
 บันทึกข�อความ 
ส�วนราชการ   กลุ�มงานบรหิารท่ัวไป  สํานักงานสาธารณสขุอําเภอนาบอน  โทร.0 7549 1192                                         

ท่ี      - วันท่ี        ๗   ธันวาคม   2563 

เร่ือง   ขออนุมัติประกาศเผยแพร�แผนการจัดซ้ือจัดจ5าง ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เงินบํารุง) 

เรียน  ผู5ว�าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสาธารณสุขอําเภอผู5รับมอบอํานาจ 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ5างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑  
ให5หน�วยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจ5างประจําป6 และประกาศเผยแพร�ในระบบเครือข�ายสารสนเทศ
กรมบัญชีกลางและของหน�วยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดและให5ปEดประกาศโดยเปEดเผย  
ณ สถานท่ีปEดประกาศของหน�วยงานของรัฐ นั้น 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ได5จัดทําประกาศเผยแพร�แผนการจัดซ้ือจัดจ5าง (เงินบํารุง) 
เสร็จสิ้นแล5ว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได5โปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร�แผน 
การจัดซ้ือจัดจ5างดังกล�าว 

 
    

      
 
     (นายวีระศักด์ิ  ประดาศักด์ิ) 
            หวัหน5าเจ5าหน5าท่ี      
 

 
 

  



 

 

 
 

ประกาศ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
เรื่อง เผยแพร�แผนการจัดซ้ือจัดจ�าง ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ5างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดให5หน�วย
งานของรัฐจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจ5างประจําป6 และประกาศเผยแพร�ในระบบเครือข�ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน�วยงานของรัฐตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และให5ปEดประกาศโดยเปEดเผย ณ สถาน
ท่ีปEดประกาศของหน�วยงานของรัฐ นั้น 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ขอประกาศเผยแพร�แผนการจัดซ้ือจัดจ5าง(เงินบํารุง)  
ประจําป6งบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ ตามเอกสารท่ีแนบท5ายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันท่ี   ๗  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 

 (นางณิชมน รัตนคช) 
      สาธารณสุขอําเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน 

  ผู5ว�าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอร0มการขอเผยแพร�ข�อมูลผ�านเว็บไซต0ของหน�วยงาน 
ตามประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร�ข�อมูลต�อสาธารณะผ�านเว็บไซต0ของหน�วยงาน พ.ศ. 2561 
สําหรับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนและหน�วยงานในสังกัด 

 
 

แบบฟอร0มการขอเผยแพร�ข�อมูลผ�านเว็บไซต0ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 

 
ชื่อหน�วยงาน : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
วัน/เดือน/ป6 : 7  ธันวาคม  ๒๕๖3 
หัวข5อ: การเผยแพร�แผนการจัดซ้ือจัดจ5างประจําป6งบประมาณ พ.ศ.2563 
รายละเอียดข5อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
1. ขออนุมัติประกาศเผยแพร�แผนการจัดซ้ือจัดจ5าง ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เงินบํารุง) 
2. ประกาศ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน เรื่อง เผยแพร�แผนการจัดซ้ือจัดจ5าง ประจําป6งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
3. แผนการจัดซ้ือจัดจ5างและการจัดหาพัสดุของหน�วยงาน ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2564 
Linkภายนอก : www.phonabon.go.th  หัวข5อ ITA 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

 

ผู5รับผิดชอบการให5ข 5อมูล ผู5อนุมัติรับรอง 
  
 

(นายสทุธิพันธ]  ลิ่มพรรณ]) 
 

 (นางณิชมน  รตันคช) 
              เจ5าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สาธารณสุขอําเภอนาบอน 
                        7  ธันวาคม  ๒๕๖3       7  ธันวาคม  ๒๕๖3       

 

 
ผู5รับผิดชอบการนำข5อมูลข้ึนเผยแพร� 

 
 

(นายอนันต]  รอดสัน้) 
เจ5าพนักงานสาธารณสุขชาํนาญงาน 

7  ธนัวาคม  ๒๕๖3 

 
                        



ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1 จัดจางซอมบํารุงรถยนตสวนกลาง 25,000.00               8,800.00     16,200.00   

2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 20,000.00               20,000.00     

3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 15,000.00               15,000.00     

4 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 7,500.00                 7,500.00       

5 จัดจางซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร 10,000.00               10,000.00         

6 จัดจางเหมาทําความสะอาด 42,000.00               10,500.00   10,500.00     10,500.00   10,500.00   

7 จัดจางถมดินและปรับเกลี่ยพ้ืนที่ 16,000.00               16,000.00     

8 จัดจางซอมแซมอาคารสํานักงาน บานพัก 30,000.00               30,000.00     

9 จัดจางซอมแซมระบบไฟฟาสํานักงาน 12,000.00               1,200.00     

10 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 12,000.00               12,000.00   

(หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน) 119,500.00            19,300.00   63,000.00     26,700.00   10,500.00   

       ผูเสนอแผนการจัดซื้อจัดจาง

      (นายวีระศักดิ์  ประดาศักดิ)์

หัวหนาเจาหนาที่

ผูเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจาง

(นางณิชมน   รัตนคช)

สาธารณสุขอําเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน

ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินบํารุง)

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

(ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 11)

ลําดับ ชื่อโครงการ วงเงินท่ีไดจัดซื้อจัดจาง
ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อจัดจาง

หมายเหตุ



 บันทึกข�อความ 
ส�วนราชการ   กลุ�มงานบรหิารท่ัวไป  สํานักงานสาธารณสขุอําเภอนาบอน  โทร.0 7549 1192                                         

ท่ี      - วันท่ี        18   ธันวาคม   2563 

เร่ือง   ขออนุมัติประกาศเผยแพร�แผนการจัดซ้ือจัดจ5าง ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบประมาณ) 

เรียน  ผู5ว�าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสาธารณสุขอําเภอผู5รับมอบอํานาจ 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ5างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑  
ให5หน�วยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจ5างประจําป6 และประกาศเผยแพร�ในระบบเครือข�ายสารสนเทศ
กรมบัญชีกลางและของหน�วยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดและให5ปEดประกาศโดยเปEดเผย  
ณ สถานท่ีปEดประกาศของหน�วยงานของรัฐ นั้น 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ได 5จัดทําประกาศเผยแพร�แผนการจัดซ้ือจัดจ 5าง
(งบประมาณ) เสร็จสิ้นแล5ว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได5โปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร�แผน 
การจัดซ้ือจัดจ5างดังกล�าว 

 
    

      
 
     (นายวีระศักด์ิ  ประดาศักด์ิ) 
            หวัหน5าเจ5าหน5าท่ี      
 

 
 

  



 

 

 
 

ประกาศ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
เรื่อง เผยแพร�แผนการจัดซ้ือจัดจ�าง ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ5างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดให5หน�วย
งานของรัฐจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจ5างประจําป6 และประกาศเผยแพร�ในระบบเครือข�ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน�วยงานของรัฐตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และให5ปEดประกาศโดยเปEดเผย ณ สถาน
ท่ีปEดประกาศของหน�วยงานของรัฐ นั้น 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ขอประกาศเผยแพร�แผนการจัดซ้ือจัดจ5าง(เงินงบประมาณ) 
ประจําป6งบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ ตามเอกสารท่ีแนบท5ายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันท่ี   18  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 

 (นางณิชมน รัตนคช) 
      สาธารณสุขอําเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน 

  ผู5ว�าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
          

 
 
 
 
 
 

                                                         
  



 

 

แบบฟอร0มการขอเผยแพร�ข�อมูลผ�านเว็บไซต0ของหน�วยงาน 
ตามประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร�ข�อมูลต�อสาธารณะผ�านเว็บไซต0ของหน�วยงาน พ.ศ. 2561 
สําหรับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนและหน�วยงานในสังกัด 

 
 

แบบฟอร0มการขอเผยแพร�ข�อมูลผ�านเว็บไซต0ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 

 
ชื่อหน�วยงาน : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
วัน/เดือน/ป6 : 18  ธันวาคม  ๒๕๖3 
หัวข5อ: การเผยแพร�แผนการจัดซ้ือจัดจ5างประจําป6งบประมาณ พ.ศ.2563 
รายละเอียดข5อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
1. ขออนุมัติประกาศเผยแพร�แผนการจัดซ้ือจัดจ5าง ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบประมาณ) 
2. ประกาศ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน เรื่อง เผยแพร�แผนการจัดซ้ือจัดจ5าง ประจําป6งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
3. แผนการจัดซ้ือจัดจ5างและการจัดหาพัสดุของหน�วยงาน ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2564 
Linkภายนอก : www.phonabon.go.th  หัวข5อ ITA 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

 

ผู5รับผิดชอบการให5ข 5อมูล ผู5อนุมัติรับรอง 
  
 

(นายสทุธิพันธ]  ลิ่มพรรณ]) 
 

 (นางณิชมน  รตันคช) 
              เจ5าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สาธารณสุขอําเภอนาบอน 
                        18  ธันวาคม  ๒๕๖3       18  ธันวาคม  ๒๕๖3       

 

 
ผู5รับผิดชอบการนำข5อมูลข้ึนเผยแพร� 

 
 

(นายอนันต]  รอดสัน้) 
เจ5าพนักงานสาธารณสุขชาํนาญงาน 

18  ธันวาคม  ๒๕๖3 

 



ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 45,000.00               30,000.00     15,000.00   

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน 16,000.00               -                16,000.00   

3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 25,000.00               -                25,000.00   

4 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 10,000.00               -                    10,000           

5 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 10,000.00               -                10,000.00   

(หนึ่งแสนหกพันบาทถวน) 106,000.00            30,000.00     76,000.00   

ผูเสนอแผนการจัดซื้อจัดจาง

(นายวีระศักดิ์  ประดาศักดิ)์

หัวหนาเจาหนาที่

ผูเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจาง

(นางณิชมน   รัตนคช)

สาธารณสุขอําเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน

ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบประมาณ)

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

(ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 11)

ลําดับ ชื่อโครงการ วงเงินท่ีไดจัดซื้อจัดจาง
ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อจัดจาง

หมายเหตุ


