
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาบอน โทร.0 7549 1192 

ที ่                 -      วันที่     ๓๑    ตุลาคม   ๒๕๖2 

เรื่อง   ขออนมุัติประกาศเผยแพร่แบบสรปุผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 

เรียน     สาธารณสุขอ าเภอนาบอน 

  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙(๘) ที่ระบุให้หน่วยงานของรัฐ 
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยจัดท าแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน
รอบเดือน(แบบ สขร.๑) เสนอผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน(โดยประมาณ)  และขออนุญาตผู้บริหาร
ของหน่วยงานน าแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนขึ้นเว็บไซด์ของหน่วยงาน และให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 

  ในการนี้ กลุ่มงานบริหาร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาบอน ได้จัดท าแบบสรุปผลการด าเนินงาน
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ใ น รอบ เดื อนตุ ล าคม  ๒๕๖2  เส ร็ จ เ รี ยบร้ อ ยแล้ ว  ซึ่ ง ขอ เ รี ยนว่ า ไ ด้ ด า เ นิ นก าร จั ดซื้ อ 
จัดจ้างโดยเงินบ ารุง จ านวน 1 รายการ และยังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของงบด าเนินงาน เนื่องจากการแจ้งจัดสรร
เงินของจังหวัดล่าช้า จึงต้องรอการอนุมัติแผนปฏิบัติการจากจังหวัดตามล าดับ 
 

  จึ ง เรี ยนมาเพื่ อ โปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้ โปรดอนุมัติ ให้ประกาศ เพื่ อ เผยแพร่ 
แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖2 ดังกล่าวต่อไป 
 

                              
  
                  (นายสุทธิพันธ์  ลิ่มพรรณ์) 
                  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
                  
 
                
                                                         

   
             
 
                       
  

- ทราบ /อนุมัต ิ
 
 
 

(นางณิชมน  รัตนคช) 
สาธารณสุขอ าเภอนาบอน 

31 ต.ค. 62 



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างท าความสะอาดและดูแล 42,000.00             42,000.00            เฉพาะเจาะจง นายสมชัย บุญมาก นายสมชัย บุญมาก เป็นผู้ทีม่ีความรับผิดชอบ เลขทีใ่บสัง่จ้างที ่2/62

บริเวณส านักงาน ราคาทีเ่สนอ 42,000 บาท ราคาทีต่กลงจ้าง 42,000 บาท ในหน้าทีแ่ละท าความสะอาด ลงวันที ่30 ก.ย.62

ส านักงานเรียบร้อย โดยแบ่งจ่ายค่าจ้าง

และปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง เดือนละ 3,500 บาท

ต้ังแต่เดือน ต.ค.62 -ก.ย.63

รวม 12 เดือน

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562

(ช่ือหน่วยงาน) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาบอน

วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ตามประกาศส านกังานสาธารณสุขอ าเภอนาบอน 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผา่นเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

ส าหรบัส านกังานสาธารณสุขอ าเภอนาบอนและหน่วยงานในสังกัด 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มูลผ่านเว็บไซต์ของส านกังานสาธารณสุขอ าเภอนาบอน 

 
ชือ่หน่วยงาน : ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอนาบอน 
วัน/เดือน/ปี : 31 ตุลาคม ๒๕๖2 
หัวข้อ: รายงานการสรุปผลการจัดหาพสัดุประจ าเดือน ตุลาคม 2562 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
- แบบสรปุผลการจดัหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(สขร.1) ส าหรบัเดือน ตุลาคม 2562 
 
Linkภายนอก: http://www.phonabon.go.th   หวัขอ้ห้องปฏิบตักิารสุขภาพ 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
  
 

(นายสุทธิพันธ์  ลิ่มพรรณ์) 
 

 (นางณิชมน  รัตนคช) 
              เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน สาธารณสุขอ าเภอนาบอน 
                     31 ตุลาคม ๒๕๖2 31 ตุลาคม ๒๕๖2 

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นายอนันต์  รอดสั้น) 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 

31 ตุลาคม ๒๕๖2 
 
 



Link : http://phonabon.go.th/html/new_post_view.asp?ID=555&typenew=1&ogan=1 
 

 
 

http://phonabon.go.th/html/new_post_view.asp?ID=555&typenew=1&ogan=1


 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาบอน โทร.0 7549 1192 

ที ่  -       วันที่     29    พฤศจิกายน   ๒๕๖2 

เรื่อง   ขออนมุัติประกาศเผยแพร่แบบสรปุผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
เรียน     สาธารณสุขอ าเภอนาบอน 

  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙(๘) ที่ระบุให้หน่วยงานของรัฐ 
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยจัดท าแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน
รอบเดือน(แบบ สขร.๑)เสนอผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน(โดยประมาณ)  และขออนุญาตผู้บริหาร
ของหน่วยงานน าแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนขึ้นเว็บไซด์ของหน่วยงาน และให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 

  ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาบอน ได้จัดท าแบบสรุปผลการ
ด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยขอเรียนว่ายังไม่มีการขอก่อหนี้ผูกพันธ์
เนื่องจากการแจ้งจัดสรรเงินของจังหวัดล่าช้า จึงต้องรอการอนุมัติแผนปฏิบัติการจากจังหวัด 

 

  จึ ง เรี ยนมาเพื่ อ โปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้ โปรดอนุมัติ ให้ประกาศ เพื่ อ เผยแพร่ 
แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างฯ ดังกล่าวต่อไป 
 

                              
  
                  (นายสุทธิพันธ์  ลิ่มพรรณ์) 
                  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
                  
 
                
                                                         

   
             
 
                       

- ทราบ/อนุมัต ิ
 
 
 

(นางณิชมน  รัตนคช) 
สาธารณสุขอ าเภอนาบอน 

29 พ.ย. 62 



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

(ช่ือหน่วยงาน) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาบอน

วันที ่ 29  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ในเดือน พ.ย.2562 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ตามประกาศส านกังานสาธารณสุขอ าเภอนาบอน 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผา่นเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

ส าหรบัส านกังานสาธารณสุขอ าเภอนาบอนและหน่วยงานในสังกัด 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มูลผ่านเว็บไซต์ของส านกังานสาธารณสุขอ าเภอนาบอน 

 
ชือ่หน่วยงาน : ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอนาบอน 
วัน/เดือน/ปี : 29 พฤศจกิายน ๒๕๖2 
หัวข้อ: รายงานการสรุปผลการจัดหาพสัดุ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
- แบบสรปุผลการจดัหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(สขร.1) ส าหรบัเดือน พฤศจกิายน 2562 
 
Linkภายนอก: http://www.phonabon.go.th   หวัขอ้ห้องปฏิบตักิารสุขภาพ 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
  
 

(นายสุทธิพันธ์  ลิ่มพรรณ์) 
 

 (นางณิชมน  รัตนคช) 
              เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน สาธารณสุขอ าเภอนาบอน 
                     29 พฤศจิกายน ๒๕๖2 29 พฤศจิกายน ๒๕๖2 

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นายอนันต์  รอดสั้น) 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 

29 พฤศจิกายน ๒๕๖2 
 
 



Link : http://phonabon.go.th/html/new_post_view.asp?ID=555&typenew=1&ogan=1 
 

 

http://phonabon.go.th/html/new_post_view.asp?ID=555&typenew=1&ogan=1
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