
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน :ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 
วัน/เดือน/ปี : 10  มกราคม  2563 
หัวข้อ : รายงานการเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
รายงานการเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
 
 
 
Link ภายนอก :https://www.hosthai.com 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
               ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 

 
                                      
               (นายนิเวศน์  สายวงค์ปัญญา)                             (นายศุภฤกษ์  ทิฉลาด) 
      ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ             ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 
    วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 256๓                วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 256๓                   
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นายนิเวศน์  สายวงค์ปัญญา) 
 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 256๓                   
 

 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน :ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 
วัน/เดือน/ปี : 14 มกราคม  2563 
หัวข้อ : รายงานการประชุมคณะท างานเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
รายงานการประชุมคณะท างานเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (25 
ธันวาคม 2562) 
 
 
 
 
Link ภายนอก : https://www.hosthai.com 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
               ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 

 
                                      
               (นายนิเวศน์  สายวงค์ปัญญา)                             (นายศุภฤกษ์  ทิฉลาด) 
      ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ             ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 
    วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 256๓                วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 256๓                   
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นายนิเวศน์  สายวงค์ปัญญา) 
 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 256๓                   



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน :ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 
วัน/เดือน/ปี : 15  มกราคม  2563 
หัวข้อ : หนังสือสั่งการ แจ้ง มาตรการ กลไก และระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
  หนังสือสั่งการ แจ้ง มาตรการ กลไก และระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
Link ภายนอก : https://www.hosthai.com 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
               ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 

 
                                      
               (นายนิเวศน์  สายวงค์ปัญญา)                             (นายศุภฤกษ์  ทิฉลาด) 
      ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ             ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 
    วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 256๓                วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 256๓                   
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นายนิเวศน์  สายวงค์ปัญญา) 
 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 256๓                   



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน :ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 
วัน/เดือน/ปี : 3 กุมภาพันธ์  2563 
หัวข้อ : รายงานสรุปผลการก ากับติดตาม มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 รายงานสรุปผลการก ากับติดตาม มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
รอบท่ี 1 (ตค.2562-กพ.2563) 
 
 
 
 
Link ภายนอก :https://www.hosthai.com 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
              ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 

 
                                      
               (นายนิเวศน์  สายวงค์ปัญญา)                             (นายศุภฤกษ์  ทิฉลาด) 
      ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ             ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 
    วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๓                วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๓                   
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นายนิเวศน์  สายวงค์ปัญญา) 
 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๓                   



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน :ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 
วัน/เดือน/ปี : 10 ธันวาคม 2563 
หัวข้อ : ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน และหน่วยงานผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
2.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 
 
 
 
Link ภายนอก : https://www.hosthai.com 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
               ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 

 
                                      
               (นายนิเวศน์  สายวงค์ปัญญา)                             (นายศุภฤกษ์  ทิฉลาด) 
      ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ             ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 
    วันที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562                วันที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562                   
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นายนิเวศน์  สายวงค์ปัญญา) 
 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

วันที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562                  
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน :ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 
วัน/เดือน/ปี :24 ธันวาคม 2563 
หัวข้อ:ช่องทางการร้องเรียน และข้ันตอนผ่านระบบต่างๆ ปี 2563 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
1.หลักฐานช่องทางการร้องเรียน และข้ันตอนผ่านระบบต่างๆ ปี 2563 
 
 
 
Link ภายนอก:https://www.hosthai.com 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
               ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 

 
                                      
               (นายนิเวศน์  สายวงค์ปัญญา)                             (นายศุภฤกษ์  ทิฉลาด) 
      ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ             ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 
    วันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562                วันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562                   
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นายนิเวศน์  สายวงค์ปัญญา) 
 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

วันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562                  
 

 


