
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปะโด 

เรื่อง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
.......................... 

  เพ่ือให้การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลปะโด  เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล  มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด  จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใน
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 

1. ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลปะโด ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ด าเนินการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

2. ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลปะโด  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ด าเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญ ชี กลางผ่ านทางระบบจั ดซื้ อจั ดจ้ างภ าครัฐด้ วย อิ เล็ กทรกนิ กส์  (Electronic  Government  
Procurement  e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

1) จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
2) ท ารายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง 
3) ด าเนินการจัดหา 
4) ขออนุมัติสั่งซื้อหรือจ้าง 
5) การท าสัญญา 
6) การบริหารสัญญา 

3. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

4. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่ของตนหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างกับองค์การบริหารส่วนต าบลปะโด 

5. ให้หัวหน้าหน่วยงาน ก ากับ ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่เกืย่วกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
     
   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  
          ประกาศ ณ วันที่  4  เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
  

                                ฮาเซ็น  วาหะ 
                                                                      (นายฮาเซ็น   วาหะ) 
                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปะโด 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด  อ าเภอมายอ  จังหวัดปัตตาน ี

.......................... 
 

   ด้วยรัฐบาลให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การอ านวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นประโยชน์ของประชาชน 
และความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 หมวด 7 การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มาตรา 39 ให้ส่วน
ราชการจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 เรื่อง แนวทางยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เห็นชอบให้หน่วยงานราชการน า “มาตรฐานเว็ปไซด์ ภาครัฐ (Government Website 
Standard)” ที่ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) (สรอ.) ด าเนินการไปประยุกต์ใช้แนวทางการ
พัฒนาและปรับปรุงเว็ปไซด์ของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายของการบูรณาการ
เชื่อมโยงหน่วยงานของรัฐ (Connected Government)  
    เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงานภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปะโด เป็นไปตามกฎหมายและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการลดปัญหาการทุจริตในประเทศไทย ซึ่ง
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท) ก าหนดแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด จึงก าหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนี้ 
   1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน 



     1.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอย่างน้อยตาม มาตรา 7 พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 43 มาตรา 44 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2564 และไม่เผยแพร่ข้อมูลตาม มาตรา 14 และ 15 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
    1.2 ปรับปรุงและพัฒนาเว็ปไซด์ของหน่วยงาน โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ และความพร้อมของบุคลากร/ทรัพยากรในหน่วยงาน 
    1.3 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
    1.4 ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ทางเว็ปไซด ์
   2. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่ 
     2.1 ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่ 
      (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
      (2) สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีด าเนินงาน 
      (3) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อ
กับหน่วยงานของรัฐ    
     (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบ
แผน และนโยบาย 
      (5) แผนงาน โครงการ ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน การใช้จ่าย
งบประมาณผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
      (6) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
      (7) อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
      2.2 ระบุวิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระบุเวลาการด าเนินงานและผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะอย่างชัดเจน 
     2.3 ก าหนดกลการก ากับติดตามการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูล 
    3. กรณีเหตุการณ์ส าคัญ ฉุกเฉิน/เร่งด่วนเกิดขึ้นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด 
และมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลปะโด ให้หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
ดังกล่าว รายงานสถานการณ์ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ทราบโดยด่วน
   
 
 
 
          ฮาเซ็น  วาหะ 
                                                             (นายฮาเซ็น  วาหะ) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปะโด 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


