
 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ 

หน่วยงาน โรงพยาบาลโขงเจียม อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2560 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชือ่หน่วยงาน: กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  
วัน/เดือน/ปี : 28 ธันวาคม 2565 
หัวข้อ: เผยแพร่แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจ าปงีบประมาณ 2566  
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
            -เผยแพร่แผนจดัซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใชย่า ประจ าปีงบประมาณ 2566  
 
Link ภายนอก :  ……………………ไม่มี…………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหตุ : .................................................................................................................. .................................... 
.............................................................................................. ........................................................  

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 

                                       
(นางสาวติยารตัน์  ภูติยา) (นายสิทธิพงษ์  อุ่นทวง) 

เภสัชกรช านาญการ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโขงเจียม  
วันที่ 28 เดือน ธนัวาคม พ.ศ.2565  วันที่ 28 เดือน ธนัวาคม พ.ศ.2565  

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่ 

  
(นายปรัชญา  พลอยเพชร)  

 นักวชิาการคอมพิวเตอรป์ฏิบตัิการ  
                                            วนัที่ 28 เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2565  
 
  



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ 

หน่วยงาน โรงพยาบาลโขงเจียม อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2560 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชือ่หน่วยงาน: กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  
วัน/เดือน/ปี : 28 ธันวาคม 2565 
หัวข้อ: เผยแพร่แผนจัดซื้อวสัดุวิทยาศาสตร์การแพทย,์แผนการเชา่เครื่องตรวจวเิคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้้ายา
ทางโลหิต,แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้้ายาทางเคมีคลินิก 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. เผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดวุิทยาศาสตร์การแพทย ์
2. แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้้ายาทางโลหิต, 
3. แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้้ายาทางเคมีคลินิก 

 
 
Link ภายนอก :  ……………………ไม่มี…………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหตุ : ............................................................................................................................. ......................... 
............................................................................................................................. .........................  

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                  
(นายสรายุทธ ์ หยงสิทธิ)์ (นายสิทธิพงษ์  อุ่นทวง) 

นักเทคนิคการแพทย์ช้านาญการ  ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลโขงเจียม  
วันที่ 28 เดือน ธนัวาคม พ.ศ.2565  วันที่ 28 เดือน ธนัวาคม พ.ศ.2565  

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่ 

  
(นายปรัชญา  พลอยเพชร)  

 นักวชิาการคอมพิวเตอรป์ฏิบตัิการ  
                                            วนัที่ 28 เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2565  
 
  



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ 

หน่วยงาน โรงพยาบาลโขงเจียม อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2560 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชือ่หน่วยงาน: กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ)  โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  
วัน/เดือน/ปี : 30 กันยายน 2565 
หัวข้อ: เผยแพร่แผนจัดซื้อ/จดัจ้าง งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการงบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. แผนจดัซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการงบลงทุน 
 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

2. หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณรายรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการงบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง และ หนังสือแจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการงบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 
 

 
 
Link ภายนอก :  ……………………ไม่มี…………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหตุ : .................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. .........................  

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
                                                 

  
(นางกมลพรรณ  เนวลา) (นายวรยุทธ  เลิศแลว้) 

นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2565  วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2565  

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่ 

  
(นายปรัชญา  พลอยเพชร)  

 นักวชิาการคอมพิวเตอรป์ฏิบตัิการ  
                                            วนัที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ.2565  
 
  



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ 

หน่วยงาน โรงพยาบาลโขงเจียม อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2560 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน: งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี  
วัน/เดือน/ปี:  28 ธันวาคม 2565 
หัวข้อ: เผยแพร่ค าสั่งมอบหมายการปดิประกาศและปลดประกาศ  โรงพยาบาลโขงเจียม  
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

- ค าสั่งมอบหมายการปิดประกาศและปลดประกาศ  โรงพยาบาลโขงเจียม 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
Linkภายนอก: ……………………………………………………………………………………………………………………………... 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 

 

 

 
(นางกมลพรรณ  เนวลา) (นายวรยุทธ  เลิศแลว้) 

นักวิชาการพัสดุ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
วันที่ 28 เดือน ธนัวาคม พ.ศ.2565 วันที่ 28 เดือน ธนัวาคม พ.ศ.2565 

  
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
(นายปรัชญา  พลอยเพชร) 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตัิการ 
                                            วนัที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 
 
 
 

 


