
 
บันทึกข้อความ 
 
  

ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม  อ ำเภอตำลสุม    จังหวัดอุบลรำชธำนี  
ที ่อบ  ๒5๓๒/761      วันที่   ๒1  ธันวำคม ๒๕๖๓   
เรื่อง ประกำศแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 
เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 
 

เรื่องเดิม  
อ้ำงถึงหนังสือ.๐๒๑๒สธ.๐๕/๑๖๖๑ ลงวันที่๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๑ เรื่องประกำศแนวทำงกำร เผยแพร่

ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ.๒๕๖๑ ส ำหรับหน่วยงำนในรำชกำรบริหำร ส่วนกลำงส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขซึ่งหน่วยงำนภำครัฐต้องด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ หน่วยงำนเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนให้ได้รับประโยชน์ สูงสุด สำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลขำ่วสำรได้สะดวกและสำมำรถตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนได้นั้น 

ข้อพิจำรณำ  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุมได้จัดท ำประกำศแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ 

ของส ำนักงำนสำธำรณสุขออ ำเภอตำลสุม พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือเป็นแนวทำงกำรด ำเนินกำรของผู้ดูแลเว็บไซต์ของ 
หน่วยงำนให้เป็นไปตำม พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ด ีพ.ศ.๒๕๔๖ และมำตรฐำนเว็บไซต์ภำครัฐ Government Website Standard)  

ข้อเสนอ 
จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำดังนี้ หำกเห็นชอบขอให้โปรดด ำเนินกำร 

๑.ลงนำมในประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำตำลสุม เรื่องกรอบแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำน
เว็บไซต์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม พ.ศ.๒๕๖๔ 

 ๒.อนุญำตให้น ำประกำศดังกล่ำวในข้อ ๑ ขึ้นเผยแพร่เว็บไซต์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม  
 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุญำต 
 

 
(นำยบุญธรรม  พันธ์ใหญ่) 

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร 
 

 
 

     (นำยถนอม  ผิวหอม) 
ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 

 
 
 

ลงนามแล้ว และอนุญาตให้ด าเนินการ 
 

 
              (นำยวรวิทย์  สอดศรี) 

สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 
 



บันทึกข้อความ 
 
  

 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม  อ ำเภอตำลสุม    จังหวัดอุบลรำชธำนี  
ที ่อบ  ๒5๓๒/762      วันที่   ๒1  ธันวำคม ๒๕๖๓   
เรื่อง กำรด ำเนินจัดท ำเอกสำรเผยแพร่ข้อมูลตำมกระบวนกำร ITA EB ๑  
เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 

  
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป จัดท ำเอกสำรแบบส ำรวจหลักฐำนเชิง 
ประจักษ์(Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) กำรประเมินคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงส ำนักงำนสำธำรณสุขประจ ำปี
งบประมำณ๒๕๖๔หัวข้อEB๑หน่วยงำนมีกำรด ำเนินกำรก ำหนดมำตรกำรกลไกหรือกำรวำงระบบในกำรเผยแพร่
ข้อมูล ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน เสร็จเรียบร้อยแล้ว รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้ 
 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำลงนำมและอนุญำตน ำเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงำน ต่อไป   

 
 
 
 
 

(นำยบุญธรรม  พันธืใหญ่) 
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร   

 
 
 
 
 

(นำยถนอม  ผิวหอม) 
ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 

 
ลงนามแล้ว และอนุญาตให้ด าเนินการ   

 
 
 

                     (นำยวรวิทย์  สอดศรี) 
สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม



 
แบบฟอร์ม 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหาร

ส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตาลสุม 

ชื่อหน่วยงาน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม  จังหวัดอุบลรำชธำนี 
วัน/เดือน/ปี :  1  ธันวำคม  ๒๕๖๓ 
หัวข้อ : ค ำสั่งมอบหมำยกำรด ำเนินกำรในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอตำลสุม  ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
รายละเอียดข้อมูล 
        1.ค ำสั่งมอบหมำยกำรด ำเนินงำนในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม  ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
 
Linkภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ : 
............................................................................................................................. ..................................................
....................................................................................................................................................... ............ 

                  ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล                                           ผู้อนุมัติรับรอง 
              

………………………………………….                               …………………………………………. 
                    (  นำยถนอม  ผิวหอม  )                                    ( นำยวรวิทย์  สอดศรี  ) 
        ต ำแหน่ง ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม                ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 
            วันที่ 1 เดือน ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๓                          วันที่ 1 เดือน ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

( นำยบุญธรรม  พันธ์ใหญ่ ) 
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร 

  วันที่ 1 เดือน ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๓  
 
 
 
 
  

 



บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม  อ ำเภอตำลสุม    จังหวัดอุบลรำชธำนี  
ที ่อบ  ๒5๓๒/759      วันที ่  ๒1  ธันวำคม ๒๕๖๓  
เรื่อง  มอบหมำยกำรด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์  
เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 
 
 

เรื่องเดิม 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขได้ประกำศแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของ

หน่วยงำน พ.ศ.2561 ส ำหรับหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ลงวันที่
๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๑ เรื่องแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนรำชกำร 
พ.ศ.2561      

ข้อพิจารณา  
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุมพิจำรณำแล้วเพ่ือให้กำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เป็นไปตำมแนวทำงที่ก ำหนดในประกำศส ำนัก
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ลงวันที่ ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๑ ส ำหรับหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เห็นควรมอบหมำยกำรด ำเนินกำรในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำตำลสุม  

ข้อเสนอ 
จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำดังนี้ หำกเห็นชอบขอให้โปรดด ำเนินกำร 

1.ลงน ำมในค ำสั่งมอบหมำยกำรด ำเนินงำนกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของ  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 

  2.อนุญำตให้น ำค ำสั่งมอบหมำยกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวในข้อ ๑ ขึ้นเผยแพร่เว็บไซต์ของ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุญำต 
 
  

   
                                         (นำยบุญธรรม  พันธ์ใหญ่) 

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร   
 
 

(นำยถนอม  ผิวหอม) 
ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 

 
ลงนามแล้วและอนุญาตให้ด าเนินการ   

 
(นำยวรวิทย์  สอดศรี) 

                                             สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 


