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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโนนสูง  อ ำเภอโนนสูง  จังหวัดนครรำชสีมำ  ๓๐๑๖๐ 
ที ่นม  ๑๐๓๒/๑๐๖๘     วันที่      ๒๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ 
เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน EB 5 หน่วยงำนมีกำรสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน 
      ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอโนนสูง 
  ด้วยส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโนนสูง  มีภำรกิจในกำรบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และเว็บไซต์กระทรวงสำธำรณสุข ในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
เพ่ือประโยชน์แก่ประชำชน ให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตำม
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ พระรำชกฤษีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และมำตรฐำนเว็บไซต์ภำครัฐ  Government Website Standard ) ทั้งนี้ 
เพ่ือเป็นข้อเสนอในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำนเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐผ่ำนเว็บไซต์ มี
ประสิทธิภำพตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment – ITA ) เห็นควรให้หน่วยงำนด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำร
เผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเคร่งครัด นั้น 

  ในกำรนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโนนสูง  ขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  รำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน EB 5 หน่วยงำนมีกำรสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนเว็บไซต์ ว่ำมีกำรน ำข้อมูลข่ำวสำรทั้งในรูปแบบ 
ข้อควำม บทควำม ภำพกรำฟิก เผยแพร่บนเว็บไซต์  ถูกต้องตำมมำตรฐำนเว็บไซต์ภำครัฐและกฎ 
ระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง     
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป  
 
 
 

                                            ( นำยประพันธ์  เมี้ยนกลำง ) 
                                              นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

        อนุมัต ิ
 
 
        
       ( นำงนันทนำ  ประสิทธิ์ ) 
       สำธำรณสุขอ ำเภอโนนสูง 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตำมประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  
เรื่อง แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซด์ของหน่วยงำน พ.ศ.2561 

ส ำหรับหน่วยงำนในรำชกำรส่วนภูมิภำคส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  

 ชื่อหนว่ยงำน :  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโนนสูง 
 วนั/เดือน/ปี :   ๒๓ ธันวำคม 2563  
 หัวข้อ:           EB 5 หน่วยงำนมีกำรสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ประจ ำปี 
                    งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) 
1. บันทึกข้อควำมรำยงำนผู้บริหำรรับทรำบและสั่งกำร ปรำกฏกำรขออนุญำตน ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน 
2. แบบสรุปผลกำรจัดหำพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมำสที่ 1 เดือน ตุลำคม ถึง ธันวำคม 
ดังนี้ 
            ไตรมำสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลำคม 2563 
            ไตรมำสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกำยน 2563 
            ไตรมำสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวำคม 2563 
๓. แบบสรุปผลกำรจัดหำพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมำสที่ ๒ เดือน มกรำคม ถึง มีนำคม 
ดังนี้ 
            ไตรมำสที่ ๒ แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกรำคม ๒๕๖๔   
            ไตรมำสที่ ๒ แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๖๔   
            ไตรมำสที่ ๒ แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนำคม ๒๕๖๔   
๔. แบบสรุปผลกำรจัดหำพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมำสที่ ๓ เดือน เมษำยน ถึง 
พฤษภำคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 
            ไตรมำสที่ ๓ แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษำยน ๒๕๖๔   
            ไตรมำสที่ ๓ แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภำคม ๒๕๖๔   
            ไตรมำสที่ ๓ แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนำยน ๒๕๖๔   
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง 
 ๕. แบบสรุปผลกำรจัดหำพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมำสที่ ๔ เดือน กรกฎำคม ถึง 
กันยำยน ๒๕๖๔ ดังนี้ 
            ไตรมำสที่ ๓ แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎำคม ๒๕๖๔   
            ไตรมำสที่ ๓ แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหำคม  ๒๕๖๔   
            ไตรมำสที่ ๓ แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยำยน  ๒๕๖๔   
    ๔.  มีแบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  
    ๕.  Link แสดงหลักฐำนจำกเว็บไซต์ของหน่วยงำน ในระบบ MITAS 

Linkภำยนอก: ในเว๊ปไซต์ http://www.stopcorruption.moph.go.th/ และ ในเว๊ปไซต์  
http://nonsunghealth.com// 

หมำยเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 
 
 

 
ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล 

 
 

 
( นำยประพันธ์  เมี้ยนกลำง ) 

นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอด้ำนบริหำร 

๒๓ ธันวำคม 2563 
 
 
 
 

17 เมษำยน 2561 
 

 
ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 
 

( นำงนันทนำ  ประสิทธิ์ ) 
สำธำรณสุขอ ำเภอโนนสูง 

๒๓ ธันวำคม 2563 
 
 
 
 ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 

 
( นำยสมพร  พำนสุวรรณ   ) 

นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอด้ำนวิชำกำร 

๒๓ ธันวำคม 2563 
 
 

 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/%20และ
http://nonsunghealth.com/
http://nonsunghealth.com/
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