
กรอบแนวทางการด าเนินงานเพ่ือแส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ของโรงพยาบาลดอยเตา่ จังหวัดเชียงใหม ่

1.กรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 1.1 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี (ตามมาตรา11) 

ข้ันตอน รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบด าเนินการ กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

1.แจ้งรายละเอียดงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร 

แจ้งรายละเอียดโครงการ
จัดซื้อจัดจ้างตาม
งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรมายงังานพสัดุ
โรงพยาบาลดอยเต่า 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์
สาธารณสุข 

-พระราชบญัญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบรหิารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา
11 
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อและการบริหาร
ภารครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 12 
และข้อ 13 
-กฎกระกทรวง ก าหนดวงเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างพสัดุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลง
เป็นหนงัสอืและวงเงินการ
จัดซื้อในการแต่งตั้งผู้ตรวจรบั
พัสดุพ.ศ.2560 (เอกสาร
หมายเลข1) 

2.จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
และเสนอขอความเห็นชอบ 

-จัดท าแผนการจัดซือ้จัด
จ้างประจ าปี เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพือ่ขอ
ความเห็นชอบซึ่งมี
รายละเอียดอย่างนอ้ย ดังนี ้
1)ช่ือโครงการทีจ่ะจัดซื้อ
จัดจ้าง 
2)วงเงินที่จะดจัดซื้อจัดจ้าง
โดยงบประมาณ 
3)ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อ
จัดจ้าง 
4)รายการอื่นตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ

 

 

 

 

 

 

 



ข้ันตอน รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบด าเนินการ กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 -จัดท าหนังสือขออนมุัติ
ประกาศเพื่อเผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
-น าเสนอเพื่อขออนุมัต ิ

 -พระราชบญัญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบรหิารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา
11 
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อและการบริหาร
ภารครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 12 
และข้อ 13 
-กฎกระกทรวง ก าหนดวงเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างพสัดุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลง
เป็นหนงัสอืและวงเงินการ
จัดซื้อในการแต่งตั้งผู้ตรวจรบั
พัสดุพ.ศ.2560 (เอกสาร
หมายเลข1) 

3.ประกาศเผยแพร่แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ประกาศเผยแพร่แผนการ
จัดซื้อในระบบ e-GP ของ
กรมบัยชีกลางเวปไซด์ของ
โรงพยาบาลดอยเต่าและ
ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ 
สถานที่ปิดประกาศของ
โรงพยาบาลดอยเต่า 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ

4.ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้
เป็นไปตามแผนและ
ข้ันตอนของระเบียบต่อไป 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ

 

1.2  การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (ตามาตรา12) 

ข้ันตอน รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบด าเนินการ กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

1.บันทึกรายงานผลการ
พิจารณา 

เมื้อสิ้นสุดกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างในแตล่ะ
โครงการให้ด าเนินการ
บันทึกผลรายงานผผลการ
พิจารณาการพิจารณา
รายละเอียด วิธีการและ
ข้ันตอนตามรายการดงันี ้
1)รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง 
2)เอกสารเกี่ยวกบัการรับ
ฟังความคิดเห็นร่าง
ขอบเขตของงาน หรือ
รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพสัดุท่
จะซื้อหรอืจ้าง และผลการ
พิจารณาในครัง้นั้น (ถ้ามี) 
3)ประกาศและเอกสารเชิญ 

 -พระราชบญัญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบรหิารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา
12 
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อและการบริหาร
ภารครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 
16( เอกสารหมายเลข2) 
 



ข้ันตอน รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบด าเนินการ กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 ชวนหรือหนงัสือเชิญชวน 
และเอกสารอื่นทีเ่กี่ยว 
ข้อง 
4)ข้อเสนอของผู้ยื่น
ข้อเสนอทุกราย 
5)บันทึกรายงานผลการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
6)ประกาศผลการพิจารณา
คัดเลือกผู้ชนะการจัดซือ้จัด
จ้างหรือผู้ที่ได้รบัการ
คัดเลือก 
7)สัญญาหรือข้อตกลงเป็น
หนังสือ รวมทัง้การแก้ไข
สัญญาหรอืข้อตกลงเป็น
หนังสือ(ถ้าม)ี 
8)บันทึกรายงานผลการ
ตรวจพัสด ุ
 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-พระราชบญัญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบรหิารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา
12 
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อและการบริหาร
ภารครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 
16( เอกสารหมายเลข2 

2.ขอความเห็นชอบ น าเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อขอความ
เห็นชอบ 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ

3.ประกาศเผยแพร ่ ประเกษศเผยแพรบ่ันทึก
รายละเอียดวิธีการและ
ข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ

4.จัดเกฏ้บอย่างเป็นระบบ จัดเกบ็บันทึกรายงานผล
การพิจารณาไว้อย่างเป็น
ระยย เพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจดูข้อมลู เมื่อมีการร้อง
ขอ 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ

 

 

 

 

 



 

1.3 การป้องกันผู้ท่ีมีหน้าท่ีด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
คู่สัญญา (ตามมาตรา 13) 

วิธีการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบด าเนินการ กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

1.การจัดท าแนวทาง จัดท าแนวทางการป้องกันผู้ที่มหีน้าที่
ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป้นผูท้ี่มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู
สัญญา ประกอบด้วย 
-หลักจรรยาบรรณของผุ้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุ พ.ศ.2543 
-พระราบบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและการปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา100-103 
-แนวทางการตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกบัผูเ้สนอ
ราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง 
-การก าชับ ดูแลสอดส่องผุป้ฏิบัติงาน 
ภายใต้การก ากับดูฉลของผู้บังคับบญัชา
ตามล าดับข้ัน 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-พระราชบญัยัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ พ.ศ. 2560 มาตรา 
13 (เอกสารหมายเลข3) 

2.การขอความเห็นชอบ น าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรบัเพื่อ
ความเห็นชอบ 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ

3.แจ้งเวียน/เผยแพร ่ แจ้งเวียนเจ้าหน้าที่/เผยแพรท่างเวป
ไซด์ของโรงพยาบาลดอยเต่าและปิด
ประกาศ ณ สถานที่ทีป่ิดประกาศของ
โรงพยาบาลดอยเต่า เพื่อเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้และใช้เป็นแนวทางใน
การป้องกันและมีการมสี่วนได้ส่วนเสีย
ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกบัผูอ้ื่น
ข้อเสนอหรอืคู่สัญญา 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ

4.มีช่องทางการร้องเรียน นอกจากนีม้ีขั้นตอนส าหรบัช่องทางการ
ร้องเรียนในการแจง้ปัยหาการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ ให้ผู้ติดต่อขอรับบรกิาร
สามารถร้องเรียนไดผ้่านช่องทาง
หมายเลขโทรศัพท์  053-469129 
ต่อ  165 
http://www.chiangmaihealth.go.th 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ

http://www.chiangmaihealth.go.th/


 

หมายเหตุ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างมี  5 ชุด ไดแ้ก่ 

1)คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (2) คณะกรรมการพจิารณาผลการสอบราคา 

3)คณะกรรมการซื้อหรอืจ้างโดยวิธีคัดเลือก 4) คณะกรรมการซื้อจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและ 

5)คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ  25 

2.กลไกการก ากับติดตามการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

 ให้เจ้าหน้าที่พสัดุ รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนงทางการด าเนินงานเพือ่สง่เสรมิความ
โปรง่ใสในการจัดซื้อจัดจ้างข้างต้น เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ทุก  6 เดือน 


