
EB 9 ข้อ 6 
 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาวจังหวัดลำปาง 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว  จังหวัดลำปาง 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว  
จังหวัดลำปาง 

 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว  จังหวัดลำปาง 
วัน/เดือน/ปี  :    23   กุมภาพันธ์   ๒๕๖4 
หัวข้อ : โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยงอำเภองาว จังหวัดลำปาง  
- อบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิด
วินัย ปี 2564   
รายละเอียดข้อมูล 
         1.บันทึกขออนุมัติโครงการอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการวินัย  
รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปี 2564   
         2.โครงการอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการวินัยรวมทั้งการป้องกัน
มิให้กระทำผิดวินัย ปี 2564   
         3.บันทึกขออนุมัติจัดอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการวินัยรวมทั้ง
การป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปี 2564            
        4.หนังสือขอเชิญอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการวินัยรวมทั้งการ
ป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปี 2564   
Linkภายนอก : 
เว็ปไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว http://www.ngaohealth.go.th 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                         ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
 
(นายพิษณุ  จีนใจเย็น)                                      (นายสุทธิศักดิ์  ธีระเชื้อ) 

          นักวิชาการสาธารณสขุชำนาญการ                                สาธารณสุขอำเภองาว 
      วันที่ 23  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564                      วันที่ 23  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
                                          ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

 
 (นางสาวบุษบา  อินเขียว) 
   นักวิชาการสาธารณสุข 

  วันที่ 23  เดือน กุมภาพันธ์ 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  :    5   มีนาคม   ๒๕๖4 
หัวข้อ : โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยงอำเภองาว จังหวัดลำปาง  
- อบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิด
วินัย ปี 2564   
 

รายละเอียดข้อมูล 
          รายชื่อผู้เข้าร่วม อบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการวินัยรวมทั้ง    
กาป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปี 2564  
 
Linkภายนอก : 
เว็ปไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว http://www.ngaohealth.go.th 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                         ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
 
(นายพิษณุ  จีนใจเย็น)                                      (นายสุทธิศักดิ์  ธีระเชื้อ) 

          นักวิชาการสาธารณสขุชำนาญการ                                สาธารณสุขอำเภองาว 
      วันที่ 5  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564                      วันที่ 5  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
                                          ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

 
 (นางสาวบุษบา  อินเขียว) 
   นักวิชาการสาธารณสุข 

  วันที่ 5  เดือน มีนาคม 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  :    5   มีนาคม  ๒๕๖4 
หัวข้อ : โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยงอำเภองาว จังหวัดลำปาง  
- อบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิด
วินัย ปี 2564   
รายละเอียดข้อมูล 
         บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานการอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้าน
จริยธรรมและการวินัย  รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปี 2564 และขออนุญาตเผยแพร่รายงานฯ
ผ่านเว็ปไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว  http://www.ngaohealth.go.th  
          
Linkภายนอก : 
เว็ปไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว http://www.ngaohealth.go.th 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                         ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
 
(นายพิษณุ  จีนใจเย็น)                                      (นายสุทธิศักดิ์  ธีระเชื้อ) 

          นักวิชาการสาธารณสขุชำนาญการ                                  สาธารณสุขอำเภองาว 
      วันที่ 5  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564                         วันที่ 5  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
                                          ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

 
 (นางสาวบุษบา  อินเขียว) 
   นักวิชาการสาธารณสุข 

  วันที่ 5  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
 
 

 
 
 

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


 
 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาวจังหวัดลำปาง 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้าน

จริยธรรมและการวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปี 2564   
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว  จังหวัดลำปาง 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว  
จังหวัดลำปาง 

 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว  จังหวัดลำปาง 
วัน/เดือน/ปี  :    5  มีนาคม   ๒๕๖4 
หัวข้อ : รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา
ทางด้านจริยธรรมและการวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปี 2564   
 

รายละเอียดข้อมูล 
         รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้าน
จริยธรรมและการวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปี 2564  และขออนุญาตเผยแพร่รายงานฯ 
ผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน 
 
Linkภายนอก : 
เว็ปไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว http://www.ngaohealth.go.th 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                         ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
 
(นายพิษณุ  จีนใจเย็น)                                      (นายสุทธิศักดิ์  ธีระเชื้อ) 

          นักวิชาการสาธารณสขุชำนาญการ                                สาธารณสุขอำเภองาว 
      วันที่ 5  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564                         วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
                                          ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

 
 (นางสาวบุษบา  อินเขียว) 
   นักวิชาการสาธารณสุข 

  วันที่ 5 เดือน มีนาคม 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  :    4   มีนาคม   ๒๕๖4 
หัวข้อ : โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยงอำเภองาว จังหวัดลำปาง  
- ภาพกิจกรรมการ อบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการวินั ยรวมทั้งการ
ป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปี 2564   
 

รายละเอียดข้อมูล 
โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยงอำเภองาว จังหวัดลำปาง  
- ภาพกิจกรรมการ อบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการวินัยรวมทั้งการ
ป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปี 2564   
 
Linkภายนอก : 
เว็ปไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว http://www.ngaohealth.go.th 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                         ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
 
(นายพิษณุ  จีนใจเย็น)                                      (นายสุทธิศักดิ์  ธีระเชื้อ) 

          นักวิชาการสาธารณสขุชำนาญการ                                สาธารณสุขอำเภองาว 
      วันที่ 4  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564                          วันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
                                          ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

 
 (นางสาวบุษบา  อินเขียว) 
   นักวิชาการสาธารณสุข 

  วันที่ 4  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

 

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

