
EB 1 ข้อ 3 ข้อ 3.2 
 

 
 
 

 ค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเถิน 
 ที่ ๖ / ๒๕๖3 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเถิน 

---------------------------------------------------------- 
 ตำมที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้ด ำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน

กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยก ำหนดให้หน่วยงำน    
มีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน ซึ่ง เป็น
กำรประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ก ำหนดให้หน่วยงำนเปิดเผย
ข้อมูลของหน่วยงำนอย่ำงตรงไปตรงมำ มีควำมถูกต้องชัดเจน ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  

ดังนั้น เพ่ือให้กระบวนกำรในกำรเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงำนมีควำมถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวก และเพ่ือให้กำรรำยงำนงำนข้อมูล กำรก ำกับติดตำม 
กำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ มีควำมถูกต้อง เกิดประสิทธิภำพ  จึงแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเผยแพร่
ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเถิน ดังนี้ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 
 ๑.๑ สำธำรณสุขอ ำเภอเถิน  ประธำนกรรมกำร     
 ๑.๒ นำงธนิสำ  สุวรรณเลิศ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 ๑.๓ นำยประยูร  จันทร์ศักดิ ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีอ ำนำจหน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำ และก ำกับติดตำมรำยงำนข้อมูลกำรก ำกับติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อ

สำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์  
๒. คณะกรรมด ำเนินงำน 
 ๒.๑ ผู้รับผิดชอบกำรใหข้้อมูลกลุ่มงำนสนับสนุนวิชำกำรและบริกำร  กรรมกำร 
 ๒.๒ ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูลกลุ่มงำนส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค  กรรมกำร 
 ๒.๓ ผู้รับผิดชอบกำรใหข้้อมูลกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  กรรมกำร 
มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

๑. น ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเถิน 
๒. ชี้แจงกำรด ำเนินงำนกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ

เถิน 
๓. ก ำกับติดตำมกำรรำยงำนข้อมูลกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักงำน

สำธำรณสุขอ ำเภอเถิน 
๔. สรุปกำรรำยงำนข้อมูลกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ

เถิน 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง ณ วันที่  ๕  เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  

 

( นำยชุมพล ดวงดีวงศ์ ) 

 สำธำรณสุขอ ำเภอเถิน 



EB 1 ข้อ 3 ข้อ 3.2 
 
 
 
 
 

 ค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเถิน 
 ที่ ๖ / ๒๕๖3 
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ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเถิน 

---------------------------------------------------------- 
 ตำมที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้ด ำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน

กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยก ำหนดให้หน่วยงำน    
มีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน ซึ่งเป็น
กำรประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ก ำหนดให้หน่วยงำนเปิดเผย
ข้อมูลของหน่วยงำนอย่ำงตรงไปตรงมำ มีควำมถูกต้องชัดเจน ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  

ดังนั้น เพ่ือให้กระบวนกำรในกำรเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงำนมีควำมถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวก และเพ่ือให้กำรรำยงำนงำนข้อมูล กำรก ำกับติดตำม 
กำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ มีควำมถูกต้อง เกิดประสิทธิภำพ  สำธำรณสุขอ ำเภอเถินจึงมีค ำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
กำรด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเถิน ดังนี้ 

๑. ผู้อนุมัติรับรองกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  
 1.1 สำธำรณสุขอ ำเภอเถิน 

 1.2 ผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนสำธำรณสุขอ ำเภอเถิน 

มีอ ำนำจหน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำ และก ำกับติดตำมรำยงำนข้อมูลกำรก ำกับติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ และอนุมัติรับรองกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

๒. ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูลเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน   
 ๒.๑ นำยประยูร  จันทร์ศักดิ์ ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 ๒.๒ นำงธนิสำ  สุวรรณเลิศ ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
  ๒.๓ นำยธนภัทร  อุ่ยเจริญ ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน 
มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

๑. ชี้แจงกำรด ำเนินงำนกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
เถิน 

๒. ก ำกับติดตำมกำรรำยงำนข้อมูลกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอเถิน 

๒./๓ ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูล... 

 

 

 

 

 

 



 

-๒- 

๓. ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
 ๓.๑ นำยประยูร  จันทร์ศักดิ์ ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 ๓.๒ นำยธนภัทร  อุ่ยเจริญ ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน  

  

มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

๑. น ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเถิน 
๒. สรุปกำรรำยงำนข้อมูลกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ

เถิน 
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 สั่ง ณ วันที่  ๕  เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

    

 

( นำยชุมพล ดวงดีวงศ์ ) 

สำธำรณสุขอ ำเภอเถิน 

 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


