
                                        บันทึกข้อความ   
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกุสุมำลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 โทร 042-769074               .            
ที ่ สน 0732/47                 วันที ่   28  กุมภำพันธ์ 2564                                 . 
เรื่อง  ขออนุญำตส่งรำยงำนกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม ที่เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน.                    
 

เรียน    สำธำรณสุขอ ำเภอกุสุมำลย์ 
 

   1.  เรื่องเดิม 
1.1  ตำมที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร    มีนโยบำย  /  มำตรกำร    เพ่ือพัฒนำ 

หน่วยงำนให้มีคุณธรรม และควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ซ่ึงเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกุสุมำลย์ จังหวัดสกลนคร  ได้จัดท ำรำยงำน กำรจัดโครงกำร/กิจกรรม ที่เปิดโอกำสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ไปแล้วนั้น 
           1.2 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกุสุมำลย์ จังหวัดสกลนคร ขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแบบส ำรวจเชิงประจักษ์ (Evidence – Based ) พร้อมหลักฐำนประกอบกำรรำยงำน (เอกสำรแนบท้ำย) 

   2.  ข้อเท็จจริง 
2.1  เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทำงปฏิบัติ ตำมนโยบำยด้ำนควำมโปร่งใสตำมประกำศ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร  นโยบำย  /  มำตรกำร    เพ่ือพัฒนำหน่วยงำนให้มีคุณธรรม และควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เรื่องแผนปฏิบัติกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
           1.2 เพ่ือใช้ประกอบกำรประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence – Based 
Integrity and Transparency Assessment: EBIT กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกุสุมำลย์ จังหวัดสกลนคร  จึงได้จัดท ำรำยงำน กำรจัดโครงกำร/กิจกรรม       
ที่เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน ประจ ำปี 
2564 ขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแบบส ำรวจเชิงประจักษ์  ( Evidence – Based ) พร้อมหลักฐำน
ประกอบกำรรำยงำน (เอกสำรแนบท้ำย) 

   3.  เรื่องที่เสนอ 
         จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

           3.1 โปรดทรำบและลงนำมรำยงำน กำรจัดโครงกำร/กิจกรรม ที่เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน ประจ ำปี พ.ศ.2564 

           3.2 อนุญำตให้น ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ตำมข้อ 3.1 ประกำศเผยแพร่บน เว็บไซด์  
http://www.skko.moph.go.th/dward/document_file/d_kusuman/ncd_media_link/2021031021551
7_1653970850.pdf 
           3.3 อนุญำตให้แจ้งเวียนหนังสือให้หน่วยงำนในสังกัดทรำบ และด ำเนินกำรในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป  
 
            อนุมัติ 
 
 
  (นำงสำวญำริณฎำ กันติศำฤทธิ)                        (นำยพูลธวรรธน์  ภัทรธ ำรงกุล) 
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน                                                       สำธำรณสุขอ ำเภอกุสุมำลย์ 

http://www.skko.moph.go.th/dward/document_file/d_kusuman/ncd_media_link/20210310215517_1653970850.pdf
http://www.skko.moph.go.th/dward/document_file/d_kusuman/ncd_media_link/20210310215517_1653970850.pdf


 
   
  
 
ที่ สน 0732/48 

 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกุสุมำลย์ 

 จังหวัดสกลนคร 47210  
   

  28  กุมภำพันธ์ 2564  
 

เรื่อง  รำยงำน กำรจัดโครงกำร/กิจกรรม ที่เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน
ตำมภำรกิจของหน่วยงำน ประจ ำปี พ.ศ. 2564 

 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุกแห่ง  
 

                     ด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกุสุมำลย์ ได้จัดท ำสรุปรำยงำน กำรจัดโครงกำร/กิจกรรม ที่เปิด
โอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน ประจ ำปี  พ.ศ. 
2564  เพ่ือพัฒนำกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอกุสุมำลย์  จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมำณ 2564 ตำมที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร มี
นโยบำย  /  มำตรกำร    เพ่ือพัฒนำหน่วยงำนให้มีคุณธรรม และควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
ซึ่งเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน ของอ ำเภอกุสุมำลย์ จังหวัดสกลนคร  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทำงปฏิบัติ ตำม
นโยบำยด้ำนควำมโปร่งใสตำมประกำศ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกุสุมำลย์ จังหวัดสกลนคร  จึงขอรำยงำน กำรจัดโครงกำร/กิจกรรม ที่
เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน ประจ ำปี พ.ศ. 
2564   เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงำนในสังกัดและภำคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นข้อมูลต่อไป 

 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและเข้ำร่วมประชุมตำมวันและเวลำดังกล่ำว 
 
 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยพูลธวรรธน์  ภัทรธ ำรงกุล) 

สำธำรณสุขอ ำเภอกุสุมำลย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

“อยู่สกล รักสกล ท ำเพื่อสกลนคร” 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุสุมาลย์ 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
สาหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุสุมาลย์ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุสุมาลย์ 

 

 

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกุสุมำลย์ กระทรวงสำธำรณสุข  
วัน/เดือน/ปี 28 กุมภำพันธ์ 2564 
หัวข้อ รำยงำน กำรจัดโครงกำร/กิจกรรม ที่เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน ประจ ำปี พ.ศ. 2564  
รายละเอียดข้อมูล  
                รำยงำน กำรจัดโครงกำร/กิจกรรม ที่เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน ประจ ำปี พ.ศ. 2564   
http://www.skko.moph.go.th/dward/document_file/d_kusuman/ncd_media_link/20210310215
517_1653970850.pdf 
 

 

         ผู้รับผดิชอบการให้ข้อมูล                                   ผู้อนุมัติรับรอง    
                   
 

                                        
 

  

             (นำงสำวญำริณฎำ กันติศำฤทธิ)                          (นำยพูลธวรรธน์  ภัทรธ ำรงกุล)    
 ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน                      ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอกุสุมำลย์    
                     28 กุมภำพันธ์ 2564                                     28 กุมภำพันธ์ 2564   
 

 

            ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  
                   
 
             (นำงสำวสุชัญญำ  ผิวตะศำสตร์)  
              ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร  
                     28 กุมภำพันธ์ 2564 

 

http://www.skko.moph.go.th/dward/document_file/d_kusuman/ncd_media_link/20210310215517_1653970850.pdf
http://www.skko.moph.go.th/dward/document_file/d_kusuman/ncd_media_link/20210310215517_1653970850.pdf


 


