
 
แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มูลผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู ้
วัน/เดือน/ปี : 20 ธันวาคม 2565 
หัวข้อ : 1.รายงานผลการดำเนินงานการจัดหาพัสดตุามแผนจัดซื้อจัดจ้าง รอบที่ 1 (ตค.65-ธค.65)  
           และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน  

 
 
 
 

รายละเอียดขอ้มูล (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 
          1.รายงานผลการดำเนินงานการจัดหาพัสดตุามแผนจัดซื้อจัดจ้าง รอบที่ 1 (ตค.65-ธค.65)  
           และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน  

 
 
 
 

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

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมลู                              ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                   

 
                           (นางสาวกุมภา ดาศรี)                                      (นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก) 
               ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอกะทู ้
               วนัที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 256๕                   วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 256๕ 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึน้เผยแพร ่

  
(ว่าที่ร.ต.หญิง รัตนพร  คงตุ้ง) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
                                             วันที ่20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 256๕ 

 

 
 

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


 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสขุอำเภอกะทู ้
วัน/เดือน/ปี : 31 ตุลาคม 2565 
หัวข้อ : ขอนำส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน และงบดำเนินงาน ประจำเดือน  
           ตลุาคม 2565  และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมลูผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 
 
 
 รายละเอียดขอ้มูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
           1.ขอนำส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน และงบดำเนินงาน ประจำเดือน  
              ตุลาคม 2565  และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมลูผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 
 
 

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

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมลู                              ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                   

 
                           (นางสาวกุมภา ดาศรี)                                      (นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก) 
               ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอกะทู ้
               วนัที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 256๕                   วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 256๕ 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึน้เผยแพร ่

  
(ว่าที่ร.ต.หญิง รัตนพร  คงตุ้ง) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
                                             วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 256๕ 

 

 
 

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


 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสขุอำเภอกะทู ้
วัน/เดือน/ปี : 30 พฤศจิกายน 2565 
หัวข้อ : ขอนำส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน และงบดำเนินงาน ประจำเดือน  
           พฤศจิกายน 2565  และขออนญุาตเผยแพร่ขอ้มูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 
 
 
 รายละเอียดขอ้มูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
           1.ขอนำส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน และงบดำเนินงาน ประจำเดือน  
              พฤศจิกายน 2565  และขออนุญาตเผยแพรข่้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 
 
 

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

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมลู                              ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                   

 
                           (นางสาวกุมภา ดาศรี)                                      (นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก) 
               ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอกะทู ้
               วนัที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256๕             วันที ่30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256๕ 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึน้เผยแพร ่

  
(ว่าที่ร.ต.หญิง รัตนพร  คงตุ้ง) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
                                          วันที ่30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256๕ 

 

 
 

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


 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสขุอำเภอกะทู ้
วัน/เดือน/ปี : 20 ธันวาคม 2565 
หัวข้อ : ขอนำส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน และงบดำเนินงาน ประจำเดือน  
           ธันวาคม 2565  และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมลูผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 
 
 
 รายละเอียดขอ้มูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
           1.ขอนำส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน และงบดำเนินงาน ประจำเดือน  
              ธันวาคม 2565  และขออนญุาตเผยแพร่ข้อมลูผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 
 
 

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

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมลู                              ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                   

 
                           (นางสาวกุมภา ดาศรี)                                      (นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก) 
               ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอกะทู ้
               วนัที่ ๒0 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 256๕                   วันที่ ๒0 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 256๕ 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึน้เผยแพร ่

  
(ว่าที่ร.ต.หญิง รัตนพร  คงตุ้ง) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
                                           วันที่ ๒0 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 256๕ 

 

 
 

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

