
 

                           บนัทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  โทร. ๐54-761-043                 
ที่ นน ๐932/350                 วันที่    9     ธนัวำคม   ๒๕61                                .                                                      

เร่ือง  กำรก ำหนดกรอบแนวทำงกำรด ำเนินกำรเพ่ือส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง       . 
เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง  

  ด้วยกระทรวงสำธำรณสุข ก ำหนด ตัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA (ร้อยละ 90) ซึ่งในกำรตอบแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิง
ประจักษ์ ( Evidence-Based)  ประเด็นค ำถำม EB 2 “หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือวำงระบบ
ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง” โดยหน่วยงำนจะต้องมีกรอบแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรเพ่ือส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประกอบด้วย วิธีกำร ขั้นตอน ระยะเวลำด ำเนินกำร 
กำรก ำหนดกลไกกำรก ำกับติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง และผู้ที่มีหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ รำยละเอียด
ตำมเอกสำรหมำยเลข 1 

  ในกำรนี้ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป(งำนพัสดุ) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง ด ำเนินกำร
จัดท ำกรอบแนวทำงกำรด ำเนินกำรเพ่ือส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  และได้ด ำเนินกำรเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรน ำกรอบแนวทำงดังกล่ำว แจ้งเวียนให้กลุ่มงำน/งำนและเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวในส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวงรับทรำบและถือเป็นแนวทำงปฏิบัติต่อไปและขอเผยแพร่กรอบแนวทำงทำง
เว็บไซต์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ หำกเห็นชอบได้โปรดลงนำมในหนังสือที่เสนอมำพร้อมนี้  
 

    
(นำงจรรยำ  เชื้อหมอ) 

 นักวิชำกำรสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 
 
 

ความเห็นสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
          ทรำบ/อนุมัติ 

 
 
 

        (นำยเกษตร  ปะทิ) 
  สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 
 

 



กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

1. กำรเผยแพร่แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี  
(ตำมมำตรำ 11 พระรำชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560) 

ขั้นตอน รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
ด ำเนินกำร 

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

1. แจ้งรำยละเอียด
งบประมำณท่ีได้รับ
จัดสรร 

แจ้งรำยละเอียดโครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำม
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรมำยังกลุ่มงำน
พัสดุ/งำนก่อสร้ำง  

เจ้ำหน้ำที่
งบประมำณ 
กลุ่มงำนพัฒนำ
ยุทธศำสตร์ฯ 
 

- พระรำชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. 2560 มำตรำ 
11 
 
- ระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 
ข้อ 11 ข้อ 12 และ 
ข้อ 13 
 
- กฎกระทรวง
ก ำหนดวงเงินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุโดย
วิธีเฉพำะเจำะจง 
วงเงินกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงที่ไม่ท ำข้อตกลง
เป็นหนังสือและ
วงเงินกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงในกำรแต่งตั้ง
ผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 
2560 

2. จัดท ำแผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและ
เสนอขอควำม
เห็นชอบ 

- จัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีเสนอ
นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดน่ำนเพื่อขอ
ควำมเห็นชอบซึ่งมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย 
ดังนี้ 
1. ชื่อโครงกำร/รำยกำรที่จะจัดซ้ือจัดจ้ำง 
2. วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้ำงโดยประมำณ 
3.ระยะเวลำที่คำดว่ำจะจัดซื้อจัดจ้ำง 
4. รำยกำรอื่นตำมที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด 
- จัดท ำหนังสือขออนุมัติประกำศเพ่ือเผยแพร่
แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
- น ำเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
 

เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
- งำนพัสดุ ส ำนัก
เลขำนุกำรฯ 
 - งำนก่อสร้ำง 
กลุ่มงำนบริหำร
ทั่วไป 

3. ประกำศเผยแพร่
แผนกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง 

- ประกำศเผยแพร่แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงใน
ระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลำง เว็บไซต์ของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวงและ
ปิดประกำศโดยเปิดเผย ณ สถำนที่ปิด
ประกำศของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำน
หลวง 
ภำยใน 30 วันท ำกำร หลังจำกได้รับกำร
จัดสรรงบประมำณ 
- มีค ำสั่งมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ในกำรปิด
ประกำศ และปลดประกำศท่ีชัดเจน 

เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
- งำนพัสดุ ส ำนัก
เลขำนุกำรฯ 
 - งำนก่อสร้ำง 
กลุ่มงำนบริหำร
ทั่วไป 
 

4. ด ำเนินกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง 

ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไปตำมแผน
และข้ันตอนของระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
- งำนพัสดุ ส ำนัก
เลขำนุกำรฯ 
 - งำนก่อสร้ำง 
กลุ่มงำนบริหำร
ทั่วไป 
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2. กำรบันทึกรำยละเอียดวิธีกำรและขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงเป็นระบบ 
(ตำมมำตรำ 12 พระรำชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560) 
 

ขั้นตอน รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
ด ำเนินกำร 

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

1. บันทึกรำยงำนผล
กำรพิจำรณำ 

เมื่อสิ้นสุดกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในแต่ละ
โครงกำร  ให้ด ำเนินกำรบันทึกรำยงำนผล
พิจำรณำรำยละเอียด  วิธีกำรและขั้นตอนกำร
จัดซื้ อจัดจ้ ำงพร้อมทั้ งเอกสำรหลักฐำน
ประกอบรำยกำรดังนี้ 
1. รำยงำนขอซื้อขอจ้ำง และแนบแบบแสดง
ควำมบริสุทธิ์ใจในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ 
2. เอกสำรเกี่ยวกับกำรรับฟังควำมคิดเห็น 
ร่ำงขอบ เขตของงำน  หรือรำยละเอียด
คุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้ำง และผล
กำรพิจำรณำในครั้งนั้น (ถ้ำมี) 
3. ประกำศและเอกสำรเชิญชวน หรือหนังสือ
เชิญชวน  และเอกสำรอื่นที่เก่ียวข้อง 
4. ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรำย 
5. บันทึกรำยงำนผลกำรพิจำรณำคัดเลือก
ข้อเสนอ 
6. ประกำศผลกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้ชนะ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
7. สัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้ง
กำรแก้ไขหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ำมี) 
8. บันทึกรำยงำนผลกำรตรวจรับพัสดุ 
   

เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
- งำนพัสดุ ส ำนัก
เลขำนุกำรฯ 
 - งำนก่อสร้ำง 
กลุ่มงำนบริหำร
ทั่วไป 

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

2. รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรตำม
แผนกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงประจ ำปี 

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงประจ ำปี งบลงทุนรำยงำน ทุกไตรมำส 
งบด ำเนินงำนรำยงำนทุกๆ 6 เดือน อย่ำงเป็น
ระบบ เพ่ือประโยชน์ในกำรตรวจดูข้อมูลเมื่อ
มีกำรร้องขอ ประกอบด้วย  
1. ชื่อโครงกำร/รำยกำรที่ซื้อจ้ำงแล้ว 
2. วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้ำง 
3. ระยะเวลำที่ได้จัดซื้อจัดจ้ำง 
4. วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
- งำนพัสดุ ส ำนัก
เลขำนุกำรฯ 
 - งำนก่อสร้ำง 
กลุ่มงำนบริหำร
ทั่วไป 
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2. กำรบันทึกรำยละเอียดวิธีกำรและขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงเป็นระบบ (ต่อ) 
(ตำมมำตรำ 12 พระรำชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560) 
 

ขั้นตอน รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
ด ำเนินกำร 

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

3. ขอควำมเห็นชอบ ท ำหนังสือรำยงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำน
หลวง เพ่ือขอควำมเห็นชอบ /พิจำรณำสั่งกำร 
และขออนุญำตเผยแพร่ข้อมูลลง เว็บไซต์ของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง   

เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
- งำนพัสดุ ส ำนัก
เลขำนุกำรฯ 
 - งำนก่อสร้ำง 
กลุ่มงำนบริหำร
ทั่วไป 

 

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

 

4. ประกำศเผยแพร่ ประกำศเผยแพร่ 
1. บันทึกรำยละเอียดบันทึกรำยงำนผล
พิจำรณำรำยละเอียด  วิธีกำรและขั้นตอนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง 
2. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำป ี
ลงเว็บไซต์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
บ้ำนหลวง 

เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
- งำนพัสดุ ส ำนัก
เลขำนุกำรฯ 
 - งำนก่อสร้ำง 
กลุ่มงำนบริหำร
ทั่วไป 

5. จัดเก็บอย่ำงเป็น
ระบบ 

จัดเก็บบันทึกรำยละเอียดบันทึกรำยงำนผล
พิจำรณำรำยละเอียด  วิธีกำรและขั้นตอนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี  ไว้อย่ำง
เป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ในกำรตรวจดูข้อมูล
เมื่อมีกำรร้องขอ 

เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
- งำนพัสดุ ส ำนัก
เลขำนุกำรฯ 
 - งำนก่อสร้ำง 
กลุ่มงำนบริหำร
ทั่วไป 
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3. กำรป้องกันผู้มีหน้ำที่ด ำเนินกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญำ
(ตำมมำตรำ 13 พระรำชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560) 
 

ขั้นตอน รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
ด ำเนินกำร 

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

1. แนวทำงป้องกัน ถื อป ฏิ บั ติ ต ำมแนวทำงปฏิ บั ติ งำน เพ่ื อ
ตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนด้ำนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง
ควำมบริสุทธิ์ ใจในกำรจัดซื้ อจัดจ้ ำงของ
หน่วยงำนในกำรเปิดเผยข้อมูลควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ ของหั วหน้ ำเจ้ ำหน้ ำที่ 
เจ้ำหน้ำที่  และผู้ตรวจรับพัสดุ จ ำนวน 2 
แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 
บำท และวงเงินเกิน 100,000 บำท 

เจ้ำหน้ำที่
เกี่ยวข้องกับกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง 
และ
คณะกรรมกำร
ซื้อหรือจ้ำงทุก
ชุด 

- พระรำชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. 2560 มำตรำ 
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- ระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 
ข้อ 25 
 
- หนังสือส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ด่วน
ที่สุดที่ 021/ว
3001 ลงวันที่ 16 
ตุลำคม 2560 เรื่อง 
ขอประกำศส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขว่ำด้วย
แนวทำงปฏิบัติงำน
เพ่ือตรวจสอบ
บุคลำกรในหน่วยงำน
ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
พ.ศ. 2560 

2. ขอควำมเห็นชอบ น ำป ระก ำศ ส ำนั ก งำน ป ลั ด ก ระท รว ง
สำธำรณสุขว่ำด้วยแนวทำงปฏิบัติงำนเพ่ือ
ตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนด้ำนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2560 เสนอนำยแพทย์
ส ำธำรณ สุ ขจั งห วั ดน่ ำน  เพ่ื อ ขอควำม
เห็นชอบ/พิจำรณำสั่งกำร และขออนุญำต
เผยแพร่ข้อมูลลงเว็บ ไซต์ของส ำนั กงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง  

กลุ่มงำนนิติกำร 

3. แจ้งเวียน/
เผยแพร่ 

- แจ้งเวียนเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอบ้ำนหลวง และพ้ืนที่ระดับอ ำเภอ ถือ
ปฏิบัติตำมประกำศฯ 
- เผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวลงเว็บไซต์ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 

กลุ่มงำนนิติกำร 

4. มีช่องทำง
ร้องเรียน 

นอกจำกนี้ มีช่องทำงส ำหรับกำรร้องเรียน
หรือแจ้งปัญหำกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ ผ่ำน
ช่องทำงดังนี้ 
1. เว็บไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำน
หลวง  
www.ssobanluang.com 
2. โทรศัพท์/โทรสำร : 054-761-043 

กลุ่มงำนนิติกำร 

 

               ลงวันที่ 13 ธันวำคม พ.ศ. 2562 



                            บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง โทร. 054- 761-043        . 

ที่ นน0932/952    วันที่     13    ธันวำคม   2562        . 

เร่ือง  ขอส่งกรอบแนวทำงกำรด ำเนินกำร เพ่ือส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ของส ำนักงำน     . 
         สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง              

                   ด้วยกระทรวงสำธำรณสุข ได้ก ำหนดตัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA (ร้อยละ 90) โดยมีเครื่องมือในกำรประเมินคือ กำร
ประเมินตำมแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ซึ่งในข้อค ำถำมที่ EB 2 ก ำหนดให้
หน่วยงำนก ำหนดมำตรกำร หรือกรอบแนวทำงกำรด ำเนินกำรเพ่ือควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ
หน่วยงำน เพ่ือเป็นกำรวำงระบบในกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงให้เกิดควำมโปร่งใสมำกขึ้น นั้น 

                    ในกำรนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง จึงขอส่งกรอบแนวทำงกำรด ำเนินกำร เพ่ือ
ส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง  เพ่ือเป็นแนวทำงและให้
เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง ถือปฏิบัติเพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสและป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  รำยละเอียดสำมำรถเรียกดูเอกสำรได้ที่ www.ssobnaluang.com หัวข้อ กรอบ
แนวทำงกำรด ำเนินกำร เพ่ือส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำน
หลวง 

           จึงเรียนเพ่ือแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มงำน/งำน ถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดต่อไป         
 

 

(นำงจรรยำ  เชื้อหมอ) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

 
 
 
 

ความเห็นสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
              ทรำบ/อนุมัติ 

 
 
 

        (นำยเกษตร  ปะทิ) 
  สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 

 

http://www.ssobnaluang.com/

