
         
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โทร. 0 5397 6000 ต่อ 105 
ที่ ลพ 0032.001/ 597                            วันที่   2 ธันวาคม 2562 
เรื่อง  ขออนุมัติลงนามประกาศมาตรการ กลไก แนวทางการจัดวางระบบในการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความ

โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
 
 

   ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ให้หน่วยงานในสังกัด
ด าเนินการส่งหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งในการตอบข้อค าถาม EB 2
ก าหนดใหห้น่วยงานมีกรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง นั้น 
 

  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดท าหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ในแต่ละหัวข้อ           
การประเมินของข้อค าถาม EB 2 แล้ว ในการนี้ จึงขออนุมัติลงนามประกาศมาตรการ กลไก แนวทางการจัด
วางระบบในการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้ 
และขออนุมัติน าประกาศดังกล่าวขึ้นเผยแพร่ผ่านทางเวปไซต์ของโรงพยาบาลแม่ทา ต่อไป 
 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

 
 
           (นางการเกต  รังรองธานินทร์) 
                พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 

อนุมัติ 
 
 
 
 

(นายสันติ  วงศ์ฟ่ัน) 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม) 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
 
 
 
 



 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
ว่าด้วยมาตรการ กลไก แนวทางการจัดวางระบบในการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

........................................................... 
  เพ่ือส่งเสริมให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการบริหารงาน จึงก าหนดแนวทาง มาตรการ เพ่ือยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมของ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ให้บุคลากรในหน่วยงานภายใต้สังกัดยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 1.แนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ประกอบด้วย 
  1.1.นโยบายหลัก 
   มุ่งเน้นและให้ความส าคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องด าเนินการตามระเบียบ 
กฎหมายที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด  ด้วยความโปร่งใส มิให้เกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
  1.2.มาตรการ/แนวทาง 
   1.ก ากับให้ผู้ที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทางที่เก่ียวข้อง 
   2.ก ากับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดท าข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจ าทุก
เดือน และเผยแพร่ต่อสาธารณะทั้งทางเวปไซดห์รือช่องทางอ่ืน 
   3.ก าหนดมาตรการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้าง/ผู้ขาย  โดยก าหนดเป็นขั้นตอนหนึ่ง ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
   4.ก ากับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงรายงานผล
การวิเคราะห ์เพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
 2.แนวทางการให้เปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน  ประกอบด้วย 
  2.1.นโยบายหลัก 
   ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และข้อมุลการด าเนินงานตาม
อ านาจหน้าที่ที่กฏหมายก าหนด  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้
หลากหลายช่องทาง  โดยยึดหลักความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  ตรงไปตรงมาและตรวจสอบได้   ภายใต้
บทบัญญัติของกฏหมาย 
  2.2.มาตรการ/แนวทาง 
   1.ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์  จัดท าสื่อเอกสารเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานในช่องทางที่หลากหลาย 
   2.พัฒนาเวปไซด์ของหน่วยงานเพื่อท าการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 3.แนวทางส่งเสริมบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  ประกอบด้วย
  3.1.นโยบายหลัก 
   ให้ความส าคัญและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
ตั้งแต่ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน/จัดท าแผนงาน ร่วมด าเนินการ รวมถึงร่วมตรวจสอบการด าเนินงาน
ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
   



 
 
  3.2.มาตรการ/แนวทาง 
   1.จัดให้มีคณะท างานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนที่มีพันธกิจหรือหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนให้ปฏิบัติงานและด าเนินโครงการภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   2.ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ด าเนิน
โครงการภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  
   ประกาศ ณ วันที่ 2  ธันวาคม พ.ศ.2562 

 
 
 
 

(นายสันติ  วงศ์ฟ่ัน) 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม) 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

โรงพยาบาลแม่ทา 
1.กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 1.1.การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1.แจ้งรายละเอียด
งบประมาณและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี  

งานบริหารแจ้งงบประมาณและ
แผนปฏิบัติกาประจ าปีที่ได้รับอนุมัติ 

งานพัฒนา
ยุทธศาสตร์ 

ธันวาคม 2562 

2.จัดท าแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างและเสนอขอความ
เห็นชอบ 

 จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปี เสนอนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดขอความเห็นชอบ 
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
1.วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
โดยประมาณ 
2.ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจัดซื้อจัด
จ้าง 
3.รายการอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

- หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
- เจ้าหน้าที ่
- เจ้าหน้าที่การเงิน 
 

ธันวาคม 2562 

3.ประกาศเผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัด
จ้างในระบบ e-Gp ของ
กรมบัญชีกลาง เว็ปไซด์ของ
หน่วยงาน และปิดประกาศ ณ 
บอร์ดประกาศของโรงพยาบาลแม่
ทา 

- หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
- เจ้าหน้าที ่

ธันวาคม 2562 

4.ด าเนินการจัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป
ตามแผนและขั้นตอนตามระเบียบฯ  

- หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
- เจ้าหน้าที ่

ธันวาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

 

 

 

 

 

 



 1.2.การบันทึกรายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 
ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1.บันทึกรายงานจัดซื้อ/
จัดจ้าง  

บันทึกรายงานผลการพิจารณา  
รายละเอียด วิธีการ และขั้นตอน 
1.จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างและ
แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.จัดท าร่างเอกสารและหนังสือเชิญ
ชวน 
3.จัดท ารายชื่อผู้เสนอราคาและผล
การพิจารณา 
4.จัดท าและประกาศผู้ชนะการ
เสนอราคา 
5.จัดท าร่างสัญญา 
6.ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและ
จัดท าสัญญา 
7.จัดท าข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
8.บริหารสัญญา บันทึกผลการ
พิจารณา 
9.บันทึกรายงานผลการตรวจรับ
พัสดุ 

- หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
- เจ้าหน้าที ่

ธันวาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

2.จัดเก็บอย่างเป็นระบบ  จัดเก็บบันทึกรายงานผลการ
พิจารณาไว้อย่างเป็นระบบเพ่ือ
ประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเมื่อมี
การร้องเรียน 

- เจ้าหน้าที ่
 

ธันวาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับคู่สัญญา 
ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1.จัดท าแนวทางการ
ป้องกัน  

จัดท าแนวทางปฏิบัติงานใน
หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือ
ป้องกันเจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับข้อเสนอ 
หรือคู่สัญญาให้เป็นไปตามระเบียบ
ราชการที่เก่ียวข้อง 
 - การก าชับดูแล สอดส่องผู้ปฏิบัติ
ภายใต้การก ากับดูแลของ
ผู้บังคับบัญชา 

-เจ้าหน้าที ่ ธันวาคม 2562 

2.ขอความเห็นชอบ
แนวทางปฏิบัติงานใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

 น าเสนอหัวหน้าหน่วยงานขอความ
เห็นชอบ 

- หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
- เจ้าหน้าที ่
 

ธันวาคม 2562 

3.แจ้งเวียน/เผยแพร่ แจ้งเวียน/เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่
ทราบทุกช่องทางการสื่อสาร เพ่ือ
สร้างความตระหนักรู้และใช้เป็น
แนวทางในการป้องกันการมีส่วนได้
ส่วนเสียระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับ
ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 

- เจ้าหน้าที ่ ธันวาคม 2562 

4.มีช่องทางการร้องเรียน มีช่องทางการร้องเรียนด้านการ
ปฏิบัติงานและการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผ่านช่องทางดังนี้ 
1.ติดต่อด้วยตนเองที่ รพ.แม่ทา 
2.ทางจดหมาย ส่งมาท่ีโรงพยาบาล
แม่ทา 
ที่อยู่ 238 ม.8 ต.ทาสบเส้า อ.แม่
ทา จ.ล าพูน 
3. ทางโทรศัพท์ 053-976019 
ต่อ 102 

- ฝ่ายบริหาร ธันวาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

 2.กลไกการก ากับติดตามการด าเนินการตามกรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อสเริมสร้างความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้างข้างต้นเสนอต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน เดือนละ  1 ครั้ง 

 
(นายสันติ  วงศ์ฝั้น) 

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม) 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 


