
   
 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลพิชยั  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลพิชยั  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดติถ์ 
วัน/เดือน/ปี    ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖4 
หัวข้อ:  หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดรุายเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 
   
รายละเอียดข้อมลู (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. บันทึกข้อความอนุญาตประกาศเผยแพร่แบบ สขร 1 ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 
2. แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 

 
Link ภายนอก :  ๑. เว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัย 
                     http://www.pichaihos.com/ 
 
หมายเหตุ :  
                    หลักฐานประกอบ MOIT ๕ 
 
                  
                    ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
      
 
                   ( นายอานนท์  ทองแย้ม )                                  ( นายณรงค์  พิมพา ) 
      ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน               ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
      วันที่..๔..เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ..๒๕๖๔....          วันที่..๔..เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ..๒๕๖๔....                

                                  
                                         ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
 
                                               
                                                    (นายสุวิน  บุญเสือ) 

ต าแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิาร.... 
                                       วันที่..๔..เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ..๒๕๖๔....                
 
 



   
 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลพิชยั  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลพิชยั  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดติถ์ 
วัน/เดือน/ปี    ๘  ธันวาคม  ๒๕๖4 
หัวข้อ:  หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดรุายเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 
   
รายละเอียดข้อมลู (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. บันทึกข้อความอนุญาตประกาศเผยแพร่แบบ สขร 1 ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 
2. แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 

 
Link ภายนอก :  ๑. เว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัย 
                     http://www.pichaihos.com/ 
 
หมายเหตุ :  
                    หลักฐานประกอบ MOIT ๕ 
 
                  
                    ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
      
 
                   ( นายอานนท์  ทองแย้ม )                                  ( นายณรงค์  พิมพา ) 
      ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน               ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
      วันที่..๘..เดือน...ธันวาคม...พ.ศ..๒๕๖๔....               วันที่..๘..เดอืน...ธันวาคม...พ.ศ..๒๕๖๔....                

                                  
                                         ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
 
                                               
                                                    (นายสุวิน  บุญเสือ) 

ต าแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิาร.... 
                                      วันที่...๘...เดือน....ธันวาคม....พ.ศ..๒๕๖๔....                
 
 



   
 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลพิชยั  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลพิชยั  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดติถ์ 
วัน/เดือน/ปี    30  ธันวาคม  ๒๕๖4 
หัวข้อ:  หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดรุายเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 
   
รายละเอียดข้อมลู (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. บันทึกข้อความอนุญาตประกาศเผยแพร่แบบ สขร 1 ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 
2. แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 

 
Link ภายนอก :  ๑. เว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัย 
                     http://www.pichaihos.com/ 
 
หมายเหตุ :  
                    หลักฐานประกอบ MOIT ๕ 
 
                  
                    ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
      
 
                   ( นายอานนท์  ทองแย้ม )                                  ( นายณรงค์  พิมพา ) 
      ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน               ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
      วันที่..๓๐..เดือน...ธันวาคม...พ.ศ..๒๕๖๔....               วันที่..๓๐..เดือน...ธันวาคม...พ.ศ..๒๕๖๔....                

                                  
                                         ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
 
                                               
                                                    (นายสุวิน  บุญเสือ) 

ต าแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิาร.... 
                                      วันที่...๓๐...เดือน....ธันวาคม....พ.ศ..๒๕๖๔....                
 
 





   

 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค หน่วยงานในสังกัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัย  

ชื่อหน่วยงาน   โรงพยาบาลพิชัย  
วัน/เดือน/ปี    ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕     
หัวข้อ  รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 (เมษายน –มิถุนายน 2565) 
 
รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)  
           ขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรองเดือน เมษายน 2565 - 
มิถุนายน 2565 (ไตรมาส ๓ จ านวน 1 ชุด) 
 
Link ภายนอก : ๑. เว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัย 

                                    http://www.pichaihos.com/ 
 
หมายเหตุ 
ประกอบการขึ้น MOIT 5 
 

                
                ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                                 ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

(นางสุมาพร  แซ่คู)                                        (นายณรงค์  พิมพา) 
ต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ                     ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

วันที่   30   เดือน  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5             วันที่   30   เดือน  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(นายสุวิน  บุญเสือ) 
ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

วันที่  30  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
  




