
(นายพีรวัส  แสงทอง) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลทองแสนขัน อ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  โทร ๐-๕๕๔๑-๘๐๔๒                                       

ที ่  อต ๐๐๓๒.๓๐๘/๕๘๑  วันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๖๒              

เรื่อง ขออนุมัติประกาศกรอบแนวทางการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

  ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ      
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ก าหนดให้หน่วยงานการ
จะต้องมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้าง ที่มีลักษณะเป็นค าสั่ง/ประกาศ ลงนามโดยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน ตามแบบส ารวจหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ (Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment) ในส่วนของ EB ๒ นั้น 
 

  ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดท ากรอบแนวทางการดาเนินงานเพ่ือส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลทองแสนขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติประกาศฯ 
ดังกล่าวต่อไป 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  
 
 
 
 
 
        
     
 
 
 
 
        เห็นชอบ/อนุมัติ 
 
 
             (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 



กรอบแนวทางการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ ์

 
๑. กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๑.๑ การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี (ตามมาตรา ๑๑) 
 

ขั้นตอนด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๑. แจ้งรายละเอยีด
งบประมาณที่ไดร้ับ 
จัดสรร 

แจ้งรายละเอียดโครงการจัดซื้อจดัจ้าง
ตามงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรมาให้งาน
พัสด ุ

- กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ 
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

พ.ร.บ.การจดัซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ 

๒. จัดท าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างและเสนอ
ขอความเห็นชอบ 

จัดท าแผนการจัดซื้อจดัจ้าง เสนอ
หัวหน้าหน่วยงาน เพื่อขอความเหน็ชอบ 
ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี ้
    ๑. ช่ือโครงการจัดซื้อจดัจ้าง 
    ๒. วงเงินท่ีจะจัดซื้อจัดจ้าง
โดยประมาณ 
    ๓. ระยะเวลาที่คาดวา่จะจดัซื้อ 
จัดจ้าง 
    ๔. รายการอื่นตามที่กรมบญัชีกลาง
ก าหนด 
        - จัดท าหนังสือขออนุมัติประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจดัจ้าง 
        - เสนอเพื่อขอความเห็นชอบและ
อนุมัต ิ

- เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ
- หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

- ระเบียบการทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๒ 
และข้อ ๑๓ 
- กฎกระทรวงกาหนดวงเงิน
การจัดซื้อจดัจ้างพัสดโุดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างท่ีไม่ท าข้อตกลง
เป็นหนังสือ และวงเงินการ
จัดซื้อจดัจ้างในการแต่งตั้ง
ผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓. ประกาศเผยแพร่
แผนการจดัซื้อจัดจา้ง 

ประกาศเผยแพรแ่ผนการจัดซื้อจดัจ้าง
ในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานและปิดประกาศ
โดยเปดิเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศ 
ของโรงพยาบาลทองแสนขัน 

- เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ
- หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

 

 
 ๑.๒. การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (ตามมาตรา ๑๒) 
 

ขั้นตอนด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๑. บันทึกรายงานผล
การพิจารณา 

เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจดัซื้อจัดจา้ง 
ในแต่ละโครงการ ให้ดาเนินการบนัทึก
รายงานผลการพิจารณารายละเอียด 
วิธีการ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อม
ทั้งเอกสารหลักฐานประกอบตาม
รายการดังนี้ 
    ๑. รายงานขอซื้อขอจ้าง 
 
 

- เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ
- หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

พ.ร.บ.การจดัซื้อจัดจ้างและ
หารบริหารพัสดุภาครัฐ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒ 
- ระเบียบการทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖ 
 

 



- ๒ - 
 
ขั้นตอนด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
      ๒. เอกสารเกี่ยวกับการรับฟัง 

ความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงาน หรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณา 
ในครั้งนั้น (ถ้ามี) 
    ๓. ประกาศและเอกสารเชิญชวน 
หรือหนังสือเชิญชวนและเอกสารอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง 
    ๔. ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทกุราย 
    ๕. บันทึกรายงานผลการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 
    ๖. ประกาศผลการพิจารณาคดัเลือก 
ผู้ชนะการจดัซื้อจัดจา้งหรือผู้ทีไ่ด้รบัการ 
คัดเลือก 
    ๗. สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนงัสือ  
รวมทั้งการแก้ไขสัญญา หรือข้อตกลง 
เป็นหนังสือ (ถ้ามี) 
    ๘. บันทึกรายงานผลกาตรวจรบัพัสด ุ

    

๒. ขอความเห็นชอบ 
 
๓. ประกาศเผยแพร ่
 
๔. จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ 
 
 

น าเสนอหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อขอความ
เห็นชอบ 
ประกาศเผยแพรบ่ันทึกรายละเอียด
วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจา้ง 
จัดเก็บบันทึกรายงานผลการพิจารณาฯ
ไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจดเูอกสารข้อมูล เมื่อมีการร้องขอ 

- เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ
- หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสด ุ
- เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ
- หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสด ุ
- เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ
- หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

 

 
 ๑.๓. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือคู่สัญญา (ตามมาตรา ๑๓) 
 

ขั้นตอนด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๑. จัดท าแนวทาง
ป้องกัน 

จัดท าแนวทางการป้องกันผู้ที่ท าหน้าท่ี
ด าเนินการในการจัดซื้อจดัจ้าง เปน็ผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรอื
คู่สัญญา ประกอบด้วย 
    - หลักจรรยาบรรณของผูป้ฏิบตัิงาน
ด้านพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

- เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ
- หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

พ.ร.บ.การจดัซื้อจัดจ้างและ
หารบริหารพัสดุภาครัฐ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓ 
 
 
 
 
 

 
 



- ๓ - 
 
ขั้นตอนด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
      - พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๐๐ – ๑๐๓ 
    - แนวทางการตรวจสอบบุคลากร 
ในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
ราคาในการจดัซื้อจัดจา้ง 
    - การก าชับ ดูแลสอดส่อง
ผู้ปฏิบัติงาน ภายใต้การก ากับดูแลของ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับขึ้น 

    
 

๒. ขอความเห็นชอบ น าเสนอหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อขอความ
เห็นชอบ 

- เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ
- หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

 

๓. แจ้งเวียน/เผยแพร ่ แจ้งเวียนเจ้าหน้าท่ี/เผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของส านักงานฯและปดิประกาศ ณ 
สถานท่ีปิดประกาศของโรงพยาบาล 
เพื่อสร้างความตระหนักรู้และใช้เป็น
แนวทางในการป้องกันการมีส่วนได้ 
ส่วนเสยีระหว่างเจ้าหน้าท่ีของรัฐกบั 
ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สญัญา 

- เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ
- หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

 

๔. มีช่องทางร้องเรียน ส าหรับช่องทางการร้องเรยีนในการ 
แจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่  
ให้ผู้ติดต่อขอรับบริการ สามารถ
ร้องเรียนได้ผา่นช่องทางการรับความ
คิดเห็นทางหมายเลข ๐๕๕-๔๑๘๐๔๒ 
หรือทาง E-mail address 
tskhospital@gmail.com หรือทาง
เว็บไซต์ www’thongsaenkhan.go.th 

- เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ
- หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสด ุ
- ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

 

 
หมายเหตุ : คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง มี ๕ ชุด ได้แก่ 
 ๑. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

๒. คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
๓. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
๔. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ 


