
EB 2 ข้อ ๓.๒  
                 

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

ที ่  ลป ๐๔๓๒/๔๗๐              วันที่   ๒  มีนาคม   ๒๕๖๓                               .    
เรื่อง   รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประจ าเดือน  
 
เรียน  สาธารณสุขอ าเภอเถิน 

  ตามท่ี งานพัสดุ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน   ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างประจ าปี ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น(ตามเอกสาร) 

  เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment :TIA) ข้อ EB ๒  ให้มีการเสนอให้ผู้บริหารรับทราบและพิจารณาสั่งการเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 

  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน จึงขออนุญาตน าเอกสารผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปี และประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ – สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
เถิน https://www.thlp.moph.go.th และติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภออ าเภอเถิน 
ตลอดจนปริน้สกรีน น าเสนอผู้มอี านาจลงนามรับทราบวา่ไดน้ าเผยแพร่แผนบนเว็บไซต์แล้ว 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณาอนุญาตต่อไปด้วย จะเปน็พระคุณ                                                                 

 
 
 

( นายประยูร จันทร์ศักดิ์ ) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 
- ทราบ 

- อนญุาต 

 
 

( นายชุมพล ดวงดีวงศ์ ) 
                                สาธารณสุขอ าเภอเถิo 

                                                                                

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


                                บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเถิน   จังหวัดล ำปำง  โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๕๘๔                      . 

ที ่  ลป 4๐๓๒/๔81              วันที่   ๒  มิถุนายน   ๒๕๖๓                               .    
เรื่อง   ขออนุญาตเผยแพร่การพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 
 
เรียน  สาธารณสุขอ าเภอเถิน 

  ตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  ก าหนดให้มีการ
เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ – สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น   

  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน จึงขออนุญาตเผยแพร่ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจา้งประจ าเดือน ตุลาคม 
๒๕๖๒ – สิงหาคม ๒๕๖๓ ไปยังบนเวบ็ไซตส์ านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน https://www.thlp.moph.go.th   
ตลอดจนปริน้สกรีน น าเสนอผู้มอี านาจลงนามรับทราบวา่ไดน้ าเผยแพร่แผนบนเว็บไซต์แล้ว 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตต่อไปด้วย จะเป็นพระคณุ 

                                                       

 
 

( นายประยูร จันทร์ศักดิ์ ) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 
- ทราบ 

- อนญุาต 

 
 

( นายชุมพล ดวงดีวงศ์ ) 
                                สาธารณสุขอ าเภอเถิน 

                                                                                

 

 

 

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


ล าดบัที่ ชื่อโครงการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว วงเงินทีไ่ดจ้ัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาทีไ่ดจ้ัดซ้ือจัดจ้าง วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง
๑ ค่าจ้างเหมาอินเทอร์เน็ตรายเดือน 820.00                    ๓๑ วัน เฉพาะเจาะจง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ประจ าเดอืน ตลุาคม 2562
ของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน

 
 



ล าดบัที่ ชื่อโครงการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว วงเงินทีไ่ดจ้ัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาทีไ่ดจ้ัดซ้ือจัดจ้าง วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง
๑ ค่าจ้างเหมาอินเทอร์เน็ตรายเดือน 820.00                    ๓๐ วัน เฉพาะเจาะจง
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รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2562
ของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน

 
 
 
 
 
 
 



ล าดบัที่ ชื่อโครงการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว วงเงินทีไ่ดจ้ัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาทีไ่ดจ้ัดซ้ือจัดจ้าง วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง
1 ค่าจ้างเหมาอินเทอร์เน็ตรายเดือน 820.00                    ๓๐ วัน เฉพาะเจาะจง
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รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ประจ าเดอืน ธันวาคม 2562
ของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



ล าดบัที่ ชื่อโครงการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว วงเงินทีไ่ดจ้ัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาทีไ่ดจ้ัดซ้ือจัดจ้าง วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง
1 ค่าจ้างเหมาอินเทอร์เน็ตรายเดือน 820.00                    ๓๐ วัน เฉพาะเจาะจง
1 วัสดุส านักงาน 3,230.00                 10 เฉพาะเจาะจง
2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,700.00                 10 เฉพาะเจาะจง
4 วัสดุส านักงาน (หมึกปร้ิน) 19,000.00               30 เฉพาะเจาะจง
5 จ้างเหมาท าแนวกันไฟป่า 3,500.00                 10 เฉพาะเจาะจง
6 พรบ.รถยนต์ 645.21                    1 เฉพาะเจาะจง
7 เฉพาะเจาะจง
8 เฉพาะเจาะจง
9 เฉพาะเจาะจง

10 เฉพาะเจาะจง
11 เฉพาะเจาะจง
12 เฉพาะเจาะจง
13 เฉพาะเจาะจง
14 เฉพาะเจาะจง
15 เฉพาะเจาะจง
16 เฉพาะเจาะจง
17 เฉพาะเจาะจง
18 เฉพาะเจาะจง
19 เฉพาะเจาะจง
20 เฉพาะเจาะจง
21 เฉพาะเจาะจง
22 เฉพาะเจาะจง
23 เฉพาะเจาะจง
24 เฉพาะเจาะจง
25 เฉพาะเจาะจง
26 เฉพาะเจาะจง
27 เฉพาะเจาะจง
28 เฉพาะเจาะจง
29 เฉพาะเจาะจง
30 เฉพาะเจาะจง
31 เฉพาะเจาะจง
32 เฉพาะเจาะจง
33 เฉพาะเจาะจง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ประจ าเดอืน มกราคม 2563
ของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน

 



ล าดบัที่ ชื่อโครงการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว วงเงินทีไ่ดจ้ัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาทีไ่ดจ้ัดซ้ือจัดจ้าง วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง
1 ค่าจ้างเหมาอินเทอร์เน็ตรายเดือน 820.00                    ๓๐ วัน เฉพาะเจาะจง
2  จ้างเหมาติดต้ัง Wireless USB 545.00                    ๓0 วัน เฉพาะเจาะจง
3 เฉพาะเจาะจง
4 เฉพาะเจาะจง
5 เฉพาะเจาะจง
6 เฉพาะเจาะจง
7 เฉพาะเจาะจง
8 เฉพาะเจาะจง
9 เฉพาะเจาะจง

10 เฉพาะเจาะจง
11 เฉพาะเจาะจง
12 เฉพาะเจาะจง
13 เฉพาะเจาะจง
14 เฉพาะเจาะจง
15 เฉพาะเจาะจง
16 เฉพาะเจาะจง
17 เฉพาะเจาะจง
18 เฉพาะเจาะจง
19 เฉพาะเจาะจง
20 เฉพาะเจาะจง
21 เฉพาะเจาะจง
22 เฉพาะเจาะจง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ประจ าเดอืน กุมภาพันธ์ 2563
ของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ล าดบัที่ ชื่อโครงการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว วงเงินทีไ่ดจ้ัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาทีไ่ดจ้ัดซ้ือจัดจ้าง วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง
1 ค่าจ้างเหมาอินเทอร์เน็ตรายเดือน 820.00                    ๓๐ วัน เฉพาะเจาะจง
2 เฉพาะเจาะจง
3 เฉพาะเจาะจง
4 เฉพาะเจาะจง
5 เฉพาะเจาะจง
6 เฉพาะเจาะจง
7 เฉพาะเจาะจง
8 เฉพาะเจาะจง
9 เฉพาะเจาะจง

10 เฉพาะเจาะจง
11 เฉพาะเจาะจง
12 เฉพาะเจาะจง
13 เฉพาะเจาะจง
14 เฉพาะเจาะจง
15 เฉพาะเจาะจง
16 เฉพาะเจาะจง
17 เฉพาะเจาะจง
18 เฉพาะเจาะจง
19 เฉพาะเจาะจง
20 เฉพาะเจาะจง
21 เฉพาะเจาะจง
22 เฉพาะเจาะจง
23 เฉพาะเจาะจง
24 เฉพาะเจาะจง
25 เฉพาะเจาะจง
26 เฉพาะเจาะจง
27 เฉพาะเจาะจง
28 เฉพาะเจาะจง
29 เฉพาะเจาะจง
30 เฉพาะเจาะจง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ประจ าเดอืน เมษายน 2563
ของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน

 



 
 



ล าดบัที่ ชื่อโครงการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว วงเงินทีไ่ดจ้ัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาทีไ่ดจ้ัดซ้ือจัดจ้าง วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง
1 ค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือน 820.00                    ๓๐ วัน เฉพาะเจาะจง
2 วสัดุส านักงาน 4,105.00                      ๓๐ วัน เฉพาะเจาะจง
3 วสัดุงานบา้นงานครัว 1,295.00                      ๓๑ วัน เฉพาะเจาะจง
4 น้ ามันเชื้อเพลิง 5,200.00                      ๓0 วัน เฉพาะเจาะจง
5 วสัดุส านักงาน 3,850.00                      30 วัน เฉพาะเจาะจง
6 เฉพาะเจาะจง
7 เฉพาะเจาะจง
8 เฉพาะเจาะจง
9 เฉพาะเจาะจง

10 เฉพาะเจาะจง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ประจ าเดอืน มถุินายน 2563
ของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน

 
 

ล าดบัที่ ชื่อโครงการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว วงเงินทีไ่ดจ้ัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาทีไ่ดจ้ัดซ้ือจัดจ้าง วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง
1 ค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือน 820.00                    30 วัน เฉพาะเจาะจง
2 ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 46,000.00                    - เฉพาะเจาะจง
3 น้ ามันเชื้อเพลิง 6,950.00                      30 วัน เฉพาะเจาะจง
4 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 400.00                         10 วัน เฉพาะเจาะจง
5 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 9,300.00                      10 วัน เฉพาะเจาะจง
6 จ้างเหมาเปล่ียนยางรถยนต์ 9,600.00                 10 วัน เฉพาะเจาะจง
7 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,680.00                  - เฉพาะเจาะจง
8 จ้างเหมาบริการ กล้องบันทึก รถยนต์ 3,852.00                 10 วัน เฉพาะเจาะจง
9 เฉพาะเจาะจง

10 เฉพาะเจาะจง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ประจ าเดอืน กรกฎาคม 2563
ของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน

 

ล าดบัที่ ชื่อโครงการทีไ่ดซ้ื้อหรือจ้างแล้ว วงเงินทีไ่ดจ้ัดซ้ือจัดจ้าง ระยะเวลาทีไ่ดจ้ัดซ้ือจัดจ้าง วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง
1 ค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือน 820.00                    30 วัน เฉพาะเจาะจง
2 ค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าจ้างซ่อมแซม 1,030.00                      10 วัน เฉพาะเจาะจง
3 วสัดุคอมพวิเตอร์ 3,360.00                      10 วัน เฉพาะเจาะจง
4 วสัดุส านักงาน 1,480.00                      10 วัน เฉพาะเจาะจง
5 ค่าตอบแทนการปฏบิติัราชการนอกเวลา 32,000.00                    - เฉพาะเจาะจง
6 จ้างเหมาท าปา้ยโฟมบอร์ด 1,500.00                      10 วัน เฉพาะเจาะจง
7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 3,080.00                      - เฉพาะเจาะจง
8 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 9,080.00                      30 วัน เฉพาะเจาะจง
9 เฉพาะเจาะจง

10 เฉพาะเจาะจง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ประจ าเดอืน สิงหาคม 2563
ของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน

 
 
 
 



                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง โทร 054-291584                                         

ที ่  ลป ๐4๓๒/482 วันที ่ ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๓            

เรื่อง   ขอพิจารณาลงนามในประกาศ และขออนุมัติเผยแพร่ในเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน 
เรียน  สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
  เรื่องเดิม 
  ตามท่ีรัฐบาลก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประเด็นการ
เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน 
โดยเฉพาะด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
  ข้อเท็จจริง 
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน จึงได้จัดท าประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน เรื่อง แนว
ทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562 และวิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูลของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถินผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงดูแล
เว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
ทั้งนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย และลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของส านักงานสาธารณสุ ข
อ าเภอเถิน 
  ข้อพิจารณา 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศตาม ที่แนบมาพร้อมนี้ และโปรด
อนุมัติน าประกาศนี้เผยแพร่ในเว็บไซต์ http://www.thlp.moph.go.th  ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน ต่อไป 
                     

 

                                            ( นายประยูร จันทร์ศักดิ์ ) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 
- ทราบ/อนุญาต 

 
 
                                                   
                                                    ( นายชุมพล ดวงดีวงศ์ ) 

                                สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
 

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


แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน ่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค 
ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ตามประกาศส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร ื่อง แนวทางการเผยแพร ่ข ้อม ูลต ่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหน่วยงาน  :  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน 

วัน/เดือน/ป ี   :  31  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

หัวข ้อ :   รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ – สิงหาคม 
๒๕๖๓ 

รายละเอียดขอ้ม ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 

           รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ -สิงหาคม 
๒๕๖๓ 

Link ภายนอก   : ไม ่มี 

หมายเหต ุ  :  - 

ผู้รับผิดชอบการใหข้้อม ูล                                            ผู้อน ุม ัติรับรอง 
 

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

                วันที่ 31 สิงหาคม  ๒๕๖๓                                       วันที ่ 31  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
 

ผู้ร ับผ ิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ วังหอม) 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

  31  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 



 

 
 

   
     
     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


