
 

    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ     จังหวดัอุดรธำน ี

ท่ี อด ๑๓๓๒/320                              วันที่  5  ธันวำคม  ๒๕๖5 

เรื่อง รำยงำนกำรแผนกำรจดัซื้อจัดจำ้ง ไตรมำส ๑ ประจ ำปี ๒๕๖6 และขออนุญำตน ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
       ของหน่วยงำน 
 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 

 ด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุดรธำนี แจ้งจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖
6 งวดที่ ๑ / ๒๕๖6  โดยให้ สำธำรณสุขอ ำเภอทุกแห่งด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรกำรใช้งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี ๒๕๖6 (งบ Non  UC สสอ.  งวดที่ ๑/๒๕๖6) ซึ่ง ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุดรธำนีได้
อนุมัติแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงดังกล่ำวเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกำยน ๒๕๖5 ในกำรนี้จึงใคร่ขอรำยงำนให้ท่ำนได้
รับทรำบและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนฯที่ได้รับอนุมัติและให้ด ำเนินกำรตำม
ระเบียบอย่ำงเคร่งครัดพร้อมทั้งขออนุญำตน ำข้อมูลรำยงำนดังกล่ำวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
www.ssowangsammo.com รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำอนุญำตให้น ำข้อมูลรำยงำนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
 

 

                                      (นำงสำวอำภำกำนต์ คลื่นแก้ว)                              
                                                                             ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร                
ความเห็นสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 
 

   ทรำบ 
  อนุญำตเผยแพร ่           ไม่อนุญำต (เหตุผล)   .................................................................. 

 
 

    
   (นำยสนธยำ ศรีมำตร)                                                                                                              

สำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 
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    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ     จังหวดัอุดรธำน ี

ท่ี อด ๑๓๓๒/๒๔๔                               วันที่   ๑  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๕ 

เรื่อง รำยงำนสรุปแผนกำรด ำเนินกำรจดัซื้อ-จัดจำ้ง ในรอบเดือน ธันวำคม ๒๕๖๕ และขออนุญำตน ำข้อมูล
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 

 ด้วยข้ำพเจ้ำนำงสำวอำภำกำนต์ คลื่นแก้วต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุข ปฏิบัติกำร ได้ด ำเนินกำร
สรุปแผนกำรด ำเนินกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๕ เพื่อเสนอให้ท่ำนได้
รั บทรำบและสั่ ง ก ำ ร  ให้ ผู้ รั บผิ ดชอบด ำ เนิ นก ำ รน ำ เ อกสำ รดั ง กล่ ำ ว เผยแพร่ ไ ปยั ง เ ว็ บ ไ ซต์  

www.ssowangsammo.com เพื่อใช้ในกำรประชำสัมพันธ์สรุปแผนกำรด ำเนินกำร จัดซื้อ-จัดจ้ำง โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง ในรอบเดือน ธันวำคม ๒๕๖๕   ภำยในวันที่ ๑ พฤศจิกำยน  ๒๕๖๕  ดังแบบเอกสำร/ไฟล์ที่
แนบมำพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 

 

                                 (นำงสำวอำภำกำนต์ คลื่นแก้ว) 
                                                                   ต ำแหน่ง  นักวชิำกำรสำธำรณสุข ปฏิบัติกำร 

 
 
ความเห็นสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 

   ทรำบ 
   อนุญำต            ไม่อนุญำต (เหตุผล)   ................................................................. 

 
 
    

       (นำยสนธยำ ศรีมำตร) 
               สำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 
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    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ     จังหวดัอุดรธำน ี

ท่ี อด ๑๓๓๒/๓๒๒                               วันที่   ๑  ธันวำคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง รำยงำนสรุปแผนกำรด ำเนินกำรจดัซื้อ-จัดจำ้ง ในรอบเดือน พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ และขออนุญำตน ำ
ข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 

 ด้วยข้ำพเจ้ำนำงสำวอำภำกำนต์ คลื่นแก้วต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุข ปฏิบัติกำร ได้ด ำเนินกำร
สรุปแผนกำรด ำเนินกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ในรอบเดือน พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ เพื่อเสนอให้
ท่ำนได้รับทรำบและสั่ งกำร ให้ผู้ รับผิดชอบด ำเนินกำรน ำเอกสำรดังกล่ำวเผยแพร่ ไปยังเว็บไซต์  

www.ssowangsammo.com เพื่อใช้ในกำรประชำสัมพันธ์สรุปแผนกำรด ำเนินกำร จัดซื้อ-จัดจ้ำง โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง ในรอบเดือน ธันวำคม ๒๕๖๕   ภำยในวันที่ ๑ ธันวำคม  ๒๕๖๕  ดังแบบเอกสำร/ไฟล์ที่แนบ
มำพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 

 

                                 (นำงสำวอำภำกำนต์ คลื่นแก้ว) 
                                                                   ต ำแหน่ง  นักวชิำกำรสำธำรณสุข ปฏิบัติกำร 

 
 
ความเห็นสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 

   ทรำบ 
   อนุญำต            ไม่อนุญำต (เหตุผล)   ................................................................. 

 
 
    

       (นำยสนธยำ ศรีมำตร) 
               สำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 
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    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ     จังหวดัอุดรธำน ี

ท่ี อด ๑๓๓๒/๓๕๒                               วันที่   ๒๑  ธนัวำคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง รำยงำนสรุปแผนกำรด ำเนินกำรจดัซื้อ-จัดจำ้ง ในรอบเดือน ธันวำคม ๒๕๖๕ และขออนุญำตน ำข้อมูล
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 

 ด้วยข้ำพเจ้ำนำงสำวอำภำกำนต์ คลื่นแก้วต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุข ปฏิบัติกำร ได้ด ำเนินกำร
สรุปแผนกำรด ำเนินกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ในรอบเดือน ธันวำคม ๒๕๖๕ เพื่อเสนอให้ท่ำนได้
รั บทรำบและสั่ ง ก ำ ร  ให้ ผู้ รั บผิ ดชอบด ำ เนิ นก ำ รน ำ เ อกสำ รดั ง กล่ ำ ว เผยแพร่ ไ ปยั ง เ ว็ บ ไ ซต์  

www.ssowangsammo.com เพื่อใช้ในกำรประชำสัมพันธ์สรุปแผนกำรด ำเนินกำร จัดซื้อ-จัดจ้ำง โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง ในรอบเดือน ธันวำคม ๒๕๖๕   ภำยในวันที่ ๒๑ ธันวำคม  ๒๕๖๕  ดังแบบเอกสำร/ไฟล์ที่แนบ
มำพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 

 

                                 (นำงสำวอำภำกำนต์ คลื่นแก้ว) 
                                                                   ต ำแหน่ง  นักวชิำกำรสำธำรณสุข ปฏิบัติกำร 

 
 
ความเห็นสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 

   ทรำบ 
   อนุญำต            ไม่อนุญำต (เหตุผล)   ................................................................. 

 
 
    

       (นำยสนธยำ ศรีมำตร) 
               สำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 
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แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในรำชกำรบรหิำรส่วนภูมิภำค 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ตำมประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 

เรื่อง แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ. 2564 

ส ำหรับหน่วยงำนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อหนวยงาน :   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 
วัน/เดือน/ป :  1  ธันวำคม  2565 
 
หัวข้อ: หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำรและวำงระบบกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะผ่ำนเว็บไซตข์องหน่วยงำน 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) 
    MOIT2 หน่วยงำนมีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นปัจจุบัน 
        - ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดซื้อจดัจ้ำงและกำรจัดหำพัสด ุเดือนตุลำคม ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 
2566 
Linkภำยนอก : www.ssowangsammo.com  
หมำยเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 
                       
                              ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมลู                                ผู้อนุมตัิรับรอง 
 
 
                         (นำงสำวอำภำกำนต์ คลื่นแก้ว)                             (นำยสนธยำ ศรีมำตร) 
              ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร               ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 
                         วันที่  5  ธันวำคม  2565                                  วันที ่ 5  ธันวำคม  2565 

                                                ผูร้ับผิดชอบกำรน ำข้อมูลข้ึนเผยแพร ่

 
                                                     (นำงสำวอำภำกำนต์ คลื่นแก้ว)                                  
                                              ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุข ปฏิบัติกำร           
                                                           วันที่  5  ธันวำคม  2565 
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แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในรำชกำรบรหิำรส่วนภูมิภำค 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ตำมประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 

เรื่อง แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ. 2564 

ส ำหรับหน่วยงำนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อหนวยงาน :   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 
วัน/เดือน/ป :  1  ธันวำคม  2565 
 
หัวข้อ: หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำรและวำงระบบกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะผ่ำนเว็บไซตข์องหน่วยงำน 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) 
    MOIT2 หน่วยงำนมีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นปัจจุบัน 
        - ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดซื้อจดัจ้ำงและกำรจัดหำพัสด ุเดือนพฤศจิกำยน ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 
2566 
Linkภำยนอก : www.ssowangsammo.com  
หมำยเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 
                       
                              ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมลู                                ผู้อนุมตัิรับรอง 
 
 
                         (นำงสำวอำภำกำนต์ คลื่นแก้ว)                             (นำยสนธยำ ศรีมำตร) 
              ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร               ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 
                         วันที่  5  ธันวำคม  2565                                  วันที ่ 5  ธันวำคม  2565 

                                                ผูร้ับผิดชอบกำรน ำข้อมูลข้ึนเผยแพร ่

 
                                                     (นำงสำวอำภำกำนต์ คลื่นแก้ว)                                  
                                              ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุข ปฏิบัติกำร           
                                                           วันที่  5  ธันวำคม  2565 
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แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในรำชกำรบรหิำรส่วนภูมิภำค 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ตำมประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 

เรื่อง แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ. 2564 

ส ำหรับหน่วยงำนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อหนวยงาน :   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 
วัน/เดือน/ป :  1  ธันวำคม  2565 
 
หัวข้อ: หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำรและวำงระบบกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะผ่ำนเว็บไซตข์องหน่วยงำน 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) 
    MOIT2 หน่วยงำนมีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นปัจจุบัน 
        - ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดซื้อจดัจ้ำงและกำรจัดหำพัสด ุเดือนธันวำคม ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 
2566 
Linkภำยนอก : www.ssowangsammo.com  
หมำยเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 
                       
                              ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมลู                                ผู้อนุมตัิรับรอง 
 
 
                         (นำงสำวอำภำกำนต์ คลื่นแก้ว)                             (นำยสนธยำ ศรีมำตร) 
              ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร               ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 
                         วันที่  5  ธันวำคม  2565                                  วันที ่ 5  ธันวำคม  2565 

                                                ผูร้ับผิดชอบกำรน ำข้อมูลข้ึนเผยแพร ่

 
                                                     (นำงสำวอำภำกำนต์ คลื่นแก้ว)                                  
                                              ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุข ปฏิบัติกำร           
                                                           วันที่  5  ธันวำคม  2565 

 

 

 
 

http://www.ssowangsammo.com/


เป็นไปตามแผนไม่เป็นไปตามแผน

1 ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงช่ือ ผู้รายงานผล ลงช่ือ.......................................................ผู้ตรวจสอบ/ผู้รบัรองรายงานผลฯ

           (นายสนธยา ศรมีาตร)

  ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ

 วงเงินทีจ่ะ

ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย

สรปุ

เลขทีแ่ละวันที่

ของสัญญา

แผนปฏิบัติการ

  (นางสาวอาภากานต์  คลื่นแก้ว)

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ปฏิบัติการ

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ-จัดจ้าง เดือนตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ

ล าดับ

ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง



เป็นไปตามแผนไม่เป็นไปตามแผน

1 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์    26,500.00   26,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน แสงรุ่งเจริญ/26500- 

บาท

ร้าน แสงรุ่งเจริญ/26500-

 บาท

เนื่องจากวงเงินเปน็ไป

ตามทีร่ะเบยีบก าหนดไว้

15/2565          

   22/11/2565 ∕

ลงช่ือ ผู้รายงานผล ลงช่ือ.......................................................ผู้ตรวจสอบ/ผู้รบัรองรายงานผลฯ

           (นายสนธยา ศรมีาตร)

  ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ

 วงเงินทีจ่ะ

ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย

สรปุ

เลขทีแ่ละวันที่

ของสัญญา

แผนปฏิบัติการ

  (นางสาวอาภากานต์  คลื่นแก้ว)

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ปฏิบัติการ

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ-จัดจ้าง เดือน พศจิกายน ประจ าปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ

ล าดับ

ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง



เป็นไปตามแผนไม่เป็นไปตามแผน

1 ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงช่ือ ผู้รายงานผล ลงช่ือ.......................................................ผู้ตรวจสอบ/ผู้รบัรองรายงานผลฯ

           (นายสนธยา ศรมีาตร)

  ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ

 วงเงินทีจ่ะ

ซ้ือหรอืจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย

สรปุ

เลขทีแ่ละวันที่

ของสัญญา

แผนปฏิบัติการ

  (นางสาวอาภากานต์  คลื่นแก้ว)

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ปฏิบัติการ

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ-จัดจ้าง เดือนธันวาคม ประจ าปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ

ล าดับ

ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง


