บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม โทร 0–4372-2041
ที่ มค 0๑32.๑/๖๗๖
วันที่ ๖ ธันวำคม ๒๕62
เรื่อง ขออนุมัติประกำศเผยแพร่แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เรียน สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองมหำสำรคำม
๑.ต้นเรื่อง
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองมหำสำรคำม ได้ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบประมำณกำร) ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศของกรมบัญชีกลำงและหน่วยงำนของรัฐและปิดประกำศ ณ สถำนที่ปิดประกำศของหน่วยงำน
จำนวน ๑๐ โครงกำร ดังนี้
๑.จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วงเงิน ๑๒,๑๖๐ บำท
๒.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
วงเงิน ๒๒,๖๐๐ บำท
๓.จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
วงเงิน ๑๔,๒๗๘ บำท
๔.จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วงเงิน ๑๒,๑๖๐ บำท
๕.จัดซื้อวัสดุสำนักงำน
วงเงิน ๕๘,๗๑๕ บำท
๖.จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วงเงิน ๑๒,๑๖๐ บำท
๗.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
วงเงิน ๒๖,๑๐๐ บำท
๘.จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
วงเงิน ๖,๕๓๗ บำท
๙.จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วงเงิน ๑๒,๑๖๐ บำท
1๐.จัดซื้อวัสดุสำนักงำน
วงเงิน ๒๗,๙๗๕ บำท
รวมเป็นเงิน ๒๐๔,๘๔๕ บำท (สองแสนสี่พันแปดร้อยสี่สิบห้ำบำทถ้วน)
๒.ข้อกฎหมำย/ระเบียบ
๒.๑ ระเบี ย บกระทรวงกำรคลั ง ว่ ำ ด้ ว ยกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งและกำรบริ ห ำรพั ส ดุ ภ ำครั ฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ ส่วนที่ ๕ กำรจัดทำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ข้อ ๑๑ เมื่อหน่วยงำนของรัฐได้รับควำมเห็นชอบวงเงิน
งบประมำณที่จะใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนำจในกำรพิจำรณำงบประมำณแล้ว
ให้เจ้ำหน้ำที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยในกำรปฏิบัติงำนนั้น จัดทำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีเสนอหัวหน้ำ
หน่วยงำนของรัฐเพื่อขอควำมเห็นชอบฯ
เมื่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐให้ควำมเห็นชอบแผนกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงประจำปีตำมวรรคหนึ่ง
แล้วให้หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ประกำศเผยแพร่แผนดังกล่ำวในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง และ
ของหน่ ว ยงำนของรั ฐ ตำมวิธีกำรที่กรมบั ญชีกลำงกำหนด และให้ ปิดประกำศโดยเปิดเผย ณ สถำนที่ปิ ด
ประกำศของหน่วยงำนของรัฐนั้น เว้นแต่กรณีที่บัญญัติไว้ตำมควำมในมำตรำ ๑๑ วรรคหนึ่ง

๒.๒ พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มำตรำ ๑๑
วรรคหนึ่ง ให้หน่วยงำนของรัฐจัดทำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี และประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศของกรมบัญชีกลำงและหน่วยงำนของรัฐตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงกำหนด และให้ปิดประกำศโดย
เปิดเผย ณ สถำนที่ปิดประกำศของหน่วยงำนของรัฐนั้น เว้นแต่
(๒) กรณีที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้ำงตำมที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ
๒.๓ กฎกระทรวง กำหนดวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ ำงพัส ดุโ ดยวิธีเฉพำะเจำะจง
วงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในกำรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
ข้อ ๑ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงสินค้ำ บริกำร หรืองำนก่อสร้ำง ที่ มีกำรผลิต จำหน่ำย
ก่อสร้ำง หรือให้บริกำรทั่วไป และมีวงเงินในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บำท
๓.ข้อพิจำรณำ
เพื่อให้กำรดำเนินกำรจัดจ้ำงโครงกำรดังกล่ำว เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มำตรำ ๑๑ และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริ ห ำรพั ส ดุ ภ ำครั ฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ส่ ว นที่ ๕ กำรจั ด ท ำแผนกำรจัด ซื้ อ จั ด จ้ ำง ข้ อ ๑๑ ส ำนั ก งำน
สำธำรณสุขอำเภอเมืองมหำสำรคำม จึงขออนุมัติจัดทำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ จำนวน ๑๐ โครงกำร ดังนี้
๑.จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วงเงิน ๑๒,๑๖๐ บำท
๒.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
วงเงิน ๒๒,๖๐๐ บำท
๓.จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
วงเงิน ๑๔,๒๗๘ บำท
๔.จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วงเงิน ๑๒,๑๖๐ บำท
๕.จัดซื้อวัสดุสำนักงำน
วงเงิน ๕๘,๗๑๕ บำท
๖.จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วงเงิน ๑๒,๑๖๐ บำท
๗.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
วงเงิน ๒๖,๑๐๐ บำท
๘.จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
วงเงิน ๖,๕๓๗ บำท
๙.จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วงเงิน ๑๒,๑๖๐ บำท
1๐.จัดซื้อวัสดุสำนักงำน
วงเงิน ๒๗,๙๗๕ บำท
รวมเป็นเงิน ๒๐๔,๘๔๕ บำท (สองแสนสี่พันแปดร้อยสี่สิบห้ำบำทถ้วน)
เพื่อประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำงและของหน่วยงำนของ
รัฐตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงกำหนดและให้ปิดประกำศโดยเปิดเผย ณ สถำนที่ปิดประกำศของหน่วยงำนของ
รัฐนั้น ก่อนดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

๔.ข้อเสนอ
จึ ง เรี ย นมำเพื่ อ โปรดพิ จ ำรณำให้ ค วำมเห็ น ชอบแผนกำรจั ด จ้ ำ งโครงกำรดั ง กล่ ำ ว
เพื่อประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำงและของหน่วยงำนของรัฐตำมวิธีกำร
ที่กรมบัญชีกลำงกำหนดและให้ปิดประกำศโดยเปิดเผย ณ สถำนที่ปิดประกำศของหน่วยงำนของรัฐนั้น ต่อไป

(นำงนงค์เยำว์ ทุมวัน)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
เรียน สำธำรณสุขอำเภอเมืองมหำสำรคำม
อนุมัติ
(นำยทรงวิทย์ ศรีคำ)
สำธำรณสุขอำเภอเมืองมหำสำรคำม

ประกำศจังหวัดมหำสำรคำม
เรื่อง เผยแพร่แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
-----------------------------------------------------------------------ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งและกำรบริ ห ำรพั ส ดุ ภ ำครั ฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มำตรำ
๑๑ และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ส่วนที่ ๕
ข้อ ๑๑ กำหนดให้ ห น่ วยงำนของรั ฐ จั ดทำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ ำงประจำปี และประกำศเผยแพร่ ในระบบ
เครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำงและของหน่วยงำนของรัฐตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงกำหนดและให้ปิด
ประกำศโดยเปิดเผย ณ สถำนที่ปิดประกำศของหน่วยงำนของรัฐนั้น
จังหวัดมหำสำรคำม โดย สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองมหำสำรคำม ขอประกำศเผยแพร่
แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตำมเอกสำรที่แนบท้ำยประกำศนี้
ประกำศ ณ วันที่ ๖ เดือน ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นำยทรงวิทย์ ศรีคำ)
สำธำรณสุขอำเภอเมืองมหำสำรคำม

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศเผยแพร่แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓
จังหวัดมหำสำรคำม โดย สำนักงำนสำธำรณอำเภอเมืองมหำสำรคำม
ลงวันที่ ๖ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๒
คำดว่ำจะ
งบประมำณโครงกำร
ลำดับที่
ชื่อโครงกำร
ประกำศจัดซื้อจัดจ้ำง
(บำท)
(เดือน/ปี)
๑ จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
๑๒,๑๖๐
ต.ค.๖๒-ธ.ค.๖๒
๒ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
๒๒,๖๐๐
ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓
๓ จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
๑๔,๒๗๘
ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓
๔ จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
๑๒,๑๖๐
ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓
๕ จัดซื้อวัสดุสำนักงำน
๕๘,๗๑๕
ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓
๖ จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
๑๒,๑๖๐
เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓
๗ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
๒๖,๑๐๐
ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓
๘ จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
๖,๕๓๗
ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓
๙ จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
๑๒,๑๖๐
ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓
๑๐ จัดซื้อวัสดุสำนักงำน
๒๗,๙๗๕
ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓
รวมเป็นเงิน
๒๐๔,๘๔๕
รวมเป็นเงิน ๒๐๔,๘๔๕ บำท (สองแสนสี่พันแปดร้อยสี่สิบห้ำบำทถ้วน)

(นำยทรงวิทย์ ศรีคำ)
สำธำรณสุขอำเภอเมืองมหำสำรคำม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในสังกัดงานสาธารณสุขอาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ตามประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองมหาสารคาม
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒
สาหรับหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองมหาสารคาม
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองมหาสารคาม
ชื่อหน่วยงาน
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อ

สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองมหำสำรคำม
๖ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๒
แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
Link ภายนอก ไม่มี
หมายเหตุ
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..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล

ผู้รับรองกำรให้ข้อมูล

(นำงนงค์เยำว์ ทุมวัน)
ตำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
วันที่ ๖ เดือน ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นำยทรงวิทย์ ศรีคำ)
ตำแหน่ง สำธำรณสุขอำเภอเมืองมหำสำคำม
วันที่ ๖ เดือน ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นำยวรชำติ พรรณะ)
ตำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร
วันที่ ๖ เดือน ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๒

