
 
กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

๑. กรอบแนวทางการดำเนนิการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๑.๑ การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ตามมาตรา ๑๑) 

ขั้นตอน รายละเอียด 
การดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ดำเนินการ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๑. แจ้งรายละเอียด 
งบประมาณทีไ่ด้รับ 
จัดสรร 

แจ้งรายละเอียดโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร 
มายังกลุ่มงานพสัด ุ

เจ้าหน้าที ่
รับผิดชอบงาน
แผน 

- พระราชบญัญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐มาตรา ๑๑ 
 
 - ระเบียบกระทรวงการคลงั 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้งและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ 
และข้อ ๑๓ 
 
- กฎกระทรวง กำหนด 
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสด ุ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 
การจัดซื้อจัดจ้างทีไ่ม่ทำ 
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และ 
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างใน 
การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพสัด ุ
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   (เอกสารหมายเลข ๑) 

๒. จัดทำแผนการ 
จัดซื้อจัดจ้าง และ 
เสนอขอความเห็นชอบ 

- จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปี เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ 
ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 
(๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจา้ง 
(๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 

โดยงบประมาณ 
(๓) ระยะเวลาที่คาดวา่จะจัดซื้อ 

จัดจ้าง 
(๔) รายการอ่ืนตามที่กรมบัญชีกลาง 

กำหนด 
- จัดทำหนังสือขออนุมัติประกาศ 
เพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
- นำเสนอเพื่อขออนุมัติ 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ

๓. ประกาศเผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง 
เว็บไซต์ของสำนักงานฯ และปิด 
ประกาศโดยเปดิเผย ณ สถานทีป่ิด 
ประกาศของสำนักงานฯ 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ

๔. ดำเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

ดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งให้เป็นไป 
ตามแผนและขั้นตอนของระเบียบฯ 
ต่อไป 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ  

 

/๑.๒ การบันทึก... 



๑.๒ การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (ตามมาตรา ๑๒) 

ขั้นตอน รายละเอียด 
การดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ดำเนินการ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๑. บันทึกรายงาน 
ผลการพิจารณา 
 

เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละ 
โครงการ ให้ดำเนินการบนัทึกรายงานผลการ 
พิจารณารายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการ 
ตามรายการดังนี ้
(๑) รายงานขอซื้อขอจ้าง 
(๒) เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น 

ร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผล
การพิจารณาในครั้งนั้น (ถา้มี) 
(๓) ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือ 

หนังสือเชิญชวน และเอกสารอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
(๔) ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
(๕) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือก 

ข้อเสนอ 
(๖) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
(๗) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้ง 

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้าม)ี 
(๘) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพสัดุ 

เจ้าหน้าที ่
งบประมาณ 

- พระราชบญัญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐มาตรา ๑๒  
 
- ระเบียบกระทรวงการคลงั 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้งและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ข้อ ๑๖ 
  (เอกสารหมายเลข ๒) 

๒. ขอความเห็นชอบ 
 

นำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความ 
เห็นชอบ 
 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ

๓. ประกาศเผยแพร ่ ประกาศเผยแพร่บนัทึกรายละเอียดวิธีการและ 
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ

๔. จัดเก็บอย่างเป็น 
ระบบ 
 

จัดเก็บบันทึกรายงานผลการพิจารณาฯ 
ไว้อย่างเปน็ระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจดู 
ข้อมูล เมื่อมีการร้องขอ 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ  

 

/๑.๓ การป้องกัน... 

 



๑.๓ การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจา้ง เปน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา (ตามมาตรา ๑๓) 

วิธีการ รายละเอียดการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
คำเนินการ 

กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

๑. จัดทำแนวทาง 
การป้องกัน 

จัดทำแนวทางการป้องกันผูท้ี่มหีน้าที่ดำเนินการในการ 
จัดซื้อจัดจ้าง เปน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยืน่ข้อเสนอหรือ 
คู่สัญญา ประกอบด้วย 
- หลักจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัตงิานดา้นพสัดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
- พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐-๑๐๓ 
- แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความ 
เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การกำชับ ดูแลสอดส่องผูป้ฏบิัติงาน ภายใต้การกำกบั 
ดูแลของผู้บังคับบัญชาตามลำดบัชั้น 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ - พระราชบญัญัต ิ
การจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐มาตรา ๑๓ 

(เอกสาร 
หมายเลข ๓) 

๒. ขอความ 
เห็นชอบ 

นำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อความเห็นชอบ เจ้าหน้าที่พสัด ุ

๓. แจ้งเวียน/ 
เผยแพร ่

แจ้งเวียนเจ้าหน้าที่/เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงานฯ 
และปิดประกาศ ณ สถานทีป่ิดประกาศของสำนักงานฯ 
เพื่อสร้างความตระหนักรู้และใชเ้ป็นแนวทางในการป้องกัน 
การมีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างเจา้หน้าที่ของรัฐกับผูย้ื่น 
ข้อเสนอหรือคู่สัญญา 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ
 
 

 

๔. มีช่องทาง 
ร้องเรียน 

นอกจากนี้ มีขั้นตอนสำหรับช่องทางร้องเรียนในการแจ้ง 
ปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ให้ผู้ติดต่อขอรับบริการ 
สามมารถร้องเรียนได้ผา่นช่องทางการรับความคิดเห็น 
ทางหมายเลข โทรศัพท์ 075 529015 กล่องรับความคิดเห็น 
หรือ ทาง E-mall :s_khanom@hotmail.com 
Line : สาธารณสุขอำเภอขนอม 

 

 

หมายเหตุ: คณะกรรมการซื้อหรือจ้างมี ๕ ชุด ได้แก่ 

     (๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 

     (๒) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก (๔) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโยวิธีเฉพาะเจาะจง และ 

     (๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ 

๒. กลไกการกำกับติดตามการดำเนินการตามกรอบแนวทางการดำเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 

 ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการดำเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส 

ในการจัดซื้อจัดจ้างข้างต้น เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุก ๖ เดือน 
 

....................................................................                                     


