
 

 แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ ่อง  แนวทางการเผยแพร่ข อม ลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน์พ.ศ.์2561 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ช ่อหน่วยงาน  :  โรงพยาบาลห างฉ ตร 
ว น/เด อน/ป์    :  ์์์17์์กุมภาพ นธ ์์๒๕63 
  ห วข์ อ์์Link แสดงหล กฐานจากเว็บไซต ของหน่วยงานในระบบ์MITAS ท ่แสดงการเปิดเผยข อม ลของ
หน่วยงานท ่เป็นปัจจุบ น 
รายละเอ ยดข อม์ ล  (โดยสรุปหร อเอกสารแนบ) 
- Link แสดงหล กฐานจากเว็บไซต ของหน่วยงานในระบบ์MITAS ท ่แสดงการเปิดเผยข อม ลของ

หน่วยงานท ่เป็นปัจจุบ น 
 
Link์ภายนอก์์ : ไม์่ม  
หมายเหต์ุ์์:  เผยแพร่ทาง์www.hangchathospital.com และปิดประกาศบอร ดประชาส มพ นธ ์

โรงพยาบาลห างฉ ตร 

 
ผ  ร บผิดชอบการให ข อม์ ล                              ผ  อน์ุม์ ติร บรอง 
                                                      

                                             

์์์์์์์์์์์์์์์์์(นางศร ไพร์์สิริเขมาภรณ )์                          ์(นายนพร ตน ์์ว ชรขจรกุล) 
์      ์์์์์์์์น กจ ดการงานท ่วไปปฏิบ ติการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์นายแพทย เช ่ยวชาญ์ 
์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผ  อ านวยการโรงพยาบาลห างฉ ตร 

์์์์์์์ว นท ่ 17 เด์ อน์กุมภาพ นธ ์พ.ศ.์2563            ์์์ว นท ่ 17 เด์ อน์กุมภาพ นธ ์พ.ศ.์2563 
 

ผ  ร์ บผ์ิดชอบการนำข อม ลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
(นายอนุพงษ ์์แก วมา) 

พยาบาลวิชาช พช านาญการ 
์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นท ่์์17 เด์ อน์กุมภาพ นธ ์พ.ศ.์2563 

 

 



 

 แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ ่อง  แนวทางการเผยแพร่ข อม ลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน์พ.ศ.์2561 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ช ่อหน่วยงาน  :  โรงพยาบาลห างฉ ตร 
ว น/เด อน/ป์    :  ์์์17์์กุมภาพ นธ ์์๒๕63 
  ห วข์ อ์์นโยบายและยุทธศาสตร ของหน่วยงาน 
รายละเอ ยดข อม์ ล  (โดยสรุปหร อเอกสารแนบ) 

-         นโยบายและยุทธศาสตร ของหน่วยงาน 
Link์ภายนอก์์ : ไม์่ม  
หมายเหต์ุ์์:  เผยแพร่ทาง์www.hangchathospital.com และปิดประกาศบอร ดประชาส มพ นธ ์

โรงพยาบาลห างฉ ตร 

 
ผ  ร บผิดชอบการให ข อม์ ล                              ผ  อน์ุม์ ติร บรอง 
                                                      

                                             

์์์์์์์์์์์์์์์์์(นางศร ไพร์์สิริเขมาภรณ )์                          ์(นายนพร ตน ์์ว ชรขจรกุล) 
์      ์์์์์์์์น กจ ดการงานท ่วไปปฏิบ ติการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์นายแพทย เช ่ยวชาญ์ 
์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผ  อ านวยการโรงพยาบาลห างฉ ตร 

์์์์์์์ว นท ่ 17 เด์ อน์กุมภาพ นธ ์พ.ศ.์2563            ์์์ว นท ่ 17 เด์ อน์กุมภาพ นธ ์พ.ศ.์2563 
 

ผ  ร์ บผ์ิดชอบการนำข อม ลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
(นายอนุพงษ ์์แก วมา) 

พยาบาลวิชาช พช านาญการ 
์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นท ่์์17 เด์ อน์กุมภาพ นธ ์พ.ศ.์2563 

 

 



 

 แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ ่อง  แนวทางการเผยแพร่ข อม ลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน์พ.ศ.์2561 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ช ่อหน่วยงาน  :  โรงพยาบาลห างฉ ตร 
ว น/เด อน/ป์    :  ์์์17์์กุมภาพ นธ ์์๒๕63 
  ห วข์ อ์์แผนปฏิบ ติการประจ าปีของหน่วยงาน์และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบ ติ
การประจ าปีของหน่วยงาน์(ทุกแผน) 
 
รายละเอ ยดข อม์ ล  (โดยสรุปหร อเอกสารแนบ) 

-         1.์แผน์Planfin โรงพยาบาลห างฉ ตร 
- ์์์์์์์2.์ผลการด าเนินงานตามแผน 

Link์ภายนอก์์ : ไม์่ม  
หมายเหต์ุ์์:  เผยแพร่ทาง์www.hangchathospital.com และปิดประกาศบอร ดประชาส มพ นธ ์

โรงพยาบาลห างฉ ตร 

 
ผ  ร บผิดชอบการให ข อม์ ล                              ผ  อน์ุม์ ติร บรอง 
                                                      

                                             

์์์์์์์์์์์์์์์์์(นางศร ไพร์์สิริเขมาภรณ )์                          ์(นายนพร ตน ์์ว ชรขจรกุล) 
์      ์์์์์์์์น กจ ดการงานท ่วไปปฏิบ ติการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์นายแพทย เช ่ยวชาญ์ 
์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผ  อ านวยการโรงพยาบาลห างฉ ตร 

์์์์์์์ว นท ่ 17 เด์ อน์กุมภาพ นธ ์พ.ศ.์2563            ์์์ว นท ่ 17 เด์ อน์กุมภาพ นธ ์พ.ศ.์2563 
 

ผ  ร์ บผ์ิดชอบการนำข อม ลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
(นายอนุพงษ ์์แก วมา) 

พยาบาลวิชาช พช านาญการ 
์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นท ่์์17 เด์ อน์กุมภาพ นธ ์พ.ศ.์2563 

 

 



 

 แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ ่อง  แนวทางการเผยแพร่ข อม ลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน์พ.ศ.์2561 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ช ่อหน่วยงาน  :  โรงพยาบาลห างฉ ตร 
ว น/เด อน/ป์    :  ์์์17์์กุมภาพ นธ ์์๒๕63 
  ห วข์ อ์์แผนการใช จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน์และการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนการใช จ่ายงบรปะมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
 
รายละเอ ยดข อม์ ล  (โดยสรุปหร อเอกสารแนบ) 

- ์์์์์์์1.์ผลการด าเนินงานตามแผน 
Link์ภายนอก์์ : ไม์่ม  
หมายเหต์ุ์์:  เผยแพร่ทาง์www.hangchathospital.com และปิดประกาศบอร ดประชาส มพ นธ ์

โรงพยาบาลห างฉ ตร 

 
ผ  ร บผิดชอบการให ข อม์ ล                              ผ  อน์ุม์ ติร บรอง 
                                                      

                                             

์์์์์์์์์์์์์์์์์(นางศร ไพร์์สิริเขมาภรณ )์                          ์(นายนพร ตน ์์ว ชรขจรกุล) 
์      ์์์์์์์์น กจ ดการงานท ่วไปปฏิบ ติการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์นายแพทย เช ่ยวชาญ์ 
์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผ  อ านวยการโรงพยาบาลห างฉ ตร 

์์์์์์์ว นท ่ 17 เด์ อน์กุมภาพ นธ ์พ.ศ.์2563            ์์์ว นท ่ 17 เด์ อน์กุมภาพ นธ ์พ.ศ.์2563 
 

ผ  ร์ บผ์ิดชอบการนำข อม ลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
(นายอนุพงษ ์์แก วมา) 

พยาบาลวิชาช พช านาญการ 
์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นท ่์์17 เด์ อน์กุมภาพ นธ ์พ.ศ.์2563 

 

 



 

 แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ ่อง  แนวทางการเผยแพร่ข อม ลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน์พ.ศ.์2561 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ช ่อหน่วยงาน  :  โรงพยาบาลห างฉ ตร 
ว น/เด อน/ป์    :  ์์์17์์กุมภาพ นธ ์์๒๕63 
  ห วข์ อ์์หล กเกณฑ ข ้นตอนการแก ไขปัญหาในกรณ ท ่ม ข อร องเร ยนการปฏิบ ติงานหร อการให บริการของ
เจ าหน าท ่์และกรณ ร องเร ยนเร ่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
รายละเอ ยดข อม์ ล  (โดยสรุปหร อเอกสารแนบ) 

- ์์์์์์์หล กเกณฑ ข ้นตอนการแก ไขปัญหาในกรณ ท ่ม ข อร องเร ยนการปฏิบ ติงานหร อการให บริการของ
เจ าหน าท ่์และกรณ ร องเร ยนเร ่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
Link์ภายนอก์์ : ไม์่ม  
หมายเหต์ุ์์:  เผยแพร่ทาง์www.hangchathospital.com และปิดประกาศบอร ดประชาส มพ นธ ์

โรงพยาบาลห างฉ ตร 

 
ผ  ร บผิดชอบการให ข อม์ ล                              ผ  อน์ุม์ ติร บรอง 
                                                      

                                             

์์์์์์์์์์์์์์์์์(นางศร ไพร์์สิริเขมาภรณ )์                          ์(นายนพร ตน ์์ว ชรขจรกุล) 
์      ์์์์์์์์น กจ ดการงานท ่วไปปฏิบ ติการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์นายแพทย เช ่ยวชาญ์ 
์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผ  อ านวยการโรงพยาบาลห างฉ ตร 

์์์์์์์ว นท ่ 17 เด์ อน์กุมภาพ นธ ์พ.ศ.์2563            ์์์ว นท ่ 17 เด์ อน์กุมภาพ นธ ์พ.ศ.์2563 
 

ผ  ร์ บผ์ิดชอบการนำข อม ลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
(นายอนุพงษ ์์แก วมา) 

พยาบาลวิชาช พช านาญการ 
์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นท ่์์17 เด์ อน์กุมภาพ นธ ์พ.ศ.์2563 

 

 



 

 แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ ่อง  แนวทางการเผยแพร่ข อม ลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน์พ.ศ.์2561 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ช ่อหน่วยงาน  :  โรงพยาบาลห างฉ ตร 
ว น/เด อน/ป์    :  ์์์17์์กุมภาพ นธ ์์๒๕63 
  ห วข์ อ์์รายงานผลการด าเนินการเก ่ยวก บเร ่องร องเร ยนการปฏิบ ติงานหร อให บริการ์และการร องเร ยน
เร ่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
รายละเอ ยดข อม์ ล  (โดยสรุปหร อเอกสารแนบ) 
์์์์์์์รายงานผลการด าเนินการเก ่ยวก บเร ่องร องเร ยนการปฏิบ ติงานหร อให บริการ์และการร องเร ยนเร ่อง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

-  
Link์ภายนอก์์ : ไม์่ม  
หมายเหต์ุ์์:  เผยแพร่ทาง์www.hangchathospital.com และปิดประกาศบอร ดประชาส มพ นธ ์

โรงพยาบาลห างฉ ตร 
 

ผ  ร บผิดชอบการให ข อม์ ล                              ผ  อน์ุม์ ติร บรอง 
                                                      

                                             

์์์์์์์์์์์์์์์์์(นางศร ไพร์์สิริเขมาภรณ )์                          ์(นายนพร ตน ์์ว ชรขจรกุล) 
์      ์์์์์์์์น กจ ดการงานท ่วไปปฏิบ ติการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์นายแพทย เช ่ยวชาญ์ 
์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผ  อ านวยการโรงพยาบาลห างฉ ตร 

์์์์์์์ว นท ่ 17 เด์ อน์กุมภาพ นธ ์พ.ศ.์2563            ์์์ว นท ่ 17 เด์ อน์กุมภาพ นธ ์พ.ศ.์2563 
 

ผ  ร์ บผ์ิดชอบการนำข อม ลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
(นายอนุพงษ ์์แก วมา) 

พยาบาลวิชาช พช านาญการ 
์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นท ่์์17 เด์ อน์กุมภาพ นธ ์พ.ศ.์2563 

 

 



 

 แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ ่อง  แนวทางการเผยแพร่ข อม ลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน์พ.ศ.์2561 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ช ่อหน่วยงาน  :  โรงพยาบาลห างฉ ตร 
ว น/เด อน/ป์    :  ์์์17์์กุมภาพ นธ ์์๒๕63 
  ห วข์ อ์์ข อม ลการจ ดซ ้อจ ดจ าง 
 
รายละเอ ยดข อม์ ล  (โดยสรุปหร อเอกสารแนบ) 

1. แผนการวิเคราะห ์ผลการจ ดซ ้อจ ดจ างประจ าปีท ่ผ่านมา 
2. แผนการจ ดซ ้อจ ดจ างประจ าปี์2563 
3. ผลการด าเนินงานตามแผนจ ดซ ้อจ ดจ างประจ าปี์2563์(1์ต.ค.62-29์ก.พ.63) 
4. ประกาศ์สป.ว่าด วยแนวทางการปฏิบ ติงานเพ ่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด านการจ ดซ ้อ

จ ดจ าง์พ.ศ.์2560์และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจ ดซ ้อจ ดจ างของหน่วยงานในการ
เปิดเผยข อม ลความข ดแย งทางผลประโยชน ของห วหน าเจ าหน าท ่ 

5. แบบสรุปผลการจ ดหาพ สดุในแต่ละรอบเด อน์(สขร.1) 
-  

Link์ภายนอก์์ : ไม์่ม  
หมายเหต์ุ์์:  เผยแพร่ทาง์www.hangchathospital.com และปิดประกาศบอร ดประชาส มพ นธ ์

โรงพยาบาลห างฉ ตร 
 

ผ  ร บผิดชอบการให ข อม์ ล                              ผ  อน์ุม์ ติร บรอง 
                                                      

                                             

์์์์์์์์์์์์์์์์์(นางศร ไพร์์สิริเขมาภรณ )์                          ์(นายนพร ตน ์์ว ชรขจรกุล) 
์      ์์์์์์์์น กจ ดการงานท ่วไปปฏิบ ติการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์นายแพทย เช ่ยวชาญ์ 
์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผ  อ านวยการโรงพยาบาลห างฉ ตร 

์์์์์์์ว นท ่ 17 เด์ อน์กุมภาพ นธ ์พ.ศ.์2563            ์์์ว นท ่ 17 เด์ อน์กุมภาพ นธ ์พ.ศ.์2563 
 

ผ  ร์ บผ์ิดชอบการนำข อม ลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
(นายอนุพงษ ์์แก วมา) 

พยาบาลวิชาช พช านาญการ 
์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นท ่์์17 เด์ อน์กุมภาพ นธ ์พ.ศ.์2563 



 

 แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ ่อง  แนวทางการเผยแพร่ข อม ลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน์พ.ศ.์2561 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ช ่อหน่วยงาน  :  โรงพยาบาลห างฉ ตร 
ว น/เด อน/ป์    :  ์์์17์์กุมภาพ นธ ์์๒๕63 
  ห วข์ อ์์ค ่ม อ์การปฺฏิบ ติงาน 
 
รายละเอ ยดข อม์ ล  (โดยสรุปหร อเอกสารแนบ) 

- ์์์์์์์์์1.ค ่ม อ์การปฺฏิบ ติงาน 
Link์ภายนอก์์ : ไม์่ม  
หมายเหต์ุ์์:  เผยแพร่ทาง์www.hangchathospital.com และปิดประกาศบอร ดประชาส มพ นธ ์

โรงพยาบาลห างฉ ตร 

 
ผ  ร บผิดชอบการให ข อม์ ล                              ผ  อน์ุม์ ติร บรอง 
                                                      

                                             

์์์์์์์์์์์์์์์์์(นางศร ไพร์์สิริเขมาภรณ )์                          ์(นายนพร ตน ์์ว ชรขจรกุล) 
์      ์์์์์์์์น กจ ดการงานท ่วไปปฏิบ ติการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์นายแพทย เช ่ยวชาญ์ 
์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผ  อ านวยการโรงพยาบาลห างฉ ตร 

์์์์์์์ว นท ่ 17 เด์ อน์กุมภาพ นธ ์พ.ศ.์2563            ์์์ว นท ่ 17 เด์ อน์กุมภาพ นธ ์พ.ศ.์2563 
 

ผ  ร์ บผ์ิดชอบการนำข อม ลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
(นายอนุพงษ ์์แก วมา) 

พยาบาลวิชาช พช านาญการ 
์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นท ่์์17 เด์ อน์กุมภาพ นธ ์พ.ศ.์2563 

 

 



 

 แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ ่อง  แนวทางการเผยแพร่ข อม ลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน์พ.ศ.์2561 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ช ่อหน่วยงาน  :  โรงพยาบาลห างฉ ตร 
ว น/เด อน/ป์    :  ์์์17์์กุมภาพ นธ ์์๒๕63 
  ห วข์ อ์์มาตรฐานข ้นตอนการให บริการ์(ภารกิจให บริการประชาชน์ตาม์พ.ร.บ.์การอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ์พ.ศ.์2558) 
 
รายละเอ ยดข อม์ ล  (โดยสรุปหร อเอกสารแนบ) 
์์์์์์์์์ มาตรฐานข ้นตอนการให บริการ์(ภารกิจให บริการประชาชน์ตาม์พ.ร.บ.์การอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ์พ.ศ.์2558) 

-  
Link์ภายนอก์์ : ไม์่ม  
หมายเหต์ุ์์:  เผยแพร่ทาง์www.hangchathospital.com และปิดประกาศบอร ดประชาส มพ นธ ์

โรงพยาบาลห างฉ ตร 
 

ผ  ร บผิดชอบการให ข อม์ ล                              ผ  อน์ุม์ ติร บรอง 
                                                      

                                             

์์์์์์์์์์์์์์์์์(นางศร ไพร์์สิริเขมาภรณ )์                          ์(นายนพร ตน ์์ว ชรขจรกุล) 
์      ์์์์์์์์น กจ ดการงานท ่วไปปฏิบ ติการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์นายแพทย เช ่ยวชาญ์ 
์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผ  อ านวยการโรงพยาบาลห างฉ ตร 

์์์์์์์ว นท ่ 17 เด์ อน์กุมภาพ นธ ์พ.ศ.์2563            ์์์ว นท ่ 17 เด์ อน์กุมภาพ นธ ์พ.ศ.์2563 
 

ผ  ร์ บผ์ิดชอบการนำข อม ลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
(นายอนุพงษ ์์แก วมา) 

พยาบาลวิชาช พช านาญการ 
์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นท ่์์17 เด์ อน์กุมภาพ นธ ์พ.ศ.์2563 

 

 


