ประกาศ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
เรื่อง มาตรการ กลไก และระบบในการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
......................
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (สำนักงำน ป.ป.ช.) ได้ดำเนิน
โครงกำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ซึ่ ง เป็ น กำรประเมิ น เพื่ อ วั ด ระดั บ คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำน มีกรอบกำรประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ (1) ดัชนีควำมโปร่งใส (2) ดั ชนีควำมพร้อมรับ
ผิด (3) ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน (4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ (5) ดัชนี
คุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน กระทรวงสำธำรณสุข ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (ด้ำนสำธำรณสุข)
ในยุทธศำสตร์ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรบริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance Excellence)
ดั งนั้ น เพื่ อ ป้ อ งกั น ปั ญ หำกำรทุ จริ ต และประพฤติ มิ ช อบในกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำง แสดงถึ งระดั บ
คุณธรรม และควำมโปร่งใสในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน และ
รพ.สต.ในสังกัด มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สังคมสูงสุด สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ขอประกาศ มาตรการ กลไก และระบบการดาเนินการ
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. หน่วยงานและรพ.สต.ในสังกัด ดาเนินการสารวจพัสดุประจาปี ประเมินความเสี่ยง และจัดทา
แผนเงินบารุง เสร็จสิ้นภายใน เดือน พฤศจิกายน ของทุกปี
๒. หน่วยงานและรพ.สต.ในสังกัด ต้องจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีเสนอเห็นชอบและขอ
อนุมัติก่อนดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. หน่วยงานและรพ.สต.ในสังกัด ต้องดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น
๔. หน่วยงานและรพ.สต.ในสังกัด ต้องประกาศและเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่
รายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกครั้ง
๕. หน่วยงานและรพ.สต.ในสังกัด ต้องดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๖. หน่วยงานและรพ.สต.ในสังกัด ต้องมีช่องทางการร้องเรียนและประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ร้องเรียน ให้ประชาชนทราบ
จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ที่ พบ ๐๘๓๒/วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
เรื่อง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่ง
ตามที่ คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เมื่ อ วัน ที่ ๓ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๘ เห็ น ชอบให้ น าข้ อตกลงคุณ ธรรม
(Integrity Pact) ซึ่ งเป็ นเครื่ องมื อที พั ฒ นาองค์ กรเพื่ อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI)
สาหรับการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างมาใช้เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ประกอบกับพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บังคับใช้กับหน่วยงานภาครัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ โดยหลักการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ห น่ ว ยงาน และเป็ น ไปตามหลั ก ความคุ้ม ค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้ งการมี ส่ ว นร่ว มของภาค
ประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต ตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติฯ นั้น
เพื่อเป็ นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัด
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ดาเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ จึงขอให้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ทุกแห่ง ศึกษารายละเอียดของสรุปสาระสาคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกรอบแนวทางการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด ตามรายละเอียดเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ต่อไป

(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ที่ พบ ๐๘๓๒/วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ มาตรการ กลไก หรือระบบการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เรียน สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ตาม คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คาสั่งที่ ๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เห็นชอบให้ดาเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดตัวชี้วัดตรวจราชการ KPI ที่ ๗๙ ร้อยละ
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่ านเกณฑ์ โครงการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ในการนี้ ส านั กงานสาธารณสุ ขอาเภอแก่งกระจาน ได้ดาเนินการจัดท าสรุปสาระส าคัญ ของ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกรอบแนวทางการดาเนินงาน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นมาตรการ กลไก ในการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขภาพตาบล ทุกแห่ง ในสังกัด ได้ศึกษาและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด
จึงเรียนมาโปรดทราบและขออนุมัติ นาสรุปสาระสาคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกรอบแนวทางการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้างเผยแพร่ทางเว็บไซด์และป้ายประชาสัมพันธ์ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ต่อไป
(นางสาวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์)
เจ้าพนักงานธุรการ
เรียน สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
- เพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติเผยแพร่
(นายไพทูร ศิลปศร)
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

ความเห็นของสาธารณสุขอาเภอ
...........................................................
...........................................................
..............................................
(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของโรงพยำบำลแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี
www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของหน่วยงำน สสอ.แก่งกระจำน พ.ศ. ๒๕๖๒
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงำน : สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน
วัน/เดือน/ปี : ๔ ตุลำคม ๒๕๖๒.....................……………………………………………………………..
หัวข้อ : ประกำศมาตรการ กลไก และระบบในการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
............................................................................................................................. ...................................................
รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) : สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน ได้ประกำศมาตรการ
กลไก และระบบในการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ตามเอกสารที่แนบมา………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Link ภำยนอก : . www.kaengkrachan-hotpital.com.................................................................................
หมำยเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล
(นำยไพทูร ศิลปศร)
ตำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
วันที่..๔...เดือน ตุลำคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........

ผู้อนุมัตริ ับรอง
(นำยสุขประเสริฐ
ทับสี)
ตำแหน่ง สำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน
วันที่.....๔...เดือน.ตุลำคม.....พ.ศ...๒๕๖๒...........

ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นำงสำวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์ )
ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร
วันที่...๔...เดือน.ตุลำคม .พ.ศ. ๒๕๖๒

คาอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี
หัวข้อ
หน่วยงำน
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อ
รำยละเอียดข้อมูล
Link ภำยนอก
หมำยเหตุ
ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล
(ผู้รำยงำน)
ผู้อนุมัติรับรอง
ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูล
ขึ้นเผยแพร่ (Web Editor)

คาอธิบาย
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้จัดทำ
และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
วันเดือนปีที่ขอนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
กำหนดหัวข้อที่จะนำขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจควำมสำคัญ
ที่มำจำกเนื้อหำมีควำมยำวไม่เกิน ๒ บรรทัด
เลือกใช้คำอธิบำย/คำบรรยำยที่มีควำมกระชับ
ใช้ภำษำที่เข้ำใจง่ำยและสะกดคำให้ถูกต้องตำมอักขระวิธีเหมำะสม
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด
ให้ระบุ Link ที่อ้ำงอิงหรือนำมำใช้ในกำรเผยแพร่ ในเว็ปไซด์โรงพยำบำล
แก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี www.kaengkrachan-hotpital.com
บล็อค ของหน่วยงำน สสอ.แก่งกระจำน
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ระบุลงลำยมือชื่อผู้ได้รับมอบหมำย
(เจ้ำของข้อมูล)
ระบุลงลำยมือชื่อของหัวหน้ำหน่วยงำน สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอ
แก่งกระจำน
ระบุลงลำยมือชื่อผู้ทำกำร Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยำบำลแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี

