
                                        บันทึกข้อความ   
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 47210 โทร 042-769074             .            
ที ่ สน 1632/360       วันที ่   8  ตุลำคม 2564                                           . 
เรื่อง  ขอแจ้งนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของผู้บริหำรส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์และขออนุญำต
น ำขึน้เผยแพร่บนเวบไซต์                                                                                                        .           
 

เรียน    สาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ 
   1.  เรื่องเดิม 

1.1  ตำมที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร    มีนโยบำย  /  มำตรกำร    เพ่ือพัฒนำ 
หน่วยงำนให้มีคุณธรรม และควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ซึ่งเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร  ได้จัดท ำนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของผู้บริหำร
หน่วยงำน นั้น 
           1.2  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร  ขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแบบส ำรวจเชิงประจักษ์ ( Evidence – Based ) พร้อมหลักฐำนประกอบกำรรำยงำน (เอกสำรแนบท้ำย) 

   2.  ข้อเท็จจริง 
2.1  เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทำงปฏิบัติ ตำมนโยบำยด้ำนควำมโปร่งใสตำมประกำศ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร  นโยบำย  /  มำตรกำร    เพ่ือพัฒนำหน่วยงำนให้มีคุณธรรม และควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เรื่อง นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของผู้บริหำรหน่วยงำน 
           1.2  เพ่ือใช้ประกอบกำรประเมินแบบวัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (MOPH Open Data 
and  Integrity and Transparency Assessment : MOIT) กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร  จึงได้จัดท ำนโยบำยกำรบริหำร 
ทรัพยำกรบุคคลของผู้บริหำรหน่วยงำน ขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแบบวัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (MOPH 
Open Data and  Integrity and Transparency Assessment : MOIT)  พร้อมหลักฐำนประกอบกำรรำยงำน 
(เอกสำรแนบท้ำย) 

   3.  เรื่องที่เสนอ 
         จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

           3.1 โปรดทรำบและลงนำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของผู้บริหำรหน่วยงำน 

           3.2 อนุญำตให้น ำหนังสือ ตำมข้อ 3.1 ประกำศเผยแพร่บน  เวปไซด ์
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_charoensin 
           3.3 อนุญำตให้แจ้งเวียนหนังสือให้หน่วยงำนในสังกัดทรำบ และด ำเนินกำรในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป  
              อนุมัติ 

                                                                                                        
         (นำยกิ่งเพชร  ศรีเทียน)                             

                           นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                 (นำยสังคีบ  กุลวงศ์) 
              สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
 
                             “ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” 



 
 
 

  

  
 
ที่ สน 1632/361 

 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 

 จังหวัดสกลนคร 47210  
   

  8 ตุลำคม 2564  
 

เรื่อง  นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของผู้บริหำรหน่วยงำน 

 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุกแห่ง  
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย    นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของผู้บริหำรหน่วยงำน                         จ ำนวน 1 เล่ม  
 

                    ด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ ได้จัดท ำนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ
ผู้บริหำรหน่วยงำน เพ่ือพัฒนำกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมำณ 2565 ตำมที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
สกลนคร มีนโยบำย  /  มำตรกำร    เพ่ือพัฒนำหน่วยงำนให้มีคุณธรรม และควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ซึ่งเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน ของอ ำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร  เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ในทำงปฏิบัติ ตำมนโยบำยด้ำนควำมโปร่งใสตำมประกำศ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร  จึงขอส่งนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลของผู้บริหำรหน่วยงำน  เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงำนในสังกัดและภำคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นข้อมูลต่อไป 

 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและประชำสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 

        
       (นำยสังคีบ  กุลวงศ์) 

  สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
 
 
 
กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
โทร/โทรสำร 0-4270-9190 
 
 
 
 

                             “ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” 
 



 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2565 
ส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงำน : ........ส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์......................................................................... 
วัน/เดือน/ปี : ........8..ตุลำคม..2564.................................................................................................. 

หัวข้อ: ............ขออนุญำตเผยแพร่นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารหน่วยงาน 
รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) 

          เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MPOH ITA) 
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ขออนุญาตเผยแพร่ นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารหน่วยงาน ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปี 
2565 บนบอร์ดประชาสัมพันธ์และบนเวบไซต์ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
Linkภำยนอก: http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_chareonsin 
หมำยเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 

          
(นำยกิ่งเพชร  ศรีเทียน) (นำยสงัคีบ  กุลวงศ)์ 

ต ำแหน่ง นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ 
วันที่  8  เดือน ตลุำคม  พ.ศ. 2564       วันที่  8  เดือน ตลุำคม  พ.ศ. 2564       

 

 
ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

    
(นำยกิ่งเพชร  ศรีเทียน) 

ต ำแหน่ง นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
วันที่  8  เดือน ตลุำคม  พ.ศ. 2564       

                                                    



 


