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กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจาปีงบประมาณ 2565
เทศบาลตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
เมือ่ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตาบลบ้านต๋อมเป็นประธาน
ในการการประชุมกับ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลบ้านต๋อม
ประจาเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยมีวาระในการประชุมดังนี้
(1) การจัดทามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤมิชอบ
(3) การนานโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ
(4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(5) การจัดกิจกรรมที่แสดงให้ เห็นถึงการให้ความสาคัญกับการพัฒนา และส่ งเสริมหน่ วยงานด้าน
คุณธรรมและความโปร่ งใสในการนี้ ทางนายกเทศมนตรีตาบลบ้านต๋อม ระบุว่า การประชุมครั้งนี้ให้ แต่ละ
สานัก / กอง ดาเนินการดังนี้
1. การจัดทามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ได้มอบหมายให้ทางสานัก
ปลัด ดาเนินการวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินการของหน่ วยงานภาครัฐ
เทศบาลตาบลบ้านต๋อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่ง หากได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ทารายงานให้แก่
ทางผู้บังคับบัญชาทราบ และได้จัดทามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ งใสของเทศบาลตาบลบ้านต๋อม
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมอบหมายให้แต่ละสานัก / กอง รายงานผลการดาเนินงานให้ ทราบ ปีละ 2 ครั้ง คือ
ภายในเดือน เมษายน และเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565
2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤมิชอบ ได้มอบหมายให้ งานตรวจสอบภายในจัดทา
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้ รายงานผลการดาเนินการ
เพื่ อ จั ด การความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ของเทศบาลต าบลบ้ า นต่ อ มม ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565
(รอบ 6 เดือน) ภายในเดือน เมษายน พ.ศ. 2565
3. การนานโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ โดยทางนายกเทศมนตรี ได้ประกาศนโยบายการ
ไม่รับของขวัญและของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
และได้เผยแพร่บนเว็บไซตของเทศบาลตาบลบ้านต๋อม (https://tambontom.go.th/home.php) และมีการ
ประชาสัมพันธ์ ให้พนักงานเทศบาลทุกคนทราบ ณ ที่ทาการเทศบาลตาบลบ้านต๋อม และขอให้หัวหน้าส่วน
ราชการทุกท่านแจ้งให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของแต่ละสานัก / กอง ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
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4. การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้ องกันการทุจริต มอบหมายให้ งาน
แผนงานและงบประมาณและคณะทางาน จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตาบลบ้านต๋อม
ดาเนินการทบทวน และจัดทาแผนปฏิบัติการป้ องกันการทุจริต ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้
รายงานผลโครงการ/กิ จ กรรม/มาตรการตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.2565 จานวน 2 รอบต่อปี คือ รอบ 6 เดือน (ภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565) และรอบ 12 เดือน
(ภายใน เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565) ผ่านระบบ e-PlanNACC
5. การจัดกิจกรรมที่แสดงให้ เห็นถึงการให้ ความสาคัญกับ การพัฒนา และส่ งเสริมหน่ วยงานด้าน
คุณ ธรรมและความโปร่ งใส มอบหมายให้ ส านั ก ปลั ด จัด ท าโครงการอบรมคุณ ธรรมจริย ธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อปลู กจิ ตส านึกให้ คณะผู้ บริห าร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานจ้ างของ
เทศบาลตาบลบ้านต๋อม มีคุณธรรม จริยธรรม นาความรู้ ไปใช้ในการปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความซื่ อสัตย์ สุจริต
โปร่งใส มีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภท โดยใช้ หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ อีกทั้งได้พัฒนาจิตใจ เกิดการเรียนรู้ใน
การอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์ อันดีระหว่างกัน เกิดความรักสามัคคี และพัฒนาตนเองให้ มีจิตใจสาธารณะ
เกิดความสานึกร่ วมในการเสริมสร้ างสังคมแห่งคุณธรรม และสมานฉันท์ โดยให้ดาเนินการจัดทาโครงการ
ดังกล่าวภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทั้งนี้จากการประชุมดังกล่าว ทางผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/
ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้เทศบาลตาบลบ้านต๋อม ลดความเสี่ยงในการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน
ITA
/มี ก ารจั ด การการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบดี ยิ่ ง ขึ้ น /ช่ ว ยยกระดั บ การบริ ห ารจั ด การให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น
มีคุณธรรมและความโปร่งใส ต่อไป
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