
กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการชัดฃ้อขัดจ้าง 

โรงพยาบาลลอง ขังหวัดแพร่ 

1.กรอบแนวทางการดำเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการขัดซ้รขัดจาง

1.1 การเผยแพร่แผนการชัดซื้อขัดจ้างประจาป ีตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญ้ตการขัดซ้ือชัดจ้างและบริหารพัสดุ 

ภาควิฐ พ.ศ.2560

ขั้นดอน รายละเอียดการดำเนินกาว ฝัรับผิดชอบ
ดำเนินการ

ระเบียบ/ 
กฎหมายที ่
เกี่ยวขัอง

ระยะเวลา
ดำเนินการ

1.แขังวายละเอียด - ประชุมซื้แจงการแนวทางการชัดทำ - กลุ่มงานพัฒนา - พระราชบัญญ้ต ด.ค.62 - ม.ค.63
การขัดทำ แผนการขัดซ้ือจดจ้างประจำปี ยุทธศาสตร์ๆ การขัดซื้อขัดจ้าง
แผนปฏิบ้ตการ - แจ้งรายละเอียดวงเงินงบประมาณ และการบริหาร
ประจ้าปี ในการขัดทำแผนการขัดซื้อขัดจ้าง พัสดุภาครัฐ พ.ศ.

ประจำปี 2560 มาตรา 13

2.จ้ดทำแผนการ - ขัดทำแผนการขัดซื้อขัดจ้าง - เจ้าหน้าที่พัสดุ - ระเบียบ ต.ค.62- ม.ค.63
ขัดซื้อขัดจ้างและ ประจำป ีเสนอหัวหน้าหน่วยงานชอง กระทรวงการคลัง
เสนอขอความ รัฐเพื่อขอความเหนชอบ ชี่งมี ว่าด้วยการขัดซื้อ

เหนชอบ รายละเอียดอยางน้อยดํงน ขัดจ้างและการ
(1)ชื่อโครงการที่จะขัดซื้อขัดจ้าง บริหารพัสดุ

(2)วงเงินที่จะขัดซ้ือขัดจ้าง ภาครัฐพ.ศ.2560

โดยประมาณ ขอ 11 ข้อ 12
(3)ระยะเวลาที่คาดว่าจะขัดซื้อขัด และข้อ 13
จ้าง - กฎกระทรวง

(4)รายการอ่ืนตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนด วงเนการ

กำหนด ขัดซื้อขัดจ้างพัสดุ

- ขัดทำหนงสือชออนุมตัประกาศ โดยวิธึ
เผยแพรแผินิ7ฑิริจดัซื้อจดัจาง เนิพาะเจาะจง
- นำเสนอเพื่อขออบุม้ต วงเงินการขัดซื้อ

3.ประกาศเผยแพร่ - ประกาศเผยแพร่แผนขัดซื้อขัดจ้าง - หัวหน้า ขัดจ้างท้1ม่ทำ ต.ค.62-ก.ย.63

แผนการขัดซื้อขัด ในระบบ e -GP ของกรมบัญชีกลาง เจ้าหน้าท่ี ข้อตกลงเป็น

จ้าง เวบไชต์ - เจ้าหน้าที่พัสดุ หนังสีอและ
วงเงินการขัดซื้อ



ของสำนักงานฯและปิดประกาศโดย 

เปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ 

โรงพยาบาลลอง

www.longhQSp.go.th

จัดจ้างในการ 

แต่งทั้งผู้ตรวจรับ 

พัสด ุพ.ศ2560 

(เอกสาร

หมายเลข 1)

4.ดำเนินการจัดชื้อ
จัดจ้าง

- ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างให้เป็นไป

ตามแผนและซ้นตอนของระ
- เจ้าหน้าที่พัสดุ ต.ค.62-ก.ย.63

1.2 การบันทึกรายละเอียดวธึการและซ้นตอนการพัชัอจัดจ้างอย่างเป็นระบบ ดามมาดรา 12 แห่งพระราชบัญญตการ 

จัดซ้อขัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ท.ศ.2560

ซ้นดอน รายละเรยดการดาเป็นการ ผู้รับPJคชอบ 

ดำเป็นการ

ระเบียบ/ กฎหมายที่ 

เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาดำเป็นการ

1.บันทึก 

รายงานผล 

การพิจารณา

- บันทึกรายงานผลการ 

พิจารณารายละเอียด วิธืการ 
และซ้นตอนการจัดซ้อจัดจ้าง 

พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน 

ประกอบตามรายการดังนี้

(1) รายงานขอชื้อชอจ้าง

(2) เอกสารเกี่ยวกับการรับพิง 

ความคิดเห้นร่างชอบเขตของ 

งานหริอรายละเอียดคุณ 

ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะ 

ชื้อหรือจ้าง และผลการ 

พิจารณาในครั้นน้ัน (ก้าม)

(3) ประกาศและเอกสารเชิญ 

ชวนหรือหนังสึอ เชิญชวน 

และเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
(4) ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ 

ทุกราย

(5) บันทึกวายงานผลกาว 

พิจารณาคัดเลีอกข้อเสนอ

- พัวหนาเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่

- ระเบียบ

กระทรวงการคลังว่า 
ด้วยการจัดช้ือจัดจ้าง 

และการบริหารพัสด ุ

ภาครัฐพ.ศ.2560 
และพ.ร.บ.จัดช้ือจัด 

จ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐพ.ศ. 

2560

ด.ค.62-ก.ย.63

http://www.longhQSp.go.th


2.ชัดเก็บอย่าง 

เป็นระบบ

(6) ประกาศผลการพิจารณา 

คัดเลือกผู้ชนะการจัดซ้ึอจัด 

จ้างหรือผู้Iด้รับการคัดเลือก
(7) สัญญาหรือขัอตกลงเป็น 

หนังลือ รวมทั้งการแก็ไข 

สัญญาหรือข้อตกลงเป็น 

หนังสือ (ถามี)
(8) บันทีกรายงานผลการ 

ตรวจรับพ้สดุ
-จัดเก็บบันทึกรายงานผลการ 

พิจารณาไวัอย่างเป็นระบบ 

เพื่อประโยชน์!นการตรวจด ู

ข้อมลมีการรัองขอ

- เจ้าหน้าที่พัสดุ ต.ค.62-ก.ย.63

1.3 การป็องกันผู้ที่มีหน้าท่ีดำเนินการในการจัดฃ้อจ้คจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ตามมาตรา 13 

แห่งพระราชบัญญตการจัดช้ือจัดจ้างและบรืหารพัสคภาครัฐพ.ศ.2560

ขั้นคอน รายลรเอยคคาเนินการ ผู้รํบผิดชอบ 

ดำเนินการ
ระเบยบ/กฎหมาย 

ที่เที่ยวข้อง
ระยะเวลา 

ดำเนินงาน
1.การจัดทำ 

แนวทางบ๊องกัน
-จัดทำแนวทางปฏิบตงานในหน่วยงานด้าน 

การจัดชื้อจัดจ้างเพื่อบ๊องกันผู้ที่มีหน้าที่ 
ดำเนินการในการจัดชื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วน 

ได้ส่วนเสียกับ^!นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
- ประกาศมาตรการ หรือแนวทางบ๊องทน 

ผู้เที่ยวข้องมีผลประโยชน์ทับข้อนในการ 

จัดชื้อจัดจ้างของหน่วยงาน อย่างข้ดเจน
- ทำประกาศแนวทางดำเนินงานเพื่อแสดง 

ความโปรงใส สุจรด และมีคุณธรรม แกทุ่ก 

ฝ่าย ระหว่างผู้มีหน้าที่จัดชื้อจัดจ้าง ผู้£ น 

ข้อเสนอราคา ผู้มีล่วนได้ส่วนเสีย
- การกำชับ ดูแลสอดล่องผู้ปฏิบตงาน 

ภายใด้การกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชา 

ดามลำดับขั้น

- เจ้าหน้าที ่
พัสดุ

-พระราชบัญเฏีต 

การจัดชื้อจัดจ้าง 

และการบริหาร 

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 มาตรา 12

ต.ค. 62-ธค.62



2.ขอความ 

เห็นชอบแนวทาง 

ปฏิบ้ตงานใน 

หน่วยงานด้าน 

การขัดซ้อจัดจ้าง

- น่าเสนอท้วหน้าหน่วยงานเพ่ือขอความ 

เห็นชอบ
-เจ้าหน้าที่ 
หัสดุ
-เจ้าหน้าที่

-พระราชบัญญต 

การขัดชัอขัดจ้าง 

และการบริหาร 

หัสคุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 มาดรา 12

ร.ค. 62

3.แจ้งเวึยน/ 
เผยแพร่

- แจ้งเวิยน/เผยแพร่เจ้าหน้าที่ทางเวน่เซด้
ชองโรงพยาบาลลอง และปิดประกาศ ณ 

บอร์ดประชาสัมุหันร ์โรงพยาบาสลอง เพ่ือ 

สร้างความตระหนักรู้และใหเป็นแนวทางใน 

การป้องกันและใช้เป็นแนวทางในการ 

ป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสียระหว่าง 

เจ้าหน้าที่ของรัฐกับผูขายหรือผู้รับจ้าง

-เจ้าหน้าที่
พัสดุ

- พรบ.ข้อมูล 

ข่าวสาร พ.ศ.2540 

มาตรา 9 

-ระเบียบ 

กระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการขัดฃ้อขัด 

จ้างๆ พ.ศ.2560

ด.ค.62“ก.ย. 63

4.ข่องทางการ 

รัองเรียน
-มึคู่มือปฏีบด้การรับเรืองรัองเรียนเที่ยวกับ
การขัดชึ้อขัดจ้างโรงพยาบาลลอง 

-มีข่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหา 

การทุจริตของเจ้าหน้าที่โหผู้ตดต่อขอรัน 

บริการสามารถร้องเรียนได้ผ่านชองทางด้งนี้
1. ดิดต่อด้วยตนเองที ่ภูนย์รับเรืองร้องเรยน 

โรงพยาบาลลอง อำเภอลอง จ.แพร่
2. ทางจดหมาย โดยล่งมาที ่25 ถนนบ้'■น 

ใหม ่ตำบลในเรียง อำ๓อเมืองแพร ่ขังหวัด 

แพร ่54000 

www.longhosp.go.th
-โทรลัพท์ 054-581479

-เจ้าหน้าท่ีรับ
เรืองร้องเรียน

http://www.longhosp.go.th


1.4 มาตรกาว{เองกันการละเว้นปฎบตหรือลงโทษผู้กระทำผิดตามกระบวนการจัดฃ้อขัดจ้าง (พรบ.การจัดฃ็อจัดจ้างฯ 

มาดรา 120 - 121)

ขั้นดอน รายละเอียดการดำเนินการ ผู้วับผิดซอบ 

ดำเนินการ

1.จัดทำแนวทาง - กำหนดมาตรการการละเว้น - หัวหน้า

ป้องกับ การปฏิบ้ดหน้าที่ๆ สำนักงาน 

สาธารณสุขจังหวัดแพร ่

- มีค่มือปฎบตการวับเรื่อง 

ร้องเรียนเก่ียวกับการจัดซื้อจัด

เจ้าหน้าที่

จ้าง โรงพยาบาลลอง

2.การขอความ - นำเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพ่ือ - หัวหน้า

เห็นชอบ และแจ้ง ขอความเห็นชอบ เจ้าหน้าที่

เวยนเผยแพร่ - แจ้งเวิยนใพ้ทุกฝ่าย/งานทราบ 

ทางเวป!ชต์ของสำนกงาน 

สาธารณสุขจังหวัดแพร่ และปิด 

ประกาศ ณ บอร์ด

3.การพิจารณา - แต่งดั้งกรรมการตรวจสอบ - คณะกรรมการ

ลงโทษผู้ละเว้น ข้อเทจจริง ให้แล้วเสร์จภายใน ตรวจสอบ
การปฏิบ้ตหน้าที่ 7วัน ข้อเทจจริง

หรือกระทำผิด - กรณึที่ตรวจสอบข้อเทจจริง

มาตรการ หรือ แลวพบวา มเหตุนาเชึ๋อถิอ และ

กฎหมาย เป็นกรณีที่ทำให้เกิดความ 

เสิยหายแก่ราชการ หรือทำให ้

เกิดความเดีอดร้อนแก่

ประชาชน แน้ผลการตรวจสอบ

ยังไม่อาจสรุปความผิดได้ชัดเจน 

ถงข้ันชี้มูลความผิด ให้พิจารณา

ปรับย้ายงานให้เหมาะสม

ระเบียบ/กฎหมายที่ 

เที่ยวข้อง
ระยะเวลา 

ดำเนินงาน

- พรบว่าด้วยการ 

ป้องกันและ 

ปราบปรามทุจริต 

พ.ศ.2542 และแกั1ข 

เพิ่มเตม

ธ.ค.62-ม.ค.63

ธ.ค.62-ม.ค.63

ธ.ค.62■ม.ค.63

2. กลไกการกัากับดิดตามการดำเนินการตามกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัตซ้อจัดจ้า'ง 

ใหเจ้าหน้าที่พัสด ุรายงานผลการตำเนินงานตามกรอบแนวทางดำเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซัธจัดจ้าง 

ข้างต้นเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของหน่วยงาน โดยกำหนดการรายงานตามผลการดำเนินงานตามกรอบประกอบด้วย



2.1 รายงานผลการดำเนินงานรอบไตรมาส จำนวน 4 ไตรมาส
2.2 รายงานผลการจัดชัอชัดจ้าง (สขร.!) ประจำทุกเดึอน
2.3 รายงานผลการรองเรียนเร่ืองการจัดชัอจัดจ้างราย 6 เตือน และ 12 เตือน

ย^^^^ปืชมภู)^ 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผอานายการโรงพยาบาลลอง


