
 

 

 
 
 
 

(นางวิสุตราวดี  ทองน่วม) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 
 
 
 

(นางสาวกัลญารัตน์  แช่มช้อย) 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์  โทร.  0 5548 6045                .        
.ที่  อต  ๐832/๑๒๕๓                         วันที ่   ๒๙   ธันวาคม  256๔                  
.เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก  

เรียน  สาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก  

เรื่องเดิม 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือวัด
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ (1) 
ดัชนีความโปร่งใส (2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (4) ดัชนี
วัฒนธรรมในองค์การวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

  ข้อพิจารณา 

 ส านักงานสาธารณาสุขอ าเภอบ้าน แต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก  และขอน าประกาศขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอบ้านโคก เพ่ือเผยแพร่ให้แกสาธารณชนทราบต่อไป 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุญาตให้เผยแพร่แต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก บนเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

                

 

                                                                       
     
 

 
 

 

อนุญาต 
 
 
 

(นายขวัญชัย  พรหมฤทธิ์) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   

รักษาราชการแทน  สาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิคส์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อหน่วยงาน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนโคก    อ ำเภอบ้ำนโคก   จังหวัดอุตรดิตถ์ 
วัน/เดือน/ปี  :    ๒๙ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หัวข้อ  :  แต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          แต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 

Linkภายนอก  :  https://www.hosthai.com/00579/ เว็บไซต์ส ำนักสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนโคก 
                       

หมายเหตุ  :  - 

 
                   ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล                                   ผู้อนุมัติรับรอง  

                 
 
                (นำงวิสุตรำวดี  ทองน่วม)                              (นำยขวัญชัย  พรหมฤทธิ์) 
             นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                        สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนโคก 
              วันที่ ๒๙ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔                     วันที่ ๒๙ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                                                                           

                                              ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

                                                    
          (นำงสำวกัลญำรัตน์  แช่มช้อย) 

                                                       นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
                                                  วันที่ ๒๙ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔                    

 



 

 

 
 
 
 

(นางวิสุตราวดี  ทองน่วม) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 
 
 
 

(นางสาวกัลญารัตน์  แช่มช้อย) 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์  โทร.  0 5548 6045 . 
ที่  อต  ๐832/๑๒๕๙                          วันที ่    ๒๙    ธันวาคม  256๔           
เรื่อง  ขออนุมัติลงนำมในประกำศกรอบแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ 
          .   

เรียน  สาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก  

เรื่องเดิม 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ (1) ดัชนีความโปร่งใส (2) ดัชนี
ความพร้อมรับผิด (3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (4) ดัชนีวัฒนธรรมในองค์การวางระบบในการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านไซต์ของหน่วยงาน 

  ข้อพิจารณา 

 ส านักงานสาธารณาสุขอ าเภอบ้าน อนุมัติลงนำมในประกำศกรอบแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนโคกและน ำขึ้นแสดงบนส ำนักงำนสำธำรณสุข 
อ ำเภอบ้ำนโคก  และขอน าประกาศขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก  เพ่ือเผยแพร่ 
ให้แกสาธารณชนทราบต่อไป 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุญาตให้เผยแพร่อนุมัติลงนำมในประกำศกรอบแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ
และน ำข้ึนบนเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

                

 

 
     

 

 
อนุญาต 

 
 
 

(นายขวัญชัย  พรหมฤทธิ์) 
สาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิคส์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
ชื่อหน่วยงาน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนโคก    อ ำเภอบ้ำนโคก   จังหวัดอุตรดิตถ์ 
วัน/เดือน/ปี  :    ๒๙ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หัวข้อ  :  ขออนุมัติลงนำมในประกำศแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          ขออนุมัติลงนำมในประกำศแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ 

Linkภายนอก  :  https://www.hosthai.com/00579/ เว็บไซต์ส ำนักสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนโคก 
                       

หมายเหตุ  :  - 

 
                   ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล                                   ผู้อนุมัติรับรอง  

                 
 
                (นำงวิสุตรำวดี  ทองน่วม)                              (นำยขวัญชัย  พรหมฤทธิ์) 
             นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                       สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนโคก 
              วันที่ ๒๙ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔                          ๒๙ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                                                                           

                                              ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

                                                    
          (นำงสำวกัลญำรัตน์  แช่มช้อย) 

                                                       นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
                                                  วันที่ ๒๙ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔                    

 


