
ผลการดําเนินการตามแนวทางดําเนินการเพ่ิมเติม เพ่ือยกระดับผลการประเมินตามตัวชี้วัด  
และสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เรื่อง การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินการ 
การปฏิบัติหนาท่ี 1. ใหมีการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ โดยนําเทคโนโลยี

มาใช เชน การประเมินผลผาน QR Code และรายงานผลการ
ประเมินใหผูบริหารทองถ่ินไดทราบ รวมท้ังเผยแพรผลการประเมิน
ในเว็บไซตของหนวยงาน 

ฝายอํานวยการ 
สํานักปลัดเทศบาล 

- จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ ผาน QR Code 
ณ จุดใหบริการ ทุกกอง/งาน รวมถึงจุดใหบริการฟต
เนส สนามฟุตบอลหญาเทียม และสระวายน้ํา ใน
ศูนยนันทนาการ รวมท้ังมีการเผยแพรแบบประเมิน
ความพึงพอใจ ผาน QR Code และผลการประเมิน
ในเว็บไซตของหนวยงานดวย นอกจากนี้ ผูทําแบบ
ประเมินยังสามารถเขาตรวจผลการประเมินท่ีเปน
ปจจุบันไดทันที โดยฝายอํานวยการจะรายงานผล
การประเมินใหผูบริหารทองถ่ินไดทราบเปนประจํา
ทุกสิ้นปงบประมาณ 
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ผลการดําเนินการตามแนวทางดําเนินการเพ่ิมเติม เพ่ือยกระดับผลการประเมินตามตัวชี้วัด  
และสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เรื่อง การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินการ 
การปฏิบัติหนาท่ี 

(ตอ) 

2. นําเทคโนโลยีมาใชในการจัดระบบคิว เพ่ือสรางมาตรฐานการ
ใหบริการท่ีเทาเทียมกัน 

สํานักปลัดเทศบาล - จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหาป  พ.ศ.2561 – 
2565 และสํานักปลัดเทศบาลตําบลบางปลา ได
ดําเนินการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖
3 เพ่ือจัดทําโครงการระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ใหบริการประชาชน (Bang – pla Smart Public 
Service) ซ่ึงประกอบดวยระบบการจองคิวออนไลน 
และยื่นคํารองออนไลน เชน การจองคิวเขารับบริการ 
หรือเม่ือประชาชนยื่นคํารองแสดงความจํานงขอใช
บริการ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานสามารถใหบริการ
ในระบบจนเสร็จสิ้น หรือ ในกรณีงานบริการซ่ึงยังตอง
เขามาติดตอดวยตนเอง เจาหนาท่ีสามารถใหขอมูลใน
เบื้องตน และนัดหมายเวลาท่ีประชาชนสะดวกเขามา
ใชบริการได ท้ังนี้ เพ่ือยกระดับการใหบริการและ
สรางมาตรฐานการใหบริการท่ีเทาเทียมกัน 
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ผลการดําเนินการตามแนวทางดําเนินการเพ่ิมเติม เพ่ือยกระดับผลการประเมินตามตัวชี้วัด  
และสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เรื่อง การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินการ 
การปฏิบัติหนาท่ี 

(ตอ) 

3. จัดใหมีและสงเสริมประชาสัมพันธการใชงานระบบและ
ชองทางในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขท่ีประชาชนสามารถ
เขาถึงไดสะดวก และรวดเร็ว นอกจากชองทางเดิมท่ีมีอยูแลว 
อาทิ ชองทาง ท่ีประชาชนสามารถรองเรียน/รองทุกขผานระบบ
ออนไลนท่ีผูยื่นคํารองสามารถติดตามผลคํารองได มีประวัติการ
ยื่นคํารอง และมีระบบรักษาขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการได 

สํานักปลัดเทศบาล 
และทุกกอง/งาน 

ท่ีรับผิดชอบ
ปฏิบัตงิานในระบบ 

- จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหาป  พ.ศ.2561 – 
2565 และสํานักปลัดเทศบาลตําบลบางปลา ได
ดําเนินการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖
3 เพ่ือจัดทําโครงการระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ใหบริการประชาชน (Bang – pla Smart Public 
Service) ซ่ึงประกอบดวยระบบการยื่นคํารอง
ออนไลน เชน การการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข 
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานรับเรื่องรองเรียนสามารถ
อนมัติคํารองและสงตอไปใหหนวยงานภายในแกไข
เรื่องรองเรียน และยืนยันผลการแกไขเรื่องรองเรียน 
โดยขอมูลของประชาชนผูยื่นเรื่องรองเรียนรองทุกข
จะถูกเก็บเปนความลับ และสามารถเขาตรวจผลการ
ดําเนินการคํารองเรียนไดตลอดเวลา ในบัญชีสมาชิก
ของระบบ Bang – pla Smart Public Service (BPS) 
โดยใหบริการในระบบจนเสร็จสิ้น ท้ังนี้ เพ่ือยกระดับ
การใหบริการและสรางมาตรฐานการใหบริการท่ี
เทาเทียมกัน 
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ผลการดําเนินการตามแนวทางดําเนินการเพ่ิมเติม เพ่ือยกระดับผลการประเมินตามตัวชี้วัด  
และสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เรื่อง การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินการ 
การใชงบประมาณ 1. ใหมีการจัดทํารายงานเก่ียวกับการใชงบประมาณรายจาย

ประจําป การจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ งานกอสราง และเผยแพร
ประชาสัมพันธใหบุคลากรและสาธารณชนทราบ 

กองคลัง - มีการจัดทํารายงานเก่ียวกับการใชงบประมาณ
รายจายประจําป 

- มีการจัดทําแผนจัดซ้ือจัดจาง ประจําป โดยมี
รายงานผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง รายงานผล
การดําเนินการตามแผนจัดหาพัสดุประจําป รอบ 6 
เดือน และรายเดือน  

- มีการจัดทํารายงานการใชงบประมาณรายจาย 
ประจําป รอบ 6 เดือน และรายไตรมาส  

  โดยเผยแพรประชาสัมพันธ ใหบุคลากรและ
สาธารณชนทราบลงบนเว็บไซตของหนวยงาน 

2. สงเสริมมาตรการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของกับการใชงบประมาณ 
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
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ผลการดําเนินการตามแนวทางดําเนินการเพ่ิมเติม เพ่ือยกระดับผลการประเมินตามตัวชี้วัด  
และสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เรื่อง การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินการ 
การใชอํานาจ 1. จัดทําคําสั่งมอบหมายงานแกบุคลากรตามโครงสรางอัตรากําลัง 

และสอดคลองกับความสามารถ ประสบการณ ความรู และทักษะ
ตาง ๆ โดยไมเลือกปฏิบัติ 

 

งานการเจาหนาท่ี 
สํานักปลัดเทศบาล 

- มีการจัดทําคําสั่งมอบหมายงานแกบุคลากร
รายบุคคล แบงรายกอง/สํานัก ตามตามโครงสราง
อัตรากําลัง และงานท่ีไดรับมอบหมายเพ่ิมเติม โดย
พิจารณาถึงความสอดคลองกับความรู ประสบการณ 
ความสามารถ และทักษะตาง ๆ โดยไมเลือกปฏิบัติ 

2. สงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรประจําป 

 

- งานการเจาหนาท่ี ฝายอํานวยการ สํานักปลัดเปน
ผูรับผิดชอบจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ทุก 3 ป 
ท้ังนี้ ไดสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร โดยระบุขอคําถามในแบบ
ประเมินเลื่อนข้ันเงินเดือนบุคลากร เพ่ือสํารวจ
ความประสงคของเจาหนาท่ีและพนักงานเทศบาล 
ทุกปงบประมาณ อยางนอย 2 ครั้ง 

3. ประชาสัมพันธ ขาวการฝกอบรม การศึกษาดูงานใหแก
บุคลากรทราบอยางท่ัวถึง 

- มีการประชาสัมพันธ ขาวการฝกอบรม หรือขาว
การศึกษาดูงานใหแกบุคลากรทราบอยางท่ัวถึง โดย
สงหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ
เทศบาลตําบลบางปลา เพ่ือแจงขาวการฝกอบรมไป
ถึ ง เ จ า ห น า ท่ี ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง ท ร า บ  แ ล ะ แ จ ง
ประชาสัมพันธผานกลุมแอพลิเคชันไลน (Line) ของ
หนวยงาน 
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ผลการดําเนินการตามแนวทางดําเนินการเพ่ิมเติม เพ่ือยกระดับผลการประเมินตามตัวชี้วัด  
และสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เรื่อง การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินการ 
การใชอํานาจ 

 (ตอ) 
4. จัดใหมีระบบและชองทางในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขท่ี
ประชาชนสามารถเขาถึงไดสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
นอกจากชองทางเดิมท่ีมีอยูแลว เชน การเขียนคํารองดวยตนเอง 
การรองเรียนทางโทรศัพท หรือทางสื่อสังคมออนไลน เปนตน 
ท้ังนี้ ใหมีชองทางท่ีประชาชนสามารถรองเรียน/รองทุกขผาน
ระบบออนไลน ท่ีผูยื่นคํารองสามารถติดตามผลคํารองได มี
ประวัติการยื่นคํารอง และมีระบบรักษาขอมูลสวนบุคคลของ
ผูใชบริการได 

งานการเจาหนาท่ี 
สํานักปลัดเทศบาล 

- จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ.2561 – 
2565 และสํานักปลัดเทศบาลตําบลบางปลา ได
ดําเนินการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖
3 เพ่ือจัดทําโครงการระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ใหบริการประชาชน (Bang – pla Smart Public 
Service) ซ่ึงประกอบดวยระบบการยื่นคํารอง
ออนไลน เชน การการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข 
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานรับเรื่องรองเรียนสามารถ
อนมัติคํารองและสงตอไปใหหนวยงานภายในแกไข
เรื่องรองเรียน และยืนยันผลการแกไขเรื่องรองเรียน 
โดยขอมูลของประชาชนผูยื่นเรื่องรองเรียนรองทุกข
จะถูกเก็บเปนความลับ และสามารถเขาตรวจผลการ
ดําเนินการคํารองเรียนไดตลอดเวลา ในบัญชีสมาชิก
ของระบบ Bang – pla Smart Public Service (BPS) 
โดยใหบริการในระบบจนเสร็จสิ้น ท้ังนี้ เพ่ือยกระดับ
การใหบริการและสรางมาตรฐานการใหบริการท่ี
เทาเทียมกัน 
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ผลการดําเนินการตามแนวทางดําเนินการเพ่ิมเติม เพ่ือยกระดับผลการประเมินตามตัวชี้วัด  
และสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เรื่อง การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินการ 
การใชทรัพยสินของ

ราชการ 
1. สรางฐานความคิดการแยกแยะประโยชนสวนรวมและ
ประโยชนสวนตัว และการมีจิตสํานึกสาธารณะใหแกบุคลากรให
เกิดเปนวัฒนธรรมองคกร  

ทุกกอง/งาน - หนวยตรวจสอบภายในแจงเวียนทุกกอง/งาน
ทราบและกําชับใหถือปฏิบัติตามตามแนวปฏิบัติใน
การยืมทรัพยสินของราชการ ของเทศบาลตําบล
บางปลา ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซ้ือจัดจางและจัดหาพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ซ่ึงมีการกําหนดรูปแบบใบยืมพัสดุหรือ
ครุภัณฑท่ีชัดเจน และสามารถตรวจสอบได โดย
แจงใหทุกกองจัดทําทะเบียนการเบิกทรัพยสิน 
และทะเบียนการยืมทรัพยสินของราชการ และ
เผยแพรแนวปฏิบัติในเว็บไซตของหนวยงาน 

- หนวยตรวจสอบภายในกําหนดกลไกการติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินการตามแนวปฏิบัติในการยืม
ทรัพยสินของราชการ โดยตรวจสอบพัสดุประจําป 
อยางนอยหนึ่งครั้ง ตามแผนการตรวจสอบภายใน 

- เทศบาลตําบลบางปลาไดจัดทําโครงการเพ่ือ
พัฒนาระบบสารสนเทศ เ พ่ือการใหบริการ         
ซ่ึงประกอบดวยระบบครุภัณฑเปนระบบยอย โดย
แตงต้ังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบนําเขาขอมูลและ
จัดการขอมูลเก่ียวกับการจัดซ้ือ ซอมแซม จําหนาย 
และรายละเอียดครุภัณฑในระบบใหเปนปจจุบัน 
 

2. เผยแพรและประชาสัมพันธแนวทางการปฏิบัติ/คูมือ/ระเบียบ
การใชทรัพยสินของราชการ หรือการยืมทรัพยสินของราชการ 
ใหบุคลากรและประชาชนทราบ 

หนวยตรวจสอบภายใน 

งานนิติการ 

สํานักปลัดเทศบาล 

3. กําหนดกลไกการติดตามตรวจสอบการดําเนินการตาม
แนวทางปฏิบัติระเบียบของการใชทรัพยสินของราชการและการ
ยืมทรัพยสินของทางราชการ มีทะเบียนการเบิกทรัพยสิน/การ
ยืมทรัพยสินของราชการ ซ่ึงสามารถตรวจสอบได 

ทุกกอง/งาน 
หนวยตรวจสอบภายใน 

4. เม่ือมีการจัดซ้ือ/ซอมแซม/จําหนายครุภัณฑ ผูรับผิดชอบของ
ทุกกอง/งาน จะตองเพ่ิมรายละเอียดท่ีดําเนินการจัดทําในระบบ 
Bang-pla Smart เก่ียวกับเรื่องครุภัณฑใหเปนปจจุบัน 

ทุกกอง 
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ผลการดําเนินการตามแนวทางดําเนินการเพ่ิมเติม เพ่ือยกระดับผลการประเมินตามตัวชี้วัด  
และสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เรื่อง การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินการ 
การแกไขปญหา 

การทุจริต 
1. ผูบริหารทองถ่ินแสดงเจตจํานงในการบริหารงานดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริต เผยแพรตอบุคลากรและประชาชน 

ผูบริหารทองถ่ิน - มีการจัดทําประกาศเทศบาลตําบลบางปลา เรื่อง 
การแสดงเจตจํานงสุจริต ดานคุณธรรมและความ
โปรงใสในการบริหารงานของเทศบาลตําบลบางปลา 
เพ่ือแสดงเจตจํานงในการบริหารงานดวยความสุจริต 
1. ดานความโปรงใส  
2. ดานความพรอมรับผิด  
3 .  ด านความปลอดภั ยจากการทุ จริ ตในการ
ปฏิบัติงาน  
4. ดานวัฒนธรรมองคกร  
5. ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน  
6. ดานการสื่อสารในหนวยงาน 
โดยเผยแพรตอบุคลากรและประชาชนทราบ ผาน
เว็บไซตของหนวยงานและปดประกาศ ณ กระดาน
ประชาสัมพันธขาวสารของหนวยงาน 
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ผลการดําเนินการตามแนวทางดําเนินการเพ่ิมเติม เพ่ือยกระดับผลการประเมินตามตัวชี้วัด  
และสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เรื่อง การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินการ 
การแกไขปญหา 

การทุจริต 

(ตอ) 

2. กําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ เพ่ือ
พัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใส ดวยการจัดทํา
แผนการปองกันการทุจริตประจําป และมีการรายงานผลการ
ดําเนินการตามแผนปองกันการทุจริตประจําป เผยแพรให
บุคลากรและประชาชนทราบ 

สํานักปลัดเทศบาล - มีการจัดทําแผนปฏิบั ติการปองกันการทุจริต         
พ.ศ. 2562 – 2564 
- มีการจัดทําแผนปฏิบั ติการปองกันการทุจริต 
ประจําปงบประมาณ 2564 (รายปงบประมาณ) 
- มีรายงานการกํากับติดตามการดําเนินการตาม
ปองกันการทุจริตประจําป 2564 (รอบ 6 เดือน) 
- มีรายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริต
ประจําป 2563 (รายปงบประมาณ) 
โดยเผยแพรตอบุคลากรและประชาชนทราบ ผาน
เว็บไซตของหนวยงาน 

3. จัดใหมีชองทางการรองเรียนการทุจริตท่ีเขาถึงงาย สะดวก 
และปลอดภัย รวมถึงประชาสัมพันธใหบุคลากรและประชาชน
ทราบอยางท่ัวถึง 

งานนิติการ 

สํานักปลัดเทศบาล 

- จัดใหมีชองทางรองเรียนไดหลากหลายชองทาง 
เชน มาติดตอดวยตนเอง ผานสื่อสังคมออนไลน 
หรือทางโทรศัพทถึงผูรับผิดชอบหรือตอผูบริหาร
โดยตรง และในกรณีท่ีไมตองการใหขอมูลสวน
บุคคลเพ่ือความปลอดภัย สามารถรองเรียนผาน    
ตูรับฟงความคิดเห็น สงจดหมายปดผนึก หรือ
รองเรียนผานระบบออนไลนไดโดยเผยแพรชอง
ทางการรองเรียนตอบุคลากรและประชาชนทราบ 
ผานเว็บไซตของหนวยงาน และปดประกาศ ณ 
กระดานประชาสัมพันธขาวสารของหนวยงาน และ
ชุมชน 
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ผลการดําเนินการตามแนวทางดําเนินการเพ่ิมเติม เพ่ือยกระดับผลการประเมินตามตัวชี้วัด  
และสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เรื่อง การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินการ 
การแกไขปญหา 

การทุจริต 

(ตอ) 

4. ใหมีผูปฏิบัติหนาท่ีหรือหนวยตรวจสอบภายใน โดยใหจัดทํา
รายงานการตรวจสอบภายใน และเผยแพรใหบุคลากรและ
ประชาชนทราบ และมีการนําผลการตรวจสอบภายในไปใช
ปรับปรุง เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพใหการปองกันการทุจริต 

งานการเจาหนาท่ี  
สํานักปลัดเทศบาล 

 
 

หนวยตรวจสอบ
ภายใน 

- ดําเนินการเพ่ือใหมีการบรรจุและแตงตั้งนักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน เพ่ือใหมีผูปฏิบัติหนาท่ีหนวย
ตรวจสอบภายใน 
 
- หนวยตรวจสอบภายใน มีการกําหนดแผนการ
ตรวจสอบภายใน ประจําป และจัดทํารายงานการ
ตรวจสอบภายในรายงานตอผูบังคับบัญชา ผูบริหาร
ทองถ่ิน และเผยแพรใหบุคลากรและประชาชน
ทราบ ผานเว็บไซตของหนวยงาน 
- ภายหลังการตรวจสอบ มีการจัดทําคูมือหรือ        
แนวปฏิบัติราชการ เพ่ือลดความเสี่ยง โดยแจงเวียน
คู มือหรือแนวปฏิบัติ  และจัดประชุมกลุมยอย            
เพ่ือซักซอมการปฏิบัติราชการใหเปนไปในทิศทาง         
ท่ีถูกตองตรงกัน 
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ผลการดําเนินการตามแนวทางดําเนินการเพ่ิมเติม เพ่ือยกระดับผลการประเมินตามตัวชี้วัด  
และสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เรื่อง การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินการ 
คุณภาพการ
ดําเนินงาน 

ใหดําเนินการตาม การดําเนินการ รายการตัวชี้วัดท่ี 1  สํานักปลัดเทศบาล - จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ ผาน QR Code 
ณ จุดใหบริการ ทุกกอง/งาน อางอิงตาม ผลการ
ดําเนินการ เรื่อง การปฏิบัติหนาท่ี หนาท่ี 1 
- จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดทําระบบสารสนเทศ
เพ่ือการใหบริการประชาชน (Bang – pla Smart 
Public Service) ซ่ึงประกอบดวยระบบยอยตาง ๆ 
1. ระบบการบริการยื่นคํารอง  
2. ระบบขอใชบรกิารสระวายน้ํา 
3. ระบบขอใชบริการสนามฟุตบอลหญาเทียม 
4. ระบบขอใชบรกิารอาคารอเนกประสงค 
5. ระบบรับสมัครเขาเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
6. ระบบรับสมัครเขาเรยีนโรงเรียนอนุบาล  
7. ระบบการใชบริการจองคิว (Smart Q) 
8. ระบบ Smart Dashboard  
9. ระบบปฏิทินกิจกรรม 
10. ระบบเว็บไซตเทศบาลตําบลบางปลา 
ประชาชนสามารถยื่นคํารองแสดงความจํานงขอใช
บริการ โดยเจาหนาท่ีสามารถใหบริการในระบบจน
เสร็จสิ้น หรือในกรณีงานบริการซ่ึงยังตองเขามา
ติดตอดวยตนเอง เจาหนาท่ีสามารถใหขอมูลใน
เบื้องตน และนัดหมายเวลาท่ีประชาชนสะดวกเขา
มาใชบริการได  
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ผลการดําเนินการตามแนวทางดําเนินการเพ่ิมเติม เพ่ือยกระดับผลการประเมินตามตัวชี้วัด  
และสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เรื่อง การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินการ 
ประสิทธิภาพการ

สื่อสาร 
นอกจากการจัดให มีและปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารตาม
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ และจัดใหมี
ชองทางแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลายแลว ใหมีการเผยแพร
ผลงานหรือขอมูลท่ีเปนประโยชนตอสาธารณชนใหเปนปจจุบัน
ทางเว็บไซตของหนวยงานดวย 

ทุกกอง/งาน - มีคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเว็บไซตและ
ระบบอินเตอร เน็ตของหนวยงาน โดยซักซอม
เจาหนาท่ีทุกกอง/งาน สงเอกสารหรือรายงาน
ผลงานหรือขอมูลท่ีเปนประโยชนตอสาธารณชนให
เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบนําขอมูลลงในเว็บไซตของ
หนวยงานใหเปนปจจุบัน 
- กําหนดแผนพัฒนาเทศบาล และเทศบัญญัติ
งบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดทํา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการใหบริการประชาชน (Bang 
– pla Smart Public Service) ซ่ึงประกอบดวย
ระบบเว็บไซตเทศบาลตําบลบางปลา ท้ังนี้ ใหมีการ
จัดจางท่ีปรึกษาท่ีมีความรูและทักษะเฉพาะในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดทําเว็บไซตท่ีมีรูปแบบซ่ึงเขาถึงงาย และสะดวก
ตอการคนหารายการขอมูลตามความประสงคของผู
เขาชมเว็บไซต ท้ังนี้ กําหนดใหท่ีปรึกษาจัดฝกอบรม
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเก่ียวกับการใชงานระบบดวย 
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ผลการดําเนินการตามแนวทางดําเนินการเพ่ิมเติม เพ่ือยกระดับผลการประเมินตามตัวชี้วัด  
และสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เรื่อง การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินการ 
การปรับปรุงระบบ

การทํางาน 
1. จัดใหมีการอํานวยความสะดวกในการใหบริการประชาชน
หรือผูมาติดตอราชการ 
   1.1 มีเกาอ้ีรองรับประชาชนผูรับบริการอยางเพียงพอ 
   1.2 มีปาย/สัญลักษณบอกทิศทางหรือตําแหนงในการเขาถึง
จุดใหบริการไดอยางสะดวกและชัดเจน รวมท้ังท่ีตั้งของจุด
ใหบริการ 
   1.3 มีการจัดใหมีระบบคิวเพ่ือใหบริการไดอยางเปนธรรมหรือ
ใชแอพลิเคชัน (Application) 
   1.4 มีจุดแลกรับในการชวยอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน
คัดกรองผูใหบริการ ใหคําแนะนําในการขอรับบริการหรือชวย
เตรียมเอกสารพรอมแนบแบบคํารองพรอมตัวอยางการกรอก
ขอมูล 
   1.5 มีการใหบริการนอกเวลาราชการ หรือตามเวลาท่ี
สอดคลองกับผลสํารวจความตองการของผูรับบริการในพ้ืนท่ี 
(มีบริการลวงเวลา/พักเท่ียง หรือวันหยุดราชการ) 
   1.6 ใหบริการอินเตอรเน็ตหรือ wifi 
   1.7 ออกแบบสถานท่ีคํานึงถึงผูพิการ สตรีมีครรภ และ
ผูสูงอายุ 
   1.8 จัดใหมีแสงสวางอยางเพียงพอ ณ จุดรับบริการและ
ภายในสํานักงาน หรือท่ีทําการ 

ฝายอํานวยการ 
สํานักปลัดเทศบาล 

 
และทุกกอง/งาน 

ท่ีรับผิดชอบ  
ณ จุดใหบริการ 

- จัดใหมีการอํานวยความสะดวกในการใหบริการประชาชน
หรือผูมาติดตอราชการ 
   1. มีเกาอ้ีรองรับประชาชนผูรับบริการอยางเพียงพอ 
   2. มีปาย/สัญลักษณบอกทิศทางหรือตําแหนงในการเขาถึง
จุดใหบริการไดอยางสะดวกและชัดเจน รวมท้ังท่ีตั้งของจุด
ใหบริการ 
   3. มีการจัดใหมีระบบคิวเพ่ือใหบริการไดอยางเปนธรรมหรือ
ใชแอพลิเคชัน (Application) 
   4. มีจุดแลกรับในการชวยอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชนคัด
กรองผูใหบริการ ใหคําแนะนําในการขอรับบริการหรือชวย
เตรียมเอกสารพรอมแนบแบบคํารองพรอมตัวอยางการกรอก
ขอมูล 
   5. มีการใหบริการนอกเวลาราชการ หรือตามเวลาท่ี
สอดคลองกับผลสํารวจความตองการของผูรับบริการในพ้ืนท่ี 
(มีบริการลวงเวลา/พักเท่ียง หรือวันหยุดราชการ) 
   6. ใหบริการอินเตอรเน็ตหรือ wifi 
   7. ออกแบบสถานท่ีคํานึงถึงผูพิการ สตรีมีครรภ และ
ผูสูงอาย ุ
   8. จัดใหมีแสงสวางอยางเพียงพอ ณ จุดรับบริการและ
ภายในสํานักงาน หรือท่ีทําการ 
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ผลการดําเนินการตามแนวทางดําเนินการเพ่ิมเติม เพ่ือยกระดับผลการประเมินตามตัวชี้วัด  
และสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เรื่อง การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินการ 
การปรับปรุงระบบ

การทํางาน 
(ตอ) 

2. มีการใหบริการเชิงรุก  กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

- มีการใหบริการเชิงรุก เชน การเยี่ยมผูปวยติดเตียง ณ บาน
ของผูปวยติดเตียง การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบา ณ บานเจาของ
สัตว หรือการฉีดพนกําจัดยุงลายตามบานเรือน การฉีดพนฆา
เชื้อในท่ีสาธารณะ เพ่ือปองกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 

 

3. มีการประเมินผลความพึงพอใจ ณ จุดใหบริการท่ีสะดวก 
โดยอาจนําเทคโนโลยีมาใช และมีการรายงานใหผูบริหารทราบ
เปนประจําทุกสิ้นปงบประมาณ 

ฝายอํานวยการ 
สํานักปลัดเทศบาล 

 
และทุกกอง/งาน 

ท่ีรับผิดชอบ  
ณ จุดใหบริการ 

- จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ ผาน QR Code ณ จุด
ใหบริการ ทุกกอง/งาน รวมถึงจุดใหบริการฟตเนส สนาม
ฟุตบอลหญาเทียม และสระวายน้ํา ในศูนยนันทนาการ รวมท้ัง
มีการเผยแพรแบบประเมินความพึงพอใจ ผาน QR Code และ
ผลการประเมินในเว็บไซตของหนวยงานดวย นอกจากนี้ ผูทํา
แบบประเมินยังสามารถเขาตรวจผลการประเมินท่ีเปนปจจุบัน
ไดทันที โดยฝายอํานวยการจะรายงานผลการประเมินให
ผูบริหารทองถ่ินไดทราบเปนประจําทุกสิ้นปงบประมาณ 
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ผลการดําเนินการตามแนวทางดําเนินการเพ่ิมเติม เพ่ือยกระดับผลการประเมินตามตัวชี้วัด  
และสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เรื่อง การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินการ 
การปรับปรุงระบบ

การทํางาน 
(ตอ) 

4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการ 
โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชงาน ใหมีความ
สะดวก รวดเร็ว งายตอการใชงาน และตรวจสอบผลการ
ดําเนินงาน 

ฝายธุรการ 
สํานักปลัดเทศบาล 

 

- จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการ โดย
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชงาน ใหมีความสะดวก 
รวดเร็ว งายตอการใชงาน และตรวจสอบผลการดําเนินงาน 
อาทิ  การใช งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึ งนํ า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชกับการลงทะเบียนรับและ
จัดเก็บขอมูลหนังสือราชการ ตลอดจนชวยลดข้ึนตอน โดยการ
เสนอหนังสือถึงผูบังคับบัญชาไดเสร็จสิ้นในระบบ และสืบคน
ขอมูลไดสะดวกและรวดเร็ว ท้ังนี้ เทศบาลฯ ไดจัดทําโครงการ
พัฒนาระบบข้ึนใชตั้งแตป 2553 จนถึงปจจุบัน มีการจัดทํา
โครงการเพ่ือเปลี่ยนแมขายใหม โอนยายขอมูล และสํารอง
ขอมูล เพ่ือหนวยงานสามารถใชระบบในการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่องและมีความปลอดภัยในการจัดเก็บขอมูล จนถึงปจจุบัน   
 
- จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการ โดย
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชงาน ใหมีความสะดวก 
รวดเร็ว งายตอการใชงาน และตรวจสอบผลการดําเนินงาน 
อาทิ ระบบครุภัณฑ โดยแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบนําเขา
ขอมูลและจัดการขอมูลเก่ียวกับการจัดซ้ือ ซอมแซม จําหนาย 
และรายละเอียดครุภัณฑในระบบใหเปนปจจุบัน เพ่ือประโยชน
ในการจัดเก็บขอมูลอยางครบถวนและเปนระเบียบ งายตอการ
นําเขาขอมูล และสืบคน ตลอดจนการดําเนินการซอมแซม 
คํานวณอายุการใชงาน และการจําหนายครุภัณฑ 
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ผลการดําเนินการตามแนวทางดําเนินการเพ่ิมเติม เพ่ือยกระดับผลการประเมินตามตัวชี้วัด  
และสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เรื่อง การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินการ 
การปรับปรุงระบบ

การทํางาน 
(ตอ) 

5. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการปฏิบัติงาน เพ่ือ
อํานวยความสะดวกใหแกผูมาใชบริการ และมีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีโปรงใส เชน การจองคิวออนไลน การสอบถาม
ขอมูลโดยตรงจากเจาหนาท่ีแบบออนไลน หรือการยื่นคํารอง 
รองเรียน/รองทุกข ผานระบบออนไลน 

สํานักปลัดเทศบาล 
 

และทุกกอง/งาน 
ท่ีรับผิดชอบ  

ณ จุดใหบริการ 
 

- จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ.2561 – 2565 และสํานัก
ปลัดเทศบาลตําบลบางปลา ไดดําเนินการจัดสรรงบประมาณ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖3 เพ่ือจัดทําโครงการระบบสารสนเทศเพ่ือการใหบริการ
ประชาชน (Bang – pla Smart Public Service) ซ่ึงประกอบดวย
ระบบยอยตาง ๆ ไดแก 
1. ระบบการบริการยื่นคํารอง  
    ประชาชนสามารถยื่นคํารองแสดงความจํานงขอใชบริการ 
โดยเจาหนาท่ีสามารถใหบริการในระบบจนเสร็จสิ้น หรือใน
กรณีงานบริการซ่ึงยังตองเขามาติดตอดวยตนเอง เจาหนาท่ี
สามารถใหขอมูลในเบื้องตน และนัดหมายเวลาท่ีประชาชน
สะดวกเขามาใชบริการได 
2. ระบบขอใชบรกิารสระวายน้ํา 
3. ระบบขอใชบริการสนามฟุตบอลหญาเทียม 
4. ระบบขอใชบรกิารอาคารอเนกประสงค 
    ระบบ 2 – 4 ประชาชนสามารถเขาดูตารางการใชบริการ 
และยื่นคํารอง/จองใชบริการไดผานระบบ 
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ผลการดําเนินการตามแนวทางดําเนินการเพ่ิมเติม เพ่ือยกระดับผลการประเมินตามตัวชี้วัด  
และสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เรื่อง การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินการ 
การปรับปรุงระบบ

การทํางาน 

(ตอ) 

5. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการปฏิบัติงาน เพ่ืออํานวย
ความสะดวกใหแกผูมาใชบริการ และมีข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ี
โปรงใส เชน การจองคิวออนไลน การสอบถามขอมูลโดยตรงจาก
เจาหนาท่ีแบบออนไลน หรือการยื่นคํารอง รองเรียน/รองทุกข 
ผานระบบออนไลน (ตอ) 

 

สํานักปลัดเทศบาล 5. ระบบรับสมัครเขาเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
6. ระบบรับสมัครเขาเรียนโรงเรียนอนุบาล  
    ระบบ 5 – 6 พัฒนาและออกแบบใหประชาชน
สามารถสมัครเรียนและยื่นหลักฐานเอกสารตาง ๆ
ผานทางระบบออนไลนได และยังมีการจัดเก็บสถิติ
และฐานขอมูลระเบียนประวัตินักเรียนดวย 
7. ระบบการใชบริการจองคิว (Smart Q) 
    ระบบสําหรับจองคิวรับบริการ และจองคิวเขา
รับบริการตามเวลานัดหมาย 
8. ระบบ Smart Dashboard  
    ระบบกระดานประมวลผลของมูลเชิงสถิติ
เก่ียวกับงบประมาณ และการปฏิบัติราชการของ
เทศบาล เพ่ือประโยชนในการวิเคราะหผล จัดการ
บริหารงาน และจัดสรรงบประมาณ 
9. ระบบปฏิทินกิจกรรม 
    ระบบการลงตารางกิจกรรมของเทศบาลลงใน
รูปแบบปฏิทินออนไลน เพ่ือแจงประชาสัมพันธให
เจาหนาท่ีภายในและประชาชนทราบ  
10. ระบบเว็บไซตเทศบาลตําบลบางปลา 
    จัดทําเว็บไซต ท่ีมีรูปแบบซ่ึงเขาถึงงาย และ
สะดวกตอการคนหารายการขอมูลตามความ
ประสงคของผูเขาชมเว็บไซต 
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ผลการดําเนินการตามแนวทางดําเนินการเพ่ิมเติม เพ่ือยกระดับผลการประเมินตามตัวชี้วัด  
และสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เรื่อง การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินการ 
การเปดเผยขอมูล 1. ศึกษาและทําความเขาใจรายละเอียดของแตละขอคําถาม 

และใหความสําคัญกับการตอบแบบประเมินตามตัวชี้วัดใหตรง
ตามวัตถุประสงค และเปนไปตามขอเท็จจริง 

ผูรับผิดชอบ 
การดําเนินการ

ประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส 
ในการดําเนินงาน 
ของเทศบาลตําบล 

บางปลา 
 

ทุกกอง/งาน 

- ศึกษาและทําความเขาใจรายละเอียดของแตละขอ
คําถาม และใหความสํา คัญกับการตอบแบบ
ประเมินตามตัวชี้วัดใหตรงตามวัตถุประสงค และ
เปนไปตามขอเท็จจริง 
- มีคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเว็บไซตและ
ระบบอินเตอร เน็ตของหนวยงาน โดยซักซอม
เจาหนาท่ีทุกกอง/งาน สงเอกสารหรือรายงาน
ผลงานหรือขอมูลท่ีเปนประโยชนตอสาธารณชนให
เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบนําขอมูลลงในเว็บไซตของ
หนวยงานใหเปนปจจุบัน 
- กําหนดแผนพัฒนาเทศบาล และเทศบัญญัติ
งบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดทํา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการใหบริการประชาชน (Bang 
– pla Smart Public Service) ซ่ึงประกอบดวย
ระบบเว็บไซตเทศบาลตําบลบางปลา ท้ังนี้ ใหมีการ
จัดจางท่ีปรึกษาท่ีมีความรูและทักษะเฉพาะในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดทําเว็บไซตท่ีมีรูปแบบซ่ึงเขาถึงงาย และสะดวก
ตอการคนหารายการขอมูลตามความประสงคของผู
เขาชมเว็บไซต ท้ังนี้ กําหนดใหท่ีปรึกษาจัดฝกอบรม
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเก่ียวกับการใชงานระบบดวย 
 

2. จัดทําและปรับปรุงขอมูลขาวสารท่ีตองเปดเผยลงบนเว็บไซต
ของหนวยงานใหเปนปจจุบัน  

3. ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซตหนวยงานใหสืบคนหรือหารายการ
ขอมูลไดสะดวกตามความประสงค 
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ผลการดําเนินการตามแนวทางดําเนินการเพ่ิมเติม เพ่ือยกระดับผลการประเมินตามตัวชี้วัด  
และสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เรื่อง การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินการ 
การปองกันการทุจริต 1. วิเคราะหผลการประเมิน ITA และจัดทํามาตรการเพ่ือสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน 
     1.1 มีการซักซอมความเขาใจเพ่ือเตรียมความพรอมกอน
การประเมิน 
     1.2 วิเคราะหผลการประเมิน ITA ในรอบปท่ีผานมา  
     1.3 กําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา โดยจัดทํา
มาตรการภายใน เพ่ือกําหนดแนวปฏิบัติในการสงเสริมคุณธรรม
และความโปรงใส 
     1.4 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการในการ
สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส และจัดทํารายงานการ
ดําเนินงานตามมาตรการ 

ผูรับผิดชอบ 
การดําเนินการ

ประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส 
ในการดําเนินงาน 
ของเทศบาลตําบล 

บางปลา 

- มีการประชุมกลุมยอยเจาหนาท่ีผู รับผิดชอบ           
การดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของเทศบาล เพ่ือซักซอมกอนการ
ประเมิน ITA  

- จัดทํารายงานการวิเคราะหผลการประเมิน ITA 
ประจําปงบประมาณ 2564 

- รางมาตรการเพ่ือสงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใสของเทศบาล  โดยมุงเนนมาตรการเพ่ือ
แกปญหาท่ีมีระดับผลการประเมินนอยท่ีสุด ไดแก 
ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทํางาน โดยจัดทํา
มาตรการเก่ียวกับการปรับปรุงระบบการทํางาน 
และรางแนวทางการยกระดับผลการประเมินตาม
ตัวชี้วัดอ่ืน 

- จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการ 
โดยผูรับผิดชอบการดําเนินการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาล
ดําเนินการสํารวจผลการดําเนินการตามมาตรการ
แตละกอง/งานท่ีรับผิดชอบ 
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ผลการดําเนินการตามแนวทางดําเนินการเพ่ิมเติม เพ่ือยกระดับผลการประเมินตามตัวชี้วัด  
และสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เรื่อง การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินการ 
การปองกันการทุจริต 2. พัฒนาระบบเว็บไซต 

     2.1 จัดสรรงบประมาณพัฒนาเว็บไซตของหนวยงาน 
     2.2 จัดใหมีบุคลากรในการดูแลเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือ
ทําหนาท่ีเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีตองเปดเผยตอสาธารณะใหเปน
ปจจุบัน 

ทุกกอง/งาน - ตามท่ีเทศบาลฯ ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหาป 
พ.ศ.2561 – 2565 และสํานักปลัดเทศบาลตําบล
บางปลา ไดดําเนินการจัดสรรงบประมาณตาม    
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ใหบริการประชาชน (Bang – pla Smart Public 
Service) ประกอบดวยระบบเว็บไซตเทศบาลตําบล
บางปลา โดยเทศบาลจัดทําเว็บไซตท่ีมีรูปแบบ        
ซ่ึงเขาถึงงาย และสะดวกตอการคนหารายการ
ขอมูลตามความประสงคของผูเขาชมเว็บไซต และ
ปจจุบันไดมอบหมายเจาหนาท่ีทุกกองเปนผูดูแล
ระบบ เพ่ือนําเขาขอมูลขาวสารท่ีตองเปดเผยตอ
สาธารณะใหเปนปจจุบัน 

 
 
 
 


