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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลควร 
เรื่อง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน  
-------------------------- 

   ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลควร ลงวันที่ 10 มกราคม 2561 ได้ประกาศ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เพ่ือเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับ
ข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นที่
จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
ปราศจากการทุจริต ไปแล้ว นั้น 
  เพ่ือส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลควร เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การบริหารงาน จึงก าหนดนโยบายหลัก มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ 
รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลควร ให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
ควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง 
  1. ด้านความโปร่งใส สาธารณชนและประชาชนผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลควร ได้อย่างสะดวกในช่องทางที่ก าหนด มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา สามารถ
ตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล และมีการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ 
  แนวปฏิบัติ 
  1) ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน 
  2) ด าเนินการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือป้องกันมิให้
ราชการเสียประโยชน์ 
  3) ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างชัดเจน 
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
  4) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจหลักของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
  5) เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็น และติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  6) มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนและประชาสัมพันธ์แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนให้
ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน 
  1.1 นโยบายด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 
   1.1.1 นโยบายหลัก 
    มุ่งเน้น และให้ความส าคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องด าเนินการตามที่
กฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัด ด้วยความโปร่งใส มิให้เกิดโอกาสในการเกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างได ้
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   1.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1) ก ากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์อ่ืนๆ รวมถึงช่องทาง
อ่ืนๆ     ที่หลากหลาย 
    2) ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นประจ าทุกเดือน และเผยแพร่ต่อท่ีสาธารณะทั้งทางเว็บไซต์และช่องทางอ่ืนที่หลากหลาย 
    3) ก าหนดมาตรการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน โดยก าหนดเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
    4) ก ากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
รวมถึงการรายงานผลการวิเคราะห์ เพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
   1.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

1.พัฒนาเว็บไซต์การ
เผยแพร่ข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1.มีช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน
เว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล อย่างเป็นระบบ 
2.ความพึงพอใจของผู้เข้า
เยี่ยมชมเว็บไซต์ 
3. มีการบันทึกข้อมูล
ข่าวสารเป็นปัจจุบัน 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

งานพัสดุ กองคลัง 
ร่วมกับ ส านักปลัด 
อบต. 
 

2.จัดท าแผนการ
จัดหาพัสดุประจ าปี 
2562 

มีแผนการจัดหาพัสดุ 
ประจ าปี 2562 

- ตุลาคม 2561 งานพัสดุ กองคลัง 

 
1.2 นโยบายการให้เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ประกอบด้วย 

   1.2.1 นโยบายหลัก 
    ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ และข้อมูลการ
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของ
หน่วยงานได้หลากหลายช่องทาง โดยยึดหลักความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตรงไปตรงมาและตรวจสอบ
ได้ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย 
   1.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1) ก าหนดให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ จัดท าสื่อเอกสารเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานในช่องทางที่หลากหลาย 
    2) พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ให้มีความรอบรู้ข้อมูล
ต่างๆ ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้บริการข้อมูลตลอดเวลาท าการ 
    3) พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือท าการเผยแพร่ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
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    4) ก าหนดให้ทุกหน่วยงานย่อยในองค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าผลการ
ด าเนินงาน พันธกิจ เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล อย่างต่อเนื่อง 
   1.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

3.พัฒนาเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

เว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลฯ 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

ส านักปลัด อบต. 

4.พัฒนาบุคลากรด้าน
การประชาสัมพันธ์และ
ผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์ 
www.khuanlocal.go.th 

ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

ส านักปลัด อบต. 

          
   ถ่ายทอดนโยบาย/มาตรการการบริหารงานด้วยการซื่อสัตย์สุจริตในหน่วยงาน                 
ให้บุคลากรทุกคนทุกประเภททุกระดับรับรู้ เข้าใจ และน าไปปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส และ
ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ ณ  วันที่  15 เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2562 
 
                                                                                       
 

    ( นายสุจินต์   ค าหล้า) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควร 


