
 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ  โรงพยาบาลแมสะเรียง อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน โทร o-๕๓๖8-๑033-4   
ที่ มส ๐๐๓3.๐๐3/ 57                                วันที่   ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๖5 
เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจําเดือน มกราคม 

๒๕๖๕ และขออนุญาตเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน  

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสะเรียง 
 

เรื่องเดิม 
 ดวยโรงพยาบาลแมสะเรียง ไดจัดทําการเผยแพรผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ

จัดจาง ปงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจําเดือน มกราคม ๒๕๖๕ เรียบรอยแลว นั้น 

 ขอพจิารณาและขอเสนอ 
ในการนี้ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแมสะเรียง ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจําเดือน มกราคม ๒๕๖๕ และขออนุญาตเผยแพรบน

เว็บไซตของหนวยงาน และติดประกาศบอรดประชาสัมพันธใหรับทราบโดยทั่วกัน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 

  
 

 
      (นายเอกชัย  สุวรรณดมีาตย) 
        เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
      รักษาการในตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
 
 
 

   อนุมัติ/อนุญาต 

      ไมอนุมัติ           
 

 

   (นายบัณฑิต  ดวงดี) 

                                              นายแพทยชาํนาญการพิเศษ รักษาการในตาํแหนง 

    ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสะเรยีง  

 

 

 

 

 

 



 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ  โรงพยาบาลแมสะเรียง อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน โทร o-๕๓๖8-๑033-4   
ที่ มส ๐๐๓3.๐๐3/ 102                                วันท่ี   ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจําเดือน 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕ และขออนุญาตเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน  

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสะเรียง 
 

เรื่องเดิม 
 ดวยโรงพยาบาลแมสะเรียง ไดจัดทําการเผยแพรผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ

จัดจาง ปงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เรียบรอยแลว นั้น 

 ขอพจิารณาและขอเสนอ 
ในการนี้ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแมสะเรียง ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๕ และขออนุญาตเผยแพรบน

เว็บไซตของหนวยงาน และติดประกาศบอรดประชาสัมพันธใหรับทราบโดยทั่วกัน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 

  
 

 
      (นายเอกชัย  สุวรรณดมีาตย) 
        เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
      รักษาการในตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
 
 

      อนุมัติ/อนุญาต 

      ไมอนุมัติ           
 

 

   (นายบัณฑิต  ดวงดี) 

                                              นายแพทยชาํนาญการพิเศษ รักษาการในตาํแหนง 

    ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสะเรยีง  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ  โรงพยาบาลแมสะเรียง อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน โทร o-๕๓๖8-๑033-4   
ที่ มส ๐๐๓3.๐๐3/ 145                                วันท่ี   ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๕ 
เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจําเดือน มีนาคม 

๒๕๖๕ และขออนุญาตเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน  

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสะเรียง 
 

เรื่องเดิม 
 ดวยโรงพยาบาลแมสะเรียง ไดจัดทําการเผยแพรผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ

จัดจาง ปงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เรียบรอยแลว นั้น 

 ขอพจิารณาและขอเสนอ 
ในการนี้ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแมสะเรียง ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ และขออนุญาตเผยแพรบน

เว็บไซตของหนวยงาน และติดประกาศบอรดประชาสัมพันธใหรับทราบโดยทั่วกัน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 

  
 

 
      (นายเอกชัย  สุวรรณดีมาตย) 
        เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
      รักษาการในตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
 
 

      อนุมัติ/อนุญาต    

      ไมอนุมัติ           
 

 

   (นายบัณฑิต  ดวงดี) 

                                              นายแพทยชาํนาญการพิเศษ รักษาการในตาํแหนง 

    ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสะเรยีง  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ  โรงพยาบาลแมสะเรียง อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน โทร o-๕๓๖8-๑033-4   
ที่ มส ๐๐๓3.๐๐3/ 189                                วันท่ี   ๒4  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจําเดือน เมษายน 

๒๕๖๕ และขออนุญาตเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน  

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสะเรียง 
 

เรื่องเดิม 
 ดวยโรงพยาบาลแมสะเรียง ไดจัดทําการเผยแพรผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ

จัดจาง ปงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๕ เรียบรอยแลว น้ัน 

 ขอพจิารณาและขอเสนอ 
ในการนี้ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแมสะเรียง ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๕ และขออนุญาตเผยแพรบน

เว็บไซตของหนวยงาน และติดประกาศบอรดประชาสัมพันธใหรับทราบโดยทั่วกัน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 

  
 

 
      (นายเอกชัย  สุวรรณดีมาตย) 
        เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
      รักษาการในตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
 
 

      อนุมัติ/อนุญาต    

      ไมอนุมัติ           
 

 

   (นายบัณฑิต  ดวงดี) 

                                              นายแพทยชาํนาญการพิเศษ รักษาการในตาํแหนง 

    ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสะเรยีง  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ  โรงพยาบาลแมสะเรียง อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน โทร o-๕๓๖8-๑033-4   
ที่ มส ๐๐๓3.๐๐3/ 242                                วันท่ี   10  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจําเดือน 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ และขออนุญาตเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน  

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสะเรียง 
 

เรื่องเดิม 
 ดวยโรงพยาบาลแมสะเรียง ไดจัดทําการเผยแพรผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ

จัดจาง ปงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรียบรอยแลว นั้น 

 ขอพจิารณาและขอเสนอ 
ในการนี้ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแมสะเรียง ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ และขออนุญาตเผยแพร

บนเว็บไซตของหนวยงาน และติดประกาศบอรดประชาสัมพันธใหรับทราบโดยทั่วกัน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 

  
 

 
      (นายเอกชัย  สุวรรณดมีาตย) 
        เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
      รักษาการในตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
 
 

      อนุมัติ/อนุญาต    

      ไมอนุมัติ           
 

 

   (นายบัณฑิต  ดวงดี) 

                                              นายแพทยชาํนาญการพิเศษ รักษาการในตาํแหนง 

    ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสะเรยีง  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ  โรงพยาบาลแมสะเรียง อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน โทร o-๕๓๖8-๑033-4   
ที่ มส ๐๐๓3.๐๐3/ 251                                วันท่ี   14  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจําเดือน มิถุนายน 

๒๕๖๕ (วันท่ี ๑-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) และขออนุญาตเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน  

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสะเรียง 
 

เรื่องเดิม 
 ดวยโรงพยาบาลแมสะเรียง ไดจัดทําการเผยแพรผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ

จัดจาง ปงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ (วันท่ี 1-10 มิถุนายน 256๕) เรียบรอยแลว นั้น 

 ขอพจิารณาและขอเสนอ 
ในการนี้ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแมสะเรียง ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ (วันที่ ๑-๑๐ มิถุนายน 

๒๕๖๕) และขออนุญาตเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน และติดประกาศบอรดประชาสัมพันธใหรับทราบโดย

ท่ัวกัน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 

  
 

 
      (นายเอกชัย  สุวรรณดีมาตย) 
        เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
      รักษาการในตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
 

      อนุมัติ/อนุญาต    

      ไมอนุมัติ           
 

 

   (นายบัณฑิต  ดวงดี) 

                                              นายแพทยชาํนาญการพิเศษ รักษาการในตาํแหนง 

    ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสะเรยีง  

 

 

 

 

 

 



 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ  โรงพยาบาลแมสะเรียง อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน โทร o-๕๓๖8-๑033-4   
ที่ มส ๐๐๓3.๐๐3/ 255                                วันท่ี   14  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
เรื่อง  ขออนุญาตนํารายงานผลการดําเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจางงบลงทุน (งบคาเสื่อม๖๕) เผยแพร  

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสะเรียง 
 

เรื่องเดิม 
 ดวยโรงพยาบาลแมสะเรียง ไดกําหนดมาตรการกลไกเพื่อดําเนินการสงเสริมความโปรงใสใน

การจัดซื้อจัดจาง ไปแลว น้ัน 

 ขอพจิารณาและขอเสนอ 
ในการนี้ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแมสะเรียง ขออนุญาตนํารายงานผลการ

ดําเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจางงบลงทุน (งบคาเสื่อม๖๕) เผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน และติดประกาศ

บอรดประชาสัมพันธใหรับทราบโดยทั่วกัน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 

  
 

 
      (นายเอกชัย  สุวรรณดมีาตย) 
        เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
      รักษาการในตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
 

      อนุมัติ/อนุญาต     

      ไมอนุมัติ           
 

 

   (นายบัณฑิต  ดวงดี) 

                                              นายแพทยชาํนาญการพิเศษ รักษาการในตาํแหนง 

    ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสะเรยีง  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ  โรงพยาบาลแมสะเรียง อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน โทร o-๕๓๖8-๑033-4   
ที่ มส ๐๐๓3.๐๐3/  579                             วันที่   7  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจําเดือน มิถุนายน 

๒๕๖๕ และขออนุญาตเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน  

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสะเรียง 
 

เรื่องเดิม 
 ดวยโรงพยาบาลแมสะเรียง ไดจัดทําการเผยแพรผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ

จัดจาง ปงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕  เรียบรอยแลว น้ัน 

 ขอพจิารณาและขอเสนอ 
ในการนี้ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแมสะเรียง ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕  และขออนุญาตเผยแพรบน

เว็บไซตของหนวยงาน และติดประกาศบอรดประชาสัมพันธใหรับทราบโดยทั่วกัน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 

  
 

 
      (นายเอกชัย  สุวรรณดมีาตย) 
        เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
      รักษาการในตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
 
 

      อนุมัติ/อนุญาต    

      ไมอนุมัติ           
 

 

   (นายบัณฑิต  ดวงดี) 

                                              นายแพทยชาํนาญการพิเศษ รักษาการในตาํแหนง 

    ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสะเรยีง  

 
 

 

  

 

 

 

 



 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ  โรงพยาบาลแมสะเรียง อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน โทร o-๕๓๖8-๑033-4   
ที่ มส ๐๐๓3.๐๐3/  635                               วันท่ี   10  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจําเดือน 

กรกฎาคม ๒๕๖๕ และขออนุญาตเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน  

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสะเรียง 
 

เรื่องเดิม 
 ดวยโรงพยาบาลแมสะเรียง ไดจัดทําการเผยแพรผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ

จัดจาง ปงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕  เรียบรอยแลว นั้น 

 ขอพจิารณาและขอเสนอ 
ในการนี้ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแมสะเรียง ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕  และขออนุญาตเผยแพร

บนเว็บไซตของหนวยงาน และติดประกาศบอรดประชาสัมพันธใหรับทราบโดยทั่วกัน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 

  
 

 
      (นายเอกชัย  สุวรรณดมีาตย) 
        เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
      รักษาการในตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
 

      อนุมัติ/อนุญาต    

      ไมอนุมัติ           
 

 

   (นายบัณฑิต  ดวงดี) 

                                              นายแพทยชาํนาญการพิเศษ รักษาการในตาํแหนง 

    ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสะเรยีง  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ  โรงพยาบาลแมสะเรียง อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน โทร o-๕๓๖8-๑033-4   
ที่ มส ๐๐๓3.๐๐3/  1202                              วันที่   1  กันยายน  ๒๕๖๕ 
เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจําเดือน สิงหาคม 

๒๕๖๕ และขออนุญาตเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน  

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสะเรียง 
 

เรื่องเดิม 
 ดวยโรงพยาบาลแมสะเรียง ไดจัดทําการเผยแพรผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ

จัดจาง ปงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕  เรียบรอยแลว นั้น 

 ขอพจิารณาและขอเสนอ 
ในการนี้ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแมสะเรียง ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕  และขออนุญาตเผยแพรบน

เว็บไซตของหนวยงาน และติดประกาศบอรดประชาสัมพันธใหรับทราบโดยทั่วกัน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 

  
 

 
      (นายเอกชัย  สุวรรณดมีาตย) 
        เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
      รักษาการในตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
 

      อนุมัติ/อนุญาต    

      ไมอนุมัติ           
 

 

   (นายบัณฑิต  ดวงดี) 

                                              นายแพทยชาํนาญการพิเศษ รักษาการในตาํแหนง 

    ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสะเรยีง  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ  โรงพยาบาลแมสะเรียง อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน โทร o-๕๓๖8-๑033-4   
ที่ มส ๐๐๓3.๐๐3/ 1203                                วันที่   1  กันยายน  ๒๕๖๕ 
เรื่อง  ขออนุญาตนํารายงานผลการดําเนินการตามแผนจัดซือ้จัดจางงบลงทุน (งบคาเสื่อม๖๕) เผยแพร  

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสะเรียง 
 

เรื่องเดิม 
 ดวยโรงพยาบาลแมสะเรียง ไดกําหนดมาตรการกลไกเพื่อดําเนินการสงเสริมความโปรงใสใน

การจัดซื้อจัดจาง ไปแลว น้ัน 

 ขอพจิารณาและขอเสนอ 
ในการนี้ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแมสะเรียง ขออนุญาตนํารายงานผลการ

ดําเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจางงบลงทุน (งบคาเสื่อม๖๕) เผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน และติดประกาศ

บอรดประชาสัมพันธใหรับทราบโดยทั่วกัน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 

  
 

 
      (นายเอกชัย  สุวรรณดมีาตย) 
        เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
      รักษาการในตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
 

      อนุมัติ/อนุญาต    

      ไมอนุมัติ           
 

 

   (นายบัณฑิต  ดวงดี) 

                                              นายแพทยชาํนาญการพิเศษ รักษาการในตาํแหนง 

    ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสะเรยีง  

 

 

 

 


