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โรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของโรงพยาบาลปาย

๑ . กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
๑.๑ การเผยแพร่การจัดซื้อ ร้ดจ้างประจาปี (ตามมาตรา ๑๑)

ข้ันตอน รายละเอียดการดำเนินการ ผ้รับผิดชอบดำเนินการ กฎหมายที่เกี่ยวช้อง
๑. แจ้งรายละเอียด 

งบประมาณและ 
แผนปฏิบัติการ 
ประจำปี

แจ้ง
แผร
อนุ!

รายละเอียดงบประมาณและ 
ปฏิบัติการประจำปีที่ได้รับ 
ติจากคณะกรรมการ

-พระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
. จ ัด ุจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา
ร)(ริ) .

๒.หน่วยงานท่ีได้รับ 
งบประมาณแจ้งความ 
ต้องการใซ้

หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเสนอ 
เรื่อ' ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ 
มายงพัสดุ

หน่วยงานที่ต้องการ 
ใช้พัสดุ

๓. จัดทำแผนการ 
จัดซื้อจัดจ้าง และ 
เสนอฃอความ 
เห็นชอบ

- จํ]พำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปี เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
ของริฐเพื่อขอความเห็นชอบ ช่ึงมี 
ราย ทะเอียดอย่างน้อยดังนี้ 
(๑) ซื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
(๒) างเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยประมาณ
(๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัด 
จ้าง
(๔) รายการอื่นตามที่กร่มบัญชีกลาง 
กำหนด
อนุม่ติประกาศเผยแพร่แผนการ 
จัดรื่อจัดจ้าง 
- น0' เสนอเพื่อขออนุมัติ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

๔. ประกาศเผยแพร่ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปรเ 
ในร 
เว็บ' 
ประ 
ประ

;กาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 
รบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง 
ซต่ฃองหน่วยงานๆ และปิด 
กาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิด 
กาศของสำนักงานฯ

- หัวหน้าเจ้าหน้าที่
- เจ้าหน้าที่พัสดุ

๕. ดำเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้าง

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป 
ตาร. แผนและขั้นตอนของระเบียบๆ 
ต่อไป

เจ้าหน้าที่พัสดุ



. ' ' ๑ . ๒  การบันทึกรายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (ตามมาตรา ๑๒)

ข้ันตอน รายละเอียดการดำเนินการ ผ ู้รับผิดขอบ 
ดำเนินการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑ . บันทึกรายงานผล บัน11กรายงานผลการพิจารณา - หัวหน้าเจ้าหน้าที่ -พระราฃบัญญัติการ
ร-' ร-' d  a-» CU ^  ร-'การพิจารณา ราย ละเอียด วธ่การและ1ขนตอนการ - เจ่าหนาทึพิสดุ จ่ดซอจ่ดจ่างและการ

จัดจิ อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสาร บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
หลั เฐานประกอบตามรายการดังนี้ ๒๔๖๐ มาตรา ๑๑
(๑) รายงานขอซื้อขอจ้าง
(๒) เอกสารเกี่ยวกับการรับฟ้งความ
คิดเทึนร่างขอบเขตของงาน หรือ
ราย ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการ
พิจ' รณาในครั้นนั้น (ถ้ามี)
(๓) ประกาศและเอกสารเชิญขวน
หรืe หนังสือเขิญ'ซวน และเอกสาร
อ ื่น i นกี่ยวข้อง
(๔) ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุก
ราย
(๔) บันทึกรายงานผลการพิจารณา
คัด ljลือกข้อเสนอ
(๖) ประกาศผลการพิจารณา
คัดเลือก
ผู้ซ] )ะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ
การ คัดเลอก
(๗) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
รว! ทั้งการแก้ไขสัญญาหรือขั้อตกลง
เป็! หนังสือ (ถ้ามี)
(๘) บันทึกรายงานผลการตรวจรับ
พัส

๒. จัดเก็บอย่างเป็น จัดเโ บบันทึกรายงานผลการพิจารณา เจ้าหน้าที่พัสดุ
ระบบ ไจ้อย างเป็นระบบ เพ่ือประโยซนัใน

การร รวจด ูข้อมล เมื่อม กีารร้องขอ



๑.๓ การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ที่ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา (ตามมาตรา
๑๓)

ว ิธ กีาร รายละเอียดการดำเนินการ ผู้รับผิดขอบ 
ดำเนินการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑ .  จัดทำแนวทางการ 
ป้องกัน

จัดทำแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันผู้ที่มี 
หน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็น 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือ 
คู่สัญญา ให้เป็นไปตาม 
-การกำขับ ดูแลสอดส่องผู้ปฏิบัติงาน 

ภาแใต้การกำกับดูแลของผู้บังคับบัญซา 
ตาทุลำดับขั้น

-  เจ้าหน้าที่พัสดุ -พระราซบัญญัติการ 
จัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.๒๔๖๐ มาตรา ๑๑

๒. ขอความเห็นซอบ 
แนวทางปฏิบัติงานใน 
หน่วยงานด้านการจัดซื้อ 
จัดจ้าง

นำเ? 
ควาJ

นอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอ 
J เ'ห็นซอบ

-  เจ้าหน้าที่พัสดุ
-  หัวหน้าเจ้าหน้าที่

๓ . แจ้งเวียน/เผยแพร่ แจ้งเวียน/เผยแพร่เจ้าหน้าที่ทางจดหมาย 
อิเล็โทรอนิกส์ของหน่วยงานๆ เพื่อสร้าง 
ควาท ุตระหนักร ู้และใขัเป็นแนวทางในการ 
ป้องกันการม สี่วนได้ส่วนเสียระหว่าง 
เจ้าง; น้าที่ของรัฐกับผ ู้ขายหรือผ ู้รับจ้าง

-  เจ้าหน้าที่พัสดุ

๔. ม ีซ่องทางการ 
ร้องเรียน

๔. มีซ่องทางการร้องเรียน 
๔ .๑โรงพยาบาลปาย ถ.ขัยสงคราม ต. 

เวียง1ต้ อ.ปาย จ.มส.
๔.๒ ซ่องทาง w w w .paihosp ita lnet 
๔.๓ โทรศัพท์ ๐๔๓-๖๙๙๒๑๑ ต่อ

(ริไ(5)ร! (,(5)สไ qD

กลุ่มงาน

r
๒. กลไกการกำกับติดตามการดำเนินการตามกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ให้เจ้าหม่เาที่พัสดุ รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการ 
จัดซื้อจัดจ้างข้างด้นเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกปี

http://www.paihospitalnet

