
EB 3 ข้อ 1 

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการกลุ่มงานบริหาร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภองาว จังหวัดล าปาง  โทร. ๐ 5426 ๑167 

ที ่ลป0๗๓๒/131 วันที่  10   พฤศจิกายน  2563 

เรื่อง  รับทราบและสั่งการ ให้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เรียน  สาธารณสุขอ าเภองาว 

  ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใส ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภองาว และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด ได้จัดด าเนินการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563  
ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                  
พ.ศ. 2560 นั้น 

  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภองาว ขอสั่งการให้คณะกรรมการฯด าเนินการวิเคราะห์ผลการ                     
จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 ต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและสั่งการ ต่อไป 

 

 
 
 

(นายพิษณุ จีนใจเย็น) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 

 

 

(นายสุทธิศักดิ์ ธีระเชื้อ) 
สาธารณสุขอ าเภองาว 

 

 

 

 

 

 



EB 3 ข้อ 3 

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหาร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภองาว จังหวัดล าปาง   โทร.๐ 5426 1167 

ที่  ลป  ๐732/132   วันที ่10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

เรื่อง  ขออนุญาตน าแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เรียน  สาธารณสุขอ าเภองาว 

         ตามที่รัฐบาลก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประเด็นการ
เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการด าเนินงานของ
หน่วยงาน โดยเฉพาะด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

 เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( lntegrity 
and Transparency Assessment : ITA) EB3 ให้มีการเสนอให้ผู้บริหารรับทราบและพิจารณาสั่งการเผยแพร่บน
เว็บไซต์หน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืนของหน่วยงาน 

  ส านั ก งาน ส าธ ารณ สุ ข อ า เภ อ งาว  จึ งข ออนุ ญ าต น า เอก ส าร ไป เผ ยแพ ร่ ใน เว็ บ ไซ ต์ 
http://www.ngaohealth.go.th แ ล ะปิ ดป ระกาศที่ บ อ ร์ ดป ระช าสั ม พั น ธ์  ข อ งส านั ก งาน ส าธารณ สุ ข              
อ าเภองาว ต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 

 

 

  (นายพิษณุ จีนใจเย็น) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

     ทราบ-อนุญาต 

 

                                           

 (นายสุทธิศักดิ์ ธีระเชื้อ) 
สาธารณสุขอ าเภองาว 

 

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


EB 3 ข้อ 3  
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภองาวจังหวัดล าปาง 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานสาธารณสุขอ าเภองาว  จังหวัดล าปาง 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภองาว  

จังหวัดล าปาง 
 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภองาว  จังหวัดล าปาง 
วัน/เดือน/ปี  :    10  พฤศจิกายน 2563 

 
หัวข้อ : หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
รายละเอียดข้อมูล 
หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
Linkภายนอก : 
เว็ปไซต ์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภองำว http://www.ngaohealth.go.th 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                          ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
 
(นายพิษณุ จีนใจเย็น)                                      (นายสุทธิศักดิ์ ธีระเชื้อ) 

          นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ                                สาธารณสุขอ าเภองาว 
     วันที่  10  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563              วันที่  10  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 
                                        ผู้ร ับผ  ดชอบกำรนำขอ้มูลขึ้นเผยแพร่ 

 

 
 (นางสาวบุษบา   อินเขียว) 
    นักวิชาการสาธารณสุข 

วันที่  10  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 

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

