
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 

ตามประกาศสานักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

สาหรับหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน :   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 
วัน/เดือน/ป :  3  กุมภำพันธ์  2566 
 
หัวข้อ: แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (More Open to more transparent Integrity and Transparency 
Assessment : MOIT) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) 
     แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (More Open to more transparent Integrity and Transparency 
Assessment : MOIT) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
  MOIT 5 หน่วยงำนมีกำรสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุรำยเดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566    

- แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือน มกรำคม 2566 

- ประกำศแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

- ขั้นตอนกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ 
- ขั้นตอนกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 

Link ภำยนอก : www.ssowangsammo.com 
หมำยเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล                                       ผูอ้นุมัติรับรอง 
 

 
                (นำงสำวอำภำกำนต์ คลื่นแก้ว)                                         (นำยสนธยำ ศรีมำตร)                                                                                                                   

ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร               ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 
วันที่  3  กุมภำพันธ์  2566                                    วนัที่   3  กุมภำพันธ์  2566 

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

(นำงสำวอำภำกำนต์ คลื่นแก้ว) 
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 

 วันที่    3  กุมภำพันธ์  2566 
 
 
 

http://www.ssowangsammo.com/


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 

ตามประกาศสานักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

สาหรับหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน :   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 
วัน/เดือน/ป :  7  มีนำคม  2566 
 
หัวข้อ: แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (More Open to more transparent Integrity and Transparency 
Assessment : MOIT) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) 
     แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (More Open to more transparent Integrity and Transparency 
Assessment : MOIT) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
  MOIT 5 หน่วยงำนมีกำรสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุรำยเดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566    

- แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือน กุมภำพันธ์ 2566 

- ประกำศแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

- ขั้นตอนกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ 
- ขั้นตอนกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 

Link ภำยนอก : www.ssowangsammo.com 
หมำยเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล                                       ผูอ้นุมัติรับรอง 
 

 
                (นำงสำวอำภำกำนต์ คลื่นแก้ว)                                         (นำยสนธยำ ศรีมำตร)                                                                                                                   

ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร               ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 
                    วันที่  7  มีนำคม  2566                                          วันที่   7  มีนำคม  2566                                

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

(นำงสำวอำภำกำนต์ คลื่นแก้ว) 
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 

                                                      วันที่    7  มีนำคม  2566                                
 

 
 

http://www.ssowangsammo.com/


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 

ตามประกาศสานักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

สาหรับหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน :   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 
วัน/เดือน/ป :  13  มีนำคม  2566 
 
หัวข้อ: แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (More Open to more transparent Integrity and Transparency 
Assessment : MOIT) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) 
     แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (More Open to more transparent Integrity and Transparency 
Assessment : MOIT) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
  MOIT 5 หน่วยงำนมีกำรสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุรำยเดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566    

- แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือน มีนำคม  2566 

- ประกำศแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

- ขั้นตอนกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ 
- ขั้นตอนกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 

Link ภำยนอก : www.ssowangsammo.com 
หมำยเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล                                       ผูอ้นุมัติรับรอง 
 

 
                (นำงสำวอำภำกำนต์ คลื่นแก้ว)                                         (นำยสนธยำ ศรีมำตร)                                                                                                                   

ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร               ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 
                    วันที่  13  มนีำคม  2566                                         วันที่   13  มีนำคม  2566 

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

(นำงสำวอำภำกำนต์ คลื่นแก้ว) 
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 

                                                      วันที่   13  มนีำคม  2566 
 

http://www.ssowangsammo.com/

