
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา 
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา ได้มีนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการแบบ         
ธรรมาภิบาล ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 
โดยมุ่งเน้นการวางรากฐานการพัฒนาให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญใน
การพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นให้เกิดความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภาจึง
สนั บ ส นุ น ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ ดี ใ น ทุ ก ร ะดั บ ใ ห้ มี ค ว าม โป ร่ ง ใ ส  แล ะส าม า รถต ร ว จส อบ ไ ด้  
การจัดหาพัสดุเป็นกระบวนการหลักที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการเป็นส่วนช่วยหรือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญใน
การสนับสนุนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา  

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา จึงเห็นสมควรก าหนดมาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามขั้นตอน วิธีการแห่งกฎ 
ระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจภาครัฐ ป้องกันการทุจริต มีความถูกต้อง 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ลดปัญหาข้อร้องเรียน เกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภาและ
ความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
 มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
 1. การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ก่อนการด าเนินการจัดหาพัสดุให้หน่วยงานจัดท าแผนและประกาศเผยแพร่แผน 
การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และข้อ 11 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
 2. การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป
รายงานงานก่อสร้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
  2.1 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งตาม
ข้อ 21 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดย
แต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่จัดหาพัสดุนั้น ๆ 
  2.2 ให้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของงานที่ไม่เอ้ือ
ประโยชน์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือให้เกิดการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม และให้ถือประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภาเป็นหลัก 
 3. การก าหนดราคากลางให้เป็นไปตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี หรือกระทรวงการคลัง 
พร้อมประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดการค านวณราคากลางในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาเภา และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานต้องประกาศให้เป็นไป
ตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
 

/4. กระบวนการ... 
 
 
 



 
 4. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
  4.1 จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างให้เป็นไปตามข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างเพ่ือรับผิดชอบในการจัดหาพัสดุแต่ละวิธี โดย
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่จัดหาพัสดุนั้น ๆ เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานจะแต่งตั้ง
บุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อ 25 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  4.3 กรณีจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) ตามหลักเกณฑ์ก าหนด ต้องเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง และร่างขอบเขตของ
งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการผ่าน
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภาและกรมบัญชีกลาง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  4.4 ให้ด าเนินการเผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างทุกวิธีโดยการปิดประกาศ
โดยเปิดเผย และผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา 
 5. การด าเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
  ด าเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยคัดเลือกจากผู้มีคุณสมบัติที่ถูกต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด และประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภาเป็นหลัก ไม่เปิดเผยข้อมูลรายละเอียด
ของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างหรือข้อมูลที่เอ้ือประโยชน์ หรือเปิดเผยข้อมูลล่าช้าจนท าให้เกิดการได้เปรียบ
เสียเปรียบ 
 6. การด าเนินการตามสัญญา 
  6.1 การจัดท าสัญญาให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดย
ความเห็นขอบของส านักงานอัยการสูงสุด 
  6.2 การตรวจรับพัสดุต้องไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของ
งานที่ก าหนดไว้ตามสัญญา พร้อมทั้งให้รายงานผลการตรวจรับให้หัวหน้างานทราบ 
  6.3 การบริหารพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

 การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 1. การจัดหาพัสดุต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี หรือแนวปฏิบัติที่ได้รับความเห็นของจากกรมบัญชีกลางหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2. การจัดหาพัสดุจะต้องมีความรวดเร็ว ประหยัด โปร่งใส และคุ้มค่าในการเอ้ือประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา 
 3. การจัดหาพัสดุต้องให้เกิดผลดีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภามากที่สุด พัสดุที่
จัดหาต้องตรงกับความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภาหรือหน่วยงานในสังกัดที่มีความจ าเป็นใน
การใช้พัสด ุ
 
 

/4. การจัดหา... 
 



 4. การจัดหาพัสดุต้องกระท าโดยเปิดเผย และเป็นธรรม ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงคุณภาพ  
ความคุ้มค่า ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา ผลกระทบต่อภาระประชาชนและสังคม โดยไม่ถือ
ราคาที่ต่ าสุดเป็นเกณฑ์เพียงอย่างเดียว แต่ให้ค านึงถึงคุณภาพหรือความคุ้มค่าของการจัดหาพัสดุนั้น ๆ 
 5. การจัดหาพัสดุต้องเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
 6. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภาซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา 
 7. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภาซึ่งปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอ านาจหน้าที่ของตนหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาเภา 
 8. ให้หัวหน้าหน่วยงาน ก ากับ ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตามถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแนวปฏิบัติที่ได้รับความเห็นของจากกรมบัญชีกลางหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

    ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
                          
 
 

(นายนิตินัย  เอ่ียมชลวิเลศ) 
                                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนทอง  ส านักปลัด อบต.  โทร. 0-7745-2616 ต่อ 11         . 
ที่  นศ 81801/ว34               วันที ่           7 มกราคม 2562                        . 
เร่ือง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                 . 

เรียน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา   
        หัวหน้าส านักปลัด ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองช่าง  

   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนทอง ได้จัดท าประกาศมาตรการเสริมสร้างความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือก าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามขั้นตอน วิธีการแห่งกฎ ระเบียบ และข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจภาครัฐ ป้องกันการทุจริต มีความถูกต้อง โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ ลดปัญหาข้อร้องเรียน เกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนทองและความเป็นธรรม
กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภาจึงขอส่งประกาศมาตรการดังกล่าว โดยให้ศึกษาท าความ
เข้าใจและแจ้งบุคลากรในสังกัดได้รับทราบ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภาได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าว
ทางผ่านเว็บไซต์ www.saophao.go.th ที่เมนูหรือแบนเนอร์  

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 
 
 
 

(นายนิตินัย  เอ่ียมชลวิเลิศ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา 

 

- ทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 

 
1.นายธนภัทร  ใจแจ้ง ปลัด อบต.เสาเภา 
   

2.ส.ต.ท.บรรจง  ผ่อนผัน  รองปลดั อบต.เสาเภา  

 

3.นางสาวอังคนา  วารี  หัวหน้าส านักปลัด 

 

4.นางสาวรุจิรา  ศรหีัญ  ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

5.นายวิชชุพงศ์  คุณารักษ์  ผู้อ านวยการกองช่าง             

http://www.saophao.go.th/

