
กรอบแนวทางการดําเนินการเพ่ือสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

1. การเผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป  

(ตามมาตรา 11 พระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) 
 

ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ 

กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

1. แจงรายละเอียด

งบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรร 

แจงรายละเอียดโครงการจัดซ้ือจัดจางตาม

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมายังกลุมงาน

พัสดุ/งานกอสราง  

นิคม อุทุมพร 

ขวัญใจ มีสุข 

 

- พระราชบัญญตัิจัดซื้อ

จัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

มาตรา 11 

 

- ระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวย

การจัดซื้อจดัจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ขอ 11 ขอ 

12 และ ขอ 13 

 

 

 

 

- กฎกระทรวงกําหนด

วงเงินการจัดซื้อจัดจาง

พัสดุโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง วงเงิน

การจัดซื้อจดัจางท่ีไมทํา

ขอตกลงเปนหนังสือและ

วงเงินการจัดซื้อจัดจาง

ในการแตงตั้งผูตรวจรับ

พัสดุ พ.ศ. 2560 

2. จัดทําแผนการ

จัดซ้ือจัดจางและ

เสนอขอความ

เห็นชอบ 

- จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป 2562

เสนอสาธารณสุขอําเภอนานเพ่ือขอความ

เห็นชอบซ่ึงมีรายละเอียดอยางนอย ดังนี้ 

1. ชื่อโครงการ/รายการท่ีจะจัดซ้ือจัดจาง 

2. วงเงินท่ีจะจัดซ้ือจัดจางโดยประมาณ 

3. ระยะเวลาท่ีคาดวาจะจัดซ้ือจัดจาง 

4. รายการอ่ืนตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

- จัดทําหนังสือขออนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร

แผนการจัดซ้ือจัดจาง 

- เสนอเพ่ือขออนุมัติจาก นพ.สสจ.นาน 

เจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบงาน

พัสดุ 

- มยุรี สุขไตรภพ 

3. ประกาศเผยแพร

แผนการจัดซ้ือจัด

จาง 

- ประกาศเผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจางใน

ระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลาง เว็บไซตของ

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนานและปด

ประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศ

ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาน 

ภายใน 30 วันทําการ หลังจากไดรับการ

จัดสรรงบประมาณ 

- มีคําสั่งมอบหมายเจาหนาท่ีในการปด

ประกาศ และปลดประกาศท่ีชัดเจน 

เจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบงาน

พัสดุ 

- มยุรี สุขไตรภพ 

4. ดําเนินการจัดซ้ือ

จัดจาง 

ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปตามแผน

และข้ันตอนของระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป 

 

เจาหนาท่ี 

- งานพัสดุ  

- งานวิชาการ 

-งานสงเสริมฯ  
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2. การบันทึกรายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจางอยางเปนระบบ 

(ตามมาตรา 12 พระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) 

ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ 

กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

1. บันทึกรายงานผล

การพิจารณา 

เม่ือสิ้นสุดกระบวนการจัดซ้ือจัดจางในแตละ

โครงการ  ใหดําเนินการบันทึกรายงานผล

พิจารณารายละเอียด  วิธีการและข้ันตอนการ

จัด ซ้ือจัดจ างพรอม ท้ัง เอกสารหลักฐาน

ประกอบรายการดังนี้ 

   1. รายงานขอซ้ือขอจาง และแนบแบบ

แสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซ้ือจัดจางฯ 

   2. เอกสารเก่ียวกับการรับฟงความคิดเห็น 

ร างขอบเขตของงาน หรือรายละเ อียด

คุณลักษณะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง และผล

การพิจารณาในครั้งนั้น (ถามี) 

   3. ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือ

หนังสือเชิญชวน และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

   4. ขอเสนอของผูยื่นขอเสนอทุกราย 

   5. บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือก

ขอเสนอ 

   6. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผูชนะ

การจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก 

   7. สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ รวมท้ัง

การแกไขหรือขอตกลงเปนหนังสือ (ถามี) 

   8. บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 

เจาหนาท่ี 

- งานบริหาร 

- งานวิชาการ 

- งานสงเสริมฯ 

- พระราชบัญญัติ

จัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 มาตรา 

12 

- ระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา

ดวยการจัดซ้ือจัดจาง

และการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ขอ 16 

 

 

2. รายงานผลการ

ดําเนินการตาม

แผนการจัดซ้ือจัด

จางประจําป 

รายงานผลการดําเนินการตามแผนการจัดซ้ือ

จัดจางประจําป งบลงทุนรายงาน ทุกไตรมาส 

งบดําเนินงานรายงานทุกๆ 6 เดือน อยางเปน

ระบบ เพ่ือประโยชนในการตรวจดูขอมูลเม่ือ

มีการรองขอ ประกอบดวย  

1. ชื่อโครงการ/รายการท่ีซ้ือจางแลว 

2. วงเงินท่ีไดจัดซ้ือจัดจาง 

3. ระยะเวลาท่ีไดจัดซ้ือจัดจาง 

4. วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

เจาหนาท่ี 

- งานบริหาร 

- งานวิชาการ 

- งานสงเสริมฯ 
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2. การบันทึกรายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจางอยางเปนระบบ (ตอ) 

(ตามมาตรา 12 พระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) 
 

ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ 

กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

3. ขอความเห็นชอบ ทําหนังสือรายงานสาธารณสุขอําเภอนาน 

เพ่ือขอความเห็นชอบ /พิจารณาสั่งการ และ

ขออนุญาตเผยแพรขอมูลลง เว็บไซตของ

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาน   

ทวีศักดิ์ จันตระ - พระราชบัญญตัิจัดซื้อ

จัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

มาตรา 12 

 

- ระเบียบ

กระทรวงการคลังวา

ดวยการจัดซ้ือจัดจาง

และการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ขอ 16 

 

4. ประกาศเผยแพร ประกาศเผยแพร 

1. บันทึกรายละเอียดบันทึกรายงานผล

พิจารณารายละเอียด  วิธีการและข้ันตอนการ

จัดซ้ือจัดจาง 

2. รายงานผลการดําเนินการตามแผนการ

จั ด ซ้ื อจั ดจ า งประจํ าป  ลง เว็ บ ไซต ของ

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาน 

ทวีศักดิ์ จันตระ 

5. จัดเก็บอยางเปน

ระบบ 

จัดเก็บบันทึกรายละเอียดบันทึกรายงานผล

พิจารณารายละเอียด  วิธีการและข้ันตอนการ

จัดซ้ือจัดจาง และรายงานผลการดําเนินการ

ตามแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป ไวอยาง

เปนระบบ เพ่ือประโยชนในการตรวจดูขอมูล

เม่ือมีการรองขอ 

ขวัญใจ มีสุข 
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3. การปองกันผูมีหนาท่ีดําเนินการในการจัดซ้ือจัดจาง เปนผูมีสวนไดสวนเสียกับผูยื่นขอเสนอ หรือคูสัญญา

(ตามมาตรา 13 พระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) 
 

ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ 

กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

1. แนวทาง

ปองกัน 

ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบ

บุคลากรในหนวยงานดานการจัดซ้ือจัดจาง พ.ศ. 

2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซ้ือจัด

จางของหนวยงานในการเปดเผยขอมูลความขัดแยง

ทางผลประโยชนของหัวหนาเจาหนาท่ี เจาหนาท่ี 

และผูตรวจรับพัสดุ จํานวน 2 แบบ คือ วงเงิน

เล็กนอยไมเกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 

100,000 บาท 

เจาหนาท่ี

เก่ียวของกับการ

จัดซ้ือจัดจาง 

และ

คณะกรรมการ

ซ้ือหรือจางทุก

ชุด 

- พระราชบัญญัติจัดซ้ือ

จัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 มาตรา 13  

 

- ระเบียบ

กระทรวงการคลังวา

ดวยการจัดซ้ือจัดจาง

และการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 

25 

 

- หนังสือสํานักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ดวนท่ีสุดท่ี 

021/ว3001 ลงวันท่ี 

16 ตุลาคม 2560 เรื่อง 

ขอประกาศสํานักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุขวาดวย

แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือ

ตรวจสอบบุคลากรใน

หนวยงานดานการ

จัดซ้ือจัดจาง พ.ศ. 

2560 

2. ขอความ

เห็นชอบ 

นําประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวา

ดวยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากรใน

หนวยงานดานการจัดซ้ือจัดจาง พ.ศ. 2560 เสนอ

สาธารณสุขอําเภอนาน เพ่ือขอความเห็นชอบ/

พิจารณาสั่งการ และขออนุญาตเผยแพรขอมูลลง

เว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาน  

ทวีศักดิ์ จันตระ 

3. แจงเวียน/

เผยแพร 

- แจงเวียนเจาหนาท่ีในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

นาน และพ้ืนท่ีระดับตําบล ถือปฏิบัติตามประกาศฯ 

- เผยแพรขอมูลดังกลาวลงเว็บไซตสํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอนาน 

กลุมงานนิติการ 

4. มีชองทาง

รองเรียน 

นอกจากนี้ มีชองทางสําหรับการรองเรียนหรือแจง

ปญหาการทุจริตของเจาหนาท่ี ผานชองทางดังนี ้

1. เว็บไซตสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาน  

www.sasukmuangnan.go.th  

2. โทรศัพท/โทรสาร : 054-710911 / 054775138 

กลุมงานนิติการ 

                 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

 

 


