
รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

มาตรการเพื่อขบัเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ตามที่ไดดําเนินการวิเคราะหผลการประเมิน ITA ขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดรวมกันพิจารณาเพื่อกําหนดมาตรการในการ
สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

1. มาตรการเผยแพร
ขอมูลตอสาธารณะ 

๑. เผยแพรขอมูลขาวสารอยางนอย

ตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 

2540 มาตรา 43 และมาตรา 44 

ของพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2542 

และไมเผยแพรขอมูล ตามมาตรา 

14 และมาตรา 15 ของ

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ทางราชการ พ.ศ. 2540 

ความถูกตอง 

2. ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซดของ
หนวยงานใหมีความทันสมัยเปน
ปจจุบันโดยคํานึงถึงความเหมาะสม
กับสถานการณและความพรอมของ
บุคลากรและทรัพยากรใน
หนวยงาน 
 

สํานักปลัด 
อบต. 

ต.ค. 63 
- 

ก.ย. 64 

รายงานผล 
การดําเนินการ 
ใหผูบริหารทราบ 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

 3. เผยแพรขอมูลขาวสารตาม
แนวทางประเมนคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานของรัฐ 
4. ใหความสําคัญกับการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล การรักษาความ
มัน่คงและความปลอดภัยบนเว็บไซด 

สํานักปลัด 
อบต. 

ต.ค. 63 
- 

ก.ย. 64 

รายงานผล 
การดําเนินการ 
ใหผูบริหารทราบ 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

2. มาตรการใหผูมี
สวนไดสวนเสียม ี
สวนรวมในการ
ดําเนินงาน 

1. เปดเผยขอมูลขาวสารดวย
ชองทางตาง ๆ 
2. จัดทําชองทางใหผูรับบริการ 
หรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวม
แสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
3.เปดโอกาสใหประชาชนและผูมี
สวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมใน
การปฏิบัติงานไมวาจะเปนใน
ลักษณะการเขารวมในการจัดทํา
แผนพัฒนา การวางแผน หรือการ
ดําเนินงาน 

สํานักปลัด 
อบต. 

ต.ค. 63 
- 

ก.ย. 64 

รายงานผล 
การดําเนินการ 
ใหผูบริหารทราบ 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

3. มาตรการสงเสริม
ความโปรงใสในการ
จัดซื้อจัดจาง 

1. การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จาง 
2. จัดทํารางขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุหรือแบบรูปรายงานงานกอสราง 
รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการพิจารณา
คัดเลือกขอเสนอ 
3. กําหนดราคากลางใหเปนไปตาม
แนวทางมติคณะรัฐมนตรี หรือ
กระทรวงการคลัง พรอมประกาศ
เผยแพรราคากลางและรายละเอียดการ
คํานวณราคากลางในชองทาง 
ที่กําหนด 

กองคลัง 
อบต. 

ต.ค. 63 
- 

ก.ย. 64 

รายงานผล 
การดําเนินการ 
ใหผูบริหารทราบ 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

4. มาตรการปองกัน
การรับสินบน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประกาศเจตจํานงในการบริหารงาน
อยางซื่อสัตย สุจริต โปรงใสและเปนไป
ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยเผยแพร
ประชาสัมพันธใหบุคลากร ผูรับบริการ 
ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกทราบ 
2. กําหนดบทบาทหนาที่ของผูบริหาร
ทุกระดับ ใหครอบคลุมถึงการประพฤติ
ตนเปนแบบอยางท่ีดี มีการควบคุม 
กํากับ ติดตาม สนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานเพ่ือปองกัน
การรับสินบน ใหสินบนหรือ
ผลประโยชนอ่ืนใด รวมถึงปองกันการ
มีสวนรวมในการทุจริตทุกรูปแบบ 
3. สงเสริมวัฒนธรรมการตอตานการ
รับ การใหสินบน หรือประโยชนอ่ืนใด 
รวมถึงปองกันการมีสวนรวมในการ
ทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
4. กําหนดใหบุคลากรทุกคนมีหนาที่
สอดสอง และรวมกันปองกันการรับ 
การใหสินบนหรือผลประโยชนอื่น ๆ 
รวมถึงการทุจริตประพฤติมิชอบทุก
รูปแบบ โดยไมละเลย เพิกเฉยตอการ
กระทําที่เขาขายดังกลาว 
5. ดําเนินการลงโทษทางวินัย ทาง
ปกครองและทางกฎหมาย ตามความ
เหมาะสมตอผูบริหารหรือบุคลากรซึ่ง
ถูกตัดสินวาไดกระทําผิดทุจริตอยาง
เด็ดขาด 

สํานักปลัด 
อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 63 
- 

ก.ย. 64 

รายงานผล 
การดําเนินการ 
ใหผูบริหารทราบ 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5. มาตรการปองกัน
การขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตัว
กับผลประโยชน
สวนรวม 
 
 
 

1. หามมิใหพนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ ที่
เก่ียวของกับการจัดซื้อจัดจางกับผู
เสนอราคาที่มีความเก่ียวของกับ
บุคลากรภายในองคกร ทั้งประโยชน
สวนตนและประโยชนสวนรวมท่ีมีผล
ตอการปฏิบัติหนาที่ 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

 

2. หามมิใหบุคลากรในองคการบริหาร
สวนตําบลบางใบไม ใชอํานาจหนาที่ 
ในการเอ้ือผลประโยชนกับตนเองทั้งที่
เก่ียวกับเงินและทรัพยสิน 
3. หามมิใหบุคลากรในองคการบริหาร
สวนตําบลบางใบไมดํารงตําแหนง
หนาที่ทับซอนกัน 

สํานักปลัด 
กองคลัง 
กองชาง 
 อบต. 

 
 
 

ต.ค. 63 
- 

ก.ย. 64 

รายงานผล 
การดําเนินการ 
ใหผูบริหารทราบ 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5. มาตรการ
ตรวจสอบการใชดุลย
พินิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้น ตอง
กํากับ ดูแล และตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาให
เปนไปตามคูมือการปฏิบัติงานหรือ
คูมือการใหบริการประชาชน เพ่ือให
การใชดุลพินิจเปนไปดวยความถูกตอง 

2. ผูปฏิบัติงานปรับปรุง
กระบวนการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ และจัดใหมีคูมือ
การปฏิบิตงานหรือหลักเกณฑ
มาตรฐานของการปฏิบัติงานที่
แสดงถึงกระบวนการ ข้ันตอน 
ระยะเวลาการปฏิบัติงานอยาง
ชัดเจนเพื่อเปนกรอบการปฏิบัติงาน
อันจะนํามาสูการลดการใชดุลย
พินิจของผูปฏิบัติงาน 
3. การใชดุลพินิจ ตองเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัติใหกระทําการอยาง
หนึ่งอยางใด โดยอิสระ 

สํานักปลัด 
อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 63 
- 

ก.ย. 64 

รายงานผล 
การดําเนินการ 
ใหผูบริหารทราบ 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 


