
บันทึกขอความ 
สวนราชการ   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  กลุมงานบริหาร  งานนิติการ  โทร ๐ ๗549 1192                              

ที ่ นศ 1032 / พิเศษ        วันที ่  6   ธันวาคม   ๒๕๖๑           

เรื่อง   เสนอประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนเพื่อพิจารณาลงนาม 
เรียน   สาธารณสุขอําเภอนาบอน 

                 ดวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ไดจัดทําประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
วาดวยแนวทางการปฏิบัติงานในหนวยงานดานการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ.256๒ ในการตรวจสอบบุคลากรใน
หนวยงานถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองานในการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ.256๒ เพื่อใหหนวยงานและบุคลากรในสังกัด 
ใชเปนแนวทางการในปฏิบัติงานดานพัสดุ นั้น 
   ในการนี้ งานนิติการ กลุมงานบริหาร  จึงขอเสนอลงนามประกาศประกาศสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอนาบอนวาดวยแนวทางการปฏิบัติงานในหนวยงานดานการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ.256๒ พรอมกันนี้ขออนุมัติ
เผยแพรประกาศดังกลาวทางเว็บไซตสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาลงนาม 

        
 
 

            (นายสุทธิพันธ ลิ่มพรรณ) 
                          สาธารณสุขอําเภอนาบอน 
 
 
 
 

-ทราบ ลงนามแลวและประกาศขึ้นเว็บไซตฯ 
 
 
   (นางณิชมน  รัตนคช) 
สาธารณสุขอําเภอนาบอน 
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กรอบแนวทางการดําเนินการเพื่อสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง   
ตามประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนวาดวยแนวทางการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ.2562  
ลงวันที่ 6  ธันวาคม  2561  

 

๑. กรอบแนวทางการดําเนินการเพ่ือสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง 
๑.๑ การเผยแพรการจัดซื้อจัดจางประจําป (ตามมาตรา ๑๑) 

ขั้นตอน 
รายละเอียดการดําเนินการ 

 
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ 

ระเบียบ/กฎหมายที่เก่ียวของ 

๑.แจงรายละเอียด
การจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําป 

-ประชุมชี้แจงการแนวทางการจัดทําแผนการ
จัดซื้อจัดจางประจําป 
-แจงรายละเอียดวงเงินงบประมาณในการ
จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป 
(ภายใน 7 วันทําการ ถัดไปจากการไดรับ
แจงการจัดสรรงบประมาณ) 

- ผูชวยสาธารณสุข
อําเภอ (บริหาร) 
 
(นายสุทธิพันธ 

              ลิ่มพรรณ) 

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ 
- ระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ขอ ๑๑ ขอ ๑๒ และขอ ๑๓ 
- กฎกระทรวง กําหนด วงเงิน
การจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อ
จัดจางที่ไมทําขอตกลงเปน
หนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จางในการแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

๒.จัดทําแผนการ
จัดซื้อจัดจาง และ
เสนอขอความ
เห็นชอบ 

จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจาป เสนอ
หัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ 
ซึ่งมีรายละเอียดอยางนอยดังนี้ 
(๑) ซื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจาง 
(๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจาง โดยประมาณ 
(๓) ระยะเวลาที่คาดวาจะจัดซื้อจัดจาง 
(๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
- จัดทําหนังสือขออนุมัติประกาศเผยแพร
แผนการจัดซื้อจัดจาง 
- นําเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
(ภายใน 15 วันทําการ ถัดไปจากการไดรับ 
แจงการจัดสรรงบประมาณ) 

- เจาหนาที ่
 
(นายวชิระ   ขนานชี) 

๓.ประกาศเผยแพร
แผนการจัดซื้อจัด
จาง 

-ประกาศเผยแพรการจัดซื้อจัดจางในระบบ 
e-GP ของกรมบัญชีกลางเว็บไซตของ
สํานักงานฯ และปดประกาศโดยเปดเผย ณ 
สถานที่ปดประกาศของสานักงานฯ 
(ภายใน 30 วันทําการ ถัดไป จากการไดรับ 

แจงการจัดสรร งบประมาณ ) 

- หัวหนาเจาหนาที่ 
 
(นายวีระศักดิ ์

ประดาศักดิ์) 

 
- เจาหนาที ่
(นายวชิระ   ขนานชี) 

๔.ดําเนินการจัดซื้อ
จัดจาง 

-ดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามแผน
และข้ันตอนของระเบียบฯ ตอไป 
(ระยะเวลาการดําเนินงานตามกําหนดใน 
กระบวนการจัดหา/จัดซื้อจัดจาง/สัญญา) 

- เจาหนาที ่
(นายวชิระ   ขนานชี) 
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๑.๒ การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางอยางเปนระบบ (ตามมาตรา ๑๒) 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ 

ระเบียบ/กฎหมายที่เก่ียวของ 

๑. บันทึกรายงานผล
การพิจารณา 

บันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียด 
วิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจางพรอมทั้ง
เอกสารหลักฐานประกอบตามรายการดังนี้ 
(๑) รายงานขอซ้ือขอจาง 
(๒) เอกสารเกี่ยวกับการรับฟงความคิดเห็นราง
ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซ้ือหรือจาง และ
ผลการพิจารณาในครั้นนั้น (ถามี) 
(๓) ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือ
เชิญชวน และเอกสารอื่นที่เก่ียวของ 
(๔) ขอเสนอของผูยื่นขอเสนอทุกราย 
(๕) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือก
ขอเสนอ 
(๖) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผูชนะการ
จัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก 
(๗) สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ รวมทั้งการ
แกไขสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ (ถามี) 
(๘) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
(ระยะเวลาการดําเนินงานตามกําหนดใน
กระบวนการจัดหา/จัดซื้อจัดจาง/สัญญา) 

- หัวหนาเจาหนาที่ 
 
(นายวีระศักดิ ์

ประดาศักดิ์) 

 
- เจาหนาที ่
(นายวชิระ   ขนานชี) 

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
มาตรา ๑๒ 

๒. จัดเก็บอยางเปน
ระบบ 

-จัดเก็บบันทึกรายงานผลการพิจารณาไวอยาง
เปนระบบ เพื่อประโยชนในการตรวจดูขอมูล 
เมื่อมีการรองขอ 
(งบลงทุนรายงานทุกไตรมาส  งบดําเนินงาน 
รายงานทุก 6 เดือน) 

- เจาหนาที ่
(นายวชิระ   ขนานชี) 
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๑.๓ การปองกันผูที่มีหนาที่ดําเนินการในการจัดซื้อจัดจาง เปนผูมีสวนไดสวนเสียกับผูที่ยืน่ขอเสนอหรือคูสัญญา  
(ตามมาตรา ๑๓) 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ 

ระเบียบ/กฎหมายที่
เกี่ยวของ 

๑. จัดทําแนวทาง
การปองกัน 

-จัดทําแนวทางปฏิบัติงานในหนวยงานดานการ
จัดซื้อจัดจางเพื่อปองกันผูที่มีหนาที่ดําเนินการในการ
จัดซื้อจัดจาง เปนผูมีสวนไดสวนเสียกับผูยื่นขอเสนอ
หรือคูสัญญา  
-ประกาศมาตรการ หรือแนวทางปองกันผูเกี่ยวของมี
ผลประโยชนทับซอนในการจัดซื้อจัดจางของ
หนวยงาน อยางชัดเจน 
-ทําประกาศแนวทางดําเนินงาน เพื่อแสดงความ
โปรงใส สุจริต และมีคุณธรรมแกทุกฝาย ระหวางผูมี
หนาที่จัดซื้อจัดจาง ผูยื่นขอเสนอราคา ผูมีสวนไดเสีย 
- การกําชับ ดูแลสอดสองผูปฏิบัติงาน ภายใตการ
กํากับดูแลของผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 
(ระยะเวลาการดําเนินงานตามกําหนดใน
กระบวนการจัดหา/จัดซื้อจัดจาง/สัญญาตาม 
โครงการจัดซื้อจัดจางนั้น) 

- เจาหนาที ่
(นายวชิระ  ขนานชี) 

 

๒. ขอความเห็นชอบ 
แนวทางปฏิบัติงาน
ในหนวยงานดานการ
จัดซื้อจัดจาง 

นําเสนอหัวหนาหนวยงานเพื่อขอความเห็นชอบ 
 
(ภายใน 3 วันทําการ ถัดไปจากการไดรับขอมูล 
ที่เกี่ยวของหรือไดรับความเห็นชอบ/พิจาณาสั่ง
การจากผูบริหาร) 

-หัวหนาเจาหนาที่ 
(นายวีระศักดิ ์

ประดาศักดิ์) 

- เจาหนาที ่
(นายวชิระ   ขนานชี 

 

๓. แจงเวียน/
เผยแพร 

แจงเวียน/เผยแพรเจาหนาที่ทางเว็บไซตของ 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน และปด
ประกาศ ณ บอรดประชาสัมพันธ เพื่อสรางความ
ตระหนักรูและใชเปนแนวทางในการปองกันการมี
สวนไดสวนเสียระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับผูขาย
หรือผูรับจาง 
(ภายใน 3 วันทําการ ถัดไปจากการไดรับขอมูลฯ) 

- เจาหนาที ่
(นายวชิระ  ขนานชี) 

-พรบ.ขอมูลขาวสาว พ.ศ.
๒๕๔๐ มาตรา ๙ 
-ระเบียบ กค.วาดวยการ
จัดซื้อจัดจางฯ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 
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๔. มีชองทางการ
รองเรียน 

-มีคูมือปฏิบัติการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจาง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  
-มีชองทางการรองเรียนในการแจงปญหาการทุจริต
ของเจาหนาที่ ใหผูติดตอขอรับบริการสามารถ
รองเรียนไดผานชองทาง ดังนี้ 
๑. ติดตอดวยตนเองท่ี ศูนยรับเรื่องรองเรียน  
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
๒. ทางจดหมาย โดยสงมาที่ สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอนาบอน ถ.ราษฎรบํารุง 2 ซ.2 ม.11 
ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีฯ 80220 
๓. ชองทาง www.phonabon.go.th 
๔. โทรศัพท 0 75491 192  
    โทรสาร  0 7549 1855 
 
(ระยะเวลาการดําาเนินงานตามประเด็นขอ 
รองเรียนนั้น) 

เจาหนาที่รับเรื่อง
รองเรียน 

 

 

๑.๔ มาตรการปองกันการละเวนปฏิบัติหรือลงโทษผูกระทําผิดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจาง  
(พรบ.การจัดซื้อจัดจางฯ มาตรา ๑๒๐-๑๒๑) 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ 

ระเบียบ/กฎหมายที่เก่ียวของ 

๑.จัดทําแนวทาง
ปองกัน 

-กําหนดมาตรการการละเวนการปฏิบัติหนาที่ฯ 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
-มีคูมือปฏิบัติการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจาง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
นาบอน 

-หัวหนาเจาหนาที่ 
(นายวีระศักดิ ์

ประดาศักดิ์) 

 

-พรบ.วาดวยการปองกันและ
ปราบปรามทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ 
และแกไขเพิ่มเติม 

๒.การขอความ
เห็นชอบ และแจง
เวียนเผยแพร 

-นําเสนอหัวหนาหนวยงานเพื่อขอความ
เห็นชอบ 
-แจงเวียนใหทุกกลุมงานทราบ ทางเว็บไซตของ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน และปด
ประกาศ ณ บอรดประชาสัมพันธ 

-หัวหนาเจาหนาที่ 
(นายวีระศักดิ ์

ประดาศักดิ์) 

 

๓.การพิจารณา
ลงโทษผูละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่ หรือ
กระทําผิดมาตรการ 
หรือกฎหมาย 

-แตงตั้งกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง ใหแลว
เสร็จภายใน ๗ วัน 
-กรณีท่ีตรวจสอบขอเท็จจริงแลวพบวา มีเหตุ
นาเชื่อถือ และเปนกรณีท่ีทําใหเกิดความ
เสียหายแกราชการ หรือทําใหเกิดความ
เดือดรอนแกประชาชน แมผลการตรวจสอบยัง
ไมอาจสรุปความผิดไดชัดเจนถึงข้ันชี้มูล
ความผิด ใหพิจารณาปรับยายงานใหเหมาะสม 

- คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ขอเท็จจริง 
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๒. กลไกการกํากับติดตามการดําเนินการตามกรอบแนวทางการดําเนินการเพื่อสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง  
ใหเจาหนาทีร่ายงานผลการดําเนินงานตามกรอบแนวทางดําเนินการเพื่อสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจางขางตนเสนอ

ตอหัวหนาหนวยงานโดย รายงานผลการติดตามความคืบหนารายงโครงการและเผยแพรทุกสิ้นเดือน  สําหรับการรายงาน

ในภาพรวมทุกโครงการที่ดําเนินการเงินบํารุงและงบดําเนินงานใหรายงานทุก 6 เดือน และงบลงทุนใหรายงานทุกสิ้น
ปงบประมาณ 
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