
 
 

           รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
                       และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

  ตามท่ีได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 และได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 

 
 

มาตรการ/แนวทาง 
 

วิธีการด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ  

ข้อเสนอแนะ 

1.              ติ 
                   ย์สิน 
                    
 

จัดท า                   กับ
การใช้                   
        อง 

ส านักปลัด/ 
         

   กองช่าง 

ต.ค.2564- 
มี.ค. 2565 

-ด าเนินการแล้ว หากมีปัญหา 
แจ้งผู้บริหาร
ให้ทราบเพื่อ
แก้ไขปัญหา
ต่อไป 

2.                   บการ 
                   บ
ซ้อน  

 

                       
    รู้                    
        

 ส านักปลัด/  
         

   กองช่าง 

ต.ค.2564- 
มี.ค. 2565 

-จัดประชุมให้ความรู้
กับพนักงานส่วน
ต าบล 
- ประกาศคู่มือ
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนลงเว็บไซด์ 
อบต.บ้านร่อม 
www.banrome.go.th 
เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับทราบและติด
บอร์ดประชาสัมพันธ์
ที่ อบต. บ้านร่อม 

หากมีปัญหา 
แจ้งผู้บริหาร
ให้ทราบเพื่อ
แก้ไขปัญหา
ต่อไป 

3.                     
ป                 
   ม         การ 
ด า                   
       
 

                          
  ะเมินคุณ            
            ด า        
                          
                สื่อ    
                 
 

ส านักปลัด/ 
         

   กองช่าง 
 

ต.ค.2564- 
มี.ค. 2565 

-จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนิน 
-จัดประชุมให้ความรู้
กับพนักงานส่วน
ต าบล 

หากมีปัญหา 
แจ้งผู้บริหาร
ให้ทราบเพื่อ
แก้ไขปัญหา
ต่อไป 

4. การจัดท าประกาศข้อ
ปฏิบัติในการขอยืม
ทรัพย์สินของทางราชการ
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

มีการจัดท าประกาศข้อปฏิบัติ
ในการขอยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้บุคคลภายในและภายนอก
หน่วยงานทราบให้ชัดเจน 

 ส า        ต.ค.2564- 
มี.ค. 2565 

-ด าเนินการแล้ว 
และแจ้งให้ส่วน
ราชการและผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้องรับทราบ
แล้ว 

หากมีปัญหา 
แจ้งผู้บริหาร
ให้ทราบเพื่อ
แก้ไขปัญหา
ต่อไป 

 



-2- 
 

 

มาตรการ/แนวทาง 
 

วิธีการด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ  

ข้อเสนอแนะ 

5.                  
 าร                 
    ารผู้         
            นไป    
               ที่ 
ก าหนด 
 

1.                       
           
2.                      
   รฐาน             
        
3.            จิตส านึก
  รให้                     
   นสื่อ                 
          ทศ            

 ส า          ต.ค.2564- 
มี.ค. 2565 

-ประชุมพนักงานส่วน
ต าบลและพิจารณา
ปรับปรุงคูม่ือการ
ปฏิบัติงาน และการ
ให้บริการประชาชน 
ให้เป็นปัจจุบัน 
-เผยแพร่ลงเว็บไซด์ 
อบต.บ้านร่อม 
www.banrome.go.th 

หากมีปัญหา 
แจ้งผู้บริหารให้
ทราบเพ่ือแก้ไข
ปัญหาต่อไป 

6.การเปิดเผยข้อมูล
ข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้
บริการอย่างถูกต้อง
ตรงไปตรงมาและมี
แนวทางในการให้ผู้มา
ติดต่ออย่างโปร่งใส 

จัดท าประกาศไม่เรียกร้อง 
ประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติ
หน้าที่ และมีการจัดท า
ประกาศไม่เรียกรับ
ผลประโยชน์หรือทรัพย์สิน
ใดๆ  ไม่รับของขวัญและของ
ก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ (No Gift Policy) 

ส านักปลัด 
 

ต.ค.2564- 
มี.ค. 2565 

-จัดท าประกาศแล้ว 
 

หากมีปัญหา 
แจ้งผู้บริหารให้
ทราบเพ่ือแก้ไข
ปัญหาต่อไป 

7. การตรวจสอบและต่อ
อายุเว็บไซด์ให้ทัน
ก าหนดเวลา พร้อมที่จะ
เผยแพร่ข้อมูลให้
ประชาชนทราบ 

ตรวจสอบ และปรับปรุงเว็บ
ไซด์ของหน่วยงานให้เป็น
ปัจจุบัน 

 ส านักปลัด 
 

ต.ค.2564- 
เม.ย.2565 

-แจ้งบริษัทนพเกตุ 
เน็ทเวิร์ค จ ากัด
พัฒนาปรับปรุงเว็บ
ไซด์ อบต. 
www.banrome.go.th 
โดยด าเนินการ น า
หัวข้อ การประมิน 
ITA แยกเพ่ิมออกมา
เพ่ือประชาชน
สามารถตรวจสอบ
เข้าดูได้โดยตรง
ชัดเจน และสะดวก
มากยิ่งขึ้น 

หากมีปัญหา 
แจ้งผู้บริหารให้
ทราบเพ่ือแก้ไข
ปัญหาต่อไป 

8. เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการปรับปรุง
การด าเนินงาน 
 
 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ร้องเรียน การให้
ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือให้บุคลากรและ
สาธารณชนรับทราบ 

 ส านักปลัด ต.ค.2564- 
ก.ย.2565 

- ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการร้องเรียน
ทางเสียงตามสาย  
- มีช่องทางการ
ร้องเรียนทางเว็บไซด์ 
อบต.บ้านร่อม 
www.banrome.go.th
เพ่ือให้บุคลากรและ
ประชาชนรับทราบ 

หากมีปัญหา 
แจ้งผู้บริหารให้
ทราบเพ่ือแก้ไข
ปัญหาต่อไป 



     -3- 
 

 

มาตรการ/แนวทาง 
 

วิธีการด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ  

ข้อเสนอแนะ 

9.                  กับ 
                  
                     ย  
        ประจ าปี
แ               
                    
          การ
ตรวจสอบการใช้จ่าย 

1.                        
สารเ                      
     มาณประจ าปีให้
บุคลากร        
2.                        
ร้องเรียนให้บุคลากรรับทราบ 
3. จัดประชุมให้ความรู้กับ
พนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 ส านักปลัด/ 
          
กองช่าง 

 

ต.ค.2564- 
มี.ค.2565 

-ประชาสัมพันธ์แผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ โดย
เผยแพร่ลงเว็บไซด์ อบต.
บ้านร่อม
www.banrome.go.th - 
และมีช่องทางการ
ร้องเรียนให้ทราบแล้ว 

หากมีปัญหา 
แจ้งผู้บริหาร
ให้ทราบเพื่อ
แก้ไขปัญหา
ต่อไป 

10.มีการมอบหมาย
งานการปฏิบัติงาน
รวมถึงการประเมินผล
การปฏิบัติงานตาม
ระดับคุณภาพของงาน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 
 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกัน
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน
และการท างาน 
2. ผู้บริหารเน้นย้ าในที่ประชุม
เรื่องความเป็นธรรมในการ
ประเมินเพ่ือเพ่ิมความเป็น
ธรรมในการประเมินเพ่ือเพ่ิม
ความตระหนักให้กับหัวหน้า
งาน 

ส านักปลัด/ 
          
กองช่าง 

 

ต.ค.2564- 
ก.ย.2565 

-รายงานความ 
ก้าวหน้าและสรุปผล 
รอบ 6 เดือน  
-โดยจัดให้มีการประชุม
ชี้แจงท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
ประเมินให้กับหัวหน้า
ส่วนราชการรับทราบ 

หากมีปัญหา 
แจ้งผู้บริหาร
ให้ทราบเพื่อ
แก้ไขปัญหา
ต่อไป 

11.การเปิดเผยข้อมูล 
สาธารณะของ
หน่วยงาน 
 

ปรับปรุงเว็บไซด์ของ
หน่วยงานให้เป็นปัจจุบันเพื่อ
ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของทางหน่วยงานได้
รวดเร็ว 
 

ส านักปลัด/ 
          

        

ต.ค.2564- 
ก.ย.2565 

-แจ้งบริษัทนพเกตุ เน็ท
เวิร์ค จ ากัดพัฒนา
ปรับปรุงเว็บไซด์ อบต. 
www.banrome.go.th - 
แจ้งผู้ดูแลระบบ อบต.
บ้านร่อม ให้ลงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน 
- เพ่ิมช่องทางการแจ้ง
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ 
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบผ่านช่องทาง
ออนไลน์ โดยแยกจาก
ช่องทางทั่วไป 
- เพ่ิมช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชนสามารถแสดง
ความคิดเห็นการ
ด าเนินงานผ่านช่องทาง
ออนไลน์เพ่ิมเติมจาก
กระดานสนทนา   อบต. 

หากมีปัญหา 
แจ้งผู้บริหาร
ให้ทราบเพื่อ
แก้ไขปัญหา
ต่อไป 



 


