
EB 2 ข้อ 7 
              บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภองำว จังหวัดล ำปำง  โทร ๐ ๕426 1๑7 
ที่  ลป  ๐732/129             วันที ่9 เดือน ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕63 
เรื่อง   รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรและเรื่อ งร้องเรียน
เรื่องกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภองำว  
 

    ตำมที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภองำว เป็นหน่วยงำนที่มีกำรจัดกำรศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ ส ำหรับผู้ได้รับควำม
เดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบจำกบริกำรสุขภำพ และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง       
ในปีงบประมำณ 2564 ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2563 – 9 ธันวำคม 2563 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภองำว 
มีผลกำรด ำเนินงำนรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้ 
  1. เรื่องร้องเรียนทั่วไป ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำร 
  2. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
  ในส่วนกำรด ำเนินงำนตำมระบบอบสนองหรือรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทรำบนั้น ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภองำว ได้จัดระบบอบสนองำมกระบวนกำร
จัดกำรเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และเรื่องร้องเรียนกำรปฏิบัติงำนหรือกำรบริกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ พร้อมทั้งตัวอย่ำงแบบฟอร์มหนังสือรำชกำรอบสนองเรื่องร้องเรียน เพ่ือรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทรำบภำยใน 15 วัน 

ดังนั้น ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภองำว จึงขอพิจำรณำ
อนุมัต ิดังนี้ 

          1. รับทรำบรำยละเอียดผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
                     2. อนุญำตให้เผยแพร่บันทึกรำยละเอียดผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภองำว ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงำน ที่ http://www.ngaohealth.go.th และ
บอร์ดประชำสัมพนัธ์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภองำว 
             

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ หำกเห็นชอบขอได้โปรดด ำเนินกำร่อไป 
     
                                                 

         
(นำยพิษณุ จีนใจเย็น) 

นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 

          รับทราบ 
 

                                                                 
         

  (นำยสุทธิศักดิ์ ธีระเชื้อ) 
สำธำรณสุขอ ำเภองำว 

http://www.ngaohealth.go.th/


EB 2 ข้อ 12 

 
 

 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มงำนบริหำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภองำว จังหวัดล ำปำง   โทร.๐ 5426 1167 
ที่  ลป  ๐732/128   วันที ่9 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง  ขออนุญำตน ำแบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภองำว 
         ตำมที่รัฐบำลก ำหนดให้หน่วยงำนภำครัฐ ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน

คุณธรรม และควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประเด็นกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี อ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้
สะดวก และสำมำรถตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน โดยเฉพำะด้ำนกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร
ภำครัฐที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
           เพ่ือให้เป็นไปตำมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (lntegrity and Transparency Assessment : ITA) EB2 (ข้อ1 – ข้อ11)ให้มีกำร
เสนอให้ผู้บริหำรรับทรำบและพิจำรณำสั่งกำรเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงำนหรือสื่อสำรเผยแพร่ใน
ช่องทำงอ่ืนของหน่วยงำน 

  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภองำว  จึงขออนุญำตน ำเอกสำรไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ 
http://www.ngaohealth.go.th และปิดประกำศที่บอร์ดประชำสัมพันธ์ ของส ำนักงำนสำธำรณสุข              
อ ำเภองำว ต่อไป 
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และพิจำรณำอนุญำต 

 
 

 
(นำยพิษณุ จีนใจเย็น) 

นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ทราบ-อนุญาต 

 

                                           
 (นำยสุทธิศักดิ์ ธีระเชื้อ) 
สำธำรณสุขอ ำเภองำว 

 
 
 
 
 
 

http://www.ngaohealth.go.th/


EB 2 ข้อ12 

 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภองาว  จังหวัดล าปาง 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุข          

อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
ชื่อหน่วยงาน :ส านักงานสาธารณสุขอ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
วัน/เดือน/ปี : 9 ธันวำคม 2563                      
หัวข้อ : กำรแสดงหลักฐำนจำกเว็บไซต์ของหน่วยงำนที่แสดงกำรเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงำนเป็นปัจจุบัน  
EB2 ข้อ 7 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรและกำร
ร้องเรียนเรื่องกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
กำรแสดงหลักฐำนจำกเว็บไซต์ของหน่วยงำนที่แสดงกำรเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงำนเป็นปัจจุบัน  
EB2 ข้อ 7 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรและกำร
ร้องเรียนเรื่องกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
Link ภายนอก :เว็บไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภองำวhttp://www.ngaohealth.go.th 
หมายเหตุ : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                          ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
 
(นำยพิษณุ จีนใจเย็น)                                      (นำยสุทธิศักดิ์ ธีระเชื้อ) 

              นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                            สำธำรณสุขอ ำเภองำว 
วันที่ 9 เดือน ธันวำคมพ.ศ. 2563                       วันที่  9เดือน ธันวำคมพ.ศ. 2563 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
(นำงสำวบุษบำ  อินเขียว) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุข 

วันที่ 9 เดือน ธันวำคมพ.ศ. 2563 
 

http://www.ngaohealth.go.th/

