รายงานผลการดาเนินการ
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ของเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕
( ๖ เดือนแรก)

การดาเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการ
วิธีการดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
๑.การสร้างโครงสร้าง ๑.ประสานผู้จัดทาเว็บไชต์ในการ สานักปลัดเทศบาล
ม.ค.-มี.ค.
ของเทศบาล
ปรับปรุงหน้าหลักเป็นโครงสร้าง
ต่อไป
๒.ให้ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
เอกสารประกาศให้ประชาชน
ทราบ
๒.Social Network จัดทาเฟชบุ๊ค/เพจ ลิ้งค์เชื่อมของ
สานักปลัดเทศบาล
ม.ค.-มี.ค.
หน่วยงานหน้าเว็บไชต์

๓.แผนการดาเนิน
จัดทารายงานกากับติดตามการ
งานกากับติดตามการ ดาเนินงานประจาปี 6 เดือน
ดาเนินงานประจาปี
รอบ ๖ เดือน

สานักปลัดเทศบาล

เม.ย.

ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ผลการดาเนินการ
จัดทาโครงสร้างของเทศบาล
รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบและ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบในเว็บไซต์

ข้อเสนอแนะ
ประสานผู้จัดทาเว็บไซต์การ
จัดทาหน้าหลักใหม่
ปีงบประมาณถัดไป

-จัดทาเฟชบุ๊ค
-เพจบ้านแม่ข่า
ลิ้งเชื่อมกับเว็บไซต์บ้านแม่ข่า
เรียบร้อยแล้ว
-ประสานกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น การจัดทาเว็บศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาล และ
ประชาสัมพันธ์ในเว็บไชต์บ้านแม่ข่า
และติดประชาสัมพันธ์ บอร์ด
สานักงาน
-รายงานติดตามแผนการดาเนินงาน 6 กากับติดตามแผนการ
เดือนแรก แล้ว
ดาเนินการ ๖ เดือนหลังต่อไป

มาตรการ
๔. จัดทาคู่มือ
ประชาชน
๕. จัดทาข้อมูลสถิติ
การให้บริการ

วิธีการดาเนินการ
จัดทาคู่มือประชาชน
จัดทาข้อมูลสถิติการให้บริการ

ผู้รับผิดชอบ
ทุกกอง

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
ม.ค.-มี.ค.

กองสาธารณสุข

รายไตรมาส/
เม.ย.

๖. รายงานผลการ
รายงานผลการสารวจความพึง
สารวจความพึงพอใจ พอใจในการให้บริการ
ในการให้บริการ

สานักปลัด/กองคลัง

ราย ๖ เดือน

๗. E-Service

สานักปลัดเทศบาล

ม.ค.-,มี.ค.

จัดทาระบบข้อมูลการยื่นขอรับ
บริการออนไลน์

ผลการดาเนินการ

ข้อเสนอแนะ

-จัดทาคู่มือสาหรับการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ
-จัดทาข้อมูลสถิติการให้บริการรายไตร
มาศ / ๖ เดือนแรก
งานบริการประชาชนประชาสัมพันธ์ทั้ง
เว็บไซต์และติดประชาสัมพันธ์ที่
สานักงาน
-สารวจความพึงพอใจในการให้บริการ
งานทะเบียนราษฎร การอานวยความ
สะดวกของเจ้าหน้าที่ สถานที่ให้การ
บริการ การบริการตามอานาจหน้าที่
และงานจัดเก็บรายได้ พร้อม
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ และติด
ประกาศบอร์ดสานักงาน
-จัดทาระบบข้อมูลการยื่นแบบคา
ขอรับบริการออนไลน์ ขึ้นเว็บไซต์
-จัดทาคาร้องทั่วไป ออนไลน์
-จัดคาระบบการร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบออนไลน์

กากับให้จัดทาคู่มือปฏิบัติงาน
ทุกกอง
กากับให้จัดทามูลสถิติ เป็น
ประจารายไตรมาส/๖ เดือน
ต่อไป

กากับ ติดตาม การดาเนินการ
รายไตรมาส /๖ เดือน ต่อไป

ติดตาม การให้บริการทาง
ออนไลน์และรายงานให้
ผู้บริหารท้องถิ่นต่อไป

มาตรการ

วิธีการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
รายไตรมาส/
เม.ย.

๘. การ
ประชาสัมพันธ์
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี
๙. การสรุปผล/
รายงาน การจัดซื้อ
จัดจ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสดุ/
๑๐. การ
ประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

-การประชาสัมพันธ์แผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจาปี รอบ ๖
เดือนแรก ๖ เดือนหลัง/รายไตร
มาส
-การสรุปผล/รายงาน การจัดซื้อ
จัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ/
ขึ้นเว็บไซต์ทุกเดือน

กองคลัง

กองคลัง

รายไตรมาส/
เม.ย.

- การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ครบตามหลักเกณฑ์

สานักปลัดเทศบาล

ม.ค.-มี.ค.

๑๑. การร้องเรียน
การทุจริต

-ประสานผู้จัดทาเว็บไซต์ ให้มี
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต และ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
สถิติการร้องเรียนฯ

สานักปลัดเทศบาล

ม.ค-มี.ค.

ผลการดาเนินการ
-ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี ขึ้นเว็บไซต์

ข้อเสนอแนะ
กากับ ติดตาม การดาเนินการ
ตามแผนการใช่จ่าย
งบประมาณฯ ต่อไป

การสรุปผล/รายงาน การจัดซื้อจัดจ้าง กากับติดตามการรายงานผล
หรือแผนการจัดหาพัสดุ/ ขึ้นเว็บไซต์ การดาเนินการ กองคลัง และ
ทุกเดือน
ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์และ
บอร์ดสานักงานต่อไป
-ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การบริหาร กากับให้งานการเจ้าหน้าที่
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ระเบียบข้อ
-ประชุมชี้แจ้งให้พนักงานทราบในการ กฎหมายที่เปลี่ยนแปลงหรือ
ประชุมประจาเดือน
เพิ่มเติมอยู่เสมอ ให้ทราบและ
-ติดประชาสัมพันธ์ให้ทราบ บอร์ด
แจ้งในที่ประชุมประจาเดือน
สานักงาน
-จัดทาแบบร้องเรียนออนไลน์ และ
-ประสานผู้จัดทาเว็บไซต์ ให้มี
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ และเพจ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
บ้านแม่ข่า
ทุจริต
-ประสานผู้จัดทาเว็บไซต์ ให้มีช่องทาง -กากับ ติดตาม รายงานผล
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และ
การร้องเรียน รายไตรมาส
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการร้องเรียน
ฯ (ปีงบประมาณถัดไป)

มาตรการ

วิธีการดาเนินการ

๑๒.การเปิดโอกาสให้ -ประชาสัมพันธ์การเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม
เกิดการมีส่วนร่วม

๑๓. เจตจานงสุจริต
ของผู้บริหาร

-ประชาสัมพันธ์เจตจานงของ
ผู้บริหาร/ภาพประกอบ

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
ม.ค.-มี.ค.

สานักปลัดเทศบาล

ม.ค-มี.ค.

ผลการดาเนินการ

ข้อเสนอแนะ

-ประชาสัมพันธ์การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วมการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
-การพิจารณาช่วยเหลือประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและติดโควิด-19
-ประชาสัมพันธ์ รายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บุคคลภายนอกและภายใน ในเว็บไชต์
บ้านแม่ข่า เพจ และกลุ่มไลน์เทศบาล
-ประชุมประจาเดือน แจ้งพนักงาน
เทศบาลให้ทราบถึงเจตจานงของ
ผู้บริหาร
-แจ้งมาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ ประจาปีงบประมาณ
-แจ้งนโยบายไม่รับของขวัญ
-นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕
-แจ้งจรรยาบรรณของข้าราชการฯ
๒๕๖๕
-มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วน
ร่วมในการดาเนินงานของเทศบาล
ประจาปี ๒๕๖๕
-ติดประกาศบอร์ดสานักงาน
-ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

-การดาเนินการ เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
และทั่วถึงการบริการ
สาธารณะ
-ต้องถ่ายรูปและ
ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์
-ควรถ่ายรูปและ
ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์
อย่างต่อเนื่อง

มาตรการ
๑๔. การประเมิน
ความเสี่ยง

๑๕.การรายงาน
แผนปฏิบัติการป้อง
ก้นการทุจริต

วิธีการดาเนินการ
-การจัดทาแผนความเสี่ยง/การ
ติดตามความเสี่ยง

-การรายงานแผนปฏิบัติการป้อง
ก้นการทุจริต รอบ ๖ เดือน/
รายงานผลการดาเนินการป้องกัน
ทุจริต ประจาปี
๑๖ มาตรการ
-จัดทา / รายงานผลการ
ส่งเสริมความโปร่งใส ดาเนินการตามมาตรการส่งเสริม
และป้องกันการ
ความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริต
ทุจริต

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
ธ.ค.

สานักปลัดเทศบาล

เม.ย.

สานักปลัดเทศบาล

ม.ค.-มี.ค.

ผลการดาเนินการ

ข้อเสนอแนะ

-ประชุมคณะทางานฯในเดือน ธ.ค.
๖๔
-จัดทาแผนความเสี่ยง/การติดตาม
ความเสี่ยง
-ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
-รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต
-ประชาสัมพันธ์ขึ้นเว็บไซต์
-ประชาสัมพันธ์ บอร์ดสานักงาน
-ประชุมคณะทางาน ชี้แจงการผลการ
ดาเนินงาน ประเมิน ITA ของ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อพัฒนาและ
ดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานตรวจประเมิน และกาหนด
แนวทางให้กองที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่อง หรือข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา ปรับปรุงการดาเนินงาน
-จัดทา / รายงานผลการดาเนินการ
ตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการ และกาหนดให้กองที่
เกี่ยวข้องรับผิดชอบดาเนินงานตาม
รายไตรมาส หรือรอบระยะเวลา ๖
เดือน

คณะกรรมการ ติดตามแผน
ความเสี่ยงและรายงานให้
ผู้บริหารท้องถิ่น ทราบทุก 6
เดือน
คณะกรรมการ ติดตามแผน
ความเสี่ยงและรายงานให้
ผู้บริหารท้องถิ่น ทราบทุก 6
เดือน
-ต้องดาเนินการเพื่อพัฒนา
และดาเนินการ อย่างต่อเนื่อง
-ควรประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์
ของเทศบาล

มาตรการ
(ต่อ) ๑๖ มาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการ
ทุจริต

วิธีการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินการ
-มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วน
ร่วมในการดาเนินงานของเทศบาล
ประจาปี ๒๕๖๕
-มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕
-การประกาศ กาหนดหลักเกณฑ์และ
อัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ ของเทศบาลฯ
-เข้าร่วมประชุมทาง ZOOM ของ
ปปช. รับฟังข้อเสนอแนะการ
ดาเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
-เข้าร่วมประชุม/อบรม จาก หน่วยงาน
ปปช.ชม มาชี้แจง เสนอแนะ ที่ห้อง
ประชุมไชยปราการ
-ประชาสัมพันธ์ขึ้นเว็บไซต์
-ติดประชาสัมพันธ์บอร์ด สนง.

ข้อเสนอแนะ

