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ประกาศจังหวัดอ่างทอง 
เรื่อง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

     

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นการป้องกันการทุจริตภายใน               
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามขั้นตอน 
วิธีการ แห่งกฎ ระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจภาครัฐ ป้องกันการทุจริต 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาข้อร้องเรียน สร้างความตระหนักให้จังหวัดอ่างทองมีการด าเนินงาน               
อย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม  

 จังหวัดอ่างทอง จึงได้ก าหนดมาตรการแนวปฏิบัติและกรอบแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังต่อไปนี้  

 มาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๑. การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
  ก่อนด าเนินการจัดหาพัสดุให้หน่วยงานจัดท าแผนและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ   
จัดจ้างให้ เป็นไปตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                  
พ.ศ. ๒๕6๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕6๐ ข้อ ๑๑ 
  ๒. การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุหรือ              
แบบรูป รายการงานก่อสร้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  
  ๒.๑ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง              
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕6๐ ข้อ ๒๑               
โดย แต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่จัดหาพัสดุนั้น ๆ  
  ๒.๒ ให้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของงานที่ไม่เอ้ือประโยชน์ 
ให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือให้เกิดการแข่งขันราคา         
อย่างเป็นธรรม และให้ถือประโยชน์ของจังหวัดอ่างทองเป็นหลัก 
 ๓. การก าหนดราคากลางให้เป็นไปตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี หรือกระทรวงการคลัง 
พร้อมประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดการค านวณราคากลางในเว็บไซต์หน่วยงาน และ เว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลาง ทั้ งนี้  ข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานต้องประกาศให้ เป็นไปตามแนว ทางที่ 
กรมบัญชีกลางก าหนด  
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 4. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
  4.๑ จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕6๐ ข้อ ๒๒  
  4.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างเพ่ือรับผิดชอบในการจัดหาพัสดุแต่ละวิธีโดยแต่งตั้ง 
เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่จัดหาพัสดุนั้น ๆ เพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานจะแต่งตั้ง 
บุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕6๐ ข้อ ๒๕ 
  4.๓ กรณีจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์            
(e-bidding) ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ต้องเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง และร่างขอบเขต 
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ 
ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานและกรมบัญชีกลาง เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดการแข่งขันราคา             
อย่างเป็นธรรม  
  4.4 ให้ด าเนินการเผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างทุกวิธีโดยการปิดประกาศ  
โดยเปิดเผย  
 ๕. การด าเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ด าเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยคัดเลือก
จากผู้มีคุณสมบัติที่ถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด และประโยชน์ของหน่วยงานเป็นหลัก ไม่เปิดเผยข้อมูล
รายละเอียดของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างหรือข้อมูลที่เอ้ือประโยชน์ หรือเปิดเผยข้อมูลล่าช้าจนท าให้เกิด           
การได้เปรียบเสียเปรียบ  
 6. การด าเนินการตามสัญญา  
  6.๑ การจัดท าสัญญาให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยความ 
เห็นชอบของส านักงานอัยการสูงสุด  
  6.๒ การตรวจรับพัสดุต้องเป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของ 
งานที่ก าหนดไว้ตามสัญญา พร้อมทั้งให้รายงานผลการตรวจรับให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ  
  6.๓ การบริหารพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕6๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ         
พ.ศ. ๒๕6๐  
 7. อ านาจในการด าเนินการจัดหาพัสดุและการบริหารพัสดุ ให้เป็นไปตามค าสั่งมอบอ านาจ 
ของจังหวัดอ่างทอง  
 การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
 ๑. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เข้าไปมีส่วนได้
ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงาน 
 ๒. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ยอมให้ผู้อ่ืน
อาศัยหน้าที่ของตนหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงาน 

๓. ให้หัวหน้าหน่วยงาน ก ากับ ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติ 
หน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีปล่อยปละละเลยให้ถือเป็นความผิดทางวินัย  

4. ให้ทุกหน่วยงาน ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการต่าง ๆ และรายงานผลการด าเนินงาน
ตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
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กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
1. กรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

1.1 การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี (ตามมาตรา 11) 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

- แจ้งรายละเอียด
งบประมาณและ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
 

แจ้งรายละเอียดงบประมาณและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กระทรวง/จังหวัด/
อ่ืนๆ 
 

ทุกกลุ่มงานที่
เกี่ยวขอ้ง 
 
 
 

-พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัด
จ้างและการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ           
พ.ศ. 2560 
มาตรา 11 

- หน่วยงานที่
ได้รับงบประมาณ
แจ้งความต้องใช้ 
 

หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเสนอเรื่องที่ได้รับ
อนุมัติให้ด าเนินการมายังพัสดุ 
 
 
 
 
  

หน่วยงานที่
ต้องการใช้พัสดุ 
 

- ระเบียบ
กระทรวงการ 
คลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ                
พ.ศ. 2560           
ข้อ 11 ข้อ 12 
และข้อ 13 

- จัดท าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง และ
เสนอขอความ
เห็นชอบ 
 

จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ ซึ่งมี
รายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 
1. ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
2. วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ 
3. ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
4. รายการอ่ืนตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
- จัดท าหนังสือขออนุมัติประกาศเผยแพร่ 
- น าเสนอเพ่ือขออนุมัติ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 

- กฎกระทรวง 
ก าหนดวงเงิน
การจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 
วงเงิน การ
จัดซื้อจัดจ้างที่
ไม่ท าข้อตกลง
เป็นหนังสือและ
วงเงินการจัดซื้อ
จัดจ้างในการ
แต่งตั้งผู้ตรวจ
รับพัสดุ 
 

- ประกาศเผยแพร่ 
แผนการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ              
e-GP ของกรมบัญชีกลาง เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย                 
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน 

หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 

- ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและ
ขั้นตอนของระเบียบ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 
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1.2 การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ           

(ตามมาตรา 12) 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

- บันทึกรายงาน
ผลการพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียด 
วิธีการและขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้ง
เอกสารหลักฐานประกอบตามรายการ ดังนี้ 
1. รายงานขอซื้อขอจ้าง 
2. เอกสารที่เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ของพัสดุที่ซื้อ หรือจ้าง และผลการพิจารณา      
ในครั้งนั้น (ถ้ามี) 

3. ประกาศและเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือ         
เชิญชวน และเก่ียวข้อง 

4. ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
5. บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
6. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ผู้ชนะ              

การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
7. สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือรวมทั้งการ

แก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
8. บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 

หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อ            
จัดจ้างและ 
การบริหาร
พัสดุภาครัฐ             
พ.ศ. 2560 
มาตรา 12 

- จัดเก็บอย่าง
เป็นระบบ 

จัดเก็บบันทึกรายงานผลการพิจารณาไว้อย่าง          
เป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูล           
เมื่อมีการข้อร้องขอ (จากผู้บริหาร หรือ หน่วย
ตรวจสอบต่างๆ) 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

1.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                
กับผู้ที่ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา (ตามมาตรา 13) 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

- จัดท าแนวทาง
การป้องกัน 
 
 
 

จัดท าแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้าน         
การจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือป้องกันผู้ที่มีหน้าที่
ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ก าชับ
ดูแลสอดส่องผู้ปฏิบัติงานภายใต้การก ากับดูแล
ของ ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
 
 
 

 

- ขอความเห็นชอบ
แนวทางปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

น าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความ
เห็นชอบ 
 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 
หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ 
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1.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                

กับผู้ที่ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา (ตามมาตรา 13) (ต่อ) 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ 
ผู้รับผดิชอบ
ด าเนินการ 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

- แจ้งเวียน/
เผยแพร่ 
 

แจ้งเวียน/เผยแพร่ เพ่ือสร้างความตระหนักรู้และ
ใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 

 

- มีช่องทาง               
การร้องเรียน 

มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหา              
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้ผู้ติดต่อขอรับบริการ
สามารถร้องเรียนได้ผ่านช่องทางดังนี้ 
1. ติดต่อด้วยตนเองที่ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด

อ่างทอง 
2. ทางจดหมาย โดยส่งมาท่ี ศูนย์ด ารงธรรม

จังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 
(หลังเก่า) ถ.เทศบาล 1 ต.บ้างแก้ว อ.เมือง
อ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 

3. http://www.angthong.go.th/damrongtham/ 
ระบบร้องเรียน 

4. โทรศัพท์ 0-3561-1713                
สายด่วนศูนย์ด ารงธรรม 1567 

ศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดอ่างทอง 

 

 จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติ 

  ประกาศ  ณ  วันที่        มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕62 
 
 

  
 
 
 
 
 


