
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินการ 
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม 

อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
 



 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้กำหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ตังต่อไปนี้ 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีดำเนินการ ผู้รับผิดขอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1. มาตรการให้
ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามี
ส่วนร่วม 

ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ร่วมแสดง
ความคิดเห็น รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ
การดำเนินการ หรือ
การปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลและส่วนราชการ
ภายในอย่างเป็นระบบ 

สำนักปลัดฯ ต.ค. 63 
ถึง 

มี.ค. 64 

  การมีตู้รับฟังความ
คิดเห็น และเปิด
ช่องทางติดต่อผ่านเว็บ
ไซด์ อบต.บางพรม 

ในครั้งถัดไปอาจมี
การจัดทำเอกสาร
ให้ประชาชน
ผู้รับบริการแสดง
ความคิดเห็น
เพ่ิมเติม 

2. มาตรการ
ส่งเสริมความ
โปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

มีการลงข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้าง ในเว็บไซด์ 
อบต.บางพรม และ 
ระบบ e – Gp 
ของกรมบัญชีกลาง 
ตลอดจนปิดประกาศ ณ 
ที่ทำการ อบต.บางพรม  

กองคลัง ต.ค. 63 
ถึง 

มี.ค. 64 

  มีประกาศการจัดซื้อ
จัดจ้าง และรายงาน
ผลการเผยแพร่ข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้าง
ระหว่างเดือน ตุลาคม 
2563 – มีนาคม 
2564 ตามท่ีกำหนด 

- 

3. มาตรการ
จัดการข้อ
ร้องเรียน 
การทุจริต 

เปิดช่องทางการติดต่อ
รับเรื่องร้องเรียนผ่าน
ระบบต่างๆ ตามที่ 
อบต.บางพรม กำหนด 

สำนักปลัดฯ ต.ค. 63 
ถึง 

มี.ค. 64 

ยังไม่มีการร้องเรียน
เกี่ยวกับเรื่องการ
ทุจริตในรอบ 6 เดือน 

- 

4. มาตรการ
ป้องกันการให้
หรือรับสินบน 

กำหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเพ่ือปฏิบัติตนใน
กรอบมาตรการที่
กำหนด 

สำนักปลัดฯ ต.ค. 63 
ถึง 

มี.ค. 64 

ไม่มีปรากฏเรื่องการ
เรียกรับสินบนแต่
ประการใด 

- 

5. มาตรการ
ป้องกันการ
ขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

กำหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเพ่ือปฏิบัติตนใน
กรอบมาตรการที่
กำหนด 

สำนักปลัดฯ ต.ค. 63 
ถึง 

มี.ค. 64 

ไม่มีปรากฏเรื่องการ
เรียกรับสินบนแต่
ประการใด 

- 

 



2 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีดำเนินการ ผู้รับผิดขอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

6. มาตรการ
ตรวจสอบการ
ใช้ดุลพินิจ 

ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ
โดยนำระเบียบ กฎหมาย
ที่เก่ียวข้องมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และลดการ 
ใช้ดุลพินิจลง 

สำนักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษาฯ 

ต.ค. 63 
ถึง 

มี.ค. 64 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
โดยอาศัยระเบียบฯ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
และลดการใช้ดุลพินิจ 

พยายามไม่มี
การใช้ดุลพินิจ
ในการปฏิบัติ 
งาน 

7. มาตรการ 
“การบริหาร 
งานตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ขององค์การ
บริหารส่วน
ตำบล 
บางพรม” 

กำหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเพ่ือปฏิบัติตนใน
กรอบมาตรการที่กำหนด 

สำนักปลัดฯ ต.ค. 63 
ถึง 

มี.ค. 64 

ไม่มีปรากฏเรื่องการ
ไม่ปฏิบัติตนตามหลัก
ธรรมาภิบาลปรากฎ
แต่ประการใด 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม                                                                                                                        
ที่       สส 73701/   -                                  วันที ่  2  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 
เรื่อง    รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม         
ในภาพรวมมีระดับคะแนน 66.59 จัดอยู่ในระดับ C โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วน
ตำบลบางพรม ได้ดำเนินการกำหนดมาตรการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด ITA ในรอบปีปัจจุบัน 

 ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ดำเนินการและสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
                                                               

  (นายโอภาส  ลิ้มสุวรรณ์) 
          รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม 
 

 

ความเห็นปลัด……………-………………………                    ความเห็น ......................-................................... 
 

 ร้อยตรี         ร้อยตรี 
                  (ประทิน  ปานอุทัย)            (ประทิน  ปานอุทัย) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม               ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ปฏิบัติหน้าที่                   
                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม 
 
 

 


