ประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
เรื่อง มาตรการ กลไก กรอบแนวทางในการดาเนินการเพือ่ ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
...................................................
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (สำนักงำน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนัก
ให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรดำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตำมกรอบ
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขรำชกำรบริ หำร
ส่วนภูมิภำค ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน เป็นไปด้วยควำมมี
คุณธรรมโปร่งใส ตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ จึง
กำหนดมำตรกำร กลไก กรอบแนวทำงในกำรดำเนินกำรเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใส ดังนี้
1. มาตรการ กลไก ในการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
1.1 ก ำกั บ หน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ มี ก ำรวิ เ ครำะห์ ผ ลกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ ง ประจ ำปี
งบประมำณที่ผ่ำนมำ ประกอบด้วย งบประมำณภำพรวมของหน่วยงำนโดยจำแนกเป็นรำยหมวด แสดงให้เห็นว่ำ
ในหมวดที่มีรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และแสดงเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละประเภท และ
เปรียบเทียบกับงบประมำณที่ตั้งไว้ และใช้จ่ำยจริงในแต่ละรำยกำร เพื่อเป็นกำรวิเครำะห์ควำมสุ่มเสี่ยงในกำร
ทุจริต และเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณถัดไป
1.2 กำกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดำเนิน กำรเผยแพร่แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี ตำม
มำตรำ 11 แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ที่บัญญั ติว่ำ “ให้
หน่วยงานของรัฐจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ
สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ” ประกอบด้วย (1) ชื่อโครงกำร/รำยกำรที่จัดซื้อจัดจ้ำง (2) วงเงินที่
จะจัดซื้อจัดจ้ำงโดยประมำณ และ (3) ระยะเวลำที่คำดว่ำจะจัดซื้อจัดจ้ำง หน่วยงำนต้องประกำศเผยแพร่
แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีภำยใน 30 วันทำกำร หลังจำกที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
1.3 กำกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดำเนิน กำรบันทึกรำยละเอียดวิ ธีกำรและขั้นตอนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงเป็นระบบตำมมำตรำ 12 แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติว่ำ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ
ประกอบด้วย (1) ชื่อโครงการหรือรายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว (2) วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (3) ระยะเวลาที่ได้
จัดซื้อจัดจ้าง และ(4) วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจะต้องแสดงรำยละเอียดครบทั้ง 4 รำยกำร ดำเนินกำรรำยงำน
ผลตำมแผนจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีทุกเดือน

/1.4 ตระหนักถึง...
1.4 ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรป้องกันผู้ที่มีหน้ำที่ดำเนินกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญำ ตำมมำตรำ 13 แห่งแห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติว่ำ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ที่มีหน้าที่ดาเนินการต้องไม่เป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น โดยหน่วยงำนของรัฐต้องดำเนินกำรตำมหนัง สือ
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ด่วนที่สุดที่ 0217/ว 3001 ลงวันที่ 16 ตุลำคม 2560 เรื่อง ขอส่ง
ประกำศสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยแนวทำงปฏิบัติงำนเพื่อตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนด้ำน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงควำมบริสุทธิ์ใจในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนในกำรเปิดเผย
ข้อมูลควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ
วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บำท และวงเงินเกิน 100,000 บำท
1.5 ส่ งเสริม กำรเผยแพร่ข้ อมูลกำรจัดซื้ อจัดจ้ำ ง ตำมประกำศคณะกรรมกำรข้อมู ล
ข่ำวสำรของรำชกำร เรื่อง กำหนดข้อมูลข่ำวสำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนควำมโปร่งใสและตัวชี้วัดควำมโปร่งใสของ
หน่ ว ยงำนของรั ฐ เป็ น ข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรที่ ต้ อ งไว้ ใ ห้ ป ระชำชนตรวจดู ไ ด้ ต ำมมำตร 9 วรรคหนึ่ ง (8) แห่ ง
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 ข้อ 1 (5) บัญญัติว่ำ หน่วยงานภาครัฐต้องสรุปผล
การจัดหาพั สดุในแต่ ละรอบเดือน ตำมมำตรำ 9 (8) ที่ เป็นไปตำมมติคณะรั ฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ตุลำคม
2560 ที่มีมติให้หน่วยงำนภำครัฐถือปฏิบัติและดำเนินกำรอย่ำงเคร่งครัด ตำมแบบสรุปผลกำรจัดหำพัสดุในแต่
ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ซึ่งมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้
1.5.1 ชื่อรำยกำรที่จะจัดซื้อจัดจ้ำง
1.5.2 วงเงินงบประมำณ
1.5.3 รำคำกลำง
1.5.4 วิธีกำรซื้อหรือจ้ำง
1.5.5 ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
1.5.6 ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
1.5.7 เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
1.5.8 เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
1.6 ส่งเสริมกำรเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงำนอย่ำงตรงไปตรงมำ มีควำมถูกต้อง ชัดเจน
ครบถ้ วนและเป็ น ปัจ จุบั น ประชำชนสำมำรถเข้ ำถึ ง ข้อ มูล ข่ำ วสำรได้ สะดวก และสำมำรถตรวจสอบกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนตำมนโยบำยที่ประกำศไว้ เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช
2560 หมวด 3 สิทธิและเสรีภำพของปวงชนชำวไทย มำตรำ 41 (1) บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับทรำบ
และเข้ำถึงข้อมูลหรือข่ำวสำรสำธำรณะในครอบครองของหน่วยงำนของรัฐตำมที่กฎหมำยบัญญัติ หมวด 5
หน้ำที่ของรัฐ มำตรำ 59 รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่ำวสำรสำธำรณะในครอบครองของหน่วยงำนของรัฐที่มิใช่
ข้อมูลเกี่ ยวกับควำมมั่นคงของรั ฐหรือเป็ นควำมลับของทำงรำชกำรตำมที่กฎหมำยบัญ ญัติ และต้ องจัดให้
ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลหรือข่ำวสำรดังกล่ำวได้โดยสะดวก
1.7 กำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจของหน่วยงำน ส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมี
ส่วนร่วมตำมหลักธรรมำภิบำล ซึ่งขั้นตอน กระบวนกำรต่ำงๆ ที่จะให้ประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมี
ส่วนร่วมนั้น เริ่มจำกกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผนงำน โครงกำร กำรมีส่วนร่วมดำเนินกำรตำม
โครงกำร กำรมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตำมประเมินผล และกำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขพัฒนำ

/2. กรอบแนวทำง...

2. กรอบแนวทางการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
2.1 กำรเผยแพร่แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี
ขั้นตอน
๑.แจ้งรำยละเอียดกำร
จัดทำแผนปฏิบัติกำร
ประจำปี

๒.จัดทำแผนกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง และเสนอขอควำม
เห็นชอบ

๓.ประกำศเผยแพร่
แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

๔.ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

รำยละเอียดกำรดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินกำร
-ประชุมชี้แจงกำรแนวทำงกำรจัดทำ -งำนแผน
แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี
-แจ้งรำยละเอียดวงเงินงบประมำณ
ในกำรจัดทำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประจำปี

ระเบียบ/กฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง
- พระรำชบัญญัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ มำตรำ ๑๑

จัดทำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี -เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
เสนอหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐเพื่อ
ขอควำมเห็นชอบ ซึ่งมีรำยละเอียด
อย่ำงน้อยดังนี้
(๑) ซื่อโครงกำรที่จะจัดซื้อจัดจ้ำง
(๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยประมำณ
(๓) ระยะเวลำที่คำดว่ำจะจัดซื้อจัด
จ้ำง
(๔) รำยกำรอื่นตำมที่กรมบัญชีกลำง
กำหนด
- จัดทำหนังสือขออนุมัติประกำศ
เผยแพร่แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
- นำเสนอเพื่อขออนุมัติ
-ประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำง - หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่
ในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลำง - เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
เว็บไซต์ของสำนักงำนฯ และปิด
ประกำศโดยเปิดเผย ณ สถำนที่ปิด
ประกำศของสำนักงำนฯ

- ระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒
และข้อ ๑๓
- กฎกระทรวง กำหนด
วงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
พัสดุโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
วงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่
ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ
และวงเงินกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงในกำรแต่งตั้งผู้ตรวจ
รับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐
(เอกสำรหมำยเลข ๑)

-ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไป
ตำมแผนและขั้นตอนของระเบียบฯ
ต่อไป

เจ้ำหน้ำที่พัสดุ

/2.2 กำรบันทึก...
2.๒ กำรบันทึกรำยละเอียดวิธีกำรและขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงเป็นระบบ (ตำมมำตรำ ๑๒)
ขั้นตอน
๑. บันทึกรายงานผลการ
พิจารณา

๒. จัดเก็บอย่างเป็นระบบ

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
- เจ้าหน้าที่พัสดุ

บันทึกรายงานผลการพิจารณา
รายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานประกอบตามรายการดังนี้
(๑) รายงานขอซื้อขอจ้าง
(๒) เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความ
คิดเห็นร่างขอบเขตของงาน หรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการ
พิจารณาในครั้นนั้น (ถ้ามี)
(๓) ประกาศและเอกสารเชิญชวน
หรือหนังสือเชิญชวน และเอกสาร
อื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔) ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุก
ราย
(๕) บันทึกรายงานผลการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ
(๖) ประกาศผลการพิจารณา
คัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
(๗) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
รวมทัง้ การแก้ไขสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี)
(๘) บันทึกรายงานผลการตรวจรับ
พัสดุ
-จัดเก็บบันทึกรายงานผลการ
-เจ้าหน้าที่พัสดุ
พิจารณาไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูล เมื่อมี
การร้องขอ

ระเบียบ/กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
-พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๑๒

/2.3 กำรป้องกัน…
2.๓ กำรป้องกันผู้ที่มีหน้ำที่ดำเนินกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ที่ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญำ
(ตำมมำตรำ ๑๓)
ขั้นตอน

รำยละเอียดกำรดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินกำร
1. แนวทำงป้องกัน
จัดทำแนวทำงกำรป้องกันผู้ที่มีหน้ำดำเนินกำรใน เจ้ำหน้ำที่
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น เกี่ยวข้องกับกำร
ข้อเสนอหรือคู่สัญญำ ประกอบด้วย
จัดซื้อจัดจ้ำง
(1) หลักจรรยำบรรณของผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ และ
พ.ศ. 2543
คณะกรรมกำร
(2) แนวทำงปฏิบัติงำนเพื่อตรวจสอบบุคลำกรใน ซื้อหรือจ้ำงทุกชุด
หน่วยงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2560
และแบบแสดงควำมบริสุทธิ์ใจในกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงของหน่วยงำนในกำรเปิดเผยข้อมูลควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่
เจ้ำหน้ำที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ
คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บำท และ
วงเงินเกิน 100,000 บำท
2. ขอควำมเห็นชอบ นำประกำศสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
ว่ำด้วยแนวทำงปฏิบัติงำนเพื่อตรวจสอบบุคลำกร
ในหน่วยงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2560
เสนอผู้อำนวยกำรสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอ
เวียงสำ เพื่อขอควำมเห็นชอบ/พิจำรณำสั่งกำร
3. แจ้งเวียน/เผยแพร่ - แจ้งเวียนเจ้ำหน้ำที่/เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของ
เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ และปิด
หัวหน้ำฝ่ำย
ประกำศ ณ สถำนที่ปิดประกำศของสำนักงำน
บริหำรทั่วไป
สำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ เพื่อสร้ำงควำม
ตระหนักรู้และใช้เป็นแนวทำงในกำรป้องกันกำร
มีส่วนได้ส่วนเสียระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกับผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือข้อสัญญำ
4. มีช่องทำงร้องเรียน นอกจำกนี้ มีช่องทำงสำหรับกำรร้องเรียนหรือ
แจ้งปัญหำกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ผ่ำนช่อง
ทำงกำรรับควำมคิดเห็น
1)โทรศัพท์/โทรสำร : 054-781755
2)เว็บไซต์สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ
http://www.sasuksa.com
3)Facebook : สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอ
เวียงสำ จ.น่ำน

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- พระรำชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560 มำตรำ
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- ระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 25
- หนังสือสำนักงำน
ปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ด่วนที่สุด
ที่ 021/ว3001 ลง
วันที่ 16 ตุลำคม
2560 เรื่อง ขอ
ประกำศสำนักงำน
ปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขว่ำด้วย
แนวทำงปฏิบัติงำน
เพื่อตรวจสอบบุคลำกร
ในหน่วยงำนด้ำนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ.
2560

/3. กลไก...
3. กลไกกำรกำกับติ ดตำมกำรดำเนินกำรตำมกรอบแนวทำงกำรดำเนินกำรเพื่อส่ง เสริมควำม
โปร่ง ใสในกำรจัด ซื้อจัดจ้ำง ให้เจ้ำ หน้ำที่พัสดุ รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมกรอบแนวทำงดำเนินกำรเพื่ อ
ส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงข้ำงต้นเสนอต่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐทุกปี
ประกำศ ณ วันที่ 12 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

(นำยชุมพล สุทธิ)
สำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ

