
EB 2 ข้อ 12 

 

บันทึกข้อความ 

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

ที่  ลป  ๐732/128   วันที ่9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

เรื่อง  ขออนุญาตน าแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เรียน  สาธารณสุขอ าเภองาว 

         ตามที่รัฐบาลก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และ
สามารถตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยเฉพาะด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐที่ถูกต้อง 
ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

           เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (lntegrity and Transparency Assessment : ITA) EB2 (ข้อ1 – ข้อ11)ให้มีการเสนอให้
ผู้บริหารรับทราบและพิจารณาสั่งการเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืนของ
หน่วยงาน 

  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภองาว  จึงขออนุญาตน าเอกสารไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ 
http://www.ngaohealth.go.th และปิดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ของส านักงานสาธารณสุข              
อ าเภองาว ต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 

 

 

(นายพิษณุ จีนใจเย็น) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ทราบ-อนุญาต 

 

                                           

 (นายสุทธิศักดิ์ ธีระเชื้อ) 
สาธารณสุขอ าเภองาว 
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EB 2 ข้อ 12 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภองาวจังหวัดล าปาง 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภองาว

จังหวัดล าปาง 
ชื่อหน่วยงาน :ส านักงานสาธารณสุขอ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
วัน/เดือน/ปี : 9 ธันวาคม 2563 
หัวข้อ : การแสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่แสดงการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน  
EB2 ข้อ 1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน (ข้อ 1.1 – 1.15) 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
การแสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่แสดงการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน  
EB2 ข้อ 1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน (ข้อ 1.1 – 1.15) 
 
Link ภายนอก :เว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภองาว http://www.ngaohealth.go.th 
หมายเหตุ : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                     ผู้อนุมัติรับรอง 
 

 
 
(นายพิษณุ จีนใจเย็น)                                      (นายสุทธิศักดิ์ ธีระเชื้อ) 

            นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ                              สาธารณสุขอ าเภองาว 
           วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563                  วันที่  9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวบุษบา  อินเขียว) 
นักวิชาการสาธารณสุข 

วันที่ 9  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
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EB 2 ข้อ 12 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภองาว  จังหวัดล าปาง 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุข          

อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
 
ชื่อหน่วยงาน :ส านักงานสาธารณสุขอ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
วัน/เดือน/ปี : 9 ธันวาคม 2563                      
หัวข้อ : การแสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่แสดงการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน  
EB2 ข้อ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
การแสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่แสดงการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน  
EB2 ข้อ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 
Link ภายนอก :เว็บไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภองำวhttp://www.ngaohealth.go.th 
หมายเหตุ : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                          ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
 
(นายพิษณุ จีนใจเย็น)                                      (นายสุทธิศักดิ์ ธีระเชื้อ) 

           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                สาธารณสุขอ าเภองาว 
วันที่ 9 เดือน ธันวาคมพ.ศ. 2563                       วันที่  9เดือน ธันวาคมพ.ศ. 2563 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
(นางสาวบุษบา  อินเขียว) 
นักวิชาการสาธารณสุข 

วันที่ 9 เดือน ธันวาคมพ.ศ. 2563 
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EB 2 ข้อ12 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภองาว  จังหวัดล าปาง 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุข          

อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
 
ชื่อหน่วยงาน :ส านักงานสาธารณสุขอ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
วัน/เดือน/ปี : 9 ธันวาคม 2563                      
หัวข้อ : การแสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่แสดงการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน  
EB2 ข้อ3 (3.1 - 3.4) แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานและการิดามประเมินผลการด าเนินงาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานปีงบประมาณ 2564 (ยุทธศาสตร์ที่1- 4 คปสอ.งาว) 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
การแสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่แสดงการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน  
EB2 ข้อ3 (3.1 - 3.4) แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานและการิดามประเมินผลการด าเนินงาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานปีงบประมาณ 2564 (ยุทธศาสตร์ที่1- 4 คปสอ.งาว) 
 
Link ภายนอก :เว็บไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภองำวhttp://www.ngaohealth.go.th 
หมายเหตุ : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                          ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
 
(นายพิษณุ จีนใจเย็น)                                         (นายสุทธิศักดิ์ ธีระเชื้อ) 

             นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                 สาธารณสุขอ าเภองาว 
           วันที่ 9 เดือน ธันวาคมพ.ศ. 2563                       วันที่  9เดือน ธันวาคมพ.ศ. 2563 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
(นางสาวบุษบา  อินเขียว) 
นักวิชาการสาธารณสุข 

วันที่ 9 เดือน ธันวาคมพ.ศ. 2563 
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EB 2 ข้อ12 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภองาว  จังหวัดล าปาง 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุข          

อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
 
ชื่อหน่วยงาน :ส านักงานสาธารณสุขอ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
วัน/เดือน/ปี : 9 ธันวาคม 2563                      
หัวข้อ : การแสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่แสดงการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน  
EB2 ข้อ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานและการิดามประเมินผลการด าเนินงานาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
การแสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่แสดงการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน  
EB2 ข้อ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานและการิดามประเมินผลการด าเนินงานาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564 
 
Link ภายนอก :เว็บไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภองำวhttp://www.ngaohealth.go.th 
หมายเหตุ : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                          ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
 
(นายพิษณุ จีนใจเย็น)                                      (นายสุทธิศักดิ์ ธีระเชื้อ) 

              นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                            สาธารณสุขอ าเภองาว 
วันที่ 9 เดือน ธันวาคมพ.ศ. 2563                       วันที่  9เดือน ธันวาคมพ.ศ. 2563 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
(นางสาวบุษบา  อินเขียว) 
นักวิชาการสาธารณสุข 

วันที่ 9 เดือน ธันวาคมพ.ศ. 2563 
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EB 2 ข้อ12 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภองาว  จังหวัดล าปาง 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุข          

อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
 
ชื่อหน่วยงาน :ส านักงานสาธารณสุขอ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
วัน/เดือน/ปี : 9 ธันวาคม 2563                      
หัวข้อ : การแสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่แสดงการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน  
EB2 ข้อ 5 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีท่ีมีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่(คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน) 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
การแสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่แสดงการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน  
EB2 ข้อ 5 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีท่ีมีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่(คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน) 
 
Link ภายนอก :เว็บไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภองำวhttp://www.ngaohealth.go.th 
หมายเหตุ : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                     ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
 
(นายพิษณุ จีนใจเย็น)                                      (นายสุทธิศักดิ์ ธีระเชื้อ) 

              นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                            สาธารณสุขอ าเภองาว 
วันที่ 9 เดือน ธันวาคมพ.ศ. 2563                       วันที่  9เดือน ธันวาคมพ.ศ. 2563 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
(นางสาวบุษบา  อินเขียว) 
นักวิชาการสาธารณสุข 

วันที่ 9 เดือน ธันวาคมพ.ศ. 2563 
 

 

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


EB 2 ข้อ12 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภองาว  จังหวัดล าปาง 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุข          

อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
 
ชื่อหน่วยงาน :ส านักงานสาธารณสุขอ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
วัน/เดือน/ปี : 9 ธันวาคม 2563                      
หัวข้อ : การแสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่แสดงการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน  
EB2 ข้อ 6 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีมีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ            
(คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
การแสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่แสดงการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน  
EB2 ข้อ 6 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีมีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ              
(คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
 
Link ภายนอก :เว็บไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภองำวhttp://www.ngaohealth.go.th 
หมายเหตุ : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                          ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
 

                     (นายพิษณุ จีนใจเย็น)                                      (นายสุทธิศักดิ์ ธีระเชื้อ) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                            สาธารณสุขอ าเภองาว 

วันที่ 9 เดือน ธันวาคมพ.ศ. 2563                       วันที่  9เดือน ธันวาคมพ.ศ. 2563 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
(นางสาวบุษบา  อินเขียว) 
นักวิชาการสาธารณสุข 

วันที่ 9 เดือน ธันวาคมพ.ศ. 2563 
 

 

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


EB 2 ข้อ12 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภองาว  จังหวัดล าปาง 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุข          

อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
 
ชื่อหน่วยงาน :ส านักงานสาธารณสุขอ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
วัน/เดือน/ปี : 9 ธันวาคม 2563                      
หัวข้อ : การแสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่แสดงการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน  
EB2 ข้อ 7 รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการ
ร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
การแสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่แสดงการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน  
EB2 ข้อ 7 รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการ
ร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
Link ภายนอก :เว็บไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภองำวhttp://www.ngaohealth.go.th 
หมายเหตุ : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                          ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
 
(นายพิษณุ จีนใจเย็น)                                      (นายสุทธิศักดิ์ ธีระเชื้อ) 

              นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                            สาธารณสุขอ าเภองาว 
วันที่ 9 เดือน ธันวาคมพ.ศ. 2563                       วันที่  9เดือน ธันวาคมพ.ศ. 2563 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
(นางสาวบุษบา  อินเขียว) 
นักวิชาการสาธารณสุข 

วันที่ 9 เดือน ธันวาคมพ.ศ. 2563 
 

 

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


EB 2 ข้อ12 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภองาว  จังหวัดล าปาง 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุข          

อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
 
ชื่อหน่วยงาน :ส านักงานสาธารณสุขอ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
วัน/เดือน/ปี : 9 ธันวาคม 2563                      
หัวข้อ : การแสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่แสดงการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน  
EB2 ข้อ 8 รายงานสรุปผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
การแสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่แสดงการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน  
EB2 ข้อ 8 รายงานสรุปผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
Link ภายนอก :เว็บไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภองำวhttp://www.ngaohealth.go.th 
หมายเหตุ : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                      ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
 
(นายพิษณุ จีนใจเย็น)                                      (นายสุทธิศักดิ์ ธีระเชื้อ) 

            นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ                               สาธารณสุขอ าเภองาว 
วันที่ 9 เดือน ธันวาคมพ.ศ. 2563                       วันที่  9 เดือน ธันวาคมพ.ศ. 2563 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
(นางสาวบุษบา  อินเขียว) 
นักวิชาการสาธารณสุข 

วันที่ 9 เดือน ธันวาคมพ.ศ. 2563 
 

 
 
 

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


EB 2 ข้อ12 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภองาว  จังหวัดล าปาง 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุข          

อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
 
ชื่อหน่วยงาน :ส านักงานสาธารณสุขอ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
วัน/เดือน/ปี : 9 ธันวาคม 2563                      
หัวข้อ : การแสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่แสดงการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน  
EB2 ข้อ 9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อ9.1 – 9.5)  
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
การแสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่แสดงการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน  
EB2 ข้อ 9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อ9.1 – 9.5)  
 
Link ภายนอก :เว็บไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภองำวhttp://www.ngaohealth.go.th 
หมายเหตุ : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                     ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
 
(นายพิษณุ จีนใจเย็น)                                      (นายสุทธิศักดิ์ ธีระเชื้อ) 

             นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                              สาธารณสุขอ าเภองาว 
วันที่ 9 เดือน ธันวาคมพ.ศ. 2563                       วันที่  9 เดือน ธันวาคมพ.ศ. 2563 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
(นางสาวบุษบา  อินเขียว) 
นักวิชาการสาธารณสุข 

วันที่ 9 เดือน ธันวาคมพ.ศ. 2563 
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EB 2 ข้อ12 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภองาว  จังหวัดล าปาง 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุข          

อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
 
ชื่อหน่วยงาน :ส านักงานสาธารณสุขอ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
วัน/เดือน/ปี : 9 ธันวาคม 2563                      
หัวข้อ : การแสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่แสดงการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน  
EB2 ข้อ 10 คู่มือการปฏิบัติงานามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
การแสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่แสดงการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน  
EB2 ข้อ 10 คู่มือการปฏิบัติงานามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 
 
Link ภายนอก :เว็บไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภองำวhttp://www.ngaohealth.go.th 
หมายเหตุ : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                       ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
 
(นายพิษณุ จีนใจเย็น)                                      (นายสุทธิศักดิ์ ธีระเชื้อ) 

              นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                              สาธารณสุขอ าเภองาว 
วันที่ 9 เดือน ธันวาคมพ.ศ. 2563                       วันที่  9 เดือน ธันวาคมพ.ศ. 2563 

 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
(นางสาวบุษบา  อินเขียว) 
นักวิชาการสาธารณสุข 

วันที่ 9 เดือน ธันวาคมพ.ศ. 2563 
 

 

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


EB 2 ข้อ12 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภองาว  จังหวัดล าปาง 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุข          

อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
 
ชื่อหน่วยงาน :ส านักงานสาธารณสุขอ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
วัน/เดือน/ปี : 9 ธันวาคม 2563                      
หัวข้อ : การแสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่แสดงการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน  
EB2 ข้อ 11 คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ ภารกิจการให้บริการประชาชนตาม พรบ.การอ านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
การแสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่แสดงการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน  
EB2 ข้อ 11 คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ ภารกิจการให้บริการประชาชนตาม พรบ.การอ านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558 
 
Link ภายนอก :เว็บไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภองำวhttp://www.ngaohealth.go.th 
หมายเหตุ : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                      ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
 
(นายพิษณุ จีนใจเย็น)                                      (นายสุทธิศักดิ์ ธีระเชื้อ) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                            สาธารณสุขอ าเภองาว 
วันที่ 9 เดือน ธันวาคมพ.ศ. 2563                       วันที่  9เดือน ธันวาคมพ.ศ. 2563 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
(นางสาวบุษบา  อินเขียว) 
นักวิชาการสาธารณสุข 

วันที่ 9 เดือน ธันวาคมพ.ศ. 2563 
 

  

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

