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กรอบแนวทางการดําเนินการเพ่ือสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

******** 
 

๑. กรอบแนวทางการดําเนินการเพ่ือสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 
๑.๑ การเผยแพรการจัดซ้ือจัดจางประจําป  
 

ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

๑. แจงรายละเอียด
งบประมาณและ
แผนปฏิบัติการ
ประจําป 

แจงรายละเอียดงบประมาณและแผนการ
ปฎิบัติการประจําป ท่ี ไดรับจากสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลําพูน 
 

สาธารณสุขอําเภอ 
 

ธันวาคม 2562 
 
 
 
ธันวาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มกราคม 2563 
 
 
 
 
 
มกราคม 2563 - กันยายน 
2563 
 

๒.จัดทําแผนการ
จัดซ้ือจัดจาง และ
เสนอขอความ
เห็นชอบ 

จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป เสนอ
สาธารณสุขอําเภอ ขอความเห็นชอบ ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 
(๑) ชื่อโครงการท่ีจะจัดซ้ือจัดจาง 
(๒) วงเงินท่ีจะจัดซ้ือจัดจางโดยประมาณ 
(๓) ระยะเวลาท่ีคาดวาจะจัดซ้ือ/จัดจาง 
(4) วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 
   -จัดทําหนังสือขออนุมัติประกาศแผนการ
จัดซ้ือจัดจาง 
  - นําเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
 

-หัวหนาเจาหนาท่ี 
-เจาหนาท่ี 
 

๓.ประกาศเผยแพร
แผนการจัดซ้ือจัด
จาง 

ประกาศเผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจางในระบบ 
e-GP   ของกรมบัญชีกลางเว็บไซตของ 
สํานักงานฯ และปดประกาศโดยเปดเผย ณ 
สถานท่ีปดประกาศของสานักงานสาธารณสุข
อําเภอปาซาง 
 

- หัวหนาเจาหนาท่ี 
- เจาหนาท่ีพัสดุ 

๔.ดําเนินการจัดซ้ือ
จัดจาง 

ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปตามแผนและ
ข้ันตอนของระเบียบฯ ตอไป 
 

-เจาหนาท่ี 
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๑.๒ การบันทึกรายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจางอยางเปนระบบ  

ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ 

ระเบียบ/กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

๑. บันทึกรายงานผล
การพิจารณา 

บันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียด 
วิธีการและข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจางพรอมท้ัง
เอกสารหลักฐานประกอบตามรายการดังนี้ 
(๑) รายงานขอซ้ือขอจาง 
(๒) เอกสารเก่ียวกับการรับฟงความคิดเห็นราง
ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง และ
ผลการพิจารณาในครั้นนั้น (ถามี) 
(๓) ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือ
เชิญชวน และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
(๔) ขอเสนอของผูยื่นขอเสนอทุกราย 
(๕) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือก
ขอเสนอ 
(๖) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผูชนะการ
จัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก 
(๗) สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ รวมท้ังการ
แกไขสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ (ถามี) 
(๘) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
(๙)จัดทําแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแตละ
รอบเดือน (แบบ สขร ๑) 

-หัวหนาเจาหนาท่ี 
- เจาหนาท่ี 

มกราคม 2563- กันยายน 
2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มกราคม 2563- กันยายน 
2563 
 ๒. จัดเก็บอยางเปน

ระบบ 
จัดเก็บบันทึกรายงานผลการพิจารณาไวอยาง
เปนระบบ เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ
ขอมูลเม่ือมีการรองเรียน 

-เจาหนาท่ี 
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๑.๓ การปองกันผูท่ีมีหนาท่ีดําเนินการในการจัดซ้ือจัดจาง เปนผูมีสวนไดสวนเสียกับผูท่ีย่ืนขอเสนอหรือคูสัญญา  

ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ 

ระเบียบ/กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

๑. จัดทําแนวทาง
การปองกัน 

1.จัดทําแนวทางปฏิบัติงานในหนวยงานดาน
การจัดซ้ือจัดจางเพ่ือปองกันผูท่ีมีหนาท่ี
ดําเนินการในการจัดซ้ือจัดจาง เปนผูมีสวนได
สวนเสียกับผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญาใหเปนไป
ตามระเบียบวิธีปฏิบัติของทางราชการ  
2.การกํากับดูแลสอดสองผูปฎิบัติงานภายใต
การกํากับดูแลของผูบังคับบัญชาของหนวยงาน 
 

-เจาหนาท่ี ธันวาคม 2562 
 

๒. ขอความเห็นชอบ 
แนวทางปฏิบัติงาน
ในหนวยงานดานการ
จัดซ้ือจัดจาง 

นําเสนอหัวหนาหนวยงานเพ่ือขอความเห็นชอบ - เจาหนาท่ีพัสดุ 
- หัวหนาเจาหนาท่ี 

ธันวาคม 2562 
 

๓. แจงเวียน/
เผยแพร 

แจงเวียน/เผยแพร ใหเจาหนาท่ีรับทราบทุก
ชองทางการสื่อสาร เพ่ือสรางความตระหนักรู
และใชเปนแนวทางในการปองกันการมีสวนได
สวนเสีย ระหวางเจาหนาท่ีของรัฐกับผูขายหรือ
ผูรับจาง 

-เจาหนาท่ี ธันวาคม 2562 
 

๔. มีชองทางการ
รองเรียน 

มีชองทางการรองเรียนในการแจงปญหาการ
ทุจริตของเจาหนาท่ี ใหผูติดตอขอรับบริการ
สามารถรองเรียนไดผานชองทาง ดังนี้ 
๑. ติดตอดวยตนเองท่ีสํานักงานสาธารณสุข  
ปาซาง 
๒.  ทางจดหมาย โดยส งมา ท่ี  สํ านักงาน
สาธารณสุขปาซาง  ต.ปาซาง  
อ.ปาซาง จ.ลําพูน ๕๑๑๒๐ 
๓. โทรศัพท ๐๕๓-๕๒๐๕๓๕ 
    โทรสาร ๐๕๓-๕๒๑๐๕๕ 
4.E-mail: Banhong1@gmail.com 

นายยงยุทธ 
 ปนสกุล 

ธันวาคม 2562-กันยายน 
2563 
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๑.๔ มาตรการปองกันการละเวนปฏิบัติหรือลงโทษผูกระทําผิดตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง  

ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ 

ระเบียบ/กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

๑.จัดทําแนวทาง
ปองกัน 

1.กําหนดมาตรการการละเวนการปฏิบัติ 
หนาท่ีฯ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 
2.จัดทํา คู มือปฏิบัติการรับเรื่องรองเรียน
เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 
สํานักงานสาธารณสุขปาซาง 

-หัวหนาเจาหนาท่ี 
-เจาหนาท่ี 

ธันวาคม 2562 
 
 
 
 
ธันวาคม 2562 ๒.การขอความ

เห็นชอบ และแจง
เวียนเผยแพร 

1.นําเสนอหัวหนาหนวยงานเพ่ือขอความ
เห็นชอบ 
2.แจงเวียนใหเจาหนาท่ีรับทราบทุกชองทาง
สื่อสารของสํานักงาน 
สาธารณสุขปาซาง 
 

-หัวหนาเจาหนาท่ี 

๓.การพิจารณา
ลงโทษผูละเวนการ
ปฏิบัติหนาท่ี หรือ
กระทําผิดมาตรการ 
หรือกฎหมาย 

1.แตงตั้งกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง ใหแลว
เสร็จภายใน ๗ วัน 
2.กรณีท่ีตรวจสอบขอเท็จจริงแลวพบวา มีเหตุ
นา เชื่อถือ และเปนกรณีท่ี ทําให เ กิดความ
เสียหายแกราชการ หรือทําให เ กิดความ
เดือดรอนแกประชาชน 
 แมผลการตรวจสอบยังไมอาจสรุปความผิดได
ชัดเจนถึงข้ันชี้มูลความผิด 
 ใหพิจารณาปรับยายงานใหเหมาะสม 

-คณะกรรมการ  
ตรวจสอบ
ขอเท็จจริง 

ธันวาคม 2562-กันยายน 
2563 

 

 
๒. กลไกการกํากับติดตามการดําเนินการตามกรอบแนวทางการดําเนินการเพ่ือสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 
     ใหเจาหนาท่ี รายงานผลการดําเนินงานตามกรอบแนวทางดําเนินการเพ่ือสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจางขางตน
เสนอตอสาธารณสุขอําเภอปาซาง อยางนอยปละ 2 ครั้ง  
 

  

                                                             

                                                                            
                                                      (นายศรีพรหม  กาสกูล) 
                                                                                      สาธารณสุขอําเภอปาซาง            

 


