
  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โทร ๐๔๕-๘๑๔๒๙๐  
ที ่ ศก  ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๑๖                                วันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
เรื่อง    ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ 

เรื่องเดิม 
ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ได้ออกประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวันที่  
๑๒  ตุลาคม  ๒๕๖๐  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  มีแนวทางการปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลัก
ระบบคุณธรรม  จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๔๓  และตามข้อก าหนดในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity  and  Transparency Assessment : ITA)   

ข้อเท็จจริง 
งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดท าประกาศว่าด้วย

แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจ้าง พ.ศ.  ๒๕๖๐  แบบแสดง
ความบริสุทธิ์ใจ ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน และแบบตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง   และผู้เสนอราคาเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลขุขันธ์  เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลมีแนวทางการปฏิบัติตนให้เป็นไปด้วยความชอบธรรมตาม
ระบบคุณธรรม และจรรยาบรรณของ ผู้ปฏิบัติงานพัสดุเรียบร้อยแล้ว  

ข้อเสนอ 
เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ  งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  จึงขอประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.  ๒๕๖๐  และแจ้งเวียนหลักฐานแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการ
จัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงาน  แบบตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด
จ้างและผู้เสนอราคา เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ของโรงพยาบาลขุขันธ์  และขออนุญาตประกาศ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ที ่ www.khukhan.go.th  ตามท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา  หากเห็นชอบขอได้โปรด 
๑. ขออนุญาต น าประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ด้านการ

จัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ.  ๒๕๖๐  และแจ้งเวียนหลักฐานแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน   แบบตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอ
ราคา เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ของโรงพยาบาลขุขันธ์  ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 
๒. ลงนามในประกาศ.../-๒- 

 

http://www.khukhan.go.th/


-๒- 

 

๒. ลงนามในประกาศ  ตามที่แนบมาพร้อมนี้ 

๓. ลงนามในหนังสือแจ้งเวียน  ตามท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

 

 

                ( นางธัญรัศม์ิ  เกตุวงษา ) 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

       

 

                              (นายปะวิทย์  เสรีขจรจารุ) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลขุขันธ์ 

เรื่อง  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
----------------------------------------------- 

ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ได้ออกประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวันที่  
๑๒  ตุลาคม  ๒๕๖๐  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  มีแนวทางการปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลัก
ระบบคุณธรรม  จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๔๐  และตามข้อก าหนดในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity  and  Transparency Assessment : ITA)   
นั้น 

โรงพยาบาลขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดท าประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ
บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจ้าง พ.ศ.  ๒๕๖๐  แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงาน และแบบตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง  และผู้
เสนอราคาเพ่ือป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลขุขันธ์  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและเจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาลมีแนวทางการปฏิบัติตนให้เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามระบบคุณธรรม และจรรยาบรรณของ
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุเพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นไปด้วยโปร่งใส  และตรวจสอบได้  ตามรายละเอียดแนบ
ท้ายประกาศนี ้  

 

                                                             ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

 

                                                                           (นายประวิทย์  เสรีขจรจารุ) 

       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ 

 

                           

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค  
โรงพยาบาลขุขันธ์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ชื่อหน่วยงาน  :  โรงพยาบาลขุขันธ์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
วัน/เดือน/ปี:  ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
 
หัวข้อ :   
1.1 ข้อมูลผู้บริหาร 
1.2 นโยบายผู้บริหาร 
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 
1.4 หน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจ และ ภารกิจของ
หน่วยงาน 
1.7 ข้อมูลการติดต่อโรงพยาบาลขุขันธ์ 
1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม  MOPH 
1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 
1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม-2562 
1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 
1.13  ข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.2560 
1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรการจริยธรรม ประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 
2.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
3. แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
4. แผนการใช้จ่ายงบประมานประจ าปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการใช้
จ่ายงบประมานประจ าปีของหน่วยงาน 
5. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่  
6. ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
7.รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 
8.รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 



 
9.1 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อปี 2563 
9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
9.3 ผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ผสาน 
9.4 ประกาศแนวทางตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ 2564 (สขร1) 
10.คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยนอก 
11.มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ 
 
รายละเอียด : ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
 
Link  ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
          ผูร้ับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                           ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
           (นางธัญรัศมิ์  เกตุวงษา)                                                     (นายประวิทย์  เสรีขจรจารุ) 
    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน                                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ 
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                                 
    วันที่......๓...ตุลาคม.....๓๕๖๓.....                                                วันที่....๓....ตุลาคม...๒๕๖๓..... 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(นางสาวธีร์ชญาน์  วงษ์ขันธ์) 
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

                                               วันท่ี.......๓.......ตุลาคม......๒๕๖๓....... 

 


