
 

 
ประกาศโรงพยาบาลดอยเต่า 

ว่าด้วยมาตรการ กลไกล กรอบแนวทางการจัดวางระบบในการด าเนินการ 
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

โรงพยาบาลดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่ 
ปีงบประมาณ  2563 

........................................................... 
เพ่ือให้โรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่  เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงาน 

จึงก าหนดแนวทาง มาตรการ เพ่ือยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมของโรงพยาบาลดอยเต่าให้
บุคคลากรทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืนอย่างท่ัวถึง ดังนี้  

1.แนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 
 1.1นโยบายหลัก  
 มุ่งเน้นปละให้ความส าคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่าง

เคร่งครัด ด้วยความโปร่งใส มิให้เกิดโอกาสในการทุจริตในกระบวนการจัดซ้อจัดจ้างได้ 
 1.2 มาตรการ/แนวทาง  
 1)ก ากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
 2)ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจ าทุกเดือน 

และเผยแพร่ต่อท่ีสาธารณะทั้งทางเวบไซด์ของโรงพยาบาล 
 3)ก าหนดมาตรการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

และผู้เสนอรายงาน โดยก าหนดเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 4)ก ากับให้หน่วยที่เก่ียวข้อง จัดให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการรายงานผลการ

วิเคราะห์ เพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้ออย่างเป็นประจ าต่อเนื่อง  
2แนวทางการเปิดเผยข้อและการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ประกอบด้วย  
 2.1นโยบายหลัก  
 ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ และข้อมูลการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่

ที่กฎหมายก าหนด เพื่อเปิดให้โอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้หลากหลากหลาย
ช่องทาง โดยยึดถือความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตรงไปตรงมาและตรวจสอบได้ ภายใต้บทบัญญัติของ
กฎหมาย 

 2.2มาตรการ/แนวทาง  



 1)ก าหนดให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์การจัดท าสื่อ เอกสารเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานใน
ช่องทางที่หลากหลาย 

 2)พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ให้มีความรอบรู้ข้อมูลต่างๆในภาพรวมของ
โรงพยาบาลดอยเต่า เพ่ือให้บริการข้อมูลตลอดเวลาท าการ 

 3)พัฒนาเวบไซด์ของหน่วยงาน เพ่ือท าการเผยแพร่ข้อมูลที่เก่ียวข้อง  
 4)ก าหนดให้ทุกหน่วยงาน ในโรงพยาบาลดอยเต่าจัดท าผลการด าเนินการตามพันธกิจและหน้าที่

ตามกฎกระทรวง เพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานของโรงพยาบาลดอยเต่า 
 3.แนวทางการส่งเสริมบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน

ประกอบด้วย 
 3.1 นโยบายหลัก  
 ให้ความส าคัญและเปิดให้โอกาสผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ตั้งแต่ร่วม

แสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน /การจัดท าแผน ร่วมด าเนินการ รวมถึงการตรวจสอบการด าเนินงานของ
โรงพยาบาลดอยเต่า 

 3.2มาตรการ / แนวทาง  
 1)จัดให้มีคณะท างาน /กลุ่มงาน ในโรงพยาบาลดอยเต่า ที่มีพันธกิจหรือหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการ

บริการประชาชน ให้ปฏิบัติงานและด าเนินโครงการภายใต้มีการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 2)ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายในโรงพยาบาลดอยเต่าด าเนินโครงการภายใต้การมีส่วนได้ส่วนเสีย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบแนวทางการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลดอยเต่า 
ปีงบประมาณ  2563 

1.1 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 

ขั้นตอน รายละเอียดวิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ระยะด าเนินการ 
1.แจ้งรายละเอียด
งบประมาณและ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์แจ้งงบประมาณและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่ได้รับอนุมัติ 

 งานยุทธศาสตร์
โรงพยาบาลดอยเต่า 

ตุลาคม  2562 

2.หน่วยงานที่ได้รับ
แจ้งงบประมาณแจ้ง
ความต้องการใช้ 

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เสนอเรื่อง
ความต้องการใช้พัสดุ 

หน่วยงานที่ต้องการใช้
พัสดุ 

สิงหาคม – ตุลาคม  
2562 

3.จัดท าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างและ
เสนอความเห็นชอบ 

-จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือความเห็นชอบซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
1.งบเงินที่จัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ 
2.ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อ 
3.รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
--จัดท าหนังสือขออนุมัติประกาศ 
เผยแพร่แผนการจัดซ้อจัดจ้าง 
-น าเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
 
 

-เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ดอยเต่า 

 พฤศจิกายน 2562 

4.ประกาศเผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ 
E-GP  ของกรมบัญชีกลาง เว็บไซด์ของ
โรงพยาบาลดอยเต่า และปิดประกาศ ณ ที่ปิด
ประกาศของโรงพยาบาลดอยเต่า 

-เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ดอยเต่า 

พฤศจิกายน 2562 

 
 
 
 
 

 
1.2 การบันทึกรายละเอียด วิธีการ และข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 



ขั้นตอน รายละเอียดวิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ระยะด าเนินการ 
1.จัดท าแนวทางการ
ป้องกัน 

จัดท าแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อเสนอ 
หรือคู่สัญญาให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ 
 -ก าชับ ดูแล สอดส่องผู้ปฏิบัติงานภายใต้การ
ก ากับดูฉลของผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
 

หัวหน้างาน พฤศจิกายน 2562 

2.ขอความเห็นชอบ
แนวทางปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

น าเสนอหัวหน้าหน่วยงานขอความเห็นชอบ หัวหน้างาน พฤศจิกายน 2562 

3.แจ้งเวียน /
เผยแพร่ 

แจ้งเวียน/เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทราบทุกช่อง
ทางการสื่อสาร เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และใช้
เป็นแนวทางในการป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสีย 
ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง 

หัวหน้างาน พฤศจิกายน 2562 

4.มีช่องทางการ
ร้องเรียน 

มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 
1.ติดต่อด้วยตนเองท่ี รพ ดอยเต่า 
2.ทางจดหมาย 
3.โทรศัพท์  053-469129 ต่อ  165 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตุลาคม  2562- 30 
กันยายน  2563 

 
2.กลไกลการก ากับติดตามการด าเนินการตรวจสอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
 ให้เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สอดคล้องกับกลไกลการก ากับ
ติดตามการด าเนินการตามกรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งงบ
ด าเนินงานและงบลงทุนเป็นประจ าทุกเดือน 
 
   ประกาศ  ณ วันที่  15 ตุลาคม  2562    

     (นายธนิต  บรรสพผล)  
        ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลดอยเตา่  
 


