
 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม อ ำเภอตำลสุม จังหวัดอุบลรำชธำนี 
ที่  อบ 2532/723                    วันที ่  2 พฤศจิกำยน    2563  
เรื่อง  กำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2563 จ ำนวน 0 รำยกำร 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม  
 

            ตำมประกำศ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี เรื่องแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ
ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน ประจ ำปี 2564 ส ำหรับหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำนี เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ขึ้นเผยแพร่ผ่ำนบนหน้ำเว็บไซต์ของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม และเพ่ือให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำน ภำคเอกชน และประชำชนทั่วไป 
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่มีคุณภำค สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ตรวจสอบได้และสำมำรถน ำไปใช้ให้เ กิดประโยชน์
อย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป 
               ในกำรนี้ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม จึงขออนุญำตน ำข้อมูล สรุปผล
กำรด ำเนินงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำเดือน ตุลำคม 2563 จ ำนวน 0 รำยกำร เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม รำยละเอียดตำมสิ่งที่แนบมำพร้อมนี้  
 
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุญำต 
  
 

         (นำงธนพร  ป้อมพิทักษ์) 
                     นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม               ท ำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ 
        - เพ่ือโปรดพิจำรณำ 
  
 
 
     (นำยถนอม ผิวหอม) 
ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 
    ท ำหน้ำที่หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่                      
                                                                       อนุญาต 
 
                                                                 
 
                                                                                  (นำยวรวิทย์  สอดศรี) 
                                                                                 สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม  
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม อ ำเภอตำลสุม จังหวัดอุบลรำชธำนี 
ที่  อบ 2532/724                    วันที ่  2 พฤศจิกำยน    2563  
เรื่อง  ขออนุมัตนิ ำประกำศกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงลงเว็บไซด์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม  
 

            ตำมประกำศ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี เรื่องแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ
ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน ประจ ำปี 2564 ส ำหรับหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำนี เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ขึ้นเผยแพร่ผ่ำนบนหน้ำเว็บไซต์ของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม และเพ่ือให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำน ภำคเอกชน และประชำชนทั่วไป 
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่มีคุณภำค สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ตรวจสอบได้และสำมำรถน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป 
               ในกำรนี้ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม จึงขออนุญำตน ำประกำศกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำเดือน ตุลำคม 2563 ลงเว็บไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม จ ำนวน 0 รำยกำร 
รำยละเอียดตำมสิ่งที่แนบมำพร้อมนี้  
 
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุญำต 
  
 
 

         (นำงธนพร  ป้อมพิทักษ์) 
                       นักวชิำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม               ท ำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ 
        - เพ่ือโปรดพิจำรณำ 
  
 
 
     (นำยถนอม  ผิวหอม) 
ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 
    ท ำหน้ำที่หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่                      
                                                               อนุญาต 
 
 
                                                                
                                                                           (นำยวรวิทย์ สอดศรี) 
                                                                           สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม  
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานี 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดประทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตาลสุม  จังหวัดอุบลราชธานี 
วัน/เดือน/ปี :  2 พฤศจิกำยน  2563 
หัวข้อ : สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2563 
รายละเอียดข้อมูล  :  
          1.รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2563 จ ำนวน 0 รำยกำร 
       2.บันทึกข้อควำมรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2563 
Linkภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ : 
............................................................................................................................. .............................................
.......................................................................................................................................................... .............. 

                  ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล                                           ผู้อนุมัติรับรอง 
              

………………………………………….                               …………………………………………. 
                    (  นำยถนอม  ผิวหอม  )                                    ( นายวรวิทย์  สอดศรี  ) 
        ต ำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอตาลสุม                ต ำแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอตาลสุม 
            วันที่ 2 เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ.๒๕๖3                    วันที่ 2 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖3 
 

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

( นำยบุญธรรม  พันธ์ใหญ่ ) 
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร 

  วันที่ 2 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖3  
 

 

 

 

 



 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม อ ำเภอตำลสุม จังหวัดอุบลรำชธำนี 
ที่  อบ 2532/4                      วันที ่  5  มกรำคม   2564  
เรื่อง  กำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2563 จ ำนวน 1 รำยกำร 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม  
 

            ตำมประกำศ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี เรื่องแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ
ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน ประจ ำปี 2564 ส ำหรับหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำนี เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ขึ้นเผยแพร่ผ่ำนบนหน้ำเว็บไซต์ของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม และเพ่ือให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำน ภำคเอกชน และประชำชนทั่วไป 
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่มีคุณภำค สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ตรวจสอบได้และสำมำรถน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป 
               ในกำรนี้ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม จึงขออนุญำตน ำข้อมูล สรุปผล
กำรด ำเนินงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำเดือน ธันวำคม 2563 จ ำนวน 1 รำยกำร เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม รำยละเอียดตำมสิ่งที่แนบมำพร้อมนี้  
 
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุญำต 
 
  

         (นำงธนพร  ป้อมพิทักษ์) 
                       นักวชิำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม               ท ำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ 
        - เพ่ือโปรดพิจำรณำ 
  
 
 
     (นำยถนอม ผิวหอม) 
ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 
    ท ำหน้ำที่หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่                      
                                                                       อนุญาต 
 
                                                                
                                                                                 

(นำยวรวิทย์  สอดศรี) 
                                                                                 สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม  
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม อ ำเภอตำลสุม จังหวัดอุบลรำชธำนี 
ที่  อบ 2532/6                                          วันที ่  5  มกรำคม   2564 
เรื่อง  ขออนุมัตนิ ำประกำศกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงลงเว็บไซด์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม  
 

            ตำมประกำศ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี เรื่องแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ
ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน ประจ ำปี 2564 ส ำหรับหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำนี เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ขึ้นเผยแพร่ผ่ำนบนหน้ำเว็บไซต์ของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม และเพ่ือให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำน ภำคเอกชน และประชำชนทั่วไป 
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่มีคุณภำค สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ตรวจสอบได้และสำมำรถน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป 
               ในกำรนี้ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม จึงขออนุญำตน ำประกำศกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำเดือน ธันวำคม 2563 ลงเว็บไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม จ ำนวน 1 รำยกำร 
รำยละเอียดตำมสิ่งที่แนบมำพร้อมนี้  
 
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุญำต 
  
 
 

         (นำงธนพร  ป้อมพิทักษ์) 
                       นักวชิำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม               ท ำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ 
        - เพ่ือโปรดพิจำรณำ 
  
 
 
     (นำยถนอม  ผิวหอม) 
ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 
    ท ำหน้ำที่หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่                      
                                                               อนุญาต 
 
                                                                
                                                                           (นำยวรวิทย์ สอดศรี) 
                                                                           สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม  
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานี 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดประทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตาลสุม  จังหวัดอุบลราชธานี 
วัน/เดือน/ปี :  5  มกรำคม   2564 
หัวข้อ : สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2563 
รายละเอียดข้อมูล  :  
          1.รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2563 จ ำนวน 1 รำยกำร 
       2.บันทึกข้อควำมรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม  2563 
Linkภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ : 
............................................................................................................................. .............................................
.......................................................................................................................................................... .............. 

                  ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล                                           ผู้อนุมัติรับรอง 
              

………………………………………….                               …………………………………………. 
                    (  นำยถนอม  ผิวหอม  )                                    ( นายวรวิทย์  สอดศรี  ) 
        ต ำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอตาลสุม                ต ำแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอตาลสุม 
            วันที่ 4 เดือน มกรำคม พ.ศ.๒๕๖3                    วันที่ 4 เดือน มกรำคม พ.ศ.๒๕๖3 
 

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

( นำยบุญธรรม  พันธ์ใหญ่ ) 
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร 

  วันที่ 4 เดือน มกรำคม พ.ศ.๒๕๖3  
 

 

 

 

 

 



 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม อ ำเภอตำลสุม จังหวัดอุบลรำชธำนี 
ที่  อบ 2532/776                    วันที ่  3 ธันวำคม    2563  
เรื่อง  กำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน  2563 จ ำนวน 0 รำยกำร 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม  
 

            ตำมประกำศ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี เรื่องแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ
ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน ประจ ำปี 2564 ส ำหรับหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำนี เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ขึ้นเผยแพร่ผ่ำนบนหน้ำเว็บไซต์ของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม และเพ่ือให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำน ภำคเอกชน และประชำชนทั่วไป 
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่มีคุณภำค สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ตรวจสอบได้และสำมำรถน ำไปใช้ให้เ กิดประโยชน์
อย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป 
               ในกำรนี้ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม จึงขออนุญำตน ำข้อมูล สรุปผล
กำรด ำเนินงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2563 จ ำนวน 0 รำยกำร เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม รำยละเอียดตำมสิ่งที่แนบมำพร้อมนี้  
 
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุญำต 
 
  

         (นำงธนพร  ป้อมพิทักษ์) 
                      นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม               ท ำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ 
        - เพ่ือโปรดพิจำรณำ 
  
 
 
     (นำยถนอม ผิวหอม) 
ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 
    ท ำหน้ำที่หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่                      
                                                                       อนุญาต 
 
                                                                
                                                                                  (นำยวรวิทย์  สอดศรี) 
                                                                                 สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม  
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม อ ำเภอตำลสุม จังหวัดอุบลรำชธำนี 
ที่  อบ 2532/778                                วันที่   3 ธันวำคม  2563  
เรื่อง  ขออนุมัตนิ ำประกำศกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงลงเว็บไซด์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม  
 

            ตำมประกำศ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี เรื่องแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ
ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน ประจ ำปี 2564 ส ำหรับหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำนี เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ขึ้นเผยแพร่ผ่ำนบนหน้ำเว็บไซต์ของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม และเพ่ือให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำน ภำคเอกชน และประชำชนทั่วไป 
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่มีคุณภำค สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ตรวจสอบได้และสำมำรถน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป 
               ในกำรนี้ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม จึงขออนุญำตน ำประกำศกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2563 ลงเว็บไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม จ ำนวน 0 
รำยกำร รำยละเอียดตำมสิ่งที่แนบมำพร้อมนี้  
 
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุญำต 
  
 

          
         (นำงธนพร  ป้อมพิทักษ์) 

                       นักวชิำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม               ท ำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ 
        - เพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 
  
 
     (นำยถนอม  ผิวหอม) 
ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 
    ท ำหน้ำที่หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่                      
                                                               อนุญาต 
 
                                                                
                                                                            

(นำยวรวิทย์ สอดศรี) 
                                                                       สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม  
 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานี 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดประทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตาลสุม  จังหวัดอุบลราชธานี 
วัน/เดือน/ปี :  3 ธันวำคม  2563 
หัวข้อ : สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2563 
รายละเอียดข้อมูล  :  
          1.รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2563 จ ำนวน 0รำยกำร 
       2.บันทึกข้อควำมรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2563 
Linkภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ : 
............................................................................................................................. .............................................
.......................................................................................................................................................... .............. 

                  ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล                                           ผู้อนุมัติรับรอง 
              

………………………………………….                               …………………………………………. 
                    (  นำยถนอม  ผิวหอม  )                                    ( นายวรวิทย์  สอดศรี  ) 
        ต ำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอตาลสุม                ต ำแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอตาลสุม 
            วันที่ 3 เดือน ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖3                    วันที่ 3 เดือน ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖3 
 

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

( นำยบุญธรรม  พันธ์ใหญ่ ) 
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร 

  วันที่ 3 เดือน ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖3  
 

 

 

 

 

 
 



 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม อ ำเภอตำลสุม จังหวัดอุบลรำชธำนี 
ที่  อบ 2532/61                      วันที่   1  กุมภำพันธ์  2564  
เรื่อง  กำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2564 จ ำนวน 1 รำยกำร 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม  
 

            ตำมประกำศ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี เรื่องแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ
ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน ประจ ำปี 2564 ส ำหรับหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำนี เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ขึ้นเผยแพร่ผ่ำนบนหน้ำเว็บไซต์ของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม และเพ่ือให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำน ภำคเอกชน และประชำชนทั่วไป 
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่มีคุณภำค สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ตรวจสอบได้และสำมำรถน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป 
               ในกำรนี้ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม จึงขออนุญำตน ำข้อมูล สรุปผล
กำรด ำเนินงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำเดือน มกรำคม 2564 จ ำนวน 1 รำยกำร เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม รำยละเอียดตำมสิ่งที่แนบมำพร้อมนี้  
 
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุญำต 
 
  
 

         (นำงธนพร  ป้อมพิทักษ์) 
                       นักวชิำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม               ท ำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ 
        - เพ่ือโปรดพิจำรณำ 
  
 
 
     (นำยถนอม ผิวหอม) 
ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 
    ท ำหน้ำที่หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่                     
                                                                       อนุญาต 
 
                                                              
                                                                                 

(นำยวรวิทย์  สอดศรี) 
                                                                                 สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม  
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม อ ำเภอตำลสุม จังหวัดอุบลรำชธำนี 
ที่  อบ 2532/66                                          วันที ่  1  กุมภำพันธ์  2564 
เรื่อง  ขออนุมัตนิ ำประกำศกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงลงเว็บไซด์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม  
 

            ตำมประกำศ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี เรื่องแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ
ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน ประจ ำปี 2564 ส ำหรับหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำนี เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ขึ้นเผยแพร่ผ่ำนบนหน้ำเว็บไซต์ของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม และเพ่ือให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำน ภำคเอกชน และประชำชนทั่วไป 
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่มีคุณภำค สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ตรวจสอบได้และสำมำรถน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป 
               ในกำรนี้ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม จึงขออนุญำตน ำประกำศกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำเดือน มกรำคม 2564 ลงเว็บไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม จ ำนวน 2 รำยกำร 
รำยละเอียดตำมสิ่งที่แนบมำพร้อมนี้  
 
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุญำต 
  
 

         (นำงธนพร  ป้อมพิทักษ์) 
                       นักวชิำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม               ท ำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ 
        - เพ่ือโปรดพิจำรณำ 
  
 
 
     (นำยถนอม  ผิวหอม) 
ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 
   ท ำหน้ำที่หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่                      
                                                               อนุญาต 
 
                                                                
                                                                           (นำยวรวิทย์ สอดศรี) 
                                                                           สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม  
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานี 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดประทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตาลสุม  จังหวัดอุบลราชธานี 
วัน/เดือน/ปี :  1  กุมภำพันธ์  2564 
หัวข้อ : สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2564 
รายละเอียดข้อมูล  :  
          1.รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2564จ ำนวน 2 รำยกำร 
       2.บันทึกข้อควำมรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2564 
Linkภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ : 
............................................................................................................................. .............................................
.......................................................................................................................................................... .............. 

                  ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล                                           ผู้อนุมัติรับรอง 
              

………………………………………….                               …………………………………………. 
                    (  นำยถนอม  ผิวหอม  )                                    ( นายวรวิทย์  สอดศรี  ) 
        ต ำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอตาลสุม                ต ำแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอตาลสุม 
            วันที่ 1 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖4                   วันที่ 1 เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖4 
 

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

( นำยบุญธรรม  พันธ์ใหญ่ ) 
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร 

  วันที่ 1 เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖4  
 

 

 

 

 

 
 



 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม อ ำเภอตำลสุม จังหวัดอุบลรำชธำนี 
ที่  อบ 2532/61                      วันที่   1  มีนำคม  2564  
เรื่อง  กำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2564 จ ำนวน 0 รำยกำร 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม  
 

            ตำมประกำศ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี เรื่องแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ
ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน ประจ ำปี 2564 ส ำหรับหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำนี เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ขึ้นเผยแพร่ผ่ำนบนหน้ำเว็บไซต์ของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม และเพ่ือให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำน ภำคเอกชน และประชำชนทั่วไป 
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่มีคุณภำค สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ตรวจสอบได้และสำมำรถน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป 
               ในกำรนี้ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม จึงขออนุญำตน ำข้อมูล สรุปผล
กำรด ำเนินงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2564 จ ำนวน 0 รำยกำร เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม รำยละเอียดตำมสิ่งที่แนบมำพร้อมนี้  
 
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุญำต 
 
  

         (นำงธนพร  ป้อมพิทักษ์) 
                       นักวชิำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม               ท ำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ 
        - เพ่ือโปรดพิจำรณำ 
  
 
     
        (นำยถนอม ผิวหอม) 
ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 
    ท ำหน้ำที่หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่                      
                                                                       อนุญาต 
 
                                                                
 
                                                                                  (นำยวรวิทย์  สอดศรี) 
                                                                                 สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม  
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม อ ำเภอตำลสุม จังหวัดอุบลรำชธำนี 
ที่  อบ 2532/69                                  วันที่   1  มีนำคม  2564 
เรื่อง  ขออนุมัตนิ ำประกำศกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงลงเว็บไซด์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม  
 

            ตำมประกำศ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี เรื่องแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ
ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน ประจ ำปี 2564 ส ำหรับหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำนี เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ขึ้นเผยแพร่ผ่ำนบนหน้ำเว็บไซต์ของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม และเพ่ือให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำน ภำคเอกชน และประชำชนทั่วไป 
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่มีคุณภำค สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ตรวจสอบได้และสำมำรถน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป 
               ในกำรนี้ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม จึงขออนุญำตน ำประกำศกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2564 ลงเว็บไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม จ ำนวน 0 รำยกำร 
รำยละเอียดตำมสิ่งที่แนบมำพร้อมนี้  
 
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุญำต 
  
 

       
         (นำงธนพร  ป้อมพิทักษ์) 

                       นักวชิำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม               ท ำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ 
        - เพ่ือโปรดพิจำรณำ 
  
 
       
       (นำยถนอม  ผิวหอม) 
ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 
    ท ำหน้ำที่หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่                      
                                                               อนุญาต 
 
                                                                
 
                                                                           (นำยวรวิทย์ สอดศรี) 
                                                                           สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม  
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานี 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดประทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตาลสุม  จังหวัดอุบลราชธานี 
วัน/เดือน/ปี :  1  มีนำคม 2564 
หัวข้อ : สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2564 
รายละเอียดข้อมูล  :  
          1.รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2564 จ ำนวน 0 รำยกำร 
       2.บันทึกข้อควำมรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2564 
Linkภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ : 
............................................................................................................................. .............................................
.......................................................................................................................................................... .............. 

                  ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล                                           ผู้อนุมัติรับรอง 
              

………………………………………….                               …………………………………………. 
                    (  นำยถนอม  ผิวหอม  )                                    ( นายวรวิทย์  สอดศรี  ) 
        ต ำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอตาลสุม                ต ำแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอตาลสุม 
            วันที่ 1 เดือน มีนำคม พ.ศ.๒๕๖4                    วันที่ 1 เดือนมีนำคม พ.ศ.๒๕๖4 
 

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

( นำยบุญธรรม  พันธ์ใหญ่ ) 
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร 

  วันที่ 1 เดือนมีนำคม พ.ศ.๒๕๖4  
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