
 

          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว อ ำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร ๘๖๑๖๐โทร ๐ ๗๗๕๙ ๑๑๗๙ 
ที ่ ชพ ๐๕๓๒/๕๔๔ วันที่  ๒๑  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๒ 
เรื่อง   ขออนุมัติเผยแพร่แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปี ๒๕๖๒ 
เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว 

 ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว ได้ร่วมกันด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ด้วยเงินงบประมำณและเงินบ ำรุง ปี ๒๕๖๒ ขึ้น ตำมกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนเพ่ือ
ส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ขึ้น และได้รับกำรอนุมัติแล้วนั้น 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว  อ ำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จึงขออนุมัติเผยแพร่แผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ปี ๒๕๖๒ ทำงเวบไซต์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว อ ำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรต่อไป 
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติ 

          
 

                (นายฤทธี  เพ็ชรนิล) 
                     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

  
        อนุมัติ 
 
 
 

                     (นายสุทธิพงศ์  เหล่าศิริวุฒิ)  
                           สาธารณสุขอ าเภอปะทิว 

 



 
แผนกำรใช้เงินงบประมำณ/เงินบ ำรุง ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว 

ปีงบประมำณ 2563 

รำยกำร งบประมำณ 
แผนกำรใช้จ่ำย 

ไตรมำส1 ไตรมำส2 ไตรมำส3 ไตรมำส4 
ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 

1. ค่ำจ้ำงช่ัวครำว                           
2. ค่ำตอบแทน                           
3. ค่ำใช้สอย                           
 - ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง 4800     1200     1200     1200     1200 
 - ค่ำพำหนะ 16000     4000     4000     4000     4000 
 - ค่ำเช่ำท่ีพัก 12000     3000     3000     3000     3000 
 - ค่ำซ่อมแซมครภุัณฑ ์ 10000       5000       5000         
 - ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำร*** 10000         10000 

 
            

 - ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ท ำควำมสะอำด 60000 30000           30000           
 - ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ตำมภำระงำน 104400 52200           52200           
 - ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยประชำสมัพันธ์ 7800             7800           
 - ค่ำจ้ำงเหมำท ำพวงมำลำ 5000 5000                       
 - ค่ำจ้ำงเหมำยประดับพระบรมฉำยำลักษณ ์ 15000               5000 10000       
 - ค่ำซ่อมบ ำรุงรถยนตร์ำชกำร 30000                 30000       
4. ค่ำวัสด ุ                           
 - วัสดสุ ำนักงำน 40000         25000     

 
15000       

 - วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 10000       5000       5000         
 - วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30000     7500     7500     7500     7500 
 - วัสดุคอมพิวเตอร ์ 15000     10000       5000           
              

 
 
 



 
 
 

แผนกำรใช้เงินงบประมำณ/เงินบ ำรุง ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว 
ปีงบประมำณ 2563 

รำยกำร งบประมำณ 
แผนกำรใช้จ่ำย 

ไตรมำส1 ไตรมำส2 ไตรมำส3 ไตรมำส4 
ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 

5. ค่ำครุภณัฑ ์                           
 - คอมพิวเตอร์*** 50000  22000     28000                 
6. ค่ำสำธำรณูปโภค                           
 - ค่ำไฟฟ้ำ* 30000 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 
 - ค่ำน้ ำประปำ* 3600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 
 - ค่ำโทรศัพท์/อินเตอรเ์นต ** 15600 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 
หมำยเหต ุ

        

 

 
 

  
ได้รับจัดสรรงบด ำเนินกำร 300000 

 
 

       
 

  
* เบิกงบกลำง 33600 

 

 

    
**ไดร้ับจัดสรรค่ำสำธำรณูปโภค 15600 

 
ลงช่ือ                                     ผู้เสนอแผนฯ 

 
ลงช่ือ ผู้อนุมัติแผนฯ 

***เงินบ ำรุง 120000 
 

            (นำยฤทธ ี เพ็ชรนิล) 
 

         (นำยสุทธิพงศ์  เหล่ำศริิวฒุิ) 
 

รวมได้รับจดัสรร 469200 
 

  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 

           สำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว 
 

 
 
 
 
 


