
 บนัทึกขอความ 
สวนราชการ   กลุมงานบริหารทั่วไป  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  โทร. 0 7648 1๕๑๙                                         

ที่      - วันท่ี        31   สิงหาคม   2564 

เรื่อง   รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจดัซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

เรียน  สาธารณสุขอําเภอนาบอน 

ตามที่ กลุมงานบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  
ตามแผนปฏิบัติการของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนเงินนอก
งบประมาณ(เงินบํารุง) แผนเงนงบประมาณ(งบดําเนินนงาน) ปงบประมาณ 2564 ครบถวนและเสร็จส้ิน 
ทุกโครงการแลว ตามแผนการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน นั้น  

เพ่ือใหเปนไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) งานกลุมงานบริหารทั่วไป จึงไดจัดทํารายงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง สําหรับเดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน สิงหาคม 
2564 เพื่อใชเปนแนวทางในการควบคุมกํากับ และพัฒนาระบบการจัดซ้ือ/จัดจาง และขออนุญาตนํารายงาน
ดังกลาวเผยแพรผานเว็บไซตของสํานักงาน (www.phonabon.go.th หัวขอ ITA) ตามประกาศสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอนาบอน เร่ือง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.256๑  
ลงวันที ่1 ตุลาคม 2561 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาตเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงานตอไป 
 

    
                   
 
          (นายสุทธิพันธ  ล่ิมพรรณ) 
                  เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
                  
 
          

 
 
 
 
 
 

                                                         

ทราบ 
 
 
 

(นางณิชมน  รัตนคช) 
สาธารณสขุอําเภอนาบอน 

31 ส.ค 2564 
 



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน 

ตามประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

สําหรับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนและหนวยงานในสงักัด 
 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 

 
ชื่อหนวยงาน :  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
วัน/เดือน/ป  :  31  สิงหาคม  ๒๕64 
หัวขอ: รายงานผลการปฏิบตัิงานตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจดัจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
- บนัทึกขอความรายงานผูบริหาร 
- แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจดัซื้อจัดจาง สําหรับเดือน ต.ค.63 -ส.ค.64 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
Linkภายนอก: www.phonabon.go.th หวัขอ ITA  
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมลู ผูอนุมัติรับรอง 
  
 

(นายสุทธิพันธ  ล่ิมพรรณ) 
 

 (นางณิชมน  รัตนคช) 
              เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สาธารณสุขอาํเภอนาบอน 
                      31  สิงหาคม  ๒๕64 31  สิงหาคม  ๒๕64 

 

 
ผูรับผดิชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
 

(นายอนันต  รอดส้ัน) 
เจาพนักงานสาธารณสขุชาํนาญงาน 

31  สิงหาคม  ๒๕64 

 
 



1 แผนงานบริหารงานทั่วไป จางทําความสะอาดและดูแลความเรียบรอย
บริเวณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน

1 รายการ เฉพาะเจาะจง 30-ก.ย.-63 30-ต.ค.-63 3,500.00           / งวด 1

(คาบํารุงรักษาอาคารสถานท่ีราชการ
และบริเวณ)

 (วงเงินทั้งหมด 42,000 เงื่อนไขแบงจาย 12
 งวด ๆ ละ 3,500 บาท โดยสงมอบงานทุกสิ้น
เดือน)

ผูรายงาน

รายงานผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

หนวยงาน  สํานักงานสาธารณสุขอาํเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

เดือน  ตลุาคม  2563

(นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ)

31  ต.ค.  63

เปนไป
ตามแผน

ไมเปนไป
ตามแผน

แผนปฏิบัติการ

หมายเหตุลงนามในสัญญา
(วัน/เดือน/ป)

การสงมอบ
(วัน/เดือน/ป)

ผลการดาํเนนิการ

งบประมาณ
(บาท)

เงินนอกงบประมาณ 
   หรือเงินสมทบ    

 (บาท)

การเบิก - จายเงิน

ประกาศสอบราคา/
    ประกวดราคา   

(วัน/เดือน/ป)

ลําดับท่ี งาน/โครงการ รายการ
จํานวน

(หนวยนับ) จัดหาโดยวิธี



1 แผนงานบริหารงานทั่วไป จางทําความสะอาดและดูแลความเรียบรอย
บริเวณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน

1 รายการ เฉพาะเจาะจง 30-ก.ย.-63 30-พ.ย.-63 3,500.00           / งวด 2

(คาบํารุงรักษาอาคารสถานท่ีราชการ
และบริเวณ)

 (วงเงินทั้งหมด 42,000 เงื่อนไขแบงจาย 12
 งวด ๆ ละ 3,500 บาท โดยสงมอบงานทุกสิ้น
เดือน)

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป จางซอมรถยนตสวนกลาง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 30-ก.ย.-63 30-พ.ย.-63 8,800.00           /

(คาซอมแซมครุภัณฑ)

ผูรายงาน

(นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ)

30  พ.ย.  63

หมายเหตุ
จัดหาโดยวิธี

ประกาศสอบราคา/
    ประกวดราคา  

 (วัน/เดือน/ป)

ลงนามในสัญญา
(วัน/เดือน/ป)

การสงมอบ
(วัน/เดือน/ป)

งบประมาณ
(บาท)

เงินนอกงบประมาณ 
   หรือเงินสมทบ    

 (บาท)

เปนไป
ตามแผน

ไมเปนไป
ตามแผน

รายงานผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

หนวยงาน  สํานักงานสาธารณสุขอาํเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

เดือน  พฤศจิกายน  2563

ลําดับท่ี งาน/โครงการ รายการ
จํานวน

(หนวยนับ)

ผลการดาํเนนิการ การเบิก - จายเงิน แผนปฏิบัติการ



1 แผนงานบริหารงานทั่วไป จางทําความสะอาดและดูแลความเรียบรอย
บริเวณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน

1 รายการ เฉพาะเจาะจง 30-ก.ย.-63 30-ธ.ค.-63 3,500.00           / งวด 3

(คาบํารุงรักษาอาคารสถานท่ีราชการ
และบริเวณ)

 (วงเงินทั้งหมด 42,000 เงื่อนไขแบงจาย 12
 งวด ๆ ละ 3,500 บาท โดยสงมอบงานทุกสิ้น
เดือน)

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป จางดูแลปรับปรุงเว็บไซตหนวยงาน 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 28-ธ.ค.-63 12-ม.ค.-64 8,500.00           /

(คาดูแลและปรับปรุงเว็บไซต)

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป จางเหมาปรับแตงและถมดิน 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 29-ธ.ค.-63 6-ม.ค.-64 21,300.00         /

(คาปรับแตงพื้นท่ี)

ผูรายงาน

(นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ)

30  ธ.ค.  63

หมายเหตุ
จัดหาโดยวิธี

ประกาศสอบราคา/
    ประกวดราคา  

 (วัน/เดือน/ป)

ลงนามในสัญญา
(วัน/เดือน/ป)

การสงมอบ
(วัน/เดือน/ป)

งบประมาณ
(บาท)

เงินนอกงบประมาณ 
   หรือเงินสมทบ    

 (บาท)

เปนไป
ตามแผน

ไมเปนไป
ตามแผน

รายงานผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

หนวยงาน  สํานักงานสาธารณสุขอาํเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

เดือน  ธันวาคม  2563

ลําดับท่ี งาน/โครงการ รายการ
จํานวน

(หนวยนับ)

ผลการดาํเนนิการ การเบิก - จายเงิน แผนปฏิบัติการ



1 แผนงานบริหารงานทั่วไป จางทําความสะอาดและดูแลความเรียบรอย
บริเวณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน

1 รายการ เฉพาะเจาะจง 30-ก.ย.-63 29-ม.ค.-64 3,500.00           / งวด 4

(คาบํารุงรักษาอาคารสถานท่ีราชการ
และบริเวณ)

 (วงเงินทั้งหมด 42,000 เงื่อนไขแบงจาย 12
 งวด ๆ ละ 3,500 บาท โดยสงมอบงานทุกสิ้น
เดือน)

ผูรายงาน

(นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ)

29  ม.ค.  64

หมายเหตุ
จัดหาโดยวิธี

ประกาศสอบราคา/
    ประกวดราคา  

 (วัน/เดือน/ป)

ลงนามในสัญญา
(วัน/เดือน/ป)

การสงมอบ
(วัน/เดือน/ป)

งบประมาณ
(บาท)

เงินนอกงบประมาณ 
   หรือเงินสมทบ    

 (บาท)

เปนไป
ตามแผน

ไมเปนไป
ตามแผน

รายงานผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

หนวยงาน  สํานักงานสาธารณสุขอาํเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

เดือน  มกราคม  2564

ลําดับท่ี งาน/โครงการ รายการ
จํานวน

(หนวยนับ)

ผลการดาํเนนิการ การเบิก - จายเงิน แผนปฏิบัติการ



1 แผนงานบริหารงานทั่วไป จางทําความสะอาดและดูแลความเรียบรอย
บริเวณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน

1 รายการ เฉพาะเจาะจง 30-ก.ย.-63 25-ก.พ.-64 3,500.00           / งวด 5

(คาบํารุงรักษาอาคารสถานท่ีราชการ
และบริเวณ)

 (วงเงินทั้งหมด 42,000 เงื่อนไขแบงจาย 12
 งวด ๆ ละ 3,500 บาท โดยสงมอบงานทุกสิ้น
เดือน)

ผูรายงาน

รายงานผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

หนวยงาน  สํานักงานสาธารณสุขอาํเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

เดือน  กุมภาพันธ  2564

ลําดับท่ี งาน/โครงการ รายการ
จํานวน

(หนวยนับ)

ผลการดาํเนนิการ การเบิก - จายเงิน แผนปฏิบัติการ

(นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ)

26  ก.พ.  64

หมายเหตุ
จัดหาโดยวิธี

ประกาศสอบราคา/
    ประกวดราคา  

 (วัน/เดือน/ป)

ลงนามในสัญญา
(วัน/เดือน/ป)

การสงมอบ
(วัน/เดือน/ป)

งบประมาณ
(บาท)

เงินนอกงบประมาณ 
   หรือเงินสมทบ    

 (บาท)

เปนไป
ตามแผน

ไมเปนไป
ตามแผน



1 แผนงานบริหารงานทั่วไป จางทําความสะอาดและดูแลความเรียบรอย
บริเวณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน

1 รายการ เฉพาะเจาะจง 30-ก.ย.-63 31-มี.ค.-64 3,500.00           / งวด 6

(คาบํารุงรักษาอาคารสถานท่ีราชการ
และบริเวณ)

 (วงเงินทั้งหมด 42,000 เงื่อนไขแบงจาย 12
 งวด ๆ ละ 3,500 บาท โดยสงมอบงานทุกสิ้น
เดือน)

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ซื้อวัสดุวทิยาศาสตรการแพทย 1 ชุด เฉพาะเจาะจง 24-ก.ย.-64 5-เม.ย.-64 10,000.00         /

(คาวัสดุ)

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 ชุด เฉพาะเจาะจง 24-ก.ย.-64 5-เม.ย.-64 25,000.00         /

(คาวัสดุ)

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 1 ชุด เฉพาะเจาะจง 24-ก.ย.-64 1-เม.ย.-64 10,000.00         /

(คาวัสดุ)

ผูรายงาน

รายงานผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

หนวยงาน  สํานักงานสาธารณสุขอาํเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

เดือน  มีนาคม  2564

ลําดับท่ี งาน/โครงการ รายการ
จํานวน

(หนวยนับ)

ผลการดาํเนนิการ การเบิก - จายเงิน แผนปฏิบัติการ

(นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ)

31  มี.ค.  64

หมายเหตุ
จัดหาโดยวิธี

ประกาศสอบราคา/
    ประกวดราคา  

 (วัน/เดือน/ป)

ลงนามในสัญญา
(วัน/เดือน/ป)

การสงมอบ
(วัน/เดือน/ป)

งบประมาณ
(บาท)

เงินนอกงบประมาณ 
   หรือเงินสมทบ    

 (บาท)

เปนไป
ตามแผน

ไมเปนไป
ตามแผน



1 แผนงานบริหารงานทั่วไป จางทําความสะอาดและดูแลความเรียบรอย
บริเวณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน

1 รายการ เฉพาะเจาะจง 30-ก.ย.-63 30-เม.ย.-64 3,500.00           / งวด 7

(คาบํารุงรักษาอาคารสถานท่ีราชการ
และบริเวณ)

 (วงเงินทั้งหมด 42,000 เงื่อนไขแบงจาย 12
 งวด ๆ ละ 3,500 บาท โดยสงมอบงานทุกสิ้น
เดือน)

2 แผนงานวิชาการและสนับสนุนบริการ จางทําคูมือ พชอ. 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 8-เม.ย.-64 8-พ.ค.-64 3,600.00           /

(คาใชสอย)

ผูรายงาน

(นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ)

30  เม.ย.  64

หมายเหตุ
จัดหาโดยวิธี

ประกาศสอบราคา/
    ประกวดราคา  

 (วัน/เดือน/ป)

ลงนามในสัญญา
(วัน/เดือน/ป)

การสงมอบ
(วัน/เดือน/ป)

งบประมาณ
(บาท)

เงินนอกงบประมาณ 
   หรือเงินสมทบ    

 (บาท)

เปนไป
ตามแผน

ไมเปนไป
ตามแผน

รายงานผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

หนวยงาน  สํานักงานสาธารณสุขอาํเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

เดือน  เมษายน  2564

ลําดับท่ี งาน/โครงการ รายการ
จํานวน

(หนวยนับ)

ผลการดาํเนนิการ การเบิก - จายเงิน แผนปฏิบัติการ



1 แผนงานบริหารงานทั่วไป จางทําความสะอาดและดูแลความเรียบรอย
บริเวณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน

1 รายการ เฉพาะเจาะจง 30-ก.ย.-63 30-พ.ค.-64 3,500.00           / งวด 8

(คาบํารุงรักษาอาคารสถานท่ีราชการ
และบริเวณ)

 (วงเงินทั้งหมด 42,000 เงื่อนไขแบงจาย 12
 งวด ๆ ละ 3,500 บาท โดยสงมอบงานทุกสิ้น
เดือน)

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป จางซอมรถจักรยานยนตสวนกลาง 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 12-พ.ค.-64 27-พ.ค.-64 5,300.00           /

(คาซอมบํารุงครุภันฑ)

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป ซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 28-พ.ค.-64 8-มิ.ย.-64 22,000.00         /

(คาซื้อครุภัณคอมพิวเติอร)

ผูรายงาน

(นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ)

31  พ.ค.  64

หมายเหตุ
จัดหาโดยวิธี

ประกาศสอบราคา/
    ประกวดราคา  

 (วัน/เดือน/ป)

ลงนามในสัญญา
(วัน/เดือน/ป)

การสงมอบ
(วัน/เดือน/ป)

งบประมาณ
(บาท)

เงินนอกงบประมาณ 
   หรือเงินสมทบ    

 (บาท)

เปนไป
ตามแผน

ไมเปนไป
ตามแผน

รายงานผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

หนวยงาน  สํานักงานสาธารณสุขอาํเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

เดือน พฤษภาคม  2564

ลําดับท่ี งาน/โครงการ รายการ
จํานวน

(หนวยนับ)

ผลการดาํเนนิการ การเบิก - จายเงิน แผนปฏิบัติการ



1 แผนงานบริหารงานทั่วไป จางทําความสะอาดและดูแลความเรียบรอย
บริเวณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน

1 รายการ เฉพาะเจาะจง 30-ก.ย.-63 30-มิ.ย.-64 3,500.00           / งวด 9

(คาบํารุงรักษาอาคารสถานท่ีราชการ
และบริเวณ)

 (วงเงินทั้งหมด 42,000 เงื่อนไขแบงจาย 12
 งวด ๆ ละ 3,500 บาท โดยสงมอบงานทุกสิ้น
เดือน)

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 24-มิ.ย.-63 1-มิ.ย.-64 19,000.00         /

(คาซื้อวัสดุ)

ผูรายงาน

(นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ)

30  มิ.ย.  64

หมายเหตุ
จัดหาโดยวิธี

ประกาศสอบราคา/
    ประกวดราคา  

 (วัน/เดือน/ป)

ลงนามในสัญญา
(วัน/เดือน/ป)

การสงมอบ
(วัน/เดือน/ป)

งบประมาณ
(บาท)

เงินนอกงบประมาณ 
   หรือเงินสมทบ    

 (บาท)

เปนไป
ตามแผน

ไมเปนไป
ตามแผน

รายงานผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

หนวยงาน  สํานักงานสาธารณสุขอาํเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

เดือน  มิถุนายน  2564

ลําดับท่ี งาน/โครงการ รายการ
จํานวน

(หนวยนับ)

ผลการดาํเนนิการ การเบิก - จายเงิน แผนปฏิบัติการ



1 แผนงานบริหารงานทั่วไป จางทําความสะอาดและดูแลความเรียบรอย
บริเวณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน

1 รายการ เฉพาะเจาะจง 30-ก.ย.-63 30-ก.ค.-64 3,500.00           / งวด 10

(คาบํารุงรักษาอาคารสถานท่ีราชการ
และบริเวณ)

 (วงเงินทั้งหมด 42,000 เงื่อนไขแบงจาย 12
 งวด ๆ ละ 3,500 บาท โดยสงมอบงานทุกสิ้น
เดือน)

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป จางซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศสํานักงาน 1 รายการ เฉพาะเจาะจง 29-ก.ค.-63 13-ส.ค.-64 6,600.00           /

(คาซอมบํารุงครุภันฑ)

ผูรายงาน

(นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ)

30  ก.ค.  64

หมายเหตุ
จัดหาโดยวิธี

ประกาศสอบราคา/
    ประกวดราคา  

 (วัน/เดือน/ป)

ลงนามในสัญญา
(วัน/เดือน/ป)

การสงมอบ
(วัน/เดือน/ป)

งบประมาณ
(บาท)

เงินนอกงบประมาณ 
   หรือเงินสมทบ    

 (บาท)

เปนไป
ตามแผน

ไมเปนไป
ตามแผน

รายงานผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

หนวยงาน  สํานักงานสาธารณสุขอาํเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

เดือน  กรกฎาคม  2564

ลําดับท่ี งาน/โครงการ รายการ
จํานวน

(หนวยนับ)

ผลการดาํเนนิการ การเบิก - จายเงิน แผนปฏิบัติการ



1 แผนงานบริหารงานทั่วไป จางทําความสะอาดและดูแลความเรียบรอย
บริเวณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน

1 รายการ เฉพาะเจาะจง 30-ก.ย.-63 31-ส.ค.-64 3,500.00           / งวด 11

(คาบํารุงรักษาอาคารสถานท่ีราชการ
และบริเวณ)

 (วงเงินทั้งหมด 42,000 เงื่อนไขแบงจาย 12
 งวด ๆ ละ 3,500 บาท โดยสงมอบงานทุกสิ้น
เดือน)

ผูรายงาน

รายงานผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

หนวยงาน  สํานักงานสาธารณสุขอาํเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

เดือน  สิงหาคม  2564

ลําดับท่ี งาน/โครงการ รายการ
จํานวน

(หนวยนับ)

ผลการดาํเนนิการ การเบิก - จายเงิน แผนปฏิบัติการ

(นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ)

31 ส.ค.  64

หมายเหตุ
จัดหาโดยวิธี

ประกาศสอบราคา/
    ประกวดราคา  

 (วัน/เดือน/ป)

ลงนามในสัญญา
(วัน/เดือน/ป)

การสงมอบ
(วัน/เดือน/ป)

งบประมาณ
(บาท)

เงินนอกงบประมาณ 
   หรือเงินสมทบ    

 (บาท)

เปนไป
ตามแผน

ไมเปนไป
ตามแผน


