
 



 





กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธาน ี

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

๑. กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 ๑.๑ การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี (ตามมาตรา ๑๑) 

ขั้นตอน 
รายละเอียด 

การด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

กลไกการก ากับติดตาม/
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

๑. แจ้งรายละเอียดงบ 
ประมาณที่ได้รับจัดสรร 

แจ้งรายละเอียดโครงการจัดซื้อจัดจ้างตาม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรมายังกลุ่มงานพัสดุ 

เจ้าหน้าที่การเงิน -พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ 

 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และ ข้อ ๑๓ 

 

- กฎกระทรวง ก าหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท า

ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ 

๒.จัดท าแผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง และเสนอขอ
ความเห็นชอบ 

-จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ 

ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 
 (๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 

 (๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยงบประมาณ 

 (๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อ 

จัดจ้าง 

 (๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
- จัดท าหนังสือขออนุญาตประกาศเพ่ือเผยแพร่
แผน การจัดซื้อจัดจ้าง 

- น าเสนอเพ่ือขออนุมัติ 

หัวหน้าเจ้าหน้าทีแ่ละ
เจ้าหน้าที่ 

ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ 



 ข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้ง
ผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เอกสารหมายเลข ๑) 
 

๓. ประกาศเผยแพร่ 
แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ 
e-GP ของกรมบัญชีกลาง  
เว็บไซต์ของส านักงานฯ และปิดประกาศโดย
เปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของส านักงานฯ 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
และเจ้าหน้าที่ 

ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ 

๔. ด าเนินการจัดซื้อ จัด
จ้าง 

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและ
ขั้นตอนของระเบียบฯ ต่อไป 

 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
และเจ้าหน้าที่ 

 ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ 

 

๑.๒ การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (ตามมาตรา ๑๒) 

ขั้นตอน 
รายละเอียด 

การด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

กลไกการก ากับติดตาม/
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

๑.บันทึกรายงานผลการ
พิจารณา 

เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละ
โครงการ ให้ด าเนินการบันทึกรายงานผลการ
พิจารณารายละเอียด วิธีการและข้ันตอนการตาม
รายการดังต่อไปนี้ 
(๑) รายงานขอซื้อขอจ้าง 
(๒) เอกสารที่เก่ียวกับการรับฟังความคิดเห็น ร่าง
ขอบ เขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผล
การพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี) 
(๓) ประกาศและเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือ 

เจ้าหน้าที่การเงิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ 



เชิญชวนและเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
(๔) ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
(๕) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 
(๖) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ การ
จัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
(๗) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการ
แก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(ถ้ามี) 
(๘) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
 

 
 
 
 

 

๒. ขอความเห็นชอบ น าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือขอความ
เห็นชอบ 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่และ
เจ้าหน้าที่ 

ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ 

๓.ประกาศเผยแพร่ ประกาศเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่และ
เจ้าหน้าที่ 

ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ 

๔.จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ 

จัดเก็บบันทึกรายงานผลการพิจารณาฯ ไว้อย่าง
เป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูล เมื่อ
มีการร้องขอ 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่และ
เจ้าหน้าที่ 

ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ 

 

 

 

 



๑.๓ การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา (ตามมาตรา ๑๓) 

ขั้นตอน 
รายละเอียด 

การด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

กลไกการก ากับติดตาม/
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

๑.จัดท าแนวทางการ

ป้องกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.ขอความเห็นชอบ 

 

จัดท าแนวทางการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการ

ในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้

ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ประกอบด้วย 

-หลักจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติด้านพัสดุ พ.ศ.

๒๕๔๓ 

-พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๑๐๐-๑๐๓ 

-แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึง

ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาในการจักซื้อจัด

จ้าง 

-การก าชับ ดูแลสอดส่องผู้ปฏิบัติงาน ภายใต้การ

ก ากับดูแลของผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
 

 

น าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อความ

เห็นชอบ  

หัวหน้าเจ้าหน้าที่และ
เจ้าหน้าที่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่และ

เจ้าหน้าที่ 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ มาตรา ๑๓  
(เอกสารหมายเลข ๓) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ 
 
 



๓.แจ้งเวียน/เผยแพร่ 

 

 

 

 

๔.มีช่องทางร้องเรียน 

แจ้งเวียนเจ้าหน้าที่/เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ

ส านักงานฯและปิดประกาศ ณ สถานที่ปิด

ประกาศของส านักงานฯ เพื่อสร้างความตระหนัก

รู้และใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการมีส่วนได้

ส่วนเสียระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับผู้อ่ืนข้อเสนอ

หรือคู่สัญญา 

นอกจากนี้ มีข้ันตอนส าหรับช่องทางร้องเรียนใน

การแจ้งปัญหา การทุจริตของเจ้าหน้าที่ ให้ผู้

ติดต่อขอรับบริการสามารถร้องเรียนได้ผ่านช่อง

ทางการรับความคิดเห็นทางหมายเลข โทร. 

๐๔๒-๓๘๗๑๕๙ 

 ทางWebsite : 

https://hnongsang1.blogspot.com// 

Line:ข่าว สสอ.วังสามหมอ 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่และ

เจ้าหน้าที่ 

 

 

 

 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่และ

เจ้าหน้าที่ 

 

ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ:คณะกรรมการซื้อหรือจ้างมี ๕ ชุด ได้แก่ 

(๑)คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา (๓) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก (๔) คณะกรรมการซื้อ

หรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๕) คณะกรรมการซื้อจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ 

 
 



๒.กลไกการก ากับติดตามการด าเนินการตามกรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

       ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่  รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างข้างต้น เสนอต่อ สาธารณสุขอ าเภอ 

วังสามหมอ ทุก ๓ เดือน 


