
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง์์แนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เดือน/ปี์:์1์ธ นวาคม์2563 
 
ห วข อ์:์์แสดงการเปิดเผยข อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เรื่อง์ผู บริหารหน่วยงาน 

 
รายละเอียดข อมูล์(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)    
           แสดงการเปิดเผยข อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เรื่อง์ผู บริหารหน่วยงาน์์์์์์์์์์ 

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผู ร บผิดชอบการให ข อมูล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผู อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประยูร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผู ร์ บผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 
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แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เดือน/ปี์:์1์ธ นวาคม์2563 
 
ห วข อ:์์แสดงการเปิดเผยข อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เรื่อง นโยบายของผู บริหาร 
 
รายละเอียดข อมูล์(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)          
          แสดงการเปิดเผยข อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เรื่อง นโยบายของผู บริหาร 
์์์์์์์์์์ 

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผู ร บผิดชอบการให ข อมูล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผู อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประยูร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผู ร์ บผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เดือน/ปี์:์1์ธ นวาคม์2563 
 
ห วข อ:์์แสดงการเปิดเผยข้อมลูของหนว่ยงานท่ีเป็นปัจจบุนั เร่ือง โครงสร้างหนว่ยงาน  
 
รายละเอียดข อมูล์(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)           
์์์์์์์์์์แสดงการเปิดเผยข อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เรื่อง์โครงสร างหน่วยงาน  
 

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผู ร บผิดชอบการให ข อมูล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผู อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประยูร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผู ร์ บผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เดือน/ปี์:์1์ธ นวาคม์2563 
 
ห วข อ:์์แสดงการเปิดเผยข้อมลูของหนว่ยงานท่ีเป็นปัจจบุนั เร่ือง หน้าและอ านาจของหนว่ยงาน ตาม
กฏหมายจดัตัง้ หรือกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง 
 
รายละเอียดข อมูล์(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)           
์์์์์์์์์์แสดงการเปิดเผยข อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เรื่อง์หน าและอ านาจของหน่วยงาน์ตามกฏหมาย
จ ดต ้ง์หรือกฏหมายที่เก่ียวข อง 
 

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผู ร บผิดชอบการให ข อมูล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผู อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประยูร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผู ร์ บผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เดือน/ปี์:์1์ธ นวาคม์2563 
 
ห วข อ:์แสดงการเปิดเผยข อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เรื่อง์วิส ยท ศน ์พ นธกิจ์ค่านิยม์MOPH  
 
รายละเอียดข อมูล์(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)          
์์์์์์์์์์แสดงการเปิดเผยข อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เรื่อง์วิส ยท ศน ์พ นธกิจ์ค่านิยม์MOPH  

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผู ร บผิดชอบการให ข อมูล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผู อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประยูร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์ 1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผู ร์ บผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เดือน/ปี์:์1์ธ นวาคม์2563 
 
ห วข อ:์์แสดงการเปิดเผยข อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เรื่อง ยุทธศาสตร ของประเทศโดยรวม 
 
รายละเอียดข อมูล์(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)           
์์์์์์์์์์แสดงการเปิดเผยข อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เรื่อง ยุทธศาสตร ของประเทศโดยรวม 

 
 

Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผู ร บผิดชอบการให ข อมูล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผู อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประยูร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผู ร์ บผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผา่นเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เดือน/ปี์:์1์ธ นวาคม์2563 
 
ห วข อ:์์แสดงการเปิดเผยข อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เรื่อง์พ.ร.บ.์มาตราฐานทางจริยธรรม 
 
รายละเอียดข อมูล์(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)          - 
์์์์์์์์์์แสดงการเปิดเผยข อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เรื่อง์พ.ร.บ.์มาตราฐานทางจริยธรรม 
 

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผู ร บผิดชอบการให ข อมูล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผู อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประยูร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผู ร์ บผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เดือน/ปี์:์1์ธ นวาคม์2563 
 
ห วข อ:์์แสดงการเปิดเผยข้อมลูของหนว่ยงานท่ีเป็นปัจจบุนั เร่ือง ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
  
 
รายละเอียดข อมูล์(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)          - 
์์์์์์์์์์แสดงการเปิดเผยข อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เรื่อง ประมวลจริยธรรมข าราชการพลเรือน   

 
 

Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผู ร บผิดชอบการให ข อมูล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผู อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประยูร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผู ร์ บผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เดือน/ปี์:์1์ธ นวาคม์2563 
 
ห วข อ:์์แสดงการเปิดเผยข อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เรื่อง ข อบ งค บส าน กงานปล ดกระทรวงสาธารรสุขว่า
ด วยจรรยาบรรณข าราชการ  
 
รายละเอียดข อมูล์(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)           
์์์์์์์์์์แสดงการเปิดเผยข อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เรื่อง ข อบ งค บส าน กงานปล ดกระทรวงสาธารรสุขว่า
ด วยจรรยาบรรณข าราชการ  
 

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผู ร บผิดชอบการให ข อมูล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผู อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประยูร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผู ร์ บผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เดือน/ปี์:์1์ธ นวาคม์2563 
 
ห วข อ:์์แสดงการเปิดเผยข อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เรื่อง อินโฟกราฟิคคณะกรรมการจริยธรรม์ประจ า
ส าน กงานปล ดกระทรวงสาธารรสุข 
 
รายละเอียดข อมูล์(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)          - 
์์์์์์์์์์แสดงการเปิดเผยข อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เรื่อง อินโฟกราฟิคคณะกรรมการจริยธรรม์ประจ า
ส าน กงานปล ดกระทรวงสาธารรสุข 
 

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผู ร บผิดชอบการให ข อมูล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผู อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประยูร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์ 1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผู ร์ บผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เดือน/ปี์:์1์ธ นวาคม์2563 
 
ห วข อ:์์แสดงการเปิดเผยข้อมลูของหนว่ยงานท่ีเป็นปัจจบุนั เร่ือง จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสขุ 
 
รายละเอียดข อมูล์(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)           
์์์์์์์์์์แสดงการเปิดเผยข อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เรื่อง จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผู ร บผิดชอบการให ข อมูล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผู อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประยูร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผู ร์ บผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เดือน/ปี์:์1์ธ นวาคม์2563 
 
ห วข อ:์์แสดงการเปิดเผยข้อมลูของหนว่ยงานท่ีเป็นปัจจบุนั เร่ือง นโยบายและยทุธศาสตร์ของหนว่ยงาน 
 
รายละเอียดข อมูล์(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)           
์์์์์์์์์์แสดงการเปิดเผยข อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เรื่อง นโยบายและยุทธศาสตร ของหน่วยงาน 
 

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผู ร บผิดชอบการให ข อมูล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผู อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประยูร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผู ร์ บผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เดือน/ปี์:์1์ธ นวาคม์2563 
 
ห วข อ:์์แสดงการเปิดเผยข้อมลูของหนว่ยงานท่ีเป็นปัจจบุนั เร่ือง แผนปฏิบตักิารประจ าปีของหน่วยงาน ์์์์์์์์์์ 
 
รายละเอียดข อมูล์(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)           
์์์์์์์์์์แสดงการเปิดเผยข อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เรื่อง แผนปฏิบ ติการประจ าปีของหน่วยงาน ์ 
์์์์์์์์์ 

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผู ร บผิดชอบการให ข อมูล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผู อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประยูร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผู ร์ บผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เดือน/ปี์:์1์ธ นวาคม์2563 
 
ห วข อ:์์แสดงการเปิดเผยข อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เรื่อง แผนการใช จ่ายงบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงาน           
 
รายละเอียดข อมูล์(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)           
์์์์์์์์์์แสดงการเปิดเผยข อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เรื่อง แผนการใช จ่ายงบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงาน          
  

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผู ร บผิดชอบการให ข อมูล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผู อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประยูร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผู ร์ บผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เดือน/ปี์:์1์ธ นวาคม์2563 
 
ห วข อ:์์แสดงการเปิดเผยข อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เรื่อง หล กเกณฑ ข ้นตอนการแก ไขปัญหาในกรณีท่ีมี
การร องเรียน           
 
รายละเอียดข อมูล์(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)           
์์์์์์์์์์แสดงการเปิดเผยข อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เรื่อง หล กเกณฑ ข ้นตอนการแก ไขปัญหาในกรณีท่ีมี
การร องเรียน           
 

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผู ร บผิดชอบการให ข อมูล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผู อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประยูร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผู ร์ บผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เดือน/ปี์:์1์ธ นวาคม์2563 
 
ห วข อ:์์แสดงการเปิดเผยข อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวก บเรื่อง
ร องเรียน     
 
รายละเอียดข อมูล์(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)           
์์์์์์์์์์  แสดงการเปิดเผยข อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวก บเรื่อง
ร องเรียน     
 

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผู ร บผิดชอบการให ข อมูล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผู อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประยูร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผู ร์ บผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เดือน/ปี์:์1์ธ นวาคม์2563 
 
ห วข อ:์์แสดงการเปิดเผยข อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เรื่อง ข้อมลูการจดัซือ้จดัจ้าง แผนการวิเคราะห์ผล
การจดัซือ้จดัจ้างประจ าปีท่ีผ่านมา 
 
รายละเอียดข อมูล์(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)           
์์์์์์์์์์แสดงการเปิดเผยข อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เรื่อง ข อมูลการจ ดซื้อจ ดจ าง์แผนการวิเคราะห ผล
การจ ดซื้อจ ดจ างประจ าปีที่ผ่านมา 
 

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผู ร บผิดชอบการให ข อมูล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผู อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประยูร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผู ร์ บผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เดือน/ปี์:์1์ธ นวาคม์2563 
 
ห วข อ:์์แสดงการเปิดเผยข อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เรื่อง แผนการจ ดซื้อจ ดจ างประจ าปี 
 
รายละเอียดข อมูล์(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)         - 
์์์์์์์์์์แสดงการเปิดเผยข อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ น์เรื่อง แผนการจ ดซื้อจ ดจ างประจ าปี 
 

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผู ร บผิดชอบการให ข อมูล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผู อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประยูร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผู ร์ บผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เดือน/ปี์:์1์ธ นวาคม์2563 
 
ห วข อ:์์ จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสขุ 
 
รายละเอียดข อมูล์(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)        
  

์์์์์์์์์์์จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 
 

Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผู ร บผิดชอบการให ข อมูล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผู อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประยูร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผู ร์ บผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เดือน/ปี์:์1์ธ นวาคม์2563 
 
ห วข อ:์์นโยบายและยทุธศาสตร์หนว่ยงาน  
 
รายละเอียดข อมูล์(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)          
์์์์์์์์์นโยบายและยุทธศาสตร หน่วยงาน 
 

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผู ร บผิดชอบการให ข อมูล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผู อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประยูร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผู ร์ บผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เดือน/ปี์:์1์ธ นวาคม์2563 
 
ห วข อ:์์แผนปฏิบ ติการประจ าปีของหน่วยงาน์และการติดตามประเมินผล  
 
รายละเอียดข อมูล์(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)          
์์์์์์์์แผนปฏิบ ติการประจ าปีของหน่วยงาน์และการติดตามประเมินผล 

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผู ร บผิดชอบการให ข อมูล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผู อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประยูร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผู ร์ บผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เดือน/ปี์:์1์ธ นวาคม์2563 
 
ห วข อ:์์แผนการใช้จา่ยประจ าปีของหนว่ยงานและการตดิตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
 
รายละเอียดข อมูล์(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)          
         แผนการใช จ่ายประจ าปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
์์์์์์์์์์ 

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผู ร บผิดชอบการให ข อมูล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผู อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประยูร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผู ร์ บผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เดือน/ปี์:์1์ธ นวาคม์2563 
 
ห วข อ:์์แผนผงัขัน้ตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหนว่ยงาน 
 
รายละเอียดข อมูล์(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)          
         แผนผ งข ้นตอนการร องเรียนของผู ใช บริการของหน่วยงาน 
์์์์์์์์์์ 

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผู ร บผิดชอบการให ข อมูล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผู อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประยูร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผู ร์ บผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เดือน/ปี์:์1์ธ นวาคม์2563 
 
ห วข อ:์์คูมื่อปฏิบตังิานการรับเร่ืองร้องเรียนทจุริต ประพฤตมิิชอบ 
 
รายละเอียดข อมูล์(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)          
         คู่มือปฏิบ ติงานการร บเรื่องร องเรียนทุจริต์ประพฤติมิชอบ 
์์์์์์์์์์ 

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผู ร บผิดชอบการให ข อมูล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผู อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประยูร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผู ร์ บผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เดือน/ปี์:์1์ธ นวาคม์2563 
 
ห วข อ:์์หนงัสือรายงานผลการด าเนินงานเร่ืองร้องเรียนการปฏิบตังิานหรือการให้บริการ และการทจุริต
ประพฤตมิิชอบ 
 
รายละเอียดข อมูล์(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)          
         หน งสือรายงานผลการด าเนินงานเรื่องร องเรียนการปฏิบ ติงานหรือการให บริการ์และการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 
์์์์์์์์์์ 

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผู ร บผิดชอบการให ข อมูล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผู อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประยูร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผู ร์ บผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เดือน/ปี์:์1์ธ นวาคม์2563 
 
ห วข อ:์์หนงัสือรายงานผลการด าเนินงานเร่ืองร้องเรียนการทจุริตประพฤตมิิชอบ 
 
รายละเอียดข อมูล์(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)          
         หน งสือรายงานผลการด าเนินงานเรื่องร องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ์์์์์์์์์์ 

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผู ร บผิดชอบการให ข อมูล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผู อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประยูร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผู ร์ บผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เดือน/ปี์:์1์ธ นวาคม์2563 
 
ห วข อ:์์รายงานการวิเคราะห์จดัซือ้จดัจ้าง ปี63 
 
รายละเอียดข อมูล์(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)  
         
         รายงานการวิเคราะห จ ดซื้อจ ดจ าง์ปี63์์์์์์์์์์ 

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผู ร บผิดชอบการให ข อมูล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผู อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประยูร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผู ร์ บผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เดือน/ปี์:์1์ธ นวาคม์2563 
 
ห วข อ:์์ประกาศเผยแพร่เผยแพร่แผนจดัซือ้จดัจ้างประจ าปี 
 
รายละเอียดข อมูล์(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)          
         ประกาศเผยแพร่เผยแพร่แผนจ ดซื้อจ ดจ างประจ าปี 
์์์์์์์์์์ 

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผู ร บผิดชอบการให ข อมูล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผู อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประยูร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผู ร์ บผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เดือน/ปี์:์1์ธ นวาคม์2563 
 
ห วข อ:์์รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจดัซือ้จดัจ้างประจ าปี 
 
รายละเอียดข อมูล์(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)          
         รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจ ดซื้อจ ดจ างประจ าปี 
์์์์์์์์์์ 

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผู ร บผิดชอบการให ข อมูล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผู อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประยูร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผู ร์ บผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เดือน/ปี์:์1์ธ นวาคม์2563 
 
ห วข อ:์์เร่ืองการแสดงความบริสทุธ์ิใจ 
 
รายละเอียดข อมูล์(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)          
         เรื่องการแสดงความบริสุทธิ์ใจ 
์์์์์์์์์์ 

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผู ร บผิดชอบการให ข อมูล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผู อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประยูร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผู ร์ บผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เดือน/ปี์:์1์ธ นวาคม์2563 
 
ห วข อ:์์แบบสรุปผลการจดัหาพสัดใุนแตล่ะรอบเดือน ปีงบประมาณ 2564 
 
รายละเอียดข อมูล์(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)          
         แบบสรุปผลการจ ดหาพ สดุในแต่ละรอบเดือน์ปีงบประมาณ์2564 
์์์์์์์์์์ 

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผู ร บผิดชอบการให ข อมูล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผู อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประยูร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผู ร์ บผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เดือน/ปี์:์1์ธ นวาคม์2563 
 
ห วข อ:์์คูมื่อละเว้นปฏิบตัิหน้าท่ี งานคุ้มครอง 
 
รายละเอียดข อมูล์(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)          
์์์์์์์์์์์์คู่มือละเว นปฏิบ ติหน าที่์งานคุ มครอง์์์์์์์์์์ 

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผู ร บผิดชอบการให ข อมูล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผู อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประยูร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผู ร์ บผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่องแนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานพ.ศ.2563 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน์:ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน์์จ งหว ดล าปาง 
ว น/เดือน/ปี์:์1์ธ นวาคม์2563 
 
ห วข อ:์์กระบวนการจดัการวิธีการย่ืนขออนญุาตด้านสวสัดกิารช่วยเหลือคา่รักษาพยาบาล 
 
รายละเอียดข อมูล์(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)          
         กระบวนการจ ดการวิธีการยื่นขออนุญาตด านสว สดิการช่วยเหลือค่าร กษาพยาบาล 
์์์์์์์์์์ 

 
Link์ภายนอก์์:ไม์่มี 

หมายเหต์ุ์์:- 

์์์์์์์์์์์์์ผู ร บผิดชอบการให ข อมูล์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ผู อนุม ติร บรอง 
์ 
 
 
์์์์์์์์์์ 
์์์์์์์์์์์์์์(์นายประยูร์จ นทร ศ กดิ์์)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์(์นายชุมพล์ดวงดีวงศ  ) 
์์์์์์์์น กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 

ผู ร์ บผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ์ว งหอม) 
เจ าพน กงานการเงินและบ ญชี 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์1์เด์ือน์ธ นวาคม์พ.ศ. 256๓ 
 



 


