
รายงานผลการด าเนินการ 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ของเทศบาลต าบลปะลุรู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 (รอบ 6 เดือน) 

 

 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลปะลุรู 
อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 



รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของ เทศบาลต าบลปะลุรู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

 ตามที่ เทศบาลต าบลปะลุรูได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA (Integrity and Transparency Assessment) ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 และได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 โดยได้มีการด าเนินงานขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

มาตรการ วิธีการ
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

การปฏิบัติงาน/
ให้ บริ กา รแก่    
ผู้มาติดต่อ 
อย่างเท่าเทียม 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

1.ก าหนด
มาตรการในการ
ด าเนินการ 
กับบุคลากร 
ที่ให้บริการ 
โดยเลือกปฏิบัติ
และไม่เป็นธรรม  
2. ก าหนด
แนวทางในการ
ยกย่องชื่นชม
บุคลากรที่
ให้บริการ
ประชาชนตาม
มาตรฐานที่ได้
ก าหนดไว้ 
3.ก าหนด
ช่องทางในการ
รับเรื่องร้องเรียน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ม.ค - ก.ย. 65 1.ก าหนดมาตรการ
จัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 
และประพฤติมิชอบ
ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ 
2. ก าหนดช่องทาง
ในการรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
แก่ประชาชน  
บนเว็บไซต์ของเทศบาล  

แจ้งเวียนมาตรการ 
ที่ก าหนดให้
บุคลากรทราบ
โดยทั่วกัน 
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มาตรการ วิธีการ
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

การเผยแพร่
ข้อมูลการใช้จ่าย
งบประมาณให้
บุคลากรทราบ 
เช่นแผนการ 
ใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี รายงาน
การใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจ าปี 

1.ก าหนด
มาตรการในการ
เผยแพร่ข้อมูล 
ที่เก่ียวข้อง 
กับการใช้จ่าย
งบประมาณ 
2.เผยแพร่ข้อมูล
ที่เก่ียวข้องกับ
การใช้จ่าย
งบประมาณ
ของหน่วยงาน
ให้บุคลากรของ
หน่วยงานทราบ 

กองคลัง ม.ค. - มี.ค. 65 1.จัดท ามาตรการ   
ใ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
2.ด าเนินการ
เผยแพร่ข้อมูล 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
บนเว็บไซต์ 
ของเทศบาล 

แจ้งเวียนมาตรการ 
ที่ก าหนด 
ให้บุคลากร
ทราบโดยทั่วกัน 

การบริหารงาน
บุคคลในการ
มอบหมายงาน  
การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 
การคัดเลือก 
ผู้เข้ารับการฝึก 
อบรมการศึกษา
ดูงานโดยไม่
เลือกปฏิบัติ  
มีความเป็นธรรม  

ก าหนดมาตรการ
ในการบริหาร 
งานบุคคล  
โดยมีข้อตกลง
ในการปฏิบัติงาน 
หลักเกณฑ์ 
การประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 
หลักเกณฑ์ 
การคัดเลือก 
ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
การศึกษาดูงาน  

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

ม.ค. - ก.ย. 65 จัดท าบันทึกข้อตกลง         
การปฏิบัติงาน 
ก าหนดหลักเกณฑ์
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 

แนวทางปฏิบัติ 
การยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

1. จัดท าคู่มือ
การใช้ทรัพย์สิน   
ของทางราชการ 
พร้อมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน 
2. ก ากับดูแล
และตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 

กองคลัง ม.ค. - ก.ย. 65 จัดท าคู่มือการใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
บนเว็บไซต์ 
 

แจ้งเวียนให้
บุคลากรทราบ
และถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 
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มาตรการ วิธีการ
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

เผยแพร่ข้อมูล
ต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน     
ที่สามารถเข้าถึง
ง่าย ไม่ซับซ้อน 
และมีช่องทาง 
ที่หลากหลาย 

1.จัดให้มีช่องทาง
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ของ
หน่วยงาน      
ที่หลากหลาย 
ประชาชน
สามารถเข้าถึง
ได้ง่าย 
2. เผยแพร่
ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์และ
เป็นปัจจุบัน  
แก่ประชาชน
ทราบ ทุกช่องทาง
การสื่อสาร  

กอง 
ยุทธศาสตร์ฯ 

ม.ค. - มี.ค. 65 ก าหนดช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลข่าวสาร  
ของหน่วยงาน  
ที่หลากหลาย เช่น 
เว็บไซต์ของเทศบาล 
กลุ่มไลน์ชุมชน 
บอร์ดประชาสัมพันธ ์
พร้อมมอบเจ้าหน้าที ่
รับผิดชอบในการ
ด าเนินการ 

แจ้งทุกกองงาน  
น าข้อมูลข่าวสาร
ที่ประชาชน     
ควรรับทราบ 
เผยแพร่ตาม
ช่องทางที่ก าหนด 

ปรับปรุง
คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/ 
การให้บริการ 
วิธีการ 
และข้ันตอน
การด าเนินงาน  

1. จัดท า
แผนผังแสดง
ขั้นตอน/
ระยะเวลา 
การให้บริการ
ประชาชน 
ทุกกระบวนงาน 
พร้อมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
ให้ประชาชน
ทราบ ตามช่องทาง 
ที่หลากหลาย  

ทุกกองงาน ม.ค. - ก.ย. 65 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ทุกกองงาน
จัดท าแผงผัง
แสดงขั้นตอน/
ระยะเวลา 
การให้บริการ 
ประชาชน 
ตามภารกิจ 
ที่รับผิดชอบที่
ส าคัญ  
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มาตรการ วิธีการ
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

ประเมินความ 
พึงพอใจของ 
ผู้มาติดต่อ  
หรือรับบริการ 
ณ จุดบริการ 

ประเมินความ
พึงพอใจของ 
ผู้มาติดต่อ 
หรือรับบริการ 
พร้อมรายงาน
ผลการประเมิน
ให้ผู้บริหาร
ทราบ อย่าง
น้อยปีละ 2 
ครั้ง 

ทุกกองงาน ม.ค. - ก.ย. 65 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ทุกกอง
ด าเนินการ
ประเมินความ
พึงพอใจของ 
ผู้มาติดต่อ 
หรือรับบริการ 
พร้อมรายงาน
ผลการประเมิน
ให้ผู้บริหารทราบ 
อย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง 

การเปิดเผย
ข้อมูลของ
หน่วยงานให้
ประชาชน
ทราบ 

1.จัดท า
โครงสร้างของ
หน่วยงาน 
ที่ประกอบด้วย
โครงสร้างฝ่าย
บริหาร และฝ่าย
ราชการประจ า 
พร้อมเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
2.จัดท าแนว
ปฏิบัติการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียน 
ที่เกี่ยวข้องกับ
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ของบุคลากร 
ของหน่วยงาน 
3.จัดท า
หลักเกณฑ์การ
บริหารและ
พัฒนาบุคลากร  

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

ม.ค. - มี.ค. 65 1.จัดท าและเผยแพร่
โครงสร้าง 
ของหน่วยงาน 
ประกอบด้วย ฝ่าย
บริหาร และฝ่าย 
ข้าราชการประจ า 
บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน 
จัดท าและเผยแพร่
คู่มือการปฏิบัติงาน 
การจัดการ เรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
ของบุคลากร 
เทศบาลต าบล 
ปะลุรู  
จัดท าหลักเกณฑ์
การบริหารและ
พัฒนาบุคคล 
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มาตรการ วิธีการ
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

การอ านวยความ
สะดวกในการให้ 
บริการ ประชาชน
หรือผู้มาติดต่อ 

1.จัดให้มีเก้าอ้ี
รองรับผู้มา
ติดต่อหรือรับ
บริการอย่าง
เพียงพอ 
2.จัดท าแบบ 
ค าร้องและ
ตัวอย่างการ
กรอกข้อมูล 
มอบเจ้าหน้าที่   
ให้ค าแนะน า  
3.มีป้ายบอก
ทิศทาง หรือ
ต าแหน่งในการ
เข้าถึงจุด
ให้บริการ 
อย่างสะดวก
และชัดเจน 
4.ในจุดที่อันตราย 
ออกแบบให้
สามารถเห็นได้
ชัดเจน 
5.การออกแบบ
สถานที่ ที่เหมาะ
แก่ผู้มาใช้บริการ 
เช่นผู้พิการ 
สตรีมีครรภ์ 
ผู้สูงอายุ 
6.มีแสงสว่าง 
ที่เพียงพอ 
7.การให้บริการ
อินเตอร์เน็ต 
หรือสัญญาณ 
wifi แก่ผู้มาใช้
บริการ 
 

ทุกกองงาน ม.ค. – ก.ย. 65 1.จัดเก้าอ้ีรองรับผู้
มารับบริการ 
2.จัดสถานที่ ที่เหมาะ
แก่ผู้มาใช้บริการ 
เช่นผู้พิการ สตรี 
มีครรภ์ ผู้สูงอายุ 
ให้บริการ 
3.ให้บริการ
อินเตอร์เน็ต  
หรือสัญญาณ wifi 
แก่ผู้มาใช้บริการ 
4.จัดท าค าร้อง 
และตัวอย่างการ
กรอกข้อมูล มี
เจ้าหน้าที่ให้
ค าแนะน า 

ด าเนินส่วนอื่นๆ
ให้ครบถ้วน 
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มาตรการ วิธีการ
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

 8.มีจุดคัดกรอง
ผู้มาติดต่อ 
9.มีการให้บริการ
นอกสถานที่ 
และนอกเวลา
ราชการ 

    

 
รายละเอียดการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ของ เทศบาลต าบลปะลุรู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 
 

การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ 
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การเผยแพร่ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรทราบ 
เช่นแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
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การบริหารงานบุคคลในการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมการศึกษาดูงานโดยไม่เลือกปฏิบัติมีความเป็นธรรม 
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แนวทางปฏิบัติ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
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เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานที่สามารถเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางท่ีหลากหลาย 
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ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน 
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การอ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนหรือผู้มาติดต่อ 
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การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานให้ประชาชนทราบ 
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