รายงานผลการดาเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตาบลนาอ้อประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามที่เทศบาลตาบลนาอ้อได้ดาเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตาบลนาอ้อ ปีงบประมาณ 2563 และได้กาหนดมาตรการ/แนวทางในการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้มีการดาเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้
มาตรการ/แนวทาง
1. มาตรการ การ
ปฏิบัติหน้าที่ ในการ
ลดขั้นตอนในการ
ให้บริการของ
เจ้าหน้าที่
2. มาตรการด้านการ
ใช้งบประมาณ

วิธีการดาเนินการ
จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่เพื่อให้มีแนว
ทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ลดขั้นตอนการให้บริการ
ประชาชน
เผยแพร่ข้อมูลการใช้จ่าย
งบประมาณ แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การเบิกจ่ายงบประมาณ จัด
ทารายงานผลใช้จ่าย
งบประมาณทุกเดือน เพื่อให้
บุคลากรในหน่วยงานและ
ประชาชนได้รับทราบ

ผู้รับผิดชอบ
ทุกส่วนราชการ

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2563
ถึง
กันยายน 2564

กองคลัง

ตุลาคม 2563
ถึง
กันยายน 2564

ผลการดาเนินการ
ทุกส่วนราชการมีการจัดทาคู่มือ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และเผยแพร่ในเว็ปไซต์ของ
เทศบาลตาบลนาอ้อ
www.tessabanna-o.go.th
มีการเผยแพร่ข้อมูลการใช้จ่าย
งบประมาณ แผนการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ จัดทา
รายงานผลใช้จ่ายงบประมาณทุก
เดือน และเผยแพร่ในเว็ปไซต์
ของเทศบาลตาบลนาอ้อ
www.tessabanna-o.go.th

หมายเหตุ

มาตรการ/แนวทาง
3. การใช้อานาจของ
ผู้บริหารด้านการ
บริหารงานบุคคล

วิธีการดาเนินการ
-ประกาศเจตจานงของ
ผู้บริหารในการต่อต้านการ
ทุจริตของเทศบาลตาบล
นาอ้อ
-จัดทามาตรการให้ผู้มีส่วนได้
เสียมีส่วนร่วมในการป้องกัน
ทุจริตของเทศบาลตาบล
นาอ้อ
-จัดทาแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาลตาบลนาอ้อ
-จัดทานโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
-จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2563
ถึง
กันยายน 2564

ผลการดาเนินการ
- ดาเนินการจัดทาประกาศเจตจานง
ของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต
ของเทศบาลตาบลนาอ้อและเผยแพร่
ในเว็ปไซต์ของเทศบาลตาบลนาอ้อ
www.tessabanna-o.go.th
-ดาเนินการจัดทามาตรการให้ผู้มสี ่วน
ได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต
ของเทศบาลตาบลนาอ้อและประกาศ
เผยแพร่ในเว็ปไซต์ของเทศบาลตาบล
นาอ้อ www.tessabanna-o.go.th
- ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาล และประกาศ
เผยแพร่ในเว็ปไซต์ของเทศบาลตาบล
นาอ้อ www.tessabanna-o.go.th
- ดาเนินการจัดทานโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคลประกาศ
เผยแพร่ในเว็ปไซต์ของเทศบาลตาบล
นาอ้อ www.tessabanna-o.go.th
- ดาเนินการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3
ปีและประกาศเผยแพร่ในเว็ปไซต์
ของเ เทศบาลตาบลนาอ้อ
www.tessabanna-o.go.th

หมายเหตุ

มาตรการ/แนวทาง
วิธีการดาเนินการ
4. การใช้ทรัพย์สินของ -จัดทาคู่มือและระเบียบการ
ราชการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการสร้าง
ระบบ การกากับดูแลและ
ติดตามตรวจสอบการยืม คืน
และการลงโทษอย่างเคร่งครัด
-จัดทามาตรการส่งเสริมการ
การใช้ดุลพินิจและการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
5. การแก้ไขปัญหา
-จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ
การทุจริต
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
-การจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของ
เทศบาลตาบลนาอ้อ
-จัดทามาตรการจัดการ
ร้องเรียนการทุจริต
-จัดทามาตรการการป้องกัน
การรับสินบน

ผู้รับผิดชอบ
ทุกส่วนราชการ

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2563
ถึง
กันยายน 2564

ผลการดาเนินการ
- ทุกส่วนราชการปฏิบัติตาม
แนวทางและคู่มือการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ
- ทุกส่วนราชการปฏิบัติตาม
มาตรการส่งเสริมการการใช้
ดุลพินิจและการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่

สานักปลัด

ตุลาคม 2563
ถึง
กันยายน 2564

- ทุกส่วนราชการปฏิบตั ิตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
- ทุกส่วนราชการปฏิบตั ิตาม
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เทศบาลตาบลนาอ้อ
- ทุกส่วนราชการปฏิบตั ิปฏิบัตติ าม
มาตรการจัดการร้องเรียนการทุจริต
- ทุกส่วนราชการปฏิบตั ิมาตรการการ
ป้องกันการรับสินบน

หมายเหตุ

มาตรการ/แนวทาง
6. การสร้างการรับรู้
เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนิน
งานของหน่วยงาน
ภาครัฐ

วิธีการดาเนินการ
- จัดทาเอกสารเผยแพร่
ความรู้เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐผ่านสื่อสารสนเทศ
ของหน่วยงาน
- มีการพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถของบุคลากร
ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ในการปรับปรุงระบบให้
ทันสมัย

ผู้รับผิดชอบ
ทุกส่วนราชการ

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2563
ถึง
กันยายน 2564

ผลการดาเนินการ
- ประชุมชี้แจงแนวทางการการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐและเผยแพร่เอกสารคู่มือ
แนวทางการยกระดับการประเมิน
ฯ ในการประชุมประจาเดือน
กุมภาพันธ์และเดือน เมษายน
2564 ซึ่งที่ประชุมรับทราบและ
ปฏิบัติตามแนวทางการประเมิน
- บุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของ
หน่วยงานพัฒนาของทักษะ ความรู้
ความสามารถในการปรับปรุง
ระบบให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบนั

หมายเหตุ

มาตรการ/แนวทาง
7. การเปิดเผยข้อมูล

วิธีการดาเนินการ
- เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้าง งบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจ้าง การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ข่าว
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเข้าถึง
ได้ง่ายไม่ซับซ้อน
- มีช่องทางการปฏิสัมพันธ์
กับผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไป และการให้บริการผ่าน
ระบบ e-service

ผู้รับผิดชอบ
ทุกส่วนราชการ

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2563
ถึง
กันยายน 2564

ผลการดาเนินการ
- มีการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้าง งบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจ้าง การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ข่าว
ประชาสัมพันธ์ในเว็ปไซต์ของ
เทศบาลตาบลนาอ้อ
www.tessabanna-o.go.th
- มีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป
และการให้บริการผ่านระบบ
e-service
- ดาเนินการตามมาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน
ของเทศบาลตาบลนาอ้อ
www.tessabanna-o.go.th

หมายเหตุ

