
                         บันทึกข้อความ        
                                   
ส่วนราชการ     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง   จังหวัดสกลนคร     ๔๗๑๔๐ 
 

ท่ี  สน ๐๙๓๒/๕๖๒    วันท่ี 31  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
 

เร่ือง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ และ ขออนุญาตเผยแพร่แผนบนเว็บไซต์ 
.................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................... 

เรียน สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

  ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง ขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน 
ตุลาคม ๒๕๖๓ และขออนุญาตเผยแพร่บนบอร์ดประชาสัมพันธ์และบนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอบ้านม่วง รายละเอียดดังรายงานท่ีแนบมาพร้อมนี้  

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และพิจารณาอนุญาต 
       

                 
 
                 (นายสังคีบ  กุลวงศ์) 
                     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
        
            อนุญาต 
 
 
 
       
      (นายทองศักดิ์ ชายกวด) 
               สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง  

 
 
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
โทร. 042-794119 
 

“อยู่สกล รักสกล  ทำเพ่ือสกลนคร” 



                        บันทึกข้อความ                                          
ส่วนราชการ     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง   จังหวัดสกลนคร    ๔๗๑๔๐ 
 

ท่ี  สน ๐๙๓๒/๕๖๓     วันท่ี  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
 

เร่ือง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และ ขออนุญาตเผยแพร่แผนบนเว็บไซต์ 

..................................................................................................................................................................................... ........................................................................... ....................................................... .... 

เรียน สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

  ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง ขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และขออนุญาตเผยแพร่บนบอร์ดประชาสัมพันธ์และบนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอบ้านม่วง รายละเอียดดังรายงานท่ีแนบมาพร้อมนี้  

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และพิจารณาอนุญาต 
       

                 
 
                 (นายสังคีบ  กุลวงศ์) 
                     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
        

            อนุญาต 
 
 
       
      (นายทองศักดิ์  ชายกวด ) 
             สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง  

 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
โทร. 042-794119 
 

“อยู่สกล รักสกล  ทำเพ่ือสกลนคร” 



                        บันทึกข้อความ                                          
ส่วนราชการ     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร    ๔๗๑๔๐ 
 

ท่ี  สน ๐๙๓๒/5๖4     วันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 

เร่ือง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ และ ขออนุญาตเผยแพร่แผนบนเว็บไซต์ 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

เรียน สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

  ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง ขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน 
ธันวาคม ๒๕๖๓ และขออนุญาตเผยแพร่บนบอร์ดประชาสัมพันธ์และบนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอบ้านม่วง รายละเอียดดังรายงานท่ีแนบมาพร้อมนี้  

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และพิจารณาอนุญาต 
       

                 
 
                 (นายสังคีบ  กุลวงศ์) 
                     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
        

            อนุญาต 
 
 
       
      (นายทองศักดิ์ ชายกวด) 
             สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง  

 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
โทร. 042-794119 
 

“อยู่สกล รักสกล  ทำเพ่ือสกลนคร” 



                        บันทึกข้อความ                                          
ส่วนราชการ     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง   จังหวัดสกลนคร    ๔๗๑๔๐ 
 

ท่ี  สน ๐๙๓๒/๑๖๕      วันท่ี  ๓1 มกราคม ๒๕๖๔ 
 

เร่ือง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม ๒๕๖๔ และ ขออนุญาตเผยแพร่แผนบนเว็บไซต์ 

......................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................. 

เรียน สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

  ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง ขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน 
มกราคม ๒๕๖๔ และขออนุญาตเผยแพร่บนบอร์ดประชาสัมพันธ์และบนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอบ้านม่วง รายละเอียดดังรายงานท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และพิจารณาอนุญาต 
       

                 
 
                 (นายสังคีบ  กุลวงศ์) 
                     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
        

            อนุญาต 
 
 
       
      (นายทองศักดิ์ ชายกวด) 
              สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง  

 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
โทร. 042-794119 
 

“อยู่สกล รักสกล  ทำเพ่ือสกลนคร” 



                        บันทึกข้อความ                                          
ส่วนราชการ     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง   จังหวัดสกลนคร    ๔๗๑๔๐ 
 

ท่ี  สน ๐๙๓๒/๒๖๖      วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

เร่ือง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และ ขออนุญาตเผยแพร่แผนบนเว็บไซต์ 

.......................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................. 

เรียน สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

  ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง ขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และขออนุญาตเผยแพร่บนบอร์ดประชาสัมพันธ์และบนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอบ้านม่วง รายละเอียดดังรายงานท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และพิจารณาอนุญาต 
       

                 
 
                 (นายสังคีบ  กุลวงศ์) 
                     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
        

            อนุญาต 
 
 
       
      (นายทองศักดิ์ ชายกวด) 
             สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง  

 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
โทร. 042-794119 
 

“อยู่สกล รักสกล  ทำเพ่ือสกลนคร” 



                        บันทึกข้อความ                                          
ส่วนราชการ     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง   จังหวัดสกลนคร    ๔๗๑๔๐ 
 

ท่ี  สน ๐๙๓๒/๓๗๗      วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

เร่ือง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม ๒๕๖๔ และ ขออนุญาตเผยแพร่แผนบนเว็บไซต์ 

................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................... 

เรียน สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

  ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง ขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน 
มีนาคม ๒๕๖๔ และขออนุญาตเผยแพร่บนบอร์ดประชาสัมพันธ์และบนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอบ้านม่วง รายละเอียดดังรายงานท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และพิจารณาอนุญาต 
       

                      
                 (นางภาวิดา อุดมฉวี) 
                  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
        

            อนุญาต 
 
 
       
      (นายทองศักดิ์ ชายกวด) 
             สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง  

 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
โทร. 042-794119 
 

“อยู่สกล รักสกล  ทำเพ่ือสกลนคร” 



                        บันทึกข้อความ                                          
ส่วนราชการ     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง   จังหวัดสกลนคร    ๔๗๑๔๐ 
 

ท่ี  สน ๐๙๓๒/๔01      วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 
 

เร่ือง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน ๒๕๖๔ และ ขออนุญาตเผยแพร่แผนบนเว็บไซต์ 

................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................... 

เรียน สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

  ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง ขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน 
เมษายน ๒๕๖๔ และขออนุญาตเผยแพร่บนบอร์ดประชาสัมพันธ์และบนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอบ้านม่วง รายละเอียดดังรายงานท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และพิจารณาอนุญาต 
       

                      
                 (นางภาวิดา อุดมฉวี) 
                  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
        

            อนุญาต 
 
 
       
      (นายทองศักดิ์ ชายกวด) 
             สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง  

 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
โทร. 042-794119 
 

“อยู่สกล รักสกล  ทำเพ่ือสกลนคร” 



                        บันทึกข้อความ                                          
ส่วนราชการ     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง   จังหวัดสกลนคร    ๔๗๑๔๐ 
 

ท่ี  สน ๐๙๓๒/426      วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 

เร่ือง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ และ ขออนุญาตเผยแพร่แผนบนเว็บไซต์ 

................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................... 

เรียน สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

  ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง ขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ และขออนุญาตเผยแพร่บนบอร์ดประชาสัมพันธ์และบนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอบ้านม่วง รายละเอียดดังรายงานท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และพิจารณาอนุญาต 
       

                      
                 (นางภาวิดา อุดมฉวี) 
                  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
        

            อนุญาต 
 
 
       
      (นายทองศักดิ์ ชายกวด) 
             สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง  

 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
โทร. 042-794119 
 

“อยู่สกล รักสกล  ทำเพ่ือสกลนคร” 



                        บันทึกข้อความ                                          
ส่วนราชการ     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง   จังหวัดสกลนคร    ๔๗๑๔๐ 
 

ท่ี  สน ๐๙๓๒/4๖๘      วันท่ี 30 มถิุนายน ๒๕๖๔ 
 

เร่ือง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ และ ขออนุญาตเผยแพร่แผนบนเวบ็ไซต์ 

....................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................... 

เรียน สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

  ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง ขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน 
มิถุนายน ๒๕๖๔ และขออนุญาตเผยแพร่บนบอร์ดประชาสัมพันธ์และบนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอบ้านม่วง รายละเอียดดังรายงานท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และพิจารณาอนุญาต 
       

                      
                 (นางภาวิดา อุดมฉวี) 
                  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
        

            อนุญาต 
 
 
       
      (นายทองศักดิ์ ชายกวด) 
             สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง  

 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
โทร. 042-794119 
 

“อยู่สกล รักสกล  ทำเพ่ือสกลนคร” 



                        บันทึกข้อความ                                          
ส่วนราชการ     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง   จังหวัดสกลนคร    ๔๗๑๔๐ 
 

ท่ี  สน ๐๙๓๒/48๙      วันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 

เร่ือง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม๒๕๖๔ และ ขออนุญาตเผยแพร่แผนบนเว็บไซต์ 

................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................... 

เรียน สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

  ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง ขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ และขออนุญาตเผยแพร่บนบอร์ดประชาสัมพันธ์และบนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอบ้านม่วง รายละเอียดดังรายงานท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และพิจารณาอนุญาต 
       

                      
                 (นางภาวิดา อุดมฉวี) 
                  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
        

            อนุญาต 
 
 
       
      (นายทองศักดิ์ ชายกวด) 
             สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง  

 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
โทร. 042-794119 
 

“อยู่สกล รักสกล  ทำเพ่ือสกลนคร” 



                        บันทึกข้อความ                                          
ส่วนราชการ     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง   จังหวัดสกลนคร    ๔๗๑๔๐ 
 

ท่ี  สน ๐๙๓๒/๕02      วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 

เร่ือง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ และ ขออนุญาตเผยแพร่แผนบนเว็บไซต์ 

................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................... 

เรียน สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

  ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง ขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน 
สิงหาคม ๒๕๖๔ และขออนุญาตเผยแพร่บนบอร์ดประชาสัมพันธ์และบนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอบ้านม่วง รายละเอียดดังรายงานท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และพิจารณาอนุญาต 
       

                      
                 (นางภาวิดา อุดมฉวี) 
                  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
        

            อนุญาต 
 
 
       
      (นายทองศักดิ์ ชายกวด) 
             สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง  

 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
โทร. 042-794119 
 

“อยู่สกล รักสกล  ทำเพ่ือสกลนคร” 



                        บันทึกข้อความ                                          
ส่วนราชการ     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง   จังหวัดสกลนคร    ๔๗๑๔๐ 
 

ท่ี  สน ๐๙๓๒/๕14      วันท่ี 2 กันยายน ๒๕๖๔ 
 

เร่ือง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน ๒๕๖๔ และ ขออนุญาตเผยแพร่แผนบนเวบ็ไซต์ 

....................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................... 

เรียน สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

  ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง ขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน 
กันยายน ๒๕๖๔ และขออนุญาตเผยแพร่บนบอร์ดประชาสัมพันธ์และบนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอบ้านม่วง รายละเอียดดังรายงานท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และพิจารณาอนุญาต 
       

                      
                 (นางภาวิดา อุดมฉวี) 
                  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
        

            อนุญาต 
 
 
       
      (นายทองศักดิ์ ชายกวด) 
             สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง  

 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
โทร. 042-794119 
 

“อยู่สกล รักสกล  ทำเพ่ือสกลนคร” 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 256๓ 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
 
 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 
 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วัน/เดือน/ปี : 31  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
หัวข้อ : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบมี สขร 1 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง ได้จัดทำแบบสรุปผลการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบมี สขร 1 ในรอบเดือน ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
 
Link ภายนอก :   https://bmhp.hosthai.com/notify_show?id=44332 
หมายเหตุ :  
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
(นางภาวิดา อุดมฉว)ี 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันท่ี ๓1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 256๓ 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

(นายทองศักดิ ์ชายกวด) 
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

วันท่ี ๓1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 256๓ 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวพัชรี นินันตัง) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
วันท่ี ๓1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 256๓ 

https://bmhp.hosthai.com/notify_show?id=44332


 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 256๓ 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 

 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 
 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วัน/เดือน/ปี : 30  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
หัวข้อ : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบมี สขร 1 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง ได้จัดทำแบบสรุปผลการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบมี สขร 1 ในรอบเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
 
Link ภายนอก :    https://bmhp.hosthai.com/notify_show?id=44332 
หมายเหตุ :  
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
(นางภาวิดา อุดมฉว)ี 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันท่ี ๓๐  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 256๓ 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

(นายทองศักดิ ์ชายกวด) 
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

วันท่ี ๓๐  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 256๓ 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวพัชรี นินันตัง) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
วันท่ี ๓๐  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 256๓ 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 256๓ 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 

 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 
 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วัน/เดือน/ปี : 30  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
หัวข้อ : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบมี สขร 1 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง ได้จัดทำแบบสรุปผลการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบมี สขร 1 ในรอบเดือน ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
 
Link ภายนอก :    https://bmhp.hosthai.com/notify_show?id=44332 
หมายเหตุ :  
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
(นางภาวิดา อุดมฉว)ี 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันท่ี ๓๐  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 256๓ 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

(นายทองศักดิ ์ชายกวด) 
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

วันท่ี ๓๐  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 256๓ 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวพัชรี นินันตัง) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
วันท่ี ๓๐  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 256๓ 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 256๔ 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 

 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 
 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วัน/เดือน/ปี : 29  มกราคม  ๒๕๖๔ 
หัวข้อ : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบมี สขร 1 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง ได้จัดทำแบบสรุปผลการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบมี สขร 1 ในรอบเดือน มกราคม  ๒๕๖๔ 
 
Link ภายนอก :    https://bmhp.hosthai.com/notify_show?id=44332 
หมายเหตุ :  
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
(นางภาวิดา อุดมฉว)ี 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันท่ี ๒๙  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 256๔ 

ผู้อนุมติัรับรอง 
 
 

(นายทองศักดิ ์ชายกวด) 
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

วันท่ี ๒๙  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 256๔ 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวพัชรี นินันตัง) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
วันท่ี ๒๙  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 256๔ 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 256๔ 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 
 

 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 
 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วัน/เดือน/ปี : 2๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
หัวข้อ : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบมี สขร 1 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง ได้จัดทำแบบสรุปผลการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบมี สขร 1 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
 
Link ภายนอก :    https://bmhp.hosthai.com/notify_show?id=44332 
หมายเหตุ :  
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
(นางภาวิดา อุดมฉว)ี 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันท่ี 2๖  เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 256๔ 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

(นายทองศักดิ ์ชายกวด) 
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

วันท่ี 2๖  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 256๔ 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวพัชรี นินันตัง) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
วันท่ี 2๖  เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 256๔ 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 256๔ 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 
 

 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 
 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วัน/เดือน/ปี : ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
หัวข้อ : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบมี สขร 1 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง ได้จัดทำแบบสรุปผลการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบมี สขร 1 ในรอบเดือน มีนาคม  ๒๕๖๔ 
 
Link ภายนอก :    https://bmhp.hosthai.com/notify_show?id=44332 
หมายเหตุ :  
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
(นางภาวิดา อุดมฉว)ี 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันท่ี ๓๑  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 256๔ 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

(นายทองศักดิ ์ชายกวด) 
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

วันท่ี ๓๑  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 256๔ 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวพัชรี นินันตัง) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
วันท่ี ๓๑  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 256๔ 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 256๔ 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 

 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 
 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วัน/เดือน/ปี : ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๔ 
หัวข้อ : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบมี สขร 1 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง ได้จัดทำแบบสรุปผลการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบมี สขร 1 ในรอบเดือน เมษายน  ๒๕๖๔ 
 
Link ภายนอก :    https://bmhp.hosthai.com/notify_show?id=44332 
หมายเหตุ :  
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
(นางภาวิดา อุดมฉว)ี 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันท่ี ๓๐  เดือน  เมษายน พ.ศ. 256๔ 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

(นายทองศักดิ ์ชายกวด) 
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

วันท่ี ๓๐  เดือน  เมษายน พ.ศ. 256๔ 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวพัชรี นินันตัง) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
วันท่ี ๓๐  เดือน  เมษายน พ.ศ. 256๔ 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 256๔ 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 
 

 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 
 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วัน/เดือน/ปี : ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
หัวข้อ : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบมี สขร 1 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง ได้จัดทำแบบสรุปผลการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบมี สขร 1 ในรอบเดือน พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
 
Link ภายนอก :    https://bmhp.hosthai.com/notify_show?id=44332 
หมายเหตุ :  
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
(นางภาวิดา อุดมฉว)ี 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันท่ี ๓๑  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 256๔ 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

(นายทองศักดิ ์ชายกวด) 
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

วันท่ี ๓๑  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 256๔ 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวพัชรี นินันตัง) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
วันท่ี ๓๑  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 256๔ 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 256๔ 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 
 

 
 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 
 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วัน/เดือน/ปี : 30  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
หัวข้อ : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบมี สขร 1 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง ได้จัดทำแบบสรุปผลการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบมี สขร 1 ในรอบเดือน มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
 
Link ภายนอก :    https://bmhp.hosthai.com/notify_show?id=44332 
หมายเหตุ :  
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
(นางภาวิดา อุดมฉว)ี 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันท่ี 30  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 256๔ 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

(นายทองศักดิ ์ชายกวด) 
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

วันท่ี 30  เดือน  มถิุนายน   พ.ศ. 256๔ 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวพัชรี นินันตัง) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
วันท่ี 30 เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 256๔ 



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 256๔ 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 
 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วัน/เดือน/ปี : ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 
หัวข้อ : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบมี สขร 1 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง ได้จัดทำแบบสรุปผลการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบมี สขร 1 ในรอบเดือน กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 
 
Link ภายนอก :    https://bmhp.hosthai.com/notify_show?id=44332 
หมายเหตุ :  
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
(นางภาวิดา อุดมฉว)ี 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันท่ี ๓๐  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 256๔ 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

(นายทองศักดิ ์ชายกวด) 
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

วันท่ี ๓๐  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 256๔ 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวพัชรี นินันตัง) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
วันท่ี ๓๐  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 256๔ 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 256๔ 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 

 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 
 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วัน/เดือน/ปี : ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
หัวข้อ : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบมี สขร 1 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง ได้จัดทำแบบสรุปผลการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบมี สขร 1 ในรอบเดือน สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
 
Link ภายนอก :    https://bmhp.hosthai.com/notify_show?id=44332 
หมายเหตุ :  
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
(นางภาวิดา อุดมฉว)ี 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันท่ี ๓๑  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 256๔ 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

(นายทองศักดิ ์ชายกวด) 
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

วันท่ี ๓๑  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 256๔ 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวพัชรี นินันตัง) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
วันท่ี ๓๑  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 256๔ 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 256๔ 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 

 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 
 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วัน/เดือน/ปี : 2  กันยายน  ๒๕๖๔ 
หัวข้อ : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบมี สขร 1 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง ได้จัดทำแบบสรุปผลการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบมี สขร 1 ในรอบเดือน กันยายน  ๒๕๖๔ 
 
Link ภายนอก :    https://bmhp.hosthai.com/notify_show?id=44332 
หมายเหตุ :  
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
(นางภาวิดา อุดมฉว)ี 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันท่ี 2  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 256๔ 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

(นายทองศักดิ ์ชายกวด) 
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

วันท่ี 2  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 256๔ 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวพัชรี นินันตัง) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
วันท่ี 2  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 256๔ 


