
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ่

 
 

 

 

 
 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุข          
จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ช่ือหน่วยงาน : งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ปี :     20 สิงหาคม 2563. 
หัวข้อ :  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปงีบประมาณ 2564 (รอบที่ 1) (การจ้างเหมา)    
รายละเอียดข้อมลู (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 
            1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 1) (การจ้างเหมา) 
            2. บันทึกข้อความขออนุญาตประกาศเผยแพรบ่นเว็บไซดโ์รงพยาบาลสันทราย 
            3. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
Link ภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหตุ:  ไม่ม ี

 
 
               ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                     ผู้อนุมัติรับรอง 

 
                    ไพรสุดา ผิววรรณ์                                             วรวุฒิ โฆวัชรกุล 
                (นางไพรสุดา   ผิววรรณ์)                                    (นายวรวุฒิ   โฆวัชรกุล) 
                     พนักงานพิมพ์ ส 4                                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันทราย 
       

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
ชัชวาล พละภิญโญ 

(นายชัชวาล พละภิญโญ) 
นายแพทย์ช านาญการ 



 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ่

 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุข          
จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ช่ือหน่วยงาน : งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ป ี:     30 กันยายน 2563   . 
หัวข้อ :  ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซือ้จดัจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ลงบนเว็บไซด์
โรงพยาบาลสันทราย    
รายละเอียดข้อมลู (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 

1. บันทึกข้อความขออนุญาตประกาศเผยแพร่ข้ึนเว็บไซด์โรงพยาบาลสันทราย                        
2. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2564  
3. ค าสั่งมอบหมายปิดประกาศ 
4. ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ โรงพยาบาลสันทราย                                                   

Link ภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหต:ุ  ไม่มี 
 

 
 
               ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                     ผู้อนุมัติรับรอง 

 
                    ไพรสุดา ผิววรรณ์                                             วรวุฒิ โฆวัชรกุล 
                (นางไพรสุดา   ผิววรรณ์)                                    (นายวรวุฒิ   โฆวัชรกุล) 
                     พนักงานพิมพ์ ส 4                                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันทราย 
       

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
ชัชวาล พละภิญโญ 

(นายชัชวาล พละภิญโญ) 
นายแพทย์ช านาญการ 



 

 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ่

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุข          
จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ช่ือหน่วยงาน : งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ปี :   9 ตุลาคม 2563 
หัวข้อ :  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปงีบประมาณ 2564 (รอบที่ 2) (เงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปเีพื่อจัดซื้อครุภัณฑท์างการแพทย์)    
รายละเอียดข้อมลู (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 
                    1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจ าปงีบประมาณ 2564 (รอบที่ 2)     
(เงินงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์)   
                    2. บันทึกข้อความขออนุญาตประกาศเผยแพร่ข้ึนเว็บไซด์โรงพยาบาลสันทราย 
                    3. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
Link ภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหตุ:  ไม่ม ี
 
 
               ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                     ผู้อนุมัติรับรอง 

 
                    ไพรสุดา ผิววรรณ์                                             วรวุฒิ โฆวัชรกุล 
                (นางไพรสุดา   ผิววรรณ์)                                    (นายวรวุฒิ   โฆวัชรกุล) 
                     พนักงานพิมพ์ ส 4                                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันทราย 
       

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
ชัชวาล พละภิญโญ 

(นายชัชวาล พละภิญโญ) 
นายแพทย์ช านาญการ 



 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ่

 

 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุข          
จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ช่ือหน่วยงาน : งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ปี :    21 ตุลาคม 2563. 
หัวข้อ :  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปงีบประมาณ 2564 (รอบที่ 3)  
รายละเอียดข้อมลู (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 
                    1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจ าปงีบประมาณ 2564 (รอบที่ 3)      
                    2. บันทึกข้อความขออนุญาตประกาศเผยแพร่ข้ึนเว็บไซด์โรงพยาบาลสันทราย 
                    3. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
Link ภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหตุ:  ไม่ม ี
 
 
               ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                     ผู้อนุมัติรับรอง 

 
                    ไพรสุดา ผิววรรณ์                                             วรวุฒิ โฆวัชรกุล 
                (นางไพรสุดา   ผิววรรณ์)                                    (นายวรวุฒิ   โฆวัชรกุล) 
                     พนักงานพิมพ์ ส 4                                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันทราย 
       

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
ชัชวาล พละภิญโญ 

(นายชัชวาล พละภิญโญ) 
นายแพทย์ช านาญการ 



 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ่

 

 

 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุข          
จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ช่ือหน่วยงาน : งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ปี :    18 กันยายน 2563 . 
หัวข้อ :  รายงานการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี 2564  
รายละเอียดข้อมลู (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 
                    1. บันทึกข้อความรายงานรบัเงินจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี 2564 และขออนุญาต
เผยแพร่บนเว็บไซต ์    
                    2. หนังสือจัดสรรงบประมาณ 
                    3. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
Link ภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหตุ:  ไม่ม ี
 
 
               ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                     ผู้อนุมัติรับรอง 

 
                    ไพรสุดา ผิววรรณ์                                             วรวุฒิ โฆวัชรกุล 
                (นางไพรสุดา   ผิววรรณ์)                                    (นายวรวุฒิ   โฆวัชรกุล) 
                     พนักงานพิมพ์ ส 4                                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันทราย 
       

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
ชัชวาล พละภิญโญ 

(นายชัชวาล พละภิญโญ) 
นายแพทย์ช านาญการ 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ่

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุข          
จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ช่ือหน่วยงาน : งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ปี :    1 ตุลาคม 2563 . 
หัวข้อ :  ค าสั่งมอบหมายปิดประกาศ หรือปลดประกาศ 
รายละเอียดข้อมลู (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 
                    ค าสั่งมอบหมายปิดประกาศหรอืปลดประกาศ 
Link ภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหตุ:  ไม่ม ี
 
 
               ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                     ผู้อนุมัติรับรอง 

 
                    ไพรสุดา ผิววรรณ์                                             วรวุฒิ โฆวัชรกุล 
                (นางไพรสุดา   ผิววรรณ์)                                    (นายวรวุฒิ   โฆวัชรกุล) 
                     พนักงานพิมพ์ ส 4                                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันทราย 
       

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
ชัชวาล พละภิญโญ 

(นายชัชวาล พละภิญโญ) 
นายแพทย์ช านาญการ 


