
กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

 

๑. กรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจดัจ้าง 

๑.๑ การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี (ตามมาตรา ๑๑) 

ข้ันตอน รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

๑. แจ้งรายละเอียด แจ้งรายละเอียดงบประมาณและ ส านักนโยบายและแผน  

งบประมาณและ แผนปฏิบัติการประจ าปีที่ได้รับอนุมัติ  - พระราชบัญญัติการจัดซื้อ 

แผนปฏิบัติการ จากคณะกรรมการ สวรส.  จัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ประจ าปี   ภาครัอิ พ.ศ.๒๔๖๐ มาตรา 

๒.หน่วยงานที่ได้รับ หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเสนอ หน่วยงานที่ต้องการใช้ ©© 

งบประมาณแจ้ง เร่ืองที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการมายัง พัสดุ 
 

ความต้องการใช้ พัสดุ  - ระเบียบกระทรวงการคลัง 

๓. จัดท าแผนการ - จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี เจ้าหน้าที่พัสดุ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
จัดซื้อจัดจ้าง และ เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอ  การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

เสนอขอความ ความเห็นขอบ ซึ่งมีรายละเอียดอย่าง 
 

๒๔๖๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ 
เห็นขอบ น้อยดังนี้  และข้อ ๑๓ 
 

(๑) ซื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง (๒) 
วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 

 

- กฎกระทรวง ก าหนด 
 

[ดยประมาณ 
 

วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
 (๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 
 (๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลาง  การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท า 
 ก าหนด  ข้อตกลงเป็นหนังสือ และ 
 - จัดท าหนังสือขออนุมัติประกาศเผยแพร่  วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างใน 
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  การแต่งต้ังผู้ตรวจรับพัสดุ 
 - น่าเสนอเพ่ือขออนุมัติ  พ.ศ. ๒๔๖๐ 

๔. ประกาศเผยแพร่ ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างใน - หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (เอกสารหมายเลข ๑) 
แผนการจัดซื้อจัด ระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง - เจ้าหน้าที่พัสดุ  

จ้าง เว็บไซต์ของส านักงานฯ และปีด ประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด ประกาศของ
ส านักงานฯ 

  

๔. ด าเนินการจัดซื้อ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม เจ้าหน้าที่พัสดุ  

จดจาง แผนและขั้นตอนของระเบียบฯ ต่อไป   

๑ /  ๔  



๑.๒ การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (ตามมาตรา ๑๒) 

ข้ันตอน รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

๑.  บั นทึ กร ายงานผล 
การพิจารณา 

บันทึกรายงานผลการพิจารณา 
รายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการ จัดซื้อ
จัดจ้างพร้อมทั้งเอกสารหลักราน ประกอบ
ตามรายการดังน (๑) รายงานขอซื้อขอจ้าง 
(๒) เอกสารเกี่ยวกับการรับพิงความ 
คิดเห็นร่างขอบเขตของงาน หรือ 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุที่
จะซื้อหรือจ้าง และผลการ พิจารณาใน
ครั้นนั้น (ถ้ามี) 
(๓) ประกาศและเอกสารเชิญซวน หรือ
หนังสือเชิญซวน และเอกสารอื่นที่ 
เกี่ยวข้อง 
(๔) ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย (๔) 
บันทึกรายงานผลการพิจารณา คัดเสือก
ข้อเสนอ 
(๖) ประกาศผลการพิจารณาคัดเสือก ผู้ซ
นะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ คัด
เลอก 
(๗)  สัญญาหรือ ข้อตกลงเป็ นหนั งสือ 
รวมทั้งการแกไขสัญญาหรือข้อตกลง เป็น
หนังสือ (ถ้ามี) 
(๘) บันทึกรายงานผลการตรวจรับ พัสดุ 

- หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
- เจ้าหน้าที่พัสดุ 

- พระราซบัญญัติการจัดซื้อ จัด
จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัอิ 
พ.ศ. ๒๔๖๐ มาตรา ๑๒ 

๒.  จั ด เก็ บอย่ า งเป็ น 
ระบบ 

จัดเก็บบันทึกรายงานผลการพิจารณา ไว้
อย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยซน่ใน การ
ตรวจดูข้อมูล เมื่อมีการร้องขอ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

๒ /  ๔  



๑.๓ การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการในการจดัซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ที่ยื่นข้อเสนอหรือ 

คู่สัญญา (ตามมาตรา ๑๓) 

วิธีการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

๑. จัดท าแนวทาง การ
ป้องกัน 

จัดท าแนวทางปฏิบัติงานในหนว่ยงาน 
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือป้องกันผู้ที่มี 
หน้าที่ด าเนินการในการจัดซื้อจดัจ้าง เป็น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ
คู่สัญญา ให้เป็นไปตามระเบียบ 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขว่าด้วย 
ประมวลจริยธรรมของพนักงานและ 
ลูกจ้างสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๔๔๒ 
- การก าชับ ดูแลสอดส่องผู้ปฏิบัติงาน 
ภายใต้การก ากับดูแลของ ผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับขั้น 

เจ้าหน้าที่พัสดุ  

๒. ขอความเห็นชอบ 
แนวทางปฏิบัติงาน ใน
หน่วยงานด้านการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

น่าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือ ขอ
ความเห็นขอบ 

- เจ้าหน้าที่พัสดุ 
- หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

 

๓. แจ้งเวียน/ เผยแพร่ แจ้งเวียน/เผยแพร่เจ้าหน้าที่ทาง จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันฯ เพ่ือสร้าง
ความตระหนักรู้และใช้เป็น แนวทางในการ
ป้องกันการมีส่วนได้ ส่วนเสียระหว่าง
เจ้าหน้าที่ของรัฐกับ ผู้ชายหรือผู้รับจ้าง 

เจ้าหน้าที่พัสดุ  

๔. มีซ่องทางการ 
ร้องเรียน 

มีซ่องทางการร้องเรียนในการแจ้ง ป้ญหา
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ ให้ผู้ ติดต่อขอรับ
บริการสามารถร้องเรียนได้ ผ่านซ่องทาง 
ดังนี้ ๑. ติดต่อด้วยตนเองที่ ศูนย์รับเรื่อง 
ร้องเรียน สถาบันวิจัยระบบ สาธารณสุข 
ขั้น ๔ อาคารสุขภาพ 

เจ้าหน้าที่สถาบันฯ  

๓ /  ๔  



 

วิธีการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
 

แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวา 
นนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๒. ทางจดหมาย 
โดยส่งมาที่ ศูนย์รับ เร่ืองร้องเรียน 
สถาบันวิจัยระบบ สาธารณสุข เลขที่ ๘๘/
๓๙ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.
นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๐๐๐ ๓. ซ่อง
ทาง www.hsri.or.th หัวข้อ แนะน่า ติซม 
ร้องเรียน ๔. โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๔๖ , 
๐ ๒๘๓๒ ๙๒๓๔โทรสาร ๐ ๒๘๓๒ 
๙๒๐๑ 

  

๒. กลไกการก ากับติดตามการด าเนินการตามกรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสใน การ

จัดซื้อจัดจ้างข้างต้นเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทกุปี 

<3? / <3? 

http://www.hsri.or.th/

