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องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง
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บทน้า
ด้วยสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (สำนักงำน ป.ป.ช.) ได้ พัฒนำ
เครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้
หน่วยงำนภำครัฐมีกำรดำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใส ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)”
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ได้เริ่มดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมำจนถึงปัจจุบัน
และมีกำรขยำยขอบเขตและพัฒนำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่ง ขึ้นตำมลำดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่
๒๓ มกรำคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้ทุกหน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนให้ควำมร่วมมือและเข้ำร่วมกำรประเมิน
คุณธรรมและ ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
โดยใช้แนวทำงและ เครื่องมือที่ สำนักงำน ป.ป.ช. กำหนด
ต่อมำในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงำน ป.ป.ช. ได้พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศรองรับกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่ งใสในกำรด ำเนิ นงำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ซึ่งเป็นศูนย์กลำงในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย สำมำรถบริ หำรจัดกำรข้อมูลได้อย่ำง
รวดเร็ว และทำให้กำร ดำเนินกำรประเมินสำมำรถทำได้อย่ำงรวดเร็วและเป็นมำตรฐำนเดียวกันทั่วประเทศ
กำรประเมินในรูปแบบใหม่นี้ได้ ทอลองใช้นำร่องในกำรประเมินสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี พ.ศ.
๒๕๖๑ และใช้ประเมินหน่วยงำน ภำครัฐทั่วประเทศเป็นมำตรฐำนเดียวกัน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒
จำกควำมสำคัญของกำรประเมิน ITA ข้ำงต้น ทำให้แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นที่ ๒๑
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้นำผลกำรประเมิน ITA ไปกำหนดตัวชี้วัด
และค่ำเป้ำหมำยของแผนแม่บท ฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) กำหนดค่ำเป้ำหมำยให้หน่วยงำน
ภำครัฐที่มีผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์(๘๕ คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลถ้ ำฉลอง ได้ เ ข้ ำ ร่ ว มกำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
และเข้ ำ ร่ ว มกำรประเมิ น ITA ทุ ก ปี จนถึ งปั จ จุ บั น ส ำหรั บ ในปี ง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (สำนักงำน ป.ป.ช.ประกำศผลกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำร ดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA )
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในส่วนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลถ้ำฉลอง มีผลกำรประเมิน ได้คะแนน
ภำพรวมของหน่วยงำน 66.68 คะแนน ระดับผลกำรประเมิน ระดับ C ยังไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่กำหนด (คะแนน
ผ่ำนเกณฑ์ ๘๕ คะแนน ) จึงจำเป็นต้องวิเครำะห์ข้อปัญหำต่ำงๆ ที่ทำให้ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน และกำหนด
มำตรกำรต่ำงๆ เพื่อดำเนินกำรให้ ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน

-๒-

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใส
ในการด้าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจ้าปี ๒๕๖๓
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง

-๓สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (สำนักงำน ป.ป.ช.) ได้รำยงำนผล
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA ) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลถ้ำฉลอง ซึ่งมีผลกำร
ประเมิน คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA ) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้คะแนนภำพรวมของหน่วยงำน 66.68 คะแนน
ระดับผลกำรประเมิน ระดับ C ยังไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่กำหนด (คะแนนผ่ำนเกณฑ์ ๘๕ คะแนน )
จำกคะแนนกำรประเมินดังกล่ำว สำมำรถวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลถ้ำฉลอง ได้ดังนี้
ผลคะแนนกำรประเมินจำก ๓ แบบวัด คือ แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภำยใน (IIT) แบบ วัดกำร
รับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก (EIT) และแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) จำนวนทั้งสิ้น ๑๐
ตัวชี้วัด มีดังนี้
๑. แบบวัดที่มีคะแนนผ่ำนเกณฑ์เป้ำหมำย (๘๕ คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ เสีย
ภำยใน (IIT) และแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก (EIT) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี้
๑. องค์กำรบริหำรส่วนตำบลถ้ำฉลองมีกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงซื่อสัตย์สุจริต
๒. มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่ำงชัดเจน
๓. คุณภำพกำรให้บริกำรประชำชนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
๒.แบบวัดที่มีคะแนนต่ำกว่ำเกณฑ์เป้ำหมำย (น้อยกว่ำร้อยละ ๘๕) คือ แบบตรวจกำรเปิดเผย ข้อมูล
สำธำรณะ(OIT) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกำรเปิดเผยข้อมูลพื้นฐำนต่ำงๆ งบประมำณ ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำร
บริหำรงำนทั่วไป กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ช่องทำงกำรให้บริกำรต่ำงๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์กำร
บริหำร ส่วนตำบลถ้ำฉลอง ที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ยำกและข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงเห็นควรดำเนินกำรปรับปรุง
กำร ดำเนินงำนให้มีผลกำรประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังนี้
๑. เปิดเผยข้อมูลเน้นกำรเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย
ข้อมูลด้ำน กำรบริหำรทั่วไป งบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุและกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
รวมทั้งข่ำว ประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ รวมทั้งให้มีช่องทำงกำรปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไป และ
กำรให้บริกำรผ่ำน ระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่สำมำรถเข้ำถึง และสืบค้นข้อมูลได้
โดยง่ ำ ยทุ ก ช่ ว งเวลำ
ผ่ ำ น URL
บนเว็ บ ไซต์ ห ลั ก ขององค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลถ้ ำฉลอง
www.thamchalong.go.th
๒. กำรป้องกันกำรทุจริต จัดเตรียมควำมพร้อมเข้ำรับกำรประเมิน ITA ก่อนจะศึกษำ
และ วิเครำะห์ผลกำรประเมินของปีที่ผ่ำนมำเพื่อกำหนดแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำ จำกนั้นจัดทำ
แนวทำงปฏิบัติ ตำมมำตรกำรภำยในและให้มีกำรกำกับติดตำมกำรนำไปปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ที่สำคัญต้อง
มีกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรผู้ดูแลเว็บไซต์ อบต.ถ้ำฉลองในกำรปรับปรุงระบบให้
ทันสมัยและมีกำรติดต่อสื่อสำรผ่ำน เว็บไซต์ได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ

-๔-

มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ภำยในหน่วยงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลถ้ำฉลอง

-๕จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลถ้ำฉลอง จำกแบบวัดกำร
รับรู้ผู้ มีส่วนได้เสียภำยใน(IIT) แบบวัดกำรรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก(EIT) แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูล
สำธำรณะ(OIT) จึงได้กำหนดมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลถ้ำฉลอง เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำน ดังนี้
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ด้วยรัฐบำลให้ควำมสำคัญกับกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร กำรอำนวยควำมสะดวกและตอบสนอง ควำม
ต้องกำรของประชำชน เพื่อให้เกิดกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี เป็นประโยชน์สุขต่อประชำชนและเกิด ควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประกอบกับสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุ จ ริ ต แห่ งชำติ (ส ำนั ก งำน ป.ป.ช.) ก ำหนดแนวทำงกำรประเมิน คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำร
ดำเนินงำน ของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ให้ อบต. กำหนด
มำตรกำรในกำร เผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลถ้ำฉลอง จึงมีมำตรกำรและแนวทำง
ปฏิบัติ ดังนี้
๑. มำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน
๑.๑ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนอย่ำงน้อยตำม มำตรำ ๗ แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ มำตรำ ๔๓ และมำตรำ ๔๔ แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิ ธี ก ำรบริ ห ำรกิ จ กำรบ้ ำ นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และไม่ เ ผยแพร่ ข้ อ มู ล ตำมมำตรำ ๑๔ และ ๑๕ แห่ ง
พระรำชบัญญัติ ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
๑.๒ ปรับปรุงและพัฒนำเว็บไซต์ของหน่วยงำนให้มีควำมทันสมัย เป็นปัจจุบัน โดยคำนึงถึง
ควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ และควำมพร้อมของบุคลกร/ทรัพยำกรในหน่วยงำน
๑.๓ เผยแพร่ ข้อ มูล ข่ ำวสำรตำมแนวทำงกำรประเมิน คุณ ธรรมและควำมโปร่ งใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ๑.๔ ให้ควำมสำคัญกับควำมคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล กำรรักษำควำมมั่งคง
ปลอดภัยบน เว็บไซต์
๒. แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน
๒.๑ ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงำนต้องเผยแพร่ต่อสำธำรณะ ได้แก่
(๑) โครงสร้ำงและกำรจัดองค์กรในกำรดำเนินงำน
(๒) สรุปอำนำจหน้ำที่ที่สำคัญและวิธีดำเนินงำน
(๓) สถำนที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่ำวสำร หรือคำแนะนำในกำรติดต่อกับหน่วยงำน
ของรัฐ
(๔) กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน และนโยบำย
(๕) แผนงำน โครงกำร ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำน กำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของโครงกำร กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
(๖) แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี
(๗) อื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสม
๒.๒ ระบุวิธีกำร ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ระบุเวลำกำรดำเนินงำน และผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบใน
กำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะอย่ำงชัดเจน

-๖๓. กำหนดกลไกกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนเผยแพร่ ข้อมูล โดยแต่งตั้งคณะทำงำนหรือ
มอบหมำยเจ้ ำหน้ ำที่ในกำรดูแลเว็บ ไซต์ เพื่อให้มีกำรดำเนินงำนเผยแพร่ข้อมูล อย่ำงต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน
รำยงำนผล กำรดำเนินงำน สรุปปัญหำและอุปสรรคต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร อำทิ จำนวนข่ำวที่เผยแพร่ จำนวน
ผู้เข้ำชมเว็บไซต์ หน่วยงำน จำนวนผู้ขอข้อมูลหรือแสดงควำมคิดเห็นทำงเว็บไซต์ เป็นต้น
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอ้านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลถ้ำฉลอง มีหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ เพื่ อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่
ประชำชน ตำมพระรำชบัญญัติ สภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำย อำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยอื่นกำหนดไว้ ซึ่งในกำรปฏิบัติ หน้ำที่บริหำรกิจกำรของอบต.
ควบคุม ดูแล พนักงำนอบต. ลูกจ้ำงประจำและพนักงำนจ้ำง ฝ่ำยบริหำร โดยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เป็ น ผู้ กำหนดนโยบำยกำรปฏิบั ติงำนให้ เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และมี ปลั ด อบต.เป็น
ผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร มีอำนำจในกำรสั่งกำร อนุญำต อนุมัติ เพื่อปฏิบัติงำนภำยในหน่วยงำน แต่ในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของฝ่ำยบริหำรด้วยกำรที่อำนำจทำงปกครอง โดยเฉพำะในส่วนที่กฎหมำยกำหนดให้เป็น กำรใช้
ดุลยพินิจของผู้มีอำนำจ ในกำรตัดสินใจอนุญำต อนุมัติ หรือมีคำสั่งในเรื่องนั้น อย่ำงรอบคอบ มีขอบเขต และมี
เหตุผลสนับสนุนกำรใช้ดุลยพินิจอย่ำงเพียงพอ
ดังนั้น เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรใช้ดุลยพินิจในกำรออกคำสั่ง อนุญำต อนุมัติ ในภำรกิจ ของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลถ้ำฉลอง เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล จึงได้กำหนดมำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจ ของ
ฝ่ำยบริหำรไว้ดังนี้
๑. กำรใช้ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร ต้องเป็นไปตำมที่กฎหมำยบัญญัติให้กระทำกำรอย่ำงหนึ่ง อย่ำงใด
โดยอิสระ
๒. ขั้นตอนกำรใช้ดุลยพินิจต้องประกอบเหตุผล ดังนี้
๒.๑ ขั้นตอนแรก ข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญ ซึ่งกำรวินิจฉัยข้อเท็จจริงนั้นต้องตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น จำกพยำนหลักฐำนที่มีอยู่เพียงพอต่อกำรพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่ำได้เกิดขึ้นหรือไม่
๒.๒ ขั้นตอนที่สอง ข้อกฎหมำย ที่อ้ำงอิงประกอบข้อเท็จจริงตำม (๒.๑) ที่เกี่ยวข้องและเป็น
สำระสำคัญ
๒.๓ ขั้นตอนที่สำม ข้อพิจำรณำและข้อสนับสนุน ซึ่งผู้ใช้ดุลพินิจจะต้องพิจำรณำตัดสินใจว่ำ
ว่ำกฎหมำยได้กำหนดให้ใช้ดุลยพินิจได้เพียงประกำรเดียว หรือหลำยประกำรซึ่งสำมำรถตัดสิน ใจใช้อำนำจหรือ
ไม่ก็ได้หรือจะเลือกกระทำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดก็ได้ตำมที่กฎหมำยกำหนด

-๗มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซือจัดจ้าง
เพื่อให้กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปด้วยควำมโปร่ งใส และสำมำรถตรวจสอบได้
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลถ้ำฉลอง จึงกำหนดมำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ดังนี้
๑. ให้เจ้ำหน้ำที่ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ดำเนินกำรเผยแพร่แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้
เป็ น ไปตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งและกำรบริ ห ำรพั ส ดุ ภ ำครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบี ย บ
กระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ให้เจ้ำหน้ำที่ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ดำเนินกำรบันทึกรำยละเอียดวิธีกำร และ
ขั้นตอน กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพั สดุภำครัฐ ให้เป็นไปตำมขั้นตอนของระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำ
ด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยดำเนินกำรในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของ
กรมบั ญ ชี ก ลำง ผ่ ำ นทำงระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( Electronic Government
Procurement : e-GP) ตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงกำหนด แต่ละขั้นตอน ดังนี้
(๑) จัดทำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
(๒) จัดทำรำยงำนขอซื้อขอจ้ำง
(๓) ดำเนินกำรจัดหำ
(๔) ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้ำง (๕) กำรทำสัญญำ
(๖) กำรบริหำรสัญญำ
(๗) กำรควบคุมและกำรจำหน่ำย
๓. ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำตรวจสอบ ก ำกั บ ติ ด ตำม ควบคุ ม ดู แ ลกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ข องเจ้ ำ หน้ ำ ที่
ผู้ใต้บังคับบัญชำซึ่งปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย กรณีปล่อยปละละเลย
ให้ถือ เป็นควำมผิดทำงวินัย
๔. ห้ ำมมิใ ห้ เ จ้ ำ หน้ ำที่ ซึ่ง ปฏิ บั ติ ห น้ ำที่ เกี่ ยวกับ กำรจัด ซื้อ จัด จ้ำ ง เข้ ำไปมี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยกั บผู้ ยื่ น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญำกับองค์กำรบริหำรส่วนตำบลถ้ำฉลอง
๕. ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ยอมให้ผู้อื่นอำศัยหน้ำที่ของตนหำ
ประโยชน์จำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกับองค์กำรบริหำรส่วนตำบลถ้ำฉลอง

-๘มาตรการป้องกันการรับสินบน
รัฐบำลกำหนดให้ กำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบำยสำคัญ และถือ
เป็นวำระแห่งชำติ ที่ทุกส่วนรำชกำรต้องนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ถ้ำฉลอง ได้กำหนดนโยบำยต่อต้ำนกำรรับสินบนเป็นนโยบำยสำคัญ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ของ
องค์กำรบริหำร ส่วนตำบลถ้ำฉลองเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล ทุกภำรกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
ปลอดจำกำรทุจริต จึงได้มีมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนและกำหนดแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
๑. ทุกหน่วยงำนต้องไม่เรียกหรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง เพื่อกระทำกำร ไม่
กระทำกำร หรือประวิงเวลำเพื่อกำรใดๆ อันมิชอบต่อหน้ำที่และกฎหมำย
๒. ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำและหั ว หน้ ำ งำนทุ ก ระดั บ ชั้ น เข้ ม งวด กวดขั น กำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ข อง
ผู้ใต้บังคับบัญชำ เพื่อป้องกันมิให้มีช่องทำงในกำรเรียกรับสินบน และผู้บังคับบัญชำ หัวหน้ำงำนทุกระดับชั้น
ต้อง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี หำกพบว่ำผู้ใต้บังคับบัญชำมีพฤติกำรณ์เรียกหรือรับสินบนให้ดำเนินกำรทำง
วินัยและ อำญำต่อไป
๓. ให้ทุกหน่วยงำนจัดให้มีช่องทำงในกำรร้องเรียน เพื่อรับข้อร้องเรียน หรือข้อมูลต่ำงๆ เพื่อเป็น กำร
เปิดโอกำสให้เจ้ำหน้ำที่ ประชำชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ เฝ้ำระวังและแจ้ง
เบำะแสกำรรับสินบนของหน่วยงำน
๔. ให้ทุกหน่วยงำนดำเนินกำรรณรงค์ด้ำนวัฒนธรรม และส่งเสริมค่ำนิยมไม่เรียกหรือรับสินบน
๕. ให้ ทุก หน่ ว ยงำนด ำเนิ น กำรเร่ งรั ดกำรดำเนิ นกำรตำมมำตรกำรป้ องกัน กำรรั บสิ นบน และให้
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรดังกล่ำว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำนทุกสิ้นปีงบประมำณ

-๙มาตรการการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน
ตำมที่พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้มุ่งเน้ น ส่งเสริมกำรมีส่ ว นร่ว มของรำษฎรในกำรพัฒนำท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่ วนตำบล
ถ้ำฉลอง จึงได้กำหนดมำตรกำรและกลไกในกำรเปิด โอกำสให้ประชำชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วน
ร่วมใน กำรดำเนินงำน เพื่อแสดงให้เห็นถึงควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน รวมทั้งกำรเผยแพร่ข้อมูลและ/หรือ
รับฟังควำม คิดเห็นของประชำชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้กำรดำเนินงำนมีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น
ขั้นตอนกำรดำเนิน งำนเพื่อเปิดโอกำสให้ประชำชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลถ้ำฉลอง
๑. วิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนและข้อเสนอแนะจำกกำรดำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ ใน ประเด็น
ควำมสอดคล้องกับภำรกิจหรือยุทธศำสตร์ รวมถึงควำมเกี่ยวข้องของประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๒. เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของโครงกำรในช่องทำงที่หลำกหลำย เช่น ปิดประกำศ เว็บไซต์ สื่อสังคม
ออนไลน์ วำรสำร เป็นต้น
๓. รับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ได้มำซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริง และ
ควำมคิดเห็นประกอบกำรตัดสินใจ
๔. เปิดโอกำสให้ประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำน ไม่ว่ำจะ เป็น
ในลักษณะกำรเข้ำร่วมในกำรจัดทำแผน กำรวำงแผนหรือกำรดำเนินงำน

