
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
เม.ย

.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สนับสนุนการบริหาร วัสดุส านักงาน 64 64 64 65 65 65 65 65 65 65 65 65
จัดการจัดหาพัสดุ

ใส้แฟ้ม ๒๐ ห่อ ๖๐ 1,200          เฉพาะเจาะจง
ปากกาน ้าเงิน 3 กล่อง 250 750             เฉพาะเจาะจง
ปากกาแดง 2 กล่อง 250 500             เฉพาะเจาะจง
โพสอิท พลาสติก 3 โหล 480 1,440          เฉพาะเจาะจง
ซองน ้าตาลA4ขยาย 500 ซอง 5 2,500          เฉพาะเจาะจง
กาวย่น 2 นิ ว 15 ม้วน 44 660             เฉพาะเจาะจง
ลวดเย็บ Max NO 35 3 กล่อง 336 1,008          เฉพาะเจาะจง
เทปลบค้าผิด 2 โหล 660 1,320          เฉพาะเจาะจง
สติกเกอร์ใส A4 5 ห่อ 150 750             เฉพาะเจาะจง
แฟ้มตราช้าง 3นิ ว 4 โหล 900 3,600          เฉพาะเจาะจง
คัดเตอร์ 12 อัน 75 900             เฉพาะเจาะจง
น ้ายาลบค้าผิด 2 โหล 840 1,680          เฉพาะเจาะจง
กระดาษ A4 80g 50 ลัง 675 33,750        เฉพาะเจาะจง
ซองขาว  ครุฑ 152 ซอง 1 152             เฉพาะเจาะจง

ลงช่ือ                              ผู้จัดท้า ลงช่ือ                               ผู้ตรวจสอบ ลงช่ือ                               หัวหน้าหน่วยงาน
      (นางสาววาสนา    ศรีพูล)         (นายประจักษ์   สุพรหม)           (นายพีระพล  เดชบุญ)
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ    นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ ต้าแหน่ง  สาธารณสุขอ้าเภอน ้ายืน
        ท้าหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ี         ท้าหน้าท่ีหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือ/จัดจ้าง และการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง)/เงินงบประมาณ  ตามแผนปฏิบัติงาน

หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอน้ ายืน ต าบลสีวิเชียร อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี 

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดพัสดุท่ีจะขอซ้ือ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย
งบประมาณ

(บาท)
(ประมาณการ)

วิธีการจัดหา
แผ่นปฏิบัติการจัดซ้ือ/จัดจ้าง



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
เม.ย

.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สนับสนุนการบริหาร วัสดุส านักงาน 63 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64
จัดการจัดหาพัสดุ

ธงชาติ 80*120 ซม. 50 ผืน 60 3,000          เฉพาะเจาะจง
ธง กปร 40 ผืน 100 4,000          เฉพาะเจาะจง
ธง สก 40 ผืน 100 4,000          เฉพาะเจาะจง

รวม 61,210       

วัสดุงานบ้านงานครัว -              
กระดาษทิชชู่ม้วนใหญ่ ๒ ลัง 1,080 2,160          เฉพาะเจาะจง
ไม้ถูพื น 2 อัน 265 530             เฉพาะเจาะจง
ไม้กวาดดอกหญ้า 6 อัน 35 210             เฉพาะเจาะจง
น ้ายาถูพื น 10 แกนลอน 185 1,850          เฉพาะเจาะจง
แปลงล้างห้องน ้า 5 ด้าม 65 325             เฉพาะเจาะจง
ถุงด้า 12 ห่อ 100 1,200          เฉพาะเจาะจง
น ้ายาขัดห้องน ้า 10 ขวด 45 450             เฉพาะเจาะจง
น ้ายาล้างจาน 10 ขวด 65 650             เฉพาะเจาะจง

รวม 7,375         

ลงช่ือ                              ผู้จัดท้า ลงช่ือ                               ผู้ตรวจสอบ ลงช่ือ                               หัวหน้าหน่วยงาน
      (นางสาววาสนา    ศรีพูล)         (นายประจักษ์   สุพรหม)           (นายพีระพล  เดชบุญ)
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ    นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ ต้าแหน่ง  สาธารณสุขอ้าเภอน ้ายืน
        ท้าหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ี         ท้าหน้าท่ีหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือ/จัดจ้าง และการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง)/เงินงบประมาณ  ตามแผนปฏิบัติงาน

หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอน้ ายืน ต าบลสีวิเชียร อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี 

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดพัสดุท่ีจะขอซ้ือ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย
งบประมาณ

(บาท)
(ประมาณการ)

วิธีการจัดหา
แผ่นปฏิบัติการจัดซ้ือ/จัดจ้าง



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
เม.ย

.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สนับสนุนการบริหาร 63 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64
จัดการจัดหาพัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดอ่ืนๆ

หมึก HP 85A 5 กล่อง 3,200        16,000        เฉพาะเจาะจง

หมึก HP 79A 3 กล่อง 2,600        7,800          เฉพาะเจาะจง

หมึก HP 36A 3 กล่อง 3,600        10,800        เฉพาะเจาะจง

เม้าส์ 5 ตัว 150 750             เฉพาะเจาะจง

คีย์บอร์ด USB 4 ตัว 200 800             เฉพาะเจาะจง
รวม 36,150       

ครุภัณฑ์ส านักงาน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา(Notebook) ๒ เคร่ือง ๒๒,๐๐๐ 44,000        

ลงช่ือ                              ผู้จัดท้า ลงช่ือ                               ผู้ตรวจสอบ ลงช่ือ                               หัวหน้าหน่วยงาน
      (นางสาววาสนา    ศรีพูล)         (นายประจักษ์   สุพรหม)           (นายพีระพล  เดชบุญ)
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ    นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ ต้าแหน่ง  สาธารณสุขอ้าเภอน ้ายืน
        ท้าหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ี         ท้าหน้าท่ีหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี

งบประมาณ
(บาท)

(ประมาณการ)
ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดพัสดุท่ีจะขอซ้ือ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือ/จัดจ้าง และการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง)/เงินงบประมาณ  ตามแผนปฏิบัติงาน

หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอน้ ายืน ต าบลสีวิเชียร อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี 

วิธีการจัดหา
แผ่นปฏิบัติการจัดซ้ือ/จัดจ้าง



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
เม.ย

.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สนับสนุนการบริหาร ครุภัณฑ์ส านักงาน 63 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64
จัดการจัดหาพัสดุ

รวม -             

จ้างเหมาซ่อมแชมปรับปรุง
ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศแบบแขวน 9,900.00 9,900.00     เฉพาะเจาะจง

ซ่อมบ้ารุงชุดดรัมสร้างภาพเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๑๒,๐๐๐ 12,000.00   เฉพาะเจาะจง
รวม 21,900       

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าโทรศัพท์ ๓๕,๗๙๐ ๓๕,๗๙๐
ค่าไฟฟ้า ๙๐,๗๘๖ ๙๐,๗๘๖
ค่าน ้าประปา ๑๓,๑๙๔ ๑๓,๑๙๔
ค่าน ้ามันเชื อเพลิง ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐

รวม 379,770     

ลงช่ือ                              ผู้จัดท้า ลงช่ือ                               ผู้ตรวจสอบ ลงช่ือ                               หัวหน้าหน่วยงาน
      (นางสาววาสนา    ศรีพูล)         (นายประจักษ์   สุพรหม)           (นายพีระพล  เดชบุญ)
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ    นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ ต้าแหน่ง  สาธารณสุขอ้าเภอน ้ายืน
        ท้าหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ี         ท้าหน้าท่ีหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี

วิธีการจัดหา
แผ่นปฏิบัติการจัดซ้ือ/จัดจ้าง

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดพัสดุท่ีจะขอซ้ือ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย
งบประมาณ

(บาท)
(ประมาณการ)

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือ/จัดจ้าง และการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง)/เงินงบประมาณ  ตามแผนปฏิบัติงาน

หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอน้ ายืน ต าบลสีวิเชียร อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
เม.ย

.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 พัฒนาศักยภาพ 63 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64
ในการเข้าประชุม/ 1. ค่าเบี ยเลื ยง ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐
อบบรมเพ่ือรับ

รวม 300,000     

806,405     

ลงช่ือ                              ผู้จัดท้า ลงช่ือ                               ผู้ตรวจสอบ ลงช่ือ                               หัวหน้าหน่วยงาน
      (นางสาววาสนา    ศรีพูล)         (นายประจักษ์   สุพรหม)           (นายพีระพล  เดชบุญ)
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ    นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ ต้าแหน่ง  สาธารณสุขอ้าเภอน ้ายืน
        ท้าหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ี         ท้าหน้าท่ีหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี

งบประมาณ
(บาท)

(ประมาณการ)
วิธีการจัดหา

แผ่นปฏิบัติการจัดซ้ือ/จัดจ้าง

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน (แปดแสนหกพันส่ีร้อยห้าบาทถ้วน)

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือ/จัดจ้าง และการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง)/เงินงบประมาณ  ตามแผนปฏิบัติงาน

หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอน้ ายืน ต าบลสีวิเชียร อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี 

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดพัสดุท่ีจะขอซ้ือ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย






