙๗๔๔ ซื้อวัสดุงานบานงานครัว ๕,๐๐๐.๐๐ ๐๔/๒๕๖๓

๔ P๖๒๑๒๐๐๑๙๗๔๐ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ๑๔,๐๐๐.๐๐ ๐๔/๒๕๖๓

๕ P๖๒๑๒๐๐๑๙๖๗๘ ซื้อวัสดุสํานักงาน ๑๖,๐๐๐.๐๐ ๐๔/๒๕๖๓

๖ P๖๒๑๒๐๐๑๙๖๔๔ ซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิง ๖๕,๐๐๐.๐๐ ๐๒/๒๕๖๓

๗ P๖๒๑๒๐๐๑๙๕๓๐ จางปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตเพื่อประชาสัมพันธและเผย

แพรขอมูลภาครัฐของหนวยงาน

๘,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๕๖๓

๘ P๖๒๑๒๐๐๑๙๕๒๒ ซื้อเครื่องสแกนเนอร ๑๘,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๕๖๓

๙ P๖๒๑๒๐๐๑๙๕๑๓ จางจัดทําปายแสดงขอมูลและประชาสัมพันธตาง ๆ ของ

หนวยงาน

๖,๑๕๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๒

๑๐ P๖๒๑๒๐๐๑๙๕๐๐ จางทําความสะอาดและดูแลความเรียบรอยบริเวณ

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน

๔๒,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๒

 



EB3 หนวยงานมีการเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป

หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพรในชองทางระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง

ของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปงบประมาณ พ.ศ.2563

 

1. เผยแพรผานระบบเครือขายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง

หนวยงานมีการเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป

หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพรในชองทางระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง

ของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปงบประมาณ พ.ศ.2563

1. เผยแพรผานระบบเครือขายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง

หนวยงานมีการเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป

หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพรในชองทางระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง

ของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปงบประมาณ พ.ศ.2563

1. เผยแพรผานระบบเครือขายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง

หนวยงานมีการเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป

หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพรในชองทางระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง

ของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปงบประมาณ พ.ศ.2563

1. เผยแพรผานระบบเครือขายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง

หนวยงานมีการเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป

หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพรในชองทางระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง

ของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปงบประมาณ พ.ศ.2563

1. เผยแพรผานระบบเครือขายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง 

หนวยงานมีการเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป 

หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพรในชองทางระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง

ของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปงบประมาณ พ.ศ.2563

หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพรในชองทางระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง

ของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปงบประมาณ พ.ศ.2563

หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพรในชองทางระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง 

ของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

   



 

 

 

 

 

1.1 การจัดซื้อจัดจางวงเงิน 5,000 บาทขึน้ไปจํานวน 1 โครงการ การจัดซื้อจัดจางวงเงิน 5,000 บาทขึน้ไปจํานวน 1 โครงการ การจัดซื้อจัดจางวงเงิน 5,000 บาทขึน้ไปจํานวน 1 โครงการ การจัดซื้อจัดจางวงเงิน 5,000 บาทขึน้ไปจํานวน 1 โครงการ 

หนา 1 

หนา 2 

การจัดซื้อจัดจางวงเงิน 5,000 บาทขึน้ไปจํานวน 1 โครงการ การจัดซื้อจัดจางวงเงิน 5,000 บาทขึน้ไปจํานวน 1 โครงการ  

 

 



 

 

 

 

1.2 การจัดซื้อจัดจางวงเงินสูงสุด จํานวน 1 โครงการ2 การจัดซื้อจัดจางวงเงินสูงสุด จํานวน 1 โครงการ2 การจัดซื้อจัดจางวงเงินสูงสุด จํานวน 1 โครงการ2 การจัดซื้อจัดจางวงเงินสูงสุด จํานวน 1 โครงการ

หนา1 

 

หนา 2 

2 การจัดซื้อจัดจางวงเงินสูงสุด จํานวน 1 โครงการ 

 

 



2.แผนแพรผานระบบสารสนเทศของหนวยงาน 
Link : http:/

 

 

 

 

3.การปดประกาศ ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงาน

 

2.แผนแพรผานระบบสารสนเทศของหนวยงาน 
http://phonabon.go.th/html/new_post_view.asp?ID=554&typenew=1&ogan=1

การปดประกาศ ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงาน

2.แผนแพรผานระบบสารสนเทศของหนวยงาน 
/phonabon.go.th/html/new_post_view.asp?ID=554&typenew=1&ogan=1

การปดประกาศ ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงาน

2.แผนแพรผานระบบสารสนเทศของหนวยงาน 
/phonabon.go.th/html/new_post_view.asp?ID=554&typenew=1&ogan=1

การปดประกาศ ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงาน

2.แผนแพรผานระบบสารสนเทศของหนวยงาน    
/phonabon.go.th/html/new_post_view.asp?ID=554&typenew=1&ogan=1

การปดประกาศ ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงาน 

/phonabon.go.th/html/new_post_view.asp?ID=554&typenew=1&ogan=1/phonabon.go.th/html/new_post_view.asp?ID=554&typenew=1&ogan=1/phonabon.go.th/html/new_post_view.asp?ID=554&typenew=1&ogan=1 

 



 

 
ชือ่หน
วัน/
หัวขอ
รายละเอียดขอมูล
1. 
2. 
    
3.ภาพถายแสดงการเผยแพรชองทางระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง 2 โครงกา
   3.1 วงเงิน 5,000 ขึ้นไป 1 โครงการ
   3.2
3.แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเวบ็ไซตของหนวยงาน
............................................
.............................................................................................................................
.........................................................................................
Link
หมายเหตุ 

              
               

 

 
 

เรื่อง 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเวบ็ไซตของ

หนวยงาน : สํานกังานสาธารณสขุอําเภอ
/เดือน/ป : 13

หัวขอ: การเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป
รายละเอียดขอมูล

 หนังสือขออนุมัตปิระกาศเผยแพร
 ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอาํเภอนาบอน
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
ภาพถายแสดงการเผยแพรชองทางระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง 2 โครงกา
3.1 วงเงิน 5,000 ขึ้นไป 1 โครงการ
3.2 วงเงินสูงสดุ
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเวบ็ไซตของหนวยงาน

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

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

.........................................................................................
Linkภายนอก: http://www.phonabon.go.th   
หมายเหต:ุ ………………………………………………………………………………………………………………………………..

ผูรับผิดชอบการใหข

              เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
                        

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเวบ็ไซตของหนวยงาน
ตามประกาศสาํนกังาน

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเวบ็ไซตของหนวยงาน
สําหรบั

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเวบ็ไซตของ

สํานกังานสาธารณสขุอําเภอ
13  ธันวาคม 

การเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ

ขออนุมัตปิระกาศเผยแพร
สํานักงานสาธารณสุขอาํเภอนาบอน
งบประมาณ พ.ศ. 

ภาพถายแสดงการเผยแพรชองทางระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง 2 โครงกา
3.1 วงเงิน 5,000 ขึ้นไป 1 โครงการ

เงินสูงสดุ  
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเวบ็ไซตของหนวยงาน

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

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

.........................................................................................
http://www.phonabon.go.th   

………………………………………………………………………………………………………………………………..
ผูรับผิดชอบการใหข

 
 

(นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
         13  ธันวาคม  

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเวบ็ไซตของหนวยงาน
ตามประกาศสาํนกังาน

การเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเวบ็ไซตของหนวยงาน
สําหรบัสาํนกังานสาธารณสขุอําเภอ
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แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเวบ็ไซตของ
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สาํนกังานสาธารณสขุอําเภอนาบอนและหนวยงานในสงักดั

 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเวบ็ไซตของสาํนกังานสาธารณสขุอําเภอ

ะมาณ พ.ศ.2563

แผนการจดัซื้อจดัจาง ประจาํป
เรื่อง เผยแพรแผนการจดัซื้อจดัจ

ภาพถายแสดงการเผยแพรชองทางระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง 2 โครงกา

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเวบ็ไซตของหนวยงาน 
..........................................................................................................................

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

......................................................................................................................................................................
(เมนหูลกั หัวขอ 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 
ขอมูลขึ้นเผยแพร
 
 

นายอนันต  รอดสั้น) 
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน

ธันวาคม  ๒๕๖2 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเวบ็ไซตของหนวยงาน
สาธารณสขุอําเภอนาบอน 

การเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเวบ็ไซตของหนวยงาน
และหนวยงานในสงักดั

สาํนกังานสาธารณสขุอําเภอ

พ.ศ.2563 

าง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 
แผนการจดัซื้อจดัจ

ภาพถายแสดงการเผยแพรชองทางระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง 2 โครงกา

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

.............................................................................
(เมนหูลกั หัวขอ นโยบาย) 

………………………………………………………………………………………………………………………………..
ผูอนุมัติรับรอง

 (นางณิชมน  รัตนคช
สาธารณสุขอําเภอ

13  ธันวาคม  

ขอมูลขึ้นเผยแพร 

เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเวบ็ไซตของหนวยงาน 
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