แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๓
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : …สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..…………………
วัน/เดือน/ปี : …๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒……………………………………………………………..
หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่คู่มืองานจัดหาพัสดุและการเงิน ดังนี้ ๑.คาสั่ง สสอ.ที่ ๕๕-๒๕๖๒ เรื่องมอบหมาย
๒. Flow Chart e-GP ๓. การกาหนดระเบียบเอื้อประโยชน์เจ้าหน้าที่ ๔. คู่มือ e-domation
๕. คู่มือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๖. แนวปฏิบัติตามพรบ.ซื้อจ้าง กม.วินัยเพชรบุรี
๗. พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๘. การทาลายหนังสือราชการ
๙. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๐. หนังสือสั่งการ ว.๑๑๙ ๑๑. หนังสือสั่งการ ว.๑๗๘ การจัดหาน้ามันเชื้อเพลิง/บัตรเติมน้ามันรถราชการ
(Fleet Card) ๑๒. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบารุง พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบ กสธ. เงินเชื่อ พ.ศ.
๒๕๖๒ ๑๓.ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค พ.ศ. ๒๕๖๑ และเงินเรี่ยไร
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ขอ
อนุญาตเผยแพร่คู่มืองานจัดหาพัสดุและการเงิน จานวน ๑๔ หัวข้อ สามารถดาวน์โหลด ได้ในเว็ปไซด์
โรงพยาบาลแก่งกระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นายไพทูร ศิลปศร)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่..๒๕.....เดือน ตุลาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
วันที่..๒๕.....เดือน ตุลาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นางสาวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์ )
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วันที่..๒๕.....เดือน ตุลาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี งานบริหารทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑
ที่ พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/๖๗๓
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอนาคู่มือและหนังสือสั่งการและแนวทางการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เรียน สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ตามที่สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดแนวทางการดาเนินงานตามโครงการประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
กาหนดให้หน่วยงาน มีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (EB ๒๕) นั้น
ในการนี้ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ได้ จัดทาและรวบรวมคู่มือและหนังสือสั่งการ
และแนวทางการจัดหาพั สดุ เพื่ อเป็น แนวทางในการปฏิ บัติง านของเจ้าหน้าที่ตามคู่มื อหรือมาตรฐานการ
ปฏิ บั ติ ง าน ปี งบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด และบุ ค ลากรได้ น าคู่ มื อ และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ที่เผยแพร่บนเว็ปไซด์ไปปฏิบัติ และขออนุญ าตเผยแพร่คู่มือและหนังสือสั่งการและแนวทางการ
จัดหาพัสดุ ดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบมา
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาลงนามและขออนุ ญ าตเผยแพร่ ท างเว็ บ ไซด์ ข องโรงพยาบาล
แก่ ง กระจาน ต่อไป

(นางสาวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์)
เจ้าพนักงานธุรการ
-ขออนุ ญาตเผยแพร่

(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี งานบริหารทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑
ที่ พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/ว ๖๗๙
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ส่งคู่มือและหนังสือสั่งการและแนวทางการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่ง
ตามที่ ส านั ก งานปลั ดกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดแนวทางการด าเนิ น งานตามโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
กาหนดให้หน่วยงาน มีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (EB ๒๕) นั้น สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ได้
จัดทาและรวบรวมคู่มือและหนังสือสั่งการและแนวทางการจัดหาพัสดุ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดและบุคลากร
ได้นาคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เผยแพร่บนเว็ปไซด์ไปปฏิบัติ
ในการนี้ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ขอส่งคู่มือและหนังสือสั่งการและแนวทางการ
จัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่งในสังกัดฯ ยึดถือปฏิบัติต่อไป
และสามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือและแนวทาง ได้ที่ www.kaengkrachan-hotpital.com หรือศึกษาจาก
คู่มือฯที่แนบมาพร้อมกับหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

