
       บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

ที่  ขก ๐032/๑๘๘         วันที่   9 ธันวำคม  ๒๕๖3 

เรื่อง    ขออนุมัติแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖4 และขออนุญำตเผยแพร่แผนกำรจัดซื้อ จัด
จ้ำงและกำรจัดหำพัสดุประจ ำปี 2564 Web Site หน่วยงำนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล 

เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอพล 
   

ตำมที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งสนับสนุนงบค่ำใช้จ่ำยที่เป็นต้นทุนคงที ่
(Fixed Cost) ปีงบประมำณ 2564 ตำมหนังสือที่ ขก 0032.005/ว3253 ลงวันที่ 7 ธันวำคม 2563 โดย
รำยละเอียดดังนี้ 

1. วงเงินงบประมำณ สสจ.ขอนแก่น จัดสรร  จ ำนวน 15๖,๐๘๙.๖๖ บำท 
2.  วงเงินงบประมำณ จำก CUP พล (QOF+เงินบ ำรุง รพ.) โอนเข้ำเงินบ ำรุง สสอ.พล จ ำนวน 

๒๕๓,๔๔2 บำท 
รวมเป็นเงิน ๔๐๙,๕๓๑.๖๖ บำท (สี่แสนเก้ำพันห้ำร้อยสำมสิบเอ็ดบำทหกสิบหกสตำงค์) 

บัดนีง้ำนพัสดุ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร จัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติแผนปฏิบัติกำรดังกล่ำว และขออนุญำตเผยแพร่บนเว็บไซด์
ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล ต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำอนุมัติแผน และอนุญำตให้เผยแพร่ Web Site ของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขพล ต่อไป 

 

                        

(นำยสุวิชัย  ถำมูลเรศ) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที 
 
 
 
 

ค ำสั่ง สำธำรณสุขอ ำเภอพล 
                                   ทรำบ/อนุมัติแผน/อนุญำตเผยแพร่ Web site 

 

 

             (นำงทัศนีย์  ทินรำช) 
  สาธารณสุขอ าเภอพล 



  
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 

แนบท้าย ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 

พ.ศ. 2563 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนว่ยงำน : ..ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี : ......9 ธันวำคม 2563.............................................................................. ............ 

หัวข้อ: ...ขออนุมัติแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖4 และขออนุญำตเผยแพร่ Web Site  
          หน่วยงำนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล 
รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) 

         ตำมที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งสนับสนุนงบค่ำใช้จ่ำยที่เป็นต้นทุนคงที่ (Fixed 
Cost) ปีงบประมำณ 2563 ตำมหนังสือที่ ขก 0032.005/ว3253 ลงวันที่  7 ธันวำคม 2563 โดย
รำยละเอียดดังนี้ 
                  ๑.วงเงินงบประมำณ สสจ.ขอนแก่น จัดสรร  จ ำนวน 15๖,๐๘๙.๖๖ บำท 
                  ๒.วงเงินงบประมำณ จำก CUP พล (QOF+เงินบ ำรุง รพ.) โอนเข้ำเงินบ ำรุง สสอ.พล 
                     จ ำนวน ๒๕๓,๔๔2 บำท 
                     รวมเป็นเงิน ๔๐๙,๕๓๑.๖๖ บำท (สี่แสนเก้ำพันห้ำร้อยสำมสิบเอ็ดบำทหกสิบหกสตำงค์) 
  บัดนีง้ำนพัสดุ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร จัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 
2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติแผนปฏิบัติกำรดังกล่ำว และขออนุญำตเผยแพร่บนเว็บไซด์ของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล ต่อไป 
Linkภำยนอก: ...  

 

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 

 

(  / ) อนุมัติ           
(   ) ไม่อนุมัติ ระบุเหตุผล........................................ 

                       
(..นำยวชิรำวธุ  ผลบุญภิรมย์...) (นำงทัศนีย์  ทินรำช) 

ต ำแหน่ง ...นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร...... ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอพล 
วันที่..๙....เดือน..ธนัวำคม...พ.ศ. ..2563.......       วันที่..๙....เดือน....ธันวำคม....พ.ศ. ...2563.....       

 

ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
(..นำยวชิรำวธุ  ผลบุญภิรมย์...) 

ต ำแหน่ง นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
วันที่....๙....เดือน...ธันวำคม.....พ.ศ. 2563 

 



 



แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ปงีบประมาณ 2564 
งบประมาณจาก สสจ.ขอนแก่น เพ่ือใช้สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ปีงบประมาณ 2564 

หน่วยงาน..ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ที ่ ชื่อโครงการ/ 

รายการที่จะจัดซื้อ จัดจ้าง 
วัตถุประสงค์ วงเงินที่จะ

จัดซื้อจัดจ้าง
โดยประมาณ 

(บาท) 

วิธีจัดหา ระยะเวลาที่คาดว่า
จะจัดซื้อ จัดจ้าง 

หมาย
เหตุ 

1 วัสดุคอมพิวเตอร์ พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ 30,000 จ ำเพำะเจำะจง ม.ค.64 – ก.ค.64  
2 วัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประชุม/ติดตำม/นิเทศงำน 50,000 จ ำเพำะเจำะจง ม.ค.64 – ก.ค.64  
3 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ใช้ในกำรปฏิบัติงำนทำงรำชกำร 0 จ ำเพำะเจำะจง ม.ค.64 – ก.ค.64  
4 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ใช้ในกำรปฏิบัติงำนทำงรำชกำร 0 จ ำเพำะเจำะจง ม.ค.64 – ก.ค.64  
5 วัสดุส ำนักงำน ใช้ในกำรปฏิบัติงำนทำงรำชกำร 30,000 จ ำเพำะเจำะจง ม.ค.64 – ก.ค.64  
6 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ซ่อมบ ำรุงรถยนต์ของทำงรำชกำร 0 จ ำเพำะเจำะจง ม.ค.64 – ก.ค.64  

รวมเป็นเงิน (ตัวอักษร).....หนึ่งแสนสี่หม่ืนสองพันบาทถ้วน.......... 110,000    
หมำยเหตุ : งบประมำณทั้งสิ้น 157,857.22 บำท ใช้วำงแผนจัดซ้ือจัดจ้ำง 110,000 บำท คงเหลือ จัดท ำแผนใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร,ค่ำสำธำรณูปโภค จ ำนวน 47,857.22 บำท 
 
 
ลงชื่อ.............................................................................ผู้จัดท ำ    ลงชื่อ....................................................................ผู้รับผิดชอบ 
                (นำงมนต์ชัยญำ   ประยันโต)                             (นำยอำรีย์   เชื้อสำวะถี) 
                 เจ้ำพนักงำนธุรกำร                            นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
                    เจ้ำหน้ำที ่             หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ 

 
ลงชื่อ.......................................................................ผู้อนุมัติ 

(นำยสุชำติ  ผำบสิมมำ) 
สำธำรณสุขอ ำเภอพล 



แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ปงีบประมาณ 2563 
งบประมาณจาก จากเงินบ ารุง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล  

กรณีเงินโอน เพ่ือใช้สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทนุคงที่ (Fixed Cost) ปีงบประมาณ 2563 จาก CUP พล 
หน่วยงาน..ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ที ่ ชื่อโครงการ/ 
รายการที่จะจัดซื้อ จัดจ้าง 

วัตถุประสงค์ วงเงินที่จะ
จัดซื้อจัดจ้าง
โดยประมาณ 

(บาท) 

วิธีจัดหา ระยะเวลาที่คาดว่า
จะจัดซื้อ จัดจ้าง 

หมายเหตุ 

 วัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประชุม/ติดตำม/นิเทศงำน 50,000 จ ำเพำะเจำะจง ม.ค.64 – ก.ย.64  
 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ใช้ในกำรปฏิบัติงำนทำงรำชกำร 6,000 จ ำเพำะเจำะจง ม.ค.64 – ก.ย.64  
 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ใช้ในกำรปฏิบัติงำนทำงรำชกำร 10,000 จ ำเพำะเจำะจง ม.ค.64 – ก.ย.64  
 วัสดุส ำนักงำน ใช้ในกำรปฏิบัติงำนทำงรำชกำร 10,000 จ ำเพำะเจำะจง ม.ค.64 – ก.ย.64  
 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ซ่อมบ ำรุงรถยนต์ของทำงรำชกำร 5,000 จ ำเพำะเจำะจง ม.ค.64 – ก.ย.64  

รวมเป็นเงิน (ตัวอักษร).....แปดหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน.......... 81,000    
หมำยเหตุ : งบประมำณทั้งสิ้น 366,202 บำท  ใช้วำงแผนจัดซ้ือจัดจำ้ง 810,000 บำท คงเหลือ จัดท ำแผนใช้จ่ำย เดินทำงไปรำชกำร,ค่ำสำธำรณูปโภค จ ำนวน 285,202 บำท กรณีจังหวัดตัดงบประมำณกำรเบิก ภำยใน 31 
กรกฎำคม 2563 
 
ลงชื่อ.............................................................................ผู้จัดท ำ    ลงชื่อ....................................................................ผู้รับผิดชอบ 
                (นำงมนต์ชัยญำ   ประยันโต)                             (นำยอำรีย์   เชื้อสำวะถี) 
                 เจ้ำพนักงำนธุรกำร                            นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
                    เจ้ำหน้ำที ่             หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ 

 
ลงชื่อ............................................................. ..........ผู้อนุมัติ 

(นำยสุชำติ  ผำบสิมมำ) 
            สำธำรณสุขอ ำเภอพล 


