
 

       บนัทึกขอความ 
สวนราชการ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน  

ท่ี  ขก 1032/639        วันท่ี   14 ธันวาคม  ๒๕๖4 

เรื่อง    ขออนุมัติแผนการใชจายเงินงบประมาณประจำป 2565 ของหนวยงานสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอหนองสองหอง และขออนุญาตเผยแพรขอมูล Web Site หนวยงาน 

เรียน   สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
   

ตามท่ีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ไดแจงสนับสนุนงบคาใชจายท่ีเปนตนทุนคงท่ี 

(Fixed Cost) ปงบประมาณ 2565 ตามหนังสือท่ี ขก 0032.002/ว 2056 ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 

จำนวน 61,122 บาท (หกหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งรอยยี่สิบสองบาทถวน) 

บัดนี้กลุมงานบริหารท่ัวไป งานการเงิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง ได
จัดทำแผนใชจายเงินงบประมาณ ประจำป 2565  จึงขออนุมัติแผนฯดังกลาว และขออนุญาตเผยแพรบน
เว็บไซดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง ตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออนุญาตประกาศข้ึนเว็บไซดของสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอหนองสองหอง ตอไป 

 
(นายบุญเลิศ   นิลละออง) 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 

คำสั่ง สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
                            -  ทราบ/เห็นชอบ 

-  อนุญาต นำข้ึนเผยแพร Web Site  
 
 
 

    (นายสุชาติ  ผาบสิมมา) 
 สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฎิบัติการและแผนงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ปงบประมาณ 2565 
พันธกิจ (Mission) ที่ 
ยุทธศาสตรความเปนเลิศ (excellence) ที่ 
ประเด็นยทุธศาสตร (strategic) ที ่
เปาประสงคที่ (goal) ที ่
ตัวชี้วดั สธ.  SSJ.001 โครงการบริหารจัดการสำหรับสำนกังานสาธารณสุขอำเภอ ประจำป พ.ศ.2565 
ตัวชี้วดัจังหวดั SSJ.001 โครงการบริหารจัดการสำหรับสำนกังานสาธารณสุขอำเภอ ประจำป พ.ศ.2565 
ตัวชี้วดัพ้ืนที่ 
ชื่อโครงการ โครงการการบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (Fixed cost) ปงบประมาณ 2565 
หนวยงาน สำนกังานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง  จังหวัดขอนแกน 

แผนงาน แผนเงิน 

ตัวชี้วดัผลสำเร็จ 
ของโครงการ 

ผูรับผิดชอบ 
วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก 

เปาหมาย 
จำนวน 

ระยะเวลา 
ดำเนิน
กิจกรรม 

รายละเอียดการใชจาย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เบิกจาย 

แหลงงบ 
ประมาณ 

1. การติดตาม/สนับสนุน/นิเทศ/
ประเมินผล การดำเนินงานตามการดูแล
สุขภาพแบบองครวมของ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และ
ตัวชี้วัดของสำนกังานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ และของกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปงบประมาณ 2563 
2. เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดบริการ
สุขภาพของ รพ.สต.ใหมีคุณภาพ และ
มาตรฐานตามเกณฑ รพ.สต.ติดดาว (5 
ดาว 5 ดี) และ สสอ.ผานเกณฑ PMQA 
3. เพื่อติดตามและสนับสนุนการพัฒนา/
แกไขปญหาสาธารณสุขของอำเภอ 
ตลอดจนสนับสนุนและ ประสานงานกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาค
ประชาชนมีสวนรวมในการดำเนินงาน
สาธารณสุขในพื้นที่ ตลอดจนการ

1. การประชุม/อมรม/ชีแ้จง 
การดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร กระทรวง
สาธารณสุข สำนกังานเขต
สุขภาพที ่7 สำนกังาน
สาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
จังหวัดขอนแกน 
2. การนิเทศ ติดตาม การ
ดำเนินงานของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัด 
3.จัดซ้ือจัดจาง จัดหาพัสดุ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ
จัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

1.สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ
หนองสองหอง
จำนวน 1 แหง ( 8 
คน ) 
2.โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ
ตำบล จำนวน 13 
แหง ( 102 คน) 
3.ศูนยสุขภาพ
ชุมชน จำนวน 1 
แหง ( 8 คน)   

ต.ค.64 - 
ก.ย.65 

1.คาน้ำมันเชื้อเพลิรถยนตราชการ 
 
2.คาวัสดุสำนักงาน 
 
3.คาวัสดุคอมพิวเตอร 
  
  

40,000 
 

11,122 
 

10,000 
 

 

ต.ค.64 - 
ก.ย.65 

งบกลาง สสจ. 1. รอยละ 100 ของ รพ.
สต./PCU ไดรับการตรวจ
ประเมินผลการดำเนินงาน 
ตามนโยบาย และตัวชีว้ัด
สาธารณสุข จาก สสอ.และ
CUP Board อยางนอย 2 
คร้ัง/ป  
2. รอยละ 100 ของ รพ.สต.
ผานเกณฑมาตรฐาน รพ.สต.
ติดดาว(5 ดาว 5ดี) และ 
สสอ.ผานเกณฑ PMQA
ประชาชนพึงใจ เจาหนาที่มี
ความสุข 
3. ปญหาสาธารณสุขของ
อำเภอ และโรคติดตอที่สำคัญ 
อื่น ๆ ลดลง 
4. องคกรปกครองสวน

นายเลอสันต์ิ ศิริวรวุฒิ  
โทร 083-1516994 
E-mail :  
Song_hong01@hotmail.com 
 
นายสุชาติ ผาบสิมมา 
สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
โทร 098-0101032 

mailto:Song_hong01@hotmail.com


แผนงาน แผนเงิน 

ตัวชี้วดัผลสำเร็จ 
ของโครงการ 

ผูรับผิดชอบ 
วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก 

เปาหมาย 
จำนวน 

ระยะเวลา 
ดำเนิน
กิจกรรม 

รายละเอียดการใชจาย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เบิกจาย 

แหลงงบ 
ประมาณ 

ดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล 
 
4. เพื่อดำเนินการสอบสวนและควบคุม
การระบาดและโรคติดตอที่สำคัญอื่นๆ 
ที่เปนปญหาและ/หรือเกิดขึ้นในพื้นที่
อำเภอ 

2560 ทองถิ่น,ภาคประชาชน มีสวน
รวมในการดำเนินงาน
สาธารณสุขในพื้นที่อยางเต็มที่ 

รวมงบประมาณโครงการ 61,122 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยยี่สิบสองบาทถวน) 

 
 
 

 
ลงช่ือ................................................................................ผูจดัทำแผน      ลงช่ือ...........................................................ผูอนุมตั ิ

       (นายเลอสันติ์  ศิริวรวุฒิ)             (นายสุชาติ  ผาบสิมมา) 
   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                 สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง    

 หัวหนางานการเงิน 
 
 

 



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

แนบทาย ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

พ.ศ. 2564 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

 
ชื่อหนวยงาน : ..สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง.. 
วัน/เดือน/ป : .  วันท่ี 14  ธนัวาคม  2564....................................... 
หัวขอ: ..ขอเผยแพรคำสั่ง เก่ียวกับการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซดของหนวยงาน 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

 แผนการใชจายเงินงบประมาณประจำป 2565 ของหนวยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง  
  

Linkภายนอก: ............................................................................................................................................. 
. 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล ผูอนุมัติรับรอง 
 (  / ) อนุมัติ           

(   ) ไมอนุมัติ ระบุเหตผุล........................................ 
 
 
 

(..นายเลอสันติ ์ศิริวรวุฒ.ิ.) (นายสชุาต ิ ผาบสิมมา) 

ตำแหนง ...นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ...... ตำแหนง สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

วันท่ี..14...เดือน..ธันวาคม..พ.ศ. ..2564.......       วันท่ี..14...เดือน..ธันวาคม..พ.ศ. ..2564.......       
 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
(นายบุญเลิศ   นิลละออง) 

ตำแหนง นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันท่ี..14...เดือน..ธันวาคม..พ.ศ. ..2564.......       

 
 


