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กรอบแนวทางการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลปากพนัง
----------------------------------------------------------------------------------------------

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่ว ยงานของรัฐ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สู งสุ ดแก่
หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบ
ได้ และป้องกันปัญหาทุจริต การให้และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นมาตรการสาคัญที่
ส่งเสริมกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กาหนดให้ส่วนราชการต้องจัด
ให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาใดๆ
ที่มีการอนุ มัติให้ จั ดซื้อจั ดจ้ างแล้ว ให้ ประชาชนสามารถขอดูห รือตรวจสอบได้ ณ สถานที่ทาการของส่ ว น
ราชการและระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ และตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการเรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 กาหนดให้หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา
พัสดุ เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส เป็นธรรม และเพื่อเป็นการป้องกัน
ความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น จากการทุจริ ตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหน่ว ยงานภาครัฐจึงต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้างทุกรายการและทุกขั้นตอน และตามประกาศฯคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 บังคับใช้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมให้ภาคประชาชนมี
ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบการจั ดซื้ อจั ด จ้า งภาครัฐ ทาให้ แนวทางการจัด ซื้อ จัด จ้า งมี ความชั ดเจน รั ดกุ ม
ตรวจสอบได้ โรงพยาบาลปากพนังจึงกาหนดมาตรการ กลไก วางระบบในการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

1. การจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
1.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี สาหรับงบประมาณ งบดาเนินงาน และงบลงทุน วงเงินตั้งแต่
500,000 บาท
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
จุดควบคุมความเสี่ยง
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1.การจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง
7 วันทาการ นับถัด
1.หนังสือแจ้งการ
เจ้าหน้าที่และหัวหน้า
ประจาปี
จากวันที่ได้รับหนังสือ จัดสรรรายการและ เจ้าหน้าที่
แจ้งจัดสรรงบประมาณ งบประมาณ
2.แผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปี
2.เสนออนุมัติแผนฯต่อผู้ว่าราชการ ภายใน 15 วันนับแต่ บันทึกอนุมัติแผนฯ เจ้าหน้าที่และหัวหน้า
จังหวัดหรือผู้ได้รับมอบอานาจ
วันที่จัดทาแผนแล้ว
เสนอตามขั้นตอน
เจ้าหน้าที่
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-2เสร็จ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผน
จัดซื้อจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ปิด-ปลดประกาศ และ พยานอย่าง
น้อย 2 คน

ระยะเวลา
ภายใน 15 วันนับแต่
วันที่จัดทาแผนเสร็จ

4.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัด 30 วันนับแต่วันที่
จ้างและเสนอรายงานการประกาศ ได้รบั อนุมัติแผนการ
เผยแพร่ให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ จัดซือ้ จัดจ้าง
- เผยแพร่ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
(e-GP)
- เผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน
- ปิดประกาศเผยแพร่บนบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

จุดควบคุมความเสี่ยง
บันทึกขออนุมัติ
หัวหน้าส่วนราชการ
หรือหัวหน้า
หน่วยงานเพื่อ
ประกาศเผยแพร่
1.เผยแพร่ในเว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง (e-GP)
2.เผยแพร่ในเว็บไซต์
หน่วยงาน
3.ปิดประกาศ
เผยแพร่บนบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่และหัวหน้า
เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่และหัวหน้า
เจ้าหน้าที่

1.2 แผนการจัดซื้อวัสดุประจาปี วงเงิน ไม่เกิน 500,000 บาท
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
จุดควบคุมความเสี่ยง
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1.สารวจความต้องการใช้
7 วัน นับถัดจากวัน
แบบฟอร์มสารวจ
เจ้าหน้าที่และหัวหน้า
- กาหนดแบบสารวจต้องการใช้วัสดุ ได้รับแบบสารวจ
ความต้องการใช้
เจ้าหน้าที่
ประจาปีและระยะเวลาการส่งแบบ ต้องการใช้วัสดุ
กาหนดแบบสารวจ
สารวจคืนงานพัสดุ
ประจาปี
ต้องการใช้วัสดุ
- งานพัสดุติดตาม เร่งรัดแบบสารวจ
ประจาปี
ให้ทุกกลุ่มผ่าย/งาน
- พิจารณาเปรียบเทียบสถิติการใช้
วัสดุในรอบปีที่ผ่านมา
- พิจารณายอดวัสดุคงคลัง ณ สิ้นปี
- พิจารณาระยะเวลาในการจัดซื้อ
รวมทั้งเกณฑ์คงคลังขั้นต่า ขั้นสูง
- พิจารณาแผนรายรับ/จ่ายเงินบารุง
- พิจารณาแผนปฏิบัติงานประจาปี
2. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลในการ
3 วัน ถัดจากวันได้รับ แบบฟอร์มสารวจ
เจ้าหน้าที่และหัวหน้า
จัดทาแผน
แบบฟอร์มสารวจความ ความต้องการใช้
เจ้าหน้าที่
- ฝ่ายพัสดุรวบรวมความต้องการใช้ ต้องการใช้กาหนดแบบ กาหนดแบบสารวจ
วัสดุตามแบบสารวจที่กาหนด
สารวจต้องการใช้วัสดุ ต้องการใช้วัสดุ
ประจาปี
ประจาปี
3.จัดทาร่างแผนจัดซื้อวัสดุ
3 วัน ถัดจากรวบรวม เอกสารสรุปความ
เจ้าหน้าที่และหัวหน้า
- งานพัสดุจัดทาร่างแผนจัดซื้อวัสดุ ข้อมูลความต้องการ
ต้องการใช้ของ
เจ้าหน้าที่
เรียบร้อยแล้ว
หน่วยงานต่างๆ
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-3ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4. กาหนดแผนการจัดซื้อวัสดุ
- คณะกรรมการบริหารพัสดุจัดทา
แผนจัดซื้อวัสดุ
- เสนอคณะกรรมการบริหารพัสดุ
5. ประชุมคณะกรรมการบริหารพัสดุ
- คณะกรรมการบริหารพัสดุจัดทา
แผนจัดซื้อวัสดุ
- เสนอคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล
6. พิจารณาอนุมัติ
7. แผนจัดซื้อวัสดุ
- เสนอแผนจัดซื้อวัสดุ แก่ สสจ.
นครศรีธรรมราช
8. ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผน
จัดซื้อจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ปิด-ปลดประกาศ และ พยานอย่าง
น้อย 2 คน
9. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างและเสนอรายงานการ
ประกาศเผยแพร่ให้หัวหน้า
หน่วยงานทราบ
- เผยแพร่ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
(e-GP)
- เผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน
- ปิดประกาศเผยแพร่บนบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

ระยะเวลา
1 วัน ถัดจากการทา
ร่างแผนจัดซื้อวัสดุ
เรียบร้อย

จุดควบคุมความเสี่ยง
ชื่อผู้รับผิดชอบ
แผนร่างการจัดซื้อ
เจ้าหน้าที่และหัวหน้า
วัสดุ
เจ้าหน้าที่

1 วัน ถัดจากคณะ
กรรมการบริหารพัสดุ
จัดทาแผนเสร็จ
เรียบร้อย

แผนการจัดซื้อวัสดุ
ประจาปี

คณะกรรมการบริหาร
พัสดุ

1 วัน ถัดจากแผนเสร็จ บันทึกรายงานการ
เรียบร้อย
จัดทาแผนวัสดุ
ประจาปี
15 วัน ถัดจากส่งแผน แผนการจัดซื้อวัสดุ
ขออนุมัติ
ประจาปี

เจ้าหน้าที่และหัวหน้า
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่และหัวหน้า
เจ้าหน้าที่

3 วัน ถัดจากวันที่
ได้รับแผนกลับมาจาก
สสจ.

บันทึกรายงานการขอ เจ้าหน้าที่และหัวหน้า
อนุมัติแผนวัสดุ
เจ้าหน้าที่
ประจาปี

30 วันนับแต่วันที่
ได้รับอนุมัติแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง

1.เผยแพร่ในเว็บไซต์ เจ้าหน้าที่และหัวหน้า
กรมบัญชีกลาง (e-GP) เจ้าหน้าที่
2.เผยแพร่ในเว็บไซต์
หน่วยงาน
3.ปิดประกาศ
เผยแพร่บนบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน
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-42. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2.1 วิธีประกาศเชิญชวน ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงาน ของรัฐกาหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ
- วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
- วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- วิธีสอบราคา
2.2 วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่
หน่วยงานของรัฐกาหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามที่กาหนดน้อยกว่าสามราย
2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่
หน่วยงานของรัฐกาหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคารวมทั้งการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 96
วรรคสอง
ขั้นตอนการดาเนินงาน วิธี e-Bidding
ลาดับ รายละเอียดขั้นตอนการเนินการ (วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ระยะเวลา ชื่อผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน e-bidding)
(วันทาการ)
1 จัดทาแผนกากรจัดซื้อจัดจ้าง
1
เจ้าหน้าที่และ
1. จัดทาแผน/อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างจากผู้มีอานาจ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
2. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ (1) เว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง
(2) เว็บไซต์หน่วยงาน (3) ปิดประกาศหน่วยงาน
2 แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR)
1
เจ้าหน้าที่และ
หรือรายละเอียดคุณลักษณะ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
3 เจ้าหน้าที่จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้ง
3
เจ้าหน้าที่และ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ร่าง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความ
เห็นชอบ
1) กรณีไม่เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา
เจ้าหน้าที่และ
เพื่อรับฟังคาวิจารณ์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
- วงเงินเกิน5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท
2) กรณีเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อ
3
รับฟังคาวิจารณ์
- วงเงินเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป
4 จัดทารายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวด
เจ้าหน้าที่และ
ราคา
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
กรอบแนวทางการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลปากพนัง 2563

-5ลาดับ รายละเอียดขั้นตอนการเนินการ (วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ระยะเวลา
ขั้นตอน e-bidding)
(วันทาการ)
5 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
- วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท
5
- วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
10
- วงเงินเกิน 10 ล้าน แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท
12
6 กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงาน
1
ให้ สตง.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7 กาหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม(ถ้ามี)
ตามความ
เหมาะสม
8 ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP
1
9

10

11
12
13
14
15

การพิจาณาการเสนอราคา
- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผล
พร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความ
เห็นชอบ
- ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อหนี้ผูกพัน
จากสานักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)
- ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กอง
กฎหมาย
อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอานาจอนุมัติซื้อ
หรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา
- ผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่เกิน 200,000,000 บาท
- ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกิน 200,000,000 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ
หน่วยงาน/พร้อมจัดทาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail
และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ
เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา
ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
ภายหลังพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์
หน่วยงานของรัฐส่งสาเนาสัญญา/ข้อตกลง ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้น
ไป ให้ สตง.และกรมสรรพากร ภายใน 30 วัน นับแต่วันทา
สัญญาหรือข้อตกลง
การจัดทาบันทึกรายงานผลการพิจารณา

1

ชื่อผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่และ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่และ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่และ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่และ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

14
7
เจ้าหน้าที่และ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
5
5
1
7
1

1

เจ้าหน้าที่และ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่และ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่และ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่และ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่และ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
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-6ขั้นตอนการดาเนินงาน วิธีคดั เลือก
ลาดับ รายละเอียดขั้นตอนการเนินการ (วิธีคัดเลือก)
ระยะเวลา
ขั้นตอน
(วันทาการ)
1 จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1
1) จัดทาแผน/อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างจากผู้มีอานาจ
2) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่
- เว็บไซต์ e-GP
- เว็บไซต์หน่วยงาน
- ปิดประกาศหน่วยงาน
2 แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน TOR
1
หรือรายละเอียดคุณลักษณะ
3 เจ้าหน้าที่จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้ง
1
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อ
ขอความเห็นชอบ
4 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ดาเนินการจัดทา
1
หนังสือเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติ
5 การยื่นซองข้อเสนอ และการรับซองข้อเสนอ
1
6

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาผลพร้อม
ความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ

7

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอานาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/
เห็นชอบผลการพิจารณา
- ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เกิน 100,000,000 บาท
- ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกิน 100,000,000 บาทขึ้นไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ
หน่วยงาน/พร้อมจัดทาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail
และจังส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ
เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา

8
9
10
11
12

ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
ภายหลังพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์
หน่วยงานของรัฐส่งสาเนาสัญญา/ข้อตกลง ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้น
ไป ให้ สตง. และกรมสรรพากร ภายใน 30 วัน นับแต่วันทา
สัญญาหรือข้อตกลง
การจัดทาบันทึกรายงานผลการพิจารณา

1

5
5
1
7
1

1

ชื่อผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่และ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่และ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่และ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่และ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่และ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่และ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
กรรมการจัดซื้อ
เจ้าหน้าที่และ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่และ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่และ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่และ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่และ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
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-7ขั้นตอนการดาเนินงาน วิธีเฉพาะเจาะจง
ลาดับ รายละเอียดขั้นตอนการเนินการ (วิธีคัดเลือก)
ขั้นตอน
1 จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
3) จัดทาแผน/อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างจากผู้มีอานาจ
4) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่
- เว็บไซต์ e-GP
- เว็บไซต์หน่วยงาน
- ปิดประกาศหน่วยงาน
2 แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน TOR
หรือรายละเอียดคุณลักษณะ (แล้วแต่กรณี)

ระยะเวลา
(วันทาการ)
1

ชื่อผู้รับผิดชอบ

1

เจ้าหน้าที่และ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่และ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

3

เจ้าหน้าที่จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการซ้อหรือจ้าง (แล้วแต่กรณี) และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ

1

เจ้าหน้าที่และ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

4

- คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาเนินการ
จัดทาหนังสือเชิญชวน
- เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการโดยตรง
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาผล
พร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความ
เห็นชอบ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอานาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/
เห็นชอบผลการพิจารณา
- ผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่เกิน 50,000,000 บาท
- ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกิน 50,000,000 บาทขึ้นไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ
หน่วยงาน/พร้อมจัดทาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail
และจังส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ
ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด

1

เจ้าหน้าที่และ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

1

เจ้าหน้าที่และ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

5
6

7
8
9
10

หน่วยงานของรัฐส่งสาเนาสัญญา/ข้อตกลง ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้น
ไป ให้ สตง. และกรมสรรพากร ภายใน 30 วัน นับแต่วันทา
สัญญาหรือข้อตกลง
การจัดทาบันทึกรายงานผลการพิจารณา

หัวหน้าหน่วยงาน
1
1
1

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

1

เจ้าหน้าที่และ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
หัวหน้าหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่และ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

1

เจ้าหน้าที่และ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
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3. การป้องกันผูท้ ี่มีหน้าทีด่ าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคูส่ ัญญา
นอกจากการให้และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว การตรวจสอบความเกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์
ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส โดยหน่วยงานจะต้องกาหนด
วิธีการ หรือกระบวนการในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ว่ามีความ
สัมพันธ์หรือรู้จักสนิทสนมกับผู้ที่มาเสนองานหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามนัยใน
มาตรา 126 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
ตามที่ส านั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ได้ออกประกาศส านักงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ขว่าด้ว ย
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความ
บริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และที่กาหนดในกฎกระทรวง กระทรวงการคลัง โดยต้องควบคุมกากับดูแลตรวจสอบผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการพัส ดุและเจ้าหน้าที่ในหน่ว ยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัด เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลปากพนัง มีแนวทางการปฏิบัติตนตาม
กรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นไปด้วย
ความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม merit System จึงกาหนดแนวทางในการปฏิ บัติเพื่อตรวจสอบ
บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไว้ดังนี้
1.บุคลากรในหน่วยงานต้องวางตัวเป็นกลางกับผู้ขาย และผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์
2.บุคลากรในหน่วยงานสนั บสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยความคุ้มค่า โปร่งใส
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและตรวจสอบได้ทุกเวลา
3.บุคลากรในหน่วยงานต้องไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ทั้งทางตรงและทางอ้อม
จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และต้อง
ไม่เข้าไปมีส่วนได้เสีย ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่นซึ่งเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ไม่ว่าการกระทานั้นจะเกิดขึ้นก่อนขณะหรือหลังการปฏิบัติ
หน้าที่
4.บุคลากรในหน่ วยงานปฏิบัติต่อผู้ขายผู้รับจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์กับทางราชการ
เกี่ย วกับการพัส ดุร วมถึงการรั บฟังผู้ มาร้องเรียนร้องทุกข์ด้ว ยความเป็นธรรม เพื่อซื้อมีน้าใจแต่ทั้งนี้การ
ปฏิบัติดังกล่าวต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
5.บุคลากรในหน่วยงาน งานให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านพัสดุ ให้เป็นที่ยอมรับ
6.บุคลากรในหน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด
7.บุคลากรในหน่วยงานดาเนินการ ใช้จ่ายเงินทรัพย์สินของราชการเป็นหลักโดยคานึงถึงความถูกต้องยุติธรรม
และความสมเหตุผลประกอบด้วย
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-98.ผู้บังคับ บัญชาต้องใช้ดุลพินิ จโดยชอบด้วยกฎหมายในการปฏิบัติงานและส่ งเสริมสนับสนุนให้ คาปรึกษา
แนะนารับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล
9. ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุมกากับดูแลตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานประพฤติ ปฏิบัติตามแนวทางในการปฏิบัติเพื่อ
ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด และให้หน่วยงานนาประกาศสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ด้านล่าง ไปประกอบการ
จัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทในขั้นตอนรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท)
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่
และผู้ตรวจรับพัสดุ
----------------------------------ข้าพเจ้า ................................................................................................................ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า ................................................................................................................ (เจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า .................................................................................................................(ผู้ตรวจรับพัสดุ)
ขอให้คารับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์
ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วน
เกี่ ย วข้ องที่ เข้ ามามี นิ ติ สั มพั น ธ์ และวางตั ว เป็ น กลางในการด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การพั ส ดุ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ด้วยจิตสานึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ
ตามที่ระบุไว้ในประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร
ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับ ผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ
ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม .................................................................
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ลงนาม .................................................................
(เจ้าหน้าที่)

ลงนาม .................................................................
(ผู้ตรวจรับพัสดุ)
กรอบแนวทางการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลปากพนัง 2563

- 10 -

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
----------------------------------ข้าพเจ้า ................................................................................................(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า ................................................................................................(เจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า ................................................................................................ (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้า ................................................................................................ (กรรมการตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้า ................................................................................................ (กรรมการตรวจรับพัสดุ)
ขอให้คารับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์
ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วน
เกี่ ย วข้ องที่ เข้ ามามี นิ ติ สั มพั น ธ์ และวางตั ว เป็ น กลางในการด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การพั ส ดุ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ด้วยจิตสานึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ
ตามที่ระบุไว้ในประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร
ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับ ผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ
ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม .................................................................
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ลงนาม .................................................................
(เจ้าหน้าที่)

ลงนาม .................................................................
(ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม .................................................................
(กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม .................................................................
(กรรมการตรวจรับพัสดุ)
หมายเหตุ

หากเพิ่มเติมคณะกรรมการสามารถดาเนินการภายใต้แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ฯ นี้ได้โดยอนุโลม
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4. การสรุปความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนและรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีของหน่วยงาน ที่จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เป็นไปตามมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ต้องรายงานผลการพิจารณา
รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ
ประกอบด้วย (1) ชื่อโครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว (2) วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (3) ระยะเวลา
ที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง และ (4) วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ลาดับ
รายการ
ระยะเวลา
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างเงิน
ทุกวันที่ 5 หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
ของเดือน
และเจ้าหน้าที่
ปีงบประมาณ 2563 (รายงาน สสจ)
2
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจาเดือนของทุกหน่วย
ทุกวันที่ 5 หัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุ (แบบสขร. 1 )ดังนี้
ของเดือน
และเจ้าหน้าที่
1. แผนการจัดซื้อยา/เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา/เคมีภัณฑ์
2. แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (กลุ่มงานพยาบาล)
3. แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
4. แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (กายภาพบาบัด)
5. แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ขาเทียม)
6. แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม
7. แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
8. แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
9. แผนการจัดซื้อวัสดุสานักงาน
10.แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
11.แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
12.แผนจัดซื้อวัสดุบริโภค
13.แผนงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์การแพทย์
14.แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน (70%)
15.งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน (20%)
16.งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน (10%)
(นาประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงานทุกเดือน)

กรอบแนวทางการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลปากพนัง 2563

- 12 แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน .......................
ชื่อหน่วยงาน....โรงพยาบาลปากพนัง.....................
วันที่ .............. เดือน ............................... พ.ศ. 2563 (1)
วงเงินที่
งานที่
ลาดับ
จัดซื้อหรือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา
จัดซื้อหรือ
ที่
จัดจ้าง
(บาท)
จ้าง
และราคาที่เสนอ
จัดจ้าง
(บาท)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

(8)

(9)

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
(10)

(ลงชื่อ)...................................................
(……………………………………………..)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลปากพนัง

กรอบแนวทางการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลปากพนัง 2563

- 13 แบบรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ...........................

รายการ

จานวน
(หน่วย)

วงเงิน
รวม
(บาท)

สมทบเงิน
เงิน UC
บารุง

สมทบ
แหล่งอื่น

สอบราคา

ชื่อหน่วยบริการ

เฉพาะเจาะจง

รหัส
หน่วย
บริการ

คัดเลือก

ลาดับ

วิธีการจัดหา
E-Bidding

จากแหล่งงบ(บาท)

ผลการดาเนินงานปัจจุบัน
กาหนด
สถานะ
เสร็จ(วดป.
ดาเนินการ
มลงนาม
ปัจจุบัน
สัญญา)

ราคา ซื้อ/
จ้าง

สาเหตุที่ทาให้
ดาเนินการล่าช้า

กรอบแนวทางการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลปากพนัง 2563
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5.การบริหารพัสดุ
3.1 การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 202 การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐให้ดาเนินการตามหมวดนี้ เว้นแต่มีระเบียบของทางราชการหรือ
กฎหมายกาหนดไว้เป็นอย่างอื่นการบริหารพัสดุในหมวดนี้ ไม่ใช่บังคับกับงานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่
ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
การเก็บและการบันทึก
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 203 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดงรายการตามตัวอย่างที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการ
ด้วย
*** สาหรับพัสดุประเภทอาการสด จะลงรายการอาการสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้
2. เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือ
ทะเบียน
การเบิกจ่ายพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 204 การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้าหน่วยงานที่ต้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก
ข้อ 205 การจ่ายพัสดุ ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่าย ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและ
เอกสารประกอบ (ถ้ามี) และลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย

กรอบแนวทางการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลปากพนัง 2563
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Flow Chart ขั้นตอนการรับวัสดุ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ระยะเวลา

ชื่อผู้รับผิดชอบ

1. เจ้ าพนักงานพัสดุ (ผู้จด
ั ซื ้อ) ส่งมอบวัสดุที่

ผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับ

1.สาเนาใบส่งของ

พัสดุเรี ยบร้ อยแล้ ว และสาเนาใบส่งของให้

2.รายละเอียดวัสดุ

60 นาที

เจ้าหน้าที่

เจ้ าพนักงานพัสดุ (ผู้รับผิดชอบคลังพัสดุ)

2. เจ้ าพนักงานพัสดุ (ผู้รับผิดชอบคลัง

1. ตรวจสอบจานวนวัสดุกบ
ั ใบส่งของ

พัสดุ) รับวัสดุจดั เก็บในคลังพัสดุและระบุ

2. ระบุเลขที่กากับหลักฐานการรับวัสดุ

เลขที่กากับหลักฐานการรับวัสดุ (ใบส่งของ)

(ใบส่งของ)

พร้ อมทังบั
้ นทึกการรับวัสดุใน Stock Card

3. บันทึกการรับวัสดุใน Stock Card

ตามรายละเอียด ในหลักฐานการรับวัสดุ

4. จัดเก็บวัสดุตามสถานที่ที่กาหนด

120 นาที

เจ้าหน้าที่

(ใบส่งของ)
3. เจ้ าพนักงานพัสดุ (ผู้รับผิดชอบบัญชีวสั ดุ)
บันทึกการรับวัสดุในบัญชีวสั ดุตาม
รายละเอียดในหลักฐานการรับวัสดุ (ใบส่ง
ของ) และจัดเก็บเข้ าแฟ้ มหลักฐานการรับ

1.บันทึกการรับวัสดุในบัญชีวสั ดุ

2.จัดเก็บหลักฐานการรับวัสดุเรียง

120 นาที

เจ้าหน้าที่

ตามลาดับ

กรอบแนวทางการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลปากพนัง 2563
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Flow Chart ขั้นตอนการจ่ายวัสดุ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด

1. เจ้ าพนักงานพัสดุ (ผู้รับผิดชอบคลังพัสดุ)
รับใบเบิกวัสดุจากหน่วยงานต่างๆ พร้ อมทัง้

ระบุเลขที่กากับใบเบิก

ระยะเวลา

ชื่อ

30 นาที

เจ้าหน้าที่

ระบุเลขที่กากับใบเบิก

2. เจ้ าพนักงานพัสดุ(ผู้รับผิดชอบคลังพัสดุ)

- หัวหน้ าหน่วยพัสดุลงนาม

พิจารณาความเหมาะสมในการเบิกวัสดุและ

อนุมตั ิ

เสนอหัวหน้ าหน่วยพัสดุ เพื่ออนุมตั ิจา่ ยวัสดุ

-

3. เจ้ าพนักงานพัสดุ (ผู้รับผิดชอบคลังพัสดุ)
จ่ายวัสดุตามรายการเบิกวัสดุและบันทึกการ
จ่ายใน

Stock Card

4. เจ้ าพนักงานพัสดุ (ผู้รับผิดชอบบัญชีวสั ดุ)
เจ้าหน้าที่พัสดุ
บันทึกการจ่ายวัสดุในบัญชีวสั ดุตามรายการใน

60 นาที เจ้าหน้าที่

จ่ายในใบเบิกวัสดุ

- บันทึกการจ่ายวัสดุใน Stock
Card เพื่อคุมยอดวัสดุ

- บันทึกการจ่ายวัสดุในบัญชี วัสดุ
- จัดเก็บใบเบิกวัสดุเรี ยงตามลาดับ

180 นาที เจ้าหน้าที่

120 นาที เจ้าหน้าที่

ใบเบิกวัสดุและจัดเก็บเข้ าแฟ้ มใบเบิกวัสดุ
5. เจ้ าพนักงานพัสดุ (ผู้รับผิดชอบคลัง
พัสดุ) สารวจปริมาณวัสดุคงเหลือของแต่
ละรายการใน Stock Card และส่งรายการ
วัสดุคงเหลือให้ เจ้ าพนักงานพัสดุ
(ผู้รับผิดชอบบัญชีวสั ดุ) ตรวจสอบกับ

- รายงานการเบิกจ่ายและยอด
คงเหลือแต่ละเดือน

180 นาที

เจ้าหน้าที่

จานวนคงเหลือในบัญชีวสั ดุทกุ สิ ้นเดือน
การบารุงรักษา การตรวจสอบ
เพื
่อเสนอต่
วหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุทราบ
การบ
ารุงรัอกหัษา
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- 17 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 212 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
ได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดทาแผนการซ่อมบารุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบารุง ในกรณีที่พัสดุ
เกิดการชารุด ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว
การตรวจสอบพัสดุประจาปี
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 213 ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้าหน่วย
พัส ดุต ามข้อ 205 แต่ง ตั้ง ผู้ รั บ ผิ ดชอบในการตรวจสอบพั ส ดุ ซึ่ง มิใ ช่เ ป็ นเจ้า หน้ าที่ ตามความจ าเป็น เพื่ อ
ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น
ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มดาเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทาการวันแรกของ
ปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่
มีพัสดุใดชารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จาเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันทาการ นับแต่วันเริ่มดาเนินการ
ตรวจสอบพัสดุนั้น
เมื่อแต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐ 1 ชุด และส่งสาเนารายงานไปยังสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุด พร้อมทั้งส่งสาเนารายงานไปยัง
หน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) 1 ชุด ด้วย
ข้อ 214 เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุตามข้อ 213 และปรากฏว่ามีพัสดุ
ชารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จาเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหา
ข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้นาความในข้อ 26 และข้อ 27 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่กรณีที่เห็นได้
อย่างชัดเจนว่า เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ให้หัวหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาสั่งการให้ดาเนินการจาหน่ายต่อไปได้
ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดาเนินการ
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการ หรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป
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Flow Chart ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจาปี
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ผู้รับมอบอานาจอนุมตั ิแต่งตัง้

แต่งตังคณะกรรมการฯ
้
ก่อนสิ ้นเดือน

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี

กันยายน ทุกปี (ข้ อ 213)

ระยะเวลา
5

วัน

ชื่อผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผู้มีอานาจ

ผู้รับมอบอานาจ
ผู้รับผิดชอบบัญชีวสั ดุและครุภณ
ั ฑ์
เตรี ยมเอกสารหลักฐานการรับวัสดุ /
ครุภณ
ั ฑ์ และบัญชีวสั ดุ/ครุภณ
ั ฑ์

3 วัน

หน่วยงาน

บัญชีวสั ดุ และ ทะเบียนทรัพย์สนิ

ทะเบียนทรัพย์สนิ เตรี ยมเอกสาร
หลักฐานการรับครุภณ
ั ฑ์และทะเบียน

ที่เกี่ยวข้อง

คุมทรัพย์สนิ เพื่อให้ คณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ ดาเนินการตรวจสอบ

เริ่ มตรวจสอบพัสดุในวันเปิ ดทาการแรก

พัสดุและรายงานผล ตามระเบียบพัสดุ

ของเดือนตุลาคมและรายงานผล

(ข้ อ 213)

ภายใน 30 วันทาการ นับตังแต่
้ วนั เริ่ ม

30 วัน คณะกรรมการฯ

ดาเนินการตรวจสอบพัสดุ (ข้ อ 213)

เจ้ าหน้ าที่พสั ดุเสนอการรายงานผลจาก
คณะกรรมการฯ ต่อผู้มีอานาจและผู้รับ
มอบอานาจ

รายงานพัสดุ คงเหลือ ครบถ้ วน
ถูกต้ อง สภาพพร้ อมใช้ เสือ่ มสภาพ

5 วัน เจ้าหน้าที่

สูญไป หรื อไม่จาเป็ นต้ องใช้ ในราชการ
เป็ นต้ น (ข้ อ 213)
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Flow Chart ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจาปี (ต่อ)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

แต่งตังคณะกรรมการสอบหา
้

ตรวจสอบพัสดุ ชารุดหรื อ

ข้ อเท็จจริงจากผู้มีอานาจและผู้รับ

เสือ่ มสภาพ ไม่จาเป็ นในราชการ

มอบอานาจ 1 ชุด

ต่อไป (ข้ อ 214)

ระยะเวลา

ชื่อผู้รับผิดชอบ

10 วัน คณะกรรมการฯ

รายงานการตรวจสอบพัสดุชารุด

คณะกรรมการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง

เสือ่ มสภาพ สูญไป หรื อไม่

รายงานผลเสนอผู้มีอานาจหรื อผู้รับ

จาเป็ นต้ องใช้ ในราชการ ตามที่

มอบอานาจผ่านหัวหน้ าหน่วยงาน

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ

๓ วัน

คณะกรรมการฯ

ประจาปี ของปี นัน้ (ข้ อ 214)
ขออนุมตั ิจาหน่ายพัสดุ ตามระเบียบ

ตามระเบียบข้ อ (215) หลังจาก

พัสดุ โดยขอแต่งตังคณะกรรมการ
้

การตรวจสอบแล้ ว เสนอรายงานต่อ

ตามระเบียบพัสดุ และขออนุมตั จิ าก

หัวหน้ าส่วนราชการ ข้ อ215 (1) ให้

ผู้มีอานาจหรื อผู้รับมอบอานาจ

ขายโดยวิธีขายทอดตลาดก่อนหาก

เจ้าหน้าที่ ผูม้ ีอานาจ

๓ วัน

ผู้รับมอบอานาจ

ไม่ได้ ผลดี ให้ นาวิธีทกี่ าหนดเกี่ยวกับ
การซื ้อมาใช้ โดยอนุโลม
คณะกรรมการกาหนดราคากลางและ
รายงานราคากลางพัสดุทจี่ ะ

สรุปผลรายงานราคากลาง

๕ วัน

คณะกรรมการฯ

ดาเนินการขายทอดตลาด

ประกาศขายทอดตลาดไม่น้อยกว่า

ปิ ดประกาศประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงาน

10 วันทาการ

๕วัน

เจ้าหน้าที่

รายงานผลการจาหน่ายพัสดุและส่งสาเนา
ประมูลขายทอดตลาด และ

รายงานผลฯ ให้ สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน

คณะกรรมการขาดทอดตลาดเลือกผู้

ภายใน 30 วัน หลังจากบันทึกการจ่ายออก

ชนะที่เสนอราคาสูงสุด

จากบัญชีทะเบียนทรัพย์สนิ (ข้ อ 218)

คณะกรรมการขาย
๑วัน

ทอดตลาด /เจ้ าหน้ าที่
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