
 

       บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

ท่ี  ขก 1332/178        วันที่   18  มีนำคม  2565 

เร่ือง    รำยงำนผลของแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรหำพัสดุประจ ำปีงบประมำณ 2565 และขออนุญำตเผยแพร่ 
Web Site ของหน่วยงำน 

เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 
   

ตำมท่ีหน่วยงำนต้องส่งหลักฐำนแสดงถึงกำรเผยแพร่รำยงำนผลของแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และ
กำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีของหน่วยงำน ตำมรอบระยะเวลำท่ีก ำหนด  ได้แก่ 

1. งบลงทุน  ทุกไตรมำส 
2. งบด ำเนินงำน  ทุก 6 เดือน  
งำนพัสดุ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย ขอรำยงำน ผลของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำร

จัดซื้อ จัดจ้ำง และกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ดังนี้ 
1. งบลงทุน  : สสอ.แวงน้อย ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
2. งบด ำเนินงำน  : สสอ.แวงน้อย มีการด้าเนินการจัดชื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น            

จ้านวน ๒ รายการเป็นเงิน ๙,๔๐๐  บาท (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และอนุญำตให้เผยแพร่ Web Site ของส ำนักงำน
สำธำรณสุขแวงน้อย ต่อไป 

          

 

(สำยัน  ภำคโภไคย) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที 
 

 

ค ำส่ัง สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 
                                   ทรำบ/อนุญำตเผยแพร่ Web Site 

 

 
 

        (นำยคเชนทร์  ชำญประเสริฐ) 
   สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอแวงน้อย 
แนบท้าย ประกาศส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอแวงน้อย 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอแวงน้อย 
พ.ศ. 2564 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ช่ือหน่วยงำน : ..ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี : .... 18  มีนำคม  2565 
หัวข้อ: ..รำยงำนผลของแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรหำพัสดุประจ ำปีงบประมำณ 2565 และขออนุญำต
เผยแพร่ Web Site ของหน่วยงำน 

                       งำนพัสดุ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย ขอรำยงำน ผลของกำรด ำเนินงำนตำม
แผนกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง และกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ดังนี้ 

1. งบลงทุน  : สสอ.แวงน้อย ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
3. งบด ำเนิ น งำน   : น้อย มีการด้าเนินการจัดชื้ อน้้ า มัน เชื้ อ เพ ลิ งและหล่อลื่ น            

จ้านวน ๒ รายการเป็นเงิน ๙,๔๐๐  บาท (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 
Linkภำยนอก:  http://www.wnssokk.go.th 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง  
(  / ) อนุมัติ           
(   ) ไม่อนุมัติ ระบุเหตุผล........................................ 
 

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

วันท่ี...18....เดือน. มนีำคม..พ.ศ. ..2565.......       วันท่ี... 18....เดือน. มนีำคม..พ.ศ. ..2565.....       
 

 
ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
(นำยอลงกรณ์  ศิลปิกุล) 

ต ำแหน่ง นกัวิชำกำรคอมพวิเตอร ์
วันท่ี... 18....เดือน. มนีำคม..พ.ศ. ..2565 

http://www.wnssokk.go.th/


 

 
 
 
 

รายงานผลของแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง และการหาพัสดุประจ้าปีงบประมาณ 2565 
หน่วยงาน  ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

หมวดงบด้าเนินงาน  
 

ท่ี ช่ือโครงกำร/รำยกำรท่ีจัดซื้อแล้ว วงเงินท่ีได้จัดซื้อจัด
จ้ำง 

ระยะเวลำท่ีได้จัดซื้อ
จัดจ้ำง 

วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

1 ซื้อน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4800  1 เดือน โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 
2 ซื้อน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4600  1 เดือน โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 
     
     
     
 
หมำยเหตุ : งบลงทุน ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ 
 
 

          

 

(สำยัน  ภำคโภไคย) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที 
 

 

ค ำส่ัง สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 
                                   ทรำบ 

 



 
 

     (นำยคเชนทร์  ชำญประเสริฐ) 
  สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

ท่ี  ขก 1332/985        วันที่   20  ธันวำคม  2564 

เร่ือง    รำยงำนผลของแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรหำพัสดุประจ ำปีงบประมำณ 2565 และขออนุญำตเผยแพร่ 
Web Site ของหน่วยงำน 

เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 
   

ตำมท่ีหน่วยงำนต้องส่งหลักฐำนแสดงถึงกำรเผยแพร่รำยงำนผลของแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และ
กำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีของหน่วยงำน ตำมรอบระยะเวลำท่ีก ำหนด  ได้แก่ 

3. งบลงทุน  ทุกไตรมำส 
4. งบด ำเนินงำน  ทุก 6 เดือน  
งำนพัสดุ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อยขอรำยงำน ผลของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำร

จัดซื้อ จัดจ้ำง และกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ดังนี้ 
4. งบลงทุน  : สสอ.แวงน้อย ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
5. งบด ำเนินงำน  : สสอ.แวงน้อย ยังไม่มีการด้าเนินงาน ในรอบระยะเวลานี้ เนื่องจำก สสจ.

ขอนแก่น เพิ่งแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณ ปีงบ 2565 เมื่อวันท่ี 1 ธันวำคม 2564 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และอนุญำตให้เผยแพร่ Web Site ของส ำนักงำนสำธำรณสุขแวงน้อย
ต่อไป 



          
 

(สำยัน  ภำคโภไคย) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที 
 

 

ค ำส่ัง สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 
                                   ทรำบ/อนุญำตเผยแพร่ Web Site 

 

 
 

                (นำยคเชนทร์  ชำญประเสริฐ) 
       สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอแวงน้อย 
แนบท้าย ประกาศส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอแวงน้อย 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอแวงน้อย 
พ.ศ. 2564 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ช่ือหน่วยงำน : ..ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี : ....20  ธันวำคม 2564 
หัวข้อ: ..รำยงำนผลของแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรหำพัสดุประจ ำปีงบประมำณ 2565 และขออนุญำต
เผยแพร่ Web Site ของหน่วยงำน 

                       งำนพัสดุ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อยขอรำยงำน ผลของกำรด ำเนินงำนตำม
แผนกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง และกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ดังนี้ 

2. งบลงทุน  : สสอ.แวงน้อยไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
3. งบด ำเนินงำน  : สสอ.แวงน้อยยังไม่มีการด้าเนินงาน ในรอบระยะเวลานี้ เนื่องจำก 

สสจ.ขอนแก่น เพิ่งแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณ ปีงบ 2565 เมื่อวันท่ี 1 ธันวำคม 2564 
 
Linkภำยนอก:  http://www.wnssokk.go.th 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 (  / ) อนุมัติ           

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

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

วันท่ี...20....เดือน. ธันวำคม..พ.ศ. ..2564.......       วันท่ี... 20....เดือน. ธันวำคม..พ.ศ. ..2564.....       
  

ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
(นำยอลงกรณ์  ศิลปิกุล) 

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

  
 

http://www.wnssokk.go.th/


 
 

รายงานผลของแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง และการหาพัสดุประจ้าปีงบประมาณ 2565 
หน่วยงาน  ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่น 

หมวดงบด้าเนินงาน  
 

ท่ี ช่ือโครงกำร/รำยกำรท่ีจัดซื้อแล้ว วงเงินท่ีได้จัดซื้อจัด
จ้ำง 

ระยะเวลำท่ีได้จัดซื้อ
จัดจ้ำง 

วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

     
     
     
     
     
 
 
 
หมำยเหตุ : งบลงทุน ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ 
 
 
 

          

 

(สำยัน  ภำคโภไคย) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที 
 

 

ค ำส่ัง สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 
                                   ทรำบ 

 

 
 

      (นำยคเชนทร์  ชำญประเสริฐ) 
  สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 

รอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 – 20 ธันวาคม 2564  
งานพัสดุ สสอ.แวงน้อย 
ไม่มีการจัดซ้ือ จัดจ้าง 


