
  

การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ของเทศบาลต าบลบุสูง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ตามที่ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลต าบลบุสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้ก าหนดมาตรมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลบุสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใสของ            
เทศบาลต าบลบุสูง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี ้ 

แนวทาง/มาตรการ วิธ การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

- เสริมสร้างการมีส่วนร่วม 
ของผู้บริการ 

- ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม 
และความโปร่งใสตามหลัก      
ธรรมาภิบาล                               
- มอบนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใส                               
- รายงานผลการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสให้
ผู้บริหารท้องถิ่น รับทราบ 

ส านักปลัด ตุลาคม 2564 ถึง 
เมษายน 2565 

- จัดการประชุมประจ าเดือน
ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ 
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 และ
การ ประชุมพนักงานเทศบาล
พนักงาน งานจ้าง เมื่อวันที่ 2 
ธันวาคม 2564 

 

- ให้ความรู้ เกี่ยวกับการ 
ป้องกันผลประโยชน์ทับ 
ซ้อน 

- เผยแพร่ประชุมจัดท าสื่อ 
ประชาสัมพันธ์จัดท ามาตรการ 
ป้องกันการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน ์ส่วนร่วม 

ส านักปลัด ตุลาคม 2564 ถึง 
เมษายน 2565 

- จัดประชุมชี้แจงมาตรการป้องกัน 
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนร่วม 
ประชุมประจ าเดือน ผู้บริหารและ 
หัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันที่  1 
ธันวาคม 2564 และการประชุม 
พนักงานเทศบาลพนักงานงานจ้าง 
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 

- หากมีบุคลากรบรรจุ/ 
โอน/ย้าย เข้ามาใน 
หน่วยงาน ควรให้ ส านัก
ปลัดเทศบาล แจ้งให้
ทราบถึง มาตรการต่างๆ 
ดังกล่าว 



 

แนวทาง/มาตรการ วิธ การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

- การมอบหมายงานการ 
ปฏิบัติงานการประเมินผล 
การปฏิบัติงานตามระดับ 
คุณภาพของงานโดยไม่ 
เลือกปฏิบัติ 

- จัดท ารายละเอียดต าแหน่งงาน
และ เกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน อย่างชัดเจนและ
เปิดเผย 

ส านักปลัด ตุลาคม 2564 ถึง 
เมษายน 2565 

1. จัดประชุมแจ้งการมอบหมาย 
งาน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 
โดยมีบุคลากรเข้าร่วมการประชุม 
ครบทุกคน                            
2. จัดประชุมคณะกรรมการ 
ประเมินประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานครู พนักงานจ้าง ลูกจ้าง 
ทั่วไป เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 

 

- เสริมสร้างการรับรู้ให้กับ 
บุคลากร 

- เสริมสร้างการรับรู้ให้บุคลากรมี 
ความสนใจในการการใช้จ่าย 
งบประมาณ แผนการจัดซื้อจัด
จ้าง จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ 

กองคลัง ตุลาคม 2564 ถึง 
เมษายน 2565 

จั ด ป ร ะชุ ม แ จ้ ง ผ ล ก า ร ใ ช้ จ่ า ย 
งบประมาณแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
การจัดท ารายงานผลการใช้จ่าย งบ
ประมาณฯ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 
2564 โดยมีบุคลากรเข้าร่วมการ 
ประขุมครบทุกคน 

 

- มีแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับ การใช้ทรัพย์ของ
ราชการ ที่ถูกต้อง 

- จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติในการ 
ทรัพย์สินของราชการสร้างระบบ
การ ตรวจก ากับดูแลและติดตาม 
ตรวจสอบการยืม-คืน 

กองคลัง ตุลาคม 2564 ถึง 
เมษายน 2565 

- จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติใน 
การยืมใช้ทรัพย์สินของเทศบาล เมื่อ
วันที่ 6 เมษายน 2565 

- หากมีบุคลากรบรรจุ/ 
โอน/ย้าย เข้ามาใน 
หน่วยงาน ควรให้ ส านัก
ปลัดเทศบาล แจ้งให้
ทราบถึง มาตรการต่างๆ 
ดังกล่าวของ หน่วยงาน 

 



 

แนวทาง/มาตรการ วิธ การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

- การปรับปรุงพัฒนาการ 
ปฏิบัติงานการให้บริการผู้ 
มาติดต่อราชการที่เป็นไป 
ตามข้ันตอนระยะเวลาที่ 
ก าหนด 

- ทบทวนปรับปรุงการลดขั้นตอน
และ ระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการให้เป็น ปัจจุบัน 

ทุกส านัก/กอง ตุลาคม 2564 1. จัดประชุมคณะกรรมการท างาน 
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลา 
ปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 
2564 

 

- เพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
สื่อสาร 

- เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลัก
ของ หน่วยงาน –ประชุม
ประจ าเดือนผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ พนักงาน เทศบาล 
พนักงานจ้าง เพื่อ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร ต่างๆ 

ทุกส านัก/กอง ตุลาคม 2564 ถึง 
เมษายน 2565 

- ประชาสัมพันธ์แผนผังขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์ เทศบาล 
เปิดเผยข้อมูลใน 
www.busung.go.th                 
- ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน 
เทศบาล พนักงานจ้างทุกเดือน 

 

 


