บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอบ้ำนหลวง กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป โทร. ๐54-761-043
ที่ นน ๐932/350
วันที่ 9 ธันวำคม ๒๕61
เรื่อง กำรกำหนดกรอบแนวทำงกำรดำเนินกำรเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
เรียน สำธำรณสุขอำเภอบ้ำนหลวง

.
.

ด้วยกระทรวงสำธำรณสุข กำหนด ตัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัด สำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA (ร้อยละ 90) ซึ่งในกำรตอบแบบสำรวจใช้หลักฐำนเชิง
ประจักษ์ ( Evidence-Based) ประเด็นคำถำม EB 2 “หน่วยงำนมีกำรกำหนดมำตรกำร กลไก หรือวำงระบบ
ในกำรดำเนิน กำรเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง” โดยหน่วยงำนจะต้องมีกรอบแนวทำงกำร
ดำเนินกำรเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประกอบด้วย วิธีกำร ขั้นตอน ระยะเวลำดำเนินกำร
กำรกำหนดกลไกกำรกำกับติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง และผู้ที่มีหน้ำที่ในกำรดำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ รำยละเอียด
ตำมเอกสำรหมำยเลข 1
ในกำรนี้ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป(งำนพัสดุ) สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอบ้ำนหลวง ดำเนินกำร
จัด ทำกรอบแนวทำงกำรด ำเนิ น กำรเพื่ อส่ งเสริม ควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และได้ดำเนิน กำรเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรนำกรอบแนวทำงดังกล่ำว แจ้งเวียนให้กลุ่มงำน/งำนและเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวในสำนักงำน
สำธำรณสุ ขอำเภอบ้ ำนหลวงรับ ทรำบและถือเป็ นแนวทำงปฏิบัติต่อไปและขอเผยแพร่ กรอบแนวทำงทำง
เว็บไซต์ของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอบ้ำนหลวง
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ หำกเห็นชอบได้โปรดลงนำมในหนังสือที่เสนอมำพร้อมนี้

(นำงจรรยำ เชื้อหมอ)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขอำเภอบ้ำนหลวง
ความเห็นสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง
ทรำบ/อนุมัติ

(นำยเกษตร ปะทิ)
สำธำรณสุขอำเภอบ้ำนหลวง

กรอบแนวทางการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง
1. กำรเผยแพร่แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี
(ตำมมำตรำ 11 พระรำชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560)
ขั้นตอน

รำยละเอียดกำรดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินกำร
เจ้ำหน้ำที่
งบประมำณ

1. แจ้งรำยละเอียด
งบประมำณที่ได้รับ
จัดสรร

แจ้งรำยละเอียดโครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำม
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรมำยังกลุ่มงำน
พัสดุ/งำนก่อสร้ำง

2. จัดทำแผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและ
เสนอขอควำม
เห็นชอบ

- จัดทำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีเสนอ
นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดน่ำนเพื่อขอ
ควำมเห็นชอบซึ่งมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย
ดังนี้
1. ชื่อโครงกำร/รำยกำรที่จะจัดซือ้ จัดจ้ำง
2. วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้ำงโดยประมำณ
3.ระยะเวลำที่คำดว่ำจะจัดซื้อจัดจ้ำง
4. รำยกำรอื่นตำมที่กรมบัญชีกลำงกำหนด
- จัดทำหนังสือขออนุมัติประกำศเพื่อเผยแพร่
แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
- นำเสนอเพื่อขออนุมัติ

เจ้ำหน้ำที่พัสดุ

3. ประกำศเผยแพร่ - ประกำศเผยแพร่แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงใน
แผนกำรจัดซื้อจัด
ระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลำง เว็บไซต์ของ
จ้ำง
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอบ้ำนหลวงและ
ปิดประกำศโดยเปิดเผย ณ สถำนที่ปิด
ประกำศของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอบ้ำน
หลวง
ภำยใน 30 วันทำกำร หลังจำกได้รับกำร
จัดสรรงบประมำณ
- มีคำสั่งมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ในกำรปิด
ประกำศ และปลดประกำศที่ชัดเจน
4. ดำเนินกำรจัดซื้อ ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไปตำมแผน
จัดจ้ำง
และขั้นตอนของระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
เจ้ำหน้ำที่พัสดุ

กลุ่มงำนพัฒนำ
ยุทธศำสตร์ฯ
- งำนพัสดุ สำนัก
เลขำนุกำรฯ
- งำนก่อสร้ำง
กลุ่มงำนบริหำร
ทั่วไป

- งำนพัสดุ สำนัก
เลขำนุกำรฯ
- งำนก่อสร้ำง
กลุ่มงำนบริหำร
ทั่วไป

เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
- งำนพัสดุ สำนัก
เลขำนุกำรฯ
- งำนก่อสร้ำง
กลุ่มงำนบริหำร
ทั่วไป

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- พระรำชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560 มำตรำ
11
- ระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 11 ข้อ 12 และ
ข้อ 13
- กฎกระทรวง
กำหนดวงเงินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุโดย
วิธีเฉพำะเจำะจง
วงเงินกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงที่ไม่ทำข้อตกลง
เป็นหนังสือและ
วงเงินกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงในกำรแต่งตั้ง
ผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.
2560

-22. กำรบันทึกรำยละเอียดวิธีกำรและขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงเป็นระบบ
(ตำมมำตรำ 12 พระรำชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560)
ขั้นตอน

ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินกำร
1. บันทึกรำยงำนผล เมื่อสิ้นสุดกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในแต่ละ เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
กำรพิจำรณำ
โครงกำร ให้ ด ำเนิ น กำรบั น ทึ ก รำยงำนผล - งำนพัสดุ สำนัก
พิจำรณำรำยละเอียด วิธีกำรและขั้นตอนกำร เลขำนุกำรฯ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งพร้ อ มทั้ ง เอกสำรหลั ก ฐำน - งำนก่อสร้ำง
กลุ่มงำนบริหำร
ประกอบรำยกำรดังนี้
ทั่วไป
1. รำยงำนขอซื้อขอจ้ำง และแนบแบบแสดง
ควำมบริสุทธิ์ใจในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ
2. เอกสำรเกี่ ย วกั บ กำรรับ ฟั งควำมคิ ด เห็ น
ร่ ำ งขอบเขตของงำน หรื อ รำยละเอี ย ด
คุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้ำง และผล
กำรพิจำรณำในครั้งนั้น (ถ้ำมี)
3. ประกำศและเอกสำรเชิญชวน หรือหนังสือ
เชิญชวน และเอกสำรอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรำย
5. บั น ทึ ก รำยงำนผลกำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ ก
ข้อเสนอ
6. ประกำศผลกำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อกผู้ ช นะ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก
7. สั ญ ญำหรือข้ อตกลงเป็ น หนั งสื อ รวมทั้ ง
กำรแก้ไขหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ำมี)
8. บันทึกรำยงำนผลกำรตรวจรับพัสดุ
2. รำยงำนผลกำร
ดำเนินกำรตำม
แผนกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงประจำปี

รำยละเอียดกำรดำเนินกำร

รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงประจำปี งบลงทุนรำยงำน ทุกไตรมำส
งบดำเนินงำนรำยงำนทุกๆ 6 เดือน อย่ำงเป็น
ระบบ เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจดูข้อมูลเมื่อ
มีกำรร้องขอ ประกอบด้วย
1. ชื่อโครงกำร/รำยกำรที่ซื้อจ้ำงแล้ว
2. วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้ำง
3. ระยะเวลำที่ได้จัดซื้อจัดจ้ำง
4. วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
- งำนพัสดุ สำนัก
เลขำนุกำรฯ
- งำนก่อสร้ำง
กลุ่มงำนบริหำร
ทั่วไป

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- พระรำชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560 มำตรำ
12
- ระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 16

-32. กำรบันทึกรำยละเอียดวิธีกำรและขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงเป็นระบบ (ต่อ)
(ตำมมำตรำ 12 พระรำชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560)
ขั้นตอน

รำยละเอียดกำรดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินกำร
3. ขอควำมเห็นชอบ ท ำหนั งสื อ รำยงำนสำธำรณสุ ข อ ำเภอบ้ ำ น เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
หลวง เพื่อขอควำมเห็นชอบ /พิจำรณำสั่งกำร - งำนพัสดุ สำนัก
และขออนุญำตเผยแพร่ข้อมูลลง เว็บไซต์ของ เลขำนุกำรฯ
- งำนก่อสร้ำง
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอบ้ำนหลวง
กลุ่มงำนบริหำร
ทั่วไป

4. ประกำศเผยแพร่ ประกำศเผยแพร่
1. บั น ทึ ก รำยละเอี ย ดบั น ทึ ก รำยงำนผล
พิจำรณำรำยละเอียด วิธีกำรและขั้นตอนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง
2. รำยงำนผลกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี
ลงเว็บ ไซต์ของส ำนักงำนสำธำรณสุ ขอำเภอ
บ้ำนหลวง
5. จั ดเก็บ อย่ ำงเป็ น จัดเก็บ บั น ทึกรำยละเอียดบันทึกรำยงำนผล
ระบบ
พิจำรณำรำยละเอียด วิธีกำรและขั้นตอนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง และรำยงำนผลกำรดำเนินกำร
ตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี ไว้อย่ำง
เป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจดูข้อมูล
เมื่อมีกำรร้องขอ

เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
- งำนพัสดุ สำนัก
เลขำนุกำรฯ
- งำนก่อสร้ำง
กลุ่มงำนบริหำร
ทั่วไป

เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
- งำนพัสดุ สำนัก
เลขำนุกำรฯ
- งำนก่อสร้ำง
กลุ่มงำนบริหำร
ทั่วไป

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- พระรำชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560 มำตรำ
12
- ระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 16

-43. กำรป้องกันผู้มีหน้ำที่ดำเนินกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญำ
(ตำมมำตรำ 13 พระรำชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560)
ขั้นตอน
1. แนวทำงป้องกัน

รำยละเอียดกำรดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินกำร
เจ้ำหน้ำที่
เกี่ยวข้องกับกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง
และ
คณะกรรมกำร
ซื้อหรือจ้ำงทุก
ชุด

ถื อ ป ฏิ บั ติ ต ำมแน วท ำงป ฏิ บั ติ งำน เพื่ อ
ตรวจสอบบุ ค ลำกรในหน่ ว ยงำนด้ ำ นกำร
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ ง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง
ควำมบริ สุ ท ธิ์ ใ จในกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งของ
หน่ วยงำนในกำรเปิดเผยข้อมูลควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ ข องหั ว หน้ ำ เจ้ ำ หน้ ำ ที่
เจ้ ำ หน้ ำ ที่ และผู้ ต รวจรั บ พั ส ดุ จ ำนวน 2
แบบ คือ วงเงิน เล็ กน้ อยไม่ เกิน 100,000
บำท และวงเงินเกิน 100,000 บำท
2. ขอควำมเห็นชอบ น ำป ระ ก ำศ ส ำนั ก งำน ป ลั ด ก ระ ท รว ง กลุ่มงำนนิติกำร
สำธำรณสุ ข ว่ ำ ด้ ว ยแนวทำงปฏิ บั ติ ง ำนเพื่ อ
ตรวจสอบบุ ค ลำกรในหน่ ว ยงำนด้ ำ นกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2560 เสนอนำยแพทย์
สำธำรณ สุ ข จั ง ห วั ด น่ ำน เพื่ อ ขอค วำม
เห็ น ชอบ/พิ จ ำรณำสั่ งกำร และขออนุ ญ ำต
เผยแพร่ ข้ อ มู ล ลงเว็ บ ไซต์ ข องส ำนั ก งำน
สำธำรณสุขอำเภอบ้ำนหลวง
3. แจ้งเวียน/
- แจ้งเวียนเจ้ำหน้ำที่ในสำนักงำนสำธำรณสุข กลุม่ งำนนิติกำร
เผยแพร่
อำเภอบ้ำนหลวง และพื้นที่ระดับอำเภอ ถือ
ปฏิบัติตำมประกำศฯ
- เผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวลงเว็บไซต์ สำนักงำน
สำธำรณสุขอำเภอบ้ำนหลวง
4. มีช่องทำง
นอกจำกนี้ มี ช่ อ งทำงส ำหรั บ กำรร้ อ งเรี ย น กลุม่ งำนนิติกำร
ร้องเรียน
หรือแจ้งปัญหำกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ ผ่ำน
ช่องทำงดังนี้
1. เว็บไซต์ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอบ้ำน
หลวง
www.ssobanluang.com
2. โทรศัพท์/โทรสำร : 054-761-043

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- พระรำชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560 มำตรำ
13
- ระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 25
- หนังสือสำนักงำน
ปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ด่วน
ที่สุดที่ 021/ว
3001 ลงวันที่ 16
ตุลำคม 2560 เรื่อง
ขอประกำศสำนักงำน
ปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขว่ำด้วย
แนวทำงปฏิบัติงำน
เพื่อตรวจสอบ
บุคลำกรในหน่วยงำน
ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
พ.ศ. 2560

ลงวันที่ 13 ธันวำคม พ.ศ. 2562

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอบ้ำนหลวง โทร. 054- 761-043
ที่ นน0932/952
วันที่ 13 ธันวำคม 2562
เรื่อง ขอส่งกรอบแนวทำงกำรดำเนินกำร เพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ของสำนักงำน

.
.
.

สำธำรณสุขอำเภอบ้ำนหลวง
เรียน สำธำรณสุขอำเภอบ้ำนหลวง
ด้ว ยกระทรวงสำธำรณสุ ข ได้ ก ำหนดตั ว ชี้วัด ที่ 44 ร้อยละหน่ ว ยงำนในสั งกั ดส ำนั กงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA (ร้อยละ 90) โดยมีเครื่องมือในกำรประเมินคือ กำร
ประเมิ น ตำมแบบส ำรวจใช้ ห ลั กฐำนเชิ งประจัก ษ์ (Evidence-Based) ซึ่ งในข้อ ค ำถำมที่ EB 2 ก ำหนดให้
หน่ ว ยงำนกำหนดมำตรกำร หรื อกรอบแนวทำงกำรดำเนิ นกำรเพื่ อ ควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้ อจัด จ้ำงของ
หน่วยงำน เพื่อเป็นกำรวำงระบบในกำรดำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงให้เกิดควำมโปร่งใสมำกขึ้น นั้น
ในกำรนี้ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอบ้ำนหลวง จึงขอส่งกรอบแนวทำงกำรดำเนินกำร เพื่อ
ส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอบ้ำนหลวง เพื่อเป็นแนวทำงและให้
เจ้ ำหน้ ำที่ ในสั งกัด ส ำนั ก งำนสำธำรณสุ ขอ ำเภอบ้ ำนหลวง ถือ ปฏิ บั ติเพื่ อ ให้ เกิด ควำมโปร่งใสและป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น รำยละเอี ย ดสำมำรถเรีย กดู เอกสำรได้ ที่ www.ssobnaluang.com หั ว ข้ อ กรอบ
แนวทำงกำรดำเนินกำร เพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอบ้ำน
หลวง
จึงเรียนเพื่อแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มงำน/งำน ถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดต่อไป

(นำงจรรยำ เชื้อหมอ)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร

ความเห็นสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง
ทรำบ/อนุมัติ

(นำยเกษตร ปะทิ)
สำธำรณสุขอำเภอบ้ำนหลวง

