
 

 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน  อ.เถิน  จ.ล าปาง                                         
ที ่  ลป 0432/5                              วันที ่ 4  มกราคม  ๒๕๖4            

เรื่อง   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน 

  เรื่องเดิม 
  1)  คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเถิน ได้จัดท าประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน เรื่อง นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ก าลังคน
ด้านสาธารณสุข หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดการก าลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ ระดับอ าเภอ ของสาธารณสุขอ าเภอเถิน อันจะส่งผลต่อการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครั   Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  2)  ผู้อ านวยการส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน ได้ลงนามประกาศส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเถิน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 
2564 

  ข้อพิจารณา 
  คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเถิน ขอเรียนว่าเห็นควรสื่อสารประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน เรื่อง นโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ทุกหน่วยงานในส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเถิน รวมถึงประชาชนทั่วไป ทราบ และน าประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถินฯ ดังกล่าว 
สื่อสารในทุกช่องทางรวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ด้วย เพ่ือร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี แก่ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเถิน ร่วมประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมในการบริหารงาน 6 ประการ อันได้แก่  1) ซื่อสัตย์  2) 
สามัคคี  3) มีความรับผิดชอบ  4) ตรวจสอบได้โปร่งใส  5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และ  6) กล้าหาญท าใน
สิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตร านจริยธรรม และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข  Moph 
Code of Conduct) 

  ข้อเสนอ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุญาตให้น าประกาศฯ และ
ประกาศในรูปแบบต่างๆ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน และช่องทางอ่ืนรวมถึงสื่อ
สังคมออนไลน์ ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ 

 
 

  
 นายชุมพล ดวงดีวงศ์) 
สาธารณสุขอ าเภอเถิน 

 
 

              EB 6 ขอ้1 



  
 

แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน ่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค  
ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ตามประกาศส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร ื่อง แนวทางการเผยแพร ่ข ้อม ูลต ่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
 
 

แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเถิน 
วัน/เดือน/ป ี   :  4  มกราคม   ๒๕๖4 

 
หวัข ้อ :   ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 
รายละเอียดขอ้ม ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
             :   ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
Link ภายนอก   : ไม ่มี 
หมายเหต ุ  :  เผยแพร่ทางไลน์กรรมการบริหารส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน / ทีมน าส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอเถิน / ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน 

 
           ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                ผู้อนุมัติรับรอง 
  
 
 
           
                นายประยูร จันทร์ศักดิ์ )                                           นายชุมพล ดวงดีวงศ์ ) 
        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                      สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
      วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564                           วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 
 
 

          วันที ่ 4  เด ือน มกราคม พ.ศ. 2561                        วันที่ 4  เด ือน มกราคม พ.ศ. 2561 

 
 

ผู้ร ับผ ิดชอบการนำข้อมูลขึน้เผยแพร่ 
 
 
 

 นางสาวกนกวรรณ วังหอม) 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

 วันที่ 4  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 
 



  
 
 


