
สว่นที๒่ : การด าเนนิการเพือ่สง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสของ

หนว่ยงานตามภารกจิหลกั

EB๔ การ
ด าเนนิการ
เกีย่วกบัการ
จดัซือ้จดัจา้ง
ดว้ยความ
โปรง่ใส

ขอ้๑) มกีารประกาศเผยแพรแ่ผนปฏบิตักิาร

จดัซือ้จดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(ภายในระยะเวลา ๓๐ วนัท าการ หลงัจากวนัที่
ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

---------------------------------------
ขอ้๒) การเผยแพรข่อ้มลูอยา่งเป็นระบบ

เกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้ง ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

องคป์ระกอบดงัตอ่ไปนี ้
๑) ชือ่โครงการ
๒) งบประมาณ
๓) ผูซ้ือ้ซอง
๔) ผูย้ ืน่ซอง
๕) ผูไ้ดร้บัคดัเลอืก



EB๔ การ
ด าเนนิการ
เกีย่วกบัการ
จดัซือ้จดัจา้ง
ดว้ยความ
โปรง่ใส

ขอ้ ๓ มแีนวทางการตรวจสอบถงึความ

เกีย่วขอ้งระหวา่งเจา้หนา้ที ่ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการจดัซือ้จดัจา้ง และผูเ้สนองาน เพือ่
ป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้น



๑
แผนปฏบิตักิารจดัซือ้จดัจา้ง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

การจดัช้ือจดัจ้าง
งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙(EB๖)
- รายงานผลการจดัช้ือจดัจ้าง
- รายงานวเิคราะห์ผลการจดัช้ือจดั
จ้าง
- วเิคราะผลการจดัช้ือจดัจ้าง

( ร้อยละของโครงการ/
งบประมาณ จ าแนกตามวธีิการจดั
ช้ือจดัจ้าง ) 

การจดัช้ือจดัจ้าง
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐

น ำผลกำรวิเครำะห์กำรจัดชื้อจัดจ้ำง
ปีงบประมำณที่ผ่ำนๆ มำ มำปรับปรุง   
แผนปฎิบัติกำรจัดชื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปะกาศเผยแพร่แผนปฏิบัตกิารจดั
ช้ือจดัจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

(EB๔ ข้อ๑)
( ตามที่คตง. ก าหนด)

(ภายใน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ) 

การเผยแพร่ข้อมูลการจัด
ช้ือจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

(EB๔ ข้อ๔)
ช่ือโครงการ/งบประมาณ/  
ผู้ช้ือซอง/ผู้ย่ืนซอง/ผู้ได้รับ

คดัเลือก
(โครงการทีด่ าเนินการ

จัดช้ือจัดจ้างแล้ว  ณ วนัที่
หน่วยงานส่งข้อมูลตาม

แบบ Evidence Based ให้ที่
ปรึกษา) 

ประกาศ(EB๕)
เผยแพร่ข้อมูลผลการจัดช้ือจัดจ้างแต่ละโครงการ
- การจัดช้ือจัดจ้างตามระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด
- หลกัเกณฑ์ในการพจิารณาคดัเลือก
- การค านวณราคากลาง
- รายช่ือผู้เสนองาน/ผู้มสิีทธิคดัเลือก
- รายงานผลการจัดช้ือจัดจ้างผระบุวธีิจัดช้ือจัดจ้าง+
เหตุผลทีใ่ช้ตัดสินในการจัดข้ือจัดจ้าง) 
( ขอหลกัฐานจาก WEBSITE ของหน่วยงานเท่าน้ัน )

( กรณจีัดช้ือจัดจ้างมากกว่า ๕ โครงการให้แสดง
โครงการทีม่งีบประมาณสูงสุด

กรณมีน้ีอยกว่า ๕ โครงการให้จัดส่งทั้งหมด )



EB ๔ ขอ้๑ แผนปฏบิตักิารจดัซือ้จดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

การจดัซือ้จดัจา้ง  หมายถงึ 
การจดัซือ้จดัจา้ง

ตามระเบยีบส านกันายกวา่ดว้ยการพสัด ุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ

แผนปฏบิตักิารจดัซือ้จดัจา้ง หมายถงึ
แผนปฏบิตักิารจดัซือ้จดัจา้ง 

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ เร ือ่ง
จดัท าแผนปฏบิตักิารจดัซือ้จดัจา้ง พ.ศ.๒๕๔๖ 



แผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจ้าง ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐
และประกาศเผยแพร่ แผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจ้างประจ าปี

แผนปฏบิตักิารจดัซือ้จดัจา้ง 
ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิฯ  ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัที ่๑๕ ตุลาคม ของทกุปี สาระส าคญั ดงันี้
๑) จดัท าแผนปฏบิตักิารจดัซือ้จดัจา้งเฉพาะงบลงทนุ (คา่ครภุณัฑ ์และทีด่นิสิง่กอ่สรา้ง) 

- คา่ครภุณัฑ ์
* ตัง้แต่ 100,000 บาท ขึน้ไป (ใชก้บัทกุหน่วยงาน) 

- ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง  
*ตัง้แต่ 2,000,000 บาท ขึน้ไป (หน่วยงานระดบักรม และกรงุเทพมหานคร) 

* ตัง้แต่ 1,000,000 บาท ขึน้ไป (สว่นราชการประจ าจงัหวดั และ อปท. (อบจ./เทศบาล/เมอืพทัยา)
 กรณีทีห่น่วยงานไมอ่ยูใ่นขา่ยทีต่อ้งจดัท าแผนปฏบิตักิารจดัซือ้จดัจา้งตามที ่คตง. ก าหนด ใหเ้ขยีนค าอธบิายพรอ้มเหตุผลในชอ่งอืน่ๆ 

(โปรดระบุ) ในแบบแบบส ารวจ Evidence - based

การจดัซ้ือจดัจ้างของหน่วยงานจะต้อง
จดัท าแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจ้างประจ าปี 

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เร่ืองจดัท า
แผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ 



{



{

กระบวนการบรหิารงานพสัดุ

ก าหนดความต้องการ

งบประมาณ

เบิกจ่ายเงิน
การจัดท า

แผนปฏิบตัิการจัดซ้ือจัดจ้าง
ตามประกาศ คตง. พ.ศ. ๒๕๔๖

จ าหน่ายพสัดุ

ควบคุมพสัดุ

จัดหาพสัดุ
คือการจัดซ้ือ จัดจ้าง
มี ๖วธีิ    



{

รายละเอยีดของแผนปฏิบัติการจดัซ้ือจัดจ้าง

- รายการ /จ านวน/หน่วยนับหมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง

- แผนงาน/งาน/โครงการ

- ลกัษณะงาน (งานต่อเน่ืองที่ผูกพนังบประมาณประจ าปี 
หรืองานที่เสร็จภายในปี)
- วธีิจัดซ้ือ/จ้าง
- ออกแบบหรือก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะแล้ว
- แผนปฏิบัติการ(ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา /คาด
ว่าจะลงนามในสัญญา /คาดว่าจะส่งมอบ ปี...)
- แผนการจ่ายเงิน( งบประมาณที่ได้รับในปี../เงินนอก
งบประมาณหรือเงนิสมทบ)



{

กระบวนการจดัหาพสัดุ
ประเภทของการจัดหา

- การจัดท าเอง
- การซือ้
- การจ้าง
- การจ้างที่ปรึกษา
- การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
- การเช่า
- การแลกเปล่ียน



{

วิธีการจดัหา

• วิธีตกลงราคา    ไม่เกิน 100,000 บาท
• วิธีสอบราคา เกนิ100,000 บาท ไม่เกนิ 2,000,000 บาท
• วิธีประกวดราคา เกนิ 2,000,000 บาท
• วิธีพิเศษ              เกนิ 100,000 บาท แต่มีเง่ือนไข
• วิธีกรณีพิเศษ     ไม่มีก าหนดวงเงนิ แต่มีเง่ือนไข
• วธีิประมูลด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Auction)

ตามระเบียบฯ พสัดุ ปี 49

การจัดซ้ือหรือจ้าง



{

วิธีการซ้ือ/จ้าง (6 วิธี)

- วธีิตกลงราคา คร้ังหน่ึง ไม่เกนิ 100,000 บาท

- วธีิสอบราคา  คร้ังหน่ึง เกนิกว่า 100,000    บาท

แต่ไม่เกนิ  2,000,000    บาท

- วธีิประกวดราคา คร้ังหน่ึง เกนิกว่า 2,000,000   บาทขึน้ไป

1. กรณใีช้วงเงินเป็นตัวก าหนดวธีิการ



{

2.1 ซือ้โดยวิธีพเิศษ
- วงเงินเกนิกว่า          100,000 บาท

- เง่ือนไขอย่างใดอย่างหน่ึง   ตามข้อ 23
2.2 จ้างโดยวธีิพเิศษ

- วงเงินเกนิกว่า          100,000 บาท
- เง่ือนไขอย่างใดอย่างหน่ึง  ตามข้อ 24

2. กรณใีช้วงเงินและเง่ือนไขเป็นตัวก าหนดวธีิการ



{

3. กรณีใช้เงื่อนไขเป็น
ตวัก าหนดวิธีการ

-วธีิกรณีพเิศษ (ได้แก่ การซือ้/จ้างจากส่วนราชการ, รัฐวสิาหกจิ , 
หน่วยงานตามกฎหมายท้องถิ่น)

เงื่อนไข :
1. เป็นผู้ท า/ผลติเองและนายกรัฐมนตรีอนุมัตหิลักการแล้ว
2. มีกฎหมาย/มตคิณะรัฐมนตรี ให้ผู้ซือ้/จ้าง

4. อ่ืน ๆ

- การจัดซ้ือ/จ้างด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
(ตามระเบยีบฯ พสัดุ ปี 49)



{

คณะกรรมการในการซ้ือ/จ้าง

4 คกก. ตรวจการจ้าง+ผู้ควบคุมงาน

4 คกก. รับและเปิดซองประกวดราคา
4 คกก. พจิารณาผลการประกวดราคา
4 คกก. จัดซ้ือโดยวธีิพเิศษ
4 คกก. จัดจ้างโดยวธีิพเิศษ
4 คกก. ตรวจรับพสัดุ

4 คกก. เปิดซองสอบราคา



{

ขัน้ตอนการจดัซ้ือ/จดัจ้าง

การตรวจรับ

- คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
- คณะกรรมการตรวจการจ้าง
- ผู้ควบคุมงาน

ขอความเห็นชอบ

ด าเนินการ

วธีิจัดซ้ือจัดจ้างทัว่ไป 6 วธีิ

ขออนุมตัิ

- หัวหน้าส่วนราชการ
- ปลดักระทรวง/ทบวง
- รัฐมนตรีเจ้าสังกดั

การท าสัญญา

หัวหน้าส่วนราชการ



{

การท ารายงานความเหน็ชอบ

หัวหน้าส่วนราชการ

เจ้าหน้าทีพ่สัดุ

หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ



{

รายงานขอซ้ือ – จ้าง (ข้อ 27)

** ก่อนการซือ้ – จ้างทุกวิธีต้องท ารายงาน  **

ข้อยกเว้น
*** ข้อ 39 วรรคสอง  ไม่ต้องมีรายงาน

ตามระเบียบฯ ข้อ 27 ***

หลกัการ



{

รายละเอียดของรายงาน

- รายละเอยีดของพสัดุ
- เหตุผลความจ าเป็น

- ราคามาตรฐาน หรือราคากลาง หรือราคาคร้ังหลงัสุดไม่เกนิ 2 ปี
- วงเงินที่จะซ้ือ/จ้าง
- ก าหนดเวลาที่ต้องใช้
- วธีิจะซ้ือ/จ้าง
- ข้อเสนออ่ืนๆ

* การแต่งตั้งคณะกรรมการ
* การออกประกาศสอบราคา หรือประกวดราคา



สว่นที๒่ : การด าเนนิการเพือ่สง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสของ

หนว่ยงานตามภารกจิหลกั

EB๖ การวเิคราะห์
ผลการจดัซือ้จดั
จา้ง

ขอ้๑) การวเิคราะหผ์ลการจดัซือ้จดัจา้ง

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
--------------------------------------------
ขอ้๒) น าผลการวเิคราะหก์ารจดัซือ้จดัจา้ง 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ มาใชใ้น
การปรบัปรงุการจดัซือ้จดัจา้ง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐



วิเครำะหแ์ผนและกระบวนกำรจัดชื้อจัดจ้ำง

รายงานการผลการจดัชือ้จดัจา้งประจ าปี

หมายถงึ  รายงานผลการด าเนนิงานจดัซือ้จดัจา้งโครงการตา่งๆ
ตามแผนปฏบิตักิารจดัซือ้จดัจา้งประจ าปี เสร็จสิน้กีโ่ครงการ ยงัไม่
ด าเนนิการกีโ่ครงการ และตอ้งกนัเงนิไวเ้บกิเลือ่มปีกีโ่ครงการ รวมท ัง้
โครงการทีไ่ดด้ าเนนิการเสร็จสิน้แลว้น ัน้ ใชว้ธิกีารจดัซือ้จดัจา้งดว้ยวธิใีด

-------------------------------------------------------------------------

รายงานผลการวเิคราะหก์ารจดัชือ้จดัจา้งประจ าปี

หมายถงึ รายงานการวเิคราะหก์ารจดัชือ้จดัจา้งวา่ในรอบปีทีผ่า่นมา
มปีญัหาอปุสรรคหรอืมขีอ้จ ากดัอยา่งไร สามารถประหยดังบประมาณได้
เทา่ไหร ่มแีนวทางปรบัปรงุประสทิธภิาพของการจดัหาพสัดอุยา่งไร 
ผลผลติและผลลพัธจ์ากโครงการบรรลเุป้าหมายและวตัถปุรสงคข์อง
โครงการทีก่ าหนดไวห้รอืไม ่  มกีารวเิคราะหค์วามเสีย่งของวธิกีารจดัซือ้
จดัจา้งแตล่ะรปูแบบ หรอืไมอ่ยา่งไร



วิเครำะหแ์ผนและกระบวนกำรจัดชื้อจัดจ้ำง

การวเิคราะหผ์ลการจดัซือ้จดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ในลกัษณะ                

- รอ้ยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวธิกีารจดัซือ้จดัจา้ง 

- รอ้ยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวธิกีารจดัซือ้จดัจา้ง

--------------------------------------------------------------------
การปรบัปรงุการด าเนนิงานดา้นการจดัซือ้จดัจา้ง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามรายงานการวเิคราะหผ์ลการ
จดัซือ้จดัจา้งในปีทีผ่า่นมา 



สว่นที๒่ : การด าเนนิการเพือ่สง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสของ

หนว่ยงานตามภารกจิหลกั

EB๗ มชีอ่งทางให้
ประชาชนเขา้ถงึ
ขอ้มลูของ
หนว่ยงาน

ขอ้๑) มหีนว่ยประชาสมัพนัธ ์ณ ทีท่ าการ

ของหนว่ยงาน
--------------------------------------

ขอ้๒) สือ่ประชาสมัพนัธเ์ผยแพรบ่ทบาท
อ านาจหนา้ทีข่องหนว่ยงานทางชอ่งทาง 
(อยา่งนอ้ย 4 ชอ่งทาง)
-----------------------------------------
ขอ้๓) การแสดงขอ้มลูการด าเนนิงานตาม

บทบาทภารกจิทีเ่ป็นปจัจบุนัทางเว็บไซต์
ของหนว่ยงาน หรอืสือ่อืน่ๆ 



EB๗ มชีอ่งทางให้
ประชาชนเขา้ถงึ
ขอ้มลูของ
หนว่ยงาน

ขอ้๔) มรีะบบการใหข้อ้มลูการด าเนนิงาน

ของหนว่ยงานผา่นหมายเลขโทรศพัท์
เฉพาะหรอืระบบ Call Center โดยมรีะบบ
ตอบรบัอตัโนมตั ิหรอืมเีจา้หนา้ทีข่อง
หนว่ยงานใหบ้รกิารขอ้มลูตลอดเวลาท าการ
ของหนว่ยงาน 



ขอ้๑) มหีนว่ย

ประชาสมัพนัธ์
ณ ทีท่ าการของ
หนว่ยงาน

- โครงสรา้งการแบง่สว่นราชการทีป่รากฏ
สว่นงานทีร่บัผดิชอบงานดา้นการ
ประชาสมัพนัธ ์หรอื
-------------------------------------------
- ค าส ัง่มอบหมายงานใหส้ว่นงานหรอื
เจา้หนา้ทีท่ าหนา้ทีเ่ป็นฝ่ายประชาสมัพนัธ์
ของหนว่ยงาน หรอื 
-------------------------------------------
- ภาพถา่ยหรอืหลกัฐานทีแ่สดงวา่
หนว่ยงานมหีนว่ยประชาสมัพนัธ ์ณ ทีท่ า
การของหนว่ยงาน หรอืจดุใหบ้รกิารขอ้มลู
ขาวสารทีม่เีจา้หนา้ทีผู่ร้บัผดิชอบประจ าอยู่
จดุดงักลา่ว



ขอ้๒) สือ่

ประชาสมัพนัธ์
เผยแพร่
บทบาทอ านาจ
หนา้ทีข่อง
หนว่ยงานทาง
ชอ่งทาง 
(อยา่งนอ้ย 4
ชอ่งทาง)

-หลกัฐานแสดงขอ้มลูเกีย่วกบับทบาท
อ านาจหนา้ทีข่องหนว่ยงานตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด
-------------------------------------------
- หลกัฐานการเผยแพรข่อ้มลูดงักลา่วผา่น
สือ่ตา่งๆ อยา่งนอ้ย 4 ชอ่งทาง



ขอ้๓) การแสดง

ขอ้มลูการ
ด าเนนิงานตาม
บทบาทภารกจิที่
เป็นปจัจบุนัทาง
เว็บไซตข์อง
หนว่ยงาน หรอืสือ่
อืน่ๆ 

- หลกัฐานการแสดงขอ้มลูการด าเนนิงาน
ของหนว่ยงานตามบทบาทภารกจิของ
หนว่ยงานผา่นทางเว็บไซต ์หรอืสือ่ตา่งๆ
ของหนว่ยงาน
--------------------------------------------
- ขอ้มลูการด าเนนิงานของหนว่ยงานจะตอ้ง
มกีารปรบัปรงุใหเ้ป็นปจัจบุนัอยูเ่สมอ



ขอ้๔) มรีะบบการให้

ขอ้มลูการด าเนนิงาน
ของหนว่ยงานผา่น
หมายเลขโทรศพัท์
เฉพาะหรอืระบบ Call 
Center โดยมรีะบบตอบ
รบัอตัโนมตั ิหรอืมี
เจา้หนา้ทีข่องหนว่ยงาน
ใหบ้รกิารขอ้มลู
ตลอดเวลาท าการของ
หนว่ยงาน 

- หลกัฐานแสดงหมายเลขโทรศพัทข์อง
หนว่ยงานทีป่รากฏบนสือ่หรอืชอ่งทางการ
ตดิตอ่ของหนว่ยงาน หรอืใบแจง้หนีค้า่
โทรศพัทข์องหนว่ยงาน
--------------------------------------------
- หมายเลขโทรศพัทท์ีน่ ามาตอบค าถาม
จะตอ้งสามารตดิตอ่ได ้และจะตอ้งมรีะบบ
ตอบรบัหรอืเจา้หนา้ทีใ่หบ้รกิารขอ้มลู
ขา่วสารของหนว่ยงาน



สว่นที๒่ : การด าเนนิการเพือ่สง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสของ

หนว่ยงานตามภารกจิหลกั

EB๘ การด าเนนิการ
เกีย่วกบัเรือ่ง
รอ้งเรยีนการ
ปฏบิตังิาน/การ
ใหบ้รกิาร

ขอ้๑) การก าหนดชอ่งทางการรอ้งเรยีนและ
ข ัน้ตอน/กระบวนการจดัการเรือ่งรอ้งเรยีน 
------------------------------------------
ขอ้๒) การก าหนดหนว่ยงานหรอืเจา้หนา้ที่

ผูร้บัผดิชอบเรือ่งรอ้งเรยีน 
-------------------------------------------
ขอ้๓) มรีะบบการตอบสนองหรอืรายงานผล
การด าเนนิการเกีย่วกบัเรือ่งรอ้งเรยีนใหผู้ ้
รอ้งเรยีนทราบ 



EB๘ การด าเนนิการ
เกีย่วกบัเรือ่ง
รอ้งเรยีนการ
ปฏบิตังิาน/การ
ใหบ้รกิาร

ขอ้๔) รายงานสรปุผลการด าเนนิการเรือ่ง
รอ้งเรยีน พรอ้มระบปุญัหา อปุสรรค และ
แนวทางแกไ้ข และเผยแพรใ่หส้าธารณชน
รบัทราบผา่นเว็บไซตห์รอืสือ่อืน่ๆ



ขอ้๑) การก าหนด
ชอ่งทางการรอ้งเรยีนและ
ข ัน้ตอน/กระบวนการ
จดัการเรือ่งรอ้งเรยีน 

- หลกัฐานแสดงชอ่งทางในการรอ้งเรยีนที่
ประชาชนสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยงา่ย สะดวก 
และไมส่ ิน้เปลอืงคา่ใชจ้า่ย
-------------------------------------------
- หลกัฐานแสดงข ัน้ตอนหรอืแนวทางการ
ปฏบิตัใินการจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนการ
ปฏบิตังิาน หรอืการใหบ้รกิารของเจา้หนา้ที่
ภายในหนว่ยงาน หรอืเรือ่งรอ้งเรยีน
เกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้งของหนว่ยงาน



ขอ้๒) การก าหนด

หนว่ยงานหรอืเจา้หนา้ที่
ผูร้บัผดิชอบเรือ่ง
รอ้งเรยีน 

-โครงสรา้งการแบง่สว่นราชการทีป่รากฏ
สว่นงานทีร่บัผดิชอบงานดา้นการจดัการ
เรือ่งรอ้งเรยีนการปฏบิตังิาน หรอืการ
ใหบ้รกิารของเจา้หนา้ทีภ่ายในหนว่ยงาน
หรอืเรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้ง 
หรอื
-------------------------------------------
- ค าส ัง่มอบหมายงานใหส้ว่นงานหรอื
เจา้หนา้ทีท่ าหนา้ทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบเรือ่ง
รอ้งเรยีนการปฏบิตังิาน หรอืการใหบ้รกิาร
ของเจา้หนา้ทีภ่ายในหนว่ยงาน หรอืเรือ่ง
รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้ง



ขอ้๓) มรีะบบการ
ตอบสนองหรอืรายงาน
ผลการด าเนนิการ
เกีย่วกบัเรือ่งรอ้งเรยีนให้
ผูร้อ้งเรยีนทราบ 

- หลกัเกณฑห์รอืวธิกีารในการตอบสนอง

หรอืการแจง้ผลการพจิารณาเรือ่งรอ้งเรยีน
การปฏบิตังิาน หรอืการใหบ้รกิารของ
เจา้หนา้ทีภ่ายในหนว่ยงาน หรอืเรือ่ง
รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้ง ใหผู้ ้
รอ้งเรยีนทราบ
-------------------------------------------
- มกีารก าหนดระยะเวลาในการตอบสนอง
หรอืการแจง้ผลการพจิารณาเรือ่งรอ้งเรยีน
การปฏบิตังิาน หรอืการใหบ้รกิารของ
เจา้หนา้ทีภ่ายในหนว่ยงาน หรอืเรือ่ง
รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้ง ใหผู้ ้
รอ้งเรยีนทราบ



ขอ้๔) รายงานสรปุผลการ
ด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน 
พรอ้มระบปุญัหา อปุสรรค และ
แนวทางแกไ้ข และเผยแพรใ่ห้
สาธารณชนรบัทราบผา่น
เว็บไซตห์รอืสือ่อืน่ๆ
-------------------------
(๑) ขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการ

จดัซือ้จดัจา้ง
(๒) ขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการ
ปฏบิตังิานหรอืการด าเนนิงาน
ของหนว่ยงาน

- สรปุผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีนการ
ปฏบิตังิาน หรอืการใหบ้รกิารของเจา้หนา้ที่
ภายในหนว่ยงาน และเรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบั
การจดัซือ้จดัจา้ง
----------------------------------------------
-การวเิคราะหป์ญัหาและอปุสรรค และ
ขอ้เสนอแนะหรอืแนวทางการแกไ้ข
----------------------------------------------
-การเผยแพรร่ายงานสรปุผลการด าเนนิการ
เรือ่งรอ้งเรยีนดงักลา่วผา่นเว็บไซต ์หรอืสือ่
อืน่ๆ
---------------------------------------------
- รายงานสรปุผลการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีน
ดงักลา่วจะตอ้งมกีารรายงาน/เสนอตอ่
ผูบ้งัคบับญัชา โดยผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งส ัง่
การหรอือนมุตัใิหน้ ารายงานดงักลา่วไป
เผยแพรผ่า่นเว็บไซต ์หรอืสือ่อืน่ๆ


