
 

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 

  
 


