
   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเชียงยืน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โทร ๐-4378-1045 ต่อ 101   
ที ่ มค 0032.301/142   วันที ่    1  กุมภาพันธ์  ๒๕65    
เรื่อง สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจ าเดือนมกราคม 2565 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) 
ประจ าเดือน มกราคม 2565 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูล
ข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่
ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 

ในการนี้  กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอรายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) 
ประจ าเดือน มกราคม 2565 และขออนุมัตปิระกาศเผยแพร่บนเว็บไซด์หน่วยงาน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 
ว่าที่ร้อยตรี 

          (ปริญญา  สัญพึ่ง) 
          นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

     
    ทราบและอนุมัติ 

 
 
 
       (นายณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย) 
     นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) 
        รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 
ตามประกาศโรงพยาบาลเชียงยืน 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
ส าหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเชียงยืน 
วัน/เดือน/ปี  1 กุมภาพันธ์ 2565 
หัวข้อ ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2565 ประจ าเดือน มกราคม 

2565 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
     ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2565 ประจ าเดือน มกราคม 2565 
Link ภายนอก - 
หมายเหตุ - 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
 

          ว่าที่ร้อยตรี ปริญญา  สัญพ่ึง 
(ปริญญา  สัญพ่ึง) 

ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 

ณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย 
(นายณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 
วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

                                         ว่าที่ร้อยตรี ปริญญา  สัญพ่ึง 
(ปริญญา  สัญพึ่ง) 

ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเชียงยืน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โทร ๐-4378-1045 ต่อ 101   
ที ่ มค 0032.301/157   วันที ่    1  มีนาคม  ๒๕65    
เรื่อง สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูล
ข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่
ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 

ในการนี้  กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอรายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 และขออนุมัตปิระกาศเผยแพร่บนเว็บไซด์หน่วยงาน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 
ว่าที่ร้อยตรี 

          (ปริญญา  สัญพึ่ง) 
          นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

     
    ทราบและอนุมัติ 

 
 
 
       (นายณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย) 
     นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) 
        รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 
ตามประกาศโรงพยาบาลเชียงยืน 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
ส าหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเชียงยืน 
วัน/เดือน/ปี  1 มีนาคม 2565 
หัวข้อ ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2565 ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 

2565 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
     ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2565 ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 
Link ภายนอก - 
หมายเหตุ - 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
 

          ว่าที่ร้อยตรี ปริญญา  สัญพ่ึง 
(ปริญญา  สัญพ่ึง) 

ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 

ณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย 
(นายณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 
วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

                                         ว่าที่ร้อยตรี ปริญญา  สัญพ่ึง 
(ปริญญา  สัญพึ่ง) 

ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเชียงยืน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โทร ๐-4378-1045 ต่อ 101   
ที ่ มค 0032.301/163   วันที ่    25  มีนาคม  ๒๕65    
เรื่อง สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) 
ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูล
ข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่
ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 

ในการนี้  กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอรายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) 
ประจ าเดือน มีนาคม 2565 และขออนุมัตปิระกาศเผยแพร่บนเว็บไซด์หน่วยงาน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 
ว่าที่ร้อยตรี 

          (ปริญญา  สัญพึ่ง) 
          นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

     
    ทราบและอนุมัติ 

 
 
 
       (นายณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย) 
     นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) 
        รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 
ตามประกาศโรงพยาบาลเชียงยืน 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
ส าหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเชียงยืน 
วัน/เดือน/ปี  25 มีนาคม 2565 
หัวข้อ ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2565 ประจ าเดือน มีนาคม 2565 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
     ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2565 ประจ าเดือน มีนาคม 2565 
Link ภายนอก - 
หมายเหตุ - 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
 

          ว่าที่ร้อยตรี ปริญญา  สัญพ่ึง 
(ปริญญา  สัญพ่ึง) 

ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 

ณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย 
(นายณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 
วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

                                         ว่าที่ร้อยตรี ปริญญา  สัญพ่ึง 
(ปริญญา  สัญพึ่ง) 

ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


