
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง รายงานผลการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชือ่หน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม  
วัน/เดือน/ปี :    2 พฤศจิกายน 2564   
หัวข้อ : รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ ( แบบ สขร 1 )ประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ 
รายละเอียดข้อมูล : ขอน าข้อมูลรายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ ( แบบ สขร 1 )ประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
เผยแพร่ข่าวสารดังกล่าวลงบน https://cdho.go.th/  และ เว็บไซต์ระบบ MITAS เพ่ือให้สาธารณชน
รับทราบโดยทั่วกัน 
 
Link ภายนอก :  ไม่มี 
หมายเหตุ 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ...............................................
.. 

 

ผู้รับผิดชอบการใหข้้อม ูล                                             ผู้อน ุม ัติรับรอง 

 

                    (นายสุเทพ อินวัน)                                            (นายสุพล ปัญญาไว) 
                นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ                                 สาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม 
                   2 พฤศจิกายน 2564                                             2 พฤศจิกายน 2564   
                                         ผู้ร ับผ ิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
                                                  
                                                   (นางสาวสุภาณี  งามสม) 
                                                นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
                                                     2 พฤศจิกายน 2564   

 
 
 
 
 

https://cdho.go.th/


 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง รายงานผลการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชือ่หน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม  
วัน/เดือน/ปี :    1 ธันวาคม 2564   
หัวข้อ : รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ ( แบบ สขร 1 )ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ 
รายละเอียดข้อมูล : ขอน าข้อมูลรายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ ( แบบ สขร 1 )ประจ าเดือน ธันวาคม 
๒๕๖๔ เผยแพร่ข่าวสารดังกล่าวลงบน https://cdho.go.th/  และ เว็บไซต์ระบบ MITAS เพ่ือให้
สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน 
 
Link ภายนอก :  ไม่มี 
หมายเหตุ 
............................................................................................................................. ................................ 
........................................................................................................................................................ ....................
.. 

 

ผู้รับผิดชอบการใหข้้อม ูล                                             ผู้อน ุม ัติรับรอง 

 

                    (นายสุเทพ อินวัน)                                            (นายสุพล ปัญญาไว) 
                นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ                                 สาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม 
                   1 ธันวาคม 2564                                             1 ธันวาคม 2564   
                                         ผู้ร ับผ ิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
                                                  
                                                   (นางสาวสุภาณี  งามสม) 
                                                นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
                                                     1 ธันวาคม 2564   

 
 
 
 
 

https://cdho.go.th/


 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง รายงานผลการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชือ่หน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม  
วัน/เดือน/ปี :    30 ธันวาคม 2564   
หัวข้อ : รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ ( แบบ สขร 1 )ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ 
รายละเอียดข้อมูล : ขอน าข้อมูลรายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ ( แบบ สขร 1 )ประจ าเดือน ธันวาคม 
๒๕๖๔ เผยแพร่ข่าวสารดังกล่าวลงบน https://cdho.go.th/  และ เว็บไซต์ระบบ MITAS เพ่ือให้
สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน 
 
Link ภายนอก :  ไม่มี 
หมายเหตุ 
............................................................................................................................. ................................ 
........................................................................................................................................................ ....................
.. 

 

ผู้รับผิดชอบการใหข้้อม ูล                                             ผู้อน ุม ัติรับรอง 

 

                    (นายสุเทพ อินวัน)                                            (นายสุพล ปัญญาไว) 
                นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ                                 สาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม 
                   30 ธันวาคม 2564                                             30 ธันวาคม 2564   
                                         ผู้ร ับผ ิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
                                                  
                                                   (นางสาวสุภาณี  งามสม) 
                                                นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
                                                     30 ธันวาคม 2564   

 
 
 
 
 
 

https://cdho.go.th/


 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง รายงานผลการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชือ่หน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม  
วัน/เดือน/ปี :    31 มกราคม 2565   
หัวข้อ : รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ ( แบบ สขร 1 )ประจ าเดือน มกราคม 2565   
รายละเอียดข้อมูล : ขอน าข้อมูลรายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ ( แบบ สขร 1 )ประจ าเดือน มกราคม 
2565   เผยแพร่ข่าวสารดังกล่าวลงบน https://cdho.go.th/  และ เว็บไซต์ระบบ MITAS เพ่ือให้
สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน 
 
Link ภายนอก :  ไม่มี 
หมายเหตุ 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ...............................................
.. 

 

ผู้รับผิดชอบการใหข้้อม ูล                                             ผู้อน ุม ัติรับรอง 

 

                    (นายสุเทพ อินวัน)                                            (นายสุพล ปัญญาไว) 
                นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ                                 สาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม 
                   31 มกราคม 2565                                          31 มกราคม 2565   
                                         ผู้ร ับผ ิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
                                                  
                                                   (นางสาวสุภาณี  งามสม) 
                                                นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
                                                      31 มกราคม 2565   

 
 
 
 
 
 

https://cdho.go.th/


 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง รายงานผลการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชือ่หน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม  
วัน/เดือน/ปี :    28 กุมภาพันธ์ 2565   
หัวข้อ : รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ ( แบบ สขร 1 )ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565   
รายละเอียดข้อมูล : ขอน าข้อมูลรายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ ( แบบ สขร 1 )ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 
2565  เผยแพร่ข่าวสารดังกล่าวลงบน https://cdho.go.th/  และ เว็บไซต์ระบบ MITAS เพ่ือให้
สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน 
 
Link ภายนอก :  ไม่มี 
หมายเหตุ 
............................................................................................................................. ................................ 
................................................................................... .........................................................................................
.. 

 

ผู้รับผิดชอบการใหข้้อม ูล                                             ผู้อน ุม ัติรับรอง 

 

                    (นายสุเทพ อินวัน)                                            (นายสุพล ปัญญาไว) 
                นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ                                 สาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม 
                   28 กุมภาพันธ์ 2565                                        28 กุมภาพันธ์ 2565   
                                         ผู้ร ับผ ิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
                                                  
                                                   (นางสาวสุภาณี  งามสม) 
                                                นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
                                                      28 กุมภาพันธ์ 2565   

 
 
 
 
 

https://cdho.go.th/


 
 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง รายงานผลการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชือ่หน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม  
วัน/เดือน/ปี :    31 มีนาคม 2565   
หัวข้อ : รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ ( แบบ สขร 1 )ประจ าเดือน มีนาคม 2565   
รายละเอียดข้อมูล : ขอน าข้อมูลรายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ ( แบบ สขร 1 )ประจ าเดือน มีนาคม 2565  
เผยแพร่ข่าวสารดังกล่าวลงบน https://cdho.go.th/  และ เว็บไซต์ระบบ MITAS เพ่ือให้สาธารณชน
รับทราบโดยทั่วกัน 
 
Link ภายนอก :  ไม่มี 
หมายเหตุ 
............................................................................................................................. ................................ 
.................................................................................................. ..........................................................................
.. 

 

ผู้รับผิดชอบการใหข้้อม ูล                                             ผู้อน ุม ัติรับรอง 

 

                    (นายสุเทพ อินวัน)                                            (นายสุพล ปัญญาไว) 
                นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ                                 สาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม 
                   31 มีนาคม 2565                                          31 มีนาคม 2565   
                                         ผู้ร ับผ ิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
                                                  
                                                   (นางสาวสุภาณี  งามสม) 
                                                นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
                                                      31 มีนาคม 2565   

 
 

https://cdho.go.th/


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง รายงานผลการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชือ่หน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม  
วัน/เดือน/ปี :    30 เมษายน 2565   
หัวข้อ : รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ ( แบบ สขร 1 )ประจ าเดือน เมษายน 2565   
รายละเอียดข้อมูล : ขอน าข้อมูลรายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ ( แบบ สขร 1 )ประจ าเดือน มีนาคม 2565  
เผยแพร่ข่าวสารดังกล่าวลงบน https://cdho.go.th/  และ เว็บไซต์ระบบ MITAS เพ่ือให้สาธารณชน
รับทราบโดยทั่วกัน 
 
Link ภายนอก :  ไม่มี 
หมายเหตุ 
............................................................................................................................. ................................ 
.................................................................................................. ..........................................................................
.. 

 

ผู้รับผิดชอบการใหข้้อม ูล                                             ผู้อน ุม ัติรับรอง 

 

                    (นายสุเทพ อินวัน)                                            (นายสุพล ปัญญาไว) 
                นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ                                 สาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม 
                   30 เมษายน 2565                                             30 เมษายน 2565   
                                         ผู้ร ับผ ิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
                                                  
                                                   (นางสาวสุภาณี  งามสม) 
                                                นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
                                                      30 เมษายน 2565   

https://cdho.go.th/


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง รายงานผลการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชือ่หน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม  
วัน/เดือน/ปี :    31 พฤษภาคม 2565   
หัวข้อ : รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ ( แบบ สขร 1 )ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565   
รายละเอียดข้อมูล : ขอน าข้อมูลรายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ ( แบบ สขร 1 )ประจ าเดือน มีนาคม 2565  
เผยแพร่ข่าวสารดังกล่าวลงบน https://cdho.go.th/  และ เว็บไซต์ระบบ MITAS เพ่ือให้สาธารณชน
รับทราบโดยทั่วกัน 
 
Link ภายนอก :  ไม่มี 
หมายเหตุ 
............................................................................................................................. ................................ 
.................................................................................................. ..........................................................................
.. 

 

ผู้รับผิดชอบการใหข้้อม ูล                                             ผู้อน ุม ัติรับรอง 

 

                    (นายสุเทพ อินวัน)                                            (นายสุพล ปัญญาไว) 
                นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ                                 สาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม 
                   31 พฤษภาคม 2565                                       31 พฤษภาคม 2565   
                                         ผู้ร ับผ ิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
                                                  
                                                   (นางสาวสุภาณี  งามสม) 
                                                นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
                                                      31 พฤษภาคม 2565   

 

https://cdho.go.th/


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง รายงานผลการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชือ่หน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม  
วัน/เดือน/ปี :    30 มิถุนายน 2565   
หัวข้อ : รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ ( แบบ สขร 1 )ประจ าเดือน มิถุนายน 2565   
รายละเอียดข้อมูล : ขอน าข้อมูลรายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ ( แบบ สขร 1 )ประจ าเดือน มีนาคม 2565  
เผยแพร่ข่าวสารดังกล่าวลงบน https://cdho.go.th/  และ เว็บไซต์ระบบ MITAS เพ่ือให้สาธารณชน
รับทราบโดยทั่วกัน 
 
Link ภายนอก :  ไม่มี 
หมายเหตุ 
............................................................................................................................. ................................ 
.................................................................................................. ..........................................................................
.. 

 

ผู้รับผิดชอบการใหข้้อม ูล                                             ผู้อน ุม ัติรับรอง 

 

                    (นายสุเทพ อินวัน)                                            (นายสุพล ปัญญาไว) 
                นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ                                 สาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม 
                   30 มิถุนายน 2565                                         30 มิถุนายน 2565   
                                         ผู้ร ับผ ิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
                                                  
                                                   (นางสาวสุภาณี  งามสม) 
                                                นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
                                                      30 มิถุนายน 2565   

 
 

https://cdho.go.th/

