
 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง  จังหวัดน่าน โทร. 0 54761043 

ที ่นน 09๓๒/ 068                      วันที ่   7 ธันวาคม 2563  

  เรื่อง ลงนามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากรใน 
หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เรียน  สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง  

  ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ยกเลิกประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณาสุข
ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2559 ลงวันที่ 12 
พฤษภาคม พ.ศ.2559 และได้ออกประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือ
ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ      พ.ศ. 
2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ก าหนดให้ แนบแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ท้ายเอกสารประกอบการ
จัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทในขั้นตอนรานงานขอซื้อขอจ้าง เพ่ือตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนาม 

1. กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง  
www.ssobanluang.com  

2. สั่งการให้น า มาตรการ กลไหในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
ส านักงานสาธารฯสุขอ าเภอบ้านหลวง และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 

        
       นางจรรยา  เชื้อหมอ 
       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 
 
 
      
       ทราบ/ด าเนินการ         

                    
                       (นายเกษตร  ปะทิ) 

                       สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

 

http://www.ssobanluang.com/


กรอบแนวทางการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

 
1. การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 

(ตามมาตรา 11 พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) 
ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

ด าเนินการ 

กฏหมายที่เก่ียวข้อง 

1.แจ้ง
รายละเอียด
งบประมาณท่ี
ได้รับ 

แจ้งรายละเอียดโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมายัง
กลุ่มงานพัสดุ/งานก่อสร้าง สสอ.บ้าน
หลวง 

เจ้าหน้าที่
งบประมาณฝ่าย
บริหารทั่วไปฯ สสอ.
บ้านหลวง 

พระราชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 มาตรา11 

-ระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ข้อ 11 ข้อ 12 และ
ข้อ 13 
 

-กฏกระทรวงก าหนด
วงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุโดยวี
เฉพาะเจาะจง วงเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่
ท าข้อตกลงเป็น
หนังสือและวงเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างใน
การแต่งตั้งผู้ตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ 2560 

2.จัดท าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างและ
เสนอความ
เห็นชอบ 

-จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
น่าน เพ่ือขอความเห็นชอบซึ่งมี
รายละเอียดอย่างน้อยดังนี้ 
1.ชื่อโครงการ/รายการที่จะจัดซื้อจัด
จ้าง 

2.วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ 

3.ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 

4.รายการอ่ืนตามที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด 

-จัดท าหนังสือขออนุมัติประกาศเพ่ือ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

-น าเสนอเพ่ือขออนุมัติ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 
-งานพัสดุ กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

-งานก่อสร้างกลุ่ม
งานบริหารทั่วไป 
สสอ.บ้านหลวง 

3.ประกาศ
เผยแพร่แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัด
จ้างและการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-GP 
ของ กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง จังหวัด
น่าน และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ 
สถานที่ปิดประกาศของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง จังหวัด
น่าน ภายใน 30 วันท าการกลังจาก
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

-มีค าสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการปิด
ประกาศและปลดประกาศท่ีชัดเจน 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 
--งานพัสดุ กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

-งานก่อสร้างกลุ่ม
งานบริหารทั่วไป 
สสอ.บ้านหลวง 

4.ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป้นไปตาม
แผนและขั้นตอนของระเบียบที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 
--งานพัสดุ กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

-งานก่อสร้างกลุ่ม
งานบริหารทั่วไป 
สสอ.บ้านหลวง 
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2. การบันทึกรายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 

(ตามมาตรา 12 พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) 
ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

ด าเนินการ 

กฏหมายที่เก่ียวข้อง 

1.บันทึกรายงาน
ผลการพิจารณา 

เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่
ละโครงการให้ด าเนินการบันทึกรายงาน
ผลการพิจารณารายละเอียดวิธีขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน
ประกอบรายการดังนี้ 
1.รายงานขอซื้อขอจ้างและแนบแบบ
แสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างฯ 

2.เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น
ร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด
คุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และ
ผลการพิจารณาในครั้งนั้น(ถ้ามี) 
3.ประกาศและเอกสารเชิญชวนหรือ
หนังสือเชิญชวนและเอกสารอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

4.ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 

5.บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

6.ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

7.สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(ถ้ามี) 
8.บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 
-งานพัสดุ กลุ่ม
บริหารทั่วไป 

-งานก่อสร้างกลุ่ม
บริหารทั่วไป 
สสอ.บ้านหลวง 

พระราชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 มาตรา12 
 

-ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
ข้อ 16 

2.รายงานผลการ
ด าเนินการตาม
แผนการจัดซื้อจัด
จ้างประจ าปี 

รายงานผลการด าเนินการตามแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปี งบลงทุนรายงาน 
ทุกไตรมาสงบด าเนินงานรายงานทุกๆ 6 
เดือน อย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ใน
การตรวจดูข้อมูลเมื่อมีการร้องเรียนขอ 
ประกอบด้วย  
1.ชื่อโครงการ/รายการที่ซื้อจ้างแล้ว 

2.วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง 

3.ระยะเวลาที่ได้รับการจัดซื้อจัดจ้าง 

4.วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 
-งานพัสดุ กลุ่ม
บริหารทั่วไป 

-งานก่อสร้างกลุ่ม
บริหารทั่วไป 
สสอ.บ้านหลวง 
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2.การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (ต่อ) 
(ตามมาตรา 12 พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

กฏหมายที่
เกี่ยวข้อง 

3.ขอความเห็นชอบ ท าหนังสือรายงานสาธารณสุขอ าเภอบ้าน
หลวง จังหวัดน่านเพื่อขอความเห็นชอบ/
พิจารณาสั่งการ และขออนุญาตเผยแพร่
ข้อมูลลงเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอบ้านหลวง www.ssobanluang.com  

เจ้าหน้าที่พัสดุ 
-งานพัสดุ กลุ่ม
บริหารทั่วไป 

-งานก่อสร้าง
กลุ่มบริหาร
ทั่วไป สสอ.บ้าน
หลวง 

พระราชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 มาตรา
12 
 

-ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ข้อ 16 

4.ประกาศเผยแพร่ ประกาศเผยแพร่ 
1.บันทึกรายละเอียดบันทึกรายงานผล
พิจารณารายละเอียด วีการและข้ันตอนกร
จัดซื้อจัดจ้าง 

2.รายงานผลการด าเนินการตามแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ลงเว็บไซต์ของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

www.ssobanluang.com  
 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 
-งานพัสดุ กลุ่ม
บริหารทั่วไป 

-งานก่อสร้าง
กลุ่มบริหาร
ทั่วไป สสอ.บ้าน
หลวง 

5.จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ 

จัดเก็บบันทึกรายละเอียดบันทึกรายงานผล
พิจารณารายละเอียด วิธีการและข้ันตอน
การจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปี ไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์
ในการตรวจดูข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 
-งานพัสดุ กลุ่ม
บริหารทั่วไป 

-งานก่อสร้าง
กลุ่มบริหาร
ทั่วไป สสอ.บ้าน
หลวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ssobanluang.com/
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3.การป้องกันผู้มีหน้าที่ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้อ่ืนยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 

(ตามมาตรา 13 พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) 
 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

1.แนวทางป้องกัน ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือ
ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดง
ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ทางหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จ านวน 2 
แบบ คือวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000
บาทและวงเงินเกิน 100,000บาท 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 
-งานพัสดุ 
กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

-
คณะกรรมการ
ซื้อหรือจ้างทุก
ชุดของ  สสอ.
บ้านหลวง 

พระราชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 มาตรา
13 
 

-ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ข้อ 25 
 

-หนังสือส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ด่วน
ที่สุด 021/ว3001 
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 
2560 เรื่องขอ
ประกาศส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วย
แนวทางปฏิบัติงาน
เพ่ือตรวจสอบ
บุคลากรใน
หน่วยงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างพ.ศ.
2560 

2..ขอความเห็นชอบ น าประกาศส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อ
ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 เสนอนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดน่าน เพ่ือขอความ
เห็นชอบ/พิจารณาสั่งการ และขออนุญาต
เผยแพร่ข้อมูลลงเว็บไซต์ของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 
-งานพัสดุ 
กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 
 

3.การแจ้งเวียน/
เผยแพร่ 

-แจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ในส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอบ้านหลวง และพ้ืนที่ระดับอ าเภอ ถือ
ปฏิบัติตามประกาศ 

-เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวลงเว็บไซต์ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 
-งานพัสดุ 
กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

 
4.มีช่องทางร้องเรียน นอกจากนี้ มีช่องทางส าหรับการร้องเรียน

หรือแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ผ่าน
ช่องทางดังนี้ 
1.เว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้าน
หลวง www.ssobanluang.com  
2.โทรศัพท์/โทรสาร :054-761-043 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 
-งานพัสดุ 
กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

 

       

         ลงวันที่ 7 ธันวาคม2563 

 

 

http://www.ssobanluang.com/


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปี2563 

ส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนว่ยงาน :      ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง                                                      .  
วัน/เดือน/ปี : 7   ธันวาคม   2563                                                                               . 
หัวข้อ : EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564.                                                                                                                                                                                                                                                                               
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
         3.1) หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานฯ             .                               
         3.2) หนังสือขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์                 . 
         3.3) แสดงหลักฐานชดุส าคัญเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564    .  
         3.4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
Linkภายนอก: .......ไม่มี................................................................................................................. ......................... 
หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………….………………....... 

 
 
 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
 

 
(.นางจรรยา  เชื้อหมอ..) 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
วันท่ี.....7.......เดือน..ธันวาคม....พ.ศ...2563........... 

 

 

ผู้อนุมัติรับรอง 

 

 
(..นายเกษตร  ปะทิ..) 

ต าแหน่ง...สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง.... 
วันท่ี..7.....เดือน..ธันวาคม...พ.ศ.2563............. 

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวอักษราภัค ค าเขยีว) 
ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

วันท่ี..7...เดือน..ธันวาคม...พ.ศ..2563....... 

 
 


