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ดัชนีความโปรงใส 

สวนที่ 2 การดําเนินการเพ่ือสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานในภาพรวมในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

EB4 หนวยงานของทานมกีารดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางดวยความโปรงใสอยางไร 

1) มีการประกาศเผยแพรแผนปฏิบตักิารจัดซื้อจดัจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภายในระยะเวลา 30 วันทําการ 
 หลังจากวันท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560) หรือไม 

         สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยโรงพยาบาลพทุธโสธร  ไดจัดทําแผนปฏิบตัิการจัดซื้อจัดจางประจําป 
พ.ศ.2560 ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจดัจาง พ.ศ. 2546 และมีการ
ประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจดัซื้อจัดจางหรือการจดัซื้อจัดจางประจําป  เพื่อใหการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางของ
หนวยงาน เปนไปดวยความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ และเพือ่ใหประชาชนไดรับทราบหรือสามารถเขาตรวจดูไดผาน
เว็บไซตของหนวยงาน (http://www.bsh.go.th/) 
 มี หลักฐาน คือ  - หนังสือโรงพยาบาลพุทธโสธร ที่ ฉช 0032.201/8680 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2559 เรื่องสง
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําป 2560 
                               - Print Screen จากเว็ปไซตโรงพยาบาลพุทธโสธร (http://www.bsh.go.th/) ที่ไดแสดงวามีการ
ประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจดัซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560   
 วันท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ คือ    วันท่ี 20 กันยายน 2559  (ตามสําเนาหนังสือสํานักงานปลดักระทรวง
สาธารณสุข ดวนทีสุ่ด ท่ี สธ 0228.03/28474 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2559 เรื่องแจงจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 )         . 
 วันท่ีประกาศเผยแพร คือ วันท่ี 21 กันยายน 2559 ( Print Screen จากเว็ปไซตโรงพยาบาลพุทธโสธร 
(http://www.bsh.go.th/)             
 ไมมี    

2) มีการเผยแพรขอมลูอยางเปนระบบเกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อใหสาธารณชนสามารถ
 ตรวจสอบขอมลูการจัดซื้อจดัจางของหนวยงานได โดยมีองคประกอบดังตอไปนี้ หรือไม 
หมายเหตุ: 1. ระบบขอมลูเกี่ยวกับการจัดซื้อจดัจางตองสามารถสอบทานกลับ เพื่อตรวจสอบความมีอยูจริงของระบบและ
  ขอมูลที่นํามาใชประกอบการประเมินได 
 2. เปนโครงการที่หนวยงานดําเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 มี องคประกอบ 
 2.1 ชื่อโครงการ  มี  ไมม ี
 2.2 งบประมาณ  มี  ไมม ี
 2.3 ผูซื้อซอง  มี  ไมม ี
 2.4 ผูยื่นซอง  มี  ไมม ี
 2.5 ผูไดรับคัดเลือก  มี  ไมม ี
 หลักฐาน คือ 1. Print Screen จากเว็ปไซตโรงพยาบาลพุทธโสธร (http://www.bsh.go.th/) หัวขอ 
       ขาวประกวดราคา – ขอมูลโครงการจัดซื้อจัดจางดวยเงินงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ดําเนินการจดัซื้อจัดจางแลว  
                                     . 
 ไมมี     

3) มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวของระหวางเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง และผูเสนองาน เพื่อปองกัน
 ผลประโยชนทับซอน หรือไม 

 มี หลักฐาน คือ 1. แบบแสดงความบรสิุทธิ์ใจในการจัดซื้อจดัจางทุกวิธีของหนวยงานในการเปดเผยขอมลูความ
ขัดแยงทางผลประโยชนของหัวหนาพัสดุ เจาหนาที่พัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ ที่หนวยงานจะตองดําเนินการทุก
โครงการ 
            2. หนังสือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ดวนทีสุ่ด ท่ี ฉช 0032/ว 657 ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2559 
แจงใหหนวยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติงานในหนวยงานดานการจดัซื้อจัดจาง พ.ศ.2559 
      
 ไมมี     
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EB5 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 หนวยงานของทานมีการดําเนินการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 
 แตละโครงการใหสาธารณชนรับทราบอยางไร 
             โรงพยาบาลพุทธโสธรไดเปดเผยขอมูลผลการจัดซื้อจัดจางโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด 5 โครงการในแตละ
ขั้นตอนกระบวนการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม   เพื่อใหการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางในแตละขั้นตอน/กระบวนการมีความโปรงใส เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด และประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได ซึ่งโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด 5 โครงการ ประกอบดวย 
  1. โครงการจัดซื้อเครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและสญัญาณชีพระบบรวมศูนย  ไมนอยกวา 8 เตียง  
จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 4,200,000 บาท 
  2. โครงการจัดซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซอน 3 แกซพรอมเครื่องชวยหายใจและเครื่องติดตามการ
ทํางานของหัวใจและวิเคราะหแกซระหวางดมยาสลบ จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ  2,000,000 บาท  เปนเงิน 4,000,000 บาท 
  3. โครงการจัดซื้อเครื่องชวยหายใจสําหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จํานวน 2 เครื่อง       
เครื่องละ 1,400,000 บาท  เปนเงิน 2,800,000 บาท 
  4. โครงการจัดซื้อกลองสองตรวจลําไสใหญแบบคมชัดพรอมชุดควบคุมสัญญาณภาพ   จํานวน 1 ชุด     
เปนเงิน  2,060,000 บาท 
     5. โครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี. จํานวน 1 คัน  เปนเงิน   
2,000,000 บาท 

1) โครงการที่ 1   โครงการจดัซื้อเครือ่งติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนยไมนอยกวา 8 เตียง  
จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 4,200,000 บาท  
 1.1 มีการประกาศเผยแพรการจัดซื้อจดัจางแตละโครงการลวงหนาไมนอยกวาระยะเวลาตามที่กฎหมายของแตละ 
  หนวยงานกําหนด หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ   1. Print Screen จากเว็ปไซตระบบการจดัซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) และเว็ปไซต
โรงพยาบาลพุทธโสธร (http://www.bsh.go.th/)     
                                          2 ประกาศประกวดราคา ฯ        
  ไมม ี
 1.2 มีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจดัจางแตละโครงการ หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ   1. Print Screen จากเว็ปไซตระบบการจดัซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) และเว็ปไซต
โรงพยาบาลพุทธโสธร (http://www.bsh.go.th/)     
                                          2 ประกาศประกวดราคา ฯ หัวขอหลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา    
         ไมม ี
 1.3 มีการประกาศเผยแพรวิธีการคํานวณราคากลางแตละโครงการ หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ   1. Print Screen จากเว็ปไซตระบบการจดัซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) และเว็ปไซต
โรงพยาบาลพุทธโสธร (http://www.bsh.go.th/)     
                                          2 ตาราง ปปช.     
         ไมม ี
 1.4 มีการประกาศเผยแพรรายชื่อผูมีคณุสมบัติเบื้องตนในการซื้อหรือจางแตละโครงการ หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ   Print Screen จากเว็ปไซตระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP)  
         ไมม ี
 1.5 มีการประกาศเผยแพรผลการจดัซือ้จัดจางแตละโครงการ พรอมระบุวิธีการจัดซื้อจดัจาง และเหตผุลที่ใช 
  ในการตัดสินผลการจดัซื้อจัดจาง หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ   1. Print Screen จากเว็ปไซตระบบการจดัซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP)      
                                          2 ประกาศผูชนะราคา และรายงานผลการจัดซือ้จัดจาง    
  ไมม ี
หมายเหต:ุ                . 
                . 
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2) โครงการที ่2    โครงการจัดซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซบัซอน 3 แกซพรอมเครื่องชวยหายใจและเครือ่งติดตามการ
ทํางานของหัวใจและวิเคราะหแกซระหวางดมยาสลบ จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ  2,000,000 บาท  เปนเงิน 4,000,000 บาท 
 2.1 มีการประกาศเผยแพรการจัดซื้อจดัจางแตละโครงการลวงหนาไมนอยกวาระยะเวลาตามที่กฎหมายของแตละ 
  หนวยงานกําหนด หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ   1. Print Screen จากเว็ปไซตระบบการจดัซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) และเว็ปไซต
โรงพยาบาลพุทธโสธร (http://www.bsh.go.th/)     
                                          2 ประกาศประกวดราคา ฯ        
  ไมม ี
 2.2 มีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจดัจางแตละโครงการ หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ   1. Print Screen จากเว็ปไซตระบบการจดัซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) และเว็ปไซต
โรงพยาบาลพุทธโสธร (http://www.bsh.go.th/)     
                                          2 ประกาศประกวดราคา ฯ หัวขอหลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา    
         ไมม ี
 2.3 มีการประกาศเผยแพรวิธีการคํานวณราคากลางแตละโครงการ หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ   1. Print Screen จากเว็ปไซตระบบการจดัซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) และเว็ปไซต
โรงพยาบาลพุทธโสธร (http://www.bsh.go.th/)     
                                          2 ตาราง ปปช.     
         ไมม ี
 2.4 มีการประกาศเผยแพรรายชื่อผูมีคณุสมบัติเบื้องตนในการซื้อหรือจางแตละโครงการ หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ   Print Screen จากเว็ปไซตระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP)  
                                               
         ไมม ี
 2.5 มีการประกาศเผยแพรผลการจดัซือ้จัดจางแตละโครงการ พรอมระบุวิธีการจัดซื้อจดัจาง และเหตผุลที่ใช 
  ในการตัดสินผลการจดัซื้อจัดจาง หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ   1. Print Screen จากเว็ปไซตระบบการจดัซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP)   
                                          2.ประกาศผูชนะราคา และรายงานผลการจัดซื้อจัดจาง    . 
  ไมม ี
หมายเหต:ุ                . 
                . 
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3) โครงการที่ 3   โครงการจัดซื้อเครื่องชวยหายใจสําหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ           
1,400,000 บาท  เปนเงิน 2,800,000 บาท 
 3.1 มีการประกาศเผยแพรการจัดซื้อจดัจางแตละโครงการลวงหนาไมนอยกวาระยะเวลาตามที่กฎหมายของแตละ 
  หนวยงานกําหนด หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ   1. Print Screen จากเว็ปไซตระบบการจดัซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) และเว็ปไซต
โรงพยาบาลพุทธโสธร (http://www.bsh.go.th/)     
                                          2 ประกาศประกวดราคา ฯ        
  ไมม ี
 3.2 มีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจดัจางแตละโครงการ หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ   1. Print Screen จากเว็ปไซตระบบการจดัซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) และเว็ปไซต
โรงพยาบาลพุทธโสธร (http://www.bsh.go.th/)     
                                          2 ประกาศประกวดราคา ฯ หัวขอหลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา   
   
         ไมม ี
 3.3 มีการประกาศเผยแพรวิธีการคํานวณราคากลางแตละโครงการ หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ   1. Print Screen จากเว็ปไซตระบบการจดัซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) และเว็ปไซต
โรงพยาบาลพุทธโสธร (http://www.bsh.go.th/)     
                                          2 ตาราง ปปช.     
         ไมม ี
 3.4 มีการประกาศเผยแพรรายชื่อผูมีคณุสมบัติเบื้องตนในการซื้อหรือจางแตละโครงการ หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ   Print Screen จากเว็ปไซตระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP)  
         ไมม ี
 3.5 มีการประกาศเผยแพรผลการจดัซือ้จัดจางแตละโครงการ พรอมระบุวิธีการจัดซื้อจดัจาง และเหตผุลที่ใช 
  ในการตัดสินผลการจดัซื้อจัดจาง หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ   1. Print Screen จากเว็ปไซตระบบการจดัซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP)   
                                          2 ประกาศผูชนะราคา และรายงานผลการจัดซื้อจัดจาง    
  ไมม ี
หมายเหต:ุ                . 
                . 
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3) โครงการที่ 4   โครงการจดัซื้อกลองสองตรวจลําไสใหญแบบคมชัดพรอมชุดควบคุมสัญญาณภาพ   จํานวน 1 ชุด     
เปนเงิน  2,060,000 บาท 
 4.1 มีการประกาศเผยแพรการจัดซื้อจดัจางแตละโครงการลวงหนาไมนอยกวาระยะเวลาตามที่กฎหมายของแตละ 
  หนวยงานกําหนด หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ   1. Print Screen จากเว็ปไซตระบบการจดัซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) และเว็ปไซต
โรงพยาบาลพุทธโสธร (http://www.bsh.go.th/)     
                                          2 ประกาศประกวดราคา ฯ        
  ไมม ี
 4.2 มีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจดัจางแตละโครงการ หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ   1. Print Screen จากเว็ปไซตระบบการจดัซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) และเว็ปไซต
โรงพยาบาลพุทธโสธร (http://www.bsh.go.th/)     
                                          2 ประกาศประกวดราคา ฯ หัวขอหลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา    
         ไมม ี
 4.3 มีการประกาศเผยแพรวิธีการคํานวณราคากลางแตละโครงการ หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ   1. Print Screen จากเว็ปไซตระบบการจดัซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) และเว็ปไซต
โรงพยาบาลพุทธโสธร (http://www.bsh.go.th/)     
                                          2 ตาราง ปปช.     
         ไมม ี
 4.4 มีการประกาศเผยแพรรายชื่อผูมีคณุสมบัติเบื้องตนในการซื้อหรือจางแตละโครงการ หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ   Print Screen จากเว็ปไซตระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP)  
                                               
         ไมม ี
 4.5 มีการประกาศเผยแพรผลการจดัซือ้จัดจางแตละโครงการ พรอมระบุวิธีการจัดซื้อจดัจาง และเหตผุลที่ใช 
  ในการตัดสินผลการจดัซื้อจัดจาง หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ   1. Print Screen จากเว็ปไซตระบบการจดัซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP)   
                                          2 ประกาศผูชนะราคา และรายงานผลการจัดซื้อจัดจาง    
  ไมม ี
หมายเหต:ุ                . 
                . 
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5) โครงการที่ 5   โครงการจดัซื้อรถพยาบาล (รถตู) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี. จํานวน 1 คัน  เปนเงิน   
2,000,000 บาท 
 5.1 มีการประกาศเผยแพรการจัดซื้อจดัจางแตละโครงการลวงหนาไมนอยกวาระยะเวลาตามที่กฎหมายของแตละ 
  หนวยงานกําหนด หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ   1. Print Screen จากเว็ปไซตระบบการจดัซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) และเว็ปไซต
โรงพยาบาลพุทธโสธร (http://www.bsh.go.th/)     
                                          2 ประกาศประกวดราคา ฯ        
  ไมม ี
 5.2 มีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจดัจางแตละโครงการ หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ   1. Print Screen จากเว็ปไซตระบบการจดัซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) และเว็ปไซต
โรงพยาบาลพุทธโสธร (http://www.bsh.go.th/)     
                                          2 ประกาศประกวดราคา ฯ หัวขอหลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา    
         ไมม ี
 5.3 มีการประกาศเผยแพรวิธีการคํานวณราคากลางแตละโครงการ หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ   1. Print Screen จากเว็ปไซตระบบการจดัซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) และเว็ปไซต
โรงพยาบาลพุทธโสธร (http://www.bsh.go.th/)     
                                          2 ตาราง ปปช.     
         ไมม ี
 5.4 มีการประกาศเผยแพรรายชื่อผูมีคณุสมบัติเบื้องตนในการซื้อหรือจางแตละโครงการ หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ   Print Screen จากเว็ปไซตระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP)  
         ไมม ี
 5.5 มีการประกาศเผยแพรผลการจดัซือ้จัดจางแตละโครงการ พรอมระบุวิธีการจัดซื้อจดัจาง และเหตผุลที่ใช 
  ในการตัดสินผลการจดัซื้อจัดจาง หรือไม 
  มี หลักฐาน คือ   1. Print Screen จากเว็ปไซตระบบการจดัซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP)   
                                          2 ประกาศผูชนะราคา และรายงานผลการจัดซื้อจัดจาง    
  ไมม ี
หมายเหต:ุ                . 
                . 
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EB6 หนวยงานของทานมกีารวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางอยางไร 

1) มีการวิเคราะหผลการจดัซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม 

 มี หลักฐาน คือ 1. รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งแสดงรอยละ
ของจํานวนโครงการจําแนกตามวธิีการจัดซื้อจดัจาง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และรอยละของจํานวนงบประมาณ
จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจดัจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
   2. Print Screen รายงานการวเิคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
จากเว็บไซตโรงพยาบาลพุทธโสธร (http://www.bsh.go.th/)            . 
 ไมม ี
หมายเหตุ:                . 
                . 

2) มีการนําผลการวิเคราะหการจัดซือ้จัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาใชในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจาง 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม 

 มี หลักฐาน คือ หนังสือโรงพยาบาลพุทธโสธร เรื่องการรายงานผลการดําเนินการแกไขปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะที่ไดระบไุวในรายงานวิเคราะหผลการจดัซื้อจัดจางปงบประมาณ 2559 ที่ ฉช 0032.201/76 ลงวันท่ี 27 
มีนาคม 2560    . 
 ไมม ี
หมายเหตุ:                . 
                . 




