
       บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

ที่  ขก 1033/485        วันที่   21 ธันวำคม  2565 

เรื่อง    รำยงำนผลของแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรหำพัสดุประจ ำปีงบประมำณ 2566 และขออนญุำต
เผยแพร่ Web Site ของหน่วยงำน 

เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอหนองสองห้อง 
   

ตำมที่หน่วยงำนต้องส่งหลักฐำนแสดงถึงกำรเผยแพร่รำยงำนผลของแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และ
กำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีของหน่วยงำน ตำมรอบระยะเวลำที่ก ำหนด  ได้แก่ 

1. งบลงทุน  ทุกไตรมำส 
2. งบด ำเนินงำน  ทุกไตรมำส  
งำนพัสดุ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองสองห้อง ขอรำยงำน ผลของกำรด ำเนินงำนตำม

แผนกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง และกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ดังนี้ 
1. งบลงทุน  : สสอ.หนองสองห้อง ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
2. งบด ำเนินงำน  : สสอ.หนองสองห้อง  

2.1 ค่ำวัสดุน้ ำมันเืื้อเพลิง  ประจ ำเดือน ตุลำคม 2565         จ ำนวน 10,000.30 บำท 
2.2 ค่ำวัสดุน้ ำมันเืื้อเพลิง  ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2565 จ ำนวน 9,500 บำท 
2.3 ค่ำวัสดุน้ ำมันเืื้อเพลิง  ประจ ำเดือน ธันวำคม 2565 จ ำนวน 8,500 บำท 

 
จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และอนุญำตให้เผยแพร่ Web Site ของส ำนักงำน

สำธำรณสุขอ ำเภอหนองสองห้อง ต่อไป 
 

          
 

(นำยอำรีย์  เืื้อสำวะถี) 
นักวิืำกำรสำธำรณสุขื ำนำญกำร 

หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที 
 

 

ค ำสั่ง สำธำรณสุขอ ำเภอหนองสองห้อง 
                                   ทรำบ/อนุญำตเผยแพร่ Web Site 

 

 
 

                (นำยบุญถม  ืัยญวน) 
      สาธารณสุขอ าเภอหนองสองห้อง 



 
 

รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ 2566 
หน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

หมวดงบด าเนินงาน  
 

ที ่ ื่ือโครงกำร/รำยกำรที่จัดซื้อแล้ว วงเงินท่ีได้จัดซื้อจดัจ้ำง ระยะเวลำทีไ่ด้จดัซื้อจัดจำ้ง วิธีกำรจัดซื้อจดัจ้ำง 
1 ค่ำวัสดุน้ ำมันเืื้อเพลิง   10,000.30 1-31 ต.ค.65 เฉพำะเจำะจง 
2 ค่ำวัสดุน้ ำมันเืื้อเพลิง   9,500.00 1-30 พ.ย.65 เฉพำะเจำะจง 
3 ค่ำวัสดุน้ ำมันเืื้อเพลิง   8,500.00 1-31 ธ.ค.65 เฉพำะเจำะจง 
4     
5     
6     
7     
 รวม 28,000.30   
 
หมำยเหตุ : งบลงทุน ไม่ได้รับจดัสรรงบประมำณ 
 
 
          
 

(นำยอำรีย์  เืื้อสำวะถี) 
นักวิืำกำรสำธำรณสุขื ำนำญกำร 

หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที 
 

 

ค ำสั่ง สำธำรณสุขอ ำเภอหนองสองห้อง 
                                   ทรำบ 

 

 
 

                   (นำยบุญถม  ืัยญวน) 
      สาธารณสุขอ าเภอหนองสองห้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองสองห้อง 

แนบท้าย ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองสองห้อง 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองสองห้อง 

พ.ศ. 2565 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ืื่อหนว่ยงำน : ..ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี : .... 21 ธันวำคม 2565 
หัวข้อ: ..รำยงำนผลของแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรหำพัสดุประจ ำปีงบประมำณ 2566 และขออนุญำต
เผยแพร่ Web Site ของหน่วยงำน 

                       งำนพัสดุ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองสองห้อง ขอรำยงำน ผลของกำรด ำเนินงำนตำม
แผนกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง และกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ดังนี้ 

1. งบลงทุน  : สสอ.หนองสองห้อง ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
2.  งบด ำเนินงำน  : สสอ.หนองสองห้อง  

2.1 ค่ำวัสดุน้ ำมันเืื้อเพลิง  ประจ ำเดือน ตุลำคม 2565     จ ำนวน 10,000.30 บำท 
2.2 ค่ำวัสดุน้ ำมันเืื้อเพลิง  ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2565 จ ำนวน 9,500 บำท 
2.3 ค่ำวัสดุน้ ำมันเืื้อเพลิง  ประจ ำเดือน ธันวำคม 2565 จ ำนวน 8,500 บำท 

  
Linkภำยนอก:   

        ผู้รับผิดือบกำรให้ข ้อมูล               ผู้อนุมัติรับรอง 
 (  / ) อนุมัติ           

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

      (..นำยอำรีย์  เืื้อสำวะถี.)              (นำยบุญถม  ืัยญวน) 
ต ำแหน่ง ...นักวิืำกำรสำธำรณสุขื ำนำญกำร...... ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอหนองสองห้อง 
วันที่...20..เดือน..ธันวำคม...พ.ศ.2565  วันที่..20...เดือน..ธันวำคม...พ.ศ. ..2565 

 

ผู้รับผิดือบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(นำยธนวัฒน์  สมบุศย์) 
ต ำแหน่ง พยำบำลวิืำืีพื ำนำญกำร 

วันที่...20..เดือน..ธันวำคม...พ.ศ. ..2565 

 


