
 

  
 
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
โรงพยาบาลแม่ทะ์สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง 

ตามประกาศส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง แนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในสังกัดส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  โรงพยาบาลแม่ทะ 
วัน/เดือน/ป์ี   :  2์ตุลาคม์์๒๕๖3 

 

์์หัวข์ อ์:   ข อมูลผู บริหาร์แสดงรายนามของผู บริหารของหน่วยงาน์ 

์รายละเอียดข อม์ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 

์์์์์์์์์์์ข อมูลผู บริหาร์แสดงรายนามของผู บริหารของหน่วยงาน์ 

Link์ภายนอก์์ : ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
                                                
์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ 
 
 

 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

 

 

(นายอรุณศักดิ์์เครือดวงค า) 
พนักงานบริการ 

วันที่์...2...์เดือน์....ตุลาคม...์2563 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 

 
 

(นายสมควร์์จินะการ) 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

วันที่์...2....์เดือน์...ตุลาคม..์2563 

ผู้อนุมัติรับรอง 

 

 

 
 

(นายนวรัตน ์์วนาพันธพรกุล)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ 
ผู อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

วันที่์..2.... เดือน์..ตุลาคม...์2563 



  
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
โรงพยาบาลแม่ทะ์สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง 

ตามประกาศส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง แนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในสังกัดส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  โรงพยาบาลแม่ทะ 
วัน/เดือน/ป์ี   :  2์ตุลาคม์์๒๕๖3 
 
หวัข์ อ์:   นโยบายของผู บริหาร 

 
รายละเอียดข อม์ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
 

์์์์์์์์์์์นโยบายของผู บริหาร 

Link์ภายนอก์์ : ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
                                                
์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ 
 
 

 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

 

 

(นายอรุณศักดิ์์เครือดวงค า) 
พนักงานบริการ 

วันที่์...2...์เดือน์....ตุลาคม...์2563 

 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 

 
 

(นายสมควร์์จินะการ) 
นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 

วันท่ี์...2....์เดือน์...ตุลาคม...์2563 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 

 

 
 

(นายนวรัตน ์์วนาพันธพรกุล)์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ 
ผู อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

วันท่ี์..2.... เดือน์..ตลุาคม...์2563 



  
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง แนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในสังกัดส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร์กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ป์ี   :  5  ตุลาคม์์๒๕๖3 

 
 

หัวข อ์:    ์ ์โครงสร างของหน่วยงาน 
์์์์์์์์์์์์์์ 
รายละเอียดข อม์ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
 

์์์์์์์์์์์โครงสร างของหน่วยงาน 
 

Link์ภายนอก์์ : ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
ผู รับผิดชอบการให ขอม์ูล                                             ผู อน์ุม์ัติรับรอง 
 
 
 
์์์์(นายสมควร์จินะการ)์                                 (นายนวรัตน ์วนาพันธพรกุล) 

์      ต าแหน่ง์นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์ต าแหน่ง์ผู อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

์์์์์์์วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563                ์์์์ ์ ์  วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 

ผู ร์ับผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้น
เผยแพร่ 

 
 

(นายอรุณศักดิ์์เครือดวงค า) 
พนักงานบริการ 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 

 
 
 



  
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง แนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในสังกัดส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร์กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ป์ี   :  5  ตุลาคม์์๒๕๖3 

 
 

์์หัวข อ์:    ์ ์หน าที่และอ านาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง์หรือกฎหมาย์อ่ืนที่เกี่ยวข อง์์์์์์ 
์์์์์์์์ 
รายละเอียดข อม์ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
 

์์์์์์์์์์์หน าที่และอ านาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง์หรือกฎหมาย์อ่ืนที่เก่ียวข อง 

Link์ภายนอก์์ : ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
ผู รับผิดชอบการให ขอม์ูล                                             ผู อน์ุม์ัติรับรอง 
 
 
 
์์์์(นายสมควร์จินะการ)์                                 (นายนวรัตน ์วนาพันธพรกุล) 

์      ต าแหน่ง์นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์ต าแหน่ง์ผู อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

์์์์์์์วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563                ์์์์ ์ ์  วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 

ผู ร์ับผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้น
เผยแพร่ 

 
 

(นายอรุณศักดิ์์เครือดวงค า) 
พนักงานบริการ 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 

์ 
 
 



  
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง แนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในสังกัดส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร์กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ป์ี   :  5  ตุลาคม์์๒๕๖3 

 
 

์์หัวข อ์:    ์ ์กฎหมายที่เกี่ยวข องกับการด าเนินงาน์หรือการปฏิบัติงานของ์หน่วยงาน 
์์์์์์์์ 
รายละเอียดข อม์ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
 

์์์์์์์์์์์กฎหมายที่เกี่ยวข องกับการด าเนินงาน์หรือการปฏิบัติงานของ์หน่วยงาน 

Link์ภายนอก์์ : ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
ผู รับผิดชอบการให ขอม์ูล                                             ผู อน์ุม์ัติรับรอง 
 
 
 
์์์์(นายสมควร์จินะการ)์                                 (นายนวรัตน ์วนาพันธพรกุล) 

์      ต าแหน่ง์นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์ต าแหน่ง์ผู อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

์์์์์์์วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563                ์์์์ ์ ์  วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 

ผู ร์ับผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้น
เผยแพร่ 

 
 

(นายอรุณศักดิ์์เครือดวงค า) 
พนักงานบริการ 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 

 
 
 



  
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง แนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในสังกัดส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร์กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ป์ี   :  5  ตุลาคม์์๒๕๖3 

 
 

์์หัวข อ์:    ์ ์ข่าวประชาสัมพันธ ์ที่แสดงข อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน์ตามหน าที่และอ านาจ์ 
์์์์์์์์์์์์์์์และภารกิจของหน่วยงาน์และเป็นข อมูลข่าวสารที่์เกิดขึ้นในปีงบประมาณ์พ.ศ.์2564 
์์์์์์์์ 
รายละเอียดข อม์ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
 

์์์์์์์์์์์์์์์ข่าวประชาสัมพันธ ์ที่แสดงข อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน์ตามหน าที่และอ านาจ์ 
์์์์์์์์์์์์์์์และภารกิจของหน่วยงาน์และเป็นข อมูลข่าวสารที่์เกิดขึ้นในปีงบประมาณ์พ.ศ.์2564 
 

Link์ภายนอก์์ : ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
ผู รับผิดชอบการให ขอม์ูล                                             ผู อน์ุม์ัติรับรอง 
 
 
 
์์์์(นายสมควร์จินะการ)์                                 (นายนวรัตน ์วนาพันธพรกุล) 

์      ต าแหน่ง์นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์ต าแหน่ง์ผู อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

์์์์์์์วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563                ์์์์ ์ ์  วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 

ผู ร์ับผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้น
เผยแพร่ 

 
 

(นายอรุณศักดิ์์เครือดวงค า) 
พนักงานบริการ 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 

 
 



  
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง แนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในสังกัดส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร์กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ป์ี   :  5  ตุลาคม์์๒๕๖3 

 
 

์์หัวข อ์:    ์ ์ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น์ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดง์ความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน 
์์์์์์์์์์์์์์์์ตามหน าที่และอ านาจตามภารกิจของ์หน่วยงาน์ 
์์์์์์์์์์ 
รายละเอียดข อม์ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
 

์์์์์์์์์์์์์์์ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น์ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดง์ความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน 
์์์์์์์์์์์์์์์์ตามหน าที่และอ านาจตามภารกิจของ์หน่วยงาน์์์์์์์์์์์ 
 

Link์ภายนอก์์ : ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
ผู รับผิดชอบการให ขอม์ูล                                             ผู อน์ุม์ัติรับรอง 
 
 
 
์์์์(นายสมควร์จินะการ)์                                 (นายนวรัตน ์วนาพันธพรกุล) 

์      ต าแหน่ง์นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์ต าแหน่ง์ผู อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

์์์์์์์วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563                ์์์์ ์ ์  วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 

ผู ร์ับผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้น
เผยแพร่ 

 
 

(นายอรุณศักดิ์์เครือดวงค า) 
พนักงานบริการ 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 

 
 



  
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง แนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในสังกัดส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร์กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ป์ี   :  5  ตุลาคม์์๒๕๖3 

 
 

์์หัวข อ์:    ์ ์วิสัยทัศน ์พันธกิจ์ค่านิยม์MOPH  
์์์์์์์์์์ 
รายละเอียดข อม์ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
 

์์์์์์์์์์์์์์์วสิัยทัศน ์พันธกิจ์ค่านิยม์MOPH  

Link์ภายนอก์์ : ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
ผู รับผิดชอบการให ขอม์ูล                                             ผู อน์ุม์ัติรับรอง 
 
 
 
์์์์(นายสมควร์จินะการ)์                                 (นายนวรัตน ์วนาพันธพรกุล) 

์      ต าแหน่ง์นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์ต าแหน่ง์ผู อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

์์์์์์์วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563                ์์์์ ์ ์  วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 

ผู ร์ับผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้น
เผยแพร่ 

 
 

(นายอรุณศักดิ์์เครือดวงค า) 
พนักงานบริการ 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 



  
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง แนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในสังกัดส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร์กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดอืน/ป์ี   :  5  ตุลาคม์์๒๕๖3 

 
 

์์หัวข อ์:    ์ ์ยุทธศาสตร ของประเทศโดยรวม 
์์์์์์์์์์ 
รายละเอียดข อม์ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
 

์์์์์์์์์์์์์์์ยุทธศาสตร ของประเทศโดยรวม 

Link์ภายนอก์์ : ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
ผู รับผิดชอบการให ขอม์ูล                                             ผู อน์ุม์ัติรับรอง 
 
 
 
์์์์(นายสมควร์จินะการ)์                                 (นายนวรัตน ์วนาพันธพรกุล) 

์      ต าแหน่ง์นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์ต าแหน่ง์ผู อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

์์์์์์์วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563                ์์์์ ์ ์  วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 

ผู ร์ับผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้น
เผยแพร่ 

 
 

(นายอรุณศักดิ์์เครือดวงค า) 
พนักงานบริการ 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 



  
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง แนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในสังกัดส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร์กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ป์ี   :  5  ตุลาคม์์๒๕๖3 

 
 

์์หัวข อ์:    ์ ์พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม์พ.ศ.์2562 
์์์์์์์์์์ 
รายละเอียดข อม์ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
 

์์์์์์์์์์์์์์์พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม์พ.ศ.์2562 

Link์ภายนอก์์ : ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
ผู รับผิดชอบการให ขอม์ูล                                             ผู อน์ุม์ัติรับรอง 
 
 
 
์์์์(นายสมควร์จินะการ)์                                 (นายนวรัตน ์วนาพันธพรกุล) 

์      ต าแหน่ง์นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์ต าแหน่ง์ผู อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

์์์์์์์วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563                ์์์์ ์ ์  วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 

ผู ร์ับผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้น
เผยแพร่ 

 
 

(นายอรุณศักดิ์์เครือดวงค า) 
พนักงานบริการ 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 



  
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง แนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในสังกัดส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร์กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ป์ี   :  5  ตุลาคม์์๒๕๖3 

 
 

์์หัวข อ์:    ์ ์ประมวลจริยธรรมข าราชการพลเรือน์พ.ศ.์2552 
์์์์์์์์์์ 
รายละเอียดข อม์ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
 

์์์์์์์์์์์์์์์ประมวลจริยธรรมข าราชการพลเรือน์พ.ศ.์2552 

Link์ภายนอก์์ : ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
ผู รับผิดชอบการให ขอม์ูล                                             ผู อน์ุม์ัติรับรอง 
 
 
 
์์์์(นายสมควร์จินะการ)์                                 (นายนวรัตน ์วนาพันธพรกุล) 

์      ต าแหน่ง์นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์ต าแหน่ง์ผู อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

์์์์์์์วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563                ์์์์ ์ ์  วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 

ผู ร์ับผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้น
เผยแพร่ 

 
 

(นายอรุณศักดิ์์เครือดวงค า) 
พนักงานบริการ 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 



  
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง แนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในสังกัดส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร์กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ป์ี   :  5  ตุลาคม์์๒๕๖3 

 
 

์์หัวข อ์:    ์ ์ข อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด วยจรรยา์ข าราชการส านักงาน 
์์์์์์์์์์์์์์์ปลัดกระทรวงสาธารณสุข์พ.ศ.์2560 
์์์์์์์์์์ 
รายละเอียดข อม์ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
 

์์์์์์์์์์์์์์์ข อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด วยจรรยา์ข าราชการส านักงานปลัดกระทรวง 
์์์์์์์์์์์์์์สาธารณสุข์พ.ศ.์2560 

Link์ภายนอก์์ : ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
ผู รับผิดชอบการให ขอม์ูล                                             ผู อน์ุม์ัติรับรอง 
 
 
 
์์์์(นายสมควร์จินะการ)์                                 (นายนวรัตน ์วนาพันธพรกุล) 

์      ต าแหน่ง์นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์ต าแหน่ง์ผู อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

์์์์์์์วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563                ์์์์ ์ ์  วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 

ผู ร์ับผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้น
เผยแพร่ 

 
 

(นายอรุณศักดิ์์เครือดวงค า) 
พนักงานบริการ 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 



  
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง แนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในสังกัดส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร์กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ป์ี   :  5  ตุลาคม์์๒๕๖3 

 
 

์์หัวข อ์:    ์ ์อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม์ประจ าส านักงาน์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน 
์์์์์์์์์์ 
รายละเอียดข อม์ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
 

์์์์์์์์์์์์์์์อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม์ประจ าส านักงาน์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน 

Link์ภายนอก์์ : ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
ผู รับผิดชอบการให ขอม์ูล                                             ผู อน์ุม์ัติรับรอง 
 
 
 
์์์์(นายสมควร์จินะการ)์                                 (นายนวรัตน ์วนาพันธพรกุล) 

์      ต าแหน่ง์นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์ต าแหน่ง์ผู อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

์์์์์์์วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563                ์์์์ ์ ์  วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 

ผู ร์ับผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้น
เผยแพร่ 

 
 

(นายอรุณศักดิ์์เครือดวงค า) 
พนักงานบริการ 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 



  
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง แนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในสังกัดส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร์กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ป์ี   :  5  ตุลาคม์์๒๕๖3 

 
 

์์หัวข อ์:    ์ ์จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข์(MOPH Code of Conduct) 
์์์์์์์์์์ 
รายละเอียดข อม์ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
 

์์์์์์์์์์์์์์์จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข์(MOPH Code of Conduct) 

Link์ภายนอก์์ : ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
ผู รับผิดชอบการให ขอม์ูล                                             ผู อน์ุม์ัติรับรอง 
 
 
 
์์์์(นายสมควร์จินะการ)์                                 (นายนวรัตน ์วนาพันธพรกุล) 

์      ต าแหน่ง์นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์ต าแหน่ง์ผู อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

์์์์์์์วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563                ์์์์ ์ ์  วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 

ผู ร์ับผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้น
เผยแพร่ 

 
 

(นายอรุณศักดิ์์เครือดวงค า) 
พนักงานบริการ 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 



  
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง แนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในสังกัดส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร์กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ป์ี   :  5  ตุลาคม์์๒๕๖3 

 
 

์์หัวข อ์:    ์ ์นโยบายและยุทธศาสตร ของหน่วยงาน 
์์์์์์์์์์ 
รายละเอียดข อม์ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
 

์์์์์์์์์์์์์์์นโยบายและยุทธศาสตร ของหน่วยงาน 

Link์ภายนอก์์ : ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
ผู รับผิดชอบการให ขอม์ูล                                             ผู อน์ุม์ัติรับรอง 
 
 
 
์์์์(นายสมควร์จินะการ)์                                 (นายนวรัตน ์วนาพันธพรกุล) 

์      ต าแหน่ง์นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์ต าแหน่ง์ผู อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

์์์์์์์วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563                ์์์์ ์ ์  วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 

ผู ร์ับผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้น
เผยแพร่ 

 
 

(นายอรุณศักดิ์์เครือดวงค า) 
พนักงานบริการ 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 



  
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง แนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในสังกัดส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร์กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ป์ี   :  5  ตุลาคม์์๒๕๖3 

 
 

์์หัวข อ์:    ์ ์แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน์และการติดตามประเมินผลการ์ด าเนินงานตาม 
์์์์์์์์์์์์์์์แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 
์์์์์์์์์์ 
รายละเอียดข อม์ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
 

์์์์์์์์์์์์์์์แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน์และการติดตามประเมินผลการ์ด าเนินงานตาม 
์์์์์์์์์์์์์์์แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 

Link์ภายนอก์์ : ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
ผู รับผิดชอบการให ขอม์ูล                                             ผู อน์ุม์ัติรับรอง 
 
 
 
์์์์(นายสมควร์จินะการ)์                                 (นายนวรัตน ์วนาพันธพรกุล) 

์      ต าแหน่ง์นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์ต าแหน่ง์ผู อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

์์์์์์์วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563                ์์์์ ์ ์  วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 

ผู ร์ับผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้น
เผยแพร่ 

 
 

(นายอรุณศักดิ์์เครือดวงค า) 
พนักงานบริการ 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 



  
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง แนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในสังกัดส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร์กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ป์ี   :  5  ตุลาคม์์๒๕๖3 

 
 

์์หัวข อ์:    ์ ์แผนการใช จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน์และการติดตาม์ประเมินผลการด าเนินงาน 
์์์์์์์์์์์์์์์ตามแผนการใช จ่ายงบประมาณประจ าปีของ์หน่วยงาน 
์์์์์์์์์์ 
รายละเอียดข อม์ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
 

์์์์์์์์์์์์์์์แผนการใช จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน์และการติดตาม์ประเมินผลการด าเนินงาน 
์์์์์์์์์์์์์์์ตามแผนการใช จ่ายงบประมาณประจ าปีของ์หน่วยงาน 
 

Link์ภายนอก์์ : ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
ผู รับผิดชอบการให ขอม์ูล                                             ผู อน์ุม์ัติรับรอง 
 
 
 
์์์์(นายสมควร์จินะการ)์                                 (นายนวรัตน ์วนาพันธพรกุล) 

์      ต าแหน่ง์นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์ต าแหน่ง์ผู อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

์์์์์์์วันที ่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563                ์์์์ ์ ์  วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 

ผู ร์ับผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้น
เผยแพร่ 

 
 

(นายอรุณศักดิ์์เครือดวงค า) 
พนักงานบริการ 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 



  
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง แนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในสังกัดส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร์กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ป์ี   :  5  ตุลาคม์์๒๕๖3 

 
 

์์หัวข อ์:    ์ ์หลักเกณฑ ์/์ขั้นตอนการแก ไขปัญหาในกรณีที่มีการร องเรียนเรื่องการ์ปฏิบัติงานหรือการ 
์์์์์์์์์์์์์์์์ให บริการของเจ าหน าที่์์์์์์์์์์์ 
 
รายละเอียดข อม์ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
 

์์์์์์์์์์์์์์์หลักเกณฑ ์/์ขั้นตอนการแก ไขปัญหาในกรณีที่มีการร องเรียนเรื่องการ์ปฏิบัติงานหรือการ 
์์์์์์์์์์์์์์์์ให บริการของเจ าหน าที่ 
 

Link์ภายนอก์์ : ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
ผู รับผิดชอบการให ขอม์ูล                                             ผู อน์ุม์ัติรับรอง 
 
 
 
์์์์(นายสมควร์จินะการ)์                                 (นายนวรัตน ์วนาพันธพรกุล) 

์      ต าแหน่ง์นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์ต าแหน่ง์ผู อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

์์์์์์์วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563                ์์์์ ์ ์  วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 

ผู ร์ับผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้น
เผยแพร่ 

 
 

(นายอรุณศักดิ์์เครือดวงค า) 
พนักงานบริการ 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 



  
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง แนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในสังกัดส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร์กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ป์ี   :  5  ตุลาคม์์๒๕๖3 

 
 

์์หัวข อ์:    ์ ์หลักเกณฑ ์/์ขั้นตอนการแก ไขปัญหาในกรณีมีการร องเรียนเรื่องการ์ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
์ 
รายละเอียดข อม์ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
 

์์์์์์์์์์์์์์์หลักเกณฑ ์/์ขั้นตอนการแก ไขปัญหาในกรณีมีการร องเรียนเรื่องการ์ทุจริตและประพฤติมิชอบ์ 

Link์ภายนอก์์ : ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
ผู รับผิดชอบการให ขอม์ูล                                             ผู อน์ุม์ัติรับรอง 
 
 
 
์์์์(นายสมควร์จินะการ)์                                 (นายนวรัตน ์วนาพันธพรกุล) 

์      ต าแหน่ง์นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์ต าแหน่ง์ผู อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

์์์์์์์วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563                ์์์์ ์ ์  วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 

ผู ร์ับผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้น
เผยแพร่ 

 
 

(นายอรุณศักดิ์์เครือดวงค า) 
พนักงานบริการ 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 



  
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง แนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในสังกัดส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร์กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ป์ี   :  5  ตุลาคม์์๒๕๖3 

 
 

์์หัวข อ์:    ์ ์รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร องเรียนการปฏิบัติงานหรือการ์ให บริการ 
์ 
รายละเอียดข อม์ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
 

์์์์์์์์์์์์์์์รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร องเรียนการปฏิบัติงานหรือการ์ให บริการ 

Link์ภายนอก์์ : ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
ผู รับผิดชอบการให ขอม์ูล                                             ผู อน์ุม์ัติรับรอง 
 
 
 
์์์์(นายสมควร์จินะการ)์                                 (นายนวรัตน ์วนาพันธพรกุล) 

์      ต าแหน่ง์นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์ต าแหน่ง์ผู อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

์์์์์์์วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563                ์์์์ ์ ์  วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 

ผู ร์ับผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้น
เผยแพร่ 

 
 

(นายอรุณศักดิ์์เครือดวงค า) 
พนักงานบริการ 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 



  
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง แนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในสังกัดส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร์กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ป์ี   :  5  ตุลาคม์์๒๕๖3 

 
 

์์หัวข อ์:    ์ ์รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร องเรียนการทุจริตและ์ประพฤติมิชอบ 
์ 
รายละเอียดข อม์ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
 

์์์์์์์์์์์์์์์รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร องเรียนการทุจริตและ์ประพฤติมิชอบ 

Link์ภายนอก์์ : ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
ผู รับผิดชอบการให ขอม์ูล                                             ผู อน์ุม์ัติรับรอง 
 
 
 
์์์์(นายสมควร์จินะการ)์                                 (นายนวรัตน ์วนาพันธพรกุล) 

์      ต าแหน่ง์นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์ต าแหน่ง์ผู อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

์์์์์์์วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563                ์์์์ ์ ์  วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 

ผู ร์ับผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้น
เผยแพร่ 

 
 

(นายอรุณศักดิ์์เครือดวงค า) 
พนักงานบริการ 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 



  
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง แนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในสังกัดส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร์กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ป์ี   :  5  ตุลาคม์์๒๕๖3 

 
 

์์หัวข อ์:    ์ ์การวิเคราะห ผลการจัดซื้อจัดจ างและการจัดหาพัสดุประจ าปีที่์ผ่านมา์(ปีงบประมาณ์พ.ศ.์ 
์์์์์์์์์์์์์์์2563) 
์ 
รายละเอียดข อม์ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
 

์์์์์์์์์์์์์์์การวิเคราะห ผลการจัดซื้อจัดจ างและการจัดหาพัสดุประจ าปีที่์ผ่านมา์(ปีงบประมาณ์พ.ศ.์ 
์์์์์์์์์์์์์์์2563) 
 

Link์ภายนอก์์ : ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
ผู รับผิดชอบการให ขอม์ูล                                             ผู อน์ุม์ัติรับรอง 
 
 
 
์์์์(นายสมควร์จินะการ)์                                 (นายนวรัตน ์วนาพันธพรกุล) 

์      ต าแหน่ง์นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์ต าแหน่ง์ผู อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

์์์์์์์วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563                ์์์์ ์ ์  วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 

ผู ร์ับผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้น
เผยแพร่ 

 
 

(นายอรุณศักดิ์์เครือดวงค า) 
พนักงานบริการ 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 



  
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง แนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในสังกัดส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร์กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ป์ี   :  22  ตุลาคม์์๒๕๖3 

 
 
์์หัวข อ์:    ์ ์แผนการจัดซื้อจัดจ างและการจัดหาพัสดุประจ าปี์(2564)์์ 
 
รายละเอียดข อม์ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
 

์์์์์์์์์์์์์์์แผนการจัดซื้อจัดจ างและการจัดหาพัสดุประจ าปี์(2564)์ 

Link์ภายนอก์์ : ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
ผู รับผิดชอบการให ขอม์ูล                                             ผู อน์ุม์ัติรับรอง 
 
 
 
์์์์(นายสมควร์จินะการ)์                                 (นายนวรัตน ์วนาพันธพรกุล) 

์      ต าแหน่ง์นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์ต าแหน่ง์ผู อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

์์์์์์์วันที่ 2 2 เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563                ์์์์ ์ ์  วันที่ 2 2 เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 

ผู ร์ับผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้น
เผยแพร่ 

 
 

(นายอรุณศักดิ์์เครือดวงค า) 
พนักงานบริการ 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์วันที่ 2 2 เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 



  
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง แนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในสังกัดส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร์กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ป์ี   :  2 พฤศจิกายน์์๒๕๖3 

 
 
์์หัวข อ์:    ์ ์ผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ างและการจัดหาพัสดุ์ประจ าปี์ตามรอบระยะเวลา 
์์์์์์์์์์์์์์์ที่ก าหนดในกรอบแนวทาง เดือน์ตุลาคม์2563 
 
รายละเอียดข อม์ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
 
์์์์์์์์์์์์์์์ผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ างและการจัดหาพัสดุ์ประจ าปี์ตามรอบระยะเวลา 

์์์์์์์์์์์์์์์ที่ก าหนดในกรอบแนวทาง เดือน์ตุลาคม์2563 

Link์ภายนอก์์ : ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
ผู รับผิดชอบการให ข์ อม์ูล                                             ผู อน์ุม์ัติรับรอง 
 
 
 
์์์์(นายสมควร์จินะการ)์                                 (นายนวรัตน ์วนาพันธพรกุล) 

์      ต าแหน่ง์นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์ต าแหน่ง์ผู อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

์์์์์์์วันที่ 2 เด์ือน์พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563                ์์์์ วันที ่ 2์เด์ือน์พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 
 

ผู ร์ับผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้น
เผยแพร่ 

 
 

(นายอรุณศักดิ์์เครือดวงค า) 
พนักงานบริการ 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์วันที่ 2์เด์ือน์พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 

 
 
 



  
 
 
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง แนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในสังกัดส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร์กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ป์ี   :  1  ธันวาคม์์๒๕๖3 

 
 
์์หัวข อ์:    ์ ์ผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ างและการจัดหาพัสดุ์ประจ าปี์ตามรอบระยะเวลา 
์์์์์์์์์์์์์์์ที่ก าหนดในกรอบแนวทาง เดือน์พฤศจิกายน์2563 
 
รายละเอียดข อม์ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
 
์์์์์์์์์์์์์์์ผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ างและการจัดหาพัสดุ์ประจ าปี์ตามรอบระยะเวลา 

์์์์์์์์์์์์์์์ที่ก าหนดในกรอบแนวทาง เดือน์พฤศจิกายน์2563 

Link์ภายนอก์์ : ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
ผู รับผิดชอบการให ข์ อม์ูล                                             ผู อน์ุม์ัติรับรอง 
 
 
 
์์์์(นายสมควร์จินะการ)์                                 (นายนวรัตน ์วนาพันธพรกุล) 

์      ต าแหน่ง์นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์ต าแหน่ง์ผู อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

์์์์์์์วันที่ 1 เด์ือน์ธันวาคม พ.ศ. 2563                ์์์์ ์ ์  วันที่ 1 เด์ือน์ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
 

ผู ร์ับผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้น
เผยแพร่ 

 
 

(นายอรุณศักดิ์์เครือดวงค า) 
พนักงานบริการ 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์วันที่ 1 เด์ือน์ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 



  
 
 
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง แนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในสังกัดส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร์กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ป์ี   :  22  ตุลาคม์์๒๕๖3 

 
 
์์หัวข อ์:    ์ ์ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด วยแนวทาง์ปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ 
์์์์์์์์์์์์์์์บุคลากรในหน่วยงานด านการจัดซื้อจัดจ าง์์พ.ศ.์2560 
 
รายละเอียดข อม์ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
 
์์์์์์์์์์์์์์์ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด วยแนวทาง์ปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ 
์์์์์์์์์์์์์์์บุคลากรในหน่วยงานด านการจัดซื้อจัดจ าง์์พ.ศ.์2560 
Link์ภายนอก์์ : ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
ผู รับผิดชอบการให ข์ อม์ูล                                             ผู อน์ุม์ัติรับรอง 
 
 
 
์์์์(นายสมควร์จินะการ)์                                 (นายนวรัตน ์วนาพันธพรกุล) 

์      ต าแหน่ง์นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์ต าแหน่ง์ผู อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

์์์์์์์วันที่ 2 2 เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563                ์์์์ ์ ์  วันที่ 2 2 เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 

ผู ร์ับผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้น
เผยแพร่ 

 
 

(นายอรุณศักดิ์์เครือดวงค า) 
พนักงานบริการ 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์วันที่ 2 2 เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 



  
 
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง แนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในสังกัดส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร์กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ป์ี   :  2 พฤศจิกายน์์๒๕๖3 

 
 
์์หัวข อ์:    ์ ์แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน์ปีงบประมาณ์์พ.ศ.์2564์(แบบ์สขร.1)์ 
์์์์์์์์์์์์์์์เดือน์ตุลาคม์2564 
รายละเอียดข อม์ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
 
์์์์์์์์์์์์์์์แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน์ปีงบประมาณ์์พ.ศ.์2564์(แบบ์สขร.1)์ 
์์์์์์์์์์์์์์์เดือน์ตุลาคม์2564 
 
Link์ภายนอก์์ : ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
ผู รับผิดชอบการให ข์ อม์ูล                                             ผู อน์ุม์ัติรับรอง 
 
 
 
์์์์(นายสมควร์จินะการ)์                                 (นายนวรัตน ์วนาพันธพรกุล) 

์      ต าแหน่ง์นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์ต าแหน่ง์ผู อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

์์์์์์์วันที่ 2 เด์ือน์พฤศจิกายน พ.ศ. 2563                ์์์วันที ่ 2 เด์ือน์พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 
 

ผู ร์ับผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้น
เผยแพร่ 

 
 

(นายอรุณศักดิ์์เครือดวงค า) 
พนักงานบริการ 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์วันที่ 2 เด์ือน์พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 
 



  
 
 
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง แนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในสังกัดส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร์กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ป์ี   :  1์ธันวาคม์์๒๕๖3 

 
 
์์หัวข อ์:    ์ ์แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน์ปีงบประมาณ์์พ.ศ.์2564์(แบบ์สขร.1)์ 
์์์์์์์์์์์์์์์เดือน์พฤศจิกายน์2564 
รายละเอียดข อม์ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
 
์์์์์์์์์์์์์์์แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน์ปีงบประมาณ์์พ.ศ.์2564์(แบบ์สขร.1)์ 
์์์์์์์์์์์์์์์เดือน์พฤศจิกายน์2564 
 
Link์ภายนอก์์ : ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
ผู รับผิดชอบการให ข์ อม์ูล                                             ผู อน์ุม์ัติรับรอง 
 
 
 
์์์์(นายสมควร์จินะการ)์                                 (นายนวรัตน ์วนาพันธพรกุล) 

์      ต าแหน่ง์นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์ต าแหน่ง์ผู อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

์์์์์์์วันที่ 1 เด์ือน์ธันวาคม พ.ศ. 2563                ์์์วนัที ่ 2 เด์ือน์ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
 

ผู ร์ับผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้น
เผยแพร่ 

 
 

(นายอรุณศักดิ์์เครือดวงค า) 
พนักงานบริการ 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์วันที่ 2 เด์ือน์ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 



  
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง แนวทางการเผยแพร์่ข์ อม์ูลต์่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในสังกัดส าน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร์กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ป์ี   :  5  ตุลาคม์์๒๕๖3 

 
 
์์หัวข อ์:    ์ ์คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของ์หน่วยงาน์ 
์ 
รายละเอียดข อม์ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
 

์์์์์์์์์์์์์์์คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของ์หน่วยงาน์ 

Link์ภายนอก์์ : ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
ผู รับผิดชอบการให ขอม์ูล                                             ผู อน์ุม์ัติรับรอง 
 
 
 
์์(นายสมควร์จินะการ)์                                 (นายนวรัตน ์วนาพันธพรกุล) 

์      ต าแหน่ง์นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์ต าแหน่ง์ผู อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

์์์์์์์วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563                ์์์์ ์ ์  วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 

ผู ร์ับผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้น
เผยแพร่ 

 
 

(นายอรุณศักดิ์์เครือดวงค า) 
พนักงานบริการ 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์วันที่ 5  เด์ือน์ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 


