
 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสบเมย 
วัน/เดือน/ปี :   วันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ. 256๔ 
หัวข้อ : 1. ขออนุญาตน าหนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ 
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็น ค าสั่ง ระเบียน ประกาศ ฯลฯ
และการควบคุมก ากับเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลสบเมย 
        ๒. ขออนุญาตน าหนังสือขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
        ๓. ขออนุญาตให้น าหลักฐานชุดในส าคัญการเบิกจ่ายของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ เผยแพร่
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลสบเมย 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. ขออนุญาตน าหนังสือแจ้งเวียนหลกัฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ 
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็น ค าสั่ง ระเบียน ประกาศ ฯลฯ
และการควบคุมก ากับเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลสบเมย 

2. ขออนุญาตน าหนังสือขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
3. ขออนุญาตให้น าหลักฐานชุดในส าคัญการเบิกจ่ายของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ เผยแพร่

ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลสบเมย 
 

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  ๔  มกราคม  พ.ศ. 256๔ 
หัวข้อ : 1. ขออนุญาตน าหนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ 
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็น ค าสั่ง ระเบียน ประกาศ ฯลฯ
และการควบคุมก ากับเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลสบเมย 
        ๒. ขออนุญาตน าหนังสือขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
        ๓. ขออนุญาตให้น าหลักฐานชุดในส าคัญการเบิกจ่ายของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ เผยแพร่
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลสบเมย 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. ขออนุญาตน าหนังสือแจ้งเวียนหลกัฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ 
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็น ค าสั่ง ระเบียน 
ประกาศ ฯลฯและการควบคุมก ากับเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลสบเมย 

2. ขออนุญาตน าหนังสือขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
3. ขออนุญาตให้น าหลักฐานชุดในส าคัญการเบิกจ่ายของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ เผยแพร่

ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลสบเมย 
 

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

       หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนยวม  รักษาการในต าแหน่ง 
                                                         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 วันที่  ๔  มกราคม ๒๕๖๕                                  วันที่  ๔  มกราคม ๒๕๖๕  
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

(นายพงศวัฒน์  สมแก้ว) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  ๔  มกราคม 256๕ 
  

 
 
 



 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสบเมย 
วัน/เดือน/ปี :   วันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ. 256๕ 
หัวข้อ : 1. ขออนุญาตน าหนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ 
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็น ค าสั่ง ระเบียน ประกาศ ฯลฯ
และการควบคุมก ากับเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลสบเมย 
        ๒. ขออนุญาตน าหนังสือขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
        ๓. ขออนุญาตให้น าหลักฐานชุดในส าคัญการเบิกจ่ายของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ เผยแพร่
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลสบเมย 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. ขออนุญาตน าหนังสือแจ้งเวียนหลกัฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ 
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็น ค าสั่ง ระเบียน 
ประกาศ ฯลฯและการควบคุมก ากับเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลสบเมย 

2. ขออนุญาตน าหนังสือขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
3. ขออนุญาตให้น าหลักฐานชุดในส าคัญการเบิกจ่ายของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ เผยแพร่

ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลสบเมย 
 

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

       หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนยวม  รักษาการในต าแหน่ง 
                                                         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 วันที่  ๑  เมษายน ๒๕๖๕                                  วันที่  ๑  เมษายน ๒๕๖๕  
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

(นายพงศวัฒน์  สมแก้ว) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  ๑  เมษายน 256๕ 
  

 


