
กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

1. กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
1.1 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี (ตามมาตรา 11) 

 
ขั้นตอน รายละเอียด 

การด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1.แจ้งรายละเอียด
งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร 

แจ้งรายละเอียดโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรมายัง
กลุ่มงานพัสดุ 

เจ้าหน้าท่ี
งบประมาณ 

-พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  
มาตรา 11 
 
-ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560  
ข้อ 11 ข้อ 12 และข้อ 13 
 
-กฎกระทรวง ก าหนดวงเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างท่ีไม่ท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และ
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างใน
การแต่งต้ังผู้ตรวจรับพัสดุ 
พ.ศ. 2560  
(เอกสารหมายเลข 1) 

2.จัดท าแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างและเสนอขอ
ความเห็นชอบ 

-จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอ
ความเห็นชอบ ซึ่งมีรายละเอียดอย่าง
น้อย ดังนี ้
 (1) ช่ือโครงการท่ีจะจัดซื้อจัดจ้าง 
 (2) วงเงินท่ีจะจัดซื้อจัดจ้างโดย
งบประมาณ 
 (3) ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซื้อจัด
จ้าง 
 (4) รายการอื่นตามท่ีกรมบัญชีกลาง
ก าหนด 
-จัดท าหนังสือขออนุมัติประกาศ เพื่อ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
-น าเสนอเพื่อขออนุมัติ 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

3.ประกาศเผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง 
เว็บไซต์ของส านักงานฯ และปิด
ประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิด
ประกาศของส านักงานฯ 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

4.ด าเนินการจัดซื้อ    
จัดจ้าง 

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม
แผนและขั้นตอนของระเบียบฯ ต่อไป 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

 
 

/1.2 การบันทึก... 



1.2 การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (ตามมาตรา 12) 
ขั้นตอน รายละเอียด 

การด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

กฏหมายที่เก่ียวข้อง 

1.บันทึกรายงานผลการ
พิจารณา 

เมื่อส้ินสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใน
แต่ละโครงการให้ด าเนินการบันทึก
รายงานผลการพิจารณารายละเอียด 
วิธีการและขั้นตอนตามรายการดังนี ้
(1)รายงานขอซื้อขอจ้าง 
(2)เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความ
คิดเห็นร่างขอบเขตของงาน หรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ท่ีจะซื้อหรือจ้างและผลการพิจารณาใน
ครั้งนั้น (ถ้ามี) 
(3)ประกาศ เอกสารเชิญชวนหรือ
หนังสือเชิญชวน และเอกสารอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 
(4)ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
(5)บันทึกรายงานผลการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 
(6)ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้
ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือก 
(7) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
รวมท้ังการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือ (ถ้ามี) 
(8) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 

เจ้าหน้าท่ี
งบประมาณ 

-พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560  
มาตรา 12 
 
-ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560 ข้อ 16 
(เอกสารหมายเลข 2) 

2.ขอความเห็นชอบ น าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อ
ขอความเห็นชอบ 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

3.ประกาศเผยแพร่ ประกาศเผยแพร่บันทึกรายละเอียด
วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

4.จัดเก็บอย่างเป็นระบบ จัดเก็บบันทึกรายงานผลการพิจารณาฯ
ไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจดูข้อมูล เมื่อมีการร้องขอ 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

 
 

/1.3 การป้องกัน... 



1.3 การป้องกันผู้ท่ีมีหน้าท่ีด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือคู่สัญญา (ตามมาตร 13) 

ขั้นตอน รายละเอียด 
การด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

กฏหมายที่เก่ียวข้อง 

1.จัดท าแนวทางการ
ป้องกัน 

จัดท าแนวทางการป้องกันผู้ท่ีมีหน้าท่ี
ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 
ประกอบด้วย 
-หลักจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
พ.ศ. 2543 
-พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต     
พ.ศ.2542 มาตรา 100-103 
-แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
-การก าชับ ดูแลสอดส่องผู้ปฏิบัติงาน ภายใต้
การก ากับดูแลของผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
ช้ัน 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ -พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560  
มาตรา 13 
 (เอกสารหมายเลข 3) 

2.ขอความเห็นชอบ น าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอ
ความเห็นชอบ 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

3.แจ้งเวียน/เผยแพร่ แจ้งเวียนเจ้าหน้าท่ี/เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
ส านักงานฯและปิดประกาศ ณ สถานท่ีปิด
ประกาศของส านักงานฯ เพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้และใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน
การมีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
กับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

4.มีช่องทางร้องเรียน นอกจากนี้ มีข้ันตอนส าหรับช่องทางร้องเรียน
ในการแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี ให้
ผู้ติดต่อขอรับบริการสามารถร้องเรียนได้ผ่าน
ช่องทางการรับความคิดเห็นทางหมายเลข  
Call center 053-350511 
E-mail. Sansaipublichealth@gmail.com 
Facebook  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย 
Line สสอ.สันทราย 

 

/2. กลไก... 

mailto:Sansaipublichealth@gmail.com


2. กลไกการก ากับติดตามการด าเนินการตามกรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุ รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างข้างต้น เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุก 6 เดือน 

*********************************** 


