แนวทางการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง ของสํานักงาน ก.พ.ร.
วัตถุประสงค
เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางของสํานักงาน ก.พ.ร. มีความโปรงใส เกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงาน
และสอดคลองกับหลักการตามมาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
คือ ความคุมคา โปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได
แนวทางการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง
๑. จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป และประกาศเผยแพร ดําเนินงานตามมาตรา ๑๑ ของ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจัดทําแผนการจัดซื้อจั ดจ าง
ประจําป และประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของสํานักงาน ก.พ.ร.
และปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของสํานักงาน ก.พ.ร. ภายใน ๓๐ วันทําการ หลังจากไดรับ
ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใชในการจัดซื้อจัดจางจากหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือผูมีอํานาจในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
๒. จัดทําบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง ดําเนินงานตามมาตรา ๑๒
ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจัดใหมีบันทึกรายงานผลการ
พิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง พรอมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ หลังจากการ
เสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจางในแตละโครงการ/รายการ และจัดเก็บไวอยางเปนระบบ เพื่อประโยชนในการ
ตรวจสอบขอมูล ตามรายการดังตอไปนี้
(๑) รายงานขอซื้อหรือขอจาง
(๒) เอกสารเกี่ยวกับการรับฟงความคิดเห็น รางขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะขอซื้อหรือจาง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถามี)
(๓) ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
(๔) ขอเสนอของผูยื่นขอเสนอทุกราย
(๕) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
(๖) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผูชนะการจัดซื้อจัดจาง หรือผูที่ไดรับการคัดเลือก
(๗) สัญญาหรือขอตกลง และเปนหนังสือ (ถามี)
(๘) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ
๓. ผู มี ห น า ที่ ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งของหน ว ยงานจะต อ งไม มี ส ว นได เ สี ย
กับผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญาในงานนั้น ดําเนินงานตามมาตรา ๑๓ ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจัดทําแนวทางการตรวจสอบบุคลากรเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
และเผยแพรในระบบสารสนเทศของสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อสรางความตระหนักรู และใชเปนแนวทางในการปองกัน
การมีสวนไดเสียระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญา
๔. ผูมีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานจะตองไมแสวงหาผลประโยชน
หรือยินยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหนาที่ของตนแสวงหาผลประโยชนจากการจัดซื้อจัดจาง
๕. ผูมีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานจะตองปฏิบัติตอผูเสนอราคา
ทุกรายอยางเทาเทียมกันเพื่อสนับสนุนการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

๒
๖. ในกรณี ที่มีการร อ งเรี ย นเรื่ องความโปรง ใสหรื อทุจ ริตต อหน าที่ เกี่ย วกับ การจัดซื้ อจั ด จ า ง
จะตองมีการตรวจสอบขอเท็จจริงใหแลวเสร็จโดยเร็ว และแจงผลการดําเนินงานใหผูรองเรียนทราบ
แนวปฏิบัติในการดําเนินการตามแนวทางการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง
 จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป และประกาศเผยแพร ดําเนินงานตามมาตรา ๑๑
ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ขั้นตอน
การดําเนินการ
๑.แจงรายละเอียด
 แจงรายละเอียดงบประมาณที่ไดรบั จัดสรร
งบประมาณที่ไดรับ ตามแผนงาน/โครงการ/รายการให
จัดสรร
ผูรับผิดชอบทราบ และเตรียมดําเนินการ
จัดซื้อจัดจาง
๒.จัดทําแผนการจัดซื้อ  จัดทําแผนจัดซื้อจัดจางประจําป เสนอ
จัดจาง เสนอขอ
เลขาธิการ ก.พ.ร. เพื่อขอความเห็นชอบ
ความเห็นชอบและ
โดยมีรายละเอียดประกอบดวย
ประกาศเผยแพร
๑. ชื่อโครงการ/รายการที่จะจัดซื้อจัดจาง
๒. วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจาง
๓. ระยะเวลาที่คาดวาจะจัดซื้อจัดจาง
๔. รายการอื่น ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
 จัดทําหนังสือขออนุมัติประกาศเผยแพร
แผนจัดซื้อจัดจาง
 ประกาศเผยแพรแผนจัดซื้อจัดจางในระบบ
e-GP ของกรมบัญชีกลางเว็บไซตของ
สํานักงาน ก.พ.ร. และปดประกาศเผยแพร
ณ สถานที่ปด ประกาศของสํานักงาน ก.พ.ร.
๓.ดําเนินการจัดซื้อ  ดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตาม
จัดจาง
แผนการจัดซื้อจัดจาง และขั้นตอนของ
ระเบียบ

ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่
ฝายงบประมาณ
เจาหนาที่
ฝายพัสดุ

กฏหมายที่เกีย่ วของ
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๑ ขอ ๑๒
และขอ ๑๓
- กฎกระทรวง กําหนดวงเงิน
การจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อ
จัดจางที่ไมตองทําขอตกลง
เปนหนังสือ และวงเงินการ
จัดซื้อจัดจางในการแตงตั้ง
ผูตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐

เจาหนาที่
ฝายพัสดุ

 จัดทําบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง ดําเนินงานตามมาตรา ๑๒ ของ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ขั้นตอน
การดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
๑.การบันทึกรายงานผล  เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจางแตละ เจาหนาที่
การพิจารณา
ฝายพัสดุ
โครงการ/รายการ จะดําเนินการบันทึก
รายงานผลการพิจารณาวิธีการและขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจาง พรอมทั้งหลักฐาน ที่
เกี่ยวของ ดังนี้
๑. รายงานการขอซื้อขอจาง
๒. เอกสารเกี่ยวกับการรับฟงความคิดเห็น
รางขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด

กฏหมายที่เกีย่ วของ
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖

๓
ขั้นตอน

๒.ประกาศเผยแพร
๓.จัดเก็บอยางเปน
ระบบ

การดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
คุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง
และผลการพิจารณาในแตละครั้ง (ถามี)
๓. ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือ
หนังสือ/เอกสารที่เกี่ยวของ
๔. ขอเสนอของผูยื่นขอเสนอทุกราย
๕. บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือก
ขอเสนอ
๖. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผูชนะ
การจัดซื้อจัดจาง หรือผูที่ไดรับการ
คัดเลือก
๗. สัญญาหรือขอตกลง ที่เปนหนังสือ
๘. บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ
 นําเสนอเลขาธิการ ก.พ.ร. เพื่อขอความเห็นชอบ เจาหนาที่
ฝายพัสดุ
 จัดเก็บและบันทึกรายงานผลการพิจารณา เจาหนาที่
การจัดซื้อจัดจางแตละโครงการ/รายการไว ฝายพัสดุ
อยางเปนระบบและระเบียบ เพื่อประโยชน
ในการตรวจสอบขอมูล สําหรับการคนหา
เมื่อมีการรองขอ

กฏหมายที่เกีย่ วของ

 การปองกันผูมีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง เปนผูมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอ
หรือคูสัญญา ดําเนินงานตามมาตรา ๑๓ ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ขั้นตอน
๑. จัดทําแนวทางการ
ปองกัน
๒.เสนอขอความ
เห็นชอบ
๓.การเผยแพร

การดําเนินการ
 จัดทําแนวทางการตรวจสอบบุคลากร เพื่อ
ปองกันผลประโยชนทับซอน
 นําเสนอเลขาธิการ ก.พ.ร. เพื่อขอความเห็นชอบ
 เผยแพรในระบบสารสนเทศของสํานักงาน
ก.พ.ร. เพื่อสรางการรับรูและใชเปน
แนวทางในการปองกันการมีสวนไดเสีย
ระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับผูยื่นขอเสนอ
หรือคูสญ
ั ญา

ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่
ตรวจสอบภายใน
เจาหนาที่
ตรวจสอบภายใน
เจาหนาที่
ตรวจสอบภายใน

กฏหมายที่เกีย่ วของ
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒
ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖

