
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลขุนตาล 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564 
สำหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลขุนตาล 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่อยงานโรงพยาบาลขุนตาล 
ชื่อหน่วยงาน..................งานพัสดุ........กลุ่มบริหารงานทั่วไป...................................................  
วัน/เดือน/ปี...........30...........เดือน................กันยายน.............. พ.ศ...............2564..............................           
หัวข้อ  ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำเดือน กันยายน 
2564 (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
Link ภายนอก...... http://kthos.moph.go.th/kth36/index.php/ita/ita-65 
หมายเหตุ
............................................................................................................................. ................................ 
.......................................................................................... ...............................................................................
............................................................................................................................. ............................................
.......... 
                        
                       ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                        ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                      ( นางสาวอุษมา  ทะทา )                                    (นางปาลิกา อ่อนคำเหลือง ) 
                     ตำแหน่ง....นักวิชาการพัสดุ                          ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
             วัน...30...เดือน..กันยายน...พ.ศ....2564                    วัน...30...เดือน..กันยายน...พ.ศ....2564             
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้น 

 
 

                                                   (นางสาวอุษมา  ทะทา)       
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ                    

    วัน...30...เดือน..กันยายน...พ.ศ....2564            
 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลขุนตาล 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2565 
สำหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลขุนตาล 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่อยงานโรงพยาบาลขุนตาล 
ชื่อหน่วยงาน..................งานพัสดุ........กลุ่มบริหารงานทั่วไป...................................................  
วัน/เดือน/ปี...........29...........เดือน................ตุลาคม.............. พ.ศ...............2564..............................           
หัวข้อ  ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำเดือน ตุลาคม 2564 
(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
Link ภายนอก...... http://kthos.moph.go.th/kth36/index.php/ita/ita-65 
หมายเหตุ
............................................................................................................................. ................................ 
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................
.......... 
                        
                       ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                        ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                      ( นางสาวอุษมา  ทะทา )                                    (นางปาลิกา อ่อนคำเหลือง ) 
                     ตำแหน่ง....นักวิชาการพัสดุ                          ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
             วัน...29...เดือน..ตลุาคม...พ.ศ....2564                    วัน...29...เดือน..ตุลาคม...พ.ศ....2564             
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้น 

 
 

                                                   (นางสาวอุษมา  ทะทา)       
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ                    

    วัน...29...เดือน..ตุลาคม...พ.ศ....2564            
 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลขุนตาล 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2565 
สำหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลขุนตาล 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่อยงานโรงพยาบาลขุนตาล 
ชื่อหน่วยงาน..................งานพัสดุ........กลุ่มบริหารงานทั่วไป...................................................  
วัน/เดือน/ปี...........30...........เดือน................พฤศจิกายน.............. พ.ศ...............2564..............................           
หัวข้อ  ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำเดือน พฤศจิกายน 
2564 (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
Link ภายนอก...... http://kthos.moph.go.th/kth36/index.php/ita/ita-65 
หมายเหตุ
............................................................................................................................. ................................ 
.......................................................................................... ...............................................................................
............................................................................................................................. ............................................
.......... 
                        
                       ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                        ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                      ( นางสาวอุษมา  ทะทา )                                    (นางปาลิกา อ่อนคำเหลือง ) 
                     ตำแหน่ง....นักวิชาการพัสดุ                          ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
           วัน...30...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ....2564             วัน...30...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ....2564             
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้น 

 
 

                                                   (นางสาวอุษมา  ทะทา)       
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ                    

วัน...30...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ....2564 
 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลขุนตาล 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2565 
สำหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลขุนตาล 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่อยงานโรงพยาบาลขุนตาล 
ชื่อหน่วยงาน..................งานพัสดุ........กลุ่มบริหารงานทั่วไป...................................................  
วัน/เดือน/ปี...........29...........เดือน................ธันวาคม.............. พ.ศ...............2564..............................           
หัวข้อ  ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำเดือน ธันวาคม 
2564 (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
Link ภายนอก...... http://kthos.moph.go.th/kth36/index.php/ita/ita-65 
หมายเหตุ
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ............................................
....................................................................................... ..................................................................................
.......... 
                        
                       ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                        ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                      ( นางสาวอุษมา  ทะทา )                                    (นางปาลิกา อ่อนคำเหลือง ) 
                     ตำแหน่ง....นักวิชาการพัสดุ                          ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
                วัน...29...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ....2564                วัน...29...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ....2564             
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้น 

 
 

                                                   (นางสาวอุษมา  ทะทา)       
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ                    

วัน...29...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ....2564 
 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลขุนตาล 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2565 
สำหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลขุนตาล 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่อยงานโรงพยาบาลขุนตาล 
ชื่อหน่วยงาน..................งานพัสดุ........กลุ่มบริหารงานทั่วไป...................................................  
วัน/เดือน/ปี...........31...........เดือน................มกราคม.............. พ.ศ...............2565..............................           
หัวข้อ  ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำเดือน มกราคม 
2565 (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
Link ภายนอก...... http://kthos.moph.go.th/kth36/index.php/ita/ita-65 
หมายเหตุ
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ............................................
....................................................................................... ..................................................................................
.......... 
                        
                       ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                        ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                      ( นางสาวอุษมา  ทะทา )                                    (นางปาลิกา อ่อนคำเหลือง ) 
                     ตำแหน่ง....นักวิชาการพัสดุ                          ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
               วัน...31...เดือน...มกราคม...พ.ศ....2565                วัน...31...เดือน...มกราคม...พ.ศ....2565             
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้น 

 
 

                                                   (นางสาวอุษมา  ทะทา)       
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ                    

วัน...31...เดือน...มกราคม...พ.ศ....2565 
 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลขุนตาล 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2565 
สำหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลขุนตาล 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่อยงานโรงพยาบาลขุนตาล 
ชื่อหน่วยงาน..................งานพัสดุ........กลุ่มบริหารงานทั่วไป...................................................  
วัน/เดือน/ปี...........28...........เดือน................กุมภาพันธ์.............. พ.ศ...............2565..............................           
หัวข้อ  ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำเดือน กุมภาพันธ์ 
2565 (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
Link ภายนอก...... http://kthos.moph.go.th/kth36/index.php/ita/ita-65 
หมายเหตุ
............................................................................................................................. ................................ 
.......................................................................................... ...............................................................................
............................................................................................................................. ............................................
.......... 
                        
                       ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                        ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                      ( นางสาวอุษมา  ทะทา )                                    (นางปาลิกา อ่อนคำเหลือง ) 
                     ตำแหน่ง....นักวิชาการพัสดุ                          ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
               วัน...28...เดือน...กุมภาพันธ์...พ.ศ....2565            วัน...28...เดือน...กุมภาพันธ์...พ.ศ....2565 
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้น 

 
 

                                                   (นางสาวอุษมา  ทะทา)       
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ                    

วัน...28...เดือน...กุมภาพันธ์...พ.ศ....2565  
 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลขุนตาล 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2565 
สำหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลขุนตาล 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่อยงานโรงพยาบาลขุนตาล 
ชื่อหน่วยงาน..................งานพัสดุ........กลุ่มบริหารงานทั่วไป...................................................  
วัน/เดือน/ปี...........21...........เดือน................มีนาคม.............. พ.ศ...............2565..............................           
หัวข้อ  ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำเดือน มีนาคม 
2565 (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
Link ภายนอก...... http://kthos.moph.go.th/kth36/index.php/ita/ita-65 
หมายเหตุ
............................................................................................................................. ................................ 
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................
.......... 
                        
                       ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                        ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                      ( นางสาวอุษมา  ทะทา )                                    (นางปาลิกา อ่อนคำเหลือง ) 
                     ตำแหน่ง....นักวิชาการพัสดุ                          ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
                  วัน...21...เดือน...มีนาคม...พ.ศ....2565            วัน...21...เดือน...มีนาคม...พ.ศ....2565 
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้น 

 
 

                                                   (นางสาวอุษมา  ทะทา)       
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ                    

วัน...21...เดือน...มีนาคม...พ.ศ....2565  
 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลขุนตาล 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2565 
สำหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลขุนตาล 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่อยงานโรงพยาบาลขุนตาล 
ชื่อหน่วยงาน..................งานพัสดุ........กลุ่มบริหารงานทั่วไป...................................................  
วัน/เดือน/ปี...........29...........เดือน................เมษายน.............. พ.ศ...............2565..............................           
หัวข้อ  ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำเดือน เมษายน 
2565 (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
Link ภายนอก...... http://kthos.moph.go.th/kth36/index.php/ita/ita-65 
หมายเหตุ
............................................................................................................................. ................................ 
.......................................................................................... ...............................................................................
............................................................................................................................. ............................................
.......... 
                        
                       ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                        ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                      ( นางสาวอุษมา  ทะทา )                                    (นางปาลิกา อ่อนคำเหลือง ) 
                     ตำแหน่ง....นักวิชาการพัสดุ                          ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
               วัน...29...เดือน...เมษายน...พ.ศ....2565                  วัน...29...เดือน...เมษายน...พ.ศ....2565 
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้น 

 
 

                                                   (นางสาวอุษมา  ทะทา)       
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ                    

 วัน...29...เดือน...เมษายน...พ.ศ....2565  
 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลขุนตาล 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2565 
สำหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลขุนตาล 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่อยงานโรงพยาบาลขุนตาล 
ชื่อหน่วยงาน..................งานพัสดุ........กลุ่มบริหารงานทั่วไป...................................................  
วัน/เดือน/ปี...........31...........เดือน................พฤษภาคม.............. พ.ศ...............2565..............................           
หัวข้อ  ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำเดือน พฤษภาคม 
2565 (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
Link ภายนอก...... http://kthos.moph.go.th/kth36/index.php/ita/ita-65 
หมายเหตุ
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ............................................
....................................................................................... ..................................................................................
.......... 
                        
                       ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                        ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                      ( นางสาวอุษมา  ทะทา )                                    (นางปาลิกา อ่อนคำเหลือง ) 
                     ตำแหน่ง....นักวิชาการพัสดุ                          ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
               วัน...31...เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ....2565            วัน...31...เดือน...พฤษภาคม..พ.ศ....2565 
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้น 

 
 

                                                   (นางสาวอุษมา  ทะทา)       
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ                    

 วัน...31...เดือน...พฤษภาคม..พ.ศ....2565 
 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลขุนตาล 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2565 
สำหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลขุนตาล 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่อยงานโรงพยาบาลขุนตาล 
ชื่อหน่วยงาน..................งานพัสดุ........กลุ่มบริหารงานทั่วไป...................................................  
วัน/เดือน/ปี...........30...........เดือน................มิถุนายน.............. พ.ศ...............2565..............................           
หัวข้อ  ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำเดือน มิถุนายน 
2565 (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
Link ภายนอก...... http://kthos.moph.go.th/kth36/index.php/ita/ita-65 
หมายเหตุ
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ............................................
....................................................................................... ..................................................................................
.......... 
                        
                       ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                        ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                      ( นางสาวอุษมา  ทะทา )                                    (นางปาลิกา อ่อนคำเหลือง ) 
                     ตำแหน่ง....นักวิชาการพัสดุ                          ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
               วัน...30...เดือน...มิถุนายน...พ.ศ....2565                วัน...30...เดือน...มิถุนายน...พ.ศ....2565 
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้น 

 
 

                                                   (นางสาวอุษมา  ทะทา)       
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ                    

 วัน...30...เดือน...มิถุนายน...พ.ศ....2565 
 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลขุนตาล 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2565 
สำหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลขุนตาล 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่อยงานโรงพยาบาลขุนตาล 
ชื่อหน่วยงาน..................งานพัสดุ........กลุ่มบริหารงานทั่วไป...................................................  
วัน/เดือน/ปี..........27...........เดือน................กรกฎาคม.............. พ.ศ...............2565..............................           
หัวข้อ  ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำเดือน กรกฎาคม 
2565 (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
Link ภายนอก...... http://kthos.moph.go.th/kth36/index.php/ita/ita-65 
หมายเหตุ
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ............................................
....................................................................................... ..................................................................................
.......... 
                        
                       ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                        ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                      ( นางสาวอุษมา  ทะทา )                                    (นางปาลิกา อ่อนคำเหลือง ) 
                     ตำแหน่ง....นักวิชาการพัสดุ                          ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
             วัน...27...เดือน...กรกฎาคม...พ.ศ....2565                วัน...27...เดือน...กรกฎาคม...พ.ศ....2565 
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้น 

 
 

                                                   (นางสาวอุษมา  ทะทา)       
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ                    

 วัน...27...เดือน...กรกฎาคม...พ.ศ....2565 
 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลขุนตาล 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2565 
สำหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลขุนตาล 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่อยงานโรงพยาบาลขุนตาล 
ชื่อหน่วยงาน..................งานพัสดุ........กลุ่มบริหารงานทั่วไป...................................................  
วัน/เดือน/ปี..........31...........เดือน................สิงหาคม.............. พ.ศ...............2565..............................           
หัวข้อ  ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำเดือน สิงหาคม 
2565 (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
Link ภายนอก...... http://kthos.moph.go.th/kth36/index.php/ita/ita-65 
หมายเหตุ
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ............................................
....................................................................................... ..................................................................................
.......... 
                        
                       ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                        ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                      ( นางสาวอุษมา  ทะทา )                                    (นางปาลิกา อ่อนคำเหลือง ) 
                     ตำแหน่ง....นักวิชาการพัสดุ                          ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
             วัน...31...เดือน...สงิหาคม...พ.ศ....2565                   วัน...31...เดือน...สิงหาคม...พ.ศ....2565 
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้น 

 
 

                                                   (นางสาวอุษมา  ทะทา)       
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ                    

 วัน...31...เดือน...สิงหาคม...พ.ศ....2565 
 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลขุนตาล 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2565 
สำหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลขุนตาล 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่อยงานโรงพยาบาลขุนตาล 
ชื่อหน่วยงาน..................งานพัสดุ........กลุ่มบริหารงานทั่วไป...................................................  
วัน/เดือน/ปี..........15...........เดือน................กันยายน.............. พ.ศ...............2565..............................           
หัวข้อ  ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำเดือน กันยายน 
2565 (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
Link ภายนอก...... http://kthos.moph.go.th/kth36/index.php/ita/ita-65 
หมายเหตุ
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ............................................
....................................................................................... ..................................................................................
.......... 
                        
                       ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                        ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                      ( นางสาวอุษมา  ทะทา )                                    (นางปาลิกา อ่อนคำเหลือง ) 
                     ตำแหน่ง....นักวิชาการพัสดุ                          ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
             วัน...15...เดือน...กนัยายน...พ.ศ....2565                   วัน...15...เดือน...กันยายน...พ.ศ....2565 
  

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้น 

 
 

                                                   (นางสาวอุษมา  ทะทา)       
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ                    

   วัน...15...เดือน...กันยายน...พ.ศ....2565 
 

 


