
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหำดส ำรำญ จังหวัดตรัง 075-2๐๘๗๘๘ 

ที่ ตง  ๑๐๓๒/                  วันที ่ 14  ธันวำคม  ๒๕๖4 

เรื่อง  เสนอมำตรกำร  กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรด ำเนนิกำรเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
        และกำรจัดหำพสัดุ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565   และขออนุมัติน ำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงำน 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอหำดส ำรำญ 

๑. เรื่องเดิม 
             ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ได้ก ำหนดให้หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร  
และกำรวำงระบบเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖5
ข้ึน เพื่อให้หน่วยงำนใช้เป็นแนวทำงกำรตรวจสอบถึงควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
และผู้เสนองำน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ป้องกันผู้มีหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ที่
ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญำ และเป็นกำรควบคุมก ำกับ สอบทำนกำรด ำเนินงำน  

๒. ข้อเท็จจริง 
         งำนบริหำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหำดส ำรำญ ได้จ ำท ำมำตรกำร  กลไก หรือกำรวำงระบบใน

กำรด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 ข้ึน เพื่อกำรวำง
ระบบในกำรด ำเนินกำร  เพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใส  ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้มีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำสูงสุด  

๓. ข้อพิจารณา  
                   เพื่อให้กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหำดส ำรำญ เป็นไปอย่ำง
โปร่งใส มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ เป็นกำรป้องกันกำรทุจริต กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน และ
ป้องกันผู้มีหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ที่ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญำ   จึงเสนอมำตรกำร  
กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  เพื่อน ำไปถือปฏิบัติต่อไป 

    ๔.  ข้อเสนอ 
         จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ หำกเห็นชอบ ขอได้โปรดลงนำม  ในมำตรกำร  กลไก หรือกำรวำงระบบใน
กำรด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และอนุมัติให้มำตรกำรดังกล่ำวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหำดส ำรำญ จังหวัดตรัง ต่อไป 
 
 
                              ( จ่ำเอกธวัชชัย เพทำย ) 
                         นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
  ผลกำรพจิำรณำ     
  (   /  )  อนุมัติให้น ำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหำดส ำรำญ 
                               จังหวัดตรัง 
  (      )  ไม่อนุมัติ   เนื่องจำก .............................................................................................. 
       
                                      เห็นชอบ 
 
 

      (นำยสรรเสริญ  เส้งขำว) 
            สำธำรณสุขอ ำเภอหำดส ำรำญ 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหำดส ำรำญ จังหวัดตรัง 075-2๐๘๗๘๘ 

ที่ ตง  ๑๐๓๒/                 วันที ่ 14  ธันวำคม  ๒๕๖4 

เรื่อง   แจง้มำตรกำร  กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรด ำเนนิกำรเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และ
กำรจัดหำพัสดุ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  เพื่อป้องกันมิให้ผู้มีหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจำ้งเป็นผู้มีสว่นได้
ส่วนเสียกับผูท้ี่ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญำ 

เรียน  ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอหำดส ำรำญ,หัวหนำ้กลุ่มงำน,ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง 
 

๑. เรื่องเดิม 
             ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ได้ก ำหนดให้หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร  
และกำรวำงระบบเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖5
ข้ึน เพื่อให้หน่วยงำนใช้เป็นแนวทำงกำรตรวจสอบถึงควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
และผู้เสนองำน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ป้องกันผู้มีหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ที่
ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญำ และเป็นกำรควบคุมก ำกับ สอบทำนกำรด ำเนินงำน  

๒. ข้อเท็จจริง 
         งำนบริหำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหำดส ำรำญ ได้จ ำท ำมำตรกำร  กลไก หรือกำรวำงระบบใน

กำรด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ข้ึน เพื่อกำรวำงระบบในกำรด ำเนินกำร  เพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใส  ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้มีประสิทธิภำพและเกิด
ควำมคุ้มค่ำสูงสุด และกำรป้องกันมิให้ผู้มีหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ที่ย่ืนข้อเสนอ
หรือคู่สัญญำ 

๓. ข้อเสนอ 
เพื่อให้กำรด ำเนินกำรจดัซื้อจดัจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565      ของ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหำดส ำรำญ เป็นไปอย่ำงโปร่งใส มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และ
เป็นกำรป้องกันกำรทุจริต จึงขอแจ้งมำตรกำร  กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรด ำเนนิกำรเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใส
ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  และกำรป้องกันมิให้ผู้มีหน้ำทีด่ ำเนนิกำรจัดซื้อจดัจ้ำงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ที่ย่ืนข้อเสนอ
หรือคู่สัญญำ เพื่อน ำไปถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดต่อไป 

     
 
 
                              (นำยสรรเสริญ  เส้งขำว) 
              สำธำรณสุขอ ำเภอหำดส ำรำญ 
 



มาตรฐาน กลไก หรือการวางระบบการด าเนินงานเพือ่ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
และการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง 

๑. กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

๑.๑ การเผยแพร่การจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี (มาตรา ๑๑) 
 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนนิการ ผู้รบัผิดชอบด าเนินการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๑. แจ้งรายละเอียด
งบประมาณและ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

-แจ้งรายละเอียดงบประมาณ และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีได้รับ
อนุมัติ จากส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

-งานการเงินและบัญชี 
-เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
จัดท าแผนปฏิบัติการ 
ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอหาดส าราญ 
 

- พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ    
พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ 
 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐      
ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และ  
ข้อ ๑๓ 
 
- กฎกระทรวง ก าหนด
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ท่ีไม่ท าข้อตกลงเป็น
หนังสือ และวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างในการแต่งต้ัง
ผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ 

๒. หน่วยงานท่ีได้รับ
งบประมาณแจ้งความ
ต้องการใช้ 

-หน่วยงานท่ีได้รับงบประมาณเสนอ
เร่ืองท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ
มายังเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
 

-หน่วยงานท่ีต้องการใช้
พัสดุ 

๓. จัดท าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง และ
เสนอขอความเห็นชอบ 

- จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปี เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ ซึ่ง   
มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังน้ี 
(๑) ช่ือโครงการท่ีจะจัดซื้อจัดจ้าง 
(๒) วงเงินท่ีจะจัดซื้อจัดจ้าง
โดยประมาณ 
(๓) ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
(๔) รายการอื่นตามท่ีกรมบัญชีกลาง 
ก าหนด 
- จัดท าหนังสือขออนุมัติประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
- น าเสนอเพื่อขออนุมัติ 
 

-เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

๔. ประกาศเผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัด
จ้าง ในระบบ e-GP ของ
กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเอหาดส าราญ  และ
ปิดประกาศโดยเปิดเผย   ณ 
สถานท่ีปิดประกาศของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ    หาดส าราญ 
 

- หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
- เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

๕. ด าเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

-ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป
ตามแผนและข้ันตอนของระเบียบฯ  
 

-เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 



-๒- 

๑.๒ การบันทึกรายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (มาตรา ๑๒) 
 
 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนนิการ ผู้รบัผิดชอบด าเนินการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๑. บันทึกรายงานผล
การพิจารณา 

-บันทึกการรายงานผลการพิจารณา
รายละเอียด วิธีการและข้ันตอนการ
จัดซื้อจัดจ้าง พร้อมท้ังเอกสาร
หลักฐานประกอบ ตามรายการดังน้ี 
(1) ความต้องการท่ีจะขอซื้อ/     
ขอจ้าง 
(2) รายงานการขอซื้อขอจ้าง 
(3) เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความ
คิดเห็นร่างขอบเขตของงาน หรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุท่ีจะซื้อหรือจา้ง และผลการ
พิจารณาในครั้งน้ัน (ถ้ามี) 
(4) ประกาศและเอกสารเชิญชวน
หรือหนังสือเชิญชวน และเอกสาร
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
(5) ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
(6) บันทึกรายงานผลการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 
(7) ประกาศผลการพิจารณา
คัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
(8) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
รวมท้ังการแก้ไขสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี) 
(9) บันทึกรายงานผลการตรวจรับ
พัสดุ 
(10) แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 
(11) ใบส่งมอบงาน 
 

- หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
- เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

- พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ    
พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๒ 
 

๒. จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ 

-จัดเก็บบันทึกรายงานผลการพิจารณา 
ไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ใน
การตรวจดูข้อมูล เมื่อมีการร้องขอ 
 

-เจ้าหน้าท่ีพัสดุ  

 

 
 



-๓- 

๑.๓ การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการในการจัดซ้ือจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ที่ยื่นข้อเสนอ
หรือคู่สัญญา (มาตรา ๑๓) 

 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนนิการ ผู้รบัผิดชอบด าเนินการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๑. จัดท าแนวทาง   
การป้องกัน 

- จัดท าแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันผู้ ท่ีมี
หน้าท่ีด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง  
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ 
หรือ คู่สัญญา ให้ เป็นไปตามระเบียบ      
ท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
(๑) หลักจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๓ 
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่า ด้ วยการป้ อ งกั นและปราบปราม     
การทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ 
(๓) แนวทางการตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับ  ผู้เสนอ
ราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง 
(๔) การก าชับ ดูแลสอดส่องผู้ปฏิบัติงาน 
ภายใต้การก ากับดูแลของผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับช้ัน 
 

-เจ้าหน้าท่ีพัสดุ - พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ    
พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๓ 
 

๒. ขอความ
เห็นชอบแนวทาง
ปฏิบัติงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 

-น าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อ   
ขอความเห็นชอบ 

- หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
- เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

 

๓. แจ้งเวียน/
เผยแพร ่

-แจ้งเวียนเจ้าหน้าท่ี/เผยแพร่ทางเว็บไซต์
ขอ งส า นั ก งาน ส า ธารณ สุ ข อ า เภ อ         
หาดส าราญ และปิดประกาศ ณ สถานท่ี
ปิดประกาศของส านักงานสาธารณสุข
อ า เภอหาดส าราญ  เพื่ อส ร้า งความ
ตระหนักรู้ และ ใช้เป็นแนวทางในการ
ป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสียระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ กับ  ผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
คู่สัญญา 
 

-เจ้าหน้าท่ีพัสดุ  

 

 

 



-๔- 

 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนนิการ ผู้รบัผิดชอบด าเนินการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๔. มีช่องทางการ
ร้องเรียน 

-มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหา
การทุจริตของเจ้าหน้าท่ี เพื่อให้ผู้ติดต่อ
ขอรับบริการสามารถร้องเรียนได้ผ่าน
ช่องทาง ดังน้ี 
๑. โทรศัพท์ หมายเลข ๐๗๕-2๐๘๗๘๘ 
๒. โทรสาร หมายเลข ๐๗๕-2๐๘๗๘๘ 
๓. จดหมาย โดย  
    ๓.๑ ส่งมาท่ี ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน-
ร้องทุกข์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง       
    ๓.๒ ส่งไว้ใน ตู้รับฟังความคิดเห็น/ 
รับเร่ืองร้องเรียน –ร้องทุกข์ ท่ีวางไว้ตาม
จุดต่างๆ ภายในส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดตรัง 
๔. เว็บไซต์ :  
http://satahadsumran.com/ 
๕. Facebook : สสอ.หาดส าราญ 
๖. Line : สสอ.หาดส าราญ 
 

- เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
ในการรับเร่ืองร้องเรียน/
ร้องทุกข์ 
- เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

 

๒. กลไกการก ากับติดตามการด าเนินการตามกรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสใน     
การจัดซ้ือจัดจ้าง 

       ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุ รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส   
ในการจัดซื้อจัดจ้างข้างต้น เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกปี 

 

 
  ลงช่ือ .................................................. ผู้บริหาร 

(  นายสรรเสริญ เส้งขาว  ) 
สาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ 


