
                                                                                                                     
 
 
 

                                  ประกาศเทศบาลต าบลส าโรง 
เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลส าโรง 

                            ........................................................ 
 
  เทศบาลต าบลส าโรง ได้จัดท ามาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลส าโรง เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วน
ร่วมในการด าเนินการด าเนินงาน การแสดงความคิดเห็นร่วมรับรู้และร่วมคิดเพื่อพัฒนาระบบการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลส าโรง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ก าหนดกรอบแนวทางให้ภาคประชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
ด าเนินงาน 
  การด าเนินการให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน โดยวิธีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของเทศบาลต าบลส าโรง พร้อมท้ังเสนอปัญหา
ความเดือดร้อนและร่วมหาแนวทางแก้ไข โดยจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดประชุมประชาคมรับ
ฟังความคิดเห็น ประชาวิจารณ์การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
เสนอความคิดเห็นผ่านทางเทศบาลต าบลส าโรงโดยตรง,ทางโทรศัพท์.กล่องรับฟังความคิดเห็น,เว็บไซต์เทศบาล
ต าบลส าโรง www.localsumrong.go.th และส่ือออนไลน์ต่างๆ 

๒. การก าหนดกลไกการก ากับติดตามตรวจสอบ การสรุปรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
 
 
 
    
     (นายบุญมี  จันทร์โสภา) 
            นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.localsumrong.go.th/


                                                                                                                     
 
 
 

                                  ประกาศเทศบาลต าบลส าโรง 
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

                              ........................................................... 
 
  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Trandsparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นแนวทางของหน่วยงาน เทศบาลต าบล
ส าโรง จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 

๑. ให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ด าเนินการบันทึกขั้นตอนการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยด าเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Thai Government Procurement e-GP) ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด ดังนี้ 
   (๑.๑) จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
   (๑.๒) การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
หรือรูปแบบรายการก่อสร้าง 
   (๑.๓) จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 
   (๑.๔) จัดท ารายงานผลการพิจารณา 
   (๑.๕) ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง 
   (๑.๖) การท าสัญญา 
   (๑.๗) การบริหารสัญญา 
  ๒.  ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแสวงผลประโยชน์หรือยอม
ให้ผู้อื่น อาศัยอ านาจหน้าท่ีของตนแสวงผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๓.  ให้เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติต่อผู้เสนอราคาทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 
เพื่อสนับสนุนการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  ๔.  เมื่อมีการร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
จะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโยเร็วแล้ว จึงแจ้งผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้
ร้องเรียนทราบ 
 
  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
   

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๐  มิถุนายน   ๒๕๖๓ 
 
        
 

        (นายบุญมี  จันทร์โสภา) 
                    นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง 



                                                                                                                     
 
 
 

                                  ประกาศเทศบาลต าบลส าโรง 
                         เรื่อง   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
                              ........................................................... 
 
  ด้วยรัฐบาลให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการอ านวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เป็นประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน และเกิดความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ก าหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Trandsparency Assessment : ITA) ใน
เทศบาลก าหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เทศบาลต าบลส าโรง จึงมีมาตรการก าหนด
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
๑.๑  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอย่างน้อยตามมาตรา ๗ พระราชบัญญัติ 

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และไม่เผยแพร่ข้อมูลตาม มาตรา ๑๔ และ มาตรา ๑๕ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
     ๑.๒  ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์และความพร้อมของบุคลากร/ทรัพยากรในหน่วยงาน 
     ๑.๓  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
     ๑.๔  ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยบน
เว็บไซต์ 
  ๒.  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสารธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
     ๒.๑  ลักษณะ/ประเภทข้อมูลท่ีหน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่ 
   (๑)  โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการด าเนินงาน 
   (๒)  สรุปอ านาจหน้าท่ีท่ีส าคัญและวิธีด าเนินงาน 
   (๓)  สถานท่ีติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกับ
หน่วยงานของรัฐ 
   (๔)  กฎ ข้อบังคับ ค าส่ัง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน และนโยบาย 
   (๕)  แผนงาน โครงการ ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
   (๖)  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
   (๗)  อื่นๆ ตามความเหมาะสม 
  ๒.๒  ระบุวิธีการ ขั้นตอน การด าเนินงาน ระบุเวลาการด าเนินการและผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ
ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน 
 
 



 
-๒- 

 
๓.ก าหนดกลไกการก ากับติดตามการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูล โดยแต่งต้ังคณะท างาน 

หรือมอบหมายเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานในการดูแลเว็บไซต์ เพื่อให้มีการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
เป็นปัจจุบันรายงานผลการด าเนินงาน สรุปปัญหาและอุปสรรคต่อหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ จ านวนข่าวท่ี
เผยแพร่ จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของหน่วยงาน จ านวนผู้ขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์ เป็นต้น 
  
 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
 
 
    ลงช่ือ 
       (นายบุญมี  จันทร์โสภา) 
     นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


