
รายงานผลการประเมินภาพรวม ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน 

( Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT ) 

ตัวช้ีวัด ผลคะแนน 

1. การปฏิบัติหน้าท่ี 99.01 
2. การใช้งบประมาณ 95.71 

3. การใช้อ านาจ 94.78 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 96.47 

5. การแก้ปญัหาการทุจริต 93.39 
 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
( External Integrity and Transparency Assessment : EIT ) 

6. คุณภาพการด าเนินงาน 77.03 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 71.79 
8. การปรับปรุงการท างาน 69.39 

 
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

( Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT ) 
9. การเปดิเผยข้อมลู 7129 

10. การป้องกันการทุจรติ 43.75 
 

************************************** 
การวิเคราะห์ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลกุดพิมาน ในภาพรวมมีระดับผลการประเมิน 73.59 คะแนน จัดอยู่ในระดับ C 
2.ผลการประเมินแบ่งตามตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การ

ปฏิบัติหน้าที่ มีระดับคะแนน 99.01 ส่วนตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ
ทุจริต มีระดับคะแนน 43.75 

3. ผลการประเมินจ านวน 10 ตัวชี้วัด มีระดับคะแนนต่ ากว่า 85.00 
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ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการรับรู้ของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ข้อบกพร่อง 
1. แผนผังแสดงขั้นตอน/ระยะเวลาการให้บริการประชาชนและการก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละ
งานบริการไม่เป็นปัจจุบัน 
2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ภายในหน่วยงานไม่ครบทุกกระบวนงานท าให้เจ้าหน้าที่ 
ขาดความรู้ความเข้าใจส าหรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานขาดความสนใจและการเอาใจใส่ในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน 
การพัฒนาหรือการแก้ไข 
1. ก าชับให้แต่ละงานบริการด าเนินการจัดท าแผนผังแสดงขั้นตอน/ระยะเวลาการให้บริการประชาชนและ 
การก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละงานบริการให้เป็นปัจจุบัน 
2.ก าชับให้แต่ละงานบริการด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่บุคคลภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน 
3. สร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้ความสนใจและรู้จักการเอาใจใส่ในการตอบแบบวัดการรับรู้ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 

ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการรับรู้ของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ข้อบกพร่อง 
1. ขัน้ตอนการให้บริการมีหลายขั้นตอนท าให้การบริการงานล่าช้า 
2. การให้บริการในแต่ละงานบริการไม่สามารถอ านวยความสะดวกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการได้เท่าที่ควร 
3. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไม่ครบทุกกระบวนงานท าให้ประชาชนผู้รับบริการขาด
ความรู้ความเข้าใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้อง 
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การพัฒนาหรือการแก้ไข 
1. ปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการของแต่ละงานให้ลดลงและรวดเร็วในการให้บริการ 
2. ปรับปรุง พัฒนา และอ านวยความสะดวกในการบริการประชาชนผู้รับบริการทุกขั้นตอนของงานบริการ    
ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
3. ก าชับให้แต่ละงานบริการด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
 

ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ข้อบกพร่อง 
1. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละงานไม่ได้น าข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
2. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
3. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานยังไม่ครอบคลุมครบถ้วนทุกประเด็น 
การพัฒนาหรือการแก้ไข 
1. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละงานด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลงานบริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
2. จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลในการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใส 
3. ด าเนินการก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ครอบคลุมครบถ้วนทุก
ประเด็นของแต่ละงาน 
 

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติ 

1. แต่งตั้งคณะท างานก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
2. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
3. ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกับพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน 
4. ติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละงานที่รับผิดชอบเป็นประจ าทุกเดือน 
5. เผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ปิดประกาศ หอกระจายข่าวหมู่บ้าน และทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
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มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจองค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมานเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน จึงได้ก าหนด
แนวทางนโยบายมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต 
ตรวจสอบได้ ลดการใช้ดุลพินิจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นมาตรฐาน
ทิศทางเดียวกัน โดยก าหนดแนวทางดังนี้ 
มาตรการป้องกันและแก้ปัญหาการใช้ดุลพินิจ 

1. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ก ากับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 

2. ให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานที่แสดงถึงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
เพ่ือเป็นกรอบการปฏิบัติงาน อันจะน ามาสู่การลดการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน 

3. ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือไม่เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน
หรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงาน ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพ่ือให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
หาข้อเท็จจริง วิเคราะห์ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกัน ต่อผู้บังคับบัญชา 

4. ให้ด าเนินการส ารวจ วิเคราะห์ ตรวจสอบและจัดการความเสี่ยง ให้ครอบคลุมถึงการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการควบคุมข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน
ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
มาตรการเสริมสร้างการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

1. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
กุดพิมาน 

2. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องสื่อสารถึงความส าคัญและแนวทางในการด าเนินการตรวจสอบการ
ใช้ดุลพินิจขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน 

3. น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกในการ
สืบค้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน 
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4. มีแนวทางการติดตามทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน เพ่ือน ามาปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้มีการพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นระบบและโปร่งใส 
 

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน 

ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยง
เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุส าคัญท าให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและ
ภาพลักษณ์ขององค์กร องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน ได้ตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้
โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบน  
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน และให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตาม ดังต่อไปนี้ 
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน 
1. มีการจัดท าประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และ
ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว 

2. มีกลไกการส่งเสริมการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
1. ให้มีการจัดท าประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว 
2. มีการจัดท าคู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
3. ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงมาตรการ และกระบวนการจัดการ การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพ่ือให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตาม 
4. มีการจัดการและลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้กระท าความผิดให้เป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรฐานขององค์กร 
5. มีการควบคุมดูแลการด าเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
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มาตรการป้องกันการรับสินบน 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน ตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส   
ยึดมั่นในคุณธรรมปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบน เพ่ือเป็นแนว
ปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนการใช้อ านาจหน้าที่การเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ อ่ืน การแสวงหา
ผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้อ่ืนที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง
กับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถูกต้องตามที่กฎหมาย กฎ หรือ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ดังต่อไปนี้ 
แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการให้หรือรับสินบน 

1. เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมานต้องไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับการรับสินบนไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม 

2. เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมานจะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบน เพ่ื อ
ประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของหน่วยงาน หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน หรือประโยชน์ของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัว เพ่ือน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะอ่ืนใด 

3. เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมานจะต้องไม่เสนอว่าจะท า ให้ สัญญาว่าจะท าให้ 
หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ ภาคเอกชน หรือบุคคลอื่น โดยมีจุดประสงค์เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ 
หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยกฎหมาย 

4. เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมานต้องงดการให้ การรับ หรือการเรียกร้องของขวัญ 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ กรณีจ าเป็นต้องให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามประเพณีนิยม หรือเพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบก าหนด 

5. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการให้หรือรับสินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชา หรือ
ตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน
ทันท ี

6. องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมานต้องค านึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการ
ให้หรือรับสินบน โดยจะไม่ด าเนินการที่ส่งผลเสียแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้น 

7. ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมิให้มีการให้หรือรับสินบนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด 
และการด าเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และด าเนินการตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
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มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะองค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน 

เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ.2544 รวมทั้งมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดพิมาน จึงออกมาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดพิมาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

หมวดหมู่ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล 
1. เกี่ยวกับหน่วยงาน - ประวัติความเป็นมา 

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
- โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อ านาจหน้าที่ 
- ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน 
- ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ 
- แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- ค ารับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
- ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร  
  และแผนที่ตั้งของหน่วยงาน เป็นต้น 
- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address)  

2. ข่าวประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป 
- ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน  
  การจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน 

3. เว็บลิงค ์ - หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 
- เว็บไซต์อ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ 
- ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ของหน่วยงาน 

4. บริการประชาชน - คู่มือส าหรับประชาชน 
- แจ้งเรื่องร้องเรียน 
- กระดาน ถาม – ตอบ 
- ข้อมูลความรู้ แหล่งเรียนรู้ ส าหรับประชาชน 

5. กฎระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
   กับหน่วยงาน 

- กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง  
  ประกาศ ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
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2. หน้าที่ความรับผิดชอบ และการตรวจสอบข้อมูล 
  ให้ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน ท าหน้าที่รวบรวมเอกสารและข้อมูลข่าวสาร เพ่ือ
น ามาเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้งด าเนินการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข เอกสารและข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณะ ให้เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด อย่างถูกต้อง บรรลุวัตถุประสงค์ของทาง
ราชการ 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน 

เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและนโยบายของรัฐบาล องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมานจึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 

1. ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมานซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ด าเนินการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ    พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

2. ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมานซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ด าเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดย
ด าเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดแต่ละ
ขั้นตอน ดังนี้ 
                     (1) จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
                     (2) ท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
                     (3) ด าเนินการจัดหา 
                     (4) ขออนุมัติสั่งซื้อหรือจ้าง 
                     (5) การท าสัญญา 
                     (6) การบริหารสัญญา 
                     (7) การควบคุมและการจ าหน่าย 

3. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมานซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นขอเสนอหรือคู่สัญญาขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน 
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4. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมานซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

ยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอ านาจหน้าที่ของตนหาผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างกับองค์การบริหารส่วนต าบลกุด
พิมาน 

5. ให้หัวหน้าหน่วยงาน ก ากับ ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน 

เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน เป็นไปตามเจตจ านงสุจริต  
ตามแนวนโยบายของผู้บริหาร ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน
จึงเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้สวนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในทุกระดับ ตามความ
เหมาะสม ดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมในการรับข้อมูลข่าวสาร โดยองค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมานจะให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน แก่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วม
แสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดพิมาน  

3. การมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมท างานในการ
วางแผนและตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูล มีการเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือแสดงความ
คิดเห็นประกอบการพิจารณาแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนในท้องถิ่น 

4. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ติดตามตรวจสอบการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดพิมาน รวมทั้งติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบังคับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ว่าถูกต้องโปร่งใส และเกิดประโยชน์หรือไม่ 

5. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตรวจสอบแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดพิมาน ว่าตรงตามปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนหรือไม่ 

6. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คัดค้านข้อบังคับ หรือมติขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดพิมาน ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน 


