
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ 
วัน/เดือน/ปี : 20 มีนาคม 2566 
หัวข้อ : 1.รายงานผลการดำเนินงานการจัดหาพัสดุตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง รอบท่ี 2 (มค.66-มีค.66)  
           และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน  
 
 
 
 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          1.รายงานผลการดำเนินงานการจัดหาพัสดุตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง รอบท่ี 2 (มค.66-มีค.66)  
           และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน  

 
 
 
 

Link ภายนอก : http://kathu321633.com/ 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.......................................................................................................................................................................... 

    ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                    ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                  
                              (นางสาวกุมภา ดาศรี)                                  (นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก) 
               ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                  ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอกะทู้ 
                วันท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566                       วันท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
  

(ว่าท่ีร.ต.หญิง รัตนพร  คงตุ้ง) 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

                                            วันท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 

 

 
 
 
 

http://kathu321633.com/


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ 
วัน/เดือน/ปี : 31  มกราคม  2566 
หัวข้อ : 1.รายงานผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบน 
           เวปไซต์หน่วยงาน  
 
 
 
 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
           1.รายงานผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน และงบดำเนินงาน (แบบ สขร.1) 
              ประจำเดือน มกราคม 2566 เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบประจำเดือน และขออนุญาต 
              เผยแพร่ข้อมูลบนเวปไซต์หน่วยงาน 

 
 
 

Link ภายนอก http://kathu321633.com/  
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.......................................................................................................................................................................... 

    ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                    ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                  
                              (นางสาวกุมภา ดาศรี)                                  (นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก) 
               ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                  ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอกะทู้ 
                วันท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566                       วันท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
  

(ว่าท่ีร.ต.หญิง รัตนพร  คงตุ้ง) 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

                                            วันท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 

 

 
 
 
 
 

http://kathu321633.com/


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ 
วัน/เดือน/ปี : 28  กุมภาพันธ์  2566 
หัวข้อ : 1.รายงานผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบน 
           เวปไซต์หน่วยงาน  
 
 
 
 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
           1.รายงานผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน และงบดำเนินงาน (แบบ สขร.1) 
              ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบประจำเดือน และขออนุญาต 
              เผยแพร่ข้อมูลบนเวปไซต์หน่วยงาน 

 
 
 

Link ภายนอก : http://kathu321633.com/ 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.......................................................................................................................................................................... 

    ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                    ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                  
                              (นางสาวกุมภา ดาศรี)                                  (นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก) 
               ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                  ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอกะทู้ 
                วันท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566                       วันท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
  

(ว่าท่ีร.ต.หญิง รัตนพร  คงตุ้ง) 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

                                            วันท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 

 

 
 
 
 
 

http://kathu321633.com/


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ 
วัน/เดือน/ปี : 20  มีนาคม  2566 
หัวข้อ : 1.รายงานผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบน 
           เวปไซต์หน่วยงาน  
 
 
 
 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
           1.รายงานผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน และงบดำเนินงาน (แบบ สขร.1) 
              ประจำเดือน มีนาคม 2566 เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบประจำเดือน และขออนุญาต 
              เผยแพร่ข้อมูลบนเวปไซต์หน่วยงาน 

 
 
 

Link ภายนอก : http://kathu321633.com/   
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.......................................................................................................................................................................... 

    ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                    ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                  
                              (นางสาวกุมภา ดาศรี)                                  (นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก) 
               ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                  ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอกะทู้ 
                วันท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566                       วันท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
  

(ว่าท่ีร.ต.หญิง รัตนพร  คงตุ้ง) 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

                                            วันท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 
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