
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
โรงพยาบาลสันติสุข จังหวัดน่าน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564  

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ชื่อหน่วยงาน      :   โรงพยาบาลสันติสุข  จังหวัดน่าน 
วัน/เดือน/ปี       :   18  ธันวาคม  ๒๕๖3 
หัวข้อ               :   EB 4 หน่วยงานมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและ
การ 
                         จัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564  (ไตรมาสท่ี 1/2564) 
 
           

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

        1. สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 
        2. สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 
        3. สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 15 ธันวาคม 2563 
 

Link ภายนอก : …ไม่ม…ี………………………………………………………………………………………………………………………..... 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.............................................................................................................................................................................. 
 

          

                 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                               ผู้อนุมัติรับรอง 

                               
                   ( นายวิทยา  มิ่งปรีชา )                                              (นายกฤษ    ใจวงค์) 
               นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                              นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ี    
                                                                                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข                                    
                                                                                           

        วันท่ี   18  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2563                         วันท่ี    18  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
   
 

(นางเจียมจิตร   ถิ่นอยู่) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

วันท่ี   18  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
โรงพยาบาลสันติสุข จังหวัดน่าน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564  

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ชื่อหน่วยงาน      :  โรงพยาบาลสันติสุข  จังหวัดน่าน 
วัน/เดือน/ปี       :      18  ธันวาคม  ๒๕๖3 
หัวข้อ               : EB 4 หน่วยงานมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
                         จัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564  (ไตรมาสท่ี 1/2564) 
 
           

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

        ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 
         
 

Link ภายนอก : …ไม่ม…ี………………………………………………………………………………………………………………………..... 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.............................................................................................................................................................................. 
 

          
                 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                               ผู้อนุมัติรับรอง 

                               
                   ( นายวิทยา  มิ่งปรีชา )                                              (นายกฤษ    ใจวงค์) 
               นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                              นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ี    
                                                                                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข                                    
                                                                                           

        วันท่ี   18  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2563                         วันท่ี    18  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
   
 

(นางเจียมจิตร   ถิ่นอยู่) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

วันท่ี   18  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 

 



 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
โรงพยาบาลสันติสุข จังหวัดน่าน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564  

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ชื่อหน่วยงาน      :  โรงพยาบาลสันติสุข  จังหวัดน่าน 
วัน/เดือน/ปี       :   18  ธันวาคม  ๒๕๖3 
หัวข้อ               :  EB 4 หน่วยงานมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและ
การ 
                         จัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564  (ไตรมาสท่ี 1/2564) 
 
           

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
        ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 
         

Link ภายนอก : …ไม่ม…ี………………………………………………………………………………………………………………………..... 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.............................................................................................................................................................................. 
 

          
                 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                               ผู้อนุมัติรับรอง 

                               
                   ( นายวิทยา  มิ่งปรีชา )                                              (นายกฤษ    ใจวงค์) 
               นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                              นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ี    
                                                                                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข                                    
                                                                                           

        วันท่ี   18  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2563                         วันท่ี    18  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
   
 

(นางเจียมจิตร   ถิ่นอยู่) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

วันท่ี   18  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 

 



 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
โรงพยาบาลสันติสุข จังหวัดน่าน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564  

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ชื่อหน่วยงาน      :  โรงพยาบาลสันติสุข  จังหวัดน่าน 
วัน/เดือน/ปี       :   18  ธันวาคม  ๒๕๖3 
หัวข้อ               :  EB 4 หน่วยงานมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและ
การ 
                         จัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564  (ไตรมาสท่ี 1/2564) 
 
           

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

        ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 1 - 15 ธันวาคม 2563 
 

Link ภายนอก : …ไม่ม…ี………………………………………………………………………………………………………………………..... 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.............................................................................................................................................................................. 
 

          
                 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                               ผู้อนุมัติรับรอง 

                               
                   ( นายวิทยา  มิ่งปรีชา )                                              (นายกฤษ    ใจวงค์) 
               นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                              นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ี    
                                                                                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข                                    
                                                                                           

        วันท่ี   18  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2563                         วันท่ี    18  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
   
 

(นางเจียมจิตร   ถิ่นอยู่) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

วันท่ี   18  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 


