
 

 
                                 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน  อ ำเภอแก่งกระจำน  จังหวัดเพชรบุรี 
ที ่ พบ ๐๘๓๒/-     วันที่    ๑   ตุลำคม   ๒๕๖๒ 
เรื่อง มำตรกำร กลไก หรือระบบในกำรด ำเนินกำรเพ่ือส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจ้ำง  
          ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ทุกแห่ง 
  

 ตำมที่คณะรัฐมนตรี มีมติ เมื่อวันที่ ๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ เห็นชอบให้น ำข้อตกลงคุณธรรม
(Integrity Pact) ซึ่งเป็นเครื่องมือทีพัฒนำองค์กรเพ่ือควำมโปร่งใสนำนำชำติ(Transparency International: TI) 
ส ำหรับกำรป้องกันกำรทุจริตในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมำใช้เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใส ประกอบกับพระรำชบัญญัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บังคับใช้กับหน่วยงำนภำครัฐ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำร
งบประมำณ โดยหลักกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุของหน่วยงำนภำครัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่หน่วยงำน และเป็นไปตำมหลักควำมคุ้มค่ำ โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งกำรมีส่วนร่วมของภำค
ประชำชนและผู้ประกอบกำรในกำรป้องกันกำรทุจริต ตำมมำตรำ ๑๖ และมำตรำ ๑๘ แห่งพระรำชบัญญัติฯ นั้น 
 เพ่ือเป็นกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ของหน่วยงำนในสังกัด
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน ด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงโปร่งใส มีประสิทธิภำพ ตรวจสอบได้ จึงขอให้ 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ทุกแห่ง ศึกษำรำยละเอียดของสรุปสำระส ำคัญของพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนเพ่ือส่งเสริมควำมโปร่งใสใน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง อย่ำงเคร่งครัด ตำมรำยละเอียดเอกสำรที่ส่งมำพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและถือปฏิบัติต่อไป 

 
 
      

(นำยสุขประเสริฐ    ทับสี) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน 

สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
                              



 

 
                                 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน  อ ำเภอแก่งกระจำน  จังหวัดเพชรบุรี 
ที ่ พบ ๐๘๓๒/-    วันที ่   ๑  ตุลำคม   ๒๕๖๒ 
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ มำตรกำร กลไก หรือระบบกำรด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใส 
          ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
  

 ตำม  ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ค ำสั่งที่ ๕/๒๕๕๙  ลงวันที่ ๑ กุมภำพันธ์ 
๒๕๕๙  เรื่อง มำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๑ 
ตุลำคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้ด ำเนินงำนแผนปฏิบัติรำชกำร ๕ ปี ตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ต่อมำกระทรวงสำธำรณสุขได้ก ำหนดตัวชี้วัดตรวจรำชกำร 
KPI ที่ ๗๙ ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)    
 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน ได้ด ำเนินกำรจัดท ำสรุปสำระส ำคัญของ
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำน
เพ่ือส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพ่ือเป็นมำตรกำร กลไก ในกำรด ำเนินกำรเ พ่ือส่งเสริมควำม
โปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ทุกแห่ง ในสังกัด ได้ศึกษำและถือปฏิบัติอย่ำง
เคร่งครัด  
 จึงเรียนมำโปรดทรำบและขออนุมัติ น ำสรุปสำระส ำคัญของพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนเพ่ือส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง  เผยแพร่ทำงเว็บไซด์และป้ำยประชำสัมพันธ์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน ต่อไป 
 
 

 (นำงสำวศุภณัฏฐ์  โสภณจิรโรจน์) 
                                 เจ้ำพนักงำนธุรกำร     
เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
          - เพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำอนุมัตเิผยแพร่          
           
                     (นำยไพทูร   ศิลปศร)                                    ความเห็นของสาธารณสุขอ าเภอ  
  ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน                           .......................................................... . 
                                                                                 ........................................................... 
 
 
                                                                                      .............................................. 
                                              (นำยสุขประเสริฐ    ทับส)ี 
                                                    นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน 
                                                                                  สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 

     ๑  ตุลำคม   ๒๕๖๒ 
 
 



 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของโรงพยำบำลแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี  
www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของหน่วยงำน สสอ.แก่งกระจำน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงำน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
วัน/เดือน/ปี : ๑ ตุลำคม  ๒๕๖๒.....................…………………………………………………………….. 
หัวขอ้ : ขออนุมัติเผยแพร่ มำตรกำร กลไก หรือระบบกำรด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒..................................................................................... ............................... 
รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) :  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน ได้ด ำเนินกำรจัดท ำ 
สรุปสำระส ำคัญของพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ 
กรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนเพ่ือส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพ่ือเป็นมำตรกำร กลไก ในกำร
ด ำเนินกำรเพ่ือส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ทุกแห่ง ในสังกัด 
ได้ศึกษำและถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด ตำมเอกสำรที่แนบมำ………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Link ภำยนอก : . www.kaengkrachan-hotpital.com.................................................................................  
หมำยเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล 

 
 

(นำยไพทูร   ศิลปศร) 
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

  วันที่..๑...เดือน ตุลำคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 
 

 
ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 

                  (นำยสุขประเสริฐ        ทับสี) 
          ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 

   วันที่.....๑...เดือน.ตุลำคม.....พ.ศ...๒๕๖๒........... 

               
ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นำงสำวศุภณัฏฐ์   โสภณจิรโรจน์ ) 
ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

วันที่...๑...เดือน.ตุลำคม .พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 



 
 

ค าอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี 
 

หัวข้อ ค าอธิบาย 
หน่วยงำน ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้จัดท ำ 

และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร 
วัน/เดือน/ปี วันเดือนปีที่ขอน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
หัวข้อ ก ำหนดหัวข้อที่จะน ำขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจควำมส ำคัญ 

ที่มำจำกเนื้อหำมีควำมยำวไม่เกิน ๒ บรรทัด 
รำยละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค ำอธิบำย/ค ำบรรยำยที่มีควำมกระชับ 

ใช้ภำษำท่ีเข้ำใจง่ำยและสะกดค ำให้ถูกต้องตำมอักขระวิธีเหมำะสม 
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด 

Link ภำยนอก ให้ระบุ Link ที่อ้ำงอิงหรือน ำมำใช้ในกำรเผยแพร่ ในเว็ปไซด์โรงพยำบำล
แก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี  www.kaengkrachan-hotpital.com 
บล็อค ของหน่วยงำน สสอ.แก่งกระจำน 

หมำยเหตุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล 
(ผู้รำยงำน) 

ระบุลงลำยมือชื่อผู้ได้รับมอบหมำย 
(เจ้ำของข้อมูล) 

ผู้อนุมัติรับรอง ระบุลงลำยมือชื่อของหัวหน้ำหน่วยงำน ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ 
แก่งกระจำน 

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูล 
ขึ้นเผยแพร่ (Web Editor) 

ระบุลงลำยมือชื่อผู้ท ำกำร Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
โรงพยำบำลแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี 

 
                              



 


