
บันทึกขอความ
สวนราชการ  โรงพยาบาลเวียงแกน  จังหวัดเชียงราย 

ท่ี   ชร.๐๐๓๒.๓๐๑/2417    วันท่ี  3 ธันวาคม 2562 

เรื่อง  ขอใหปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางการดําเนินการเพ่ือสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง

เรียน  หัวหนากลุมงาน/หัวหนาฝาย/หัวหนางาน 

ตามท่ี กลุมงานบริหารท่ัวไป  ไดดําเนินการจัดทํากรอบแนวทางการดําเนินการเพ่ือสงเสริม

ความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือเปนแนวทางในการปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในภารกิจหลักและ

ภารกิจสนับสนุน จึงขอใหบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลเวียงแกน ปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางการดําเนินการ

เพ่ือสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง  

กลุมงานบริหารท่ัวไป  จึงขอแจงเวียนใหแตละ กลุมงาน / งาน ปฏิบัติตามกรอบแนวทางการ 

ดําเนินการเพ่ือสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจางของโรงพยาบาลเวียงแกน อยางเครงครัด 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

……………………………………………… 

(นายกิติพัฒน   ลาชโรจน) 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน 



ประกาศโรงพยาบาลเวียงแกน 
วาดวยมาตรการ กลไก กรอบแนวทางการจัดวางระบบในการดําเนินการ 

เพ่ือสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 
โรงพยาบาลเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
……………………………………………….. 

เพ่ือสงเสริมใหโรงพยาบาลเวียงแกน จังหวัดเชียงราย  เปนหนวยงานท่ีมีคุณธรรมและความ
โปรงใสในการบริหารงาน จึงกําหนดแนวทาง มาตรการ เพ่ือยึดถือเปนแนวปฏิบัติ รวมท้ังเปนคานิยมรวมของ
โรงพยาบาลเวียงแกน จังหวัดเชียงราย  ใหบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเปนแนวปฏิบัติควบคูกับกฎ ขอบังคับอ่ืนๆ 
อยางท่ัวถึง ดังนี้ 

1. แนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจาง  ประกอบดวย
1.1 นโยบายหลัก 

 มุงเนนและใหความสําคัญเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางท่ีตองดําเนินการตามท่ีกฎหมาย 
กําหนดอยางเครงครัด ดวยความโปรงใส มิใหเกิดโอกาสในการเกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซ้ือจัดจางได 

1.2 มาตรการ/แนวทาง 
1) กํากับใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจาง ดําเนินการเปดเผยขอมูลอยาง

เปนระบบ เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางผานเว็บไซตของหนวยงาน และเว็บไซตอ่ืนๆ รวมถึงชองทางอ่ืนๆ ท่ี
หลากหลาย 

2) กํากับใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดทําขอมูลสรุปเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางเปน
ประจําทุกเดือน และเผยแพรตอท่ีสาธารณะท้ังทางเว็บไซตและชองทางอ่ืนท่ีหลากหลาย 

3) กําหนดมาตรการตรวจสอบความสัมพันธระหวางเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการ
จัดซ้ือจัดจาง และผูเสนองาน โดยกําหนดเปนข้ันตอนหนึ่งในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 

4) กํากับใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดใหมีการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง รวมถึง
การรายงานผลการวิเคราะห เพ่ือนํามาปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจางอยางเปนประจําตอเนื่อง 

2. แนวทางการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลของหนวยงาน  ประกอบดวย

   2.1 นโยบายหลัก
   สงเสริมใหมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบทบาทภารกิจ และขอมูลการดําเนินงานตาม
อํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงขอมูลของหนวยงานได
หลากหลายชองทาง โดยยึดหลักความถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน ตรงไปตรงมาและตรวจสอบได ภายใต
บทบัญญัติของกฎหมาย 

/2.2 มาตรการ/แนวทาง... 
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   2.2 มาตรการ/แนวทาง  
   1) กําหนดใหหนวยงานประชาสัมพันธการจัดทําสื่อ เอกสารเผยแพรขอมูลของ
หนวยงานในชองทางท่ีหลากหลาย 
   2) พัฒนาบุคลากรขอหนวยงานประชาสัมพันธ ใหมีความรอบรูขอมูลตางๆ ใน
ภาพรวมของโรงพยาบาลเวียงแกน จังหวัดเชียงราย เพ่ือใหบริการขอมูลตลอดเวลาทําการ 
   3) พัฒนาเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือทําการเผยแพรขอมูลท่ีเก่ียวของ  
   4) กําหนดใหทุกหนวยงาน ในโรงพยาบาลเวียงแกน จังหวัดเชียงราย  จัดทําผลการ
ดําเนินงานตามพันธกิจและหนาท่ีตามกฎกระทรวง เพ่ือเผยแพรผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลเวียงแกน 
จังหวัดเชียงราย อยางตอเนื่อง 
  3. แนวทางสงเสริมบทบาทของผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 
ประกอบดวย 
   3.1 นโยบายหลัก  
   ใหความสําคัญและเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 
ตั้งแตรวมแสดงความคิดเห็น รวมวางแผน/จัดทําแผนงาน รวมดําเนินการ รวมถึงรวมตรวจสอบการดําเนินงาน
ของโรงพยาบาลเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 

   3.2 มาตรการ/แนวทาง  
   1) จัดใหมีคณะทํางาน/กลุมงาน ในโรงพยาบาลเวียงแกน จังหวัดเชียงราย  ท่ีมี     
พันธกิจหรือหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการบริการประชาชน ใหปฏิบัติงานและดําเนินโครงการภายใตการมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดสวนเสีย 
   2) สงเสริมใหทุกหนวยงานภายในสังกัด โรงพยาบาลเวียงแกน จังหวัดเชียงราย  
ดําเนินโครงการภายใตการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
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กรอบแนวทางการดําเนินการเพ่ือสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 
ของโรงพยาบาลเวียงแกน จังหวัดเชียงราย ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 
1. กรอบแนวทางการดําเนินการเพ่ือสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 

1.1 การเผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป 
 

ข้ันตอน รายละเอียดวิธีการดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

1. แจงรายละเอียด
งบประมาณและ
แผนปฏิบัติการ
ประจาํป 
 

กลุมงานยุทธศาสตรแจงงบประมาณและ
แผนปฏิบัติการประจําปท่ีไดรับอนุมัติ 

กลุมงานยุทธศาสตร  พฤศจกิายน 2562 

2. กลุมงานท่ีไดรับ
งบประมาณแจง
ความตองการใช 
 

กลุมงานท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ เสนอ
เรื่องความตองการใชพัสดุ 

กลุมงาน/งาน ท่ี
ตองการใชพัสดุ 

กันยายน  – 
พฤศจกิายน 2562 

3. จัดทําแผนการ
จัดซ้ือจัดจางและ
เสนอขอความ
เห็นชอบ 

จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป เสนอ
หัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือขอความ
เห็นชอบ ซ่ึงมีรายละเอียดอยางนอย ดังนี้ 
1.งบเงินท่ีจัดซ้ือจัดจางโดยประมาณ 
2.ระยะเวลาท่ีคาดวาจะจัดซ้ือ 
3.รายการอ่ืนตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
    - จัดทําหนังสือขออนุมัติประกาศ
เผยแพรแผนจัดซ้ือจัดจาง 
    - นําเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
 

- หัวหนาเจาหนาท่ี 
- เจาหนาท่ี 

ธันวาคม 2562 

4. ประกาศเผยแพร
แผนการจัดซ้ือจัด
จาง 

ประกาศเผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจางใน
ระบบ e-Gp ของกรมบัญชีกลาง,เว็บไซต
ของ สสจ.เชียงราย และปดประกาศโดย
เปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของ
โรงพยาบาลเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 
 

- หัวหนาเจาหนาท่ี 
- เจาหนาท่ี 

ธันวาคม 2562 

5. ดําเนินการจัดซ้ือ
จัดจาง 

ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปตามแผน
และข้ันตอนของระเบียบฯ ตอไป 
 

- หัวหนาเจาหนาท่ี 
- เจาหนาท่ี 

ธันวาคม 2562 – 
กันยายน 2563 
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1.2 การบันทึกรายละเอียด วิธีการ และข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจางอยางเปนระบบ 

 

ข้ันตอน รายละเอียดวิธีการดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

1. บันทึกรายงานผล
การพิจารณา 
 

บันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียด 
วิธีการ และข้ันตอน 
1. รายงานขอซ้ือขอจาง 
2. เอกสารเก่ียวกับการรับฟงความคิดเห็น 
รางขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจางและ
ผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถามี) 
3. ประกาศและเอกสารเชิญชวนหรือ
หนังสือเชิญชวนและเอกสารท่ีเก่ียวของ 
4. ขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ 
5. บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือก
ขอเสนอ 
6. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผูชนะ
การจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก 
7. สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือรวมท้ัง
การแกไขสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ
(ถามี) 
8. บันทึกรายงานผลการตรวจรบัพัสดุ 
 

- หัวหนาเจาหนาท่ี 
- เจาหนาท่ี 

ธันวาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

2. จัดเก็บอยางเปน
ระบบ 

จัดเก็บบันทึกรายงานผลการพิจารณาไว
อยางเปนระบบ เพ่ือประโยชนในการตรวจดู
ขอมูลเม่ือมีการรองเรียน 
 

- หัวหนาเจาหนาท่ี 
- เจาหนาท่ี 

ธันวาคม 2562 – 
กันยายน 2563 
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1.3 การปองกันผูท่ีมีหนาท่ีดําเนินการในการจัดซ้ือจัดจาง เปนผูมีสวนไดสวนเสียกับคูสัญญา 

 

ข้ันตอน รายละเอียดวิธีการดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

1. จัดทําแนวทาง
ปองกัน 

จัดทําแนวทางปฏิบัติงานในหนวยงานดาน
การจัดซ้ือจัดจางเพ่ือปองกันเจาหนาท่ี
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเปนผูมีสวนไดสวน
เสียกับขอเสนอ หรือคูสัญญาใหเปนไปตาม
ระเบียบทางราชการ 
- กําชับ ดูแล สอดสองผูปฏิบัติงาน  
ภายใตการกํากับดูแลของ 
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 
 

- หัวหนาเจาหนาท่ี 
 

พฤศจกิายน 2562  

2. ขอความเห็นชอบ
แนวทางปฏิบัติงาน
ในหนวยงานดานการ
จัดซ้ือจัดจาง 
 

สําเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐขอความ
เห็นชอบ 

- หัวหนาเจาหนาท่ี 
- เจาหนาท่ี 

พฤศจกิายน 2562 

3. แจงเวียน/
เผยแพร 

แจงเวียน/เผยแพร ใหเจาหนาท่ีทราบทุก
ชองทางการสื่อสาร เพ่ือสรางความตระหนัก
รู และใชเปนแนวทางในการปองกันการมี
สวนไดสวนเสีย ระหวางเจาหนาท่ีของรัฐกับ
ผูขายหรือผูรับจาง 
 

- เจาหนาท่ี ธันวาคม 2562 

4. มีชองทางการ
รองเรียน 

มีชองทางการรองเรียนในการแจงปญหา
การทุจริตของเจาหนาทีใหผูติดตอขอรับ
บริการสามารถรองเรียนไดผานชองทางดังนี้ 
1. ติดตอดวยตนเองท่ี  ศูนยรับเรื่อง
รองเรียน โรงพยาบาลเวียงแกน 
2. ทางจดหมาย โดยสงมาท่ี โรงพยาบาล
เวียงแกน 115 หมู 6 ตําบล มวงยาย 
อําเภอ เวียงแกน เชียงราย 57310 
3. ชองทาง http://wkhos.go.th/main 
เสนอแนะ/รองเรียน 
4. โทรศัพท 053-603140 แฟกซ 053-
603150 
5. อ่ืนๆ เชน กลองรับขอรองเรียน/กลอง
แสดงความคิดเห็น 

คณะกรรมการศูนย
รับเรื่องรองเรียน 

พฤศจกิายน 2563 
– กันยายน 2563 
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2. กลไกการกํากับติดตามการดําเนินการตามกรอบแนวทางการดําเนินการเพ่ือสงเสริมความโปรงใส

ในการจัดซ้ือจดจาง 
ใหเจาหนาท่ีพัสดุรายงานผลการดําเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจาง ใหสอดคลองกับกลไก  

การกํากับติดตามการดําเนินการตามกรอบแนวทางการดําเนินการเพ่ือสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 
ท้ังงบดําเนินงานและงบลงทุนเปนประจําทุกเดือน 
 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี  3  เดือน  ธันวาคม  2562 
 
 
 
      ( นายกิติพัฒน   ลาชโรจน) 

     ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน 

 
 


