
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใส 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้รับงบประมาณ งบรายจ่ายลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซ่ึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มอบหมายให้
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อให้โรงเรียนในสังกัด จำนวน 46 รายการ งบประมาณท้ังสิ้น 
6,829,100 บาท (หกล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
ให้กบัสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  สำหรับใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนภายในสถานศึกษา ซึ่งในกระบวนการจัดหาพัสดุได้ดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ตามกฎกระทรวง  กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง  โดยยึดหลักมาตรการส่งเสริม 
คุณธรรม และความโปร่งใส มาตรการ 5 ด้านในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

ที ่ กระบวนการดำเนินการ วิธีดำเนินการ มาตรการความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจดัจ้างจ้าง 

การติดตามผล 

1 จัดทำแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 1. จัดทำแผนในระบบ e-gp 
    1.1 ประกาศเผยแพร่ในระบบ         
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
    1.2 ประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ 
สพม. นศ. 
    1.3 ปิดประกาศ ณ ป้าย 
ประชาสัมพันธข์องสพม. นศ. 

มาตรการดา้นที่ 1 
กระบวนการก่อนการจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 
 

เจ้าหน้าที่พัสดุ
รายงานแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างเสนอให้
ผูบ้ังคับบัญชาทราบ
ตามลำดับชั้น 

2 จัดทำร่างขอบเขตของงาน 
(TOR) 
และราคากลาง 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง
ขอบเขตของงานและราคากลาง 
2. คณะกรรมการรายงานผลการจัดทำ
ร่างขอบเขตของงานและราคากลาง 
3. ขออนุมัติความเห็นชอบราคากลาง 
4. ประกาศเผยแพร่ราคากลางในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
5. ประกาศเผยแพร่ราคากลางในเว็บ
ไซด์ของ สพม. นศ. 

มาตรการดา้นที่ 1 
กระบวนการก่อนการจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 
มาตรการดา้นที่ 2 
ด้านการมีส่วนรว่มและความ
รับผิดชอบ 
*บุคลากรในสนง.เขตฯและ
โรงเรียนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดซ้ือ 
*มีการประชุมวางแผน 
 คิดร่วมกันในการกำหนด
คุณลักษณะและราคากลาง 
* มีคำสั่งแต่งต้ังและกำหนด
หน้าหน้าที่รับผิดชอบ 
เป็นลายลักษณ์อกัษร 
มาตรการดา้นที่ 3 
ด้านความคุ้มค่า 
*คณะกรรมการจัดทำรา่ง
ขอบเขตของงานได้คำนึงถึง
ความคุ้มค่าของครุภัณฑ์ที่
จัดซื้อ ได้มีการกำหนด
คุณลักษณะ   

คณะกรรมการ
รายงานผลการจัดทำ
ร่างขอบเขตของงาน
และราคากลางเสนอ
ให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบตามลำดับชั้น 
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ที ่ กระบวนการดำเนินการ วิธีดำเนินการ มาตรการความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจดัจ้างจ้าง 

การติดตามผล 

   ครุภัณฑ์โดยคำนึงถึงความ
ต้องการใช้งานและวัตประสงค์
ในการใช้งานของโรงเรียน
คำนึงถึงความคุ้มค่า มีราคา 
ที่เหมาะสม โรงเรียนได้
ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน
และโรงเรียน 
มาตรการดา้นที่ 4 
ด้านความโปร่งใส 
*มีการเปิดเผยข้อมูลในทกุ
ขั้นตอนของการจัดหาและมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการทุก
ขั้นตอนกระบวนการ 
 

 

3. ประกาศ/ประกวดราคาซื้อ 
ครุภัณฑ์ด้วยวิธปีระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 

1. จัดทำเอกสารร่างประกาศ/ประกวด
ราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ 
2. ประกาศเผยแพร่เว็บไซด์ของสพม. 
นศ. 
5. ปิดประกาศ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
ของสพม.นศ. 

มาตรการดา้นที่ 4 
ด้านความโปร่งใส 
*มีการเปิดเผยข้อมูลในทกุ
ขั้นตอนของการจัดหา 
-ประกาศเผยแพร่ในระบบ         
เครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
- ประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของสพม. นศ. 
- ปิดประกาศ ณ ปา้ย 
ประชาสัมพันธข์องสพม.นศ. 
 

 

4. การพิจารณาผลการจัดซ้ือ 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ผลการจัดซ้ือ 
2. มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ผลการจัดซ้ือ 
3. คณะกรรมการพิจารณาผล
ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ และพิจารณาให้เป็นไปตาม
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่
คณะกรรมการกำหนดและตามเอกสาร
ประกวดราคา 
4. มีการจัดทำรายงานผลการพิจารณา
ของของคณะกรรมการ 
 

มาตรการดา้นที่ 2 
ด้านการมีส่วนรว่มและความ 
รับผิดชอบ 
* มีการตั้งคณะกรรมการจาก
โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรและ
บุคลากรในสำนักงานเขตฯ  
ร่วมกันพิจารณาผล 
* มีการประชุม 
คณะกรรมการพิจารณาผล 
มาตรการดา้นที่ 5 
ด้านป้องกันการทุจริต และ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
* คณะกรรมการฯตรวจสอบ
การมีผลประโยชน์รว่มกันจาก
เอกสารหลักฐานของผู้ยื่น
ข้อเสนอทุกราย  
* สพม.นศ.จะดำเนินการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ผล และมีมาตรการแจ้งให้
คณะกรรมการฯ รับทราบ 
ในวันที่มีการพิจารณาผลหาก
ประธานหรอืกรรมการ 

คณะกรรมการ
รายงานผลการ
พิจารณาให้
ผูบ้ังคับบัญชาทราบ
ตามลำดับชั้น 
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ที ่ กระบวนการดำเนินการ วิธีดำเนินการ มาตรการความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจดัจ้างจ้าง 

เอกสารอ้างอิง 

   ทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
กับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
ในการซ้ือครั้งนั้นให้ประธาน
หรือกรรมการผู้น้ันลาออกจาก
การเป็นประธานหรือกรรมการ
ในคณะกรรมการที่ตนได้รับ
การแต่งตั้ง และให้
ผู้อำนวยการ 
สพม.นศ. แต่งตั้งผู้อื่นเพื่อ
ปฏิบัติหน้าทีแ่ทน  

 

5.. ประกาศผู้ชนะ เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำประกาศผู้ชนะ
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาผล
รายงาน 

มาตรการดา้นที่ 4 
ด้านความโปร่งใส 
*มีการเปิดเผยข้อมูลในทกุ
ขั้นตอนของการจัดหา 
 -ประกาศเผยแพร่ในระบบ         
เครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
 - ประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของสพม. นศ. 
 - ปิดประกาศ ณ ป้าย 
ประชาสัมพันธข์องสพม.นศ. 

เจ้าหน้าที่พัสดุ
รายงานผลผู้ชนะการ
เสนอราคาและเสนอ
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
สั่งซ้ือสั่งจ้าง 
 
 
 

6. การบริหารสัญญา 1. มีการทำสัญญาซ้ือขาย คู่สัญญา
จะต้องมีหลักประกันสัญญามายื่นในวัน
ทำสัญญา เพือ่เป็นหลักประกันกรณีที่
คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา 
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุเพื่อตรวจรับครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามคุณลักษณะที่ได้กำหนดไว ้
และบริหารสัญญาให้เป็นไปตามสัญญา 

มาตรการดา้นที่ 3 
ด้านความคุ้มค่า 
* มีหลักประกันในกรณีที่มี
ความชำรุดของครุภัณฑ์ ใน
ระยะเวลาทีก่ำหนดไว้ตาม
สัญญา หากกรณีครุภัณฑ์เกิด
ชำรุดระหว่างสัญญา คู่สัญญา
จะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้
ใช้การได้ หรือหากคู่สัญญาไม่
ดำเนินการซ่อมแซม หนว่ยงาน
สามารถยึดหลกัประกันสัญญา
มาเพื่อดำเนินการซ่อมแซมได ้
* คณะกรรมการตรวจรับ
บริหารสัญญาเป็นไปตาม
สัญญาทันตามระยะเวลาที่
กำหนด  เพื่อให้นกัเรียนและ
ครูสามารถใช้ครุภัณฑ์ได้ทัน
ตามความต้องการในชว่งเปิด
ภาคเรียน 

เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอ
ผู้บังคับบัญชา  
ลงนามในสัญญา 
ซ้ือขาย 
 
คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุรายงานผล
การตรวจรับให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตามลำดับชั้น 
 

 
 
 


