
 
 
 

      

                   ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปวั 
เรื่อง  มาตรการ กลไก กรอบแนวทางในการดำเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจา้ง            

ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 
           ................................................... 

    สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจรติ และเป็นกลไกในการสรา้งความตระหนัก
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :  ITA) ตามกรอบ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี 

   เพื่อให้การปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน เป็นไปด้วยความมี
คุณธรรมโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึง
กำหนดมาตรการ กลไก กรอบแนวทางในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ดังนี้ 

1. มาตรการ กลไก ในการดำเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส 
1.1 กำกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้มี การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

งบประมาณที่ผ่านมา ประกอบด้วย งบประมาณภาพรวมของหน่วยงานโดยจำแนกเป็นรายหมวด แสดงให้เห็นว่า
ในหมวดที่มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง และแสดงเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท และ
เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้ และใช้จ่ายจริงในแต่ละรายการ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยงในการ
ทุจริต และเป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 

1.2 กำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตาม
มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติว่า “ให้
หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ 
สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ” ประกอบด้วย (1) ช่ือโครงการ/รายการที่จัดซื้อจัดจ้าง (2) วงเงินที่
จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ และ (3) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานต้อ งประกาศเผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีภายใน 30 วันทำการ หลังจากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

1.3 กำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการบันทึกรายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบตามมาตรา 12  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติว่า หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ 
ประกอบด้วย (1) ชื่อโครงการหรือรายการท่ีได้ซื้อจ้างแล้ว (2) วงเงินท่ีได้จัดซื้อจัดจ้าง (3) ระยะเวลาท่ีได้
จัดซื้อจัดจ้าง และ(4) วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจะต้องแสดงรายละเอียดครบทั้ง 4 รายการ ดำเนินการรายงาน
ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีทุกเดือน 



/1.4 ตระหนักถึง... 

1.4 ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันผูท้ี่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ตามมาตรา 13 แห่งแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติว่า ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ท่ีมีหน้าท่ีดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการตามหนังสือ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุดที่ 0217/ว 3001 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอส่ง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธ์ิใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผย
ข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ 
วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท 

1.5 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการข้อมู ล
ข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตร 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ข้อ 1 (5) บัญญัติว่า หน่วยงานภาครัฐต้องสรุปผล
การจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9 (8) ที่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 
2560 ที่มีมติให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดำเนินการอย่างเคร่งครัด ตามแบบสรุปผลการจดัหาพัสดุในแต่
ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

1.5.1 ช่ือรายการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
1.5.2 วงเงินงบประมาณ 
1.5.3 ราคากลาง 
1.5.4 วิธีการซื้อหรือจ้าง 
1.5.5 ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
1.5.6 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
1.5.7 เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
1.5.8 เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1.6 ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานอย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน 
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการ
ดำเนินงานของหน่วยงานตามนโยบายที่ประกาศไว้ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา 41 (1) บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับทราบ
และเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ หมวด 5 
หน้าที่ของรัฐ มาตรา 59 รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่
ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก 

1.7 การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน ส่งเสริมให้ผูท้ี่มีสว่นได้ส่วนเสยีเข้ามามี
ส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งข้ันตอน กระบวนการต่างๆ ที่จะให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมนั้น เริ่มจากกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน โครงการ การมีส่วนร่วมดำเนินการตาม
โครงการ การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผล และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขพัฒนา 

 

/2. กรอบแนวทาง... 



 
2. กรอบแนวทางการดำเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส 

2.1 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ

ดำเนินการ 
ระเบียบ/กฎหมายที่

เก่ียวข้อง 
๑.แจ้งรายละเอียดการ
จัดทำแผนปฏิบตัิการ
ประจำปี 

-ประชุมชี้แจงการแนวทางการจดัทำ
แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจำป ี
-แจง้รายละเอียดวงเงินงบประมาณ
ในการจัดทำแผนการจดัซ้ือจัดจ้าง
ประจำปี 
 

-งานแผน 
 

- พระราชบญัญตัิการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ 
 
 
- ระเบยีบ
กระทรวงการคลังวา่ด้วย
การจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ 
และข้อ ๑๓ 
- กฎกระทรวง กำหนด 
วงเงินการจัดซ้ือจัดจ้าง
พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วงเงินการจัดซ้ือจัดจ้างที่
ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ 
และวงเงินการจัดซ้ือจดั
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจ
รับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(เอกสารหมายเลข ๑) 

๒.จัดทำแผนการจดัซ้ือจัด
จ้าง และเสนอขอความ
เห็นชอบ 

จัดทำแผนการจัดซ้ือจดัจ้างประจําปี 
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อ
ขอความเห็นชอบ ซ่ึงมีรายละเอียด
อย่างน้อยดงัน้ี 
(๑) ซ่ือโครงการที่จะจัดซ้ือจดัจ้าง 
(๒) วงเงินที่จะจดัซ้ือจัดจ้าง 
โดยประมาณ 
(๓) ระยะเวลาทีค่าดว่าจะจัดซ้ือจดั
จ้าง 
(๔) รายการอ่ืนตามท่ีกรมบญัชีกลาง
กำหนด 
- จดัทำหนังสือขออนุมัติประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซ้ือจดัจ้าง 
- นำเสนอเพื่อขออนุมัต ิ

-เจ้าหน้าที่พัสด ุ

๓.ประกาศเผยแพร่
แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

-ประกาศเผยแพร่การจดัซ้ือจัดจ้าง
ในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง
เว็บไซต์ของสานักงานฯ และปดิ
ประกาศโดยเปดิเผย ณ สถานที่ปดิ
ประกาศของสานักงานฯ 
 

- เจา้หน้าที่พัสด ุ

๔.ดำเนินการจัดซ้ือจดัจ้าง -ดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้งใหเ้ป็นไป
ตามแผนและขั้นตอนของระเบียบฯ 
ต่อไป 
 

- เจา้หน้าที่พัสด ุ

 
 
 
 
 

/2.2 การบันทึก... 



2.๒ การบันทึกรายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (ตามมาตรา ๑๒) 
 

ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ 

ระเบียบ/กฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

๑. บันทึกรายงานผลการ
พิจารณา 

บันทึกรายงานผลการพิจารณา
รายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการ
จัดซ้ือจัดจ้างพร้อมทัง้เอกสาร
หลักฐานประกอบตามรายการดังน้ี 
(๑) รายงานขอซ้ือขอจา้ง 
(๒) เอกสารเก่ียวกับการรับฟงัความ
คิดเห็นร่างขอบเขตของงาน หรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซ้ือหรือจ้าง และผลการ
พิจารณาในคร้ันน้ัน (ถ้ามี) 
(๓) ประกาศและเอกสารเชญิชวน 
หรือหนังสือเชญิชวน และเอกสาร
อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
(๔) ข้อเสนอของผูย้ื่นข้อเสนอทุก
ราย 
(๕) บันทึกรายงานผลการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 
(๖) ประกาศผลการพิจารณา
คัดเลือกผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจา้งหรือ
ผู้ได้รับการคดัเลือก 
(๗) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
รวมทั้งการแก้ไขสญัญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี) 
(๘) บันทึกรายงานผลการตรวจรับ
พัสด ุ

หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
- เจา้หน้าที่พัสด ุ

-พระราชบัญญัติการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๑๒ 

๒. จัดเก็บอย่างเป็นระบบ -จัดเก็บบันทึกรายงานผลการ
พิจารณาไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจดขู้อมูล เม่ือมี
การร้องขอ 

-เจ้าหน้าที่พัสด ุ

 

 

/2.3 การป้องกัน… 



2.๓ การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ที่ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 
(ตามมาตรา ๑๓) 
 

ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ 

กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1. แนวทางป้องกัน จัดทำแนวทางการป้องกันผู้ที่มีหน้าดำเนินการใน
การจัดซ้ือจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกับผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญา ประกอบด้วย 
(1) หลักจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัตงิานด้านพัสด ุ
พ.ศ. 2543 
(2) แนวทางปฏิบัตงิานเพื่อตรวจสอบบคุลากรใน
หน่วยงานด้านการจดัซ้ือจัดจ้าง พ.ศ. 2560 
และแบบแสดงความบริสุทธ์ิใจในการจดัซ้ือจัด
จ้างของหน่วยงานในการเปดิเผยข้อมูลความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจา้หน้าที ่
เจ้าหน้าที ่และผูต้รวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ 
คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และ
วงเงินเกิน 100,000 บาท 

เจ้าหน้าที่
เก่ียวข้องกับการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 
และ
คณะกรรมการ
ซ้ือหรือจ้างทุกชดุ 

- พระราชบญัญตัิ
จัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดภุาครัฐ 
พ.ศ. 2560 มาตรา 
13  
 
- ระเบยีบ
กระทรวงการคลังวา่
ด้วยการจดัซ้ือจัดจา้ง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ข้อ 25 
 
- หนังสือสำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ด่วนที่สดุ
ที่ 021/ว3001 ลง
วันที่ 16 ตลุาคม 
2560 เร่ือง ขอ
ประกาศสำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขวา่ด้วย
แนวทางปฏิบตัิงาน
เพื่อตรวจสอบบคุลากร
ในหน่วยงานด้านการ
จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ. 
2560 

2. ขอความเห็นชอบ นำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ
ว่าด้วยแนวทางปฏบิัตงิานเพื่อตรวจสอบบคุลากร
ในหน่วยงานด้านการจัดซ้ือจดัจ้าง พ.ศ. 2560 
เสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ เพื่อขอ
ความเห็นชอบ/พิจารณาสัง่การ  

เจ้าหน้าที่พัสด ุ

3. แจ้งเวียน/เผยแพร่ - แจ้งเวียนเจ้าหน้าที่/เผยแพร่ทางเว็บไซตข์อง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว และปิด
ประกาศ ณ สถานที่ปดิประกาศของโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชปัว เพื่อสร้างความตระหนักรู้
และใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการมีส่วนได้
ส่วนเสียระหว่างเจา้หน้าที่ของรัฐกับผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือข้อสัญญา 

เจ้าหน้าที่พัสด ุ
หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป 

4. มีช่องทางร้องเรียน นอกจากน้ี มีช่องทางสำหรบัการร้องเรียนหรือ
แจ้งปญัหาการทุจริตของเจา้หน้าที่ผา่นช่อง
ทางการรับความคดิเห็น 
1)โทรศัพท์/โทรสาร : 054-791701-2 
2)เว็บไซต์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว  
http://www.puahospital.go.th/ 
3)Facebook : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ปัว จ.น่าน 

 

 

/3. กลไก... 



3. กลไกการกำกับติดตามการดำเนินการตามกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางดำเนินการเพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างข้างต้นเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกปี 
 

  ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 
 

 
                 (นายกิติศักดิ์   เกษตรสินสมบัติ) 
                                                          ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชปัว  
       
                                                     
 
 
 
 
 


