
กรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

๑. การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  (ตามมาตรา ๑๑) 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
๑.แจ้งรายละเอียดงบประมาณที่
ได้รับ 

แจ้งรายละเอียดโครงการจัดซื้อจดั
จ้างตามงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร
ถึงหน่วยงาน 

เจ้าหน้าท่ี รับผิดชอบงาน
พัสด ุ

-พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 มาตรา ๑๑ 
-ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ 
และ ข้อ ๑๓ 
-กฎกระทรวง ก าหนดวงเงิน
การจัดซื้อจดัจ้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างท่ีไม่ท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และ
วงเงินจัดซื้อจัดจ้างในการ
แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 
-หนังสือท่ีกค(กวจ)
๐๔๐๕.๒/ว.๑๑๙ ลงวันท่ี ๗ 
มีนาคม ๒๕๖๑ 
-หนังสือท่ีกค(กวจ)
๐๔๐๕.๒/ว.๑๙๔ ลงวันท่ี ๙ 
เมษายน ๒๕๖๑ 
 

๒.จัดท าแผนเงินบ ารุงของ
หน่วยงานและจดัท าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างใหส้อดคล้องกับ
แผนเงินบ ารุงหรืองบประมาณที่
ได้รับ และเสนอขอความ
เห็นชอบพร้อมขออนุมัต ิ

-จัดท าแผนเงินบ ารุงของหน่วยงาน 
-จัดท าแผนการจัดซื้อจดัจ้าง 
ประจ าปี เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
เพื่อขอความเห็นชอบ  
โดยมรีายละเอียด ดังนี ้
๑.ช่ือโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
๒.วงเงินท่ีจะจัดซื้อจดัจ้าง 
๓.ระยะเวลาที่คาดวา่จะจดัซื้อจัด
จ้าง 
๔.รายการอื่นตามที่กรมบญัชีกลาง
ก าหนด 
-น าเสนอเพื่อขออนุมัต ิ
-ขออนุมัติประกาศเพื่อเผยแพร่
แผนการจดัซื้อจัดจา้ง 

เจ้าหน้าท่ี 

๓.ประกาศเผยแพร่แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจดั
จ้าง ในระบบ e-GP ของ
กรมบัญชีกลาง เว็ปไซด์ของ
หน่วยงาน และปิดประกาศโดย
เปิดเผย ท่ีหน่วยงาน  

เจ้าหน้าท่ี 

๔.ด าเนินการจดัซื้อจัดจา้ง -ด าเนินการจดัซื้อจัดจา้งให้เป็นไป
ตามแผนเงินบ ารุงและแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างและขั้นตอนของ
ระเบียบฯและ พ.ร.บ. การจัดซื้อจดั
จ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ต่อไป 

เจ้าหน้าท่ี 

 

 

 

 

 

 

 



๒.การบันทึกรายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (ตามมาตรา ๑๒) 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
๑.บันทึกรายงานผลการ
พิจารณา 

เมื่อด าเนินการสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใน
แต่ละโครงการ ใหด้ าเนินการบันทึกรายงานผลการ
พิจารณารายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อ
จัดจ้าง พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการ
จัดซื้อจัดจ้าง ตามรายการ ดังนี ้
๑.เอกสารเกี่ยวกับการรา่งขอบเขตของงาน หรือ
ก าหนดรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะของพัสดุที่
จะซื้อหรือจ้าง  
๒.รายงานขอซื้อขอจ้าง 
๓.ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญ
ชวนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๔.ใบเสนอราคา 
๕.ค าสั่งคณะกรรมการตา่งๆ 
๖.ข้อเสนอของผู้ยื่นและเอกสารผูย้ื่น 
๗.บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือก 
๘.ประกาศผลการพิจารณาหรือประกาศผู้ชนะการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือผูไ้ดร้ับการคดัเลอืก 
๙.สญัญาหรือข้อตกลง รวมทั้งแก้ไขสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ(ถ้ามี) 
๑๐.บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสด ุ
๑๑.เอกสารประกอบการพิจารณาจ่ายเงิน 

เจ้าหน้าท่ี -พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 มาตรา ๑๒ 
-ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ข้อ ๑๖ 
-หนังสือท่ีกค(กวจ)
๐๔๐๕.๒/ว.๑๑๙ ลงวันท่ี ๗ 
มีนาคม ๒๕๖๑ 
-หนังสือท่ีกค(กวจ)
๐๔๐๕.๒/ว.๑๙๔ ลงวันท่ี ๙ 
เมษายน ๒๕๖๑ 
 

๒.ขอความเห็นชอบ -เสนอหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ เพื่อขอความ
เห็นชอบ 
(รพ.สต. เสนอขอความเห็นชอบจาก สสอ.) 

เจ้าหน้าท่ี 

๓.ประกาศเผยแพรผ่ลการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

-ประกาศเผยแพร่บันทึกรายละเอยีดวิธีการและ
ขั้นตอนการจัดซื้อจดัจ้าง ใน เว็ปไซด์ของหน่วยงาน 
และปิดประกาศโดยเปิดเผย ท่ีหนว่ยงาน  

เจ้าหน้าท่ี 

๔.จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ -จัดเก็บเอกสารบันทึกรายงานผลการพิจารณาฯ ไว้
อย่างเป็นระเบยีบฯ เพื่อประโยชน์ในการตรวจดู
ข้อมูลเมื่อมเีหตรุ้องขอฯหรือตรวจสอบภายใน 

เจ้าหน้าท่ี 

 

 

 

 

 

 

 



๓. การป้องกันผู้ทีมีหน้าที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ประกอบการ
(มาตรา ๑๓) 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
๑.จัดท าแนวทางป้องกัน
การทุจริตและผลประโยชน์
ทับซ้อน 

จัดท าแนวทางการป้องกันผู้ที่มีหนา้ที่ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มสี่วนได้ส่วนเสียกับผูย้ื่น
ข้อเสนอหรือคูส่ัญญา หรือผู้ประกอบการ ดังน้ี 
๑.หลักจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. 
๒๕๔๓ 
๒.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๐๐-๑๐๓ 
๓.แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึง
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจดัจ้าง 
๔.การก ากับ นิเทศติดตาม สอดสอ่งผู้ปฏิบัติงาน 
โดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น 
๕.จัดท าคูม่ือ/แนวทางป้องกันการทุจริตและ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๖.ประกาศเจตจ านงการป้องกันการทุจริตคอรัปช่ัน 

เจ้าหน้าท่ี -พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 มาตรา ๑๓ 
 

๒.ขอความเห็นชอบ -น าเสนอหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ เพื่อขอความ
เห็นชอบ 
(รพ.สต. เสนอขอความเห็นชอบจาก สสอ.) 

เจ้าหน้าท่ี 

๓.แจ้งหนังสือเวียน/
เผยแพร ่

-แจ้งหนังสือเวียนให้หน่วยงานหรอืรพ.สต.ในสังกัด
ทราบและถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
-เผยแพร ่ใน เว็ปไซด์ของสสอ./รพ.สต. และปิด
ประกาศโดยเปดิเผย ท่ี สสอ. /รพ.สต. 
เพื่อสร้างความตระหนักและใช้เป็นแนวทางในการ
ป้องกันการทุจริต 

เจ้าหน้าท่ี 

๔.มีช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียน 

-มีขั้นตอนส าหรับช่องทางการร้องเรียน/แจ้งปัญหา
การทุจริตของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐในสังกัด สสอ.แก่ง
กระจาน  
สามารถร้องเรียนผ่านช่องทาง  
หมายเลข ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑  
ทาง เฟสบุ๊ค สสอ.แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุร ี
ทาง ตู้รับเรื่องร้องเรยีน หน้า ส านกังานฯ 
ทาง E-mail 
:Public_kaeng459281@hotmail.com 

เจ้าหน้าท่ี 

๕. จัดประชุม/อบรม -จัดประชุม/อบรม/ประกาศเจตจ านงป้องกันการ
ทุจริตคอรัปช่ันและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

เจ้าหน้าท่ี  

 

 

 

 



 

 
                                 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน  อ าเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี 
ที ่ พบ ๐๘๓๒/-      วันที่  ๑๖ ตุลาคม   ๒๕๖๒ 
เรื่อง กรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุญาตเผยแพร่ 
เรียน สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
  

 ด้วยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ก าหนดหลักการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) โดยมีเจตนารมณ์ให้หน่วยงานรัฐพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด
จ้างและขับเคลื่อนแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

 ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ได้ด าเนินการจัดท ากรอบแนวทางการ
ด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ให้บุคลากรในหน่วยงาน
และรพ.สต.ในสังกัด ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามรายละเอียดที่แนบท้ายมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาโปรดทราบและขออนุมัติน ากรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  เผยแพร่ทางเว็บไซด์และปิดประกาศประชาสัมพันธ์ของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ต่อไป 
 

 (นางสาวศุภณัฏฐ์  โสภณจิรโรจน์) 
                                 เจ้าพนักงานธุรการ     
                                           
เรียน สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
          - เพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ          
          - กรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
            เพ่ือทราบและเผยแพร่ต่อไป 
 
 
                     (นายไพทูร   ศิลปศร)                                    ความเห็นของสาธารณสุขอ าเภอ  
  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน                           ........................................................... 
                                                                                 ........................................................... 
 
 
                                                                                      .............................................. 
                                              (นายสุขประเสริฐ    ทับส)ี 
                                                                       สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

      ๑๖ ตุลาคม   ๒๕๖๒ 
                               
 
 



                     บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน  อ าเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี 
ที ่ พบ ๐๘๓๒/      วันที ่๑๖  ตุลาคม   ๒๕๖๒ 
เรื่อง กรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ทุกแห่ง 
  

 ด้วยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ก าหนดหลักการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) โดยมีเจตนารมณ์ให้หน่วยงานรัฐพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด
จ้างและขับเคลื่อนแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

 ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ได้ด าเนินการจัดท ากรอบแนวทางการ
ด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพ่ือให้ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกแห่ง และบุคลากรในรพ.สต. สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน คน 
ได้ศึกษาแนวทางและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามรายละเอียดที่แนบท้ายมาพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 

(นายสุขประเสริฐ ทับสี) 
สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

                              



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
วัน/เดือน/ปี : ๑๗   ธันวาคม   ๒๕๖๒.....................................…………………………………………………………….. 
หัวข้อ : กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
............................................................................................................................. ................................................... 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : .ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  
ได้จัดท ากรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
ให้บุคลากรในสังกัด ได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ตามรายละเอียดที่แนบมา.......................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com............................................................ 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
 

(นายไพทูร     ศิลปศร) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

  วันที่..๑๗...เดือน ตุลาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 
 

 
ผู้อนุมัตริับรอง 

 
 

                  (นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
          ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

   วันที่..๑๗....เดือน.ตุลาคม.......พ.ศ. ๒๕๖๒......... 

               
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นางสาวศุภณัฏฐ์   โสภณจิรโรจน์ ) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

วันที่..๑๗....เดือน.ตุลาคม .พ.ศ. ๒๕๖๒ 



 
ค าอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี 

 
หัวข้อ ค าอธิบาย 

หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้จัดท า 
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

วัน/เดือน/ปี วันเดือนปีที่ขอน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
หัวข้อ ก าหนดหัวข้อที่จะน าขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความส าคัญ 

ที่มาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด 
รายละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายที่มีความกระชับ 

ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายและสะกดค าให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม 
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด 

Link ภายนอก ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือน ามาใช้ในการเผยแพร่ ในเว็ปไซด์โรงพยาบาล
แก่งกระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของ
หน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน 

หมายเหตุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
(ผู้รายงาน) 

ระบุลงลายมือชื่อผู้ได้รับมอบหมาย 
(เจ้าของข้อมูล) 

ผู้อนุมัติรับรอง ระบุลงลายมือชื่อของหัวหน้าหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
แก่งกระจาน 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูล 
ขึ้นเผยแพร่ (Web Editor) 

ระบุลงลายมือชื่อผู้ท าการ Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

 


