
 

                           บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน   โทร. ๐-54-781-755               . 
ท่ี นน ๐๐432/534     วันที่         ธันวำคม   ๒๕61                    .                                                      

เรื่อง  กำรก ำหนดกรอบแนวทำงกำรด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง       . 
เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ  

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

  ในกำรนี้ กลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ จึงได้ระดมควำมคิด
ร่วมกับเจ้ำหน้ำท่ีรับผิดชอบงำนพัสดุ กลุ่มงำนวิชำกำรและพัฒนำคุณภำพบริกำร  กลุ่มงำนส่งเสริมสุขภำพและ
ป้องกันโรค ด ำเนินกำรจัดท ำกรอบแนวทำงกำรด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และได้
ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรน ำกรอบแนวทำงดังกล่ำว แจ้งเวียนให้กลุ่มงำน/งำนและเจ้ำหน้ำท่ีผู้
เกี่ยวในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ รับทรำบและถือเป็นแนวทำงปฏิบัติต่อไปและขอเผยแพร่กรอบ
แนวทำงทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน 

   จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ หำกเห็นชอบได้โปรดลงนำมในหนังสือท่ีเสนอมำพร้อมนี้  
 

 

( นำยฉลองชัย  สิทธิวัง ) 
                 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 

  ข้อพิจารณา สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 

 

         (นำยชุมพล  สุทธิ) 

      สำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ 

 
 



กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

1. การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
(ตามมาตรา 11 พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) 
 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

1. แจ้งรายละเอียด
งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร 

แจ้งรายละเอียดโครงการจัดซื้อจัดจ้างตาม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรมายังเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ/งานก่อสร้าง  

เจ้าหน้าท่ี
งบประมาณ 
กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป สสอ เวียง
สา 
 

- พระราชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 มาตรา 
11 
 
- ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ข้อ 11 ข้อ 12 และ 
ข้อ 13 
 
- กฎกระทรวง
ก าหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 
วงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างท่ีไม่ท าข้อตกลง
เป็นหนังสือและ
วงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งต้ัง
ผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 
2560 

2. จัดท าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างและ
เสนอขอความ
เห็นชอบ 

- จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีเสนอ
สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อ
ขอความเห็นชอบซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย 
ดังนี ้
1. ช่ือโครงการ/รายการท่ีจะจัดซื้อจัดจ้าง 
2. วงเงินท่ีจะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ 
3.ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
4. รายการอื่นตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
- จัดท าหนังสือขออนุมัติประกาศเพื่อเผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
- น าเสนอเพื่อขออนุมัติ 
 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
- งานพัสดุ กลุ่ม
งานบริหารทั่วไป 
ส านักสาธารณสุข
อ าเภอเวียงสา 

3. ประกาศเผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัด
จ้าง 

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างใน
ระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลาง เว็บไซต์ของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา จังหวัด
น่านและปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ี
ปิดประกาศของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
เวียงสา จังหวัดน่าน 
ภายใน 30 วันท าการ หลังจากได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ 
- มีค าส่ังมอบหมายเจ้าหน้าท่ีในการปิด
ประกาศ และปลดประกาศท่ีชัดเจน 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
- งานพัสดุ  
กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 
 

4. ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน
และขั้นตอนของระเบียบท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
- งานพัสดุ  
กลุ่มงานบริหาร 
ทั่วไป 
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2. การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 
(ตามมาตรา 12 พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) 
 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

1. บันทึกรายงานผล
การพิจารณา 

เมื่อส้ินสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละ
โครงการ  ให้ด าเนินการบันทึกรายงานผล
พิจารณารายละเอียด  วิธีการและขั้นตอนการ
จัดซื้ อ จัดจ้างพร้อม ท้ัง เอกสารหลักฐาน
ประกอบรายการดังนี้ 
1. รายงานขอซื้อขอจ้าง และแนบแบบแสดง
ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
2. เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น 
ร่ างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด
คุณลักษณะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจ้าง และผล
การพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี) 
3. ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือ
เชิญชวน  และเอกสารอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
5. บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 
6. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
7. สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมท้ัง
การแก้ไขหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี) 
8. บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
   

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
- งานพัสดุ  
กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

- พระราชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 มาตรา 
12 
 
- ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ข้อ 16 
 
 

2. รายงานผลการ
ด าเนินการตาม
แผนการจัดซื้อจัด
จ้างประจ าปี 

รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างประจ าปี งบลงทุนรายงาน ทุกไตรมาส 
งบด าเนินงานรายงานทุกๆ 6 เดือน อย่างเป็น
ระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเมื่อ
มีการร้องขอ ประกอบด้วย  
1. ช่ือโครงการ/รายการท่ีซื้อจ้างแล้ว 
2. วงเงินท่ีได้จัดซื้อจัดจ้าง 
3. ระยะเวลาท่ีได้จัดซื้อจัดจ้าง 
4. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
- งานพัสดุ  
กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 
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2. การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (ต่อ) 
(ตามมาตรา 12 พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) 
 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

3. ขอความเห็นชอบ ท าหนังสือรายงาน สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน เพื่อขอความเห็นชอบ /พิจารณา
ส่ังการ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลลง 
เว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียง
สา จังหวัดน่าน   

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
- งานพัสดุ  
กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

 

- พระราชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 มาตรา 
12 
 
- ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ข้อ 16 

 

4. ประกาศเผยแพร่ ประกาศเผยแพร่ 
1. บัน ทึกรายละเอียดบัน ทึกรายงานผล
พิจารณารายละเอียด  วิธีการและขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
2. รายงานผลการด าเนินการตามแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
ลงเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
เวียงสา จังหวัดน่าน 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
- งานพัสดุ  
กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

5. จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ 

จัดเก็บบันทึกรายละเอียดบันทึกรายงานผล
พิจารณารายละเอียด  วิธีการและขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการด าเนินการ
ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ไว้อย่าง
เป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูล
เมื่อมีการร้องขอ 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
- งานพัสดุ  
กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 
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3. การป้องกันผู้มีหน้าท่ีด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญา
(ตามมาตรา 13 พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) 
 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

1. แนวทางป้องกัน ถือปฏิ บั ติต ามแนวทางปฏิบั ติ ง าน เพื่ อ
ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง
ความบริ สุทธิ์ ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของหัวหน้า เ จ้าหน้า ท่ี 
เจ้าหน้าท่ี และผู้ตรวจรับพัสดุ จ านวน 2 แบบ 
คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และ
วงเงินเกิน 100,000 บาท 

เจ้าหน้าท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
และ
คณะกรรมการ
ซื้อหรือจ้างทุก
ชุด 

- พระราชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 มาตรา 
13  
 
- ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ข้อ 25 
 
- หนังสือส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ด่วน
ท่ีสุดท่ี 021/ว3001 
ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 
2560 เรื่อง ขอ
ประกาศส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วย
แนวทางปฏิบัติงาน
เพื่อตรวจสอบ
บุคลากรในหน่วยงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
พ.ศ. 2560 

2. ขอความเห็นชอบ น า ป ระ ก าศส านั ก ง าน ป ลั ดกร ะ ทร ว ง
สาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่ อ
ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 เสนอสาธารณสุข
อ า เภอเวียงสา  เพื่ อขอความเห็นชอบ /
พิจารณาส่ังการ และขออนุญาตเผยแพร่
ข้อมูลลงเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  

กลุ่มงานนิติการ 

3. แจ้งเวียน/
เผยแพร่ 

- แจ้งเวียนเจ้าหน้าท่ีในส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และพื้นท่ีระดับ
ต าบล ถือปฏิบัติตามประกาศฯ 
- เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวลงเว็บไซต์ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

กลุ่มงานนิติการ 

4. มีช่องทาง
ร้องเรียน 

นอกจากนี้ มีช่องทางส าหรับการร้องเรียน
หรือแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี ผ่าน
ช่องทางดังนี้ 
1. เว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียง
สา จังหวัดน่าน  
www.sasuksa.com 
2. โทรศัพท์/โทรสาร : 054-781755 

กลุ่มงานนิติการ 

 

 

 

                 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

http://www.sasuksa.com/


                            บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มงำนนิติกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน โทร. 0-54-781-755 

ที่ นน00432/566    วันที่       4    ธันวำคม   2561        . 

เรื่อง  ขอส่งกรอบแนวทำงกำรด ำเนินกำร เพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ของส ำนักงำน     . 
         สำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ 

เรียน  หัวหน้ำกลุ่มงำน/งำนในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ              

                   ด้วยกระทรวงสำธำรณสุข ได้ก ำหนดตัวช้ีวัดท่ี 44 ร้อยละหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA (ร้อยละ 90) โดยมีเครื่องมือในกำรประเมินคือ กำร
ประเมินตำมแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ซึ่งในข้อค ำถำมท่ี EB 2 ก ำหนดให้
หน่วยงำนก ำหนดมำตรกำร หรือกรอบแนวทำงกำรด ำเนินกำรเพื่อควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ
หน่วยงำน เพื่อเป็นกำรวำงระบบในกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงให้เกิดควำมโปร่งใสมำกขึ้น นั้น 

                    ในกำรนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน จึงขอส่งกรอบแนวทำงกำร
ด ำเนินกำร เพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน  
เพื่อเป็นแนวทำงและให้เจ้ำหน้ำท่ีในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน ถือปฏิบัติเพื่อให้เกิด
ควำมโปร่งใสและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  รำยละเอียดสำมำรถเรียกดูเอกสำรได้ท่ี  www.sasuksa.com/
ข่ำวกลุ่มงำน/หัวข้อ กรอบแนวทำงกำรด ำเนินกำร เพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ 

           จึงเรียนเพื่อแจ้งผู้ท่ีเกี่ยวข้องในกลุ่มงำน/งำน ถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดต่อไป         
 

 

 

                 (นำยชุมพล  สุทธิ) 

            สำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ 

 


