
 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 
วัน/เดือน/ปี : 23 พฤศจิกายน ๒๕๖5 
หัวข้อ : 1. รายงานผลการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปี 2566 และขออนุญาต
เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 
 

 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. รายงานผลการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปี 2566 และขออนุญาต
เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน  

 
 
Link ภายนอก : https://www.kathuhealth.com 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                              ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                   
 
                          (นางสาวกุมภา ดาศรี)                                      (นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก) 
               ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน                ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอกะทู้ 
             วันท่ี 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256๕               วันท่ี 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256๕ 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

  
(ว่าท่ีร.ต.หญิง รัตนพร  คงตุ้ง) 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
                                             วันท่ี 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256๕ 

 

 

https://www.fang-dho.com/


 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 
วัน/เดือน/ปี : 23 พฤศจิกายน ๒๕๖5 
หัวข้อ : 1. ขออนุมัติรายงานผลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ปี 2566 กับผลการจัดสรรงบลงทุน 
เงินงบประมาณ ปี 2566  และขออนุญาตเผยบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
           1. ขออนุมัติรายงานผลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ปี 2566 กับผลการจัดสรรงบลงทุน 
เงินงบประมาณ ปี 2566  และขออนุญาตเผยบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 

 
 
Link ภายนอก : https://www.kathuhealth.com 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                              ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                   

 
                          (นางสาวกุมภา ดาศรี)                                      (นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก) 
               ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน                ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอกะทู้ 
             วันท่ี 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256๕               วันท่ี 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256๕ 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

  
(ว่าท่ีร.ต.หญิง รัตนพร  คงตุ้ง) 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
                                         วันท่ี 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256๕ 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 
วัน/เดือน/ปี : 23 พฤศจิกายน ๒๕๖5 
หัวข้อ : 1. ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ปี 2566 และขออนุญาต
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ปี 2566 และขอ
อนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

 
Link ภายนอก : https://www.kathuhealth.com 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                   ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                   

 
                          (นางสาวกุมภา ดาศรี)                                      (นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก) 
               ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน                ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอกะทู้ 
             วันท่ี 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256๕               วันท่ี 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256๕ 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

  
(ว่าท่ีร.ต.หญิง รัตนพร  คงตุ้ง) 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
                                         วันท่ี 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256๕ 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
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ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 
วัน/เดือน/ปี : 21 ตุลาคม ๒๕๖5 
หัวข้อ : 1. การปิดประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2566   
 

 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. การปิดประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2566   
 
 
Link ภายนอก : https://www.kathuhealth.com 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                   ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                   

 
                          (นางสาวกุมภา ดาศรี)                                      (นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก) 
               ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน                ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอกะทู้ 
               วันท่ี 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 256๕                     วันท่ี 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 256๕ 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

  
(ว่าท่ีร.ต.หญิง รัตนพร  คงตุ้ง) 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
                                           วันท่ี 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 256๕ 
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