
EB 2 ข้อ 3 ข้อ 3.1  
 

กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 

๑. กรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
๑.๑ การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี (ตามมาตรา ๑๑) 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. แจ้งรายละเอียด
งบประมาณและ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

 

แจ้งรายละเอียดงบประมาณและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการ  

 

  -พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา 
๑๑  

 

 ๒.หน่วยงานที่ได้รับ
งบประมาณแจ้งความ
ต้องการใช้  

 

 หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเสนอ
เรื่องท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ
มายังพัสดุ  

 

 หน่วยงานที่ต้องการ
ใช้พัสดุ  

 

๓. จัดท าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง และ
เสนอขอความ
เห็นชอบ  

 

 - จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปี เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ ซึ่งมี
รายละเอียดอย่างน้อยดังนี้  
(๑) ซื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง  
(๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยประมาณ  
งบด าเนินงาน 
งบประมาณรายจ่ายปี ๖๓ 
เงินบ ารุง ปี ๖๓ 
งบลงทุน 
งบประมาณรายจ่ายปี ๖๓ 
เงินอุดหนุนปี ๖๓ 
รายจ่ายอ่ืนปี ๖๓ 
เงินบ ารุงปี ๖๓ 
(๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัด
จ้าง  
 (๔) รายการอื่นตามท่ี
กรมบัญชีกลางก าหนด 
อนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
- น าเสนอเพ่ือขออนุมัติ  

 

 เจ้าหน้าที่พัสดุ  
 



 ๔. ประกาศเผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

 

 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
ในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานฯ และปิด
ประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด
ประกาศของส านักงานฯ  

 

- หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
- เจ้าหน้าที่พัสดุ  
 

 

 ๕. ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง  

 

 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป
ตามแผนและขั้นตอนของระเบียบฯ 
ต่อไป  

 

 เจ้าหน้าที่พัสดุ  
 

 

๑.๒ การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (ตามมาตรา ๑๒) 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ๑. บันทึกรายงานผล
การพิจารณา  
 

 

บันทึกรายงานผลการพิจารณา
รายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานประกอบตามรายการดังนี้  
(๑) รายงานขอซื้อขอจ้าง  
(๒) เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความ
คิดเห็นร่างขอบเขตของงาน หรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการ
พิจารณาในครั้นนั้น (ถ้ามี)  
(๓) ประกาศและเอกสารเชิญชวน  
หรือหนังสือเชิญชวน และเอกสาร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
(๔) ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุก
ราย  
(๕) บันทึกรายงานผลการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ  
(๖) ประกาศผลการพิจารณา
คัดเลือก 
ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ
การคัดเลือก  
(๗) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

- หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
- เจ้าหน้าที่พัสดุ  
 

 -พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ มาตรา ๑๑  

 



รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือ (ถ้ามี)  
(๘) บันทึกรายงานผลการตรวจรับ
พัสดุ  

 

๒. จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ  
 

จัดเก็บบันทึกรายงานผลการพิจารณา
ไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ใน
การตรวจดูข้อมูล เมื่อมีการร้องขอ  

เจ้าหน้าที่พัสดุ  
 

 

 

๑.๓ การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ที่ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 

 (ตามมาตรา ๑๓) 

วิธีการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ๑. จัดท าแนวทาง
การป้องกัน  
 
 

 

จัดท าแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือป้องกันผู้ที่มีหน้าที่
ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ให้
เป็นไปตาม 
 -การก าชับ ดูแลสอดส่องผู้ปฏิบัติงาน 
ภายใต้การก ากับดูแลของผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น  

 

- เจ้าหน้าที่พัสดุ  
 

 -พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑  

 

๒. ขอความเห็นชอบ  
แนวทางปฏิบัติงานใน
หน่วยงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง  

น าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความ
เห็นชอบ  
 

- เจ้าหน้าที่พัสดุ  
- หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
 

 

๓. แจ้งเวียน/เผยแพร่  
 

แจ้งเวียน/เผยแพร่เจ้าหน้าที่ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานฯ เพ่ือสร้างความ
ตระหนักรู้และใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน
การมีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  
 

- เจ้าหน้าที่พัสดุ  
 

 

๔. มีช่องทางการ ๔. มีช่องทางการร้องเรียน  กลุ่มงาน   



ร้องเรียน  
 

  ๔.๑ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ   
 ๔.๒ ช่องทาง 
https://sites.google.com/site/mphealth
๒๕๖๑/ 
๔.๓ โทรศัพท์  ๐ ๕๔๐๑ ๙๘๐๖ 
๔.๔ โทรสาร ๐ ๕๔๐๑ ๙๘๐๗ 

 

 ๒. กลไกการก ากับติดตามการด าเนินการตามกรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด

จ้าง 

 ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส

ในการจัดซื้อจัดจ้างข้างต้นเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ  โทร. ๐๕๔๒๙๖๑๐๑ 
ที่ ลป ๐๙๓๒/๕๓๕                            วันที่   ๒๖   พฤศจิกำยน  ๒๕๖๒   
เรื่อง    ขออนุญำตเผยแพร่กรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เรียน    สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 
  ตำมท่ีได้มีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ.๒๕๖๐ 
และระเบียบระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งก ำหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ  ให้ทุกหน่วยงำนถือปฏิบัติ นั้น 

ในกำรนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ ได้จัดท ำกรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ    
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  และอนุญำตให้น ำประกำศฯ ดังกล่ำว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ (https://sites.google.com/site/sobphealth/home)  พร้อมทั้งปิด
ประกำศท่ีบอร์ดของส ำนักงำน  

        
(นำยนิเวศน์   สำยวงค์ปัญญำ) 

                    นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
                       ความเห็นของสาธารณสุขอ าเภอ 

อนุญำต                                                                                

 
  (นำยศุภฤกษ์  ทิฉลำด) 

                                                              นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  รักษำรำชกำรแทน   
                                                          สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 
 

 

 

 บันทึกข้อความ 



 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง ขออนุญำตเผยแพร่กรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานสาธารณสุขสบปราบ จังหวัดล าปาง 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุข          อ าเภอสบ
ปราบ จังหวัดล าปาง 

 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 
วัน/เดือน/ปี  :    ๒๖  พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
หัวข้อ : ขออนุญำตเผยแพร่กรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
รายละเอียดข้อมูล 
          ขออนุญำตเผยแพร่ประกำศกรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
Linkภายนอก :  
 เวปไซต ์  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบจังหวัดล าปาง  https://sites.google.com/site/sobphealth 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                            ผู้รับผิดชอบ                                               ผู้อนุมัติรับรอง                                                                               

                                                                        
                   (นำยนิเวศน์  สำยวงค์ปัญญำ)                                 (นำยศุภฤกษ์  ทิฉลำด) 
               นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                            สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 
                 วันที่ ๒๖ เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๒                วันที่ ๒๖ เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นำยนิเวศน์  สำยวงค์ปัญญำ) 

นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  



วันที่ ๒๖ เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

EB2 ข้อ 3.1 ช่องทำงกำรเผยแพร่เผยแพร่กรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

เว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จ.ล าปาง  

http://www. https://sites.google.com/site/sobphealth/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/sobphealth/


 

 

 

 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 
เรื่อง  การเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
………………………………………………………. 

ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือ
วัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการส่วนภูมิภาค ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์
ความเป็นเลิศด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) นั้น  

เพ่ือให้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ เป็นไปด้วยความเหมาะสม
และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งเพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการเผยแพร่
ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จึงได้ก าหนด
มาตรการและแนวทางให้ถือปฏิบัติที่ชัดเจน ดังนี้ 

๑. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าหน่วยงานให้ท าหน้าที่หัวหน้า

เจ้าหน้าที่พัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุม ดูแลกุญแจและการปิดและปลดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย 

๒. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้มีหน้าที่ด าเนินการปิดและปลดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 

๓. การปิดประกาศต้องมีระยะเวลาการเผยแพร่ไม่น้อยกว่า ๗ วันท าการ จึงสามารถปลดประกาศ

ออกได้ 

๔. ให้ผู้ปิดและปลดประกาศเป็นผู้รักษากุญแจบอร์ดที่ใช้ส าหรับปิดประกาศ 

๕. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุควบคุมดูแลและตรวจสอบการปิดประกาศให้เป็นไปตามระยะเวลาที่

ประกาศก าหนด 

ประกาศ ณ วันที่    ๒  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

                                                           



  (นำยศุภฤกษ์  ทิฉลำด) 

                                                              นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  รักษำรำชกำรแทน   

                                                                                 สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 
เรื่อง  มาตรการก ากับดูแล ควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
………………………………………………………. 

1. การจัดซื้อจัดจ้างให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ 

2. ให้ด าเนินการจัดท าค าสั่งประจ าปี มอบหมายหน้าที่ผู้ท าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบัน
ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

3.  การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งตามแบบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ อย่างเคร่งครัด และเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ ภายใน ๓๐ วัน ท าการ 

4. จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนตามแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัด
จ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตร ๙ วรรคหนึ่ง (๘) 
ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 

5. ด าเนินการตามแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ เสนองาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ทุกวิธี (ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขก าหนด) 

6. ให้จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ให้ครอบคลุมทุกประเภทของแผนงานด้านการ
พัสดุที่ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างและการเบิกจ่าย โดยการเสนอขอความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจอนุมัติแผน และขอ
อนุมัติเผยแพร่แผนดังกล่าวในเวปไซต์ของหน่วยงาน (โดยด าเนินงานตามข้อ ๓) 



7. ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานมีการก ากับดูแล ควบคุมและตรวจสอบการด าเนินการตาม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

7.1 ก่อนการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละเดือน ให้เสนอขอความ
เห็นชอบในหลักการต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง ระบุข้อมูลรายละเอียดในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภท วงเงิน 
แหล่งเงิน ยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นเดือน 

7.2 การขอความเห็นชอบในหลักการจากผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๗.๑ 
ดังกล่าวให้ด าเนินการดังนี้ 

(1) กลุ่มงานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ ให้ขอความเห็นชอบจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

(2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ให้ขอความเห็นชอบจากสาธารณสุข
อ าเภอ 

8. ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานก ากับดูแลควบคุมและตรวจสอบการก่อหนี้/ตรวจรับ
รายการและวงเงินให้เป็นไปตามแผน 

 
 

/๙. ให้หน่วยงานมี… 
9. ให้หน่วยงานมีการรายงานผลการด าเนินการปฏิบัติการตามแบบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

การก่อหนี้/ตรวจรับรายการและวงเงิน เทียบผลและแผน เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานในทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน
ถัดไป 

10. กรณีท่ีมีการจัดซื้อจัดจ้างนอกแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้อนุมัติแล้ว ให้หน่วยงานจัดท า
บันทึกขอความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาก่อน โดยต้องมีการแสดงเหตุผลประกอบการด าเนินการด าเนินการ
ดังกล่าวทุกครั้งและต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อนจึงจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่าย 

11. ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการจัดหาพัสดุ ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด โดยให้มีการตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้อง ในการ
จัดหาพัสดุในทุกข้ันตอน 

12. ขอก าชับให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดหาพัสดุ มีความระมัดระวังไม่ให้มีกรณีแสวงหา
ผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและต าแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดหาผู้มีหน้าที่ในการ
จัดหาล่วงรู้จากการท าหน้าที่ น าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะท าให้เกิดการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างไม่เป็นธรรม 

13. หากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จะด าเนินการสืบสวน
และหากมีมูลจะด าเนินการทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้อง 

 
ประกาศ ณ วันที่     ๒    เดือน ธันวามคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 



                                                           

  (นำยศุภฤกษ์  ทิฉลำด) 

                                                              นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  รักษำรำชกำรแทน   

                                                                                 สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 


