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รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ของเทศบาลต าบลบ้านปล้อง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ตามที่ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของเทศบาลต าบลบ้านปล้อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 และได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยมีการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังต่อไปนี้ 

 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1. ให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ฝึกอบรมหรือประชุม
พนักงานหน่วยงาน
เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส านักปลัด ต.ค. 64 

ถึง 

ก.ย. 65 

จ าท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
และพนักงานจ้างเหมา
บริการ เรื่อง ผล 
ประโยชน์ทับซ้อน โดย
สามารถดูรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ของเทศบาล 
http://www.banplong.
go.th/ 
และท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง 

การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
2019 ท าให้ไม่
สามารถจัด
อบรมได้ เมื่อ
สถานการณ์
ดังกล่าวดีขึ้น  
จึงเห็นควรจัด
อบรม โดย
ค านึงถึง
มาตรการ
ป้องกันการแพร่
ระบาด อย่าง
เคร่งครัด 

2. ให้ความรู้เรื่อง
การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่อง
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์หรือ
สื่อสารสนเทศของ
หน่วยงาน 

ส านักปลัด ต.ค. 64 

ถึง 

ก.ย. 65 

จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ลงใน 
เว็บไซต์ของเทศบาล 
http://www.banplong.
go.th/ 
เช่น หัวข้อ ITA วีดีทัศน์สื่อ
เรียนรู้การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ จ านวน 
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7 ตอน 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

3. การเปิดเผย
ข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่
ผู้มาใช้บริการอย่าง
ถูกต้องตรงไปตรงมา 
และมีแนวทางใน
การให้ผู้มาติดต่อ
อย่างโปร่งใส 

จัดท าประกาศไม่
เรียกร้องประโยชน์อื่น
ใดในการปฏิบัติหน้าที่ 
และมีการจัดท า
ประกาศไม่เรียกรับ
ผลประโยชน์หรือ
ทรัพย์สินใด ๆ 

ส านักปลัด ต.ค. 65 

ถึง 

มี.ค. 65 

จัดท าประกาศมาตรการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและแนวทางการ
ตรวจสอบบุคลากร 
ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดซื้อจัด
จ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๖5 และประกาศ
นโยบายไม่รับของขวัญ 
(No Gift Policy) 
ประจ าปี พ.ศ 2565  
โดยเผยแพร่ประกาศ
ดังกล่าว ลงใน เว็บไซต์
ของเทศบาล 
http://www.banplong.
go.th/ 

 

4. เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การร้องเรียน การให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือให้
บุคลากร สาธารณชน
รับทราบ เพ่ือน าไป
ปรับปรุงการด าเนินงาน 

ส านักปลัด ต.ค. 64 

ถึง 

ก.ย. 65 

1. จัดท าช่องทางการร้อง
ทุกข์ร้องเรียน ร้องเรียน
ทุจริต และการให้
ข้อเสนอแนะ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของเทศบาล 
http://www.banplong.
go.th/ 
2. จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
และเผยแพร่ ในเว็บไซต์
ของเทศบาล 
http://www.banplong.
go.th/ 
3. จัดท าแนวปฏิบัติการ
จัดการ เรื่อง ร้องเรียนการ
ทุจริต/แจ้งเบาะแสด้าน
การทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ และเผยแพร่ ใน
เว็บไซต์ของเทศบาล 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอ
บ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

5. มีการมอบหมาย
งาน การปฏิบัติงาน 
รวมถึงการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามระดับ
คุณภาพของงาน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

1. สร้างความเข้าใจ
ร่วมกันเกี่ยวกับเกณฑ์
การประเมินและการ
ท างาน 
2. ผู้บริหารเน้นย้ าในท่ี
ประชุมเรื่องความเป็น
ธรรมในการประเมิน 
เพื่อเพิ่มความตระหนัก
ให้กับหัวหน้างาน 

ส านักปลัด/
ทุกกอง 

ต.ค. 64 

ถึง 

ก.ย. 65 

1. ผู้บังคับบัญชา
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
รอบ เดือน ต.ค. 64 ถึง 
มี.ค. 65 ตามระดับ
คุณภาพของงาน โดยไม่
เลือกปฏิบัติ 

2. ผู้บริหารมีการประชุม
ของหัวหน้าส่วนราชการ 
และได้เน้นย้ าในที่ประชุม
เรื่องความเป็นธรรมในการ
ประเมิน เพ่ือเพ่ิมความ
ตระหนักให้กับหัวหน้าส่วน
ราชการ 

 

 


