




กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
 
 

๑. กรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
    ๑.๑ การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี (ตามมาตรา ๑๑) 
 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา

ด าเนินกา
ร 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

ระเบียบ/กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

๑. แจ้งรายละเอียด
การจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
 

- แจ้งรายละเอียดวงเงินงบประมาณในการ
จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 

1 วัน - กลุ่มงาน
พัฒนา
ยุทธศาสตร์
สาธารณสุข 
 

- พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ 
- ระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ 
และข้อ ๑๓ 
- กฎกระทรวง ก าหนด 
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วงเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ 
และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจ
รับพัสดุ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

๒. จัดท าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง และ
เสนอขอความ
เห็นชอบ 

- จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความ
เห็นชอบ ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้ 
(๑) ซื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
(๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โดยประมาณ 
(๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
(๔) รายการอ่ืนตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
- จัดท าหนังสือขออนุมัติประกาศเผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
- น าเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
 

1 วัน - เจ้าหน้าที่
พัสดุ 

๓. ประกาศเผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างใน
ระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง เว็บไซต์
ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  
และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด
ประกาศของส านักงานฯ 
 

1 วัน - เจ้าหน้าที่ 
ปิด – ปลด
ประกาศ 

๔. ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

- ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน
และข้ันตอนของระเบียบฯ  
 

ตาม
ความ
เหมาะสม 

- เจ้าหน้าที่
พัสดุ 
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๑.๒ การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (ตามมาตรา ๑๒) 
 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา

ด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

ระเบียบ/กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

๑. บันทึกรายงาน
ผลการพิจารณา 

- บันทึกรายงานผลการพิจารณา
รายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามรายการ ดังนี้ 
(๑) รายงานขอซื้อขอจ้าง 
(๒) เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความ
คิดเห็นร่างขอบเขตของงาน หรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่จะซื้อหรือจ้าง  
และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี) 
(๓) ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือ
หนังสือเชิญชวน และเอกสารอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
(๔) ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
(๕) บันทึกรายงานผลการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 
(๖) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้
ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือก 
(๗) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็น
หนังสือ (ถ้ามี) 
(๘) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
 

1 วัน - หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ 
- เจ้าหน้าที่พัสดุ 

- พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒ 

๒. จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ 

- จัดเก็บบันทึกรายงานผลการพิจารณา
ไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ในการ
ตรวจดูข้อมูล เมื่อมีการตรวจสอบ หรือ
ร้องเรียน 
 

5 วัน - เจ้าหน้าที่พัสดุ 
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๑.๓ การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ที่ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา (ตามมาตรา ๑๓) 
 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ 
ระยะ 
เวลา

ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

ระเบียบ/กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

๑. จัดท าแนวทาง
การป้องกัน 

- จัดท าแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือป้องกันผู้ที่มีหน้าที่
ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา  
-ประกาศมาตรการ หรือแนวทางป้องกัน
ผู้เกี่ยวข้องมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน อย่างชัดเจน 
-ท าประกาศแนวทางด าเนินงาน เพื่อแสดง
ความโปร่งใส สุจริต และมีคุณธรรมแก่ทุก
ฝ่าย ระหว่างผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ผู้ยื่น
ข้อเสนอราคา ผู้มีส่วนได้เสีย 
- การก าชับ ดูแลสอดส่องผู้ปฏิบัติงาน 
ภายใต้การก ากับดูแลของผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น 
 

5 วัน - เจ้าหน้าที่
พัสดุ 

 

๒. ขอความ
เห็นชอบ 
แนวทางปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง 
 

- น าเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความ
เห็นชอบ 

1 วัน 
 

- หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ 
- เจ้าหน้าที่
พัสดุ 
 

 

๓. แจ้งเวียน/
เผยแพร่ 

- แจ้งเวียน/เผยแพร่ ข้อมูลให้แก่หน่วยงาน
ในสังกัด และเจ้าหน้าทีข่องส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ทางเวปไซต์
ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  
และปิดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  
เพ่ือสร้างความตระหนักรู้และใช้เป็น
แนวทางในการป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับผู้ขายหรือผู้
รับจ้าง 
 
 

1 วัน 
 

- เจ้าหน้าที่
พัสดุ 

- พรบ.ข้อมูลข่าวสาว 
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ 
- ระเบียบ กค.ว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างฯ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ 
ระยะ 
เวลา

ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

ระเบียบ/กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

๔. มีช่องทางการ
ร้องเรียน 

- มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหา
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ ให้ผู้ติดต่อขอรับ
บริการสามารถร้องเรียนได้ผ่านช่องทาง 
ดังนี้ 
๑. ติดต่อด้วยตนเองท่ี ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  
๒. ทางจดหมาย โดยส่งมาท่ี ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 130 หมู่ 8  
ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 
๓. ช่องทาง https://uto.moph.go.th/ 
หัวข้อร้องเรียน 
๔. โทรศัพท์ ๐ 5541 1493  
โทรสาร ๐ ๕541 4848 
 

ด าเนินการ
โดยเร็ว
หลังจากได้
รับค า
ร้องเรียน 

- เจ้าหน้าที่
รับเรื่อง 

 

 

๒. กลไกการก ากับติดตามการด าเนินการตามกรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ  
จัดจ้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุ รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้างข้างต้นเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกปี 

https://uto.moph.go.th/

