
EB 10  ข้อ 5 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว จังหวัดลำปาง  โทร. ๐ 5426๑256 
ท่ี   ลป ๐732 /151                       วันท่ี    10     มีนาคม  ๒๕๖4             
เรื่อง   ขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูล บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เรียน  สาธารณสุขอำเภองาว 
   

เรื่องเดิม 
  ตามพระราชบัญญัติพ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 69/1 และ
ประกอบกับมาตรา52 และมาตรา41 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 กำหนดให้เม่ือส่วนราชการได้รับคำร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติ
ราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควรให้เป็นหน้าที่ของ
ส่วนราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาดำเนินการให้ลุล่วงไป ซ่ึงการดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียนเสนอแนะ หรือ
ความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอ่ืนใดจากบุคคลใดนั้น 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว ได้ประกาศจัดต้ังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม โปร่งใส 

  ข้อเท็จจริง 
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียนทั่วไป/ร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564 ตามแนวทางการกำหนดมาตรการ กลไกและการวางระบบในการ
จัดกา รเรื่ องร้อ งเรียนของหน่ วยงา น  นั้ น  พบว่ าในช่ วง เดือน ตุล าคม 2563 – เดือน มีน า คม 2564              
สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว ไม่มีเรื่องร้องเรียนทั่วไปร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามรายละเอียด   
ทีแ่นบมาพร้อมนี้ 
  ข้อพิจารณา 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงาน         
ในเว็บไซต์ http://www.ngaohealth.go.th ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว ต่อไป 

 
 

 
 
                                        (นายพิษณุ   จีนใจเย็น) 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 

 
 

 
( นายสุทธิศักด์ิ  ธีระเชื้อ ) 

สาธารณสุขอำเภองาว 

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


 สรุปจำนวนครั้งเรื่องเรียน 

เดือน 
เรื่อง 

ต.ค. 2563 พ.ย. 2563 ธ.ค. 2653 ม.ค. 2564 ก.พ. 2564 มี.ค. 2654 

ราคากลาง ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
คุณลักษณะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
การประกาศ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

การประกาศผู้ชนะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
การตรวจรับพัสดุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

การจำหน่ายครุภัณฑ์ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว  จังหวัดลำปาง 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว  จังหวัดลำปาง 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว  

จังหวัดลำปาง 
 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว  จังหวัดลำปาง 
วัน/เดือน/ปี  :  10  มีนาคม  2564 

 
หัวข้อ : การกำกับติดตามและรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภทปี 2564    

สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว  จังหวัดลำปาง ได้จัดทำการกำกับติดตามและรายงานสรุปผล 
          การดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้งสองประเภทปีงบประมาณ 2564 
รายละเอียดข้อมูล 
          การกำกับติดตามและรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภทปี 2564    

สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว  จังหวัดลำปาง ได้จัดทำการกำกับติดตามและรายงานสรุปผล 
          การดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้งสองประเภทปีงบประมาณ 2564 
Linkภายนอก : 
เวป็ไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว http://www.ngaohealth.go.th 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                         ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
 
(นายพิษณุ  จีนใจเย็น)                                      (นายสุทธิศักด์ิ  ธีระเชื้อ) 

          นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                                 สาธารณสุขอำเภองาว 
      วันที่ 10  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564                      วันที่ 10  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

                                          ผูร้ับผิดชอบการนำ ข้อมูลขึ้น เผยแพร่ 
 

 
 (นางสาวบุษบา  อินเขียว) 
   นักวิชาการสาธารณสุข 

  วันที่ 10  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

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


 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว  จังหวัดลำปาง 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว  จังหวัดลำปาง 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว  

จังหวัดลำปาง 
 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว  จังหวัดลำปาง 
วัน/เดือน/ปี  :  15  มกราคม  2564 
หัวข้อ : หน่วยงานมีแนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และช่องทางการร้องเรียน 
รายละเอียดข้อมูล 
          คู่มือการดำเนินงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไปประจำปี พ.ศ. 2564 
 
Linkภายนอก : 
เวป็ไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว http://www.ngaohealth.go.th 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                         ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
 
(นายพิษณุ  จีนใจเย็น)                                      (นายสุทธิศักด์ิ  ธีระเชื้อ) 

          นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                                 สาธารณสุขอำเภองาว 
      วันที่ 15  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564                      วันที่ 15  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

                                          ผูร้ับผิดชอบการนำ ข้อมูลขึ้น เผยแพร่ 
 

 
 (นางสาวบุษบา  อินเขียว) 
   นักวิชาการสาธารณสุข 

  วันที่ 15  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 

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


 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว  จังหวัดลำปาง 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว  จังหวัดลำปาง 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว  

จังหวัดลำปาง 
 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว  จังหวัดลำปาง 
วัน/เดือน/ปี  :  15  มกราคม  2564 
หัวข้อ : หน่วยงานมีแนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และช่องทางการร้องเรียน 
รายละเอียดข้อมูล 
          คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
Linkภายนอก : 
เวป็ไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว http://www.ngaohealth.go.th 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                         ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
 
(นายพิษณุ  จีนใจเย็น)                                      (นายสุทธิศักด์ิ  ธีระเชื้อ) 

          นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                                 สาธารณสุขอำเภองาว 
      วันที่ 15  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564                      วันที่ 15  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

                                          ผูร้ับผิดชอบการนำ ข้อมูลขึ้น เผยแพร่ 
 

 
 (นางสาวบุษบา  อินเขียว) 
   นักวิชาการสาธารณสุข 

  วันที่ 15  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

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


 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาวจังหวัดลำปาง 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว  จังหวัดลำปาง 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว  

จังหวัดลำปาง 
 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว  จังหวัดลำปาง 
วัน/เดือน/ปี  :    10   มีนาคม  ๒๕๖4 
หัวข้อ : รายงานการเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 
 
รายละเอียดข้อมูล 
         รายงานการเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 
 
Linkภายนอก : 
เวป็ไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว http://www.ngaohealth.go.th 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………...  
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                         ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
 
(นายพิษณุ  จีนใจเย็น)                                      (นายสุทธิศักด์ิ  ธีระเชื้อ) 

          นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                                สาธารณสุขอำเภองาว 
      วันที่ 10  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564                      วันที่ 10  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 
                                          ผูร้ับผิดชอบการนำ ข้อมูลขึ้น เผยแพร่ 

 

 
 (นางสาวบุษบา  อินเขียว) 
   นักวิชาการสาธารณสุข 

  วันที่ 10  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 
 

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


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว  จังหวัดลำปาง 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว  จังหวัดลำปาง 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว  
จังหวัดลำปาง 

 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว  จังหวัดลำปาง 
วัน/เดือน/ปี  :  10  มีนาคม  2564 

 
หัวข้อ : หลักฐานแสดงถึงช่องทางการรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ 
 

รายละเอียดข้อมูล 
          หลักฐานแสดงถึงช่องทางการรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ 
 

Linkภายนอก : 
เวป็ไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว http://www.ngaohealth.go.th 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………...  
 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                         ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
 
(นายพิษณุ  จีนใจเย็น)                                      (นายสุทธิศักด์ิ  ธีระเชื้อ) 

          นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                                 สาธารณสุขอำเภองาว 
      วันที่ 10  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564                      วันที่ 10  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

                                          ผูร้ับผิดชอบการนำ ข้อมูลขึ้น เผยแพร่ 
 

 
 (นางสาวบุษบา  อินเขียว) 
   นักวิชาการสาธารณสุข 

  วันที่ 10  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

 
 

 

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

