
  
 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง 
เรื่องนโยบายต่อต้านด้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

……………………… 
  ตามท่ีรัฐบาลก าหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบเป็นนโยบายส าคัญ
และถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม นั้น 
                    องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐในการผลักดันนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจึงได้ก าหนดให้นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพ่ือป้องกันการทุจริต     และ
ประพฤติมิชอบเป็นนโยบายส าคัญทั้งนี้  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบล   
โนนหนามแท่ง เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ จึงได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
                    1.บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง จะปฏิบัตินโยบายนี้โดยไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
                    2.บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับ
สินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง หรือประโยชน์ของผู้ที่
เกีย่วข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพ่ือน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องลักษณะอ่ืนใด 
                    3.บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง จะต้องไม่เสนอว่าท าให้ สัญญาว่าจะ
ท าให้ หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีจุดประสงค์เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่
กระท าการ หรือประวิงการ กระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย 
                    4.บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระท าที่เข้าข่าย
เป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรี ยนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง ทันที ่
                    5.องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง ค านึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิเสธการรับหรือให้สินบนโดยจะได้ด าเนินด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 
                    6.ส าหรับการจัดซื้อ จัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการด าเนินการด าเนินการจัดซื้อ จัด
จ้าง ทุกชนิด การด าเนินการต้องเป็นไปอย่างซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
 

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                                         ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 
 
             พิณชัย  เบญจพันเลิศ 

    (นายพิณชัย  เบญจพันเลิศ) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง 
 



 
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง 
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

........................................................... 
          ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะในการ
ตอบสนองความต้องการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนและการด าเนินงานต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
เข้าถึง และตรวจสอบได้ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.)ก าหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) โดยมีก าหนดมาตรการภายในที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันการทุจริต 
          ในการนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง
จึงก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนหนามแท่ง ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ ดังนี้ 
          1. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานหลังจาก
ได้รับความคิดเห็นชอบวงเงินงบประมาณ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และข้อ 11 ของระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
          2. จัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อม
ทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ และจัดเก็บไว้อย่าง
เป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และข้อ 16 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามรายการดังกล่าว 
          2.1 รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
          2.2 เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของรายงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี) 
          2.3 ประกาศเชิญชวนและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวนและเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง 
          2.4 ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
          2.5 บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
          2.6 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
          2.7 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี) 
          2.8 บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
           



           
 

-2- 
 3.ห้ามมิให้ผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น 
ข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560และข้อ 27 วรรคสี่ของระเบียบกระทรวงการคลังว่ าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
          4. ห้ามมิให้บุคลากรของหน่วยงานใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ด าเนินงานโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เอ้ือ
ผลประโยชน์กับตนเองทั้งท่ีเกี่ยวกับตัวเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน 
          5. จัดให้มีระบบตรวจสอบเพ่ือป้องกันการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญาของ
หน่วยงานส าหรับผู้ที่ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้างและเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง โดยให้เจ้าหน้าที่
รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของ
หน่วยงานเสนอให้หน่วยงานราชการทราบโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เป็นประจ าทุกเดือน 
          

           จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 

    ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 
 
  
              พิณชัย  เบญจพันเลิศ 

    (นายพิณชัย  เบญจพันเลิศ) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง 
เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง 

........................................................... 
          ด้วยรัฐบาลได้ให้ความส าคัญนโยบาย ในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบในภาครัฐ
เป็นวาระแห่งชาติ และในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 นายกรัฐมนตรีได้มีข้อ
สั่งการให้ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดให้มีตัวชี้วัด "การก ากับดูแลการทุจริต" ภายใต้องค์ประกอบที่                
4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน) โดยให้ใช้ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA ) มาเป็นแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
          ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามท่ีก าหนดในการประเมินฯ จึงก าหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่งและก าหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ และพัฒนา
ปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้ด าเนินการ ดังนี้ 
       1. มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง 
               1.1 ห้ามมิให้เสนอข้อมูลข่าวสารที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบ
เรียบร้อยหรือศรีธรรมอันดีของประชาชน 
                1.2 ให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการด าเนินการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนกรณี
มีเหตุการณ์ส าคัญ ฉุกเฉิน/เร่งด่วนเกิดข้ึนในพื้นท่ีเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่งและมีผลกระทบ
ต่อภาพลักษณ์ขององค์กร โดยค านึงผลดี ผลเสีย ผลกระทบอย่างรอบคอบและรัดกุม 
               1.3 ให้เผยแพร่การด าเนินงานขอดงภาครัฐ กระประชาสัมพันธ์ผลงาน ข่าวสารส าคัญ และการ
ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่งให้สาธารณชนทราบ 
         2. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง 
                2.1 ลักษณะและประเภทข้อมูลที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง ต้องเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ 
                      (1) ข้อมูลพ้ืนที่ฐานเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง เช่น ประวัติความ
เป็นมา วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ โครงสร้างผู้บริหาร อ านาจหน้าที่ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ ข้อมูล
แผนงาน/ โครงการที่ได้รับอนุมัติ แสดงรายเอียดช่องทางที่ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสื่อสารกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ได้ เป็นต้น 
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                      (2) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ แนวทางปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่ส าคัญโดย
แสดงที่มาของข้อมูล  
                      (3) ข่าวประชาสัมพันธ์ เช่น ภารกิจผู้บริหาร กิจกรรม งานประเพณีท่ีส าคัญของ อบต. 
                      (4) คลังความรู้ เช่น ผลงาน บทความข้อมูลสถิติต่างๆ เป็นต้น โดยมีการอ้างแหล่งที่มา 
และวัน เวลา ก ากับเพื่อประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
                      (5) เว็ปลิงก์ เช่นหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรง หน่วยงานในสังกัด ลิงก์ไปยังวีดีโอ
หรือเสียงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่งและเว็บไซต์
อ่ืน ๆ ที่น่าสนใจเป็นต้น 
                    2.2 กลไก วิธีการ ขั้นตอนการก ากับติดตาม และหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 
                     (1) ส านักปลัด เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่พัฒนาเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล       
และปรับปรุง/ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้เป็นปัจจุบัน 
                     (2) การน าเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์ และบริการประชาชนที่มีสาระส าคัญ เหตุการณ์ 
ส าคัญ ฉุกเฉิน/ เร่งด่วนที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เขตเทศบาลและมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้น าเสนอ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณากลั่นกรองข้อมูล เพ่ือให้การบริหารข้อมูลเป็นไป
อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
                      (3) กรณีเหตุการณ์ส าคัญ ฉุกเฉิน/เร่งด่วนที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
และมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์การบริหารส่วนต าบล ส านักปลัดในฐานนะหน่วยงานที่มีหน้าที่เผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณชนขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องค านึงถึงผลดี ผลเสียและผลกระทบภายหลังการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างรอบคอบ แล้วรายงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ทราบโดยด่วน 
 

                     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

    ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 
 
  
                พิณชัย  เบญจพันเลิศ 

    (นายพิณชัย  เบญจพันเลิศ) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 


