
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค 
โรงพยาบาลสบเมย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖3 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชือ่หน่วยงาน : โรงพยาบาลสบเมย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
วัน/เดือน/ปี :  ๘ ธันวาคม  ๒๕๖3 
หัวข้อ :  เรื่อง  เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์ของหน่วยงานหรือช่องทางอ่ืนที่เป็นปัจจุบัน 
  

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
        ๑.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย 
           1.1 ข้อมูล 
               1.2 นโยบายของผู้บริหาร 
               1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 
               1.4 หน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกีย่วขอ้ง 
               1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงาน หรอืการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
               1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ทีแ่สดงข้อมูลข่าวสารที่เกีย่วกับการด าเนนิงานของหน่วยงาน  
               1.7 ข้อมูลการติดต่อ         
               1.8 ชอ่งทางการรับฟังความคิดเห็น  
               1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 
               1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 
               1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
               1.12 ประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 
               1.13 ข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
               1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการ 
               1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)         
Link ภายนอก :  ไม่มี 
หมายเหตุ ............................................................................................................................. ........................ 
 

        ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                               ผู้อนุมัติรับรอง 
 
         (นางวาสนา     วงค์มิตร)                                            (นายจักรี    คมสาคร) 
      หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
      วันที่  ๘ ธันวาคม  ๒๕๖3                                            วันที่ ๘ ธันวาคม  ๒๕๖3 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(นายพงศวัฒน์    สมแก้ว) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  ๘ ธันวาคม  ๒๕๖3 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค 
โรงพยาบาลสบเมย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖3 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชือ่หน่วยงาน : โรงพยาบาลสบเมย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
วัน/เดือน/ปี :  ๘ ธันวาคม  ๒๕๖3 
หัวข้อ :  เรื่อง  เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์ของหน่วยงานหรือช่องทางอ่ืนที่เป็นปัจจุบัน 
  

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          ๑. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
           
Link ภายนอก :  ไม่มี 
หมายเหตุ 
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................................................................  

 

        ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                               ผู้อนุมัติรับรอง 
 
         (นางวาสนา     วงค์มิตร)                                            (นายจักรี    คมสาคร) 
      หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
      วันที่  ๘ ธันวาคม  ๒๕๖3                                            วันที่ ๘ ธันวาคม  ๒๕๖3 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(นายพงศวัฒน์    สมแก้ว) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  ๘ ธันวาคม  ๒๕๖3 
 

 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค 
โรงพยาบาลสบเมย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖3 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชือ่หน่วยงาน : โรงพยาบาลสบเมย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
วัน/เดือน/ปี :  ๘ ธันวาคม  ๒๕๖3 
หัวข้อ :  เรื่อง  เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์ของหน่วยงานหรือช่องทางอ่ืนที่เป็นปัจจุบัน 
  

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          ๑.แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน ทุกแผน) 
           
Link ภายนอก :  ไม่มี 
หมายเหตุ 
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................................................................  

 

        ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                               ผู้อนุมัติรับรอง 
 
         (นางวาสนา     วงค์มิตร)                                            (นายจักรี    คมสาคร) 
      หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
      วันที่  ๘ ธันวาคม  ๒๕๖3                                            วันที่ ๘ ธันวาคม  ๒๕๖3 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(นายพงศวัฒน์    สมแก้ว) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  ๘ ธันวาคม  ๒๕๖3 
 

 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค 
โรงพยาบาลสบเมย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖3 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชือ่หน่วยงาน : โรงพยาบาลสบเมย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
วัน/เดือน/ปี :  ๘ ธันวาคม  ๒๕๖3 
หัวข้อ :  เรื่อง  เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์ของหน่วยงานหรือช่องทางอ่ืนที่เป็นปัจจุบัน 
  

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          ๑.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
           
Link ภายนอก :  ไม่มี 
หมายเหตุ 
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................................................................  

 

        ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                               ผู้อนุมัติรับรอง 
 
         (นางวาสนา     วงค์มิตร)                                            (นายจักรี    คมสาคร) 
      หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
      วันที่  ๘ ธันวาคม  ๒๕๖3                                            วันที่ ๘ ธันวาคม  ๒๕๖3 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(นายพงศวัฒน์    สมแก้ว) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  ๘ ธันวาคม  ๒๕๖3 
 

 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค 
โรงพยาบาลสบเมย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖3 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชือ่หน่วยงาน : โรงพยาบาลสบเมย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
วัน/เดือน/ปี :  ๘ ธันวาคม  ๒๕๖3 
หัวข้อ :  เรื่อง  เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์ของหน่วยงานหรือช่องทางอ่ืนที่เป็นปัจจุบัน 
  

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          ๑.หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
           
Link ภายนอก :  ไม่มี 
หมายเหตุ 
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................................................................  

 

        ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                               ผู้อนุมัติรับรอง 
 
         (นางวาสนา     วงค์มิตร)                                            (นายจักรี    คมสาคร) 
      หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
      วันที่  ๘ ธันวาคม  ๒๕๖3                                            วันที่ ๘ ธันวาคม  ๒๕๖3 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(นายพงศวัฒน์    สมแก้ว) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  ๘ ธันวาคม  ๒๕๖3 
 

 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค 
โรงพยาบาลสบเมย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖3 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชือ่หน่วยงาน : โรงพยาบาลสบเมย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
วัน/เดือน/ปี :  ๘ ธันวาคม  ๒๕๖3 
หัวข้อ :  เรื่อง  เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์ของหน่วยงานหรือช่องทางอ่ืนที่เป็นปัจจุบัน 
  

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          ๑.หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
           
Link ภายนอก :  ไม่มี 
หมายเหตุ 
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................................................................  

 

        ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                               ผู้อนุมัติรับรอง 
 
         (นางวาสนา     วงค์มิตร)                                            (นายจักรี    คมสาคร) 
      หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
      วันที่  ๘ ธันวาคม  ๒๕๖3                                            วันที่ ๘ ธันวาคม  ๒๕๖3 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(นายพงศวัฒน์    สมแก้ว) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  ๘ ธันวาคม  ๒๕๖3 
 

 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค 
โรงพยาบาลสบเมย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖3 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชือ่หน่วยงาน : โรงพยาบาลสบเมย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
วัน/เดือน/ปี :  ๘ ธันวาคม  ๒๕๖3 
หัวข้อ :  เรื่อง  เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์ของหน่วยงานหรือช่องทางอ่ืนที่เป็นปัจจุบัน 
  

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          ๑.รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 
           
Link ภายนอก :  ไม่มี 
หมายเหตุ 
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................................................................  

 

        ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                               ผู้อนุมัติรับรอง 
 
         (นางวาสนา     วงค์มิตร)                                            (นายจักรี    คมสาคร) 
      หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
      วันที่  ๘ ธันวาคม  ๒๕๖3                                            วันที่ ๘ ธันวาคม  ๒๕๖3 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(นายพงศวัฒน์    สมแก้ว) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  ๘ ธันวาคม  ๒๕๖3 
 

 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค 
โรงพยาบาลสบเมย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖3 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชือ่หน่วยงาน : โรงพยาบาลสบเมย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
วัน/เดือน/ปี :  ๘ ธันวาคม  ๒๕๖3 
หัวข้อ :  เรื่อง  เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์ของหน่วยงานหรือช่องทางอ่ืนที่เป็นปัจจุบัน 
  

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          ๑.รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ           
Link ภายนอก :  ไม่มี 
หมายเหตุ 
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................................................................  

 

        ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                               ผู้อนุมัติรับรอง 
 
         (นางวาสนา     วงค์มิตร)                                            (นายจักรี    คมสาคร) 
      หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
      วันที่  ๘ ธันวาคม  ๒๕๖3                                            วันที่ ๘ ธันวาคม  ๒๕๖3 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(นายพงศวัฒน์    สมแก้ว) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  ๘ ธันวาคม  ๒๕๖3 
 

 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค 
โรงพยาบาลสบเมย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖3 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชือ่หน่วยงาน : โรงพยาบาลสบเมย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
วัน/เดือน/ปี :  ๘ ธันวาคม  ๒๕๖3 
หัวข้อ :  เรื่อง  เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์ของหน่วยงานหรือช่องทางอ่ืนที่เป็นปัจจุบัน 
  

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          ๑.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 
             1.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีที่ผ่าน 
             1.2 แผนการจัดซือ้จัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปี 
             1.3 ผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปี 
             1.4 ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบ    
                   บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจใน     
                   การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้า   
                   เจ้าหน้าที ่
             9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1) 
           
Link ภายนอก :  ไม่มี 
หมายเหตุ 
............................................................................................................................. ............................................... 
 

        ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                               ผู้อนุมัติรับรอง 
 
         (นางวาสนา     วงค์มิตร)                                            (นายจักรี    คมสาคร) 
      หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
      วันที่  ๘ ธันวาคม  ๒๕๖3                                            วันที่ ๘ ธันวาคม  ๒๕๖3 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(นายพงศวัฒน์    สมแก้ว) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  ๘ ธันวาคม  ๒๕๖3 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค 
โรงพยาบาลสบเมย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖3 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชือ่หน่วยงาน : โรงพยาบาลสบเมย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
วัน/เดือน/ปี :  ๘ ธันวาคม  ๒๕๖3 
หัวข้อ :  เรื่อง  เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์ของหน่วยงานหรือช่องทางอ่ืนที่เป็นปัจจุบัน 
  

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          ๑.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน  
           
Link ภายนอก :  ไม่มี 
หมายเหตุ 
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................................................................  

 

        ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                               ผู้อนุมัติรับรอง 
 
         (นางวาสนา     วงค์มิตร)                                            (นายจักรี    คมสาคร) 
      หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
      วันที่  ๘ ธันวาคม  ๒๕๖3                                            วันที่ ๘ ธันวาคม  ๒๕๖3 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(นายพงศวัฒน์    สมแก้ว) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  ๘ ธันวาคม  ๒๕๖3 
 

 
 
 
 


