
 

 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน :   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 

วัน/เดอืน/ป :  วันที่   ๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓                                  

หัวขอ: แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment :EBIT) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รายละเอยีดขอมูล (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 

     แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  EBIT ๒ หนวยงานมกีารเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนปจจุบันตอสารธารณะผานเว็บไซดของหนวยงาน 

1.๑ ขอมูลผูบรหิาร 1.2 นโยบายของผูบรหิาร  1.3 โครงสรางหนวยงาน  

1.4 อํานาจหนาที่ของหนวยงานตามกฎหมายจัดตัง้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  

๑.๕ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนนิงาน ๑.๖ ขาวประชาสัมพันธ  ๑.๗ ขอมูลการตดิตอ  

๑.๘ ชองทางรับฟงความคิดเห็น 1.๙ วสิัยทัศน พันธกจิ คานยิม MOPH ๑.๑๐ ยุทธศาสตรในประเทศโดยรวม  
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หมายเหตุ: เว็บไซต สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน 

                       ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                      ผูอนุมัตรัิบรอง 

 

                           ( นางยุวร ี นิ้มเจรญิ)                                  (นายศรพีรหม  กาสกูล) 

              ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ          ตําแหนง สาธารณสุขอําเภอปาซาง 

                      วันที่   ๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓                                วันที่   ๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓                                                

                                          ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร 

 

                                                       ( นางยุวร ี นิ้มเจรญิ)                                  

                                         ตําแหนง นักวชิาการสาธารณสุข ชํานาญการ           

                                                 วันที่   ๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓                                  
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แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน :   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 

วัน/เดอืน/ป :    ๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓                                  

หัวขอ: แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment :EBIT) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รายละเอยีดขอมูล (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 

     แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  EBIT ๒ หนวยงานมกีารเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนปจจุบันตอสารธารณะผานเว็บไซดของหนวยงาน 

๑.๑๑ พระราชบัญญัตมิาตรฐานทางจรยิธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ 

1.๑๒ ประมวลจรยิธรรมขาราชการพลเรอืน พ.ศ.๒๕๖๒ 

1.๑๓ ขอบังคับสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยจรรยาขาราชการสานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ. 2560  

1.๑๔ อนิโฟกราฟกคณะกรรมการจรยิธรรม ๑.๑๕ จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 

2. นโยบายและยุทธศาสตรของหนวยงาน  

3. แผนปฏบิัติการประจาปของหนวยงาน และการตดิตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏบิัตกิาร

ประจําป  

4. แผนการใชจายงบประมาณประจาปของหนวยงาน และการตดิตามประเมินผลการดาเนนิงานตามแผนการ

ใชจายงบประมาณประจาปของหนวยงาน  
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หมายเหตุ: เว็บไซต สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน 

                       ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                      ผูอนุมัตรัิบรอง 

 

                           ( นางยุวร ี นิ้มเจรญิ)                                  (นายศรพีรหม  กาสกูล) 

              ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ          ตําแหนง สาธารณสุขอําเภอปาซาง 

                      วันที่   ๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓                                วันที่   ๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓                                   

                                          ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร 

 

                                                       ( นางยุวร ี นิ้มเจรญิ)                                  

                                         ตําแหนง นักวชิาการสาธารณสุข ชํานาญการ           

                                                 วันที่   ๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓                                  
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แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 

   เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงานปงบประมาณ.๒๕๖๔ 

 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน :   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 

วัน/เดอืน/ป :  ๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

 

หัวขอ: แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment :EBIT) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รายละเอยีดขอมูล (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 

     แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  EBIT ๙ หนวยงานมกีารเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนปจจุบันตอสารธารณะผานเว็บไซดของหนวยงาน 

๕.หลักเกณฑขัน้ตอนการแกไขปญหาในกรณทีี่มกีารรองเรยีนเรื่องการปฏบิัตงิานหรอืการใหบรกิารของ

เจาหนาที่  

๖.หลักเกณฑขัน้ตอนการแกไขปญหาในกรณทีี่มกีารรองเรยีนเรื่องการทุจรติและประพฤตมิิชอบ  

๗. รายงานผลการดาเนนิการเกี่ยวกับเรื่องรองเรยีนการปฏบิัตงิานหรอืการใหบรกิาร 

 ๘. รายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรยีนการทุจรติและประพฤตมิิชอบ  
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หมายเหตุ: เว็บไซต สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน 

                       ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                      ผูอนุมัตรัิบรอง 

 

                           ( นางยุวร ี นิ้มเจรญิ)                                  (นายศรพีรหม  กาสกูล) 

              ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ          ตําแหนง สาธารณสุขอําเภอปาซาง 

                      วันที่   ๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓                                 วันที่   ๗ ธํนวาคม  ๒๕๖๓ 

                                          ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร 

 

                                                       ( นางยุวร ี นิ้มเจรญิ)                                  

                                         ตําแหนง นักวชิาการสาธารณสุข ชํานาญการ           

                                                 วันที่  ๗ ธํนวาคม  ๒๕๖๓ 
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แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน :   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 

วัน/เดอืน/ป :  ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

หัวขอ: แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment :EBIT) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รายละเอยีดขอมูล (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 

     แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  EBIT ๙ หนวยงานมกีารเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนปจจุบันตอสารธารณะผานเว็บไซดของหนวยงาน 

๙. ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง ประกอบดวย  

๙.1 การวเิคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจาป ๒๕๖๓  

๙.2 แผนการจัดซื้อจัดจางประจาป ๒๕๖๔ 

๙.3 ผลการดาเนนิการตามแผนการจัดซื้อจัดจางประจาป ตามรอบระยะเวลาที่กาหนดในกรอบแนวทาง  

๙.4 ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยแนวทางปฏบิัตงิานเพื่อตรวจสอบบุคลากรใน

หนวยงานดานการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบรสิุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน

ในการเปดเผยขอมูลความขัดแยงทางผลประโยชนของหัวหนาเจาหนาที่  

๙.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดอืน (แบบ สขร. 1)  

Ling ภายนอก http://203.157.196.7/web_ssj/webmanager 

หมายเหตุ: เว็บไซต สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน 

                       ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                      ผูอนุมัตรัิบรอง 

 

                           ( นางยุวร ี นิ้มเจรญิ)                                  (นายศรพีรหม  กาสกูล) 

              ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ          ตําแหนง สาธารณสุขอําเภอปาซาง 

                      วันที่   ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๓                                  วันที ่๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

                                          ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร 

 

                                                       ( นางยุวร ี นิ้มเจรญิ)                                  

                                         ตําแหนง นักวชิาการสาธารณสุข ชํานาญการ           

                                                 วันที่ ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
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แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน :   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 

วัน/เดอืน/ป :  ๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

 

หัวขอ: แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment :EBIT) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รายละเอยีดขอมูล (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 

     แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  EBIT ๒ หนวยงานมกีารเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนปจจุบันตอสารธารณะผานเว็บไซดของหนวยงาน 

๑๐. คูมอืการปฏบิัตงิานตามภารกิจหลักและภาระกิจสนันสนุนของหนวยงาน  

.๑๑ คูมอืขัน้ตอนการใหบริการ (ภารกจิใหบรกิารประชาชนตามพระราชบัญญัตกิารอานวยความสะดวกใน

การพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)  
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หมายเหตุ: เว็บไซต สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน 

                       ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                      ผูอนุมัตรัิบรอง 

                                                                                 
                           ( นางยุวร ี นิ้มเจรญิ)                                  (นายศรพีรหม  กาสกูล) 

              ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ          ตําแหนง สาธารณสุขอําเภอปาซาง 

                      วันที่   ๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓                                  วันที่ ๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

                                          ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร 

                                                             
                                                       ( นางยุวร ี นิ้มเจรญิ)                                  

                                         ตําแหนง นักวชิาการสาธารณสุข ชํานาญการ           

                                                 วันที่  ๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
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