
                                                                   บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 โทร 042-769074 
ที ่  สน 0732 / 540 วันที ่  30  ตุลาคม  ๒๕๖๒    
เรื่อง  ขออนุญาตส่งกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

เรียน สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 
 

   1.  เรื่องเดิม 
1.1  ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มีนโยบาย / มาตรการ  เพ่ือพัฒนา 

หน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  ได้จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อ
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ไปแล้วนั้น 
           1.2  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  ขอรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแบบสำรวจเชิงประจักษ์ ( Evidence – Based ) พร้อมหลักฐานประกอบการรายงาน 
(เอกสารแนบท้าย) 

   2.  ข้อเท็จจริง 
2.1  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ ตามนโยบายด้านความโปร่งใสตามประกาศ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  นโยบาย  /  มาตรการ    เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความ
โปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เรื่องแนวทางการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด
จ้าง 
           2.2  เพ่ือใช้ประกอบการประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – 
Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  จึงได้จัดทำกรอบแนวทางการ 
ดำเนินงานเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (เอกสารแนบท้าย)ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ
สำรวจเชิงประจักษ์ ( Evidence – Based ) พร้อมหลักฐานประกอบการรายงาน (เอกสารแนบท้าย) 

   3.  เรื่องท่ีเสนอ 
         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

           3.1 โปรดทราบและลงนามกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
           3.2 อนุญาตให้นำกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามข้อ 3.1 ประกาศเผยแพร่บน  เวปไซด์ 
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_kusuman 
           3.3 อนุญาตให้แจ้งเวียนหนังสือให้หน่วยงานในสังกัดทราบ และดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป  
              อนุมัติ 
 

         (นางสาวญาริณฎา กันติศาฤทธิ)  
                           เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน    (นายพูลสมบัติ  ติงมหาอินทร์) 
              สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 



ที่ สน 0732/541          สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 
            จังหวัดสกลนคร 47210 

      30  ตุลาคม  2562 

เรื่อง  ส่งกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ส่งกรอบแนวทางการดำเนินงานเพ่ือความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ ได้จัดทำส่งกรอบแนวทางการดำเนินงานเพ่ือความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ 2563 
ตามท่ีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มีนโยบาย  /  มาตรการ    เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และ
ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ของอำเภอกุสุมาลย์ 
จังหวัดสกลนคร  เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ ตามนโยบายด้านความโปร่งใสตามประกาศ 

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  จึงขอส่งส่งกรอบแนวทางการ
ดำเนินงานเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดและ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นข้อมูลต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 

(นายพูลสมบัติ  ติงมหาอินทร์) 
สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 

 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 
โทร.  ๐ 4276 9074 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562 

สาหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 
 

 

 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 
วัน/เดือน/ปี วันที่  30 ตุลาคม  2562 
หัวข้อ ส่งกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
รายละเอียดข้อมูล  
                        ส่งกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.กุสุมาลย์ Link: 
http://www.skko.moph.go.th/dward/document_file/d_kusuman/ ………………………………………  
........................................................ .............................................................................................................  
...................................................................................... ............................................................ ...................  

 

         ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                         ผู้อนุมัติรับรอง    
                  ญารณิฎา กันติศาฤทธ ิ                                        พูลสมบตัิ ติงมหาอินทร์    
             (นางสาวญาริณฎา กันติศาฤทธิ)                                      (นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร์)    
 ตำแหน่ง เจ้าพนกังานสาธารณสุข ชำนาญงาน                                      ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์)    
     วันท่ี 30 ตุลาคม 2562                                    วันท่ี 30 ตุลาคม 2562   
 

 

           ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  
                  สุชัญญา  ผิวตะศาสตร์  
             (นางาสาวสุชัญญา  ผิวตะศาสตร์)  
         ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  
              วันท่ี 30 ตุลาคม 2562 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
            คำสั่งอำเภอกุสุมาลย์  

                 ที่    343 / ๒๕62 
            เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานมาตรฐานความโปร่งใสใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
                                              

 

 ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์เห็นความจำเป็น. ในการจัดทำมาตรการความโปร่งใส
ให้เกิดข้ึน. ในองค์กรเพ่ือให้เป็นประโยชน์ตามพระราชกฤษฎีกา. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมือง. ที่ด ีพ.ศ. 2556 และยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐ ความโปร่งใสของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ โดยมีองค์ประกอบดังนี้  
 1 นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร์  ประธานคณะทำงาน.  
 2 นายเสริมสุข แก้วเคน   รองประธานคณะทำงาน.  
 3 นายทะนงศักดิ์ ประเทพา.  คณะทำงาน 
 4 นางเนตรนภา คำพรมมา.   คณะทำงาน 
 5.นายสราวุธ  ฮังโยธา   คณะทำงาน 
 6 นางดารารัตน์  กุณสิทธิ์   คณะทำงาน.  
 8 นายอุทัย  ไชยศรี   คณะทำงาน.  
 9 นางสาวญาริณฎา กันติศาฤทธิ  คณะทำงานและเลขานุการ.  
 10 นายพัชระ  มูลประถม   คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ. 
 ให้คณะทำงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
 1 ดำเนินการ.ศึกษาและ.  จัดทำ. มาตรฐานความโปร่งใส. ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
กุสุมาลย์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในมิติต่างๆของคู่มือ. แนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร  
 2 ประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง. เพ่ือให้การประเมินผลการ
จัดสร้างมาตรฐานความโปร่งใส. ให้บรรลุวัตถุประสงค์  
 3 ดำเนินการอ่ืนๆตามท่ีได้รับมอบหมายทั้งนี้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์  

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2562         
 

 
                       (นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร์) 

                                 สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ปฏิบัติราชการแทน 
                                                 นายอำเภอกุสุมาลย์  

 
“อยู่สกล รักสกล ท ำเพือ่สกลนคร” 



กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
                     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 

๑. กรอบแนวทางการดำเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
๑.๑ การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ตามมาตรา๑๑)   

 
1 

 

ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบดำเนินการ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
๑. แจ้งรายละเอียด แจ้งรายละเอียดงบประมาณและ สำนักงานาธารณสุข      
งบประมาณและ แผนปฏิบัติการประจำปีท่ี ่ได้รับอน ุมัติ อำเภอกุสุมาลย์  - พระราชบัญญัติการจัด 
แผนปฏิบัติการ จากคณะกรรมกา   จัดจ้างและการบริหารพสัดุ 

ประจำปี    ภาครัฐ พ.ศ๒๕๖๐.  
๒.หน่วยงานที่ได้ หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเสนอ หน่วยงานที่ต้องการใช้  

มาตรา11 

 

งบประมาณแจ้ง เรื่องท่ีได้รับอนุมัติให้ดำเนินการมายัง พัสดุ     
ความต้องการใช้ พัสดุ   - ระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ 

๓. จัดทำแผนการ - จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เจ้าหน้าที่พัสดุ  
จัดซื้อจัดจ้าง และ เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือ   
เสนอขอความ ความเห็นชอบ ซึ่งมีรายละเอียด   ๒๕๖๐ ข้อ๑๑ ข้อ๑๒ 
เห็นชอบ ดังนี้   และข้อ๑๓ 
 (๑) ซื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง    

 (๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง       
 โดยประมาณ   - กฎกระทรวง กำหนด 
 (๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง   วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง 
 (๔) รายการอ่ืนตามที่กรมบัญช ีกลาง   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 
 กำหนด   การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม 
 - จัดทำหนงัสือขออนุมัติประกาศเผยแพร่   ข้อตกลงเป็นหนังสือ และ 
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง 
 - นำเสนอเพ่ือขออนุมัติ   การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 
    

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(เอกสารหมายเลข ๑) 

๔. ประกาศเผยแพร่ ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง - หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
แผนการจัดซื้อจัด ระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง - เจ้าหน้าที่พัสดุ  
จ้าง เว็บไซต์ของสำนักงานฯ และปิด       
 ประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด       

 ประกาศของสำนักงานฯ       
๕. ดำเนินการจัดซ ื้อ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป ็นไปตาม เจ้าหน้าที่พัสดุ      
จดัจ้าง แผนและขั้นตอนของระเบียบฯ ต่อ       
        



๑.๒ การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (ตามมาตรา๑๒)  
ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบดำเนินการ   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

     
๑. บันทึกรายงานผล บันทึกรายงานผลการพิจารณา - หัวหน้าเจ้าหน้าที่ - พระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
การพิจารณา รายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการ - เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

 จัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน    ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา 
 ประกอบตามรายการดังนี้    ๑๒   

 (๑) รายงานขอซื้อขอจ้าง        
 (๒) เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความ        
 คิดเห็นร่างขอบเขตของงาน หรือ        
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ        
 พัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการ        
 พิจารณาในครั้นนั้น (ถ้ามี)        
 (๓) ประกาศและเอกสารเชิญชวน        
 หรือหนังสือเชิญชวนและเอกสารอ่ืนที่        
 เกี่ยวข้อง        
 (๔) ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอท ุกราย        
 (๕) บันทึกรายงานผลการพิจารณา        
 คัดเลือกข้อเสนอ        
 (๖) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก        
 ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผ ู้ได้รับการ        
 คัดเลือก        
 (๗) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนัง        
 รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง        
 เป็นหนังสือ (ถ้ามี)        
 (๘) บันทึกรายงานผลการตรวจรับ        
 พัสดุ        
         
๒. จัดเก็บอย่างเป ็น จัดเก็บบันทึกรายงานผลการพิจารณา  เจ้าหน้าที่พัดุ      

ระบบ 
ไว้อย่างเป็นระบบเพ่ือประโยชน์ใน        

การตรวจดูข้อมูล เมื่อมีการร้องขอ 
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๑.๓ การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก ับคู่สัญญา (ตามมาตรา๑๓) 
 
 

วิธีการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบดำเนินการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
    
๑. จัดทำแนวทาง จัดทำแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ  
การป้องกัน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือป้องกันผู้ที่มี    

 หน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง    
 เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผ ู้ยื่นข้อเสนอ    
 หรือคู่สัญญาให้เป็นไปตามระเบียบ    
 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขว่าด ้วย    
 ประมวลจริยธรรมของพนักงานและ    
 ลูกจ้างสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข    
 พ.ศ. ๒๕๕๒    
 - การกำชับ ดูแลสอดส่องผู้ปฏิบัต ิ    
 ภายใต้การกำกับดูแลของ    
 ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น    
๒. ขอความเห็นชอบ นำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ - เจ้าหน้าที่พัสดุ  
แนวทางปฏิบัติงาน ขอความเห็นชอบ - หัวหน้าเจ้าหน้า  
ในหน่วยงานด้านการ     
จัดซื้อจัดจ้าง     

    
๓. แจ้งเวียน/ แจ้งเวียน/เผยแพร่เจ้าหน้าที่ทาง เจ้าหน้าที่พัสดุ  
เผยแพร่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน    

 เพ่ือสร้างความตระหนักรู้และใช ้เป็น    
 แนวทางในการป้องกันการมีส่วนได ้    
 ส่วนเสียระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับ    
 ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง    
    
๔. มีช่องทางการ มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้ง เจ้าหน้าที่พัสดุ  
ร้องเรียน ปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้ผู้    

 ติดต่อขอรับบริการสามารถร้องเร ียน    
 ผ่านช่องทางดังนี้    
 ๑. ติดต่อด้วยตนเองท่ี ศูนย์ดำรงค์ธรรม    
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์     
 หมู่ที่ 8 ตำบลกุสุมาลย์     

    3 



วิธีการ รายละเอียดการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบดำเนินการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
    

 

    2) ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความ
ความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/
เอกสาร)   

 
    3) ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตร
สนเท่ห์/เอกสาร)   

 
    4) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตร
สนเท่ห์/เอกสาร)   

 
    5) ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพ่ือ
ประชาชน   

     6) โทรศัพท์ 042-769074   

 
    7) ร้องเรียน Line (ศูนย์รับฟัง 
ปัญหา)   

 
   8) ร้องเรียนทาง Face book สสอ.
กุสุมาลย์   

 2.1 ผ่านทางสำนักงาน   
    
    

    
 
๒. กลไกการกำกับติดตามการดำเนินการตามกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสใน 

การจัดซื้อจัดจ้างข้างต้นเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 
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