
กรอบแนวทางการด าเนินงานเพ่ือส่งเสรมิความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ของโรงพยาบาลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

1.กรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจดัซ้ือจัดจ้าง 
 

1.1 การเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี (ตามมาตรา11) 
 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1.แจ้งรายละเอียด
งบประมาณที่ไดร้ับ
การจัดสรร 

-แจ้งรายละเอียดโครงการจัดซื้อ
จัดจ้างตามงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรมายังงานพัสดุโรงพยาบาล
ฮอด 

ตุลาคม 2561 –  
กันยายน 2562 

-งานแผน 
-งานการเงินและ
บัญช ี
-งานพัสดุ 
 

-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
มาตรา11 
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ข้อ 12 และข้อ 13 
-กฎกระทรวง ก าหนดวงเงินการจดัซื้อ
จัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วงเงินการจัดซื้อจัดจา้งที่ไม่ท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการ
จัดซื้อในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
พ.ศ.2560 (เอกสารหมายเลข1) 

2.จัดท าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างและเสนอ
ขอความเห็นชอบ 

-จัดท าแผนการจัดซื้อจดัจ้าง
ประจ าปี เสนอผู้บริหารเพื่อขอ
ความเห็นชอบซึ่งมีรายละเอียด
อย่างน้อย ดังน้ี 
1)ช่ือโครงการที่จะจัดซื้อจดัจ้าง 
2)วงเงินท่ีจะดจัดซื้อจัดจ้างโดย
งบประมาณ 
3)ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจัดจ้าง 
4)รายการอื่นตามที่กรมบญัชีกลาง
ก าหนด 

ตุลาคม 2561 –  
กันยายน 2562 

-เจ้าหน้าท่ี 

 -จัดท าหนังสือขออนุมัติประกาศ
เพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อจดัจ้าง 
-น าเสนอเพื่อขออนุมัต ิ

ตุลาคม 2561 –  
กันยายน 2562 

-เจ้าหน้าท่ี 
 
 
 

-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
มาตรา11 
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ข้อ 12 และข้อ 13 
-กฎกระทรวง ก าหนดวงเงินการจดัซื้อ
จัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วงเงินการจัดซื้อจัดจา้งที่ไม่ท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการ
จัดซื้อในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
พ.ศ.2560 (เอกสารหมายเลข1) 

3.ประกาศเผยแพร่
แผนการจดัซื้อจัดจา้ง 

-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ
ในระบบ e-GP ของ
กรมบัญชีกลาง เว็บไซตข์อง
โรงพยาบาลฮอดและปดิประกาศ
โดยเปดิเผย ณ สถานท่ีปิด
ประกาศของโรงพยาบาลฮอด 

ตุลาคม 2561 –  
กันยายน 2562 

-หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
-เจ้าหน้าท่ี 
 
 
 
 
 

4.ด าเนินการจดัซื้อจัด
จ้าง 

-ด าเนินการจดัซื้อจัดจา้งให้เป็นไป
ตามแผนและขั้นตอนของระเบียบ
การจัดซื้อจดัจ้างต่อไป 

ตุลาคม 2561 –  
กันยายน 2562 

เจ้าหน้าท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2  การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (ตามมาตรา12)   
 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

1.บันทึกรายงานผล
การพิจารณา 

-เมื้อสิ้นสดุกระบวนการจดัซื้อจัด
จ้างในแต่ละโครงการ ให้
ด าเนินการบันทึกรายงานผลการ
พิจารณารายละเอียด วิธีการและ
ขั้นตอนการจัดซื้อจดัจ้างพร้อมทั้ง
เอกสารหลักฐานประกอบตาม
รายการดังนี้ 
1)รายงานขอซื้อขอจ้าง 
2)เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความ
คิดเห็นรา่งขอบเขตของงาน หรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผล
การพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี) 

ตุลาคม 2561 –  
กันยายน 2562 

-เจ้าหน้าท่ี -พระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
มาตรา12 
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ข้อ 16( เอกสารหมายเลข2) 
-กฎกระทรวง ก าหนดวงเงินการจดัซื้อ
จัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วงเงินการจัดซื้อจัดจา้งที่ไม่ท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการ
จัดซื้อในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
พ.ศ.2560 (เอกสารหมายเลข1) 

 3)ประกาศและเอกสารเชิญ 
ชวนหรือหนังสือเชิญชวน และ
เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง 
4)ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุก
ราย 
5)บันทึกรายงานผลการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 
6)ประกาศผลการพิจารณา
คัดเลือกผู้ชนะการจดัซื้อจัดจ้าง
หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
7)สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ(ถ้ามี) 
8)บันทึกรายงานผลการตรวจพสัด ุ
 

ตุลาคม 2561 –  
กันยายน 2562 

-เจ้าหน้าท่ี  
 
 
 
 
 
 
-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
มาตรา12 
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ข้อ 16( เอกสารหมายเลข2 
-กฎกระทรวง ก าหนดวงเงินการจดัซื้อ
จัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วงเงินการจัดซื้อจัดจา้งที่ไม่ท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการ
จัดซื้อในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
พ.ศ.2560 (เอกสารหมายเลข1) 

2.ขอความเห็นชอบ -น าเสนอผู้บริหาร เพื่อขอความ
เห็นชอบ 

ตุลาคม 2561 –  
กันยายน 2562 

-เจ้าหน้า 
-หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
 

 
3.ประกาศเผยแพร ่

-ประกาศเผยแพร่บันทึก
รายละเอียดวิธีการและขั้นตอน
การจัดซื้อจดัจ้าง 

ตุลาคม 2561 –  
กันยายน 2562 

-เจ้าหน้า 
-หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
 
 

4.จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ 

-จัดเก็บบันทึกรายงานผลการ
พิจารณาไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูล เมื่อ
มีการร้องขอ 

ตุลาคม 2561 –  
กันยายน 2562 

-เจ้าหน้าท่ี 

 
 
 



1.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าท่ีด าเนินการในการจัดซ้ือจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา         
(ตามมาตรา 13) 

วิธีการ รายละเอียดการด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1.การจดัท าแนวทาง -จัดท าแนวทางการป้องกันผู้ที่มี
หน้าท่ีด าเนินการในการจัดซื้อจัด
จ้าง เป็นผู้ที่มีส่วนไดส้่วนเสียกับผู้
ยื่นข้อเสนอหรือคูส่ัญญา 
ประกอบด้วย 
-หลักจรรยาบรรณของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543 
-พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
การปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 
2542 มาตรา100-103 
-แนวทางการตรวจสอบบุคลากร
ในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับ
ผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจดัจ้าง 
-การก าชับ ดูแลสอดส่อง
ผู้ปฏิบัติงาน ภายใต้การก ากับของ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น 

ตุลาคม 2561 –  
กันยายน 2562 

-เจ้าหน้าท่ี 
-หัวหน้าเจ้าหน้าที ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 มาตรา 
13 (เอกสารหมายเลข3) 2.การขอความ

เห็นชอบ 
-น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความ
เห็นชอบ 

ตุลาคม 2561 –  
กันยายน 2562 

-หัวหน้าเจ้าหน้าที ่

3.แจ้งเวียน/เผยแพร ่ -แจ้งเวียนเจ้าหน้าท่ี/เผยแพร่ทาง
เว็บไซตข์องโรงพยาบาลฮอดและ
ปิดประกาศ ณ สถานท่ีที่ปิด
ประกาศของโรงพยาบาลฮอด เพือ่
เสรมิสร้างความตระหนักรู้และใช้
เป็นแนวทางในการป้องกันและมี
การมีส่วนไดส้่วนเสียระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีของรัฐกับผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือคู่สญัญา 

ตุลาคม 2561 –  
กันยายน 2562 

-เจ้าหน้าท่ี 
-หัวหน้าเจ้าหน้าที ่

4.มีช่องทางการ
ร้องเรียน 

-นอกจากน้ีมีขั้นตอนส าหรับช่อง
ทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหา
การทุจริตของเจ้าหน้าท่ี ให้ผู้
ติดต่อขอรับบริการสามารถ
ร้องเรียนได้ผา่นช่องทางหมายเลข
โทรศัพท์  053-461196-7  ตอ่ 
314,310งานประกันสุขภาพ
โรงพยาบาลฮอด 

ตุลาคม 2561 –  
กันยายน 2562 

-คณะกรรมการรับ
เรื่องร้องเรียน 
-ทีม RMT 

 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างมี  5 ชุด ได้แก่ 
1. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
2. คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
3. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก  
4. คณะกรรมการซื้อจ้างโดยวิธเีฉพาะเจาะจงและ 
5. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ข้อ  25 
 
2. กลไกการก ากับติดตามการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
    2.1 ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ รายงานผลการด าเนินงานจดัซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร1. ทุกเดือน เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง เสนอผ่านหัวหน้าเจา้หน้าท่ี ต่อผู้บรหิาร 
    2.2 ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุ รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้าง เสนอผู้บริหารทุก 6 เดือน 


