
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลกุดบาก 
ตามประกาศโรงพยาบาลกุดบาก 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลกุดบาก 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ........กลุ่มงานบริหารทั่วไป  .โรงพยาบาลกุดบาก............................................................ 
วัน/เดือน/ปี : ...30  เมษายน  2562..............................................................................................  
หัวข้อ: .......ขออนุมัติแจ้งเวียนคู่มือ/แนวทางบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560..... 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
...ขออนุมัติแจ้งเวียนคู่มือ/แนวทางบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560..... 
Link  ภายนอก: ........ ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
ณภัทร  มะโนค า ณภัทร  มะโนค า 

(.นางณภทัร  มะโนค า.......) (.นางณภทัร  มะโนค า..) 
ต าแหน่ง .เจา้พนักงานธุรการอาวโุส....... 

 
ต าแหน่ง .เจา้พนักงานธุรการอาวโุส.. (หัวหน้า) 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วันท่ี...30.....เดอืน...เม.ย...พ.ศ..2562.......       วันท่ี...30.....เดอืน...เม.ย..พ.ศ..2562.             

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

อภิชัย  ทิพย์ค ามี 
(..นายอภิชยั  ทิพย์ค ามี....) 

ต าแหน่ง...นักวิชาการคอมพิวเตอร์..... 
                                                วันท่ี...30.....เดือน...เม.ย..พ.ศ..2562 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลกุดบาก 
ตามประกาศโรงพยาบาลกุดบาก 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลกุดบาก 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ........กลุ่มงานบริหารทั่วไป  .โรงพยาบาลกุดบาก............................................................ 
วัน/เดือน/ปี : ...20..มีนาคม  2562..............................................................................................  
หัวข้อ: .......การจัดประชุมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกุดบาก  เรื่อง  การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกุดบาก  ในวันที่  19  มีนาคม  2562  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  โรงพยาบาล   
กุดบาก.......... 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
...การจัดประชุมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกุดบาก  เรื่อง  การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกุดบาก  ในวันที่  19  มีนาคม  2562  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  โรงพยาบาล   กุด
บาก Link  ภายนอก: ........ ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
ณภัทร  มะโนค า ณภัทร  มะโนค า 

(.นางณภทัร  มะโนค า.......) (.นางณภทัร  มะโนค า...) 
ต าแหน่ง .เจา้พนักงานธุรการอาวโุส....... 

                   
ต าแหน่ง ..เจ้าพนักงานธรุการอาวโุส.. (หัวหน้า) 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วันท่ี...20.....เดอืน....มี..ค..พ.ศ..2562.......       วันท่ี...20.....เดอืน....มี..ค..พ.ศ..2562.......      .             

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

อภิชัย  ทิพย์ค ามี 
(..นายอภิชยั  ทิพย์ค ามี....) 

ต าแหน่ง...นักวิชาการคอมพิวเตอร์..... 
                                                วันท่ี...20.....เดือน....ม.ี.ค..พ.ศ..2562.......       

 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลกุดบาก 



ตามประกาศโรงพยาบาลกุดบาก 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

ส าหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลกุดบาก 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : .........โรงพยาบาลกุดบาก............................................................................................  
วัน/เดือน/ปี : .....26  ธันวาคม  2561..............................................................................................  
หัวข้อ: .......รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบ ารุง (จ้างเหมา)  ปีงบประมาณ 
2562........... 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
....รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบ ารุง (จ้างเหมา) ปีงบประมาณ  2562 
 Link  ภายนอก: ........ ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
ณภัทร  มะโนค า ณภัทร  มะโนค า 

(.นางณภทัร  มะโนค า.......) (.นางณภทัร  มะโนค า...) 
ต าแหน่ง .เจา้พนักงานธุรการอาวโุส....... 

                    
ต าแหน่ง ..เจ้าพนักงานธรุการอาวโุส.. (หัวหน้า) 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วันท่ี...26.....เดอืน.....ธ.ค.........พ.ศ..2561.......       วันท่ี..26.....เดือน....ธ.ค.........พ.ศ..2561.......             

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

อภิชัย  ทิพย์ค ามี 
(..นายอภิชยั  ทิพย์ค ามี....) 

ต าแหน่ง...นักวิชาการคอมพิวเตอร์..... 
                                                วันท่ี..26.....เดอืน.....ธ.ค.........พ.ศ..2561.......       

 
 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลกุดบาก 



ตามประกาศโรงพยาบาลกุดบาก 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

ส าหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลกุดบาก 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : .........โรงพยาบาลกุดบาก............................................................................................  
วัน/เดือน/ปี : .....11  ธันวาคม  2561..............................................................................................  
หัวข้อ: .......เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  
ระดับจังหวัดร้อยละ 20  ปีงบประมาณ 2562........... 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
....เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  ระดับจังหวัด
ร้อยละ 20  ปีงบประมาณ 2562. 
 Link  ภายนอก: ........ ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
ณภัทร  มะโนค า ณภัทร  มะโนค า 

(.นางณภทัร  มะโนค า.......) (.นางณภทัร  มะโนค า...) 
ต าแหน่ง .เจา้พนักงานธุรการอาวโุส....... 

 
ต าแหน่ง ..เจ้าพนักงานธรุการอาวโุส.. (หัวหน้า) 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วันท่ี...11.....เดอืน.....ธ.ค.........พ.ศ..2561.......       วันท่ี..11.....เดือน....ธ.ค.........พ.ศ..2561.......             

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

อภิชัย  ทิพย์ค าม ี
(..นายอภิชยั  ทิพย์ค ามี....) 

ต าแหน่ง...นักวิชาการคอมพิวเตอร์..... 
                                                วันท่ี..11.....เดอืน.....ธ.ค.........พ.ศ..2561.......       

 
 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลกุดบาก 



ตามประกาศโรงพยาบาลกุดบาก 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

ส าหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลกุดบาก 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : .........โรงพยาบาลกุดบาก............................................................................................  
วัน/เดือน/ปี : .....22  ตุลาคม  2561..............................................................................................  
หัวข้อ: .......เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  
ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70  ปีงบประมาณ 2562........... 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
....เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  ระดับหน่วย
บริการร้อยละ 70  ปีงบประมาณ 2562 
 Link  ภายนอก: ........ ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
ณภัทร  มะโนค า ณภัทร  มะโนค า 

(.นางณภทัร  มะโนค า.......) (.นางณภทัร  มะโนค า...) 
ต าแหน่ง .เจา้พนักงานธุรการอาวโุส....... 

 
ต าแหน่ง ..เจ้าพนักงานธรุการอาวโุส.. (หัวหน้า) 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วันท่ี...22.....เดอืน.....ต.ค.........พ.ศ..2561.......       วันท่ี..22.....เดือน.....ต.ค.........พ.ศ..2561.......             

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

อภิชัย  ทิพย์ค าม ี
(..นายอภิชยั  ทิพย์ค ามี....) 

ต าแหน่ง...นักวิชาการคอมพิวเตอร์..... 
                                                วันท่ี..22.....เดอืน.....ต.ค.........พ.ศ..2561.......       

 
 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลกุดบาก 



ตามประกาศโรงพยาบาลกุดบาก 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

ส าหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลกุดบาก 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : .........โรงพยาบาลกุดบาก............................................................................................  
วัน/เดือน/ปี : .....6  ธันวาคม  2561..............................................................................................  
หัวข้อ: .......เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างและวัสดุทั่วไป  ด้วยเงินบ ารุง/UC ปีงบประมาณ 2562........... 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
....เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างและวัสดุทั่วไป  ด้วยเงินบ ารุง/UC ปีงบประมาณ 2562 
 Link  ภายนอก: ........ ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
ณภัทร  มะโนค า ณภัทร  มะโนค า 

(.นางณภทัร  มะโนค า.......) (.นางณภทัร  มะโนค า...) 
ต าแหน่ง .เจา้พนักงานธุรการอาวโุส....... 

 
ต าแหน่ง ..เจ้าพนักงานธรุการอาวโุส.. (หัวหน้า) 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วันท่ี...6.....เดอืน......ธ.ค.........พ.ศ..2561.......       วันท่ี..6.....เดือน......ธ.ค.........พ.ศ..2561.......             

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

อภิชัย  ทิพย์ค ามี 
(..นายอภิชยั  ทิพย์ค ามี....) 

ต าแหน่ง...นักวิชาการคอมพิวเตอร์..... 
                                                วันท่ี..6.....เดอืน......ธ.ค.........พ.ศ..2561.......       

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลกุดบาก 



ตามประกาศโรงพยาบาลกุดบาก 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

ส าหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลกุดบาก 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : .........โรงพยาบาลกุดบาก............................................................................................  
วัน/เดือน/ปี : ......24  ธันวาคม  2561..............................................................................................  
หัวข้อ: .......ขออนุมัติน าประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
พ.ศ. 2560  เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลกุดบาก........... 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
....ขออนุมัติน าประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 
2560  เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลกุดบาก....... 
.... Link  ภายนอก: ........ ไม่ม ี
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
ณภัทร  มะโนค า ณภัทร  มะโนค า 

(.นางณภทัร  มะโนค า.......) (.นางณภทัร  มะโนค า...) 
ต าแหน่ง .เจา้พนักงานธุรการอาวโุส....... 

 
ต าแหน่ง ..เจ้าพนักงานธรุการอาวโุส.. (หัวหน้า) 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วันท่ี...24.....เดอืน......ธ.ค.........พ.ศ..2561.......       วันท่ี...24.....เดอืน......ธ.ค.........พ.ศ..2561.......             

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

อภิชัย  ทิพย์ค ามี 
(..นายอภิชยั  ทิพย์ค ามี....) 

ต าแหน่ง...นักวิชาการคอมพิวเตอร์..... 
                                                วันท่ี...24.....เดือน......ธ.ค.........พ.ศ..2561.......       

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลกุดบาก 
ตามประกาศโรงพยาบาลกุดบาก 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลกุดบาก 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 



 
ชื่อหนว่ยงาน : .........โรงพยาบาลกุดบาก............................................................................................  
วัน/เดือน/ปี : ......7  ธันวาคม  2561..............................................................................................  
หัวข้อ: .......รายงานผลการด าเนินการารจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2562 (แบบสขร.1 
ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2561........... 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
....รายงานผลการด าเนินการารจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2562 (แบบสขร.1 ประจ าเดือน  
พฤศจิกายน  2561....... 
.... Link  ภายนอก: ........ ไม่ม ี
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
ณภัทร  มะโนค า ณภัทร  มะโนค า 

(.นางณภทัร  มะโนค า.......) (.นางณภทัร  มะโนค า...) 
ต าแหน่ง .เจา้พนักงานธุรการอาวโุส....... 

 
ต าแหน่ง ..เจ้าพนักงานธรุการอาวโุส.. (หัวหน้า) 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วันท่ี...7.....เดอืน......ธ.ค.........พ.ศ..2561.......       วันท่ี...7.....เดอืน......ธ.ค.........พ.ศ..2561.......             

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

อภิชัย  ทิพย์ค าม ี
(..นายอภิชยั  ทิพย์ค ามี....) 

ต าแหน่ง...นักวิชาการคอมพิวเตอร์..... 
                                                วันท่ี...7.....เดือน......ธ.ค.........พ.ศ..2561.......       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลกุดบาก 
ตามประกาศโรงพยาบาลกุดบาก 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลกุดบาก 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : .........โรงพยาบาลกุดบาก............................................................................................  
วัน/เดือน/ปี : ......8  พฤศจิกายน  2561..............................................................................................  
หัวขอ้: .......รายงานผลการด าเนินการารจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2562 (แบบสขร.1 
ประจ าเดือน  ตุลาคม  2561........... 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
....รายงานผลการด าเนินการารจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2562 (แบบสขร.1 ประจ าเดือน  
ตุลาคม  2561....... 
.... Link  ภายนอก: ........ ไม่ม ี
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
ณภัทร  มะโนค า ณภัทร  มะโนค า 

(.นางณภทัร  มะโนค า.......) (.นางณภทัร  มะโนค า...) 
ต าแหน่ง .เจา้พนักงานธุรการอาวโุส....... 

 
ต าแหน่ง ..เจ้าพนักงานธรุการอาวโุส.. (หัวหน้า) 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วันท่ี...8.....เดอืน......พ.ย........พ.ศ..2561.......       วันท่ี...8.....เดอืน......พ.ย........พ.ศ..2561........       

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

อภิชัย  ทิพย์ค ามี 
(..นายอภิชยั  ทิพย์ค ามี....) 

ต าแหน่ง...นักวิชาการคอมพิวเตอร์..... 
                                                วันท่ี...8.....เดือน......พ.ย........พ.ศ..2561....... 

 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลกุดบาก 
ตามประกาศโรงพยาบาลกุดบาก 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลกุดบาก 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : .........โรงพยาบาลกุดบาก............................................................................................  
วัน/เดือน/ปี : .......27  สิงหาคม  2561..............................................................................................  
หัวข้อ: .......รายงานผลการวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบ ารุง  ประจ าปีงบประมาณ  2561........... 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
....บันทึกขอความให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ  และอนุมัติให้น าเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลกุดบาก  เรื่อง  
รายงานผลการวิเคราะห์  ผลการจัดซื้อ/จัดจ้างด้วยเงินบ ารุง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  .ลงวันที่  
27  สิงหาคม  2561....... 
.... Link  ภายนอก:........ไม่มี.. 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
ณภัทร  มะโนค า ณภัทร  มะโนค า 

(.นางณภทัร  มะโนค า.......) (.นางณภทัร  มะโนค า...) 
ต าแหน่ง .เจา้พนักงานธุรการอาวโุส....... 

 
ต าแหน่ง ..เจ้าพนักงานธรุการอาวโุส.. (หัวหน้า) 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วันท่ี...27.....เดอืน.......ส.ค.......พ.ศ..2561.......       วันท่ี...27.....เดอืน....ส.ค.....พ.ศ. ..2561..........       

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

อภิชัย  ทิพย์ค ามี 
(..นายอภิชยั  ทิพย์ค ามี....) 

ต าแหน่ง...นักวิชาการคอมพิวเตอร์..... 
วันที่.....27.......เดือน.....ส.ค......พ.ศ. ...2561..... 
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ค าอฺธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

หัวข้อ ค าอธิบาย 
หน่วยงาน หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้จัดท า

และเผยแพร่ข้อมูล 
 

วัน/เดือน/ปี วันเดือนปีที่ขอน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

หัวข้อ ก าหนดหัวข้อที่จะน าขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความส าคัญ 
ที่มาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด 
 

รายละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายที่มีความกระชับใช้ภาษา 
ที่เข้าใจง่ายและสะกดค าให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม 
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด 
 

Link ภายนอก ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือน ามาใช้ในการเผยแพร่ 
 

หมายเหตุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (ผู้รายงาน)  ระบุลงลายมือชื่อหรือชื่อของผู้รับผิดชอบที่ได้มอบหมายจาก
หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน 
 

ผู้อนุมัติรับรอง ระบุลงลายมือชื่อของหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน 
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
(Web Master) 

ระบุลงลายมือชื่อผู้ท าการ Upload ข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน 
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 


