
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ช่ือหน่วยงาน : …ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..………………… 
วัน/เดือน/ปี : …๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๒…………………………………………………………….. 
หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่คู่มืองานจัดหาพัสดุและการเงิน ดังนี้ ๑.ค าส่ัง สสอ.ท่ี ๕๕-๒๕๖๒ เรื่องมอบหมาย 
๒. Flow Chart e-GP   ๓. การก าหนดระเบียบเอื้อประโยชน์เจ้าหน้าท่ี   ๔. คู่มือ e-domation 
๕. คู่มือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ๖. แนวปฏิบัติตามพรบ.ซื้อจ้าง กม.วินัยเพชรบุรี 
๗. พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๘. การท าลายหนังสือราชการ 
๙. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๐. หนังสือส่ังการ ว.๑๑๙   ๑๑. หนังสือส่ังการ ว.๑๗๘ การจัดหาน้ ามันเช้ือเพลิง/บัตรเติมน้ ามันรถราชการ 
(Fleet Card) ๑๒. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบ ารุง พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบ กสธ. เงินเช่ือ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ๑๓.ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค พ.ศ. ๒๕๖๑ และเงินเรี่ยไร 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ขอ
อนุญาตเผยแพร่คู่มืองานจัดหาพัสดุและการเงิน จ านวน ๑๔ หัวข้อ สามารถดาวน์โหลด ได้ในเว็ปไซด์
โรงพยาบาลแก่งกระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com……………………………………………………. 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 

 

(นายไพทูร   ศิลปศร) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

  วันท่ี..๒๕.....เดือน ตุลาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 

ผู้อนุมัติรับรอง 

 

 

                  (นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
          ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

  วันท่ี..๒๕.....เดือน ตุลาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

(นางสาวศุภณัฏฐ์    โสภณจิรโรจน์ ) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

  วันท่ี..๒๕.....เดือน ตุลาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 

 

 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารท่ัวไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/๖๗๓      วันท่ี  ๒๔ ตุลาคม    ๒๕๖๒ 
เร่ือง   ขอน าคู่มือและหนังสือส่ังการและแนวทางการจัดหาพัสดุ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
เรียน  สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
 
 ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่ วยงานภาครัฐ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ก าหนดให้หน่วยงาน มีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (EB ๒๕) นั้น  

 ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ได้จัดท าและรวบรวมคู่มือและหนังสือส่ังการ
และแนวทางการจัดหาพัสดุ  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตามคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดและบุคลากรได้น าคู่มือและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน   ท่ีเผยแพร่บนเว็ปไซด์ไปปฏิบัติ และขออนุญาตเผยแพร่คู่มือและหนังสือส่ังการและแนวทางการ
จัดหาพัสดุ  ดังกล่าว ตามรายละเอียดท่ีแนบมา 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามและขออนุญาตเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของโรงพยาบาล
แก่งกระจาน ต่อไป 

 

 
(นางสาวศุภณัฏฐ์   โสภณจิรโรจน์) 

เจ้าพนักงานธุรการ 
     -ขออนุญาตเผยแพร่ 

 
 

                                              
          
                                                                    (นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
                                                               นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รักษาราชการแทน 
                                                     สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

  ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 
 
 

 

 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารท่ัวไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/ว ๖๗๙  วันท่ี  ๒๔  ตุลาคม   ๒๕๖๒ 
เร่ือง ส่งคู่มือและหนังสือส่ังการและแนวทางการจัดหาพัสดุ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 
 
 ตามท่ี ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ก าหนดให้หน่วยงาน มีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (EB ๒๕) นั้น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ได้
จัดท าและรวบรวมคู่มือและหนังสือส่ังการและแนวทางการจัดหาพัสดุ  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดและบุคลากร
ได้น าคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีเผยแพร่บนเว็ปไซด์ไปปฏิบัติ  

 ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ขอส่งคู่มือและหนังสือส่ังการและแนวทางการ
จัดหาพัสดุ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในสังกัดฯ ยึดถือปฏิบัติต่อไป 
และสามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือและแนวทาง ได้ท่ี www.kaengkrachan-hotpital.com หรือศึกษาจาก
คู่มือฯท่ีแนบมาพร้อมกับหนังสือนี้ 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
 
 
 

(นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รักษาราชการแทน 

สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
 

 

 

 


