
 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2565 
ส าหรับ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ........โรงพยาบาลเจริญศิลป์......................................................................... 
วัน/เดือน/ปี : ........6..มกราคม..2565..................................................................................................  
หัวข้อ: ............ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศแนวทางการปฏิบัติฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
2564 และประกาศเจตจ านงสุจริต  ประจ าปีงบประมาณ  2565.... 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

          เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โรงพยาบาล
เจริญศิลป์  อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ขออนุญาตเผยแพร่ ประกาศแนวทางการปฏิบัติฯ ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของ
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 และประกาศเจตจ านงสุจริต  ประจ าปีงบประมาณ  2565     โรงพยาบาล
เจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร บนบอร์ดประชาสัมพันธ์และเว็บไซตโ์รงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

Linkภายนอก: http://charoensinhos.go.th/ 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 

             
(นายสทุธิวรณ ์ ค าโสภา) (นายสจัพงษ ์  โชคคติวฒัน์) 

ต าแหน่ง นักจดัการงานท่ัวไปช านาญการ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจรญิศลิป ์
วันท่ี  6  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2565       วันท่ี  6  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2565 

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

    
(นายอุทัย   สขุานนท์) 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ 
วันท่ี  6  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2565       

                                                     



                                      บันทึกขอ้ความบันทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเจริญศิลป์  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐-๔๒๗0-9149  ต่อ 141 
ที ่ สน 0032.301/ 021 วันที่         6    มกราคม   2565 
เรื่อง ประกาศแนวทางการปฏิบัติฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา  

และส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564  
และประกาศเจตจ านงสุจริต  ประจ าปีงบประมาณ  2565   

  

 เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 
  

          ด้วยโรงพยาบาลเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร ได้จัดท าประกาศแนวทางการปฏิบัติฯ ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของ
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 และประกาศเจตจ านงสุจริต  ประจ าปีงบประมาณ  2565      เพ่ือใช้
แนวทางในการด าเนินงานให้เกิดความโปร่งใส คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม   ของโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 
จังหวัดสกลนคร งานบริหารทั่วไป จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบด้วยโปรด 

           ๑.  ลงนามประกาศฯ ประจ าปีงบประมาณ  2565   ของโรงพยาบาลเจริญศิลป์  
           ๒. อนุมัติ ให้น าประกาศก าหนดมาตรการและระบบในการก ากับ ติดตามฯ ประจ าปี

งบประมาณ  2565    ของโรงพยาบาลเจริญศิลป์ แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดและ เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ 

 ๓. ลงนามในหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเจริญศิลป์ เพ่ือทราบและถือ
ปฏิบัติ 

 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

       
 
 

(นายสุทธิวรณ์   ค าโสภา) 
                                                           นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
 

                                                                                             อนุมัติ/ลงนามแล้ว 
                                                                                                       
 
 
 

               (นายสัจพงษ์   โชคคติวัฒน์)  
      นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
                                ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 

 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
โทร. 042-709149 ต่อ 141 

“อยู่สกล รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 
     



                                                    บันทกึขอ้ความบันทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเจริญศิลป์  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร 0-4270-9149  ต่อ 141 
ที ่ สน 0032.301/023 วันที่          6  มกราคม   2565 
เรื่อง แจ้งเวียนประกาศแนวทางการปฏิบัติฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการ

จัดซื้อจัดหา และส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564  
และประกาศเจตจ านงสุจริต  ประจ าปีงบประมาณ  2565   

  

 เรียน    หัวหน้ากลุ่มงาน,หัวหน้างาน,ผู้รับผิดชอบงานของคลังเวชภัณฑ์โรงพยาบาลเจริญศิลป์ และผู้อ านวยการ 
           โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง     
  

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องด าเนินงานตามมาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) เพ่ือให้บริการตามภารกิจและอ านวยความสะดวกให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ประกอบกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ดัชนีความโปร่งใส 
เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับการให้และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ที่ด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อมูล หน่วยงานจะต้องด าเนินการและส่งเสริมให้เกิด
ความโปร่งใสในทุกข้ันตอนตามที่กฎหมายก าหนด  

  

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖5 โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร จึงได้มีประกาศแนวทางการปฏิบัติฯ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.2564 และประกาศเจตจ านงสุจริต  ประจ าปีงบประมาณ  2565     ในการด าเนินงานของ
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร และหน่วยบริการในสังกัด เพ่ือการปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้   จ านวน  ๑  ชดุ  

   

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป  
          

 
 
                                                                                                  
                                                                    (นายสัจพงษ์   โชคคติวัฒน์)  

               นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
           ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 
 
 
 
 

 “อยู่สกล รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร”  



 
 

 
ประกาศโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 

เรื่อง  เจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต 
…………………….…………………..…………… 

  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันศุกร์ที่ 12  กันยายน  2557  ในนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐประการหนึ่ง คือ การเสริมสร้าง
ระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ  วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และ
ส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ใช้มาตรการทาง
กฎหมาย  การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และ
ความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤตมิิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด  ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่
จ าเป็น  สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร  หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต 
อนุมัติ  และการขอรับบริการจากภาครัฐ  ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐ
และประชาชน รวมทั้ง  ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ  และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ 
   โรงพยาบาลเจริญศิลป์  ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องนี้  และเห็นว่าจะต้องมีการแปลงนโยบาย
ข้างต้นของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง  และเพ่ือด าเนินการดังกล่าว โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จึงประกาศ
เจตจ านงการบริหารงานความสุจริต เพ่ือให้บุคลากรของโรงพยาบาลเจริญศิลป์ยึดถือปฏิบัติ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 
  ข้อ 1 : นโยบาย   โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ขอก าหนดนโยบายในการบริหารงานของโรงพยาบาล
เจริญศิลป์  โดยมีประกาศแสดง “แสดงเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต”  เพ่ือให้บุคลากรของโรงพยาบาล
เจริญศิลป์ ทุกระดับ ทุกคน ได้ส านึกตระหนัก และยึดถือปฏิบัติ  

  ข้อ 2 : มาตรการและแนวทางการด าเนินการ   เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
ในอันที่จะสร้างและแสดงถึงความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ความมี
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ความมีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน และการมีการสื่อสารภายในหน่วยงาน  
ได้ก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้  
   2.1  บริหารงานของโรงพยาบาลเจริญศิลป์ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล  
 2.2  ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง อ านวยความสะดวก และให้บริการตามหลักธรรมาภิบาล   
 2.3  ท างานเป็นทีม  
  2.4  ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 ประการ  
   (1)  หลักนิติธรรม - ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งของทางราชการที่ชอบด้วยกฎหมาย 
   (2)  หลักคุณธรรม – ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี      
   (3)  หลักความรับผิดชอบ – ตระหนักในหน้าที่  ความรับผิดชอบปฏิบัติงานอย่าง 
เต็มก าลังความสามารถ ในต าแหน่งหน้าที่ของแต่ละคน 



   (4)  หลักความคุ้มค่า – ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  และให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และมี
ความคุ้มค่า ค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนเป็นส าคัญ 
   (5)  หลักความโปร่งใส – ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการท างานอย่างโปร่งใส เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตรงไปตรงมา ต้องไม่มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น
เกิดข้ึน  และสามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานได้ 
   (6)  หลักการมีส่วนร่วม – ในการท างานให้รับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
รวมทั้งประชาขน 
  2.5  ยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 ประการ  ของ
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้ 
   (1)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   (2)  การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
   (3)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
   (4)  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
   (5)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
   (6)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
   (7)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
   (8)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร    

ข้อ 3 : กลุ่มเป้าหมาย  ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข  และลูกจ้างชั่วคราว ทุกคน     

ข้อ 4 : วิธีด าเนินการ  เพ่ือขับเคลื่อนเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้บรรลุตาม
นโยบาย มาตรการและแนวทางที่ก าหนด โรงพยาบาลเจริญศลิป์จะได้ด าเนินการ และข้อก าหนดดังนี้    
 4.1  น าประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริตของโรงพยาบาลเจริญศิลป์  แจ้งให้บุคลากรทุก
คนรับทราบ  
   4.2  ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต ของโรงพยาบาล
เจ ริญ ศิ ล ป์   เ พ่ื อ ให้ ส าธารณ ชน ได้ รั บ ท ราบ ถึ ง เจตจ า น งขอ งห น่ ว ย งาน  ใน ช่ อ งท างต่ างๆ  ได้ แ ก่  
ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเจริญศิลป์                          

ข้อ 5 : การบังคับใช้  
ให้ประกาศ   “เจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต”      ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    6  มกราคม  พ.ศ. ๒๕65 

                                                                                     
(นายสัจพงษ์   โชคคติวัฒน์) 

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 



 
 

ภาพประกาศเจตจ านงสุจริต คปสอ.เจริญศิลป ์
 

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 จิตพอเพียง ต้านทุจริต คปสอ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ ๒๕๖5 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 
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