
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 

เรื่อง  มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
......................................................... 

เพ่ือให้การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง    เป็นไปตามหลัก    
ธรรมาภิบาล  มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง       จึงได้ก าหนดมาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ดังนี้ 

ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง      ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างด าเนินการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

1. ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง     ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ด าเนินการบันทึกรายละเอียด  วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์   (Electronic  Government  
Procurement e-GP)  ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดแต่ละขั้นตอน  ดังนี้ 

1) จัดท าแผนขอซื้อขอจ้าง 
2) ท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 
3) ด าเนินการจัดหา 
4) ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
5) การท าสัญญา 
6) การบริหารสัญญา 

2. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
เข้าไปมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 

3. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่ของตนหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างกับองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 

4. ให้หัวหน้าหน่วยงาน ก ากับ ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   3   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 

                                                               (ลงชื่อ)  
                         ( นายสมทรรศน์  หมื่นแก้ว ) 
                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
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กรอบแนวทางการหน่วยงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 

1. กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจา้ง 
1.1 การเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจา้งประจ าปี (ตามมาตรา 11) 

 

ขั้นตอน 
รายละเอียด 

การด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1.แ จ้ ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด 
งบ ป ระ ม าณ ที่ ได รั บ 
จัดสรร 

-  แจ้งรายละเอียดโครงการจัดซื้อ/ จัด
จ้างตาม งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
มายงักลุ่มงานพัสดุ 

เจาหน้าที่
งบประมาณ 

พระราชบัญญัติการ จัดซื้อ/ จดั
จา้งและการ บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 มาตรา 11  
- ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า 
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ขอ 11 ขอ 12   และ 
ขอ 13  
- กฎกระทรวง ก าหนด วงเงิน
การ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อ
จดัจ้างที่ไมท าข้อตกลงเป็น 
หนังสือ และวงเงินการ จัดซื้อ
จดัจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ. 2560 

2. จัดท าแผนการ จัดซื้อ
จั ด จ้ า งแ ล ะ เส น อ ข อ
ความ เห็นชอบ 

- จดัท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
เสนอ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอ
ความเห็นชอบ ซึ่งมีรายละเอียดอยา่ง 
นอ้ยดังนี้ 
(1) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
(2) วงเงินที่จะจัดซื้อจดัจ้าง
โดยประมาณ  
(3) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจดัจ้าง  
(4) รายการอ่ืนตามที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด - จัดท าหนังสือขออนุมัติ
ประกาศเพ่ือเผยแพร แผนการจัดซื้อ
จดัจ้าง– น าเสนอเพ่ือขออนุมัติ 

เจาหน้าที่พัสดุ 

3. ป ระกาศ เผ ยแพ ร  
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ในระบบ  e-GP ของกรมบัญชีกลาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน และปิด 
ประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด 
ประกาศของหน่วยงาน 

เจาหน้าที่พัสดุ 

4. ด าเนินการจัดซื้อ จัด
จา้ง 

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม
แผนและขั้นตอนของระเบียบฯ ต่อไป 

เจาหน้าที่พัสดุ 

 

 

 

 

 

 



 

-2- 

 

1.2 การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเปน็ระบบ (ตามมาตรา 12) 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1. บั นทึ ก ราย งานผล 
การพิจารณา 

เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใน
แต่ละ โครงการ ให้ด าเนินการบันทึก
รายงานผลการ พิจารณารายละเอียด 
วิธีการและขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง
พรอมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ 
ตามรายการดังนี้  
(1) รายงานขอซื้อขอจ้าง  
(2) เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความ
คิดเห็น ร่าง ขอบเขตของงาน หรือ
รายละเอียดคุณ  ลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่ จะซื้อหรือจ้าง และผล  การ
พิจารณาในครั้งนั้น (ถ้าม)ี  
(3) ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือ
หนังสือ เชิญชวน และเอกสารอ่ืนที่
เกีย่วขอ้ง  
(4) ขอเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
(5) บันทึกรายงานผลการพิจารณา
คัดเลือก ขอเสนอ  
(6)  ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก
ผูชนะการ จัดซื้อจัดจ้างหรือผูไดรับ
การคัดเลือก  
(7) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
รวมทั้ งการ   แกไขสัญญา    หรือ     
ข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี)  
(8) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 

เจาหน้าที่พัสดุ -พระราชบัญ ญั ติ ก าร 
จัดซื้ อจัดจ้ างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 มาตรา 12  
-  ระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ขอ 16 

2. ขอความเห็นชอบ  - น าเสนอหัวหนาหน่วยงานของรัฐ 
เพ่ือขอความ เห็นชอบ  

เจาหน้าที่พัสดุ 

3. ป ระกาศ เผ ยแพ ร  
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

- ประกาศเผยแพรบันทึกรายละเอียด
วิธีการและ ขั้นตอนการจัดซื้อจดัจ้าง 

เจาหน้าที่พัสดุ 

4. จั ด เก็ บ อ ย่ า ง เป็ น 
ระบบ 

- จั ด เก็ บ บั น ทึ ก ร าย งาน ผ ล ก า ร
พิจารณาฯ ไวอย่างเป็นระบบ เพ่ือประ
โยชนในการตรวจดูข้อมูล    เมื่อมีการ
รอ้งขอ 

เจาหน้าที่พัสดุ 
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1.3 การปอ้งกนัผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการในการจัดซื้อจดัจ้างเป็นผู้มีส่วนไดสวนเสียกับผู้ยื่น 
ขอเสนอหรือคูสัญญา (ตามมาตรา 13) 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. จัดท าแนวทาง 
ปองกัน 

จัดท าแนวทางการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการใน
การ จัดซื้อจดัจ้าง  เป็นผู้มีส่วนไดสวนเสียกับผู้ยื่น 
ขอเสนอ หรือคสูัญญา ประกอบด้วย  
- หลักจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. 
2543  
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ 
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
มาตรา 100-103  
- แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึง
ความ เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัด
จ้าง- การก าชับ ดูแลสอดส่องผู้ปฏิบัติงาน ภายใต้
การก ากับ ดูและของผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น 

เจาหน้าที่พัสดุ -พระราชบัญญัติการ 
จัดซื้อจดัจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 มาตรา 13 

2.ขอความเห็นชอบ  - น าเสนอหัวหนาหน่วยงานของรัฐ เพ่ือขอความ 
เห็นชอบ  

เจาหน้าที่พัสดุ 

3. แจ้ ง เวี ย น เผ ย
แพร  

แจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ /เผยแพรทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน และปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่วยงาน เพ่ือสร้างความตระหนักรู   และใช้
เป็นแนวทางในการ ปองกันการมีส่วนไดสวนเสีย
ระหว่างเจาหน้าที่ของรัฐกับ ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู
สัญญา 

เจาหน้าที่พัสดุ 

4. มีชองทาง รอง
เรียน 

นอกจากนี้   มีข้ันตอนส าหรบัช่องทางร้องเรียนใน
การแจง   ปัญหาการทุจริตของเจ้าหนา้ที่   ใผู้
ติดต่อขอรับบริการ สามารถร้องเรียนไดผ่านช่อง
ทางการรับความคิดเห็นทาง   หมายเลขโทรศัพท์ 
043-272258    หรือทางเว็บไซต์ 
www.huanong.go.th 

เจาหน้าที่พัสดุ 

หมายเหตุ : คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง มี 5 ชุด ไดแก 
(1) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(2) คณะกรราการพิจารณาผลการสอบราคา  
(3) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
(4) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และ  
(5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าดวยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 25 


