
 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสบเมย 
วัน/เดือน/ปี :   วันที่  ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ. 256๔ 
หัวข้อ : 1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 256๔ เผยแพร่ข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาสลสบเมย 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 256๔ เผยแพร่ข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาสลสบเมย 
 
Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
 
            ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                   ผู้อนุมัติรับรอง 
  
  
      (นายเจษฎา  ต้อนรับ)                            (นายพิทยา  หล้าวงค)์ 

       หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนยวม  รักษาการในต าแหน่ง 
                                                         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 วันที่ ๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๔                                  วันที่  ๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

(นายพงศวัฒน์  สมแก้ว) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  ๒  พฤศจิกายน 256๔ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสบเมย 
วัน/เดือน/ปี :   วันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ. 256๔ 
หัวข้อ : 1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 256๔ เผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาสลสบเมย 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 256๔ เผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาสลสบเมย 
 
Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
 
            ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                   ผู้อนุมัติรับรอง 
  
  
      (นายเจษฎา  ต้อนรับ)                            (นายพิทยา  หล้าวงค)์ 

       หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนยวม  รักษาการในต าแหน่ง 
                                                         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 วันที่ ๑  ธันวาคม ๒๕๖๔                                  วันที่  ๑  ธันวาคม ๒๕๖๔  
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

(นายพงศวัฒน์  สมแก้ว) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  1  ธันวาคม 256๔ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสบเมย 
วัน/เดือน/ปี :   วันที่  ๓๐  ธนัวาคม  พ.ศ. 256๔ 
หัวข้อ : 1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 256๔  เผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาสลสบเมย 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 256๔  เผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาสลสบเมย 
 
Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
 
            ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                   ผู้อนุมัติรับรอง 
  
  
      (นายเจษฎา  ต้อนรับ)                            (นายพิทยา  หล้าวงค)์ 

       หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนยวม  รักษาการในต าแหน่ง 
                                                         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 วันที่  ๓๐  ธันวาคม ๒๕๖๔                                  วันที่  ๓๐  ธันวาคม ๒๕๖๔  
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

(นายพงศวัฒน์  สมแก้ว) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  ๓๐  ธันวาคม 256๔ 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสบเมย 
วัน/เดือน/ปี :   วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 256๕ 
หัวข้อ : 1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 256๕ เผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาสลสบเมย 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 256๕  เผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาสลสบเมย 
 
Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
 
            ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                   ผู้อนุมัติรับรอง 
  
  
      (นายเจษฎา  ต้อนรับ)                            (นายพิทยา  หล้าวงค)์ 

       หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนยวม  รักษาการในต าแหน่ง 
                                                         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 วันที่  ๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕                                  วันที่  ๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

(นายพงศวัฒน์  สมแก้ว) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  ๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสบเมย 
วัน/เดือน/ปี :   วันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. 256๕ 
หัวข้อ : 1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 256๕ เผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาสลสบเมย 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 256๕  เผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาสลสบเมย 

 
Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
 
            ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                   ผู้อนุมัติรับรอง 
  
  
      (นายเจษฎา  ต้อนรับ)                            (นายพิทยา  หล้าวงค)์ 

       หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนยวม  รักษาการในต าแหน่ง 
                                                         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 วันที่  ๑  มีนาคม ๒๕๖๕                                  วันที่  ๑  มีนาคม ๒๕๖๕  
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

(นายพงศวัฒน์  สมแก้ว) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
วันที่  ๑  มีนาคม ๒๕๖๕ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสบเมย 
วัน/เดือน/ปี :   วันที่  ๓๑  มนีาคม  พ.ศ. 256๕ 
หัวข้อ : 1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 256๕ เผยแพร่ข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาสลสบเมย 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 256๕  เผยแพร่ข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาสลสบเมย 

 
Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
 
            ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                   ผู้อนุมัติรับรอง 
  
  
      (นายเจษฎา  ต้อนรับ)                            (นายพิทยา  หล้าวงค)์ 

       หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนยวม  รักษาการในต าแหน่ง 
                                                         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 วันที่  ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๕                                  วันที่  ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๕  
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

(นายพงศวัฒน์  สมแก้ว) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๕ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสบเมย 
วัน/เดือน/ปี :   วันที่  ๓  พฤษภาคม  พ.ศ. 256๕ 
หัวข้อ : 1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 256๕ เผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาสลสบเมย 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 256๕  เผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาสลสบเมย 

 
Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
 
            ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                   ผู้อนุมัติรับรอง 
  
  
      (นายเจษฎา  ต้อนรับ)                            (นายพิทยา  หล้าวงค)์ 

       หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนยวม  รักษาการในต าแหน่ง 
                                                         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 วันที่  ๓  พฤษภาคม ๒๕๖๕                                  วันที่  ๓  พฤษภาคม ๒๕๖๕  
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

(นายพงศวัฒน์  สมแก้ว) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  ๓  พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสบเมย 
วัน/เดือน/ปี :   วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ. 256๕ 
หัวข้อ : 1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 256๕ เผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาสลสบเมย 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 256๕  เผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาสลสบเมย 

 
Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
 
            ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                   ผู้อนุมัติรับรอง 
  
  
      (นายเจษฎา  ต้อนรับ)                            (นายพิทยา  หล้าวงค)์ 

       หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนยวม  รักษาการในต าแหน่ง 
                                                         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 วันที่  ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๖๕                                  วันที่  ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๖๕  
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

(นายพงศวัฒน์  สมแก้ว) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสบเมย 
วัน/เดือน/ปี :   วันที่  ๓๐  มถิุนายน  พ.ศ. 256๕ 
หัวข้อ : 1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 256๕ เผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาสลสบเมย 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 256๕  เผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาสลสบเมย 

 
Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
 
            ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                   ผู้อนุมัติรับรอง 
  
  
      (นายเจษฎา  ต้อนรับ)                            (นายพิทยา  หล้าวงค)์ 

       หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนยวม  รักษาการในต าแหน่ง 
                                                         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 วันที่  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๕                                  วันที่  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๕  
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

(นายพงศวัฒน์  สมแก้ว) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๕ 
  

 


