มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
1. หลักการและเหตุผล
ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (Integrity Transparency Assessment : ITA) กาหนดตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต
โดยให้ ส่ ว นราชการมี ม าตรการภายในเพื่ อ ส่ งเสริ ม ความโปร่ งใสและป้ อ งกั น การทุ จ ริต ก าหนดแนวปฏิ บั ติ
ของหน่วยงานเกี่ยวกับการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
อย่ างโปร่ งใส มี ป ระสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิ ผ ล ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ และมีความคุ้มค่า ก่อให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อกาหนดมาตรการและแนวทางในการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
2.2 เพื่อให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการกากับติดตามผลการดาเนินงานตามมาตรการนี้อย่างต่อเนื่อง
3. เป้าหมายการดาเนินงาน
ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานเลขานุการกรม และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
5. กรอบแนวทางการดาเนินงาน
5.1 คาอธิบาย
5.1.1 การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ หมายความว่า การดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ
จ้าง เช่าแลกเปลี่ยนหรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
5.1.2 พัสดุ หมายความว่า สินค้างานบริการงานก่อสร้างงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างรวมทั้งการดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
5.2 วิธีการ/ขั้นตอน และผู้รับผิดชอบ
ลาดับ
วิธีการ/ขั้นตอน
1 ให้ ทุ ก หน่ วยงานด าเนิ น การจั ด ท าแผนการจั ด ซื้ อจั ด จ้างประจ าปี แ ละประกาศ
เผยแพร่ ในระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของกรมบั ญ ชี ก ลางและเว็ บ ไซต์ ข อง
หน่วยงานตามวิธีการที่ กรมบัญ ชี กลางกาหนดและ (ภายในระยะเวลา 30 วัน
หลังจากวันที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปี)
2

ผู้รับผิดชอบ
1.1 ระดับกรม ได้แก่
สานักงานเลขานุการกรม/ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 ระดับหน่วยงาน ได้แก่
ผู้อานวยการ
ให้ทุกหน่วยงานดาเนินการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและ 1.1 ระดับกรม ได้แก่
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ (ตามแบบ สขร. 1) และ สานักงานเลขานุการกรม/ศูนย์
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 ระดั บ หน่ ว ยงาน ได้ แ ก่
ผู้อานวยการ

-๒ลาดับ
วิธีการ/ขั้นตอน
3 ในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ที่มีหน้าที่ดาเนินการ ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย
กับ ผู้ยื่น ข้อเสนอหรือคู่สัญ ญาในงานนั้น โดยให้ หน่วยงานดาเนินการตามคู่มื อ
ปฏิบัติงานในระบบบริหารคุณภาพ 0600 WM 0036 การรักษาความเป็นกลาง
และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อปฏิบัติที่ 7.2.2 กรณีการดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงาน ให้ผู้อานวยการมีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่พัสดุ กรรมการต่างๆ เป็นต้น
โดยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับผู้เสนองาน ตามแบบบันทึกการตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีความเกี่ ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงาน
ไปยังกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ปีละ 2 ครั้ง (รอบ 6 และ 12 เดือน)
4 ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุ กหน่วยงานดาเนินการตามคู่มือปฏิบั ติงาน 0600 WM
0036 การรักษาความเป็นกลางและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ รายงานผล
การด าเนิ น งานปี ล ะ 2 ครั้ง (รอบ 6 และ 12 เดื อ น) ไปยั ง กลุ่ ม งานคุ้ ม ครอง
จริยธรรม เพื่อสรุปในภาพรวมเสนออธิบดี
5 ทุกหน่วยงานดาเนินการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี (ที่ผ่านมา) โดย
จัดทาเป็นรายงาน ประกอบด้วย ผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม ปัญหาอุปสรรค
ของการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ข้ อ เสนอแนะการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง เสนอผู้ บ ริ ห ารของ
หน่ วยงาน และจั ด ส่ งให้ ฝ่ ายพั ส ดุ ส านั ก งานเลขานุ ก ารกรม ภายในวั น ที่ 15
ตุลาคม ของทุกปี เพื่อจัดทารายงานสรุปในภาพรวมเสนออธิบดี

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการ/หัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน

4.1 ระดับกรม ได้แก่
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
4.2 ระดับหน่วยงาน ได้แก่
ผู้อานวยการ
5.1 ระดับกรม ได้แก่
สานักงานเลขานุการกรม
5.2 ระดับหน่วยงาน ได้แก่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ

6. การกากับติดตาม
6.1 ผู้รับผิดชอบในการกากับติดตาม
6.1.1 ระดับกรม : รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายให้กากับดูแลสานักงานเลขานุการกรม และกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม
6.1.2 ระดับหน่วยงาน : ผู้อานวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน
6.2 ผู้รายงาน
6.2.1 ระดับกรม : เลขานุการกรม และเลขานุการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
6.2.2 ระดับหน่วยงาน : ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน หรือ เจ้าหน้าที่พัสดุ
6.3 วิธีกากับติดตาม
6.3.1 หน่ ว ยงานรายงานผลการด าเนิ น งาน ไปยังส านั กงานเลขานุ การกรม และกลุ่ ม งานคุ้ ม ครอง
จริยธรรม ภายในระยะเวลาที่กาหนด
6.3.2 สานักงานเลขานุการกรม และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัด ทารายงานผลการดาเนินงานใน
ภาพรวมของกรม พร้อมข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง
6.4 ระยะเวลาการรายงาน
ปีละ 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน)

-๓7. เอกสารอ้างอิง
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. คู่มือปฏิบัติงาน 0600 WM 008 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
3. คู่มือปฏิบัติงาน 0600 WM 0036 การรักษาความเป็นกลางและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

พิจารณาเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานดาเนินการ
ลงชื่อ.....................................................................
(นายโอภาส การย์กวินพงศ์)
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่ 18 เมษายน 2562

