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รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2563
ของเทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
สถานะ
ลำดับ
ที่

มาตรการภายใน

ไม่มีการ
ดำเนินการ

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ

ดำเนินการ
แล้ว

1

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (คลิกดูรายละเอียดมาตรการ)
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเป็นการ
ทั่วไปทุกช่องทาง
(๑) ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
(2) ตรวจสอบข้อมูลที่เผยแพร่ให้เป็นปัจจุบัน
(3) ตรวจสอบระบบเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา



2

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (คลิกดูรายละเอียดมาตรการ)
เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการ
ดำเนินกิจการของเทศบาลตำบล โดยจัดช่องทางให้ดังนี้
(๑) จดหมายข่าว
(๒) การให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลปะทิว
(www.pathiocity.com)
(๓) จัดตั้งกลุ่มไลน์ "@แจ้งข่าวชุมชน ทต.ปะทิว" เพื่อให้ประชาชน
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่มีที่พักอาศัย และมีตั้งสำนักงาน/ทีท่ ำการอยู่ใน
พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลปะทวิ ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
สามารถสอบถามข้อสงสัย แจ้งปัญหาความต้องที่ ตี้องการให้เทศบาล
ตำบลปะทิว ดำเนินการแก้ไข
(๔) จัดเช่าตู้ ปณจ.15
(๕) จัดรายการสนทนาประสาท้องถิ่นกับเทศบาลตำบลปะทิว 91.5
MHz.



ไม่สามารถ
ดำเนินการ
ได้

หมายเหตุ

@ จั ด รายการสนทนาประสาท้ อ งถิ ่ น กั บ
เทศบาลตำบลปะทิว 91.5 MHz. ได้ยุติการ
ดำเนินการ เนื่องจากพบว่าประชาชนรับฟังมี
จำนวนไม่มาก และมีข้อจำกัดด้านบุคลากรผู้
ดำเนินรายการ

-๒สถานะ
ลำดับ
ที่

มาตรการภายใน

ไม่มีการ
ดำเนินการ

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ

ดำเนินการ
แล้ว

3

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (คลิกดูรายละเอียด
มาตรการ)
(1) เปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
(2) เปิดเผยราคากลางทาง
(3) รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน รายงานผลการจัดหา
พัสดุในรอบปีงบประมาณ และรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตาม
แผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ
ห้ามมิให้บุคลากรของเทศบาลตำบลปะทิวเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างทุกรณี
(4) ห้ามมิให้บุคลากรของเทศบาลตำบลปะทิวใช้อำนาจในตำแหน่ง
หน้าที่ดำเนินงานโครงการที่เอื้อผลประโชน์กับตนเอง
(5) ห้ า มมิ ใ ห้ บ ุ ค ลากรของเทศบาลตำบลปะทิ ว ซึ ่ งปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างยอมให้ผู้อื่นอาศัยหน้าที่ของตนหาประโยชน์จาก
การจัดซื้อจัดจ้างกับเทศบาลตำบลปะทิว
(6) จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กระบวนการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน และแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วันทำการ
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มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (คลิกดูรายละเอียดมาตรการ)
จัดให้มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านทางช่องทางการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ ดังนี้
(๑) ร้องเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ หรือจังหวัด
(๒) ร้องเรียนทางจดหมายไปยัง ตู้ ปณ.๑๕ ปณจ.ปะทิว ๘๖๑๖๐
(๓) ร้องเรียนผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์
www.pathiocity.com
(4) จัดให้มีการบริหารจัดการส่ง/ติดตามเรื่องเรียนให้กับส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน



ไม่สามารถ
ดำเนินการ
ได้

หมายเหตุ

-๓สถานะ
ลำดับ
ที่

มาตรการภายใน

ไม่มีการ
ดำเนินการ

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ

ดำเนินการ
แล้ว
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มาตรการป้องกันการรับสินบน (คลิกดูรายละเอียดมาตรการ)
(1) ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด
(2) วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ
(3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกและด้วยความโปร่งใสสามารถให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้
(4) คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน/ส่วนรวมของทางราชการเป็น
หลัก และความถูกต้องยุติธรรม ความสมเหตุสมผลประกอบด้วย
(5)ดำเนินการให้มี การใช้จ ่ายเงิน/ทรั พย์สิ นของหน่ว ยงานอย่ า ง
ประหยัด คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด
(6) ไม่เรียก รับ ยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นไม่ว่าโดยตรง/
อ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการ
เกี่ยวกับการพัสดุเพื่อตนเอง/ผู้อื่น โดยมิชอบ
(7) ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการ
ปฏิบัติหน้าที่
(8) ไม่ให้ข้อมูลภายในที่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง/
พวกพ้องของตน
ฯลฯ
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มาตรการป้ อ งกั น การขั ด กั น ระหว่ า งผลประโยชน์ ส ่ ว นตนกั บ
ผลประโยชน์ส่วนร่วม (คลิกดูรายละเอียดมาตรการ)
กำหนดว่า บุคลากรของเทศบาลตําบลปะทิว ต้องไม่ใช้สถานะหรือ
ตําแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สําหรับตนเองและผู้อื่น ไม่ว่าจะ
เป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญของ
กำนัน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการ
ให้โดยธรรมจรรยา หรือการให้ตามประเพณี



ไม่สามารถ
ดำเนินการ
ได้

หมายเหตุ

-๔สถานะ
ลำดับ
ที่
7

มาตรการภายใน

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ (คลิกดูรายละเอียดมาตรการ)
การใช้ดุลยพินิจของฝ่ายปกครองให้เป็นตามที่กฎหมายกำหนด อัน
จะส่งผลให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบ
เรียบร้อย และปลอดภัยของสังคมส่วนรวม เทศบาลตำบลปะทิว

ไม่มีการ
ดำเนินการ

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ

ดำเนินการ
แล้ว

ไม่สามารถ
ดำเนินการ
ได้

หมายเหตุ



ประเมิน เมื่อ 1 มิถุนายน 2563

