EB 2 ข้อ1 ข้อ๑.2
นโยบายสาธารณสุขอําเภองาว
มอบนโยบายให้แก่ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และบุคลากร
นายสุทธิศักดิ์ ธีระเชื้อ สาธารณสุขอาเภองาว มอบนโยบายแก่ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลทุกแห่ง และบุคลากรของสานักงานสาธารณสุขอาเภองาว จังหวัดลาปางประจาปีงบประมาณ
2564 โดยให้ยึดหลักธรรมมาภิบาล ในการ ปฏิบัติและพัฒ นางานให้มีความซื่อสัตย์ สุจริตและปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและ หลักเกณฑ์ที่กาหนด สร้างวัฒนธรรมสุจริต ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เปิดเผยและให้เข้าถึงข้อมูล เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ป้องกันการ
กระทาผิดวินัยและ กฎหมาย ของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ “การบริหารประสิทธิภาพ บริการคุณภาพ
มีส่วนร่วมของเครือข่าย เพื่อสุขภาพดีของประชาชน
นโยบาย
1. ให้ดาเนินการตามนโยบายกระทรวง ,จังหวัดและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่
2. บริหารงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3. ให้ความสาคัญในการพัฒนากาลังคนด้านสาธารณสุขทั้งความรู้ ทักษะ การผลิ การสร้างขวัญ
กาลังใจภายการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน
4 พัฒนาประสิทธิภาพด้านการวางแผน ควบคุม กากับ ประเมินผลการดาเนินงานสาธารณสุข
5. วิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาไทยให้มีคุณภาพครบวงจรและเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจไทย
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ความรู้, เชี่ยวชาญวิชาชีพ การทางานเป็นทีม และการประสานงาน
ระหว่างเครือข่าย
7. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อนาสารสนเทศไปใช้สนับสนุนการบริหาร บริการ วิชาการ
8. หน่วยบริการมีคุณภาพ
9. หน่วยบริการได้รับการพัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้พึ่งตนเองได้ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน
10.ส่ งเสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคี เครื อ ข่ า ยในการจั ด การสุ ข ภาพประชาชน และแก้ ไขปั ญ หา
สาธารณสุขพื้นที่
ค่านิยมร่วม
“มุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ทํางานเป็นทีม”

EB 2 ข้อ 12

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหาร สานักงานสาธารณสุขอาเภองาว จังหวัดลาปาง โทร.๐ 5426 1167
ที่ ลป ๐732/128

วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

เรื่อง ขออนุญาตนาแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เรียน สาธารณสุขอาเภองาว
ตามที่รัฐบาลกาหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ดาเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่ ง ใสการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และสามารถตรวจสอบ
การดาเนินงานของหน่วยงาน โดยเฉพาะด้านการเข้าถึงข้อ มูลข่าวสารภาครัฐที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน
เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (lntegrity and Transparency Assessment : ITA) EB2 (ข้อ1 – ข้อ11) ให้มีการเสนอให้ผู้บริหาร
รับทราบและพิจารณาสั่งการเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นของหน่วยงาน
ส านั ก งานสาธารณ สุ ข อ าเภองาว จึ ง ขออนุ ญ าตน าเอกสารไปเผยแพร่ ใ นเว็ บ ไซต์
http://www.ngaohealth.go.th และปิ ด ประกาศที่ บ อร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ ของส านั ก งานสาธารณสุ ข
อาเภองาว ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

(นายพิษณุ จีนใจเย็น)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ทราบ-อนุญาต

(นายสุทธิศักดิ์ ธีระเชื้อ)
สาธารณสุขอาเภองาว

EB 2 ข้อ 12
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สํานักงานสาธารณสุขอําเภองาวจังหวัดลําปาง
ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564
สําหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภองาว
จังหวัดลําปาง
ชื่อหน่วยงาน :สํานักงานสาธารณสุขอําเภองาว จังหวัดลําปาง
วัน/เดือน/ปี : 9 ธันวาคม 2563
หัวข้อ : การแสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่แสดงการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน
EB2 ข้อ 1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน (ข้อ 1.1 – 1.15)
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
การแสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่แสดงการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน
EB2 ข้อ 1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน (ข้อ 1.1 – 1.15)
Link ภายนอก :เว็บไซต์สานักงานสาธารณสุขอาเภองาว http://www.ngaohealth.go.th
หมายเหตุ :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….........................
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
ผู้อนุมัติรับรอง

(นายพิษณุ จีนใจเย็น)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

(นายสุทธิศักดิ์ ธีระเชื้อ)
สาธารณสุขอาเภองาว
วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบการนําข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวบุษบา อินเขียว)
นักวิชาการสาธารณสุข
วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

