
บันทึกข้อความ 
           ส่วนราชการ    ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่   โทร. ๐-๓๔๙๗-๙๒๘๙                   

ที่  นฐ ๘๐๔๐๑.3 / 28              วันที่            17  มีนำคม   2564                         

เรื่อง   รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564                                                                                                                     . 

เรียน    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่  / ผ่ำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่     

ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่ ได้ด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส        
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ตำมข้อ o43 กำรด ำเนินงำน
ตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำน ก ำหนดให้น ำมำตรกำรดังกล่ำวในข้อ o42 ไปสู่
กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม  

ในกำรนี้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่ ได้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในหน่วยงำนแล้ว จึงได้จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำพร้อมนี้  

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 

                                               
                  ( นำงสำวธนพร   ลิขิตวัฒนเศรษฐ ) 
                                                                นิติกร 

ควำมเห็น...............................................       ควำมเห็น................................................. 
  
 
 ลงชื่อ         ลงชื่อ   
        ( นำยยุทธนำ  วรรณเวทีบุญพอ )                           ( นำยสมบัติ   ไชยคิรินทร์ )          
                   หัวหน้ำส ำนักปลัด                                  รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่ 

ควำมเห็น.................................................   ค ำสั่ง...................................................... 
 
 
ลงชื่อ         ลงชื่อ   

 ( นำงนุสรำ   ไพรวรรณ์ )       ( นำยสมชำย   ภู่ทอง )          
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่      นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่ 
 
 

 

 



รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

 
ล าดับ มาตรการ ผลการด าเนินการ ผูร้ับผิดชอบ หมายเหต ุ

1 
 

มำตรกำรเผยแพร่
ข้อมูลแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปี 

เพ่ิมช่องทำงกำรเผยแพร่แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปี ของ อบต.บ้ำนใหม่ 
ให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำนทรำบ โดยผ่ำน
ช่องทำง ดังนี้ 
-เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีในที่
ประชุมระหว่ำงคณะผู้บริหำร พนักงำน 
เจ้ำหน้ำที่ ในกำรประชุมประจ ำเดือน 
-เผยแพร่แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปี ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ของ อบต.
บ้ำนใหม่ 
 

-ส ำนักงำนปลัด 
-กองคลัง 

 

2 
 

มำตรกำรกำร
ประเมินบุคลำกร
ตำมผลกำร
ปฏิบัติงำนและ
ควำม รับผิดชอบให้
สอดคล้องกับ
คุณภำพของผลงำน 

-ประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนให้บุคลำกรภำยใน
หน่วยงำนทรำบโดยทั่วกัน 
-จัดท ำบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร
รำยบุคคล 
-ผู้ประเมินประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
ผู้รับกำรประเมินเทียบกับเป้ำหมำยที่
ก ำหนดและพฤติกรรมที่แสดงออกจำกกำร
ปฏิบัติงำน 
-ผู้ประเมินแจ้งผลกำรประเมินให้แก่ผู้รับ
กำรประเมินทรำบ 
-คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินฯ 
ประชุมพิจำรณำกลั่นกรองผลกำรประเมิน
ให้เกดิมำตรฐำนและควำมเป็นธรรม 
 

-ส ำนักงำนปลัด  

3 
 

มำตรกำรป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในกำรใช้
ทรัพย์สินของทำง
รำชกำรของ
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนใหม่ 

-จัดท ำแนวทำงปฏิบัติ ระเบียบกำรใช้ กำร
ยืมทรัพย์สินของทำงรำชกำรที่ถูกต้องตำม
ระเบียบกฎหมำย  
-ก ำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบกำร
ขออนุญำต/กำรอนุมัติกำรยืมที่มีรูปแบบที่
สะดวก เปิดเผย และตรวจสอบได้  
-เผยแพร่แนวทำงปฏิบัติให้บุคลำกรใน
หน่วยงำนทรำบโดยทั่วกัน 
 

-ส ำนักงำนปลัด 
-กองคลัง 

 



ล าดับ มาตรการ ผลการด าเนินการ ผูร้ับผิดชอบ หมายเหต ุ
4 มำตรกำรปรับปรุง

คุณภำพกำร
ปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ 

1. จัดให้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้
มำติดต่อหรือรับบริกำร ณ จุดให้บริกำรใน
รูปแบบที่ง่ำยและสะดวก  
2. จัดท ำแผนผังแสดงขั้นตอน/ระยะเวลำ
ให้บริกำรประชำชน และระบุผู้รับผิดชอบ
งำนให้บริกำร โดยเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ให้ประชำชนทรำบผ่ำนช่องทำง เช่น 
เ ว็ บ ไซต์   สื่ อ สั ง คมออน ไลน์  บอร์ ด
ประชำสัมพันธ์เป็นต้น 
3. จัดให้มีบัตรคิวตำมควำมเหมำะสมกับ
จ ำนวนผู้รับบริกำร 
4. จัดให้มีระบบและช่องทำงกำรรับเรื่อง
ร้อง เรี ยนที่มีประสิทธิภำพ  (สะดวก/
รวดเร็ว/ตอบสนองในกำรแก้ไข)  
 
 

ส ำนักงำนปลัด 
กองคลัง  
กองช่ำง 
กองสวัสดิกำรฯ 
 

 

5 
 

มำตรกำรปรับปรุง 
ประสิทธิภำพกำร
สื่อสำร 

1.ปรั บปรุ ง ศู นย์ ข้ อมู ล ข่ ำ วส ำรตำม
กฎหมำยว่ำด้วยศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของ
ทำงรำชกำร 
2.จัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรเพ่ืออ ำนวย
ควำมสะดวกให้แก่ประชำชนผู้รับบริกำร ที่
จะติดต่อสอบถำม หรือขอข้อมูล หรือรับ
ฟังค ำติชม/แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร 
3.เผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำน และข้อมูลที่
เป็นประโยชน์กับสำธำรณชนที่เป็นปัจจุบัน
ทำงสื่อต่ำง ๆ  
 
 

ส ำนักงำนปลัด  
 

6 มำตรกำรปรับปรุง
ระบบกำรท ำงำนให้มี
ประสิทธิภำพ 
 

1. จัดให้มีกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
บริกำรประชำชน หรือผู้มำติดต่อขอรับ
บริกำร 
2. จัดให้มีกำรให้บริกำรนอกสถำนที่ หรือ 
กำรให้บริกำรนอกเวลำรำชกำร และช่วง
วันหยุดเสำร์อำทิตย์ 
 
 

ส ำนักงำนปลัด  



ล าดับ มาตรการ ผลการด าเนินการ ผูร้ับผิดชอบ หมายเหต ุ
7 มำตรกำรปรับปรุง

ระบบเว็บไซต์ของ
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนใหม่ 

-จ้ำงปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงำน  
-มอบหมำยผู้ดูแลเว็บไซต์ และเผยแพร่
ข้อมูลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำน
ใหม ่

ส ำนั ก ง ำ นปลั ด 
อบต.บ้ำนใหม่ 

 

 
 
 

 


