มาตรการและกรอบแนวทางในการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซือ้ จัดจ้าง
แนบท้ายหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.4/ว 16261 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ลาดับ
1

เรื่อง/หลักการ

มาตรการและกรอบแนวทางการดาเนินงาน

วิธีปฏิบัติ

การติดตามผล

การจัดทาและเผยแพร่

1.ให้หน่วยงานจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี 1.เจ้าหน้าทีจ่ ัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี

จัดให้มีคณะทางานเพือ่ ตรวจสอบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ของงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรรทุกประเภทตาม

โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

ผลการดาเนินงานและรายงานผล

-พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ

คานิยาม "เงินงบประมาณ" ในมาตรา 4 แห่ง

-

ชื่อโครงการ/รายการทีจ่ ะจัดซื้อจัดจ้าง

หัวหน้าหน่วยงานเป็นประจา

-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 ภายใน

-

วงเงินทีจ่ ะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ

ทุกเดือน

การจัดซื้อจัดจ้างฯ

15 วันทาการ นับจากวันทีไ่ ด้รับความเห็นชอบวงเงิน -

-พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540 ทีจ่ ะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ระยะเวลาทีค่ าดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง

2. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางต่างๆคือ

2. แผนการจัดซื้อจัดจ้างต้องได้รับความเห็นชอบจาก -ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
หัวหน้าหน่วยงานทุกครั้ง พร้อมสั่งการให้เผยแพร่

-เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือส่วนราชการต้นสังกัด

อย่างเปิดเผยภายใน 15 วันทาการ

หรือเว็บไซต์ของจังหวัดขอนแก่น

3. จัดให้มีระบบการตรวจสอบและกากับติดตาม

-ปิดประกาศอย่างเปิดเผย ณ ทีท่ าการ

การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ของหน่วยงาน

ลาดับ
2

เรื่อง/หลักการ

มาตรการและกรอบแนวทางการดาเนินงาน

การจัดทาและเปิดเผยราคากลาง 1. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ควบคุม กากับดูแล

วิธีปฏิบัติ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ เพือ่

การติดตามผล
จัดให้มีคณะทางานเพือ่ ตรวจสอบ

หรือร่างขอบเขตของงาน หรือ

การจัดทาราคากลาง หรือร่างขอบเขตของงาน หรือ รับผิดชอบการจัดทาและเผยแพร่ อย่างชัดเจน

ผลการดาเนินงานและรายงานผล

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูป 2. เผยแพร่ราคากลาง หรือร่างขอบเขตของงาน

หัวหน้าหน่วยงานเป็นประจา

ของพัสดุ หรือแบบรูปรายการ

รายการงานก่อสร้าง หรือประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

งานก่อสร้าง หรือประกาศ

หรือเชิญชวนผูป้ ระกอบการให้ร่วมแสดงความคิดเห็น แบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือประกาศจัดซื้อ

จัดซื้อจัดจ้าง

ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศ จัดจ้าง หรือข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทีเ่ กี่ยวข้อง

-พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ

มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการ ทีเ่ กี่ยวข้อง

-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย อย่างเคร่งครัด
การจัดซื้อจัดจ้างฯ

หรือรายละเอียดคุณลักษณะฉพาะของพัสดุ หรือ ทุกเดือน

ในช่องทางต่างๆ คือ
-ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

2. การดาเนินงานตามข้อ 1 ต้องได้รับความเห็นชอบ -เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือส่วนราชการต้นสังกัด

-พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540 จากหัวหน้าหน่วยงานทุกขั้นตอนพร้อมสั่งการให้

หรือเว็บไซต์ของจังหวัดขอนแก่น

-หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีส่ ุด มีการเผยแพร่อย่างเปิดเผย

-ปิดประกาศอย่างเปิดเผย ณ ทีท่ าการ

ที่ กค 0433.2/ว 206

3. จัดให้มีการป้องกันผู้มีหน้าทีด่ าเนินการจัดซื้อ

ของหน่วยงาน

ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

จัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอราคา

3. จัดทาแบบแสดงความบริสุทธิใ์ นการจัดซื้อ

เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศ

หรือคู่สัญญาในงานนั้น

จัดจ้าง และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพือ่ ลดความ

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและ 4. จัดให้มีภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
การคานวณราคากลางเกี่ยวกับการ ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดตามความเหมาะสม

หรือเจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ โดยกาหนด

จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

วงเงินตามความเหมาะสม เช่น วงเงินต่ากว่า
100,000 บาท หรือวงเงินเกิน 100,000 บาท ฯลฯ

ลาดับ
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เรื่อง/หลักการ

มาตรการและกรอบแนวทางการดาเนินงาน

วิธีปฏิบัติ

การจัดทาและเผยแพร่รายละเอียด 1. ให้ใช้แบบ สขร.1 เป็นกลไกในการรวบรวม

1. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ เพือ่

การติดตามผล
จัดให้มีคณะทางานเพือ่ ตรวจสอบ

วิธกี ารและขัน้ ตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในทุกวงเงิน ทุกวิธีทจี่ ัดซื้อ

รับผิดชอบการจัดทาและเผยแพร่ อย่างชัดเจน

ผลการดาเนินงานและรายงานผล

2. จัดทาสรุปผลการจัดหาตามแบบ สขร.1

หัวหน้าหน่วยงานเป็นประจา

อย่างเป็นระบบ

จัดจ้างเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน โดยให้แล้วเสร็จ

-พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ

ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

การจัดซื้อจัดจ้างฯ

จากหัวหน้าหน่วยงาน พร้อมสั่งการให้เผยแพร่

ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย คือ
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 2. การดาเนินงานตามข้อ 1 ต้องได้รับความเห็นชอบ - รายละเอียดของพัสดุทจี่ ัดซื้อจัดจ้าง
- วงเงินทีจ่ ัดซื้อจัดจ้าง

-พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ อย่างเปิดเผยภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

- ราคากลาง

พ.ศ. 2540

เพือ่ ให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย เข้าตรวจดูได้

- วิธีจัดซื้อหรือจัดจ้าง

-ประกาศคณะกรรมการข้อมูล

3. จัดให้มีระบบการตรวจสอบและกากับติดตาม

- ชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ข่าวสารของราชการ ลงวันที่

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของการจัดซื้อจัดจ้าง

- ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง

16-ม.ค.-58

- เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป
- เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
3. เผยแพร่แบบ สขร.1 ในช่องทางต่างๆ คือ
-ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
-เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือส่วนราชการต้นสังกัด
หรือเว็บไซต์ของจังหวัดขอนแก่น
-ปิดประกาศอย่างเปิดเผย ณ ทีท่ าการ
ของหน่วยงาน

ทุกเดือน

ลาดับ
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เรื่อง/หลักการ

มาตรการและกรอบแนวทางการดาเนินงาน

วิธีปฏิบัติ

มาตรการป้องกันการละเว้นการ 1. พัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

การติดตามผล
จัดให้มีคณะทางานเพือ่ ตรวจสอบ

ปฏิบัติหรือลงโทษผู้กระทาผิด

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความรวดเร็ว และ

ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

ผลการดาเนินงานและรายงานผล

ตามกระบวนงานจัดซื้อจัดจ้าง

มีประสิทธิภาพ

2. กรณีทตี่ รวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า มีเหตุ

หัวหน้าหน่วยงานโดยเร็ว

- พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ

2. ในกรณีมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ

น่าเชื่อถือ และเป็นกรณีทที่ าให้เกิดความเสียหาย

- พระราชบัญญัติประกอบ

ประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน ให้เร่ง

แก่ราชการ หรือทาให้เกิดความเดือดร้อนแก่

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มี.ค.

ประชาชน แม้ผลการตรวจสอบยังไม่อาจสรุป

ปราบปรามทุจริต พ.ศ.2561

2561 หากผลการสอบสวนสรุปความผิดทีช่ ัดเจน

ความผิดได้ชัดเจนถึงขัน้ ชีม้ ูลความผิด ให้พจิ ารณา

-พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน

และเกิดความเสียหายแก่ราชการ ให้ดาเนินการ

ปรับย้ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ ที่เกีย่ วข้อง

พ.ศ.2551

ลงโทษตามอานาจหน้าทีข่ องหน่วยงานต่อไป

ไปดารงตาแหน่งอืน่ เป็นการชัว่ คราวเพื่อประโยชน์

- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่

ในการตรวจสอบและป้องกันการกระทาทีอ่ าจ

27 มีนาคม 2561 เกี่ยวกับ

มีผลต่อการตรวจสอบโดยเร็ว

มาตรการป้องกันและปราบปราม

3. พิจารณาดาเนินการทางวินัยและอาญาโดยเร็ว

การทุจริตและประพฤติมิชอบใน

โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ระบบราชการ

4. ในกรณีทตี่ รวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามี
หลักฐานควรเชื่อได้ว่าสามารถสรุปความผิดได้
ชัดเชนถึงขัน้ ชีม้ ูลความผิด ให้ส่วนราชการดาเนิน

การทางวินัยต่อข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ทีเ่ กี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดโดยเร็ว

ลาดับ

เรื่อง/หลักการ

มาตรการและกรอบแนวทางการดาเนินงาน

วิธีปฏิบัติ

การติดตามผล

5. กรณีพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการกระทาผิด
ทางอาญาด้วย ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานของรัฐทีม่ ี
หน้าทีร่ ับผิดชอบเพือ่ พิจารณาดาเนินคดีโดยทันที
6. ในกรณีทตี่ รวจสอบพบว่ามีการจงใจให้ข้อมูล
เพือ่ ใส่ร้ายหรือบิดเบือนข้อมูล เพือ่ ให้มีการดาเนิน
การทีเ่ ป็นผลร้ายต่อบุคคลอื่น ให้พิจารณาดาเนิน
การลงโทษบุคคลดังกล่าวอย่างเด็ดขาด
5

การคุ้มครองพยาน

หน่วยงานกาหนดให้มีระบบ/วิธีการ คุ้มครองพยาน 1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

จัดให้มีคณะทางานเพือ่ ตรวจสอบ

ตามมาตรการคุ้มครองพยานหรือ หรือผู้ให้ข้อมูล หรือเบาะแส หรือการกันไว้เป็นพยาน รายงานความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการ

ผลการดาเนินงานและรายงานผล

ผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแสในการ

เพือ่ ให้ได้รับข้อมูลและหลักฐานในการดาเนินการต่อ เพือ่ พิจารณาดาเนินการอย่างเหมาะสม

หัวหน้าหน่วยงานโดยเร็ว

ตรวจสอบอย่างเหมาะสม ตาม

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริต

- พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต พ.ศ.2561

2. ประสานสานักงาน ปปช.ในพืน้ ที่ เพือ่ ดาเนิน
การคุ้มครองพยานฯ

