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ตามที่ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลต าบลเวียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

1. มาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ 

๑. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอน
ของคู่มือการปฏิบัติงานหรือ
คู่มือการให้บริการประชาชน 
2. การใช้ดุลพินิจ ต้องเป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติให้กระท า
การอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอิสระ 
3. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้อง
ก ากับ ดูแล และตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้
เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน
หรือคู่มือการให้บริการประชาชน 
เพ่ือให้การใช้ดุลพินิจเป็นไปด้วย
ความถกูต้อง 

ส านักปลัด 
 

ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

รายงานผล 
การด าเนินการ 
ให้ผู้บริหารทราบ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2. มาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์
ส่วนรวมหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1. ก าหนดและด าเนินการตาม
แนวทางการจัดการเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐ 
2. จัดท าคู่มือการป้องกันการขดักัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส านักปลัด 
 

ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

รายงานผล 
การด าเนินการ 
ให้ผู้บริหารทราบ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3. มาตรการป้องกัน
การรับสินบน 

1. จัดท าประกาศมาตรการ
ป้องกันการรับสินบน 
2. จัดท าคู่มือการป้องกันการรับ
สินบน 

ส านักปลัด 
 

ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

รายงานผล 
การด าเนินการ 
ให้ผู้บริหารทราบ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของเทศบาลตําบลเวียง 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

4. มาตรการให้ผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียมี 
ส่วนร่วม 

1. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้วย
ช่องทางต่าง ๆ 
2. จัดท าช่องทางให้ผู้รับบริการ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 

ส านักปลัด 
 

ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

รายงานผล 
การด าเนินการ 
ให้ผู้บริหารทราบ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 

๑. จัดให้มีช่องทางในการบริการ
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ ของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อมูล 
ที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ 

ส านักปลัด 
 

ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

รายงานผล 
การด าเนินการ 
ให้ผู้บริหารทราบ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6. มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสใน 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
2. จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุหรือแบบรูปรายงานงาน
ก่อสร้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
3. ก าหนดราคากลางให้เป็นไปตาม
แนวทางมติคณะรัฐมนตรี หรือ
กระทรวงการคลัง พร้อมประกาศ
เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียด
การค านวณราคากลางในช่องทาง 
ที่ก าหนด 

กองคลัง ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

รายงานผล 
การด าเนินการ 
ให้ผู้บริหารทราบ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

7. มาตรการจัดการ
เรื่องร้องเรียน 
การทุจริต 

1.  จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
การทุจริต 
2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับ
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
3. รายงานข้อมูลสถิติการรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

ส านักปลัด 
 

ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

รายงานผล 
การด าเนินการ 
ให้ผู้บริหารทราบ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

8. มาตรการใน 
การสร้างจิตส านึก
และความตระหนัก
แก่บุคลากร 

1. จัดท าแนวทางปฏิบัติหรือ 
คู่มือการสร้างจิตส านึกและ 
ความตระหนักแก่บุคลากร 

ส านักปลัด 
 

ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

รายงานผล 
การด าเนินการ 
ให้ผู้บริหารทราบ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 



 
รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตําบลเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

****************** 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1. มาตรการตรวจสอบการ
ใช้ดุลพินิจ 

๑. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามขั้นตอนของคู่มือการ
ปฏิบัติงานหรือคู่มือการให้บริการ
ประชาชน 
2. การใช้ดุลพินิจ ต้องเป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติให้กระท าการอย่าง
หนึ่งอย่างใด โดยอิสระ 
3. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้อง
ก ากับ ดูแล และตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้
เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานหรือ
คู่มือการให้บริการประชาชน เพ่ือให้
การใช้ดุลพินิจเป็นไปด้วยความถูกต้อง 

ส านักปลัด  ต.ค. 64 

-               
ก.ย. 65 

1. จัดท าและด าเนินการตามคู่มือการ
ปฏิบัติงาน และคู่มือการให้บริการ
ประชาชน  
2. ด าเนินการหรือการปฏิบัติราชการ
เป็นไปตาม ข้อกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ 
3. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ก ากับ 
ดูแล และ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ เป็นไปตาม
คู่มือการปฏิบัติงานหรือคู่มือการให้ 
บริการประชาชน เพ่ือให้การใช้ดุลพินิจ
เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

หากมีบุคลากร 
บรรจุ/โอน/ย้าย
เข้า มาใน
หน่วยงาน ควร 
ให้ส านักปลัด 
และหัวหน้าส่วน 
ราชการต้นสังกัด 
แจ้งให้ทราบถึง 
มาตรการต่าง ๆ 
ดังกล่าวของ 
หน่วยงาน 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ข้อเสนอแนะ 

2. มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
กับผลประโยชน์ ส่วนรวมหรือ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ก าหนดและด าเนินการตามแนว
ทางการจัดการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
2. จัดท าคู่มือการป้องกันการขดักันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส านักปลัด  ต.ค. 64 

-               
ก.ย. 65 

1. ไดก้ าหนดและด าเนินการตามแนว
ทางการจัดการ เพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐ 
2. จัดท าคู่มือ/มาตรการการป้องกัน
การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ www.weang.go.th 

หากมีบุคลากร 
บรรจุ/โอน/ย้าย
เข้า มาใน
หน่วยงาน ควร 
ให้ส านักปลัด 
และหัวหน้าส่วน 
ราชการต้นสังกัด 
แจ้งให้ทราบถึง 
มาตรการต่าง ๆ 
ดังกล่าวของ 
หน่วยงาน 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ข้อเสนอแนะ 

3. มาตรการป้องกันการรับ
สินบน 

1. จัดท าประกาศมาตรการป้องกันการรับ
สินบน 
2. จัดท าคู่มือการป้องกันการรับสินบน 

ส านักปลัด  ต.ค. 64 

-               
ก.ย. 65 

1. ไดป้ระกาศนโยบายงดรับ และงดให้
ของขวัญ (No Gift Policy) ลงวันที่ 
21 มกราคม 2565  

 

หากมีบุคลากร 
บรรจุ/โอน/ย้าย
เข้า มาใน
หน่วยงาน ควร 
ให้ส านักปลัด  
และหัวหน้าส่วน 
ราชการต้นสังกัด 
แจ้งให้ทราบถึง 
มาตรการต่าง ๆ 
ดังกล่าวของ 
หน่วยงาน 
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มาตรการ/แนวทาง 

วิธีการดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ข้อเสนอแนะ 

4. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมสี่วนร่วม 

1. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้วยช่องทางต่าง ๆ 
2. จัดท าช่องทางให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วน
ได้ ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 

ส านักปลัด  ต.ค. 64 
-               

ก.ย. 65 

1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยชอ่งทางต่าง ๆ 
ได้แก ่ 
- เว็บไซต์ www.weang.go.th  
- ป้าย/บอร์ดประชาสัมพนัธ์ ณ ที่ท าการ
เทศบาลต าบลเวียง 
 - facebook : https://facebook.com/
เทศบาลต าบลเวียง 
2. มีช่องทางให้ผู้รับบริการ หรอืผู้มีส่วนได้
ส่วน เสียได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ 
- ตู้แสดงความคิดเห็น ณ ทีท่ าการเทศบาล
ต าบลเวียง 
 - เว็บไซต์ www.weang.go.th 
* กระดานเสวนา 
* การรับฟัง/แสดความคิดเห็นตอ่การ
ด าเนินงาน 
 * แบบสอบถามความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ 
ร่าง ข้อบัญญัติเทศบาลต าบลเวยีง 
* แบบส ารวจความพึงพอใจ  
* ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศประชาสัมพันธ์
ขอ เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชมุต่าง ๆ  
* ประชาสัมพนัธ์ขอเชิญรับฟังการประชุม
สภาเทศบาลต าบลเวียง 

หากมีบุคลากร 
บรรจุ/โอน/ย้าย
เข้า มาใน
หน่วยงาน ควร 
ให้ส านักปลัด  
และหัวหน้าส่วน 
ราชการต้นสังกัด 
แจ้งให้ทราบถึง 
มาตรการต่าง ๆ 
ดังกล่าวของ 
หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 

http://www.weang.go.th/
http://www.weang.go.th/
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ข้อเสนอแนะ 

5. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ 
สาธารณะ 

๑. จัดให้มีช่องทางในการบริการข้อมูล
ข่าวสารตาม มาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และข้อมูล ที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ 

 

ส านักปลัด  ต.ค. 64 

-               
ก.ย. 65 

1. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ เทศบาล
ต าบลเวียง 
2. จัดท าคู่มือบริการประชาชนและตัวอย่าง 
การกรอกแบบฟอร์มขอข้อมูลข่าวสาร  
3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยชอ่งทางต่าง ๆ 
ได้แก ่ 
- เว็บไซต์ www.weang.go.th 
- ป้าย/บอร์ดประชาสัมพนัธ์ ณ ที่ท าการ
เทศบาลต าบลเวียง 
 - facebook : https://facebook.com/
เทศบาลต าบลเวียง 
 

หากมีบุคลากร 
บรรจุ/โอน/ย้าย
เข้า มาใน
หน่วยงาน ควร 
ให้ส านักปลัด. 
และหัวหน้าส่วน 
ราชการตน้สังกัด 
แจ้งให้ทราบถึง 
มาตรการต่าง ๆ 
ดังกล่าวของ 
หน่วยงาน 

 

 

 

 

 

http://www.weang.go.th/
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ข้อเสนอแนะ 

6. มาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ
หรือแบบรูปรายงานงาน ก่อสร้าง รวมทั้ง
ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือก
ข้อเสนอ 
3. ก าหนดราคากลางให้เป็นไปตามแนวทาง
มต ิคณะรัฐมนตรี หรือกระทรวงการคลัง 
พร้อมประกาศ เผยแพร่ราคากลางและ
รายละเอียดการค านวณราคา กลางใน
ช่องทางที่ก าหนด 

ส านักปลัด  ต.ค. 64 

-               
ก.ย. 65 

1. ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่าง
ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด  
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป
รายงานงานก่อสร้าง รวมทั้งก าหนด 
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคา
กลางให้ เป็นไปตามแนวทางมติ
คณะรัฐมนตรี หรือ กระทรวงการคลัง 
พร้อมประกาศเผยแพร่ราคา กลางและ
รายละเอียดการค านวณราคากลางใน 
ช่องทางที่ก าหนด เช่น ในระบบ e-GP 
เว็บไซต์ของเทศบาลต าบลเวียง ต้น  

หากมีบคุลากร 
บรรจุ/โอน/ย้าย
เข้า มาใน
หน่วยงาน ควร 
ให้ส านักปลัด  
และหัวหน้าส่วน 
ราชการต้นสังกัด 
แจ้งให้ทราบถึง 
มาตรการต่าง ๆ 
ดังกล่าวของ 
หน่วยงาน 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ข้อเสนอแนะ 

7. มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต  
 

1.  จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
การทุจริต 
2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 
3. รายงานข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 
 

ส านักปลัด  ต.ค. 64 

-               
ก.ย. 65 

1.  มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
การทุจริต 
2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับ
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
3. มีการรายงานข้อมูลสถิติการรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต ใน website  
www.weang.go.th 
 

หากมีบุคลากร 
บรรจุ/โอน/ย้าย
เข้า มาใน
หน่วยงาน ควร 
ให้ส านักปลัด  
และหัวหน้าส่วน 
ราชการต้นสังกัด 
แจ้งให้ทราบถึง 
มาตรการต่าง ๆ 
ดังกล่าวของ 
หน่วยงาน 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ข้อเสนอแนะ 

8. มาตรการในการสร้าง 
จิตส านึกและความตระหนักแก่
บุคลากร  
 

1. จัดท าแนวทางปฏิบัติหรือคู่มือการสร้าง
จิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากร 

ส านักปลัด  ต.ค. 64 

-               
ก.ย. 65 

1. มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
เทศบาลต าบลเวียงเพ่ือสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนัก ในวันที่ 25 มกราคม 
2565 

หากมีบุคลากร 
บรรจุ/โอน/ย้าย
เข้า มาใน
หน่วยงาน ควร 
ให้ส านักปลัด  
และหัวหน้าส่วน 
ราชการต้นสังกัด 
แจ้งให้ทราบถึง 
มาตรการต่าง ๆ 
ดังกล่าวของ 
หน่วยงาน 

 

 

 


