ประกาศเทศบาลตาบลวังหว้า
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งในการจัดซื้อจัดจ้าง
...................................
เพื่อให้การจั ดซื้อจัดจ้ างของเทศบาลตาบลวังหว้า มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่
ประชาชน และสอดคล้องกับ มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 คือคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ เทศบาลตาบลวังหว้า จึงกาหนด
มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

(นายจองสินกิจ เที่ยงธรรม)
นายกเทศมนตรีตาบลวังหว้า

มาตรการส่งเสริมความโปร่งในการจัดซื้อจัดจ้าง
กรอบแนวทางการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
1 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี (ตามมาตรา 11 )
ขั้นตอน
- แจ้งรายละเอียด
งบประมาณและ
แผนปฏิบัติการประจาปี
- จัดทาแผนการจัดซื้อจัด
จ้างและเสนอขอความ
เห็นชอบ

- ประกาศเผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

- หน่วยงานที่ได้รับ
งบประมาณแจ้งความ
ต้องการใช้พัสดุ
-ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ/
ดาเนินงาน
แจ้ ง รายละเอี ย ดงบประมาณและแผนปฏิ บั ติ ก าร กองคลัง
ประจาปีที่ได้รับอนุมัติจากเทศบาลตาบลวังหว้า
- จั ด ท าแผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งประจ าปี เสนอหั ว หน้ า เจ้าหน้าทีพัสดุ
หน่วยงานรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ ซึ่งมีรายละเอียด
อย่างน้อยดังนี้
1) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
2)วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โดยประมาณ
3)ระยะเวลาที่คาดจะจัดซื้อจัดจ้าง
4) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด
- ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
- นาเสนอเพื่อขออนุมัติ
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e – GP ของ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์ของเทศบาลตาบลวังหว้า และ เจ้าหน้าที่พัสดุ
ปิ ด ประกาศโดยเปิ ด เผย ณ สถานที่ ปิ ด ประกาศของ
เทศบาลตาบลวังหว้า

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา
11 และระเบียกระทรวง
การคลังว่า ด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 11

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัด จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา
11 และ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า ด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ข้อ 11
หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเสนอเรื่องที่ได้รับอนุมัติให้ หน่วยงานที่ต้องการใช้ ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ดาเนินการ มายังพัสดุ วังหว้า
พัสดุ
ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและ
การบริ หารพั ส ดุ ภ าค รั ฐ
พ.ศ. 2560 ข้อ 12
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอน เจ้าหน้าที่พัสดุ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ของระเบียบ
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การ บริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ข้อ 12

2. การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (ตามมาตรา 12)
ขั้นตอน
- บันทึกรายงานผลการ
พิจารณา

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ/
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินงาน
บันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียด วิธีการและ หั ว ห น้ า เ จ้ า ห น้ า ที่ - พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน เจ้าหน้าที่พัสดุ
จัด จัดจ้างและการบริหาร
ประกอบตามรายการดังนี้
พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560
1. รายงานขอซื้อขอจ้าง
มาตรา 12
2. เอกสารที่เกี่ยว รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่ซื้อหรือ จ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี)
3. ประกาศและเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน
และเกี่ยวข้อง

-2ขั้นตอน

- จัดเก็บอย่างเป็นระบบ

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ/
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินงาน
4. ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
หั ว ห น้ า เ จ้ า ห น้ า ที่ - พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
5. บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
จัด จัดจ้างและการบริหาร
6. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัด
พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560
จ้างหรือผู้ ได้รับการคัดเลือก
มาตรา 12
7. สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือรวมทั้งการแก้ไข
สัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ
8. บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ
จัดเก็บบันทึกรายงานผลการพิจารณาไว้อย่างเป็นระบบ เจ้าหน้าที่พัสดุ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
เพื่อ ประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูล เมื่อมีการข้อร้องขอ
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา
11 และระเบียกระทรวง
การคลังว่า ด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 11

1.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดาเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ที่ยื่นข้อเสนอหรือ
คู่สัญญา (ตามมาตรา 13)
ขั้นตอน
- จัดทาแนวทางการ
ป้องกัน

- ขอความเห็นชอบ
แนวทาง ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานด้าน การจัดซื้อ
จัดจ้าง
- แจ้งเวียน/เผยแพร่

- มีช่องทางการร้องเรียน

รายละเอียดการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ/
ดาเนินงาน
จัดทาแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัด เจ้าหน้าที่พัสดุ
จ้างเพื่อ ป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดาเนินการในการจัดซื้อจัด
จ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วน เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
กาชับดูแลสอดส่องผู้ปฏิบัติงาน ภายใต้การกากับดูแล
ของ ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
นาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่พัสดุ
แจ้งเวียน/เผยแพร่เจ้าหน้าที่ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
ของเทศบาล นครวังหว้า เพื่อสร้างความตระหนักรู้และ
ใช้เป็นแนวทางในการ ป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับผู้ขายหรือผู้ รับจ้าง
มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการทุจริตของ สานักปลัดเทศบาล
เจ้าหน้าทีให้ผู้ติดต่อขอรับบริการสามารถร้องเรียนได้
ผ่านช่องทางดังนี้
1. ติดต่อด้วยตนเองที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เทศบาล
ตาบลวังหว้า
2. ทางจดหมาย โดยส่งมาที่ สานักงานเทศบาลตาบลวัง
หว้า อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
3. ช่องทาง www.wangwa.go.th
4. โทรศัพท์ 035-455100

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

