
 

รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ของเทศบาลต าบลบ้านสา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 ตามที่ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลต าบลบ้านสา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
และได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลบ้านสา                 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
เทศบาลต าบลบ้านสา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้.- 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1.เพิ่มประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 

1) ปรับปรุงข้อมลู
ข่าวสารการ
ประชาสมัพันธ์ ต่าง ๆ 
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
2) ปรับปรุงเว็บไซต์ให้
ทันสมัย 
3) เพิ่มช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร เช่น line 
facebook เป็นต้น 

ส านักปลัดฯ ม.ค.64-มี.ค. 64 1.ด าเนินการ
ปรับปรุงเว็บไซต์ 
ของเทศบาล เมื่อ
วันท่ี 29 ม.ค.64 
2.มอบหมายให้มี
เจ้าหน้าท่ีดูแลเพื่อ
ลงข้อมูลข่าวสารใน
เว็บไซต์ใหเ้ป็น
ปัจจุบัน ในการ
ประชุมประจ าเดือน 
กุมภาพันธ ์2564 
3.ด าเนินการจดัท า 
line และ 
facebook ของ 
เทศบาล 

หากมีบุคลากร
บรรจ/ุโอน/ย้ายเข้า
มาใหม่ ควรให้
ส านักปลดัฯ แจ้ง
ให้ทราบถึงการน า
ข้อมูลข่าวสาร/ 
กิจกรรม ท่ีต้องการ
จะประชาสัมพันธ์
มาลงเว็บไซต์ หรือ
แจ้งข่าวสารในสื่อ
สังคมออนไลน ์
 

2.ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งในในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

-รณรงค์ให้ความรู้เรื่อง
การประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ผา่นสื่อสังคม
ออนไลน์ หรือสื่อ
สารสนเทศของหน่วยงาน 

ส านักปลดัฯ ม.ค. 64-มี.ค. 64 จัดประชุมช้ีแจง
และให้ความรู้ใน
การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ 
ในการประชุม
ประจ าเดือน
มีนาคม 2564 

- 

3.การสร้างฐาน
ความคิดแยกแยะ
ประโยชนส์่วนตัวและ
ประโยชนส์่วนรวม 

1) เสริมสร้างฐานคิด
แยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวม ในรูปแบบการ
จัดอบรม การประชุม 
หรือการจดัท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์รณรงค ์
2) จัดท าคู่มือแนวทาง
ปฏิบัติในการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 

 ม.ค. 64-ก.ย. 64 1.จัดประชุมชี้แจง
การแยกแยะเรื่อง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และประโยชน์
ส่วนรวม และ
แนวทางปฏิบัติใน
การใช้ทรัพย์สินของ
หน่วยงาน เมื่อวันท่ี 
29 ม.ค. 64 

ควรจัดให้มีการ
อบรมหรือประชุม
บ่อย ๆ เป็นการ 
ย้ าเตือนเพื่อให้จ า
ได ้
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

    2.จัดท าคูม่ือ
แนวทางปฏิบัติใน
การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ   

 

4.คณุภาพการ
ด าเนินงาน 

สร้างความโปร่งใสใน
การด าเนินงานและการ
ให้บริการแก่ประชาชน 
ดังนี ้
1) มุ่งเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการท างานให้
มีจิตสาธารณะ พร้อม
ให้บริการประชาชน
อย่างเต็มก าลังความ 
สามารถ 
2) จัดท าและเผยแพร่
ขั้นตอนในการให้บริการ 
ผู้รับผิดชอบ และ
ระยะเวลาการให้บริการ
แก่ผู้รับบริการ ผูม้าตดิต่อ 
หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
ทราบอย่างชัดเจน เพื่อ
แสดงให้เห็นความโปร่งใส
ในการให้บริการ 
3) จัดท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจในการรับ
บริการ 
4) จัดท าโครงการยกย่อง
ผู้ปฏิบัติงานท่ีมคีวาม
คุณธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น 

-ส านัก
ปลัดเทศบาล 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

ม.ค. 64-ก.ย. 64 1.จัดประชุมให้
ความรู้และ
เสรมิสร้างในเรื่อง     
จิตสาธารณะในการ
ให้บริการประชาชน 
เมื่อวันท่ี 15 มี.ค. 
64 
2.จัดท าและ
เผยแพร่ขั้นตอนการ
ให้บริการ ผูร้ับผดิ
ขอบ และระยะเวลา
ในการให้บริการ   
ไว้อย่างเปิดเผย 
3.โครงการยกย่อง
ผู้ปฏิบัติงานท่ีมี
ความคุณธรรมใน
การปฏิบัตริาชการ
และให้บริการ
ประชาชนดีเด่น 
 

ควรจัดให้มีการ
อบรมหรือประชุม
บ่อย ๆ เพื่อเป็น
การกระตุ้น   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-3- 
 

การจัดท าเว็บไซต์ของเทศบาล 
 

 
 
 

จัดประชุมชี้แจงและให้ความรู้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั  
ในการประชุมประจ าเดือนมีนาคม 2564 
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จัดประชุมชี้แจงการแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม และแนวทางปฏิบัติในการใช้
ทรัพย์สินของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 64 
 

 
 
 
 

จัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของราชการ   
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จัดประชุมให้ความรู้และเสริมสร้างในเรื่องจิตสาธารณะในการให้บริการประชาชน เม่ือวันที่ 15 มี.ค. 64 

 
 
 

โครงการยกย่องผู้ปฏิบัติงานที่มีความคุณธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  
ประจ าปี 2563 

(ส าหรับในปี 2564 คาดว่าจะด าเนินการในเดือน กรกฎาคม 2564) 
 

 
 
 
 

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


