
EB 2 ข้อ ๓.๒  
                 

                               บันทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเถิน   จังหวัดล ำปำง  โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๑๕๘๔                      . 

ท่ี   ลป ๐๔๓๒/20              วันท่ี   30  พฤษภาคม   ๒๕๖3                               .    
เร่ือง   รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี และประจ าเดือน  
 
เรียน  สาธารณสุขอ าเภอเถิน 

  ตามท่ี งานพัสดุ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน   ได้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ตามแผนการจัดซ้ือ
จัดจ้างประจ าปี ๒๕๖๓ ไปแล้วน้ัน(ตามเอกสาร) 

  เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment :TIA) ข้อ EB ๒  ให้มีการเสนอให้ผู้บริหารรับทราบและพิจารณาสั่งการเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 

  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน จึงขออนุญาตน าเอกสารผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง
ประจ าปี และประจ าเดือน มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖3 โดยน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถนิ 
https://www.thlp.moph.go.th และติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภออ าเภอเถนิ 
ตลอดจนปริ้นสกรีน น าเสนอผู้มีอ านาจลงนามรับทราบว่าได้น าเผยแพร่แผนบนเว็บไซต์แล้ว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ                                                                 

 
 
 

( นายประยูร จันทร์ศักดิ์ ) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 
- ทราบ 

- อนุญาต 

 
 

( นายชุมพล ดวงดีวงศ์ ) 
                                สาธารณสุขอ าเภอเถิน 

                                                                                

https://www.thlp.moph.go.th/


                                บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเถิน   จังหวัดล ำปำง  โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๕๘๔                      . 

ท่ี   ลป ๐4๓๒/20.1              วันท่ี   30  พฤษภาคม   ๒๕๖3                               .    
เร่ือง   ขออนุญาตเผยแพร่การพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างรายเดือน 
 
เรียน  สาธารณสุขอ าเภอเถิน 

  ตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  ก าหนดให้มีการ
เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน มีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖3 น้ัน   

  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน จึงขออนุญาตเผยแพร่ผลการพิจารณาจัดซ้ือจัดจา้งประจ าเดือนมีนาคม-
พฤษภาคม ๒๕๖3 ไปยังบนเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน https://www.thlp.moph.go.th  ตลอดจนปริ้นสกรนี 
น าเสนอผู้มีอ านาจลงนามรับทราบว่าได้น าเผยแพร่แผนบนเว็บไซต์แล้ว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

                                                       

 
 

( นายประยูร จันทร์ศักดิ์ ) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 
- ทราบ 

- อนุญาต 

 
 

( นายชุมพล ดวงดีวงศ์ ) 
                                สาธารณสุขอ าเภอเถิน 

                                                                                

 

 

 
 

https://www.thlp.moph.go.th/


 



 



 
 



                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง โทร 054-291584                                         

ท่ี   ลป ๐4๓๒/21 วันท่ี  31 พฤษภาคม  ๒๕๖3            
เร่ือง   ขอพิจารณาลงนามในประกาศ และขออนุมัติเผยแพร่ในเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน 
เรียน  สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
  เร่ืองเดิม 
  ตามท่ีรัฐบาลก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประเด็นการ
เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน 
โดยเฉพาะด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐท่ีถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
  ข้อเท็จจริง 
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน จึงได้จัดท าประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน เร่ือง แนว
ทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562 และวิธีการและข้ันตอนเปิดเผยข้อมูลของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถินผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงดู แล
เว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 และมาตรฐานเว็บไซต์ภาค รัฐ 
ท้ังน้ีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย และลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเถิน 
  ข้อพิจารณา 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศตาม ท่ีแนบมาพร้อมน้ี และโปรด
อนุมัติน าประกาศน้ีเผยแพร่ในเว็บไซต์ http://www.thlp.moph.go.th  ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน ต่อไป 
                     

 

                                            ( นายประยูร จันทร์ศักดิ์ ) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 
- ทราบ/อนุญาต 

 
 
                                                   
                                                    ( นายชุมพล ดวงดีวงศ์ ) 

                                สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
 

http://www.thlp.moph.go.th/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูล ผ่านเว็บไซ ต์ของหน ่วยงานในราชการบร ิห ารส่วน ภูมิภาค 
ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ตามประกาศส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร ื่อง แนวทางการเผยแพร ่ข ้อม ูลต ่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของห น่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับห น่วยงานในราชการบร ิห ารส่วน ภูมิภาค ส าน ักงานป ลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ช่ือหน่วยงาน  :  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน 

วัน/เดือน/ป ี   :  31  พฤษภาคม  ๒๕๖3 

หัวข ้อ :   รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี และประจ าเดือน มีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๖3 

รายละเอียดข้อม ูล  (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

           รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี และประจ าเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 
๒๕๖3 

Link ภายนอก   : ไม ่มี 

หมายเหต ุ  :  - 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อม ูล                                            ผู้อน ุม ัติรับรอง 
 

 
           
              ( นายประยูร จันทร์ศักดิ์ )                                          ( นายชุมพล ดวงดีวงศ์ ) 
          นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                      สาธารณสุขอ าเภอเถิน 

                วันท่ี 31 พฤษภาคม  ๒๕๖3                                  วันท่ี 3 1  พฤษภาคม  ๒๕๖3 
 

ผู้ร ับผ ิดชอบการนำ ข้อมูลข้ึนเผยแพร่ 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ วังหอม) 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญ ชี 

 วันท่ี 31 พฤษภาคม  ๒๕๖3                                   



 

 
 

  
    
    

 



 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


