
 
ประกาศเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
................................................ 

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   ประกอบกับการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่ ง ใส ในการด า เนินงานของหน่ วยงานภาครั ฐ  ( Integrity and Transparency 
Assessment:ITA)  ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  และแสดงความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุตามหลักความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ที่ก าหนดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  เทศบาลเมืองสะ
เตงนอก  จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2564  ดังนี้ 

๑. ให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ด าเนินการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. ให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ด าเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ  
กรมบัญชีกลางผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Thai Government Procurement ) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง 
ก าหนดแต่ละขั้นตอน ดังนี้  

๑.๑ จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ  
๑.๒ จัดท าร่างเอกสารและหนังสือเชิญชวน  
๑.๓ รายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา  
๑.๔ จัดท าและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา  
๑.๕ จัดท าร่างสัญญา  
๑.๖ ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดท าสัญญา  
๑.๗ ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา  
๑.๘ บริหารสัญญา  

๓. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไป
มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพ ุ

๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ยอม
ให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่ของตนหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างกับองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพ ุ

๕. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจรับ พัสดุ/
ตรวจรับงานจ้าง เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
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๖. ให้หัวหน้าหน่วยงาน ก ากับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติ  
หน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการตรวจการจ้าง/การซื้อให้เป็นไปตามระเบียบ เรียบร้อย  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ   วันที่   ๑4   เดือนตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓        

            
             (นายเกษมสันต์  สาแม) 
        นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
***************** 

เพ่ือให้การการบริหารราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอกเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  มีความ
โปร่งใส  ตรวจได้  และสอดคล้องตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA)   ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการ
จัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาล
เมืองสะเตงนอก จึงได้ก าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติในงานจัดซื้อจัดจ้างและ  

๑. การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนด าเนินการจัดหาพัสดุให้หน่วยงานจัดท าแผนและ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑  

๒. การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป 
รายการงานก่อสร้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ๒.๑ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ โดย แต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่จัดหา
พัสดุนั้น ๆ ๒.๒ ให้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของงานที่ไม่เอ้ือประโยชน์  ให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือให้เกิดการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรมและ
ให้ถือประโยชน์ของเทศบาลเมืองวารินช าราบเป็นหลัก ๓. การก าหนดราคากลางให้เป็นไปตามแนวทางมติ
คณะรัฐมนตรี หรือกระทรวงการคลัง พร้อม ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดการค านวณราคากลาง
ในเว็บไซต์เทศบาลเมืองวารินช าราบ และ เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงาน
ต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่ กรมบัญชีกลางก าหนด /4. กระบวน... -๒- ๔. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
๔.๑. จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ ๔.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างเพ่ือรับผิดชอบในการจัดหาพัสดุแต่ละวิธี
โดยแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่จัดหาพัสดุนั้นๆ เพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานจะ
แต่งตั้ง บุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ ๔.๓ กรณีจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ต้องเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้าง และร่างขอบเขต ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ประกอบการ ผ่านเว็บไซต์เทศบาลเมืองวารินช าราบและกรมบัญชีกลาง เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดการ แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ๔.๔ ให้ด าเนินการเผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างทุก



วิธีโดยการปิดประกาศโดย เปิดเผย ๕. การด าเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ด าเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้
รับจ้างโดยคัดเลือกจากผู้มีคุณสมบัติที่ถูกต้องเป็นไปตาม เงื่อนไขท่ี ก าหนดและประโยชน์ของเทศบาลเมืองวารินช 
าราบเป็นหลัก ไม่เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของโครงการที่ จัดซื้อจัดจ้างหรือข้อมูลที่เอ้ือประโยชน์ หรือเปิดเผย
ข้อมูลล่าช้าจนท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ๖. การด าเนินการตามสัญญา ๖.๑ การจัดท าสัญญาให้เป็นไป
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด หาก นอกเหนือจากที่ก าหนด จะส่งขอความเห็นชอบของส านักงาน
อัยการสูงสุด 6.๒ การตรวจรับพัสดุต้องเป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของ  งานที่ก 
าหนดไว้ตามสัญญา พร้อมทั้งให้รายงานผลการตรวจรับให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ ๖.๓ การบริหารพัสดุให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๗. อ านาจในการด าเนินการจัดหาพัสดุและการ
บริหารพัสดุ ให้เป็นไปตามค าสั่งมอบอ านาจของ เทศบาลเมืองวารินช าราบ การส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จดัซื้อจัดจ้าง ๑. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองวารินช าราบซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เข้า ไป
มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของเทศบาลเมืองวารินช าราบ  ๒. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาล
เมืองวารินช าราบซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยหน้าที่ของตนหาประโยชน์จากการ
จัดซื้อจัดจ้างกับเทศบาลเมืองวารินช าราบ /3. ให้หัวหน้า... -3- ๓. ให้หัวหน้าหน่วยงาน ก ากับ ดูแล การปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติ หน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณี
ปล่อยปละละเลยให้ถือเป็นความผิดทางวินัย ๔. ให้กองคลัง ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการต่างๆ และ
รายงานผลการด าเนินงานตาม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อนายกเทศมนตรีเมืองวารินช 
าราบ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.2562 


