
 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

เร่ือง ข้อมูลพื้นฐานที่เปน็ปัจจุบัน  
สำหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วัน/เดือน/ปี : 1  ตุลาคม  2564 
หัวข้อ :  ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบนั 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
              ข้อมูลพื้นฐานท่ีเป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของ
หน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ช่ือ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ (มีครบ 4 
รายการ),นโยบายของผู้บริหาร,โครงสร้างหน่วยงาน,หน้าท่ีและอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดต้ัง หรือ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง,กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน,ข่าว
ประชาสัมพันธ์ ท่ีแสดงข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าท่ี และอำนาจ และภารกิจของ
หน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน,ช่อง
ทางการรับฟังความคิดเห็น ท่ีบุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามหน้าท่ีและ
อำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน 
 
Link ภายนอก :   https://bmhp.hosthai.com/ 
 
หมายเหตุ :  
 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
(นางภาวิดา อุดมฉว)ี 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

ผู้อนุมัติรับรอง 

 
(นายณัฐพล มพีรหม) 

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวพัชรี นินันตัง) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

เร่ือง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 
สำหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 
 

 
 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 
 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วัน/เดือน/ปี : 1  ตุลาคม  2564 
หัวข้อ : วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
             วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 
 
Link ภายนอก :    https://bmhp.hosthai.com/freeform?id=00502NDIyNGIwMmY= 
 
หมายเหตุ :  
 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
(นางภาวิดา อุดมฉว)ี 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

ผู้อนุมัติรับรอง 

 
(นายณัฐพล มพีรหม) 

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวพัชรี นินันตัง) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

เร่ือง พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
สำหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 
 

 
 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 
 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วัน/เดือน/ปี : 1  ตุลาคม  2564 
หัวข้อ : พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
             พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
 
Link ภายนอก :    https://bmhp.hosthai.com/freeform?id=MWRlYmVmYzU= 
 
หมายเหตุ :  
 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
(นางภาวิดา อุดมฉว)ี 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

ผู้อนุมัติรับรอง 

 
(นายณัฐพล มพีรหม) 

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวพัชรี นินันตัง) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

เร่ือง ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 
สำหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 
 

 
 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 
 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วัน/เดือน/ปี : 1  ตุลาคม  2564 
หัวข้อ :  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
              ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 
 
Link ภายนอก :     https://bmhp.hosthai.com/freeform?id=MWRlYmYwMTQ= 
 
หมายเหตุ :  
 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
(นางภาวิดา อุดมฉว)ี 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

ผู้อนุมัติรับรอง 

 
(นายณัฐพล มพีรหม) 

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวพัชรี นินันตัง) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

เร่ือง ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 
สำหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 
 

 
 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 
 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วัน/เดือน/ปี : 1  ตุลาคม  2564 
หัวข้อ : ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
             ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าท่ีของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 
 
Link ภายนอก :     http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/804 
 
หมายเหตุ :  
 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
(นางภาวิดา อุดมฉว)ี 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

ผู้อนุมัติรับรอง 

 
(นายณัฐพล มพีรหม) 

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวพัชรี นินันตัง) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/804


 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

เร่ือง ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 
สำหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 
 

 
 
 
 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 
 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วัน/เดือน/ปี : 1  ตุลาคม  2564 
หัวข้อ : ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
             ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 
 
Link ภายนอก :     https://bmhp.hosthai.com/freeform?id=0050200502NDIyNGIwMzA= 
หมายเหตุ :  
 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
(นางภาวิดา อุดมฉว)ี 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

ผู้อนุมัติรับรอง 

 
(นายณัฐพล มพีรหม) 

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวพัชรี นินันตัง) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
เร่ือง นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

สำหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
 

 
 
 

 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 
 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วัน/เดือน/ปี : 1  ตุลาคม  2564 
หัวข้อ :  นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
              นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 
Link ภายนอก :      https://bmhp.hosthai.com/freeform?id=00502NDIyNGIwMzQ= 
 
หมายเหตุ :  
 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
(นางภาวิดา อุดมฉว)ี 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

ผู้อนุมัติรับรอง 

 
(นายณัฐพล มพีรหม) 

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวพัชรี นินันตัง) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

เร่ือง แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) 

สำหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
 

 
 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 
 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วัน/เดือน/ปี : 1  ตุลาคม  2564 
หัวข้อ : แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติ
การประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏบิัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
             แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติ
การประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) 
Link ภายนอก :     https://bmhp.hosthai.com/notify_show?id=49108 
 
หมายเหตุ :  
 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
(นางภาวิดา อุดมฉว)ี 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

ผู้อนุมัติรับรอง 

 
(นายณัฐพล มพีรหม) 

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวพัชรี นินันตัง) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

เร่ือง แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 

สำหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 
 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วัน/เดือน/ปี : 1  ตุลาคม  2564 
หัวข้อ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ
หน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
             แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ
หน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 
 
Link ภายนอก :      https://bmhp.hosthai.com/notify_show?id=49109 
 
หมายเหตุ :  
 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
(นางภาวิดา อุดมฉว)ี 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

ผู้อนุมัติรับรอง 

 
(นายณัฐพล มพีรหม) 

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวพัชรี นินันตัง) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

เร่ือง คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
สำหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 
 

 
 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 
 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วัน/เดือน/ปี : 1  ตุลาคม  2564 
หัวข้อ : คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
             คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 
 
Link ภายนอก :       https://bmhp.hosthai.com/notify_show?id=48980 
 
หมายเหตุ :  
 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
(นางภาวิดา อุดมฉว)ี 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

ผู้อนุมัติรับรอง 

 
(นายณัฐพล มพีรหม) 

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวพัชรี นินันตัง) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

เร่ือง คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเร่ืองการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สำหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 
 

 
 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 
 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วัน/เดือน/ปี : 1  ตุลาคม  2564 
หัวข้อ : คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเร่ืองการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
             คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
Link ภายนอก :        https://bmhp.hosthai.com/notify_show?id=48981 
 
หมายเหตุ :  
 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
(นางภาวิดา อุดมฉว)ี 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

ผู้อนุมัติรับรอง 

 
(นายณัฐพล มพีรหม) 

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวพัชรี นินันตัง) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

เร่ือง คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 
สำหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 
 

 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 
 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วัน/เดือน/ปี : 1  ตุลาคม  2564 
หัวข้อ : คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
             คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 
 
Link ภายนอก :         https://bmhp.hosthai.com/notify_show?id=49115 
                           https://bmhp.hosthai.com/notify_show?id=49113 
 
หมายเหตุ :  
 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
(นางภาวิดา อุดมฉว)ี 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

ผู้อนุมัติรับรอง 

 
(นายณัฐพล มพีรหม) 

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวพัชรี นินันตัง) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

https://bmhp.hosthai.com/notify_show?id=49115


 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

เร่ือง คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)  

สำหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 
 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วัน/เดือน/ปี : 1  ตุลาคม  2564 
หัวข้อ : คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอํานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
             คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 
 
Link ภายนอก :          https://bmhp.hosthai.com/notify_show?id=49119 
                            https://bmhp.hosthai.com/notify_show?id=49112 
 
หมายเหตุ :  
 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
(นางภาวิดา อุดมฉว)ี 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

ผู้อนุมัติรับรอง 

 
(นายณัฐพล มพีรหม) 

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวพัชรี นินันตัง) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

เร่ือง รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 
สำหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 
 

 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 
 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วัน/เดือน/ปี : 1  ตุลาคม  2564 
หัวข้อ : รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
             รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 
 
Link ภายนอก :           https://bmhp.hosthai.com/notify_show?id=49110 
                             
 
หมายเหตุ :  
 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
(นางภาวิดา อุดมฉว)ี 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

ผู้อนุมัติรับรอง 

 
(นายณัฐพล มพีรหม) 

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวพัชรี นินันตัง) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

เร่ือง รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สำหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 
 

 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 
 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วัน/เดือน/ปี : 1  ตุลาคม  2564 
หัวข้อ :  รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
              รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
Link ภายนอก :            https://bmhp.hosthai.com/notify_show?id=49111 
                             
 
หมายเหตุ :  
 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
(นางภาวิดา อุดมฉว)ี 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

ผู้อนุมัติรับรอง 

 
(นายณัฐพล มพีรหม) 

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวพัชรี นินันตัง) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
เร่ือง ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง 

สำหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วัน/เดือน/ปี : 1  ตุลาคม  2564 
หัวข้อ :  ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
             ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
ท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564),แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี,ผลการดำเนินการ
ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาท่ีกำหนดในกรอบแนวทาง,
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการ
เปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี,แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบ
เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) 
Link ภายนอก :      https://bmhp.hosthai.com/notify_show?id=48985 ,     
                        https://bmhp.hosthai.com/notify_show?id=49083 ,       
                        https://bmhp.hosthai.com/notify_show?id=49100 , 
                        https://bmhp.hosthai.com/notify_show?id=49103 ,   
                        https://bmhp.hosthai.com/notify_show?id=49106                          
หมายเหตุ :  
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
(นางภาวิดา อุดมฉว)ี 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

ผู้อนุมัติรับรอง 

 
(นายณัฐพล มพีรหม) 

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวพัชรี นินันตัง) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

https://bmhp.hosthai.com/notify_show?id=48985
https://bmhp.hosthai.com/notify_show?id=49083
https://bmhp.hosthai.com/notify_show?id=49100
https://bmhp.hosthai.com/notify_show?id=49103

