1. กรอบแนวทางการดําเนินการเพื่อสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง
1.1 การเผยแพรการจัดซื้อจัดจางประจําป (ตามมาตรา 11)
กรอบแนวทางการดำเนินการเพือ่ สงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจางของโรงพยาบาลนครพิงค จังหวัดเชียงใหม
วิธีการ
1. การจัดทํา
แผนการจัดซื้อจัด
จางประจําป

ขั้นตอน

ระยะเวลา
ดำเนินการ
1. แจงรายละเอียดงบประมาณและ 1 สิงหาคม – 30
แผนปฏิบัตกิ ารประจําปทไี่ ดรับ
กันยายน 2562
อนุมัติจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. กลุมงานพัสดุแจงหนวยงานที่
เกี่ยวของสํารวจและแจงความ
ตองการใชพัสดุ

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการ
การเงินการคลัง

1 สิงหาคม – 30
กันยายน 2562

เจาหนาที่พัสดุที่
เกี่ยวของ

3. กลุมงานพัสดุรวบรวมความ
1 สิงหาคม – 30
ตองการใชและจัดทําแผนการจัดซือ้ กันยายน 2562
จัดจางประจําปเสนอหัวหนา
หนวยงานของรัฐเพื่อขอ
ความเห็นชอบซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๑. ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจาง
๒. วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจาง 3.
ระยะเวลาที่คาดวาจะจัดซื้อ จัดจาง
4. รายการอื่นตามที่
กรมบัญชีกลางกาหนด
- จัดทําหนังสือขออนุมัติ
ประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อ
จัดจาง
- นําเสนอเพื่อขออนุมัติ

เจาหนาที่พัสดุที่
เกี่ยวของ

2. ประกาศเผยแพร ประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัด 1 สิงหาคม – 30
แผนการ
จางในระบบ e-GP ของ
กันยายน 2562
จัดซื้อจัดจาง
กรมบัญชีกลาง, เว็บไซตของ
หนวยงานและปดประกาศโดย
เปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของ
หนวยงาน

หมายเหตุ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พรบ.จัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 (มาตรา
11)

- ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.
2560
ขอ 11, 12 และ 13
- กฎกระทรวง
กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัด
จางพัสดุโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงวงเงินการ
จัดซื้อจัดจางทีไ่ มทํา
ขอตกลงเปนหนังสือและ
วงเงินการจัดซื้อจัดจางใน
การแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ
พ.ศ. 2560

หัวหนาเจาหนาที่และ
เจาหนาที่ที่
ไดรับแตงตั้งใหมี
หนาที่ปดและปลด
ประกาศ

วิธีการ

ขั้นตอน

ระยะเวลา
ดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562
– 30 กันยายน
2563

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

3.การดําเนินการ
จัดซื้อจัดจาง

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางให
เปนไปตามแผนและขั้นตอนของ
ระเบียบฯ

4.การบันทึก
รายงานการ
ดําเนินการตาม
แผนการจัดซื้อจัด
จาง

บันทึกรายงานผลการดําเนินการ
รายงานการผล
หัวหนาเจาหนาที่และ - พรบ.จัดซื้อจัดจางและ
ตามแผนจัดซื้อจัดจางรายละเอียด การจัดซื้อจัดจางทุก เจาหนาที่
การบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.
วิธีการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง
2560 (มาตรา 13)
เดือน (สขร.1)
พรอมทั้งเอกสารประกอบรายงาน
ดังนี้
1. รายงานขอซื้อขอจาง
2. เอกสารเกี่ยวกับการฟงความ
คิดเห็นรางขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะจัดซื้อจัดจางและผลการ
พิจารณาในครั้งนั้น(ถามี)
3. ประกาศและเอกสารเชิญ
ชวนและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
4. ขอเสนอของผูย่นื ขอเสนอทุกราย
5. บันทึกรายงานผลการ
พิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
6. ประกาศผลการพิจารณา
คัดเลือกผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผู
ไดรับการคัดเลือก 7.สัญญาหรือ
ขอตกลงเปน หนังสือรวมทั้งการ
แกไขสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ
(ถามี)
8. บันทึกรายงานผลการตรวจ
รับพัสดุ

5. จัดเก็บอยางเปน จัดเก็บบันทึกรายงานผลการ
พิจารณาไวอยางเปนระบบเพื่อ
ระบบ
ประโยชนในการตรวจสอบดู
ขอมูลเมื่อมีการรองขอ

1 ตุลาคม 2562
– 30 กันยายน
2563

หัวหนาเจาหนาที่และ
เจาหนาที่

หัวหนาเจาหนาที่และ - พรบ.จัดซื้อจัดจางและ
เจาหนาที่
การบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.
2560 (มาตรา 12)

1.2 การปองกันผูที่มีหนาที่ดําเนินการในการจัดซื้อจัดจางเปนผูมีสวนไดสวนเสียกับผูที่ยื่นขอเสนอ (ตามมาตรา 13)
วิธีการ

ขั้นตอน

1. การจัดทําแนว
ทางการปองกันผูมี
หนาที่ในการ
ดําเนินการจัดซื้อจัด
จางเปนผูมีสวนได
สวนเสียกับผูยื่น
ขอเสนอ

-จัดทําแนวงทางการปฏิบัติใน
หนวยงานดานการจัดซือ้ จัดจาง
เพื่อปองกันผูที่มีหนาที่ดําเนินการ
ในการจัดซื้อจัดจาง
เปนผูมีสวนไดสวนเสียกับผูยื่น
ขอเสนอหรือคูสัญญาใหเปนไปตาม
ระเบียบ
- การกํากับดูแลสอดสอง
ผูปฏิบัติงานภายใตการกํากับดูแล
ของผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น

ระยะเวลา
ดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562
– 30 กันยายน
2563

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

หัวหนาเจาหนาที่และ
เจาหนาที่

- พรบ.จัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.
2560
(มาตรา 13)

2. ขอความเห็นชอบ นําเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อ 1 ตุลาคม 2562
แนวทาง
ขอความเห็นชอบ
– 30 กันยายน
ปฏิบัติใน
2563
หนวยงานดาน
การจัดซื้อจัดจาง

หัวหนาเจาหนาที่และ
เจาหนาที่

- พรบ.จัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 (มาตรา 13)

3. แจงเวียน/
เผยแพร

แจงเวียน/เผยแพรเจาหนาที่ทาง
1 ตุลาคม 2562
ระบบสารบัญเปนการแจงเวียน
– 30 กันยายน
หนังสือหนวยงานภายในโรงพยาบาล 2563
เพื่อสรางความตระหนักรูและใชเปน
แนวทางในการปองกันการมีสวนได
สวนเสียระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับ
ผูขายหรือผูรับจาง

หัวหนาเจาหนาที่และ
เจาหนาที่

- พรบ.จัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.
2560
(มาตรา 13)

4. ชองทางการ
รองเรียน

มีชองทางการรองเรียนในการแจง
1 ตุลาคม 2562
ปญหาการทุจริตของ
– 30 กันยายน
เจาหนาทีใ่ หผูติดตอขอรับบริการ
2563
สามารถรองเรียนไดผานชองทางดังนี้
1. ติดตอดวยตนเองที่ศนู ยรับเรื่อง
รองเรียนโรงพยาบาล
นครพิงคจังหวัดเชียงใหม

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

วิธีการ

ขั้นตอน

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

2. ทางจดหมายโดยสงมาที่ที่ศูนยรับ
เรื่องรองเรียนโรงพยาบาลนครพิงค
159 หมูที่ 10 ตําบลดอนแกว
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
501๘0
3. ชองทาง
http://www.nkp-hospital.go.th
หัวขอ ติดตอเรา
4. โทรศัพท 0 5399 9200
โทรสาร 0 5399 9221

๒.กลไกการกํากับติดตามการดําเนินการตามกรอบแนวทางการดําเนินการเพื่อสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัด
จางใหเจาหนาที่พัสดุรายงานผลการดําเนินงานตามกรอบแนวทางดําเนินการเพื่อสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อ
จัดจางขางตนเสนอตอหัวหนาหนวยงานของรัฐทุกป

