
รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม คณุธรรม และความโปร่งใส 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 ไดร้ับจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้โรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 6 โรงเรียน งบประมาณ 1,803,420 บาท และ ได้ด าเนินการโดยยึดหลักตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดังนี้ 
 

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที ่ กระบวนการด าเนินการ วิธดี าเนินการ มาตรการความโปร่งใสใน

การจัดซื้อจัดจ้าง 
เอกสารอ้างอิง 

1 จัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 1.จัดท าแผนในระบบ e-gp 
   1.1.ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย   
         สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  
   1.2 ประกาศเผยแพร่ในเว็บไซด์ของ  
         สพม.12 

มาตรการด้านที่ 1 
กระบวนการก่อนการจัดซ้ือ
จัดจ้าง  
 

1. ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนฯ  
2. ประกาศเผยแพร่แผนฯ 

2 จัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR) และ
ราคากลาง 

1.ตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตงาน 
   และราคากลาง 
2.คณะกรรมการรายงานผลการจัดท า 
   ร่างขอบเขตงานและราคากลาง 
3. ขออนุมัติความเห็นชอบราคากลาง 
4. ประกาศเผยแพร่ราคากลางในระบบ 
   เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
5. ประกาศเผยแพร่ราคากลางในเว็บไซด์ 
   ของ สพม.12 

มาตรการด้านที่ 1 
กระบวนการก่อนการจัดซ้ือ
จัดจ้าง 
มาตรการด้านที่ 2  
ด้านการมีส่วนรว่มและ
ความรับผิดชอบ  
 * บุคลากรในสนง.เขตฯ
และโรงเรียนมีส่วนร่วมใน
การกระบวนการจัดซ้ือ  
* มีการประชุม  
วางแผนการ  คิดร่วมกัน 
ก าหนดคุณลักษณะ และ
ราคากลาง  
มาตรการด้านที่ 3 
ด้านความคุ้มค่า  
* คณะกรรมการจัดท าร่าง
ขอบเขตงานได้ค านึงถึง
ความคุ้มค่าของครุภัณฑ์ที่
จัดซื้อ ได้มีการก าหนด
คุณลักษณะครุภัณฑ์เพิ่ม
บางรายการจาก
คุณลักษณะครุภัณฑ์ที่ได้
ก าหนดไว้ เพือ่ให้เกิดความ
คุ้มค่ากับราคา ได้ครุภัณฑ์
ที่มีคุณภาพ เกิดประโยชน์
สูงสุดกับนักเรียนและ
โรงเรียน 
มาตรการด้านที่ 4  
ด้านความโปร่งใส  
*มีการเปิดเผยข้อมูลในทกุ
ขั้นตอนของการจัดหา และ
มีการแต่งตั้งคณะท างาน
ทุกขั้นตอนกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 

1.ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฯ 
2. หนังสือเชิญประชุม 
3. รายงานผลการจัดท าร่างขอบเขต 
   งานและราคากลาง 
4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
และราคากลาง 
5. ประกาศเผยแพร่ราคากลาง 
 



2 
ที ่ กระบวนการด าเนินการ วิธีด าเนินการ มาตรการความโปร่งใสใน

การจัดซื้อจัดจ้าง 
เอกสารอ้างอิง 

3 ประกาศ/ประกวดราคาจัดซื้อระบบ
คอมพิวเตอร์ 

1. จัดท าเอกสารประกาศ/ประกวดราคาใน
ระบบเครือข่าย สารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง  
2. ประกาศเผยแพร่ในเว็บไซด์ของสพม.12 

มาตรการด้านที่ 4  
ด้านความโปร่งใส  
*มีการเปิดเผยข้อมูลในทกุ
ขั้นตอนของการจัดหา  
 

ประกาศเผยแพร่ในเว็บไซด์
ของสพม.12 

4 การพิจารณาผลการจัดซ้ือ 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล
การจัดซ้ือ  
2. มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล 
3. คณะกรรมการพิจารณาผลด าเนินการ
พิจารณาผลให้ถูกตอ้ง ครบถ้วน ตาม 
ร่างขอบเขตงาน (TOR) ที่คณะกรรมการ 
ร่างขอบเขตงานก าหนดและเป็นไปตาม
เอกสารประกวดราคา 
4. มีการจัดท ารายงานผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ 

มาตรการด้านที่ 2  
ด้านการมีส่วนรว่มละความ
รับผิดชอบ 
* มีการต้ังคณะกรรมการ
จากโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
และบุคลากรในส านักงาน
เขตฯ ร่วมกันพิจารณาผล* 
* มีการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาผล 
มาตรการด้านที่ 5 
ด้านป้องกันการทุจริต และ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
* สพม.12 จะด าเนินการ
ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาผล และมี
มาตรการแจ้งให้
คณะกรรมการฯรับทราบ 
ในวันที่มีการพิจารณาผล 
หากประธานหรือกรรมการ
ทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้
เสียกับผู้ยื่นขอ้เสนอหรือ
คู่สัญญาในการซ้ือครั้งนั้น 
ให้ประธานหรือกรรมผู้นั้น 
-ลาออกจากการเป็น
ประธานหรอืกรรมการ ใน
คณะกรรมการที่ตนได้รับ
การแต่งตั้ง และให้
ผู้อ านวยการเขตฯแต่งตั้ง
ผู้อื่นเพื่อปฏิบัตหิน้าที่แทน  

ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาผล/คณะกรรมการตรวจ
รับพัสด ุ
**ในกระบวนการด าเนนิการ
พิจารณาผล สพม.12 อยู่
ระหว่างด าเนนิการ** 

5. ประกาศผู้ชนะ เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าประกาศผู้ชนะตามที่
คณะกรรมการพิจารณาผลรายงาน 

มาตรการด้านที่ 4  
ด้านความโปร่งใส  
*มีการเปิดเผยข้อมูลในทกุ
ขั้นตอนของการจัดหา  

**ในกระบวนการด าเนนิการ 
ประกาศผู้ชนะ สพม.12 อยู่
ระหว่างด าเนนิการ** 

6. บริหารสัญญา 1.มีการท าสัญญาซ้ือขาย   คู่สัญญาจะต้อง
มีหลักประกันสัญญามาในวันท าสัญญา เพื่อ
เป็นหลักประกันกรณีที่คู่สัญญาไม่ปฏิบตัิ
ตามสัญญา  
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
เพื่อตรวจรับครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง ครบถว้น 
ตามคุณลักษณะที่ได้ก าหนดไว้ และบรหิาร
สัญญาให้เป็นไปตามสัญญา 

มาตรการด้านที่ 3 
ด้านความคุ้มค่า  
* มีหลักประกันในกรณีที่มี
ความช ารุดของครุภัณฑ์ ใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด ท าให้
ประหยัดงบประมาณใน
กรณีที่ต้องมีการซ่อมแซม 

* คณะกรรมการตรวจรับ  
บริหารสัญญาเป็นไปตาม
สัญญา ทันตามระยะเวลาที่
ก าหนด เพื่อให้นกัเรียนและ
ครูสามารถน าครุภัณฑ์มาใช้ได้
ทันในช่วงเปิดภาคเรียน 

**ในกระบวนการด าเนนิการ
บริหารสัญญา สพม.12 อยู่
ระหว่างด าเนนิการ** 


