
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
เร่ือง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
.................................................................... 

 
 เพื่อให้การบริหารราชการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุต้องกระท าโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธร รม มีการปฏิบัติต่อ
ผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐาน 
การด าเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน และส่งเสริม
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายของรัฐบาล จึงก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 
 1. ระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เก่ียวข้อง 
     การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานจะยึดถือพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียน หนังสือตอบข้อหารือท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังคู่มือ แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง  
ทุกวิธีท่ีก าหนด โดยติดประกาศ แจ้งเวียน ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ทราบโดยเปิดเผยให้รับรู้โดยท่ัวกัน  
ตลอดถึงการเปิดเผยทุกโครงการของหน่วยงานท่ีมีการจัดซื้อจัดจ้างลงในแหล่งข้อมูลข้างต้นด้วย เพื่อเปิดโอกาส 
ให้ทุกองค์กรสามารถเข้าแข่งขันกันอย่างเสรี  
 2. ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน 
     การพัฒนาโปรแกรม เว็บไซต์ของหน่วยงาน จะต้องได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา สามารถ
รองรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางได้อย่างรวดเร็ว ผู้เสนอราคาเข้ามาตรวจสอบประกาศการจัดซื้อ
จัดจ้างของกรมบัญชีกลางได้อย่างรวดเร็ว ผู้เสนอราคาเข้ามาตรวจสอบประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
ได้โดยง่าย เกิดความโปร่งใส และเสมอภาค 
 3. การเข้าถึงข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง 
     ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานต้องจัดระเบียบเป็นหมวดหมู่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดระเบียบข้อมูลทุกๆด้าน เช่น ข้อก าหนดการด าเนินงาน ข้อมูลด้านการตัดสินใจ ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูล
แบบฟอร์มประกอบการเสนอราคา เพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน ผู้เสนอราคาเข้ามาค้นหาดูได้สะดวก 
 4. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก 
     การจัดท าข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ รวมถึงบทลงโทษการท าทุจริตซึ่งเผยแพร่โดย
เปิดเผยต่อสาธารณชนให้รับทราบท่ัวกันเป็นหลักฐานท่ีแสดงถึงการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
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ท่ีโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ทุกองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนหรือหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบ จะเล็งเห็นได้
ถึงความโปร่งใสการด าเนินงาน 
 5. แนวทางการอุทธรณ์การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
     ต้องมีหน่วยหรือฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยแต่งต้ังจากบุคลากร  
ท่ีมีความรู้ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และมีอิสระในการท างานไม่อยู่ในความควบคุมของหน่วยจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยท่ีออกระเบียบแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานเจ้าของโครงการ เพื่อสามารถให้ค าแนะน า ช้ีแจง 
แก้ปัญหาในเรื่องท่ีรับร้องเรียนได้ 
 6. การอบรม พัฒนาและส่งเสริมความสามารถของผู้ปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจ้าง 
     เจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรผู้ปฏิบั ติงานจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องเป็น ผู้ ท่ีไ ด้รับการพัฒนาศักยภาพ 
การปฏิบัติงานให้มีความรู้ เช่ียวชาญอย่างมืออาชีพ โดยส่งเข้ารับการพัฒนาในหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมี
ความน่าเช่ือถือและส่งเสริมความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยตรง และอาจขอความร่วมมือจากองค์กรอื่นท่ีมี  
ความเช่ียวชาญแนะน าให้ความรู้ เพิ่มประสบการณ์ให้แก่บุคลากรหรือเป็นคณะกรรมการร่วม เพื่อให้เกิด  
ความโปร่งใสและตรวจสอบกันได้ 
 
 7. ก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
     ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการทุจริต บทลงโทษ การปลอมแปลงเอกสารราชการ การฉ้อโกง  
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการทางกฎหมาย ระเบียบราชการ โดยน าบทลงโทษตามหนังสือ
กรมบญัชีกลาง ด่วนท่ีสุด กค 04015/ว148 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การใช้งานระบบความรับผิด
และแพ่ง ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป มาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 
 โดยถือปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนการด าเนินงานตามมาตรการแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  18  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 
 
 

(นายสุชน วิเชียรสรรค์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 

 
 
 
 

 



มาตรการและแนวทางในการด าเนินงานเพื่อความโปร่งใสในการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  

แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
ที่ เรื่อง/ข้อกฎหมาย มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน วิธีด าเนินงาน การติดตามผล 
1. การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

   - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 
   - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ. 2540 มาตรา 9(8) 
   - ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
   - ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การ
จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 
  

1. ให้งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดท า
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของทุกประเภท งบประมาณที่
ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมภายหลัง 
2. ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 หรือผู้ได้รับมอบหมายตามค าสั่ง 
พิจารณาอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง และสั่งการให้เผยแพร่แผน
อย่างเปิดเผย ทุกช่องทางของระบบสารสนเทศ 
3. แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ ผู้ท าหน้าท่ีเผยแพร่แผนการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผน
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และ
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่แผนจัดซื้อ 
จัดจ้าง 
2. จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
3. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ 
จัดจ้างในทุกช่องทาง 
   3.1 ในระบบประกาศการจัดซื้อ
จัดจ้างของกรมบัญชีกลาง (ระบบ 
e-GP) 
   3.2 เว็บไซต์ของ สพม.กท 2  
   3.3 ปิดประกาศ ณ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ของ สพม.กท 2 
โดยเปิดเผย 

ให้คณะกรรมการจัดท าแผนจัดซื้อ
จัดจ้างตามค าสั่ง ติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนและรายงาน 
ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น 

2. การเปิดเผยราคากลาง ร่างขอบเขตงาน รูปแบบ
รายการคุณลักษณะเฉพาะ  
งานก่อสร้าง การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือ 
สั่งการ ดังน้ี 
   - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
   - ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
   - หนังสือส านักงาน ปปช.ที่ ปช.0001.26/ว0025 
ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 
   -  

1. ให้งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ด าเนินการจัดท าราคากลางของทุกประเภทงบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรรตามระเบียบ หนังสือสัง่การที่เกี่ยวข้องและ
ประกาศเผยแพร่โดยเปิดเผยในระบบสารสนเทศ 
2. ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 2 หรือผู้ได้รับมอบหมายตามค าสั่ง 
ควบคุมก ากับการจัดท าและเผยแพร่ราคากลางโดยเปิดเผย
ทุกช่องทางของระบบสารสนเทศ 
 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าและ
เผยแพร่ราคากลาง ร่างขอบเขต
งาน 
2. ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัด
จ้างในทุกช่องทาง 
   2.1 ในระบบประกาศการจัดซื้อ
จัดจ้างของกรมบัญชีกลาง  
(ระบบe-GP) 
   2.2 เว็บไซต์ของ สพม.กท 2  
   2.3 ปิดประกาศ ณ ป้าย 
ประชาสัมพันธ์ของ สพม.กท 2 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
รายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น 



 

 

 

ที่ เรื่อง/ข้อกฎหมาย มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน วิธีด าเนินงาน การติดตามผล 
    - หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0421.3/ว11  

ลงวันที่ 17 กันยายน 2556 
   - หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0405.3/ว132  
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 

3. ผู้มีหน้าท่ีจัดท าและเผยแพร่ราคากลาง ต้องเชิญชวนให้
ผู้ประกอบการ บรษิัทและร้านค้า เข้าร่วมเสนอราคา หรอื
แสดงความคิดเห็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบมติ 

คณะรัฐมนตร ี

4. มีระบบการตรวจสอบ ก ากับติดตามการเผยแพร่ 
ราคากลาง 

3. มีการตรวจสอบการเปิดเผยราคา
กลาง เพ่ือให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

3. การเผยแพร่รายละเอียด วิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างเป็นระบบ ตามข้อกฎหมาย ดังน้ี 
   - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามมาตรา 12 
   - ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
   - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 
2540 มาตรา 9(8) 
   - ประกาศส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แบบ สขร.1) 

1. ให้งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ด าเนินการจัดท าสรุปรายการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน ตาม
แบบ สขร.1 
2. ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 หรือผู้ได้รับมอบหมายตามค าสั่ง 
ควบคุมก ากับการจัดท าและเผยแพร่สรุปรายการจัดซื้อจดัจ้าง
ประจ าเดือน ตามแบบ สขร.1 ในระบบสารสนเทศ 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าและ
เผยแพร่สรุปรายการ ตามแบบ  
สขร.1 เป็นประจ าทุกเดือน 

2. เผยแพร่รายละเอียด วิธีการ
ข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างและสรุปผล
การจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 
ในช่องทางต่างๆ ดังน้ี 

   2.1 ในระบบประกาศการจัดซื้อ
จัดจ้างของกรมบัญชีกลาง (ระบบ  
e-GP) 
   2.2 เว็บไซต์ของ สพม.กท 2 

   2.3 ปิดประกาศ ณ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ของ สพม.กท 2  
โดยเปิดเผย 

3. มีการตรวจสอบการเผยแพร่การ
ด าเนินการ เพ่ือให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วน 

 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
รายงานผลการด าเนินการต่อ
ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น
เป็นประจ าทุกเดือน 



ที่ เรื่อง/ข้อกฎหมาย มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน วิธีด าเนินงาน การติดตามผล 
4. การป้องกันเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วน

ได้ส่วยเสียกับผู้เสนอราคา หรือคู่สัญญาตามข้อกฎหมาย 
ดังน้ี 
   - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามมาตรา 13-19 
   - การจัดท าข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตาม
คู่มือการด าเนินงานตามข้อตกลงคุณธรรมของ 
กรมบัญชีกลาง 

1. การจัดท าและประกาศแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน เพ่ือความโปร่งใส สุจริต เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ท้ังฝ่าย
เจ้าหน้าท่ีและผู้เสนอราคา 
2. ก าหนดแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. เผยแพร่ผลการตรวจสอบโดยเปิดเผยในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ สพม.กท 2 แต่ละโครงการ 

1. จัดท าประกาศ แนวทางการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือ
ความโปร่งใส สุจริต เป็นธรรมต่อทุก
ฝ่าย ท้ังฝ่ายเจ้าหน้าท่ีและผู้เสนอ
ราคา 
2. จัดให้มีระบบตรวจสอบที่
เก่ียวข้องของเจ้าหน้าท่ีและผู้เสนอ
ราคา หรือคู่สัญญา 
3. จัดให้มีช่องทาง ข้อมูลข่าวสาร 
เพ่ือการตรวจสอบ ร้องเรียน ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ร่วมกัน 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
รายงานผลการด าเนินการต่อ
ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น
เป็นประจ าทุกเดือน 
 

5. มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีและบมลง
โทษ เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังน้ี 
   - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามมาตรา 120-121 
   - พระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

1.ก าหนดมาตรการพิจารณารับเรื่องการร้องเรียนเรื่องการ
จัดซื้อจัดจ้างของ สพม.กท 2 ให้มีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
2. มีระบบตรวจสอบและรับรองตนเอง ก าหนดแนวทางการ
ตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. มีบทลงโทษต้อผู้ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีหรือกระท าผิดตาม
มาตรการ หรือกฎหมายโดยเฉียบขาด 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน  
2. หากพบว่ามีเหตุเชื่อถือได้ว่าท าให้
ราชการเกิดความเสียหาย ให้ปรับ
ย้าย เปลี่ยนหน้าท่ีปฏิบัติงานทันที 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
รายงานผลการด าเนินการต่อ
ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น
เป็นประจ าทุกเดือน 

6. การคุ้มครองพยาน/ผู้ให้ข้อมูลเบาะแส โดยเหมาะสม 
   - พระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2554 

ก าหนดระบบ วิธีการ คุ้มครองพยาน หรือผู้ให้ข้อมูลเบาะแส 
หรือการกันไว้เป็นพยาน 
 
 
 
 
  

1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง รายงานผลต่อ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
พิจารณาด าเนินการ 
2. ประสานงานหน่วยงานที่
เก่ียวข้องด าเนินการคุ้มครองพยาน 
ผู้ให้ข้อมูลเบาะแส 

รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ
ต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 3 วันท าการ
ของแต่ละข้ันตอนด าเนินการ 


