มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้ อจัดจ้าง
ของเทศบาลตาบลปะทิว

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้ อจัดจ้างของเทศบาลตาบลปะทิว

ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อจั ด จ้ างและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบี ย บ
กระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อจั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และส านั ก งาน
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้ ประเมินคุ ณธรรมและ
ความโปร่ งใสในการดาเนิ น งานของหน่ วยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตัวชี้วัดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้ องกันการทุจริต
ให้ เทศบาลตาบลปะทิวกาหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้ างใช้ เป็ นแนวปฏิบัติของ
หน่วยงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้ างหรือการจัดหาพัสดุ ในการนี้เทศบาลตาบลปะทิวจึง
ได้ ก าหนดมาตรการส่งเสริ มความโปร่ งใสในการจัดซื้ อจั ดจ้ า งเพื่ อให้ การดาเนิ นการจัด ซื้ อจั ดจ้ างของ
เทศบาลตาบลปะทิวเป็ นด้ วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม และเพื่อให้ บุคลากร
ของเทศบาลตาบลปะทิวใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้ าง ดังนี้
ข้ อ ๑ จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้ างประจาปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบั ญ ชี ก ลางและเว็บ ไซต์ ของเทศบาลตาบลปะทิว และปิ ดประกาศโดยเปิ ดเผย ณ สถานที่ปิ ด
ประกาศหน่วยงานของรัฐเป็ นสาคัญ
ข้ อ ๒ เปิ ดเผยราคากลางทางเว็บไซต์ของเทศบาลตาบลปะทิว และให้ คานึงถึงประโยชน์ของ
หน่วยงานของรัฐเป็ นสาคัญ
ข้ อ ๓ ให้ เจ้ าหน้ าที่พัสดุซ่ึงปฏิบัติหน้ าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้ างดาเนินการบันทึกรายงานผลการ
พิ จ ารณา รายละเอียดวิ ธีก าร และขั้น ตอนการจัดซื้ อจั ดจ้ างและการบริ หารพั สดุ ภาครั ฐให้ เป็ นไปตาม
ขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดย
ด าเนิ น การในระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของกรมบั ญ ชี ก ลางผ่ า นระบบจั ด ซื้ อจั ด จ้ างภาครั ฐ ด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนดแต่ละ
ขั้นตอน ดังนี้
(๑) รายงานขอซื้อหรือขอจ้ าง
(๒) เอกสารเกี่ยวกับการรั บฟั งความคิดเห็นร่ างขอบเขตของงานหรื อรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุท่จี ะซื้อหรือจ้ าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ ามี)
(๓) ประกาศเชิ ญ ชวนและเอกสารเชิ ญ ชวน หรื อ หนั ง สื อ เชิ ญ ชวนและเอกสารอื่น ที่
เกี่ยวข้ อง

-๒-

(๔) ข้ อเสนอของผู้ย่นื ข้ อเสนอทุกราย
(๕) บันทึกรายการผลการพิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ
(๖) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้ างหรือผู้ได้ รับการคัดเลือก
(๗) สัญญาหรือข้ อตกลงเป็ นหนังสือ รวมทั้งการแก้ ไขสัญญาหรือข้ อตกลงเป็ นหนังสือ
(ถ้ ามี)
(๘) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ
ข้ อ ๔ ให้ เจ้ าหน้ าที่พัสดุจัดทารายงานสรุปผลการจัด ซื้อจัดจ้ างรายเดือน รายงานผลการจัดหา
พั สดุในรอบปี งบประมาณ และรายงานการประเมินผลการจัดหาพั สดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละ
ปี งบประมาณและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตาบลปะทิว
ข้ อ ๕ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารทีเกี่ยวข้ องกับการจัดหาพัสดุทางเว็บไซต์ของเทศบาลตาบลปะทิว
ดังนี้
(๑) กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการจัดหาพั สดุุ เช่ น ระเบียบพั สดุ มติ
คณะรัฐมนตรี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
(๒) แผนการจัดหาพัสดุ
(๓) ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ
(๔) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน
(๕) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปี งบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหา
พัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปี งบประมาณ
ข้ อ ๖ เผยแพร่ ข้อ มู ลอย่ า งเป็ นระบบเกี่ย วกับ การจั ดซื้ อจั ดจ้ า ง เพื่ อ ให้ สาธารณชนสามารถ
ตรวจสอบข้ อมูลการจัดซื้อจัดจ้ างได้ โดยมีองค์ประกอบชื่อโครงการ งบประมาณ ราคากลาง ผู้ย่ืนข้ อเสนอ
ผู้ได้ รับคัดเลือก
ข้ อ ๗ กาหนดแนวทางตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้ องระหว่างเจ้ าหน้ าที่ท่เี กี่ยวข้ องกับการจัดซื้อจัด
จ้ างและผู้เสนอราคาเพื่อป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
ข้ อ ๘ ห้ ามมิให้ บุคลากรของเทศบาลตาบลปะทิว เป็ นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับผู้ย่ืนข้ อเสนอหรื อ
คู่สญ
ั ญาในการจัดซื้อจัดจ้ างทุกรณี
ข้ อ ๙ ห้ ามมิให้ บุคลากรของเทศบาลตาบลปะทิวใช้ อานาจในตาแหน่งหน้ าที่ดาเนินงานโครงการ
ที่เอื้อผลประโชน์กับตนเองทั้งเกี่ยวกับตัวเงิน หรือทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ นื ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือ
ทรัพย์สนิ
ข้ อ ๑๐ ห้ ามมิให้ บุคลากรของเทศบาลตาบลปะทิวซึ่งปฏิบัติหน้ าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้ างยอม
ให้ ผ้ ูอ่นื อาศัยหน้ าที่ของตนหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้ างกับเทศบาลตาบลปะทิว
ข้ อ ๑๑ จัดให้ มีช่องทางการรับเรื่องร้ องเรียน กระบวนการจัดการเรื่องร้ องเรียน และแจ้ งผลให้ ผ้ ู
ร้ องเรียนทราบภายใน ๑๕ วันทาการ
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ข้ อ ๑๒ ให้ ผ้ ูบังคับบัญชา กากับ ดูแล การปฏิบัติหน้ าที่ของผู้ ใต้ บังคับบัญชา ซึ่งปฏิบัติหน้ าที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้ างให้ เป็ นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้ อง กรณีปล่อยปละละเลยให้ ถือเป็ นความผิดทาง
วินัย
ข้ อ ๑๓ ให้ ดาเนินการทางวินัยกับผู้ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหาร
พั สดุภาครั ฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบ กฎกระทรวง หรื อปฏิบัติ หน้ าที่โดยทุ จริ ต ผู้ น้ั นต้ องระวางโทษตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

