
1 
 

 
กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

โรงพยาบาลลี้ จังหวัดล าพูน 
******** 

 

๑. กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
๑.๑ การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี (ตามมาตรา ๑๑) 
 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

ระเบียบ/กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

๑.แจ้งรายละเอียด
การจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าป ี

-ประชุมช้ีแจงการแนวทางการจัดท าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
-แจ้งรายละเอียดวงเงินงบประมาณในการ
จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 

-กลุ่มงานประกันฯ
และแผนงาน 
 

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา 
๑๑ 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และ
ข้อ ๑๓ 
- กฎกระทรวง ก าหนด วงเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างท่ีไม่ทาข้อตกลง
เป็นหนังสือ และวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างในการแต่งต้ัง
ผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(เอกสารหมายเลข ๑) 

๒.จัดท าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง และ
เสนอขอความ
เห็นชอบ 

จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ 
ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี ้
(๑) ซื่อโครงการท่ีจะจัดซื้อจัดจ้าง 
(๒) วงเงินท่ีจะจัดซื้อจัดจ้าง โดยประมาณ 
(๓) ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
(๔) รายการอื่นตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
- จัดท าหนังสือขออนุมัติประกาศเผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
- น าเสนอเพื่อขออนุมัติ 

-เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

๓.ประกาศเผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัด
จ้าง 

-ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-
GP ของกรมบัญชีกลางเว็บไซต์ของสานักงานฯ 
และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิด
ประกาศของสานักงานฯ 
 

- หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
- เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

๔.ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

-ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและ
ขั้นตอนของระเบียบฯ ต่อไป 
 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
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๑.๒ การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (ตามมาตรา ๑๒) 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

ระเบียบ/กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. บันทึกรายงานผล
การพิจารณา 

บันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียด 
วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมท้ัง
เอกสารหลักฐานประกอบตามรายการดังนี้ 
(๑) รายงานขอซื้อขอจ้าง 
(๒) เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่าง
ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจ้าง และ
ผลการพิจารณาในครั้นนั้น (ถ้ามี) 
(๓) ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือ
เชิญชวน และเอกสารอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
(๔) ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
(๕) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 
(๖) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
(๗) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการ
แก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี) 
(๘) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
- เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 
๑๒ 

๒. จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ 

-จัดเก็บบันทึกรายงานผลการพิจารณาไว้อย่าง
เป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูล 
เมื่อมีการร้องขอ 

-เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

 

๑.๓ การป้องกันผู้ท่ีมีหน้าท่ีด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ท่ียื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา (ตามมาตรา ๑๓) 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

ระเบียบ/กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง 

๑. จัดท าแนวทาง
การป้องกัน 

-จัดท าแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันผู้ท่ีมีหน้าท่ีด าเนินการในการ
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือคู่สัญญา  
-ประกาศมาตรการ หรือแนวทางป้องกันผู้เกี่ยวข้องมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน อย่างชัดเจน 
-ท าประกาศแนวทางด าเนินงาน เพื่อแสดงความ
โปร่งใส สุจริต และมีคุณธรรมแก่ทุกฝ่าย ระหว่างผู้มี
หน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอราคา ผู้มีส่วนได้เสีย 
- การก าชับ ดูแลสอดส่องผู้ปฏิบัติงาน ภายใต้การ
ก ากับดูแลของผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ  
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ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

ระเบียบ/กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง 

๒. ขอความเห็นชอบ 
แนวทางปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

น าเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ - เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
- หัวหน้า
เจ้าหน้าท่ี 

 

๓. แจ้งเวียน/
เผยแพร่ 

แจ้งเวียน/เผยแพร่เจ้าหน้าท่ีทางเวปไซต์ของ
โรงพยาบาล, กลุ่ม FB เครือข่ายโรงพยาบาลล้ี และ
ปิดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลล้ี
เพื่อสร้างความตระหนักรู้และใช้เป็นแนวทางในการ
ป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
กับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ -พรบ.ข้อมูลข่าวสาว พ.ศ.
๒๕๔๐ มาตรา ๙ 
-ระเบียบ กค.ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๔. มีช่องทางการ
ร้องเรียน 

-มีคู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง โรงพยาบาลล้ี 
-มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการทุจริต
ของเจ้าหน้าท่ี ให้ผู้ติดต่อขอรับบริการสามารถ
ร้องเรียนได้ผ่านช่องทาง ดังนี้ 
๑. ติดต่อด้วยตนเองท่ี ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
โรงพยาบาลล้ี อ.ล้ี จ.ล าพูน 
๒. ทางจดหมาย โดยส่งมาท่ี โรงพยาบาลล้ี 111 ม.7 
ต.ล้ี อ.ล้ี จ.ล าพูน ๕๑๑๑๐ 
http://www.leehospital.org/ita-leehospital/

หัวข้อ แนะนา ติชม ร้องเรียน 
๔. โทรศัพท์ 053596513 ต่อ 322 โทรสาร 
053596518 

เจ้าหน้าท่ีรับเรื่อง
ร้องเรียน 

 

 

๑.๔ มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหรือลงโทษผู้กระท าผิดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ 
มาตรา ๑๒๐-๑๒๑) 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ระเบียบ/กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
๑.จัดท าแนวทาง
ป้องกัน 

-ก าหนดมาตรการการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีฯ 
โรงพยาบาลล้ี 
-มีคู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลล้ี 

-หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี -พรบ.ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ 
และแก้ไขเพิ่มเติม 

๒.การขอความ
เห็นชอบ และแจ้ง
เวียนเผยแพร่ 

-น าเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความ
เห็นชอบ 
-แจ้งเวียนให้ทุกฝ่าย/งานทราบ ทางเวปไซต์
ของโรงพยาบาล, กลุ่ม FB เครือข่าย
โรงพยาบาลล้ี และปิดประกาศ ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลล้ี 
 

-หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

http://www.leehospital.org/ita-leehospital/
http://www.leehospital.org/ita-leehospital/
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ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

ระเบียบ/กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

๓.การพิจารณา
ลงโทษผู้ละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าท่ี หรือ
กระท าผิดมาตรการ 
หรือกฎหมาย 

-แต่งต้ังกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๗ วัน 
-กรณีท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า มีเหตุ
น่าเช่ือถือ และเป็นกรณีท่ีท าให้เกิดความ
เสียหายแก่ราชการ หรือท าให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่ประชาชน แม้ผลการตรวจสอบยัง
ไม่อาจสรุปความผิดได้ชัดเจนถึงขั้นช้ีมูล
ความผิด ให้พิจารณาปรับย้ายงานให้เหมาะสม 

-คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 

 

 
๒. กลไกการก ากับติดตามการด าเนินการตามกรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างข้างต้น
เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกปี 


