
 บันทึกขอความ 
สวนราชการ   โรงพยาบาลสบเมย   อําเภอสบเมย  จังหวัดแมฮองสอน 58110 
ที่  มส 0032.301/๗๖๑๖         วันที่  5  พฤศจิกายน  256๓ 
เรื่อง   ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

และ ขออนุญาตนําเอกสารเผยแพรขอมูลบนเว็บไซต ของ โรงพยาบาลสบเมย   

เรียน   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 เรื่องเดิม 
 ดวยงานพัสดุ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย ไดดําเนินการจัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามกรอบแนวทางการดําเนินการเพื่อสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง 
เรียบรอยแลวนั้น 
 
 ขอเท็จจริง 
 งานพัสดุ กลุมงานบริหารทั่วไป ไดดําเนินการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจาง รอบเดือน  ตุลาคม ๒๕๖๓ เรียบรอยแลว 
 
 ขอพิจารณาและขอเสนอ 
 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตาม
หลักเกณฑขั้นตอนของทางราชการที่ เกี่ยวของ และ ขออนุญาตเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของ         
โรงพยาบาลสบเมย ตอไป 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 
 

( นางวาสนา  วงศมิตร ) 
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

 
 

( / ) อนุญาต/ลงนามแลว 
 
 

(นายจักรี   คมสาคร) 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน 
ผูไดรับมอบอํานาจตามคําสั่งที่ ๒๕๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 



 บันทึกขอความ 
สวนราชการ   โรงพยาบาลสบเมย   อําเภอสบเมย  จังหวัดแมฮองสอน 58110 
ที่  มส 0032.301/๘๓๒๘         วันที่  ๑  ธันวาคม  256๓ 
เรื่อง   ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔

และ ขออนุญาตนําเอกสารเผยแพรขอมูลบนเว็บไซต ของ โรงพยาบาลสบเมย   

เรียน   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 เรื่องเดิม 
 ดวยงานพัสดุ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย ไดดําเนินการจัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามกรอบแนวทางการดําเนินการเพื่อสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง 
เรียบรอยแลวนั้น 
 
 ขอเท็จจริง 
 งานพัสดุ กลุมงานบริหารทั่วไป ไดดําเนินการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจาง รอบเดือน  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรียบรอยแลว 
 
 ขอพิจารณาและขอเสนอ 
 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตาม
หลักเกณฑขั้นตอนของทางราชการที่ เกี่ยวของ และ ขออนุญาตเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของ         
โรงพยาบาลสบเมย ตอไป 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 
 

( นางวาสนา  วงศมิตร ) 
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

 
 

( / ) อนุญาต/ลงนามแลว 
 
 

(นายจักรี   คมสาคร) 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน 
ผูไดรับมอบอํานาจตามคําสั่งที่ ๒๕๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 



 บันทึกขอความ 
สวนราชการ   โรงพยาบาลสบเมย   อําเภอสบเมย  จังหวัดแมฮองสอน 58110 
ที่  มส 0032.301/๘๓๕๗         วันที่  ๙ ธันวาคม   256๓ 
เรื่อง   ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔

และ ขออนุญาตนําเอกสารเผยแพรขอมูลบนเว็บไซต ของ โรงพยาบาลสบเมย   

เรียน   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 เรื่องเดิม 
 ดวยงานพัสดุ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย ไดดําเนินการจัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามกรอบแนวทางการดําเนินการเพื่อสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง 
เรียบรอยแลวนั้น 
 
 ขอเท็จจริง 
 งานพัสดุ กลุมงานบริหารทั่วไป ไดดําเนินการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจาง รอบเดือน  ธันวาคม ๒๕๖๓  เรียบรอยแลว 
 
 ขอพิจารณาและขอเสนอ 
 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตาม
หลักเกณฑขั้นตอนของทางราชการที่ เกี่ยวของ และ ขออนุญาตเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของ         
โรงพยาบาลสบเมย ตอไป 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 
 

( นางวาสนา  วงศมิตร ) 
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

 
 

( / ) อนุญาต/ลงนามแลว 
 
 

(นายจักรี   คมสาคร) 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน 
ผูไดรับมอบอํานาจตามคําสั่งที่ ๒๕๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 



 บันทึกขอความ 
สวนราชการ   โรงพยาบาลสบเมย   อําเภอสบเมย  จังหวัดแมฮองสอน 58110 
ที่  มส 0032.301/๗๓๐         วันที่  ๑  กุมภาพันธ  256๔ 
เรื่อง   ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔

และ ขออนุญาตนําเอกสารเผยแพรขอมูลบนเว็บไซต ของ โรงพยาบาลสบเมย   

เรียน   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 เรื่องเดิม 
 ดวยงานพัสดุ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย ไดดําเนินการจัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามกรอบแนวทางการดําเนินการเพื่อสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง 
เรียบรอยแลวนั้น 
 
 ขอเท็จจริง 
 งานพัสดุ กลุมงานบริหารทั่วไป ไดดําเนินการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจาง รอบเดือน  มกราคม ๒๕๖๔  เรียบรอยแลว 
 
 ขอพิจารณาและขอเสนอ 
 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตาม
หลักเกณฑขั้นตอนของทางราชการที่ เกี่ยวของ และ ขออนุญาตเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของ         
โรงพยาบาลสบเมย ตอไป 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 
 

( นางวาสนา  วงศมิตร ) 
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

 
 

( / ) อนุญาต/ลงนามแลว 
 
 

(นายจักรี   คมสาคร) 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน 
ผูไดรับมอบอํานาจตามคําสั่งที่ ๒๕๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 



 บันทึกขอความ 
สวนราชการ   โรงพยาบาลสบเมย   อําเภอสบเมย  จังหวัดแมฮองสอน 58110 
ที่  มส 0032.301/๑๔๔๐         วันที่  ๑  มีนาคม  256๔ 
เรื่อง   ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔

และ ขออนุญาตนําเอกสารเผยแพรขอมูลบนเว็บไซต ของ โรงพยาบาลสบเมย   

เรียน   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 เรื่องเดิม 
 ดวยงานพัสดุ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย ไดดําเนินการจัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามกรอบแนวทางการดําเนินการเพื่อสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง 
เรียบรอยแลวนั้น 
 
 ขอเท็จจริง 
 งานพัสดุ กลุมงานบริหารทั่วไป ไดดําเนินการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจาง รอบเดือน  กุมภาพันธ ๒๕๖๔  เรียบรอยแลว 
 
 ขอพิจารณาและขอเสนอ 
 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตาม
หลักเกณฑขั้นตอนของทางราชการที่ เกี่ยวของ และ ขออนุญาตเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของ         
โรงพยาบาลสบเมย ตอไป 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 
 

( นางวาสนา  วงศมิตร ) 
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

 
 

( / ) อนุญาต/ลงนามแลว 
 
 

(นายจักรี   คมสาคร) 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน 
ผูไดรับมอบอํานาจตามคําสั่งที่ ๒๕๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 



 บันทึกขอความ 
สวนราชการ   โรงพยาบาลสบเมย   อําเภอสบเมย  จังหวัดแมฮองสอน 58110 
ที่  มส 0032.301/๑๕๙๒         วันที่  ๙  มีนาคม  256๓ 
เรื่อง   ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔

และ ขออนุญาตนําเอกสารเผยแพรขอมูลบนเว็บไซต ของ โรงพยาบาลสบเมย   

เรียน   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 เรื่องเดิม 
 ดวยงานพัสดุ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย ไดดําเนินการจัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามกรอบแนวทางการดําเนินการเพื่อสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง 
เรียบรอยแลวนั้น 
 
 ขอเท็จจริง 
 งานพัสดุ กลุมงานบริหารทั่วไป ไดดําเนินการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจาง รอบเดือน  มีนาคม ๒๕๖๔ (ตั้งแตวันที่ 1-9 มีนาคม ๒๕๖๓) เรียบรอยแลว 
 
 ขอพิจารณาและขอเสนอ 
 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตาม
หลักเกณฑขั้นตอนของทางราชการที่ เกี่ยวของ และ ขออนุญาตเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของ         
โรงพยาบาลสบเมย ตอไป 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 
 

( นางวาสนา  วงศมิตร ) 
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

 
 

( / ) อนุญาต/ลงนามแลว 
 
 

(นายจักรี   คมสาคร) 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย 

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน 
ผูไดรับมอบอํานาจตามคําสั่งที่ ๒๕๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 



 

แบบฟอรมขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน 
ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลสบเมย 
วัน/เดือน/ป :   วันที่  ๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
หัวขอ : 1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2563 เผยแพรขอมูลผาน
เว็บไซตของหนวยงาน โรงพยาบาสลสบเมย 
 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2563 เผยแพรขอมูลผาน
เว็บไซตของหนวยงาน โรงพยาบาสลสบเมย 
 
Link ภายนอก : ไมมี 
หมายเหตุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
 
            ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                ผูอนุมัติรับรอง 
 
 
      (นางวาสนา   วงศมิตร)                          (นายจักรี  คมสาคร) 
  หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป                     ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 วันที ่๕  พฤศจิกายน 2563                            วันที ่ ๕  พฤศจิกายน 2563  
 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร 
 

(นายพงศวัฒน  สมแกว) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

วันที ่ ๕  พฤศจิกายน 2563 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฟอรมขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน 
ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลสบเมย 
วัน/เดือน/ป :   วันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
หัวขอ : 1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 เผยแพรขอมูล
ผานเว็บไซตของหนวยงาน โรงพยาบาสลสบเมย 
 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 เผยแพรขอมูล
ผานเว็บไซตของหนวยงาน โรงพยาบาสลสบเมย 
 
Link ภายนอก : ไมมี 
หมายเหตุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
 
            ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                ผูอนุมัติรับรอง 
 
 
      (นางวาสนา   วงศมิตร)                          (นายจักรี  คมสาคร) 
  หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป                     ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 วันที ่1  ธันวาคม 2563                            วันที ่ 1  ธันวาคม 2563  
 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร 
 

(นายพงศวัฒน  สมแกว) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

วันที ่ 1  ธันวาคม 2563 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฟอรมขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน 
ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลสบเมย 
วัน/เดือน/ป :   วันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
หัวขอ : 1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2563 (ตั้งแตวันที่ 1-9 
ธันวาคม 2563) เผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน โรงพยาบาสลสบเมย 
 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2563 (ตั้งแตวันที่ 1-9 
ธันวาคม 2563) เผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน โรงพยาบาสลสบเมย 
 
Link ภายนอก : ไมมี 
หมายเหตุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
 
            ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                ผูอนุมัติรับรอง 
 
 
      (นางวาสนา   วงศมิตร)                          (นายจักรี  คมสาคร) 
  หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป                     ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 วันที ่๙  ธันวาคม 2563                            วันที ่ ๙  ธันวาคม 2563  
 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร 
 

(นายพงศวัฒน  สมแกว) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

วันที ่ ๙  ธันวาคม 2563 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฟอรมขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน 
ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลสบเมย 
วัน/เดือน/ป :   วันที่  ๑  กุมภาพันธ  พ.ศ. 256๔ 
หัวขอ : 1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม  256๔  เผยแพรขอมูล
ผานเว็บไซตของหนวยงาน โรงพยาบาสลสบเมย 
 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม  256๔   เผยแพรขอมูล
ผานเว็บไซตของหนวยงาน โรงพยาบาสลสบเมย 

 
Link ภายนอก : ไมมี 
หมายเหตุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
 
            ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                ผูอนุมัติรับรอง 
 
 
      (นางวาสนา   วงศมิตร)                          (นายจักรี  คมสาคร) 
  หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป                     ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 วันที ่๑  มกราคม 256๔                            วันที ่ ๑  มกราคม 256๔ 
 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร 
 

(นายพงศวัฒน  สมแกว) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

วันที ่ ๑  มกราคม 256๔ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอรมขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน 
ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลสบเมย 
วัน/เดือน/ป :   วันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. 256๔ 
หัวขอ : 1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 256๔  เผยแพรขอมูล
ผานเว็บไซตของหนวยงาน โรงพยาบาสลสบเมย 
 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 256๔ เผยแพรขอมูล
ผานเว็บไซตของหนวยงาน โรงพยาบาสลสบเมย 

 
Link ภายนอก : ไมมี 
หมายเหตุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
 
            ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                ผูอนุมัติรับรอง 
 
 
      (นางวาสนา   วงศมิตร)                          (นายจักรี  คมสาคร) 
  หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป                     ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 วันที ่๑  มีนาคม 256๔                            วันที ่ ๑  มีนาคม 256๔  
 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร 
 

(นายพงศวัฒน  สมแกว) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 
วันที ่ ๑  มีนาคม 256๔ 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอรมขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน 
ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลสบเมย 
วัน/เดือน/ป :   วันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ. 256๔ 
หัวขอ : 1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 256๔ (ตั้งแตวันที่ 1-9 
มีนาคม 256๔) เผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน โรงพยาบาสลสบเมย 
 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 256๔ (ตั้งแตวันที่ 1-9 
มีนาคม 256๔) เผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน โรงพยาบาสลสบเมย 

 
Link ภายนอก : ไมมี 
หมายเหตุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
 
            ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                ผูอนุมัติรับรอง 
 
 
      (นางวาสนา   วงศมิตร)                          (นายจักรี  คมสาคร) 
  หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป                     ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 วันที ่๙  มีนาคม 256๔                            วันที ่ ๙  มีนาคม 256๔  
 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร 
 

(นายพงศวัฒน  สมแกว) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 
วันที ่ ๙  มีนาคม 256๔ 
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