
       บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น 

ท่ี  ขก 1332/982         วันที่   20 ธันวำคม  2564 

เร่ือง    ขออนุมัติแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2565 และขออนุญำตเผยแพร่แผนกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง
และกำรจัดหำพัสดุประจ ำปี 2565 Web Site หนว่ยงำนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 

เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 
   

ตำมท่ีส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งสนับสนุนงบค่ำใช้จ่ำยท่ีเป็นต้นทุนคงท่ี 

(Fixed Cost) ปีงบประมำณ 2565  ตำมหนังสือท่ี ขก 0032.005/ว 2056  ลงวัน ท่ี 1 ธันวำคม 2564 โดย

รำยละเอียดดังนี้ 

1. วงเงินงบประมำณ สสจ.ขอนแก่น จัดสรร  จ ำนวน 57,800 บำท 

2.  วงเงิน งบประมำณ  จำก CUP แวงน้ อย (QOF+เงินบ ำรุ ง รพ .) โอน เข้ำเงินบ ำรุ ง                

สสอ.แวงน้อย  จ ำนวน 175,107 บำท 

รวมเป็นเงิน 232,907 บำท (สองแสนสำมหมื่นสองพันเก้ำร้อยเจ็ดบำทถ้วน) 

บัดนี้งำนพัสดุ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อยได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร จัดซื้อจัดจ้ำง 
ประจ ำปีงบประมำณ 2565 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติแผนปฏิบัติกำรดังกล่ำว และขออนุญำตเผยแพร่บน
เว็บไซด์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อยต่อไป 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำอนุมัติแผน และอนุญำตให้เผยแพร่ Web Site ของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขแวงน้อยต่อไป 
 
 

(สำยัน  ภำคโภไคย) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที 
 
 

ค ำส่ัง สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 
                                   ทรำบ/อนุมัติแผน/อนญุำตเผยแพร่ Web site 

 
 

      (นำยคเชนทร์  ชำญประเสริฐ) 
  สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย 



แนบท้าย ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย 

พ.ศ. 2564 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ช่ือหน่วยงำน : ..ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี : ......20 ธันวำคม 2564.......................................................................................... 

หัวข้อ: ...ขออนุมัติแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2565 และขออนุญำตเผยแพร่ Web Site  
          หน่วยงำนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 
รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) 

         ตำมท่ีส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งสนับสนุนงบค่ำใช้จ่ำยท่ีเป็นต้นทุนคงท่ี (Fixed 
Cost) ปีงบฯ 65 ตำมหนังสือท่ี ขก 0032.005/ว2065 ลงวันท่ี 1 ธันวำคม 2564 โดยรำยละเอียดดังนี้ 

1. วงเงินงบประมำณ สสจ.ขอนแก่น จัดสรร  จ ำนวน 57,800 บำท 

2. วงเงินงบประมำณ จำก CUP แวงน้อย (QOF+เงินบ ำรุง รพ.) โอนเข้ำเงินบ ำรุง                

สสอ.แวงน้อย  จ ำนวน 175,107 บำท 

รวมเป็นเงิน 232,907 บำท (สองแสนสำมหมื่นสองพันเก้ำร้อยเจ็ดบำทถ้วน) 

  บัดนี้งำนพัสดุ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อยได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร จัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติแผนปฏิบัติกำรดังกล่ำว และขออนุญำตเผยแพร่บนเว็บ
ไซด์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อยต่อไป 
Linkภำยนอก: ...  

 

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 (  / ) อนุมัติ           

(   ) ไม่อนุมัติ ระบุเหตุผล....................................... 
 
 

(..สำยัน  ภำคโภไคย...) (นำยคเชนทร์  ชำญประเสริฐ) 
ต ำแหน่ง ...นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร...... ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 

วันท่ี...20...เดือน..ธนัวำคม พ.ศ. ..2564.....       วันท่ี...20...เดือน..ธนัวำคม พ.ศ. ..2564..       
 

 
ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
(นำยอลงกรณ์  ศิลปิกุล) 

ต ำแหน่ง นกัวิชำกำรคอมพวิเตอร ์
                                         วันท่ี... 20...เดือน..ธนัวำคม พ.ศ. ..2564 
 
 
 



 



แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 
งบประมาณจาก สสจ.ขอนแก่น เพ่ือใช้สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงท่ี (Fixed Cost) ปีงบประมาณ 2565 

หน่วยงาน..ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
ท่ี ชื่อโครงการ/ 

รายการที่จะจัดซ้ือ จัดจ้าง 
วัตถุประสงค์ วงเงินที่จะจัดซ้ือจัดจ้าง

โดยประมาณ (บาท) 
วิธีจัดหา ระยะเวลาที่คาดว่า

จะจัดซ้ือ จัดจ้าง 
หมายเหตุ 

1 วัสดุคอมพิวเตอร์ พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ 10,000 จ ำเพำะเจำะจง ม.ค.65 – ม.ีค.65  
2 วัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประชุม/ติดตำม/นิเทศงำน 17,800 จ ำเพำะเจำะจง ม.ค.65 – ม.ีค.65  
3 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ใช้ในกำรปฏิบัติงำนทำงรำชกำร 10,000 จ ำเพำะเจำะจง ม.ค.65 – ม.ีค.65  
4 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ใช้ในกำรปฏิบัติงำนทำงรำชกำร 5,000 จ ำเพำะเจำะจง ม.ค.65 – ม.ีค.65  
5 วัสดุส ำนักงำน ใช้ในกำรปฏิบัติงำนทำงรำชกำร 5,000 จ ำเพำะเจำะจง ม.ค.65 – ม.ีค.65  
6 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ซ่อมบ ำรุงรถยนต์ของทำงรำชกำร 10,000 จ ำเพำะเจำะจง ม.ค.65 – ม.ีค.65  

รวมเป็นเงิน (ตัวอักษร).....ห้าหม่ืนเจ็ดพันแปดบาทถ้วน.......... 57,800    
 
 
ลงช่ือ.............................................................................ผู้จัดท ำ    ลงช่ือ....................................................................ผู้รับผิดชอบ 
                (นำงพวงเพ็ชร  ทุยบึงฉิม)                             (สำยัน  ภำคโภไคย) 
          นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
                    เจ้ำหน้ำท่ี             หัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ี 

ลงช่ือ.......................................................................ผู้อนุมัติ 
(นำยคเชนทร์  ชำญประเสริฐ)  
สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 



แผนการจัดซ้ือ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 
งบประมาณจาก จากเงินบ ารุง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย 

กรณีเงินโอน เพื่อใช้สนบัสนุนค่าใช้จ่ายที่เปน็ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ปีงบประมาณ 2565 จาก CUP แวงน้อย 
หน่วยงาน..ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

ที่ ชื่อโครงการ/ 
รายการที่จะจัดซ้ือ จัดจ้าง 

วัตถุประสงค ์ วงเงินที่จะจัดซ้ือจัดจ้าง
โดยประมาณ (บาท) 

วิธีจัดหา ระยะเวลาที่คาดว่า
จะจัดซ้ือ จัดจ้าง 

หมายเหต ุ

1 วัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ประชุม/ติดตำม/นิเทศงำน 70,000 จ ำเพำะเจำะจง ม.ค.63 – ก.ย.63  
2 วัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุ ใช้ในกำรปฏิบัติงำนทำงรำชกำร 10,000 จ ำเพำะเจำะจง ม.ค.63 – ก.ย.63  
3 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ใช้ในกำรปฏิบัติงำนทำงรำชกำร 10,000 จ ำเพำะเจำะจง ม.ค.63 – ก.ย.63  
4 วัสดุส ำนักงำน ใช้ในกำรปฏิบัติงำนทำงรำชกำร 15,000 จ ำเพำะเจำะจง ม.ค.63 – ก.ย.63  

5 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ซ่อมบ ำรุงรถยนต์ของทำงรำชกำร 40,000 จ ำเพำะเจำะจง ม.ค.63 – ก.ย.63  
6 วัสดุคอมพิวเตอร์ พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ 30,000 จ ำเพำะเจำะจง ม.ค.63 – ก.ย.63  

รวมเป็นเงิน (ตัวอักษร).....แปดหมื่นหนึ่งพนับาทถ้วน.......... 175,000    
 
 
 
 
  

ลงช่ือ.............................................................................ผู้จัดท ำ    ลงช่ือ....................................................................ผู้รับผิดชอบ 
                (นำงพวงเพ็ชร  ทุยบึงฉิม)                             (สำยัน  ภำคโภไคย) 
          นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
                    เจ้ำหน้ำท่ี             หัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ี 

ลงช่ือ.......................................................................ผู้อนุมัติ 
(นำยคเชนทร์  ชำญประเสริฐ)  
สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 


