บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอตำลสุม อำเภอตำลสุม จังหวัดอุบลรำชธำนี
ที่ อบ ๒5๓๒/761
วันที่ ๒1 ธันวำคม ๒๕๖๓
เรื่อง ประกำศแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอตำลสุม
เรียน สำธำรณสุขอำเภอตำลสุม
เรื่องเดิม
อ้ำงถึงหนังสือ.๐๒๑๒สธ.๐๕/๑๖๖๑ ลงวันที่๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๑ เรื่องประกำศแนวทำงกำร เผยแพร่
ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ.๒๕๖๑ สำหรับหน่วยงำนในรำชกำรบริหำร ส่วนกลำงสำนักงำน
ปลั ดกระทรวงสำธำรณสุ ขซึ่งหน่ ว ยงำนภำครัฐต้องดำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูล ผ่ ำนเว็บไซต์ หน่ว ยงำนเป็นไปตำม
หลั ก เกณฑ์ ก ำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนให้ได้รับประโยชน์ สูงสุด สำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวกและสำมำรถตรวจสอบกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนได้นั้น
ข้อพิจำรณำ
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอตำลสุมได้จัดทำประกำศแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์
ของส ำนั ก งำนสำธำรณสุ ขออำเภอตำลสุ ม พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อเป็นแนวทำงกำรดำเนิน กำรของผู้ ดูแ ลเว็ บไซต์ของ
หน่วยงำนให้เป็นไปตำม พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และมำตรฐำนเว็บไซต์ภำครัฐ Government Website Standard)
ข้อเสนอ
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดังนี้ หำกเห็นชอบขอให้โปรดดำเนินกำร
๑.ลงนำมในประกำศสำนักงำนสำธำรณสุขอำตำลสุม เรื่องกรอบแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำน
เว็บไซต์ของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอตำลสุม พ.ศ.๒๕๖๔
๒.อนุญำตให้นำประกำศดังกล่ำวในข้อ ๑ ขึ้นเผยแพร่เว็บไซต์ของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอตำลสุม
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุญำต

ลงนามแล้ว และอนุญาตให้ดาเนินการ

(นำยวรวิทย์ สอดศรี)
สำธำรณสุขอำเภอตำลสุม

(นำยบุญธรรม พันธ์ใหญ่)
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร

(นำยถนอม ผิวหอม)
ผู้ช่วยสำธำรณสุขอำเภอตำลสุม

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอตำลสุม อำเภอตำลสุม จังหวัดอุบลรำชธำนี
ที่ อบ ๒5๓๒/762
วันที่ ๒1 ธันวำคม ๒๕๖๓
เรื่อง กำรดำเนินจัดทำเอกสำรเผยแพร่ข้อมูลตำมกระบวนกำร ITA EB ๑
เรียน สำธำรณสุขอำเภอตำลสุม
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอตำลสุม กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป จัดทำเอกสำรแบบสำรวจหลักฐำนเชิง
ประจั ก ษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) กำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำนักงำนสำธำรณสุขประจำปี
งบประมำณ๒๕๖๔หัวข้อEB๑หน่วยงำนมีกำรดำเนินกำรกำหนดมำตรกำรกลไกหรือกำรวำงระบบในกำรเผยแพร่
ข้อมูล ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน เสร็จเรียบร้อยแล้ว รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำลงนำมและอนุญำตนำเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์
ของหน่วยงำน ต่อไป

(นำยบุญธรรม พันธืใหญ่)
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร

(นำยถนอม ผิวหอม)
ผู้ช่วยสำธำรณสุขอำเภอตำลสุม
ลงนามแล้ว และอนุญาตให้ดาเนินการ

(นำยวรวิทย์ สอดศรี)
สำธำรณสุขอำเภอตำลสุม

แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง สานักงานสาธารณสุข
อาเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 สาหรับหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอตาลสุม
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอตำลสุม จังหวัดอุบลรำชธำนี
วัน/เดือน/ปี : 1 ธันวำคม ๒๕๖๓
หัวข้อ : คำสั่งมอบหมำยกำรดำเนินกำรในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของสำนักงำนสำธำรณสุข
อำเภอตำลสุม ประจำปีงบประมำณ 2564
รายละเอียดข้อมูล
1.ค ำสั่ ง มอบหมำยกำรด ำเนิ น งำนในกำรเผยแพร่ ข้ อ มู ล ต่ อ สำธำรณะผ่ ำ นเว็ บ ไซต์ ข องส ำนั ก งำน
สำธำรณสุขอำเภอตำลสุม ประจำปีงบประมำณ 2564
Linkภายนอก : ไม่มี
หมายเหตุ :
...............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล
………………………………………….
( นำยถนอม ผิวหอม )
ตำแหน่ง ผู้ช่วยสำธำรณสุขอำเภอตำลสุม
วันที่ 1 เดือน ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๓

ผู้อนุมัติรับรอง
………………………………………….
( นำยวรวิทย์ สอดศรี )
ตำแหน่ง สำธำรณสุขอำเภอตำลสุม
วันที่ 1 เดือน ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
( นำยบุญธรรม พันธ์ใหญ่ )
ตำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร
วันที่ 1 เดือน ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๓

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอตำลสุม อำเภอตำลสุม จังหวัดอุบลรำชธำนี
ที่ อบ ๒5๓๒/759
วันที่ ๒1 ธันวำคม ๒๕๖๓
เรื่อง มอบหมำยกำรดำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์
เรียน สำธำรณสุขอำเภอตำลสุม
เรื่องเดิม
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขได้ประกำศแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมู ลสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน พ.ศ.2561 สำหรับหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ลงวันที่
๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๑ เรื่ อ งแนวทำงกำรเผยแพร่ ข้ อ มู ล ต่ อ สำธำรณะผ่ ำ นเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงำนรำชกำร
พ.ศ.2561
ข้อพิจารณา
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอตำลสุมพิจำรณำแล้วเพื่อให้กำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์
ของหน่ ว ยงำนในสั งกัด ส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงสำธำรณสุ ข เป็นไปตำมแนวทำงที่ก ำหนดในประกำศส ำนั ก
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ลงวันที่ ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๑ สำหรับหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงสำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เห็นควรมอบหมำยกำรดำเนินกำรในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของ
สำนักงำนสำธำรณสุขอำตำลสุม
ข้อเสนอ
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดังนี้ หำกเห็นชอบขอให้โปรดดำเนินกำร
1.ลงนำมในคำสั่งมอบหมำยกำรดำเนินงำนกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของ
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอตำลสุม
2.อนุญำตให้นำคำสั่งมอบหมำยกำรดำเนินกำรดังกล่ำวในข้อ ๑ ขึ้นเผยแพร่เว็บไซต์ของ
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอตำลสุม
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุญำต

(นำยบุญธรรม พันธ์ใหญ่)
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร

(นำยถนอม ผิวหอม)
ผู้ช่วยสำธำรณสุขอำเภอตำลสุม
ลงนามแล้วและอนุญาตให้ดาเนินการ
(นำยวรวิทย์ สอดศรี)
สำธำรณสุขอำเภอตำลสุม

