กรอบแนวทางการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของโรงพยาบาลบ้านตาขุน
๑. กรอบแนวทางการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
๑.๑ การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจาปี (ตามมาตรา ๑๑)
ขั้นตอน
๑. รับแจ้งรายละเอียด
งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร

รายละเอียดการดาเนินการ
รับแจ้งรายละเอียดโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สสจ.
สุราษฎร์ธานี, สปสช.

๒.จัดทาแผนการจัดซื้อ - จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างและเสนอขอความ ประจาปีเสนอผู้อานวยการ
เห็นชอบ
โรงพยาบาลเพื่อขอความเห็นชอบซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
(๑) ซื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
(๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
จัดซื้อจัดจ้าง
(๔) รายการอื่นตามที่
กรมบัญชีกลางกาหนด
- จัดทาหนังสือขออนุมัติ
ประกาศเผยแพร่แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
-นาเสนอเพื่อขออนุมัติ
3. ประกาศเผยแพร่
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างในระบบ e-GP ของ
กรมบัญชีกลางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน และปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของ รพ.บ้านตาขุน
๔.ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง

ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้
เป็นไปตามแผนและขั้นตอน
ของระเบียบฯ ต่อไป

ผู้รับผิดชอบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ
เจ้าหน้าที่พัสดุ - พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ มาตรา๑๑
เจ้าหน้าที่พัสดุ - ระเบียบกระทรวงการ
คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ
๑๑ ข้อ ๑๒และข้อ ๑๓
- กฎกระทรวง กาหนด
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่
ไม่
ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ
และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้าง
ในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับ
เจ้าหน้าที่พัสดุ พัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐

เจ้าหน้าที่พัสดุ

/1.2 การบันทึก...

๑.๒ การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (ตามมาตรา ๑๒)
ขั้นตอน

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ
๑. บันทึกรายงานผล
เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละ เจ้าหน้าที่พัสดุ -พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
การพิจารณา
โครงการให้ดาเนินการบันทึกรายงานผลการ
จัดจ้างและการบริหาร
พิจารณารายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการ
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
จัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน
มาตรา ๑๒
ประกอบตามรายการดังนี้
(๑) รายงานขอซื้อขอจ้าง
(๒) เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น
ร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และ
ผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี)
(๓) ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือ
หนังสือเชิญชวน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔) ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
(๕) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ
(๖) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
(๗) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้ง
การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
(ถ้ามี)
(๘) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ
2. ขอความเห็นชอบ
นาเสนอผู้อานวยการโรงพยาบาลเพื่อขอ
เจ้าหน้าที่พัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
แนวทางปฏิบัติงานใน
ความเห็นชอบ หรือนายแพทย์สาธารณสุข
จัดจ้างและการบริหาร
หน่วยงานด้านการจัดซื้อ จังหวัด ขึ้นอยู่กับอานาจการอนุมัติสั่งซื้อสั่ง
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
จัดจ้าง
จ้าง
มาตรา ๑๒
3. ประกาศเผยแพร่
ประกาศเผยแพร่บันทึกรายละเอียด วิธีการ เจ้าหน้าที่พัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๑๒
4. จัดเก็บอย่างเป็น
จัดเก็บบันทึกรายงานผลการพิจารณาไว้
เจ้าหน้าที่พัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
ระบบ
อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจดู
จัดจ้างและการบริหาร
ข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๑๒
/๑.๓ การป้องกัน…

๑.๓ การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดาเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ที่ยื่นข้อเสนอ
หรือคู่สัญญา (ตามมาตรา ๑๓)
ขั้นตอน
รายละเอียดการดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ
๑. จัดทาแนวทางการ
จัดทาแนวทางการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่
เจ้าหน้าที่พัสดุ พระราชบัญญัติการ
ป้องกัน
ดาเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วน
จัดซื้อจัดจ้างและการ
ได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
บริหารพัสดุภาครัฐ
ประกอบด้วย
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 13
- หลักจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
พ.ศ.2543
- พระราชบัญญัติ ประกอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ.2542 มาตรา 100-103
- แนวทางการตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
- การกาชับ ดูแลสอดส่องผู้ปฏิบัติงาน
ภายใต้การกากับดูแลของผู้บังคับบัญชาตาม
ลาดับชั้น
๒. ขอความเห็นชอบ
นาเสนอผู้อานวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุน เจ้าหน้าที่พัสดุ พระราชบัญญัติการ
แนวทางปฏิบัติงานใน
หรือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เพื่อขอ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
หน่วยงานด้านการจัดซื้อ ความเห็นชอบ(ขึ้นอยู่กับอานาจอนุมัติจัดซื้อ
บริหารพัสดุภาครัฐ
จัดจ้าง
จัดจ้าง)
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 13
3. แจ้งเวียน/เผยแพร่
แจ้งเวียน/เผยแพร่ผ่านเวปไซต์
เจ้าหน้าที่พัสดุ พระราชบัญญัติการ
ของหน่วยงาน และปิดประกาศ ณ บอร์ด
จัดซื้อจัดจ้างและการ
ประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลบ้านตาขุน
บริหารพัสดุภาครัฐ
เพื่อสร้างความตระหนักรู้และใช้เป็นแนวทาง
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 13
ในการป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสียระหว่าง
เจ้าหน้าที่ของ รพ. กับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ
คู่สัญญา

/4.มีช่องทาง...

ขั้นตอน
4. มีช่องทางการ
ร้องเรียน

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการ ทีมรับเรื่อง
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้ผู้ติดต่อขอรับบริการ ร้องเรียน
สามารถร้องเรียนได้ผ่านช่องทาง
โรงพยาบาล
1.หมายเลขโทรศัพท์ 077-397373-4
บ้านตาขุน
2. ทางเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลบ้านตาขุน
3. ติดต่อด้วยตนเองที่
โรงพยาบาลบ้านตาขุน
4. ทางไปรษณีย์ 74 หมู่ 3 ตาบลเขาวง
อาเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
84230

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒. กลไกการกากับติดตามการดาเนินการตามกรอบแนวทางการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ รายงานผลการดาเนินงานตามกรอบแนวทางดาเนินการเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งในการจัดซื้อจัดจ้างเสนอ ต่อ ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุนทุกปี

