
EB 2 ข้อ ๓  

                               บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเถิน   จังหวัดล ำปำง  โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๑๕๘๔                      . 

ท่ี   ลป ๐๔๓๒/๔๕๘              วันท่ี   ๑  พฤศจิกำยน   ๒๕๖๒                               .    
เร่ือง    กรอบแนวทางการจัดซ้ือจัดจ้าง  เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและปิดประกาศท่ีบอร์ดของหน่วยงาน 

เรียน    สาธารณสุขอ าเภอเถิน 

  ตามท่ี งานพัสดุ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน   ได้จัดประกาศกรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อ
ส่งเสริมความ โปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เถิน ได้
ด าเนินการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วน้ัน 

  เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment :TIA) ข้อ EB ๒  ให้มีการเสนอให้ผู้บริหารรับทราบและพิจารณาสั่งการเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และขออนุญาตน าเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน 
https://www.thlp.moph.go.th และติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภออ าเภอเถิน ต่อไป 

                                                               
 
 
           
               ( นายประยูร จันทร์ศักดิ์ )                                          
               นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                       

 
- ทราบ 
- อนุญาต 

 
  

 

( นายชุมพล ดวงดีวงศ์ ) 
สาธารณสุขอ าเภอเถิน 

 
         

https://www.thlp.moph.go.th/


ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน 

เร่ือง กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

******** 
 

๑. กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
        ๑.๑ การเผยแพร่การจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี (ตามมาตรา ๑๑) 
 

ข้ันตอน รายละเอียดการด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๑. แจ้งรายละเอียดการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

-แจ้งรายละเอียดวงเงินงบประมาณและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีได้รับอนุมัติจาก
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง 
 

- หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
 

พ.ย.2562 

๒. จัดท าแผนการจัดซ้ือ
จัดจ้าง และเสนอขอความ
เห็นชอบ 

จัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ 
ซ่ึงมีรายละเอียดอย่างน้อยดังน้ี 
(๑) รายการหรือหมวด/ประเภท 
(๒) วงเงินท่ีจะจัดซ้ือจัดจ้าง โดยประมาณ 
(๓) ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง 
(๔) รายการอื่นตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
- จัดท าหนังสือขออนุมัติประกาศเผยแพร่
แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
- น าเสนอเพื่อขออนุมัติ 
 

- เจ้าหน้าท่ี พ.ย.2562 

๓. ประกาศเผยแพร่
แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

-ประกาศเผยแพร่การจัดซ้ือจัดจ้างในระบบ     
e-GP ของกรมบัญชีกลางเว็บไซต์ของส านักงานฯ 
และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิด
ประกาศของส านักงานฯ 
 

- หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
- เจ้าหน้าท่ี 

พ.ย.2562 

๔.ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง -ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและ
ข้ันตอนของระเบียบฯ ต่อไป 
 

- เจ้าหน้าท่ี พ.ย.2562 -
ก.ย.2563 
 
 
 

 
      
 



๑.๒ การบันทึกรายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (ตามมาตรา ๑๒) 
 

ข้ันตอน รายละเอียดการด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๑. บันทึกรายงานผลการ
พิจารณา 

บันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียด 
วิธีการและข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้างพร้อมท้ัง
เอกสารหลักฐานประกอบตามรายการดังน้ี 
(๑) รายงานขอซ้ือขอจ้าง 
(๒) เอกสารเก่ียวกับการรับฟังความคิดเห็นร่าง
ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจ้าง และผล
การพิจารณาในคร้ันน้ัน (ถ้ามี) 
(๓) ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือ
เชิญชวน และเอกสารอื่นท่ีเก่ียวข้อง 
(๔) ข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย 
(๕) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 
(๖) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการ
จัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
(๗) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมท้ังการ
แก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี) 
(๘) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
 

-หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี -
-เจ้าหน้าท่ี 

พ.ย.2562 -
ก.ย.2563 

๒. จัดเก็บอย่างเป็นระบบ -จัดเก็บบันทึกรายงานผลการพิจารณาไว้อย่าง
เป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูล เมื่อ
มีการร้องขอ 
 

-เจ้าหน้าท่ี พ.ย.2562 -
ก.ย.2563 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 



        ๑.๓ การป้องกันผู้ท่ีมีหน้าท่ีด าเนินการในการจัดซ้ือจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ท่ีย่ืนข้อเสนอหรือ
คู่สัญญา (ตามมาตรา ๑๓) 

 

ข้ันตอน รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๑. จัดท าแนวทางการ
ป้องกัน 

-จัดท าแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการ
จัดซ้ือจัดจ้างเพื่อป้องกันผู้ท่ีมีหน้าท่ีด าเนินการใน
การจัดซ้ือจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ย่ืน
ข้อเสนอหรือคู่สัญญา  
-ประกาศมาตรการ หรือแนวทางป้องกัน
ผู้เก่ียวข้องมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซ้ือจัด
จ้างของหน่วยงาน อย่างชัดเจน 
-ท าประกาศแนวทางด าเนินงาน เพื่อแสดงความ
โปร่งใส สุจริต และมีคุณธรรมแก่ทุกฝ่าย ระหว่าง
ผู้มีหน้าท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ผู้ย่ืนข้อเสนอราคา ผู้มี
ส่วนได้เสีย 
- การก าชับ ดูแลสอดส่องผู้ปฏิบัติงาน ภายใต้
การก ากับดูแลของผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน 
 

-เจ้าหน้าท่ีพัสดุ พ.ย.2562 

๒. ขอความเห็นชอบ 
แนวทางปฏิบัติงานใน
หน่วยงานด้านการจัดซ้ือ
จัดจ้าง 
 

น าเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ - เจ้าหน้าท่ี 
- หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

พ.ย.2562 

๓. แจ้งเวียน/เผยแพร่ แจ้งเวียน/เผยแพร่เจ้าหน้าท่ีทางเว็บไซต์ของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน 
https://www.thlp.moph.go.th  และปิด
ประกาศ   ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้และใช้เป็นแนวทางในการ
ป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐกับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 

-เจ้าหน้าท่ี -พ.ย.2562 

๔. มีช่องทางการร้องเรียน -มีคู่มือปฏิบัติการรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการ
จัดซ้ือจัดจ้างส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เถิน  
-มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการ
ทุจริตของเจ้าหน้าท่ี ให้ผู้ติดต่อขอรับบริการ
สามารถร้องเรียนได้ผ่านช่องทาง ดังน้ี 
๑. ติดต่อด้วยตนเองท่ี ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน 
 

-เจ้าหน้าท่ีรับเร่ือง
ร้องเรียน 

พ.ย.2562 

https://www.thlp.moph.go.th/


ข้ันตอน รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 ๒. ทางจดหมาย โดยส่งมาท่ี ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเถิน  เลขท่ี ๑  หมู่ ๑ ต าบล
เถิน  อ าเภอเถิน  จังหวัดล าปาง 
๕21๘๐ 
๓. ช่องทาง https://www.thlp.moph.go.th
หัวข้อ แนะนา ติชม ร้องเรียน 
๔. โทรศัพท์ ๐ ๕4๒๙ ๙๐๑๒   
    โทรสาร ๐ ๕42๙ ๙๐๑๒   
 

  

           ๑.๔ มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหรือลงโทษผู้กระท าผิดตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง (พรบ.การจัดซ้ือ
จัดจ้างฯ มาตรา ๑๒๐-๑๒๑) 

 

ข้ันตอน รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๑.จัดท าแนวทางป้องกัน -ก าหนดมาตรการการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีฯ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน 
-จ าท าคู่มือปฏิบัติการรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับ
การจัดซ้ือจัดจ้าง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
เถิน 
 

-หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี พ.ย.2562 

๒.การขอความเห็นชอบ 
และแจ้งเวียนเผยแพร่ 

-น าเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ 
-แจ้งเวียนให้ทุกฝ่าย/งานทราบ ทางเว็บไซต์ของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน 
https://www.thlp.moph.go.th  และปิด
ประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

-หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี พ.ย.2562 

๓.การพิจารณาลงโทษผู้
ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี 
หรือกระท าผิดมาตรการ 
หรือกฎหมาย 

-แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๗ วัน 
-กรณีท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า มีเหตุ
น่าเช่ือถือ และเป็นกรณีท่ีท าให้เกิดความเสียหาย
แก่ราชการ หรือท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่
ประชาชน แม้ผลการตรวจสอบยังไม่อาจสรุป
ความผิดได้ชัดเจนถึงข้ันช้ีมูลความผิด ให้
พิจารณาปรับย้ายงานให้เหมาะสม 
 

-คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 

พ.ย.2562 – 
ก.ย.2563 

๒. กลไกการก ากับติดตามการด าเนินการตามกรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อ ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัด
จ้าง ให้เจ้าหน้าท่ีรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง
ข้างต้นเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกปี 

https://www.thlp.moph.go.th/
https://www.thlp.moph.go.th/
https://www.thlp.moph.go.th/


                       ประกาศ ณ  วันท่ี ๑  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 
 

 

 

( นายชุมพล ดวงดีวงศ์ ) 
 สาธารณสุขอ าเภอเถิน 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง โทร 054-291584                                         

ท่ี   ลป ๐4๓๒/๔๕๗ วันท่ี  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖2            

เร่ือง   ขอพิจารณาลงนามในประกาศ และขออนุมัติเผยแพร่ในเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน 

เรียน  สาธารณสุขอ าเภอเถิน 

  เร่ืองเดิม 

  ตามท่ีรัฐบาลก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประเด็นการ
เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน 
โดยเฉพาะด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐท่ีถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

  ข้อเท็จจริง 

  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน จึงได้จัดท าประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน เร่ือง แนว
ทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562 และวิธีการและข้ันตอนเปิดเผยข้อมูลของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถินผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงดูแล
เว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 และมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
ท้ังน้ีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย และลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเถิน 

  ข้อพิจารณา 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศตาม ท่ีแนบมาพร้อมน้ี และโปรด
อนุมัติน าประกาศน้ีเผยแพร่ในเว็บไซต์ http://www.thlp.moph.go.th  ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน ต่อไป 

      
  
 
            ( นายประยูร จันทร์ศักดิ์ )                                          
                 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ            
                            

   ทรำบ/อนุญำต  

 
 

( นายชุมพล ดวงดีวงศ์ ) 
สาธารณสุขอ าเภอเถิน 

http://www.thlp.moph.go.th/


แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูล ผ่านเว็บไซ ต์ของหน ่วยงานในราชการบร ิห ารส่วน ภูมิภาค 

ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ตามประกาศส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร ื่อง แนวทางการเผยแพร ่ข ้อม ูลต ่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของห น่วยงาน พ.ศ. 2561 

ส าหรับห น่วยงานในราชการบร ิห ารส่วน ภูมิภาค ส าน ักงานป ลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ช่ือหน่วยงาน  :  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน 
วัน/เดือน/ป ี   :  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖2 

หัวข ้อ :   ขออนุญาตเผยแพร่กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง  ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

รายละเอียดข้อม ูล  (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

           ขออนุญาตเผยแพร่กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อ ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง  
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

Link ภายนอก   : ไม ่มี 

หมายเหต ุ  :  - 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                ผู้อนุมัติรับรอง 

  
 
 
           
              ( นายประยูร จันทร์ศักดิ์ )                                         ( นายชุมพล ดวงดีวงศ์  ) 
        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                      สาธารณสุขอ าเภอเถิน 

          วันท่ี ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖2                                   วันท่ี ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖2 

ผู้ร ับผ ิดชอบการนำ ข้อมูลข้ึน
เผยแพร่ 

 
 

(นางสาวกนกวรรณ วังหอม) 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญ ชี 

                                              ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖2 

 
 



 

 

 

 

 
 
 



 
 


