
 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
 

 
ชื่อหน่วยงาน            สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
วัน/เดือน/ปี            ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
หัวข้อ ขอนำประกาศ สสอ.ป่าซาง เรื่อง กรอบแนวทางการดำเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส                  
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๓ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
ของหน่วยงาน  กรอบแนวทางการดำเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๓ 
Ling ภายนอก http://203.157.196.7/web_ssj/webmanager 
หมายเหตุ: เว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
 
        
           ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                        ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                  
             (นางยุวรี  นิ้มเจริญ)                                      (นายศรีพรหม  กาสกูล) 
 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ             ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอป่าซาง 
              วันที่..๒๒  พ.ย.๒๕๖๒                                      วันที่ ๒๒  พ.ย.๒๕๖๒ 
                                          
                                              ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

                                                            
                                                     (นางยุวรี  นิ้มเจริญ)                                       
                                      ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ              
                                                    วันที่..๒๒  พ.ย.๒๕๖๒                                       
 
 

 
 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

http://203.157.196.7/web_ssj/webmanager


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

 
ชื่อหน่วยงาน            สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
วัน/เดือน/ปี            ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
หัวข้อ ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
                ๑.ประกาศนโยบายการป้องกันและปราบปรามทุจริต สสอ.ป่าซาง จ.ลำพูน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
       ๒.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซ่ึง 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน 
๒๙๕,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามหนังสือที่ ลพ.๐๐๓๒.๐๐๒/ว๒๓๖๔ ลว.๑๑ 
ธ.ค.๒๕๖๑ 
       ๓.ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
พ.ศ.๒๕๖๓  
       ๔.ประกาศ 
สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
พ.ศ.๒๕๖๐ และ 
                ๕.แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และวงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐ 
บาท 
Ling ภายนอก http://203.157.196.7/web_ssj/webmanager 
หมายเหตุ: เว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  
        
           ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                        ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                                   
             (นางยุวรี  นิ้มเจริญ)                                      (นายศรีพรหม  กาสกูล) 
 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ             ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอป่าซาง 
            วันที่..๒๒  พ.ย. ๒๕๖๒                          วนัที่ ๒๒  พ.ย.๒๕๖๒ 
                                          
                                              ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

                                                           
                                                     (นางยุวรี  นิ้มเจริญ)                                       
                                      ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ              

http://203.157.196.7/web_ssj/webmanager


                                                    วันที่..๒๒  พ.ย..๒๕๖๒                                      
 

 
 

                        บนัทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน 

ที่ ลพ ๐๒๓๒.๑/ ๕๘๙        วันที่  ๑๙  ธันวาคม ๒๕๖๑ 

เร่ือง   ขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ 
และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
 

เรียน  สาธารณสุขอำเภอป่าซาง  
 

  อ้างถึง 
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ของศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) ในหัวข้อการประเมินที่ 
EB๒ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ 
กลไกหรือการวางระบบในการดำเนินงานเพ่ือส่งเสริมความโปแร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
และมีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
เพ่ือให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้ 
  เพ่ือให้การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง 
มีคุณธรรมและโปร่งใสสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมินฯ  ในการนี้ 
กลุ่มงานการเงินและพัสดุจึงขออนุมัติเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซด์ของหน่วยงาน  
   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 

 

 
 
      (นางยุวรี  นิ้มเจริญ) 

             นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ         

-ทราบ 
-อนุมัติให้เผยแพร่ 

 
            (นายศรีพรหม  กาสกูล) 



                           สาธารณสุขอำเภอป่าซาง 
 

 
 

                        บนัทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน 

ที่ ลพ ๐๒๓๒.๑/ ๕๘๘        วันที่  ๑๙  ธันวาคม ๒๕๖๑ 

เร่ือง   ขอแจ้งการได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ 

และรายงานการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓  
 

เรียน  สาธารณสุขอำเภอป่าซาง  
 

  อ้างถึง 
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ของศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) ในหัวข้อการประเมินที่ 
EB๒ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ 
กลไกหรือการวางระบบในการดำเนินงานเพ่ือส่งเสริมความโปแร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
และมีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
เพ่ือให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้ 
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ที่ 
ลพ.๐๐๓๒.๐๐๑.๒/ว.๒๓๖๘ ลว.๑๑ ธ.ค.๒๕๖๑ จำนวน ๒๙๕,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้พันบาทถ้วน) 
จึงได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒ ๒๓๖๘ ลว.๑๑ ธ.ค.๒๕๖๑ 
เพ่ือคุณธรรมและความโปร่งใส  จึงขอให้ กลุ่มงานการเงินและพัสดุจึงขออนุมัติเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓เอกสารที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซด์ของหน่วยงาน  
     

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 

 
 
      (นางยุวรี  นิ้มเจริญ) 

             นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ     
     

-ทราบ 
-อนุมัติให้เผยแพร่ 



                                                        
            (นายศรีพรหม  กาสกูล) 

                           สาธารณสุขอำเภอป่าซาง 
 

 
 
 

                      บนัทกึข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน 

ที่ ลพ ๐๒๓๒.๑/ ๕๙๙          วันที่  ๒๒   พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

เร่ือง   
ขอเผยแพร่ประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันในการจัดซื้อจัดจ้างเงินเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้
ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน 

เรียน  สาธารณสุขอำเภอป่าซาง  

  อ้างถึง 
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ของศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) ในหัวข้อการประเมินที่ 
EB๒ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ 
กลไกหรือการวางระบบในการดำเนินงานเพ่ือส่งเสริมความโปแร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
และมีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
เพ่ือให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้ 
  เพ่ือให้การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง 
มีคุณธรรมและโปร่งใสสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมินฯ  ในการนี้ 
กลุ่มงานการเงินและพัสดุจึงขออนุมัติเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซด์ของหน่วยงาน    
๑.ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๓  
๒.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง 
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒๙๕,๐๐๐ บาท 
(สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามหนังสือที่ ลพ.๐๐๓๒.๐๐๒/ว๒๓๖๔ ลว.๑๑ ธ.ค.๒๕๖๑ 
๓.ประกาศ 
สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
พ.ศ.๒๕๖๐ และ 
๔.แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
๕.ประกาศนโยบายการป้องกันและปราบปรามทุจริต สสอ.ป่าซาง จ.ลำพูน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 



  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 

                                                                
      (นางยุวรี  นิ้มเจริญ) 

             นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ         

-ทราบ 
-อนุมัติให้เผยแพร่ 

 
            (นายศรีพรหม  กาสกูล) 

                           สาธารณสุขอำเภอป่าซา 
 

 
       

                        บนัทึกข้อความ 

สว่นราชการ  ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอป่าซาง  จงัหวดัล าพนู 

ที ่ลพ ๐2๓๒/ 568        วนัที ่27 ธนัวาคม 2560 
เรื่อง   
ขออนุมตัเิผยแพร่ประกาศส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยแนวทางปฏบิตังิานเพื่อ  
         ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานดา้นการจดัซือ้จดัจา้ง พ.ศ.2560 
และแบบแสดงความบรสิุทธิใ์จ  
         
ในการจดัซือ้จดัจา้งของหน่วยงานในการเปิดเผยขอ้มลูความขดัแขง้ทางผลประโยชน์ของหวัหน้า    
         เจา้หน้าที ่เจา้หน้าทีแ่ละผูต้รวจรบัพสัดุ   บนเวบ็ไซดข์องหน่วยงาน 
 

เรยีน  สาธารณสุขอ าเภอป่าซาง  
 

  อา้งถงึ 
เกณฑก์ารประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั(Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของศูนยป์ระเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั  
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต(ิส านกังาน ป.ป.ช.) 
ในหวัขอ้การประเมนิที ่EB4(3) 
มแีนวทางการตรวจสอบถงึความเกีย่วขอ้งระหว่างเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัซื้อจดัจา้ง และ 
ผูเ้สนองาน เพือ่ป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น หรอืไม่ 
  เพือ่ใหก้ารด าเนินงานดา้นการจดัซือ้จดัจา้งของส านกังานสาธารณสุขอ าเภอป่าซาง 
มคีุณธรรมและโปร่งใสสอดคลอ้งตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิฯ  ในการน้ี 



กลุ่มงานการเงนิและพสัดุจงึขออนุมตัเิผยแพร่เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งบนเวบ็ไซดข์องหน่วยงาน 
เพือ่ใหห้น่วยงานในสงักดัใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน ดงันี้ 

1.หนงัสอืส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ดว่นทีสุ่ดที ่0217/ว 3001 ลงวนัที ่16 ตลุาคม  
2560 
เรื่องขอสง่ประกาศส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยแนวทางปฏบิตังิานเพือ่ตรวจสอบบุคลากรใ
นหน่วยงานดา้นการจดัซือ้จดัจา้ง พ.ศ.2560 

2.แบบแสดงความบรสิุทธิใ์จในการจดัซือ้จดัจา้งของหน่วยงานในการเปิดเผยขอ้มลูความ 
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของหวัหน้าเจา้หน้าที ่เจา้หน้าทีแ่ละผูต้รวจรบัพสัดุ จ านวน 2 
แบบคอืวงเงนิเลก็น้อยไม่เกนิ 100,000.00 บาท และวงเงนิเกนิ 100,000.00 บาท 

  จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบและพจิารณาอนุมตั ิ
 
   
 
      (นางยุวร ี นิ้มเจรญิ) 

             นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
         
-ทราบ 
-อนุมติัให้เผยแพร ่

 

 
       (นายศรพีรหม  กาสกูล) 

   สาธารณสุขอ าเภอป่าซาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

      
 ที่ ลพ ๐๒๓๒.๑ /ว.๐๑๐  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง 
                                      ถ.ลำพูน-ลี้ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ๕๑๑๒๐ 

                   ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอส่งประกาศเจตนารมณ์และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง 
สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. สำเนาประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ     
บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๒.สำเนาประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุค
คลในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๐ 
๓.แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน(วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐) บาท ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ 
๔.สำเนาประกาศนโยบายการป้องกันและปราบปรามทุจริต สสอ.ป่าซาง ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

  
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ขอส่งสำเนาประกาศเจตนารมณ์และความ 

โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   จำนวน ๓ ฉบับ 
และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน(วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐) บาท 
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้ 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
 
 
           ขอแสดงความนับถือ 
 
                            ( นายศรีพรหม  กาสกูล) 
                   สาธารณสุขอำเภอป่าซาง 

 



 โทร ๐๕๓-๕๒๐๕๓๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                        บนัทึกข้อความ  

ส่วนราชการ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน 

ที่ ลพ ๐๒๓๒.๑/๑๒๑        วันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

เร่ือง   ขอรายงานการการประชุม พชอ.ครั้งที่๑ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ 

และขออนุมัติเผยแพร่รายงานการประชุม พชอ.ครั้งที่๑ , ภาพการประชุม ขึ้นเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
 

เรียน  สาธารณสุขอำเภอป่าซาง  

 
อ้างถึงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

ประจำปีงบ ประมาณ ๒๕๖๒  ซึ่ง กระทรวงสาธารณสุขมีการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม  มาตรการ ๓ ป ๑ 
ค                   (ป ลู ก  /   ป ลุ ก จิ ต ส ำ นึ ก  ป้ อ ง กั น ป ร า บ ป ร า ม  แ ล ะ  เ ค รื อ ข่ า ย ) 
ใ น ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ทุ จ ริ ต มุ่ ง เ น้ น ก า ร ป้ อ ง กั น  
การทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน        
ของหน่วยงานภาครัฐภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการ  ITA   ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง สอดคล้อง  ตาม 
หลักเกณฑ์ของการประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง จึงขออนุญาตเผยแพร่ รายงานการประชุม 
พชอ.ครั้งที่๑ , ภาพการประชุม และขออนุญาต นำข้อมูลรายงานดังกล่าว เผยแพร่ บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน 
http://203.157.196.7/web_ssj/webmanager สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง องค์กรคุณธรรม (ITA)  
เพ่ือใช้ใน  การประชาสัมพันธ์แผนงานโครงการ พชอ., รายงาน การประชุม พชอ.ครั้งที่๑ , ภาพการประชุม 
ดังแบบเอกสาร /ไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ 

http://203.157.196.7/web_ssj/webmanager


 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                                            
                          (นางยุวรี  นิ้มเจริญ) 
                                                    ตำแหน่ง  นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ          

ความเห็นสาธารณสุขอำเภอป่าซาง 
 

   ทราบ 
   อนุญาตเผยแพร่            ไม่อนุญาต (เหตุผล)   .................................................................. 

 
    

  (นายศรีพรหม  กาสกูล) 
                                                                           สาธารณสุขอำเภอป่าซาง 
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ของศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) ในหัวข้อการประเมินที่ 
EB๕  หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ที่ผ่านมา 
 
  เพ่ือให้การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง 
มีคุณธรรมและโปร่งใสสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมินฯ  ในการนี้ 
กลุ่มงานการเงินและพัสดุจึงขออนุมัติเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซด์ของหน่วยงาน  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 
 
   
 
      (นางยุวรี  นิ้มเจริญ) 

             นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

         
-ทราบ 
-อนุมัติให้เผยแพร่ 

 

 
       (นายศรีพรหม  กาสกูล) 



สาธารณสุขอำเภอป่าซาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                        บนัทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน 

ที่ ลพ 0232.1/ 162         วันที่  26  มีนาคม 2561 

เร่ือง   ขออนุมัติเผยแพร่คู่มือ/แผนผังขั้นตอน/ช่องทางการร้องเรียนขึ้นเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
 

เรียน  สาธารณสุขอำเภอป่าซาง  
 

  อ้างถึง 
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
ของศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) ในหัวข้อการประเมินที่ 
EB8(1)  มีการกำหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือไม่ EB8(2)   
มีการกำหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนหรือไม่ 
 
  เพ่ือให้การดำเนินงานการร้องเรียนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง 
มีประสิทธิภาพมีคุณธรรมและโปร่งใสสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมินฯ  ในการนี้ 
จึงขออนุมัติเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซด์ของหน่วยงาน  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 
 
   
 



      (นางยุวรี  นิ้มเจริญ) 
             นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

         
-ทราบ 
-อนุมัติใหเ้ผยแพร่ 

 

 
       (นายไกศิลป์  ศิริวิบูรณ์) 

   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอป่าซาง 

 
 
 

           บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน 

ที่ ลพ 0232.1/ 163        วันที่  26  มีนาคม 2561 

เร่ือง   ขอรายงานการร้องเรียนร้องทุกข์ของหน่วยงาน 
 

เรียน  สาธารณสุขอำเภอป่าซาง  
 

  อ้างถึง 
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) ในหัวข้อการประเมินที่ 
EB8(3)  มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบหรือไม่ 
EB8(4)   
มีรายผลสรุปการดำเนินการเรื่องร้องเรียนพร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขและเผยแพร่ให้สาธารณ
ชนรับทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆหรือไม่  
 
  เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง ในข่วง ไตรมาสที่ 1-2 ยังไม่มีการแจ้งร้องเรียน 
เกิดข้ึนจึงไมมี่ระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ   
และไม่มีรายผลสรุปการดำเนินการเรื่องร้องเรียนพร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขและเผยแพร่ให้สา
ธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ  
 



  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
   
 
      (นางยุวรี  นิ้มเจริญ) 

             นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

         
-ทราบ 

 

 
       (นายไกศิลป์  ศิริวิบูรณ์) 

   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอป่าซาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

           บันทึกข้อความ 



ส่วนราชการ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน 

ที่ ลพ 0232.1/ 164        วันที่  26  มีนาคม 2561 

เร่ือง   ขอรายงานการร้องเรียนร้องทุกข์ของหน่วยงาน 
 

เรียน  สาธารณสุขอำเภอป่าซาง  
 

  อ้างถึง 
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) ในหัวข้อการประเมินที่ 
EB8(1)  มีการกำหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือไม่ EB8(2)   
มีการกำหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนหรือไม่ 
 
  เพ่ือให้การดำเนินงานการร้องเรียนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง 
มีประสิทธิภาพมีคุณธรรมและโปร่งใสสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมินฯ  ในการนี้ 
จึงขออนุมัติเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซด์ของหน่วยงาน  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 
 
   
 
      (นางยุวรี  นิ้มเจริญ) 

             นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

         
-ทราบ 
-อนุมัติให้เผยแพร่ 

 

 
       (นายไกศิลป์  ศิริวิบูรณ์) 

   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอป่าซาง 

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน 



ที่ ลพ 0232.1/ 297        วันที่  20  มิถุนายน 2561 

เร่ือง   
ขอรายงานการดำเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานและขออนุมัติเผยแพร่ขึ้นเวปต์ไซ
ต์ของหน่วยงาน 
 

เรียน  สาธารณสุขอำเภอป่าซาง  
 

  อ้างถึง 
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) ในหัวข้อการประเมินที่ 
EB9(1)  มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  หรือไม่ EB9(2)   
มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ 
 
  เพ่ือให้การดำเนินงานการร้องเรียนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง 
มีประสิทธิภาพมีคุณธรรมและโปร่งใสสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมินฯ  ในการนี้ 
จึงขออนุมัติเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซด์ของหน่วยงาน  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 
 
   
 
      (นางยุวรี  นิ้มเจริญ) 

             นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

         
-ทราบ 
-อนุมัติให้เผยแพร่ 

 

 
       (นายไกศิลป์  ศิริวิบูรณ์) 

   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอป่าซาง 

 

 



 
 

 
 
 
          บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน 

ที่ ลพ 0232.1/305            วันที่  27  มิถุนายน 2561 

เร่ือง   
ขอรายงานผลการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสและขออนุมัติเผยแพร่
ขึ้นเวบไซต์ของหน่วยงาน 

เรียน  สาธารณสุขอำเภอป่าซาง  
 

  อ้างถึง 
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) ในหัวข้อการประเมินที่  
EB11(2)   กรณทีี่มีการรวมกลุ่มของจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส 
กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่ง
ขึ้นหรือไม่ 
 
  เพ่ือให้การดำเนินงานการร้องเรียนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง 
มีประสิทธิภาพมีคุณธรรมและโปร่งใสสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมินฯ  ในการนี้ 
จึงขออนุมัติเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซด์ของหน่วยงาน  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 
 
   
 
      (นางยุวรี  นิ้มเจริญ) 

             นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

         



-ทราบ 
-อนุมัติให้เผยแพร่ 

 

 
       (นายไกศิลป์  ศิริวิบูรณ์) 

   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอป่าซาง 

 

 
 

 
           บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน 

ที่ ลพ 0232.1/156            วันที่  22  มีนาคม 2561 

เร่ือง   
ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและขออนุมัติเผยแพ
ร่ขึ้นเวบไซต์ของหน่วยงาน 

เรียน  สาธารณสุขอำเภอป่าซาง  
 

  อ้างถึง 
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) ในหัวข้อการประเมินที่  
EB2(1)   มีคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหรือไม่ EB2(2) 
มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักหรือไม่ 
 เพ่ือให้การดำเนินงานการร้องเรียนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง 
มีประสิทธิภาพมีคุณธรรมและโปร่งใสสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมินฯ  ในการนี้ 
จึงขออนุมัติเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซด์ของหน่วยงาน  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 
 
   
 



      (นางยุวรี  นิ้มเจริญ) 
             นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

         
-ทราบ 
-อนุมัติให้เผยแพร่ 

 

 
       (นายไกศิลป์  ศิริวิบูรณ์) 

   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอป่าซาง 

 

 
 

 
 
 

 
 
           บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน 

ที่ ลพ 0232.1/161            วันที่  26  มีนาคม 2561 

เร่ือง   
ขอรายงานผลการปฏิบัติงานการบริการตามภารกิจหลักและขออนุมัติเผยแพร่ขึ้นเวบไซต์ของหน่วยงาน 

เรียน  สาธารณสุขอำเภอป่าซาง  
 

  อ้างถึง 
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) ในหัวข้อการประเมินที่  
EB3(1)   มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักหรือไม่ EB3(2) 
มีระบบป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักหรือไม่   

เพ่ือให้การดำเนินงานการร้องเรียนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง มีประสิทธิภาพมี 



คุณธรรมและโปร่งใสสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมินฯ  ในการนี้ 
จึงขออนุมัติเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซด์ของหน่วยงาน  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 
 
   
 
      (นางยุวรี  นิ้มเจริญ) 

             นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

         
-ทราบ 
-อนุมัติให้เผยแพร่ 

 

 
       (นายไกศิลป์  ศิริวิบูรณ์) 

   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอป่าซาง 

 

      


