
 

  

 

 

ประกาศ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

เรื่อง  มาตรการ กลไก และระบบในการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

...................... 
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้ด ำเนิน
โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นกำรประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน มีกรอบกำรประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ (1) ดัชนีควำมโปร่งใส (2) ดัชนีควำมพร้อมรับ
ผิด (3) ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน (4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ (5) ดัชนี
คุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน กระทรวงสำธำรณสุข   ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (ด้ำนสำธำรณสุข) 
ในยุทธศำสตร์ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรบริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance Excellence) 
 ดังนั้น เพ่ือป้องกันปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง แสดงถึงระดับ
คุณธรรม และควำมโปร่งใสในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน และ
รพ.สต.ในสังกัด มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สังคมสูงสุด  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ขอประกาศ มาตรการ กลไก และระบบการด าเนินการ
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  ดังนี้ 

๑. หน่วยงานและรพ.สต.ในสังกัด ด าเนินการส ารวจพัสดุประจ าปี ประเมินความเสี่ยง และจัดท า
แผนเงินบ ารุง เสร็จสิ้นภายใน เดือน พฤศจิกายน ของทุกปี 

๒. หน่วยงานและรพ.สต.ในสังกัด ต้องจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีเสนอเห็นชอบและขอ
อนุมัติก่อนด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

๓. หน่วยงานและรพ.สต.ในสังกัด ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น 
๔. หน่วยงานและรพ.สต.ในสังกัด ต้องประกาศและเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ 

รายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกครั้ง 
๕. หน่วยงานและรพ.สต.ในสังกัด ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๖. หน่วยงานและรพ.สต.ในสังกัด ต้องมีช่องทางการร้องเรียนและประชาสัมพันธ์ช่องทางการ

ร้องเรียน ให้ประชาชนทราบ 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติ ต่อไป 
  

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

 



 

 

 
                                 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน  อ าเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี 
ที ่ พบ ๐๘๓๒/-       วันที่   ๔  ตุลาคม   ๒๕๖๒ 
เรื่อง มาตรการ กลไก หรือระบบในการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง  
          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 
  

 ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เห็นชอบให้น าข้อตกลงคุณธรรม
(Integrity Pact) ซึ่งเป็นเครื่องมือทีพัฒนาองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ(Transparency International: TI) 
ส าหรับการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างมาใช้เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ประกอบกับพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บังคับใช้กับหน่วยงานภาครัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ โดยหลักการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่หน่วยงาน และเป็นไปตามหลักความคุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต ตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติฯ นั้น 

 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ด าเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ จึงขอให้ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ทุกแห่ง ศึกษารายละเอียดของสรุปสาระส าคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกรอบแนวทางการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด ตามรายละเอียดเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ ต่อไป 
 
 
 

(นายสุขประเสริฐ  ทับสี) 
สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 



 

 
                                 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน  อ าเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี 
ที ่ พบ ๐๘๓๒/-       วันที่  ๔  ตุลาคม   ๒๕๖๒ 
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ มาตรการ กลไก หรือระบบการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส 
          ในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรียน สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
  

 ตาม ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ค าสั่งที่ ๕/๒๕๕๙  ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  
เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
เห็นชอบให้ด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดตัวชี้วัดตรวจราชการ KPI ที่ ๗๙ ร้อยละ
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)    

 ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ได้ด าเนินการจัดท าสรุปสาระส าคัญของ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกรอบแนวทางการด าเนินงาน
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเป็นมาตรการ กลไก ในการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ทุกแห่ง ในสังกัด ได้ศึกษาและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด  

 จึงเรียนมาโปรดทราบและขออนุมัติ น าสรุปสาระส าคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกรอบแนวทางการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้างเผยแพร่ทางเว็บไซด์และป้ายประชาสัมพันธ์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ต่อไป 
 
 

 (นางสาวศุภณัฏฐ์  โสภณจิรโรจน์) 
เจ้าพนักงานธุรการ     

เรียน สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
          - เพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติเผยแพร่ 
          
           
                     (นายไพทูร   ศิลปศร)                                    ความเห็นของสาธารณสุขอ าเภอ  
  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน                           ........................................................... 
                                                                                 ........................................................... 
 
                                                                                      .............................................. 
                                              (นายสุขประเสริฐ    ทับส)ี 
                                                                       สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

       ๔  ตุลาคม   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 : ๔ ตุลำคม  ๒๕๖๒.....................…………………………………………………………….. 
หัวข้อ : ประกำศมาตรการ กลไก และระบบในการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

............................................................................................................................. ................................................... 
รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) :  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน ได้ประกำศมาตรการ 
กลไก และระบบในการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  

ตามเอกสารที่แนบมา……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Link ภำยนอก : . www.kaengkrachan-hotpital.com.................................................................................  
หมำยเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล 

 
 

(นำยไพทูร   ศิลปศร) 
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

  วันที่..๔...เดือน ตุลำคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 
 

 
ผู้อนุมัตริับรอง 

 
 

                  (นำยสุขประเสริฐ        ทับสี) 
          ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 

   วันที่.....๔...เดือน.ตุลำคม.....พ.ศ...๒๕๖๒........... 

               
ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นำงสำวศุภณัฏฐ์   โสภณจิรโรจน์ ) 
ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

วันที่...๔...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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


