
 

 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง แนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
 
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในสังกัดส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร์กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ป์ี   :  30์พฤศจิกายน์์๒๕62 

 
หวัข์ อ์: แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขระดับอ าเภอ์ประจ าปีงบประมาณ์พ.ศ.2563  

 
 
รายละเอียดข อม์ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 

์์์์์์์์์์์์แผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขระดับอ าเภอ์ประจ าปีงบประมาณ์พ.ศ.2563  
 
 

Link์ภายนอก์์ : ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
ผู รับผิดชอบการให ขอม์ูล                                             ผู อน์ุม์ัติรับรอง 
 

                                                               
์์์์์์์์์์์์์์(นายสมควร์์์จินะการ์์์์์์์์์์์                              (นายนวรัตน ์์์์์วนาพันพรธกุล) 
์      ต าแหน่ง์นักจดัการงานทั่วไปช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์ต าแหน่ง์ผู อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

์์์์์์์์วันที ่ 3 0  เด์ือน์พฤศจิกายน์พ.ศ. 2563            วันที่ 3 0  เด์ือน์พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 
 

ผู ร์ับผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้น
เผยแพร่ 

 

 
(นายอรุณศักดิ์์์์์เครือดวงค า) 

พนักงานบริการ 
์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์วันที่์์3 0  เด์ือน์พฤศจิกายน์พ.ศ. 2563 

 
 

EB 9 ขอ้ 1 (3) 



  
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง แนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
 
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในสังกัดส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร์กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ป์ี   :  2์มีนาคม์์๒๕63 

 
หวัข์ อ์: รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขระดับอ าเภอ์ประจ าปีงบประมาณ์พ.ศ.2563  
์์์์์์์์์รอบท่ี์1์(ณ์วันที่์29์กพ.2563) 

 
 
รายละเอียดข อม์ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 

์์์์์์์์์์์รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขระดับอ าเภอ์ประจ าปีงบประมาณ์พ.ศ.2563  
์์์์์์์์์รอบท่ี์1์(ณ์วันที่์29์กพ.2563) 

 
 
 

Link์ภายนอก์์ : ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
ผู รับผิดชอบการให ขอม์ูล                                             ผู อน์ุม์ัติรับรอง 
 

                                                               
์์์์์์์์์์์์์์(นายสมควร์์์จินะการ์์์์์์์์์์์                              (นายนวรัตน ์์์์์วนาพันพรธกุล) 
์      ต าแหน่ง์นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์ต าแหน่ง์ผู อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

์์์์์์์์วันที ่ 2 เด์ือน์มีนาคม พ.ศ. 2563              ์์์์์์์์์์์์วันที ่ 2 เด์ือน์มีนาคม พ.ศ. 2563 
 
 

ผู ร์ับผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้น
เผยแพร่ 

 

 
(นายอรุณศักดิ์์์์์เครือดวงค า) 

พนักงานบริการ 
์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์วันที่์์2 เด์ือน์มีนาคม์พ.ศ. 2563 

 
 

EB 9 ขอ้ 1 (3) 



  
 
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง แนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
 
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในสังกัดส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร์กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ป์ี   :  15 พฤศจิกายน์์๒๕62 

 
หวัข์ อ์: กรอบแนวทางการด าเนินงานเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ าง/แผนการจัดซื้อจัดจ างฯ์  
์์์์์์์์ประจ าปีงบประมาณ์พ.ศ.2563  
์์์์์์์์์ 

 
 
รายละเอียดข อม์ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
์์์์์์์์์์์กรอบแนวทางการด าเนินงานเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ าง/แผนการจัดซื้อจัดจ างฯ์ 
์์์์์์์์ประจ าปีงบประมาณ์พ.ศ.2563  

 
Link์ภายนอก์์ : ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
ผู รับผิดชอบการให ขอม์ูล                                             ผู อน์ุม์ัติรับรอง 
 

                                                               
์์์์์์์์์์์์์์(นายสมควร์์์จินะการ์์์์์์์์์์์                              (นายนวรัตน ์์์์์วนาพันพรธกุล) 
์      ต าแหน่ง์นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์ต าแหน่ง์ผู อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

์์์์์์์์วันที ่ 1 5  เด์ือน์พฤศจิกายน พ.ศ. 2562          ์์์์วันที ่ 1 5  เด์ือน์พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 
 

ผู ร์ับผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้น
เผยแพร่ 

 

 
(นายอรุณศักดิ์์์์์เครือดวงค า) 

พนักงานบริการ 
์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์วันที่์์1 5  เด์ือน์พฤศจิกายน์พ.ศ. 2562 

 

EB 9 ขอ้ 1 (4),และข้อ 7(7.2) 



  
 
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง แนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
 
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในสังกัดส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร์กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ป์ี   :  3 มีนาคม์์๒๕63 

 
หวัข์ อ์: สรุปผลการด าเนินการเรื่องร องเรียนทั่วไป์รอบ์6์เดือน์ตัดยอด์ณ์วันที่์29์กุมภาพันธ ์ 
์์์์์์์์์์2563  
์์์์์์์์์ 

 
 
รายละเอียดข อม์ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
์์์์์์์์์์สรุปผลการด าเนินการเรื่องร องเรียนทั่วไป์รอบ์6์เดือน์ตัดยอด์ณ์วันที่์29์กุมภาพันธ ์  
์์์์์์์์์์2563  

 
Link์ภายนอก์์ : ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
ผู รับผิดชอบการให ขอม์ูล                                             ผู อน์ุม์ัติรับรอง 
 

                                                               
์์์์์์์์์์์์์์(นายสมควร์์์จินะการ์์์์์์์์์์์                              (นายนวรัตน ์์์์์วนาพันพรธกุล) 
์      ต าแหน่ง์นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์ต าแหน่ง์ผู อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์3์์มีนาคม์์2563          ์์                               ์3์์มีนาคม์์2563          ์์์์ 
 
 

ผู ร์ับผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้น
เผยแพร่ 

 

 
(นายอรุณศักดิ์์์์์เครือดวงค า) 

พนักงานบริการ 
์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์3์์มีนาคม์์2563          ์์์์ 

 

EB 9 ขอ้ 1 (5)(6) 



  
 
 
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง แนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
 
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในสังกัดส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร์กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ป์ี   :  1  ตุลาคม์2562 

 
หวัข์ อ์: สรุปผลการวิเคราะห การจัดซื้อจัดจ างในปีงบประมาณ์2562  
์์์์์์์์์ 

 
 
รายละเอียดข อม์ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
 

์์์์์์์์์์สรุปผลการวิเคราะห การจัดซื้อจัดจ างในปีงบประมาณ์2562  
 

Link์ภายนอก์์ : ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
ผู รับผิดชอบการให ขอม์ูล                                             ผู อน์ุม์ัติรับรอง 
 

                                                               
์์์์์์์์์์์์์์(นายสมควร์์์จินะการ์์์์์์์์์์์                              (นายนวรัตน ์์์์์วนาพันพรธกุล) 
์      ต าแหน่ง์นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์ต าแหน่ง์ผู อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์1  ตุลาคม์2562          ์์                               ์1  ตุลาคม์2562 
 
 

ผู ร์ับผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้น
เผยแพร่ 

 

 
(นายอรุณศักดิ์์์์์เครือดวงค า) 

พนักงานบริการ 
์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์1  ตุลาคม์2562 

EB 9 ขอ้ 7 (7.1) 



  
 
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง แนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
 
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในสังกัดส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร์กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ป์ี   :  4  พฤศจิกายน์์2562 

 
หวัข์ อ์: สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ าง์ประจ าเดือน์ตุลาคม์2562  
์์์์์์์์์ 

 
 
รายละเอียดข อม์ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
 

์์์์์์์์์์สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ าง์ประจ าเดือน์ตุลาคม์2562 
 

Link์ภายนอก์์ : ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
ผู รับผิดชอบการให ขอม์ูล                                             ผู อน์ุม์ัติรับรอง 
 

                                                               
์์์์์์์์์์์์์์(นายสมควร์์์จินะการ์์์์์์์์์์์                              (นายนวรัตน ์์์์์วนาพันพรธกุล) 
์      ต าแหน่ง์นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์ต าแหน่ง์ผู อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์4  พฤศจิกายน์์2562          ์์                               ์4  พฤศจิกายน์์2562 
 
 

ผู ร์ับผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้น
เผยแพร่ 

 

 
(นายอรุณศักดิ์์์์์เครือดวงค า) 

พนักงานบริการ 
์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์4  พฤศจิกายน์์2562 

 

EB 9 ขอ้ 1 (7) (7.5) 



  
 
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง แนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
 
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในสังกัดส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร์กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ป์ี   :  4  ธันวาคม์์2562 

 
หวัข์ อ์: สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ าง์ประจ าเดือน์พฤศจิกายน์2562  
์์์์์์์์์ 

 
 
รายละเอียดข อม์ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
 

์์์์์์์์์์สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ าง์ประจ าเดือน์พฤศจิกายน์2562 
 

Link์ภายนอก์์ : ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
ผู รับผิดชอบการให ขอม์ูล                                             ผู อน์ุม์ัติรับรอง 
 

                                                               
์์์์์์์์์์์์์์(นายสมควร์์์จินะการ์์์์์์์์์์์                              (นายนวรัตน ์์์์์วนาพันพรธกุล) 
์      ต าแหน่ง์นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์ต าแหน่ง์ผู อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์4  ธันวาคม์์2562          ์์                               ์4  ธันวาคม์์2562 
 
 

ผู ร์ับผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้น
เผยแพร่ 

 

 
(นายอรุณศักดิ์์์์์เครือดวงค า) 

พนักงานบริการ 
์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์4  ธันวาคม์์2562 
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แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง แนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
 
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในสังกัดส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร์กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ป์ี   :  6  มกราคม์์2563 

 
หวัข์ อ์: สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ าง์ประจ าเดือน์ธันวาคม์2562  
์์์์์์์์์ 

 
 
รายละเอียดข อม์ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
 

์์์์์์์์์์สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ าง์ประจ าเดือน์ธันวาคม์2562 
 

Link์ภายนอก์์ : ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
ผู รับผิดชอบการให ขอม์ูล                                             ผู อน์ุม์ัติรับรอง 
 

                                                               
์์์์์์์์์์์์์์(นายสมควร์์์จินะการ์์์์์์์์์์์                              (นายนวรัตน ์์์์์วนาพันพรธกุล) 
์      ต าแหน่ง์นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์ต าแหน่ง์ผู อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

์์์์์์์์์์์์์์์์์6  มกราคม์์2563         ์์                                  ์6  มกราคม์์2563 
 
 

ผู ร์ับผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้น
เผยแพร่ 

 

 
(นายอรุณศักดิ์์์์์เครือดวงค า) 

พนักงานบริการ 
์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์6  มกราคม์์2563 
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แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง แนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในสังกัดส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร์กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ป์ี   :  7 กุมภาพันธ   ์2563 

 
หวัข์ อ์: สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ าง์ประจ าเดือน์มกราคม์2563  
์์์์์์์์์ 

 
 
รายละเอียดข อม์ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
 

์์์์์์์์์์สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ าง์ประจ าเดือน์มกราคม์2563 
 

Link์ภายนอก์์ : ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
ผู รับผิดชอบการให ขอม์ูล                                             ผู อน์ุม์ัติรับรอง 
 

                                                               
์์์์์์์์์์์์์์(นายสมควร์์์จินะการ์์์์์์์์์์์                              (นายนวรัตน ์์์์์วนาพันพรธกุล) 
์      ต าแหน่ง์นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์ต าแหน่ง์ผู อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

์์์์์์์์์์์์์์์์์7 กุมภาพันธ   ์2563         ์์                                  ์7 กุมภาพันธ   ์2563 
 
 

ผู ร์ับผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้น
เผยแพร่ 

 

 
(นายอรุณศักดิ์์์์์เครือดวงค า) 

พนักงานบริการ 
์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์7 กุมภาพันธ   ์2563 
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แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง แนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในสังกัดส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร์กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ป์ี   :  4  มีนาคม  ์2563 

 
หวัข์ อ์: สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ าง์ประจ าเดือน์กุมภาพันธ ์2563  
์์์์์์์์์ 

 
 
รายละเอียดข อม์ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
 

์์์์์์์์์์สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ าง์ประจ าเดือน์กุมภาพันธ ์2563 
 

Link์ภายนอก์์ : ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
ผู รับผิดชอบการให ขอม์ูล                                             ผู อน์ุม์ัติรับรอง 
 

                                                               
์์์์์์์์์์์์์์(นายสมควร์์์จินะการ์์์์์์์์์์์                              (นายนวรัตน ์์์์์วนาพันพรธกุล) 
์      ต าแหน่ง์นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์ต าแหน่ง์ผู อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

์์์์์์์์์์์์์์์์์4  มีนาคม  ์2563         ์์                                  ์4  มีนาคม  ์2563 
 
 

ผู ร์ับผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้น
เผยแพร่ 

 

 
(นายอรุณศักดิ์์์์์เครือดวงค า) 

พนักงานบริการ 
์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์4  มีนาคม  ์2563 
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แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง แนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในสังกัดส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร์กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ป์ี   :  3  มีนาคม  ์2563 

 
หวัข์ อ์: รายงานผลตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ าหน าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
์์์์์์์์์์(งวดที่์1์ตัดยอด์ณ์29์์กุมภาพันธ ์2563)  
์์์์์์์์์ 

 
 
รายละเอียดข อม์ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
์์์์์์์์์์รายงานผลตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ าหน าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

์์์์์์์์์์(งวดที่์1์ตัดยอด์ณ์29์์กุมภาพันธ ์2563) 
 

Link์ภายนอก์์ : ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
ผู รับผิดชอบการให ขอม์ูล                                             ผู อน์ุม์ัติรับรอง 
 

                                                               
์์์์์์์์์์์์์์(นายสมควร์์์จินะการ์์์์์์์์์์์                              (นายนวรัตน ์์์์์วนาพันพรธกุล) 
์      ต าแหน่ง์นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์ต าแหน่ง์ผู อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

์์์์์์์์์์์์์์์์์3  มีนาคม  ์2563         ์์                                  ์3  มีนาคม  ์2563 
 
 

ผู ร์ับผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้น
เผยแพร่ 

 

 
(นายอรุณศักดิ์์์์์เครือดวงค า) 

พนักงานบริการ 
์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์3  มีนาคม  ์2563 
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แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง แนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในสังกัดส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร์กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ป์ี   :  3  มกราคม  ์2563 

 
หวัข์ อ์: คูม่ือกระบวนการอ านวยความสะดวกหรือการให บริการประชาชน 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์ 

 
 
รายละเอียดข อม์ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 

์์์์์์์์์์์คูม่ือกระบวนการอ านวยความสะดวกหรือการให บริการประชาชน) 
 

Link์ภายนอก์์ : ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
ผู รับผิดชอบการให ขอม์ูล                                             ผู อน์ุม์ัติรับรอง 
 

                                                               
์์์์์์์์์์์์์์(นายสมควร์์์จินะการ์์์์์์์์์์์                              (นายนวรัตน ์์์์์วนาพันพรธกุล) 
์      ต าแหน่ง์นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์ต าแหน่ง์ผู อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

์์์์์์์์์์์์์์์์์3  มกราคม  ์2563         ์์                                  ์3  มกราคม  ์2563 
 
 

ผู ร์ับผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้น
เผยแพร่ 

 

 
(นายอรุณศักดิ์์์์์เครือดวงค า) 

พนักงานบริการ 
์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์3  มกราคม  ์2563 
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