
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลสบเมย   อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 
ที่  มส 0032.301/๗๖๑๖         วันที่  5  พฤศจิกายน  256๓ 
เรื่อง   ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

และ ขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ของ โรงพยาบาลสบเมย   

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 เรื่องเดิม 
 ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย ได้ดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เรียบร้อยแล้วนั้น 
 
 ข้อเท็จจริง 
 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน  ตุลาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว 
 
 ข้อพิจารณาและข้อเสนอ 
 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตาม
หลัก เกณฑ์ ข้ันตอนของทางราชการที่ เกี่ยวข้อง และ ขออนุญาตเผยแพร่ ข้อมูลผ่ านเว็บไซต์ของ         
โรงพยาบาลสบเมย ต่อไป 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 
 

( นางวาสนา  วงศ์มิตร ) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 
 

( / ) อนุญาต/ลงนามแล้ว 
 
 

(นายจักรี   คมสาคร) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจงัหวัดแม่ฮ่องสอน 
ผู้ได้รับมอบอำนาจตามคำสัง่ที่ ๒๕๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที ่๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลสบเมย   อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 
ที่  มส 0032.301/๘๓๒๘         วันที่  ๑  ธันวาคม  256๓ 
เรื่อง   ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

และ ขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ของ โรงพยาบาลสบเมย   

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 เรื่องเดิม 
 ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย ได้ดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เรียบร้อยแล้วนั้น 
 
 ข้อเท็จจริง 
 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว 
 
 ข้อพิจารณาและข้อเสนอ 
 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตาม
หลัก เกณฑ์ ข้ันตอนของทางราชการที่ เกี่ยวข้อง และ ขออนุญาตเผยแพร่ ข้อมูลผ่ านเว็บไซต์ขอ ง         
โรงพยาบาลสบเมย ต่อไป 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 
 

( นางวาสนา  วงศ์มิตร ) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 
 

( / ) อนุญาต/ลงนามแล้ว 
 
 

(นายจักรี   คมสาคร) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจงัหวัดแม่ฮ่องสอน 
ผู้ได้รับมอบอำนาจตามคำสัง่ที่ ๒๕๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที ่๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลสบเมย   อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 
ที่  มส 0032.301/๘๓๕๗         วันที่  ๙ ธันวาคม   256๓ 
เรื่อง   ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

และ ขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ของ โรงพยาบาลสบเมย   

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 เรื่องเดิม 
 ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย ได้ดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เรียบร้อยแล้วนั้น 
 
 ข้อเท็จจริง 
 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบั ติงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน  ธันวาคม ๒๕๖๓  เรียบร้อยแล้ว 
 
 ข้อพิจารณาและข้อเสนอ 
 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครั ฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตาม
หลัก เกณฑ์ ข้ันตอนของทางราชการที่ เกี่ยวข้อง และ ขออนุญาตเผยแพร่ ข้อมูลผ่ านเว็บไซต์ของ         
โรงพยาบาลสบเมย ต่อไป 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 
 

( นางวาสนา  วงศ์มิตร ) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 
 

( / ) อนุญาต/ลงนามแล้ว 
 
 

(นายจักรี   คมสาคร) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจงัหวัดแม่ฮ่องสอน 
ผู้ได้รับมอบอำนาจตามคำสัง่ที่ ๒๕๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที ่๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลสบเมย   อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 
ที่  มส 0032.301/๗๓๐         วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  256๔ 
เรื่อง   ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

และ ขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ของ โรงพยาบาลสบเมย   

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 เรื่องเดิม 
 ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย ได้ดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เรียบร้อยแล้วนั้น 
 
 ข้อเท็จจริง 
 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน  มกราคม ๒๕๖๔  เรียบร้อยแล้ว 
 
 ข้อพิจารณาและข้อเสนอ 
 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตาม
หลัก เกณฑ์ ข้ันตอนของทางราชการที่ เกี่ยวข้อง และ ขออนุญาตเผยแพร่ ข้อมูลผ่ านเว็บไซต์ของ         
โรงพยาบาลสบเมย ต่อไป 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 
 

( นางวาสนา  วงศ์มิตร ) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 
 

( / ) อนุญาต/ลงนามแล้ว 
 
 

(นายจักรี   คมสาคร) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจงัหวัดแม่ฮ่องสอน 
ผู้ได้รับมอบอำนาจตามคำสัง่ที่ ๒๕๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที ่๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลสบเมย   อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 
ที่  มส 0032.301/๑๔๔๐         วันที่  ๑  มีนาคม  256๔ 
เรื่อง   ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

และ ขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ของ โรงพยาบาลสบเมย   

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 เรื่องเดิม 
 ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย ได้ดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เรียบร้อยแล้วนั้น 
 
 ข้อเท็จจริง 
 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เรียบร้อยแล้ว 
 
 ข้อพิจารณาและข้อเสนอ 
 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตาม
หลัก เกณฑ์ ข้ันตอนของทางราชการที่ เกี่ยวข้อง และ ขออนุญาตเผยแพร่ ข้อมูลผ่ านเว็บไซต์ของ         
โรงพยาบาลสบเมย ต่อไป 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 
 

( นางวาสนา  วงศ์มิตร ) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 
 

( / ) อนุญาต/ลงนามแล้ว 
 
 

(นายจักรี   คมสาคร) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจงัหวัดแม่ฮ่องสอน 
ผู้ได้รับมอบอำนาจตามคำสัง่ที่ ๒๕๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที ่๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลสบเมย   อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 
ที่  มส 0032.301/๑๕๙๒         วันที่  ๙  มีนาคม  256๔ 
เรื่อง   ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

และ ขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ของ โรงพยาบาลสบเมย   

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 เรื่องเดิม 
 ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย ได้ดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เรียบร้อยแล้วนั้น 
 
 ข้อเท็จจริง 
 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน  มีนาคม ๒๕๖๔  เรียบร้อยแล้ว 
 
 ข้อพิจารณาและข้อเสนอ 
 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตาม
หลัก เกณฑ์ ข้ันตอนของทางราชการที่ เกี่ยวข้อง และ ขออนุญาตเผยแพร่ ข้อมูลผ่ านเว็บไซต์ของ         
โรงพยาบาลสบเมย ต่อไป 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 
 

( นางวาสนา  วงศ์มิตร ) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 
 

( / ) อนุญาต/ลงนามแล้ว 
 
 

(นายจักรี   คมสาคร) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจงัหวัดแม่ฮ่องสอน 
ผู้ได้รับมอบอำนาจตามคำสัง่ที่ ๒๕๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที ่๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ 

 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลสบเมย   อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 
ที่  มส 0032.301/๓๐๔๗                     วันที่  ๕  พฤษภาคม  256๔ 
เรื่อง   ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

และ ขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ของ โรงพยาบาลสบเมย   

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 เรื่องเดิม 
 ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย ได้ดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เรียบร้อยแล้วนั้น 
 
 ข้อเท็จจริง 
 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน  เมษายน ๒๕๖๔  เรียบร้อยแล้ว 
 
 ข้อพิจารณาและข้อเสนอ 
 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตาม
หลัก เกณฑ์ ข้ันตอนของทางราชการที่ เกี่ย วข้อง และ ขออนุญาตเผยแพร่ ข้อมูลผ่ านเว็บไซต์ของ         
โรงพยาบาลสบเมย ต่อไป 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 
 

( นางวาสนา  วงศ์มิตร ) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 
 

( / ) อนุญาต/ลงนามแล้ว 
 
 

(นายจักรี   คมสาคร) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจงัหวัดแม่ฮ่องสอน 
ผู้ได้รับมอบอำนาจตามคำสัง่ที่ ๒๕๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที ่๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลสบเมย   อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 
ที่  มส 0032.301/๓๖๖๑                     วันที่  ๑  มิถุนายน  256๔ 
เรื่อง   ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

และ ขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ของ โรงพยาบาลสบเมย   

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 เรื่องเดิม 
 ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย ได้ดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เรียบร้อยแล้วนั้น 
 
 ข้อเท็จจริง 
 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน  พฤษภาคม ๒๕๖๔  เรียบร้อยแล้ว 
 
 ข้อพิจารณาและข้อเสนอ 
 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตาม
หลัก เกณฑ์ ข้ันตอนของทางราชการที่ เกี่ยวข้อง และ ขออนุญาตเผยแพร่ ข้อมูลผ่ านเว็บไซต์ของ         
โรงพยาบาลสบเมย ต่อไป 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 
 

( นางวาสนา  วงศ์มิตร ) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 
 

( / ) อนุญาต/ลงนามแล้ว 
 
 

(นายจักรี   คมสาคร) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจงัหวัดแม่ฮ่องสอน 
ผู้ได้รับมอบอำนาจตามคำสัง่ที่ ๒๕๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที ่๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ 

 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลสบเมย   อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 
ที่  มส 0032.301/๓๘๓๑         วันที่  ๑  กรกฎาคม  256๔ 
เรื่อง   ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

และ ขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ของ โรงพยาบาลสบเมย   

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 เรื่องเดิม 
 ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย ได้ดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เรียบร้อยแล้วนั้น 
 
 ข้อเท็จจริง 
 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน  มิถุนายน  ๒๕๖๔  เรียบร้อยแล้ว 
 
 ข้อพิจารณาและข้อเสนอ 
 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตาม
หลัก เกณฑ์ ข้ันตอนของทางราชการที่ เกี่ยวข้อง และ ขออนุญาตเผยแพร่ ข้อมูลผ่ านเว็บไซต์ของ         
โรงพยาบาลสบเมย ต่อไป 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 
 

( นางวาสนา  วงศ์มิตร ) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 
 

( / ) อนุญาต/ลงนามแล้ว 
 
 

(นายจักรี   คมสาคร) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจงัหวัดแม่ฮ่องสอน 
ผู้ได้รับมอบอำนาจตามคำสัง่ที่ ๒๕๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที ่๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลสบเมย   อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 
ที่  มส 0032.301/ ๕๒๓๕                วันที่  ๓ สิงหาคม   256๔ 
เรื่อง   ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

และ ขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ของ โรงพยาบาลสบเมย   

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 เรื่องเดิม 
 ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย ได้ดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เรียบร้อยแล้วนั้น 
 
 ข้อเท็จจริง 
 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  เรียบร้อยแล้ว 
 
 ข้อพิจารณาและข้อเสนอ 
 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตาม
หลัก เกณฑ์ ข้ันตอนของทางราชการที่ เกี่ยวข้อง และ ขออนุญาตเผยแพร่ ข้อมูลผ่ านเว็บไซต์ของ         
โรงพยาบาลสบเมย ต่อไป 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 
 

( นางวาสนา  วงศ์มิตร ) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 
 

( / ) อนุญาต/ลงนามแล้ว 
 
 

(นายจักรี   คมสาคร) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจงัหวัดแม่ฮ่องสอน 
ผู้ได้รับมอบอำนาจตามคำสัง่ที่ ๒๕๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที ่๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ 

 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลสบเมย   อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 
ที่  มส 0032.301/๕๙๐๑                 วันที่  ๑ กันยายน   256๔ 
เรื่อง   ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

และ ขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ของ โรงพยาบาลสบเมย   

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 เรื่องเดิม 
 ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย ได้ดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เรียบร้อยแล้วนั้น 
 
 ข้อเท็จจริง 
 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เรียบร้อยแล้ว 
 
 ข้อพิจารณาและข้อเสนอ 
 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตาม
หลัก เกณฑ์ ข้ันตอนของทางราชการที่ เกี่ยวข้อง และ ขออนุญาตเผยแพร่ ข้อมูลผ่ านเว็บไซต์ของ         
โรงพยาบาลสบเมย ต่อไป 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 
 

( นางวาสนา  วงศ์มิตร ) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 
 

( / ) อนุญาต/ลงนามแล้ว 
 
 

(นายจักรี   คมสาคร) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจงัหวัดแม่ฮ่องสอน 
ผู้ได้รับมอบอำนาจตามคำสัง่ที่ ๒๕๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที ่๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ 

 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลสบเมย   อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 
ที่  มส 0032.301/๖๕๑๑                 วันที่  ๓๐  กันยายน   256๔ 
เรื่อง   ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

และ ขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ของ โรงพยาบาลสบเมย   

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 เรื่องเดิม 
 ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย ได้ดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เรียบร้อยแล้วนั้น 
 
 ข้อเท็จจริง 
 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน  กันยายน  ๒๕๖๔  เรียบร้อยแล้ว 
 
 ข้อพิจารณาและข้อเสนอ 
 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตาม
หลัก เกณฑ์ ข้ันตอนของทางราชการที่ เกี่ยวข้อง และ ขออนุญาตเผยแพร่ ข้อมูลผ่ านเว็บไซต์ของ         
โรงพยาบาลสบเมย ต่อไป 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 
 

( นางวาสนา  วงศ์มิตร ) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 
 

( / ) อนุญาต/ลงนามแล้ว 
 
 

(นายจักรี   คมสาคร) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจงัหวัดแม่ฮ่องสอน 
ผู้ได้รับมอบอำนาจตามคำสัง่ที่ ๒๕๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที ่๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ 

 
 
 


