
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ ่อง์์แนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ ลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ช ่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เด อน/ปี์:์13์มีนาคม์2563 
 
ห วข อ์:์์แสดงการเปิดเผยข อม ลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เร ่อง์ผ  บริหารหน่วยงาน 

 
รายละเอียดข อม ล์(โดยสรุปหร อเอกสารแนบ)    
           แสดงการเปิดเผยข อม ลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เร ่อง์ผ  บริหารหน่วยงาน์์์์์์์์์์ 

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผ  ร บผิดชอบการให ข อม ล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผ  อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประย ร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผ  ร์ บผ์ิดชอบการนำข อม ลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓ 
 

EB 9 ข อ์2 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ ่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ ลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ช ่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เด อน/ปี์:์13์มีนาคม์2563 
 
ห วข อ:์์แสดงการเปิดเผยข อม ลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เร ่อง นโยบายของผ  บริหาร 
 
รายละเอียดข อม ล์(โดยสรุปหร อเอกสารแนบ)          
          แสดงการเปิดเผยข อม ลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เร ่อง นโยบายของผ  บริหาร 
์์์์์์์์์์ 

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผ  ร บผิดชอบการให ข อม ล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผ  อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประย ร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผ  ร์ บผ์ิดชอบการนำข อม ลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ ่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ ลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ช ่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เด อน/ปี์:์13์มีนาคม์2563 
 
ห วข อ:์์แสดงการเปิดเผยขอ้มลูของหนว่ยงานท่ีเป็นปัจจบุนั เรื่อง โครงสรา้งหนว่ยงาน  
 
รายละเอียดข อม ล์(โดยสรุปหร อเอกสารแนบ)           
์์์์์์์์์์แสดงการเปิดเผยข อม ลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เร ่อง์โครงสร างหน่วยงาน  
 

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผ  ร บผิดชอบการให ข อม ล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผ  อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประย ร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผ  ร์ บผ์ิดชอบการนำข อม ลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ ่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ ลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ช ่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เด อน/ปี์:์13์มีนาคม์2563 
 
ห วข อ:์์แสดงการเปิดเผยขอ้มลูของหนว่ยงานท่ีเป็นปัจจบุนั เรื่อง หนา้และอ านาจของหนว่ยงาน ตาม
กฏหมายจดัตัง้ หรือกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
รายละเอียดข อม ล์(โดยสรุปหร อเอกสารแนบ)           
์์์์์์์์์์แสดงการเปิดเผยข อม ลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เร ่อง์หน าและอ านาจของหน่วยงาน์ตามกฏหมาย
จ ดต ้ง์หร อกฏหมายที่เก่ียวข อง 
 

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผ  ร บผิดชอบการให ข อม ล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผ  อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประย ร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผ  ร์ บผ์ิดชอบการนำข อม ลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ ่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ ลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ช ่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เด อน/ปี์:์13์มีนาคม์2563 
 
ห วข อ:์แสดงการเปิดเผยข อม ลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เร ่อง์วิส ยท ศน ์พ นธกิจ์ค่านิยม์MOPH  
 
รายละเอียดข อม ล์(โดยสรุปหร อเอกสารแนบ)          
์์์์์์์์์์แสดงการเปิดเผยข อม ลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เร ่อง์วิส ยท ศน ์พ นธกิจ์ค่านิยม์MOPH  

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผ  ร บผิดชอบการให ข อม ล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผ  อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประย ร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผ  ร์ บผ์ิดชอบการนำข อม ลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ ่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ ลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ช ่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เด อน/ปี์:์13์มีนาคม์2563 
 
ห วข อ:์์แสดงการเปิดเผยข อม ลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เร ่อง ยุทธศาสตร ของประเทศโดยรวม 
 
รายละเอียดข อม ล์(โดยสรุปหร อเอกสารแนบ)           
์์์์์์์์์์แสดงการเปิดเผยข อม ลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เร ่อง ยุทธศาสตร ของประเทศโดยรวม 

 
 

Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผ  ร บผิดชอบการให ข อม ล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผ  อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประย ร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผ  ร์ บผ์ิดชอบการนำข อม ลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ ่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ ลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ช ่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เด อน/ปี์:์13์มีนาคม์2563 
 
ห วข อ:์์แสดงการเปิดเผยข อม ลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เร ่อง์พ.ร.บ.์มาตราฐานทางจริยธรรม 
 
รายละเอียดข อม ล์(โดยสรุปหร อเอกสารแนบ)          - 
์์์์์์์์์์แสดงการเปิดเผยข อม ลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เร ่อง์พ.ร.บ.์มาตราฐานทางจริยธรรม 
 

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผ  ร บผิดชอบการให ข อม ล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผ  อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประย ร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผ  ร์ บผ์ิดชอบการนำข อม ลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ ่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ ลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ช ่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เด อน/ปี์:์13์มีนาคม์2563 
 
ห วข อ:์์แสดงการเปิดเผยขอ้มลูของหนว่ยงานท่ีเป็นปัจจบุนั เรื่อง ประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรือน 
  
 
รายละเอียดข อม ล์(โดยสรุปหร อเอกสารแนบ)          - 
์์์์์์์์์์แสดงการเปิดเผยข อม ลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เร ่อง ประมวลจริยธรรมข าราชการพลเร อน   

 
 

Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผ  ร บผิดชอบการให ข อม ล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผ  อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประย ร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผ  ร์ บผ์ิดชอบการนำข อม ลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ ่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ ลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ช ่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เด อน/ปี์:์13์มีนาคม์2563 
 
ห วข อ:์์แสดงการเปิดเผยข อม ลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เร ่อง ข อบ งค บส าน กงานปล ดกระทรวงสาธารรสุขว่า
ด วยจรรยาบรรณข าราชการ  
 
รายละเอียดข อม ล์(โดยสรุปหร อเอกสารแนบ)           
์์์์์์์์์์แสดงการเปิดเผยข อม ลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เร ่อง ข อบ งค บส าน กงานปล ดกระทรวงสาธารรสุขว่า
ด วยจรรยาบรรณข าราชการ  
 

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผ  ร บผิดชอบการให ข อม ล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผ  อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประย ร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผ  ร์ บผ์ิดชอบการนำข อม ลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ ่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ ลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ช ่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เด อน/ปี์:์13์มีนาคม์2563 
 
ห วข อ:์์แสดงการเปิดเผยข อม ลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เร ่อง อินโฟกราฟิคคณะกรรมการจริยธรรม์ประจ า
ส าน กงานปล ดกระทรวงสาธารรสุข 
 
รายละเอียดข อม ล์(โดยสรุปหร อเอกสารแนบ)          - 
์์์์์์์์์์แสดงการเปิดเผยข อม ลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เร ่อง อินโฟกราฟิคคณะกรรมการจริยธรรม์ประจ า
ส าน กงานปล ดกระทรวงสาธารรสุข 
 

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผ  ร บผิดชอบการให ข อม ล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผ  อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประย ร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผ  ร์ บผ์ิดชอบการนำข อม ลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ ่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ ลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ช ่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เด อน/ปี์:์13์มีนาคม์2563 
 
ห วข อ:์์แสดงการเปิดเผยขอ้มลูของหนว่ยงานท่ีเป็นปัจจบุนั เรื่อง จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสขุ 
 
รายละเอียดข อม ล์(โดยสรุปหร อเอกสารแนบ)           
์์์์์์์์์์แสดงการเปิดเผยข อม ลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เร ่อง จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผ  ร บผิดชอบการให ข อม ล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผ  อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประย ร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผ  ร์ บผ์ิดชอบการนำข อม ลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ ่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ ลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ช ่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เด อน/ปี์:์13์มีนาคม์2563 
 
ห วข อ:์์แสดงการเปิดเผยขอ้มลูของหนว่ยงานท่ีเป็นปัจจบุนั เรื่อง นโยบายและยทุธศาสตรข์องหนว่ยงาน 
 
รายละเอียดข อม ล์(โดยสรุปหร อเอกสารแนบ)           
์์์์์์์์์์แสดงการเปิดเผยข อม ลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เร ่อง นโยบายและยุทธศาสตร ของหน่วยงาน 
 

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผ  ร บผิดชอบการให ข อม ล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผ  อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประย ร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผ  ร์ บผ์ิดชอบการนำข อม ลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ ่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ ลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ช ่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เด อน/ปี์:์13์มีนาคม์2563 
 
ห วข อ:์์แสดงการเปิดเผยขอ้มลูของหนว่ยงานท่ีเป็นปัจจบุนั เรื่อง แผนปฏิบตักิารประจ าปีของหน่วยงาน ์์์์์์์์์์ 
 
รายละเอียดข อม ล์(โดยสรุปหร อเอกสารแนบ)           
์์์์์์์์์์แสดงการเปิดเผยข อม ลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เร ่อง แผนปฏิบ ติการประจ าปีของหน่วยงาน ์ 
์์์์์์์์์ 

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผ  ร บผิดชอบการให ข อม ล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผ  อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประย ร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผ  ร์ บผ์ิดชอบการนำข อม ลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ ่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ ลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ช ่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เด อน/ปี์:์13์มีนาคม์2563 
 
ห วข อ:์์แสดงการเปิดเผยข อม ลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เร ่อง แผนการใช จ่ายงบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงาน           
 
รายละเอียดข อม ล์(โดยสรุปหร อเอกสารแนบ)           
์์์์์์์์์์แสดงการเปิดเผยข อม ลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เร ่อง แผนการใช จ่ายงบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงาน          
  

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผ  ร บผิดชอบการให ข อม ล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผ  อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประย ร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์ 13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผ  ร์ บผ์ิดชอบการนำข อม ลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ ่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ ลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ช ่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เด อน/ปี์:์13์มีนาคม์2563 
 
ห วข อ:์์แสดงการเปิดเผยข อม ลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เร ่อง หล กเกณฑ ข ้นตอนการแก ไขปัญหาในกรณีท่ีมี
การร องเรียน           
 
รายละเอียดข อม ล์(โดยสรุปหร อเอกสารแนบ)           
์์์์์์์์์์แสดงการเปิดเผยข อม ลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เร ่อง หล กเกณฑ ข ้นตอนการแก ไขปัญหาในกรณีท่ีมี
การร องเรียน           
 

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผ  ร บผิดชอบการให ข อม ล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผ  อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประย ร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผ  ร์ บผ์ิดชอบการนำข อม ลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ ่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ ลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ช ่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เด อน/ปี์:์13์มีนาคม์2563 
 
ห วข อ:์์แสดงการเปิดเผยข อม ลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เร ่อง รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวก บเร ่อง
ร องเรียน     
 
รายละเอียดข อม ล์(โดยสรุปหร อเอกสารแนบ)           
์์์์์์์์์์  แสดงการเปิดเผยข อม ลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เร ่อง รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวก บเร ่อง
ร องเรียน     
 

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผ  ร บผิดชอบการให ข อม ล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผ  อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประย ร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผ  ร์ บผ์ิดชอบการนำข อม ลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ ่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ ลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ช ่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เด อน/ปี์:์13์มีนาคม์2563 
 
ห วข อ:์์แสดงการเปิดเผยข อม ลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เร ่อง ขอ้มลูการจดัซือ้จดัจา้ง แผนการวิเคราะหผ์ล
การจดัซือ้จดัจา้งประจ าปีท่ีผ่านมา 
 
รายละเอียดข อม ล์(โดยสรุปหร อเอกสารแนบ)           
์์์์์์์์์์แสดงการเปิดเผยข อม ลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เร ่อง ข อม ลการจ ดซ ้อจ ดจ าง์แผนการวิเคราะห ผล
การจ ดซ ้อจ ดจ างประจ าปีที่ผ่านมา 
 

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผ  ร บผิดชอบการให ข อม ล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผ  อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประย ร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผ  ร์ บผ์ิดชอบการนำข อม ลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ ่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ ลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ช ่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เด อน/ปี์:์13์มีนาคม์2563 
 
ห วข อ:์์แสดงการเปิดเผยข อม ลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เร ่อง แผนการจ ดซ ้อจ ดจ างประจ าปี 
 
รายละเอียดข อม ล์(โดยสรุปหร อเอกสารแนบ)         - 
์์์์์์์์์์แสดงการเปิดเผยข อม ลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เร ่อง แผนการจ ดซ ้อจ ดจ างประจ าปี 
 

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผ  ร บผิดชอบการให ข อม ล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผ  อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประย ร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผ  ร์ บผ์ิดชอบการนำข อม ลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ ่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ ลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ช ่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เด อน/ปี์:์13์มีนาคม์2563 
 
ห วข อ:์์แสดงการเปิดเผยขอ้มลูของหนว่ยงานท่ีเป็นปัจจบุนั เรื่อง ผลการด าเนินการตามแผนการจดัซือ้จดัจา้ง
ประจ าปี        
 
รายละเอียดข อม ล์(โดยสรุปหร อเอกสารแนบ)         
์์์์์์์์์์แสดงการเปิดเผยข อม ลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เร ่อง ผลการด าเนินการตามแผนการจ ดซ ้อจ ดจ าง
ประจ าปี        

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผ  ร บผิดชอบการให ข อม ล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผ  อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประย ร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผ  ร์ บผ์ิดชอบการนำข อม ลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ ่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ ลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ช ่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เด อน/ปี์:์13์มีนาคม์2563 
 
ห วข อ:์์แสดงการเปิดเผยขอ้มลูของหนว่ยงานท่ีเป็นปัจจบุนั เรื่อง ประกาศ แนวทางการปฏิบตังิานเพื่อ
ตรวจสอบบคุลากรในหน่วยงานดา้นการจดัซือ้จดัจา้ง  
 
รายละเอียดข อม ล์(โดยสรุปหร อเอกสารแนบ)          
์์์์์์์์์์แสดงการเปิดเผยข อม ลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เร ่อง ประกาศ์แนวทางการปฏิบ ติงานเพ ่อตรวจสอบ
บุคลากรในหน่วยงานด านการจ ดซ ้อจ ดจ าง 
 

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผ  ร บผิดชอบการให ข อม ล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผ  อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประย ร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผ  ร์ บผ์ิดชอบการนำข อม ลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ ่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ ลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ช ่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เด อน/ปี์:์13์มีนาคม์2563 
 
ห วข อ:์์แสดงการเปิดเผยข อม ลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เร ่อง แบบสรุปการจ ดหาพ สดุในแต่ละรอบเด อน์
(สขร.1)  
 
รายละเอียดข อม ล์(โดยสรุปหร อเอกสารแนบ)          
์์์์์์์์์์แสดงการเปิดเผยข อม ลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เร ่อง แบบสรุปการจ ดหาพ สดุในแต่ละรอบเด อน์
(สขร.1) 
 

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผ  ร บผิดชอบการให ข อม ล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผ  อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประย ร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผ  ร์ บผ์ิดชอบการนำข อม ลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ ่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ ลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ช ่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เด อน/ปี์:์13์มีนาคม์2563 
 
ห วข อ:์์แสดงการเปิดเผยขอ้มลูของหนว่ยงานท่ีเป็นปัจจบุนั เรื่อง มาตราฐานหรือคูมื่อการปฏิบตังิาน 
 
รายละเอียดข อม ล์(โดยสรุปหร อเอกสารแนบ)          
         แสดงการเปิดเผยข อม ลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เร ่อง มาตราฐานหร อค ่ม อการปฏิบ ติงาน 
์์์์์์์์์์ 

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผ  ร บผิดชอบการให ข อม ล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผ  อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประย ร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผ  ร์ บผ์ิดชอบการนำข อม ลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์13์เด์ อน์มีนาคม์พ.ศ. 256๓ 
 


