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การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   
เทศบาลต าบลบางปลาม้า  อ าเภอบางปลาม้า  จงัหวดัสุพรรณบุร ี  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 
............................................... 

  เทศบาลต าบลบางปลาม้า  ได้ด าเนินการวเิคราะห์ผลการประเมนิคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบางปลาม้า  จากผลการประเมนิ  ITA  ของเทศบาลต าบล
บางปลาม้า  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ตามที่ผู้ประเมนิได้ให้ความคดิเหน็เพิม่เตมิ  เทศบาล
ต าบลบางปลาม้า   จงึน าประเดน็ที่เป็นขอ้บกพร่องหรอืจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วนมาวเิคราะห์เพื่อ
ปรบัปรุงและพฒันาเป็นมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายในเทศบาลต าบลบางปลาม้า  
และไดก้ าหนดมาตรการขบัเคลื่อนการสง่เสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน  ดงันี้ 
 

1)  มาตรการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะ 
 

กิจกรรม ขัน้ตอนการปฏิบติั ผู้รบัผิดชอบ ก าหนด
เสรจ็ 

รายงานผล 

การด าเนินงานตาม
มาตรการเผยแพร่
ขอ้มลูต่อสาธารณะ
ผ่านเวบ็ไซต์ 

1. เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงาน
อ ย่ า ง น้ อ ย ต า ม   ม า ต ร า   7  
พระราชบัญญัติข้อมูลข่ าวสารของ
ราชการ  พ.ศ.  2540  มาตรา  43  และ
มาตรา  44  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  และไม่
เผยแพร่ข้อมูลตาม  มาตรา  14  และ  
15  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ  พ.ศ. 2540 

ทุกสว่นงาน พ.ค.  63 ม.ิย.  63 



 2.  ปรบัปรุงและพฒันาเวบ็ไซตข์อง
หน่วยงานใหม้คีวามทนัสมยัเป็นปัจจุบนั  
โดยค านึงถงึความเหมาะสมกบั
สถานการณ์และความพรอ้มของ
บุคลากร/ทรพัยากรในหน่วยงาน 

ส านกั
ปลดัเทศบาล 

พ.ค.  63 ม.ิย.  63 

 3.  เผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารตามแนว
ทางการประเมนิคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครฐั 

ส านกั
ปลดัเทศบาล 

พ.ค.  63 ม.ิย.  63 

 4.  ใหค้วามส าคญักบัการคุม้ครองขอ้มลู
สว่นบุคคล  การรกัษาความมัน่คง
ปลอดภยับนเวบ็ไซต์ 

ทุก
หน่วยงาน 

พ.ค.  63 ม.ิย.  63 
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2.)  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกนัการทุจริต 
 

กิจกรรม ขัน้ตอนการปฏิบติั ผู้รบัผิดชอบ ก าหนด
เสรจ็ 

รายงาน
ผล 

ทบทวนมาตรการ
ภายในเพือ่สง่เสรมิ
ความโปร่งใสและ
ป้องกนัการทุจรติ 

1. จดัท าประกาศเจตจ านงหรอืค ามัน่
สญัญาว่าจะปฏบิตังิานดว้ยความซื่อสตัย์
สุจรติ โปร่งใส และเป็นไปตามหลกัธรร
มา   ภบิาล 

ส านกั
ปลดัเทศบาล 

ม.ค. 63 ก.พ. 63 

 2. จดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัแกไ้ข
การทุจรติประจ าปี 

ส านกั
ปลดัเทศบาล 

ม.ค. 63 ก.พ. 63 

 3.  เผยแพร่แผนปฏบิตักิารป้องกนัแกไ้ข
การทุจรติประจ าปีต่อสาธารณชน  และ
รายงานการก ากบัตดิตามการด าเนินการ
ป้องกนัการทุจรติประจ าปี  รอบ 6  
เดอืน  และรอบ  12  เดอืน 
 

ส านกั
ปลดัเทศบาล 

ม.ค. 63 เม.ย. 63 

 4.  จดัท ามาตรการจดัการเรื่องรอ้งเรยีน
การทุจรติ 

ส านกั
ปลดัเทศบาล 

เม.ย. 63 พ.ค. 63 



 5.  จดัท ามาตรการสง่เสรมิความโปร่งใส
ในการจดัซือ้จดัจา้ง 

กองคลงั เม.ย. 63 พ.ค. 63 

 6.  จดัท ามาตรการป้องกนัการขดักนั
ระหว่างผลประโยชน์สว่นตนกบั
ผลประโยชน์สว่นรวม 

ส านกั
ปลดัเทศบาล 

เม.ย. 63 พ.ค. 63 

 7.  จดัท ามาตรการเผยแพร่ขอ้มลูต่อสาร
ธารณะ 

ส านกั
ปลดัเทศบาล 

เม.ย. 63 พ.ค. 63 

 8.  จดัท ามาตรการใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
มสีว่นร่วมในการด าเนินงาน 

ส านกั
ปลดัเทศบาล/

กอง 

เม.ย. 63 พ.ค. 63 

 9. เผยแพร่ประกาศมาตรการต่างๆ บน
เวบ็ไซต ์

ส านกั
ปลดัเทศบาล 

เม.ย. 63 พ.ค. 63 
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ประชุมช้ีแจง  เร่ืองมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกนัการ
ทุจริตและ 

การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานได้รบัรู้ข้อมูลท่ีจะต้องแก้ไข
เร่งด่วน  น ามาวิเคราะห์  เพื่อปรบัปรงุและพฒันา  เป็นมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความ
โปร่งใสภายในเทศบาลต าบล 
บางปลาม้า 
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เทศบาลต าบลบางปลาม้า  ได้จดัประชุมแนวทางเพื่อยกระดบัผลการประเมิน
คณุธรรม 



และความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบางปลาม้า  ร่วมกบัส านักงาน  ป.ป.ช.  
ประจ าจงัหวดัสุพรรณบุรี  ในวนัจนัทรท่ี์ 25 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการ
น าหลกัธรรมภิบาลไปปฏิบติัให้แก่หน่วยงานภาครฐั  รวมทัง้ติดตามให้หน่วยงานภาครฐัน า
แผนการป้องกนัการทุจริตไปปฏิบติัให้ประสบผลส าเรจ็มีการบริหารราชการท่ีเป็นไปตามหลกั
ธรรมาภิบาล                     เกิดประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  มี
คณุธรรมและจริยธรรมสร้าง         ความพึงพอใจให้ประชาชน 
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