ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลตะปอน
เรื่อง มาตรการ กลไกในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
_________________________
ด้ ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ การดาเนิ นการจัดซื้อจั ดจ้างและการบริห ารพัส ดุภาครัฐ มีกรอบการปฏิบัติงานที่เ ป็น
มาตรฐานเดียวกันโดยการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางให้หน่วยงานของรัฐนาไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ ซึ่งจะ
มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งสและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มี
การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้จ่ายงบประมาณและคานึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสาคัญ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้
เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใสในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัส ดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตาบลตะปอนจึงได้กาหนด
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ทุกส่วนราชการรับทรบและใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้มีความระมัดระวัง ไม่ ให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้ตาแหน่งหรือ
อานาจหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น รวมทั้งกาหนดแนวทางในการตรวจสอบบุคลากรภายใน
ของส่วนราชการในสังกัด ดังนี้
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
1. จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ชื่อโครงการที่ จะ
จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง รายการอื่นตามที่
กรมบัญชีกลางกาหนด แล้วเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ
๒. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบั ญ ชี ก ลาง (e-Government Procurement : e-GP) และของหน่ ว ยงานของรั ฐ ตามวิ ธี ก ารที่
กรมบัญชีกลางกาหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
๓. หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีแล้ว ให้รีบดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กาหนด
๔. ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี ให้เจ้าหน้าที่
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้น จัดทารายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ย นแปลงเสนอหัวหน้า
หน่วยงานข้องรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ดาเนินการตามข้อ ๒-๓ ต่อไป

-2๕. ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใสในทุ ก ขั้ น ตอน และเปิ ด โอกาสให้
ภาคเอกชนภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิ บัติงาน โดยการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดาเนินการกิจกรรมทุกรูปแบบ
๖. กาหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๗. ห้ ามมิให้ เจ้ าหน้ าที่ที่ ทาหน้า ที่จัด ซื้ อจัดจ้ างและบุ คลากรภายในหน่ว ยงาน เข้าไป
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานทั้งประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
๘. ห้ามมิให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ดาเนินงานโครงการที่
เอื้อประโยชน์กับตนเองทั้งที่เกีย่ วกับตัวเงินและที่ไม่เกี่ยวกับตัวเงิน ทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์ทุกรูปแบบ
๙. ในกรณีที่บุคลากรในหน่วยงานมีผลประโยชน์ให้ใช้หลักปฏิบัติคือ
๙.๑ เปิดเผย ต่อผู้บริหารขององค์กรว่างาน์เรื่องใดที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
๙.๒ ถอนตัว ออกจากการทางานที่มีผลประโยชน์
9.๓ แก้ไขสถานะหรือตาแหน่งหน้าในการทางานที่มีผ ลประโยชน์ขัดแย้งกัน เช่น
ลาออกจากตาแหน่งหน้าที่ซึ่งขัดแย้งกัน
กลไกในการกากับติดตาม
องค์การบริหารส่วนตาบลตะปอนได้กาหนดขั้นตอนแนวทางการบริหารจัดการแผนงาน
โครงการงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและป้องกันการทุจริต
ดังนี้
๑. ก่อนการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม ให้ดาเนินการ
๑.๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมาย/ระเบียบกาหนดไว้
อย่างครบถ้วน เช่นมีการประกาศราคากลางที่ขัดเจน เพื่อป้องกันการฮั้วประมูลงาน มีการประกาศมาตรฐาน
งานที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้ามาเป็นสัญญากับหน่วยงานอย่างเปิดเผยและเท่าเทียมกัน เพื่อไม้ให้เกิด
การล็อคสเป็ค
๑.๒ เผยแพร่ ก ารด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตามแผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรม/
งบประมาณ แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของหน่ ว ยงานอย่ า งแพร่ ห ลายในทุ ก สื่ อ รวมทั้ ง มี ก ารติ ด ประกาศตาม
สถานศึกษา สถานที่รชการ ศาสนสถาน หรือสถานที่ชุมชน เป็นตัน
1.๓ ติดป้ายประกาศอย่างขัดเจนในบริเวณพื้นที่ที่จะดาเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
แสดงให้เห็นชื่อโครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินการ จานวน แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้รับจ้าง
และระยะเวลาดาเนินการ

-3๑.๔ ถ่ายภาพสถานที่พื้นที่ที่จะดาเนินการ แล้วให้ประชาชนในพื้นที่ได้ลงนามรับทราบ
ไม่น้อยกว่า ๓ คน
๒. ระหว่างดาเนินการโครงการ/กิจกรรม ให้ดาเนินการ
๒.๑ ประชาสัมพันธ์สัญญาจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้สนใจสามารถข้าตรวจสอบได้โดยสะดวก
๒.๒ เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ร่วมตรวจสอบการดาเนินโครงการ/
กิจกรรมตามห้วงเวลาที่กาหนด
๓. หลังการดาเนินการโครงการกิจกรรม ให้ดาเนินการ
๓.๑ ถ่ายภาพสถานที่พื้นที่ดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้
ประชาชนในพื้นที่ได้ลงนามรับทราบไม่น้อยกว่า ๓ คน
๓.๒ สารวจความพึงพอใจของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่การดาเนินการ
แผนงานโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒
ประมุข วัฒนะ
(นายประมุข วัฒนะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตะปอน

