
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการดำเนินการตามมาตรการ 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกนัการทุจริต 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั ประจำปี พ.ศ. 2563 

  



การดำเนินการตามมาตรการประเมนิความเส่ียงเพือ่ป้องกนัการทุจริต 

สำนักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำป ีพ.ศ. 2563 

๑. จัดอบรม In House Training ผ่าน ระบบ VDO Conference ตามช่องทางที ่สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลกำหนด เพื่อพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงาน เข้าใจเนื้อหา หลักการจัดซื้อ 
จัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้กำหนดหลักเกณฑ์การอบรม และพัฒนาพนักงานใน
หลักสูตรพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๓  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำความรู้ในหลักสูตรที่สำนักงานกำหนดมาใช้
ปฏิบัติงาน และเป็นการทบทวนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

โดยพนักงานจะต้องเข้ารับการอบรม ภายในระยะเวลาที่สำนักงานฯ กำหนด โดยมีหลักสูตร
ดังดังต่อไปนี้ 

การอบรมให้ความรู้พนักงานอ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหน้าที่ของคณะกรรมการ กำหนดราคา ขอบเขตงาน จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับ  
และมีคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ 

 
 

 
  



๒. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติและค่านิยมให้เป็นไป

ตามค่านิยมของสำนักงานฯ (EQSSS) ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โดยได้กำหนดเป็นระเบียบและ
ประกาศของสำนักงานฯ ที่เป็นแนวทางกำหนดขั้นตอนมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต อาทิ ระเบียบว่า
ด้วยมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ และประกาศ
เรื่องมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ ๑ และ ๒ 
 

 
 

๓. จัดทำ check List ในการควบคุมข้ันตอนการดำเนินลงทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ และนำส่งข้อมูลเพื่อขอ
พักบัญช ี

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้มีการทบทวนและจัดทำ check List ในการควบคุม
ขั ้นตอนการดำเนินลงทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ และนำส่งข้อมูลเพื ่อขอพักบัญชี  โดยอ้างอิงตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค๐๔๓๓.๒/ว.๒๐๖ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการ
คำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ ๓ 
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เร่ือง

รหัสงบประมาณ

บาท ราคากลาง บาท

ล าดับ เอกสารอ้างอิง

1 ประกาศ ส านักงานฯ เร่ือง Flow Chart ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ / การต้ังเร่ืองเสนอขอจัดซ้ือจัดจ้าง

2 ตามระเบียบ ข้อ 11 จัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้างรายการตามท่ีก าหนดใน
ระเบียบและประกาศในระบบ e-GP, เว็บไซต์ส านักงาน

ฯ และปิดประกาศ ณ ส านักงานฯ

3 ประกาศ ส านักงานฯ เร่ือง Flow Chart ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ / การต้ังเร่ืองเสนอขอจัดซ้ือจัดจ้าง

4 จัดท า TOR ตามระเบียบ ข้อ 21 ผู้อ านวยการแต่งต้ังคณะกรรมการร่าง TOR หรือ
มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นผู้รับผิดชอบใน

การจัดท า TOR ของงานท่ีจะจัดซ้ือจัดจ้าง

จัดท าราคากลางตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค
 0433.2/ว 206 ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 คู่มือแนวทาง

การประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณ
ราคากลางเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

ผู้จัดท าราคากลางจัดท าราคากลางตามท่ีก าหนดใน
คู่มือแนวทางการประกาศฯ

5 ตามระเบียบ ข้อ 22 จัดท าเอกสารในระบบ e-GP ซ่ึงจะมีรายละเอียด
เป็นไปตามท่ีก าหนดในระเบียบ

6 ตามระเบียบ ข้อ 25 จัดท าเอกสารในระบบ e-GP ซ่ึงจะมีรายละเอียด
เป็นไปตามท่ีก าหนดในระเบียบ

7 ตามระเบียบ ข้อ 45 และ 46 จัดท าเอกสารในระบบ e-GP ซ่ึงจะมีรายละเอียด
เป็นไปตามท่ีก าหนดในระเบียบ

8 ตามระเบียบ ข้อ 51 เผยแพร่ประกาศในระบบ e-GP, เว็บไซต์ส านักงานฯ 
และปิดประกาศ ณ ส านักงานฯ ตามระยะเวลาท่ี

ระเบียบก าหนด

9

10

11 ตามระเบียบ ข้อ 42 ประกาศผลการเสนอราคาในระบบ e-GP, เว็บไซต์
ส านักงานฯ และปิดประกาศ ณ ส านักงานฯ

12 พรบ. มาตรา 66 วรรคสอง ระยะเวลาการอุทธรณ์ผลการเสนอราคา จ านวน 7 วัน
ท าการ

13 ประกาศ ส านักงานฯ เร่ือง Flow Chart ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ / การต้ังเร่ืองเสนอขอจัดซ้ือจัดจ้าง

ส่งเอกสารท่ีเกียวข้องท้ังหมดให้ส่วนกฎหมายเพ่ือจัดท า
สัญญา

14

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ

ด าเนินการโดยวิธี

การประกาศแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง

ใบขอจัดซ้ือจัดจ้าง

4.1 การจัดท า TOR

วงเงินงบประมาณ

ข้ันตอน

การขออนุมัติหลักการ/งบประมาณ

ตามระเบียบ ข้อ 55 (4)

การประกาศร่าง TOR

การเผยแพร่ประกาศ/การส่งหนังสือเชิญชวน

การจัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง

4.2 ราคากลาง

การแต่งต้ังคณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง

แบบฟอร์มข้ันตอนการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง (กรณีวงเงิน 1 แสนบาทข้ึนไป)

ส่วนบริการกลางและพัสดุ ฝ่ายบริหารการคลังและบริการกลาง

ต าแหน่ง .............................................................................. ต าแหน่ง .................................................................

ระยะเวลาการอุทธรณ์ผลการเสนอราคา

การส่งท าสัญญา

คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซ้ือจัดจ้างตามท่ี
ระเบียบก าหนด และรายงานผลต่อผู้อ านวยการตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนดในค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการฯ

(.......................................................) (..........................................................)

เลขท่ีสัญญา

รายงานการประชุมคณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการพิจารณาซ้ือหรือจ้าง

การประกาศผลการเสนอราคา
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