




กรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
โรงพยาบาลร้องกวาง 

 
1.กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
1.1การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี (ตามมาตรา 11 ) 
ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินการ 
 

ระเบียบ/
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๑.แจ้ง
รายละเอียด 
การจัดท า 
แผนปฏิบัติ
การ 
ประจ าปี 

-ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
-แจ้งรายละเอียดวงเงินงบประมาณในการ
จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 

-กลุ่มงาน
พัฒนา
ยุทธศาสตร์ 

-พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 มาตรา 
11  
-ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.
2560 ข้อ 11 
ข้อ 12 และข้อ 
13 
-กฎกระทรวง 
ก าหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 
วงเงินการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ไม่ท าเป็น
ข้อตกลงเป็น
หนังสือและวงเงิน
ในการแต่งตั้ง
ผู้ตรวจรับพัสดุ 
พ.ศ.2560 
(เอกสาร
หมายเลข 1 ) 
 

ก.ย.62-ม.ค.63 

๒.จัดท า
แผนการ
จัดซื้อจัด
จ้าง และ
เสนอขอ
ความ
เห็นชอบ 

จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี เสนอ
หัวหน้างานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ ซึ่ง
มีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้ 
(1)ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
(2)วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ 
(3)ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
(4)รายการอ่ืนตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
-จัดท าหนังสือขออนุมัติเผยแพร่แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
-น าเสนอเพ่ือขออนุมัติ 

-เจ้าหน้าที่
พัสดุ 

ก.ย.62-ม.ค.63 

๓. ประกาศ
เผยแพร่
แผนการ
จัดซื้อจัด
จ้าง 

-ประกาศเผยแพร่ การจัดซื้อจัดจ้างระบบ 
e-GP ของกรมบัญชีกลาง 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน และปิดประกาศโดย
เปิดเผย ณ สถานที่ปิด 
ประกาศของหน่วยงาน 

-หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ 
-เจ้าหน้าที่
พัสดุ 

ต.ค.62-ม.ค.63 

๔.
ด าเนินการ
จัดซื้อ 
จัดจ้าง 

-ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม 
แผนและขั้นตอนของระเบียบฯ ต่อไป 

-เจ้าหน้าที่
พัสดุ 

ต.ค.62-ก.ย.63 



๑.๒ การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 
ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินการ 
 

ระเบียบ/
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๑.บันทึกรายงานผล
การพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกรายงานผลการพิจารณา
รายละเอียด วิธีการและขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้ง
เอกสารหลักฐานประกอบตาม
รายการดังนี้ 
(1)รายงานขอซื้อขอจ้าง 

(2)เอกสารเกี่ยวกับการรับฟัง
ความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ
หรือจ้าง และผลการพิจารณาใน
ครั้งนั้น (ถ้ามี)  
(3)ประกาศและเอกสารเชิญชวน
หรือหนังสือเชิญชวน และ
เอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(4)ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุก
ราย 

(5)บันทึกรายงานผลการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

(6)ประกาศผลการพิจารณา
คัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

(7)สัญญาหรือข้อตกลงเป็น
หนังสือ (ถ้ามี) 
(8)บันทึกรายงานผลการตรวจรับ
พัสดุ 

-หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
-เจ้าหน้าที่พัสดุ 

-พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 มาตรา 
12 

ต.ค.62 – ก.ย.63 

2.จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ 
 
 

-จัดเก็บบันทึกรายงานผลการ
พิจารณาไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือ
ประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูล 
เมื่อมีการร้องขอ 

-เจ้าหน้าที่พัสดุ  ต.ค.62-ก.ย.63 



๑.๓ การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคู่สัญญา 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

 

ระเบียบ/
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1.จัดท าแนวทาง
การป้องกัน 

-จัดท าแนวทางการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือ
ป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการใน
การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
คู่สัญญา 
-ประกาศมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกันผู้เกี่ยวข้องมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานอย่างชัดเจน 
-ท าประกาศแนวทางด าเนินงาน
เพ่ือแสดงความโปร่งใส สุจริต และ
มีคุณธรรมแก่ทุกฝ่าย ระหว่างผู้มี
หน้าทีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอ
ราคา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-การก าชับ ดูแลสอดส่อง
ผู้ปฏิบัติงาน ภายใต้การก ากับดูแล
ของผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

เจ้าหน้าที่พัสดุ -พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 มาตรา 
12 

ต.ค.62 – ก.ย.63 

2.ขอความ
เห็นชอบแนวทาง
ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานด้าน
การจัดซ้อจัดจ้าง 

น าเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอ
ความเห็นชอบ 

-เจ้าหน้าที่พัสดุ 
-หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

-พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 มาตรา 
12 

ธ.ค.62 

3.แจ้งเวียน/
เผยแพร่ 

แจ้งเวียน/เผยแพร่เจ้าหน้าที่ทาง
เวปไซต์ของโรงพยาบาล
,แอพพลิเคชั่น Line และปิด
ประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลร้องกวาง เพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้และใช้เป็นแนวทาง
ในการป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับผู้ขาย
หรือผู้รับจ้าง 

เจ้าหน้าที่พัสดุ -พรบ.ข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ.
2540 มาตรา 9 
-ระเบียบ กค.ว่า
ด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างฯ พ.ศ.2560 

ต.ค.62-ก.ย.63 



4.มีช่องทางการ
ร้องเรียน 

-มีคู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
โรงพยาบาลร้องกวาง 
-มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้ง
ปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ให้ผู้
ติดต่อขอรับบริการสามารถ
ร้องเรียนได้ผ่านช่องทาง ดังนี้ 
1.ติดต่อด้วยตนเองที่ ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนโรงพยาบาลร้องกวาง 
2.ทางจดหมาย โดยส่งมาท่ี
โรงพยาบาลร้องกวาง 323 ม.6  
ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 
54140 
3.ช่องทางโทรศัพท์ 054-
596444 

เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
ร้องเรียน 

 ต.ค.62-ม.ค.63 

 

1.4 มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหรือลงโทษผู้กระท าผิดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (พรบ.การจัดซื้อจัด
จ้างฯ มาตรา 120-121) 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

 

ระเบียบ/
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1.จัดท าแนวทาง
ป้องกัน 

-ก าหนดมาตรการการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ฯ โรงพยาบาลร้อง
กวาง 
-มีคู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
โรงพยาบาลร้องกวาง  

-หัวหน้าเจ้าหน้าที่ -พรบ.ว่าด้วยการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ.
2542 และแก้ไข
เพ่ิมเติม 

ธ.ค.62-ม.ค.63 

2.การขอความ
เห็นชอบ และ
แจ้งเวียนเผยแพร่ 

-น าเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอ
ความเห็นชอบ 
-แจ้งเวียนให้ทุกฝ่าย/หน่วยงาน
ทราบทางเวปไซต์ของโรงพยาบาล
,แอพพลิเคชั่น Line และปิด
ประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลร้องกวาง 
 
 
 

-หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ธ.ค.62-ม.ค.63 




