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บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ   ส ำนักปลัด  อบต.บ้ำนเพชร โทรศัพท ์๐44-100-941 
ท่ี  ชย ๗๓๘๐๑/      วันที่  2 เมษำยน 2564 
เร่ือง   รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน 

ครั้งท่ี 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  

เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  ได้ประกำศมำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและ ป้องกัน
กำรทุจริตภำยในหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นกำรยกระดับคะแนนคุณธรรมและ ควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ตำมประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร เรื่อง 
มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564      ลงวันท่ี 
1 ตุลำคม 2563 โดยได้น ำผลกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563  มำก ำหนดมำตรกำรเพื่อขับเคล่ือนกำรส่งเสริมคุณธรรมและ ควำมโปร่งใสภำยใน
หน่วยงำนให้ดีขึ้น และเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำด้ำนคุณธรรมและควำม โปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชรให้ประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น นั้น 

เพื่อให้กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน  
เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม และบรรลุตำมวัตถุประสงค์ท่ีวำงไว้ หน่วยตรวจสอบภำยใน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำน
เพชร จึงได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริตภำยใน  
หน่วยงำน ครั้งท่ี 1/2564 (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2563 - 31 มีนำคม 2564) ขึ้น รำยละเอียดปรำกฏเอกสำร  
ท่ีน ำเรียนมำพร้อมนี้ 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

                                                                                
( นำงสำวธำรทิพย์   น้อยสุวรรณ์) 

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป 
 

เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 
        - เพื่อโปรดทรำบ 

  
    (นำยศุภชัย   ชำญวิจิตร)  

     ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 
    

(นำยธีรวัจน์   ธรรมโสภำรัตน์) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 
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รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสรมิคุณธรรม                                      
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
     

องค์การบริหารส่วนต าบบบ้านเชชร 
อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม                                                           
และความโปรง่ในภายในหน่วยงาน 

ครั้งท่ี 1 / 2564 
(ต้ังแต่วันท่ี 1 ตลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 

**************************** 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใส
ในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Integrity    and 
Transparency    Assessment    :    ITA)  และได้ท าการวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อน าผลการวิเคราะห์มา   
ก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน เพื่อยกระดับค่าคะแนนการ ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ปรจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
โดยได้ก าหนดมาตรการแก้ไขข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนในการด าเนินงาน  ประกอบด้วย การก าหนดขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
วันแล้วเสร็จ การรายงานผล ผู้รับผิดชอบ และผู้ควบคุม นั้น 

เพื่อให้การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เกิดผล 
อย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร จึงได้จัดท ารายงานผล
การด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ครั้งท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) ขึ้น รายละเอียดปรากฏตามตารางดังนี้ 

ตารางแสดงผลการด าเนนิงานตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและปอ้งกนัการทุจริต 

ด้าน/ 
ประเด็นค าถามท่ีต้องแก้ไข 

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ก าหนด 
แล้วเสร็จ 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ด้านการปฏิบัติหน้าท่ี (IIT) 
 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มา                
ติดต่อทั่วๆไปกับผู้มาติดต่อ 
ทีรู่้จักเป็นการส่วนตัวเท่าเทียมกัน 
มากน้อยเพียงใด      
 
  

 1. ผู้บริหารท้องถิ่น ก าชับให้บุคลากร    
 ปฏิบัติงานและให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ   
 ราชการอย่างโปร่งใสเป็นไปตาม 
 ขั้นตอน และระยะเวลา                   
 2. จัดท าแผนผังขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ให้ชัดเจน และปิดประชาสัมพันธ์ ณ     
 ที่ท าการ อบต. 

31 ธ.ค. 63 - ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบท้าย 

การใช้งบประมาณ (IIT) 
 ท่ า น รู้ เ กี่ ย ว กั บ แ ผ นกา ร ใช้ จ่ า ย
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน
ของท่านมากน้อยเพียงใด 
  

 ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งการให้กองคลัง   
 ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน   
 ประจ าปี ให้พนักงานทุกส านัก/กอง 
 รับทราบอย่างทั่วถึง 

15 ต.ค. 63 
     -15 ม.ค. 64 

- ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบท้าย 

 หน่วยงานของท่านใช้จ่าย 
งบประมาณ โดยค านึงถึงความ    
คุ้มค่า ไมบ่ิดเบือนวัตถุประสงค์       
ของงบประมาณที่ต้ังไว้ มากน้อย 
เพียงใด 
  
  

 ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดนโยบายการ   
 บริหารงานโดยค านึงถึงความคุ้มค่า 
 เหมาะสมและประหยัดและประโยชน์   
 สูงสุดของประชาชน และก าชับให ้
 บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบและ 
 หนังสือสั่งการของทางราชการอย่าง 
 เคร่งครัด 

31 ม.ี ค. 64 - ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบท้าย 
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ด้าน/ 

ประเด็นค าถามท่ีต้องแก้ไข 
ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ก าหนด 

แล้วเสร็จ 
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

การใช้งบประมาณ (IIT) 
 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ ท่าน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จา่ย
งบประมาณ โดยการสอบถาม ทักท้วง  
ร้องเรียน มากน้อยเพียงใด 

 ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากร ได้ ร่วม  
 ตรวจสอบการใช้จ่าย งปม. เช่น การเข้า   
 ร่วมประชุม และ เพิ่ มช่องทางในการ  
 สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน เป็นต้น 

31 ม.ีค. 64 
 

- ด าเนินการ        
แล้วเสร็จ 

รายละเอียด            
ตามเอกสารแนบท้าย 

การใช้อ านาจ 
 ผู้บังคับบัญชาของท่านมอบหมาย  งาน
แก่ท่านอย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด 
  

 ผู้บริหารท้องถิ่นก าชับให้ปลัดหัวหน้า   
 ส่วน/ผอ.กอง ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ตามระดับคุณภาพของผลงาน เป็นธรรม 
  โปร่งใส 

31 มี. ค. 64 -  ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบท้าย 

 ท่านได้รับการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพ ของ   
ผลงานมากน้อยเพียงใด 

 ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดนโยบายในการ  
 คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเป็น 
 ธรรม 

30 ก.ย. 64 มีการด าเนินการ 
อย่างต่อเน่ือง       
และสม่ าเสมอ 

รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบท้าย 

 ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการคัดเลือก    
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมการศึกษาดูงาน   
หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็น   
ธรรม มากน้อย เพียงใด 

 ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดนโยบายการ    
 คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมการศึกษา   
 ดูงานหรือการใ ห้ ทุนการศึกษาโดย 
 พิจารณาตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 และให้ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้า 
 ส่วนราชการระดับต้นก่อน 

30 ก.ย. 64 มีการด าเนินการ 
อย่างต่อเน่ือง        
และสม่ าเสมอ 

รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบท้าย 

 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
ท่านถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจมีการ
ซื้อขายต าแหน่ง และเอื้อประโยชน์ให้ 
กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อย เพียงใด 

 ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดนโยบายการ  
 บริหารงานบคุคลอย่างโปร่งใส และ 
 แต่งต้ังคณะกรรมการในการ พิจารณา 
 เกี่ยวกับการบริหารงานบคุคลและ          
 ด าเนินการตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
 อย่างเคร่งครัด 

30 ก.ย. 64 มีการด าเนินการ 
อย่างต่อเน่ือง       
และสม่ าเสมอ 

รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบท้าย 

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของท่านมีความสะดวก    
มากน้อยเพียงใด 

 1.ปรับปรุงกระบวนการ/ขั้นตอน 
 การขออนุญาตยืมทรัพย์สินของทาง   
 ราชการ ให้สะดวกมากย่ิงขึ้น 
 2. ผู้บริหารมอบอ านาจให้รองนายก 
 เป็นผู้พิจารณาอนุญาต  

31 ธ.ค. 63 - ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

 รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบท้าย 

 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาต
อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

 ผู้บริหารสั่งการให ้จนท.พัสดุ จัดท าแนว   
 ปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินและประชาสัมพันธ์   
 ให้บุคลากร ทราบอย่างทั่วถึง 

31 ธ.ค. 63 - ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของ 
ท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการทีถู่กต้องมากน้อยเพียงใด 

 ผู้บริหารสั่งการให ้จนท.พัสดุ จัดท าแนว   
 ปฏิบัติการใช้ทรัพย์สิน และประชาสัมพันธ์  
 ให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง 

31 ธ.ค. 63 - ด าเนินการ  
แล้วเสร็จ 
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ด้าน/ 

ประเด็นค าถามท่ีต้องแก้ไข 
ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ก าหนด 

แล้วเสร็จ 
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับ   
ดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการเพือ่ป้องกันไม่ให้มีการ
น าไปใช ้ประโยชน์ส่วนตัวกลุ่มหรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

 ผู้บริหารสั่งการให้เจา้หน้าที่จัดท า   
 คู่มือหรือแนวทางการใช้ทรัพย์สิน 
 ของราชการ และประชาสัมพันธ์ ให ้
 บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง รวมทั้ง 
 ก าชับใหบุ้คลากรปฏิบัติตามคู่มือ  
 อย่างเคร่งครัด 

31 ธ.ค. 63 มีการด าเนินการ  
อย่างต่อเน่ือง      
และสม่ าเสมอ 

รายละเอียด              
ตามเอกสารแนบท้าย 

การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 ผู้บริหารสูงสุดชองหน่วยงานให้
ความส าคญักับการต่อต้านการทุจริต
มากน้อยเพียงใด 

 1.จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการ 
 ปฏิบัติงานด้านการจัดการปัญหา   
 การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2.ทบทวนขั้นตอน/กระบวนการ   
 ด าเนินการเก่ียวกับปัญหาการ ทุจริต 
 และประพฤติมิชอบ ให้มีความช ัด    
 เจนและก าชับให้เจ้าหน้าที ่
 ปฏิบัติงานตามคู่มืออย่าง 
 ตรงไปตรงมา เพื่อให้ผู้ร้องเรียนมั่น 
 ใจว่าปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อ   
 ตนเอง 

- จัดท าคู่มือให ้
และทบทวน ขั้นตอน

การปฏิบัติงานให ้
แล้วเสร็จภายใน 31 

ธ.ค. 63 

จัดท าข้อมูล 
และอัพโหลด ลงบน

เว็บไซต์ 
http://www.banphet.

go.th 

รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบท้าย 

 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน 
ได้รับการแก้ไขมากน้อยเพียงใด 
 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่
จะเกิดขึ้นในหน่วยงานท่านสามารถ
ร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่าง
สะดวกติดตามผลการร้องเรียนได้ 
มั่นใจ ว่าจะมีการด าเนินการอย่าง 
ตรงไปตรงมาและมั่นใจว่าจะปลอดภัย
และไม่มีผลกระทบต่อตนเอง อย่างไร 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีช่องทางให้ผู้
มาติดต่อร้องเรียนการทุจริต 
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม ่

 1.ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อ 
 ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 
 2.จัดท าคู่มือ/แนวปฏิบัติการ  
  จัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต 

31 ธ.ค. 63 - ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบท้าย 

การเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต 
1.ข้อมูลผู้บริหาร มอบหมาย จนท.ผู้รับผิดชอบงาน 

บันทึกข้อมูล ประสานกับบริษัท จัดท า
เว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงข้อมูล 
ให้ถูกต้องและครบถ้วน 

31 ต.ค. 63 จัดท าข้อมูล 
และอัพโหลด ลงบน

เว็บไซต์ อบต.บ้านเพชร 
เรียบร้อยแล้ว 

http://www.banphet.
go.th 

2. E-service ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให ้
หัวหน้าส านัก/ผอ.กอง พิจารณา 
เพิ่มช่องทางการให้บริการตาม ภารกิจ
หน้าที่ผ่านเว็บไซต์ อบต. 

31 ธ.ค. 63 

3.แผนการใชจ้่ายงบประมาณ มอบหมายให ้จนท.ผู้รับผิดชอบ 
งานบันทึกข้อมูล ประสานกับ บริษัท
จัดท าเว็บไซต์ เพื่ออัพเดท ข้อมูล ให้
ถูกต้องและครบถว้น 

31 ต.ค. 63 

4.มาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งในภายใน หน่วยงาน 

มอบหมายให ้จนท.จัดท ารายงาน 
ผลการประเมินคุณธรรมฯประจ าป ี
2563 และปรับปรุงข้อมูลบน เว็บไซต์ให้
ถูกต้องและครบถว้น 

31 ธ.ค. 63 

http://www.banphet.go.th/
http://www.banphet.go.th/
http://www.banphet.go.th/
http://www.banphet.go.th/
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รายละเอียดแนบท้ายรายงานผลการด าเนนิงานตามมาตรการส่งเสรมิความโปรง่ใส 
และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ครั้งท่ี 1/2564 
1. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ (IIT) 
1.1 แผนผังขั้นตอนการด าเนินงาน  และปิดประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีท าการ อบต.บ้านเพชร 

1.2 ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ประกาศหลักเกณฑ์คุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้บุคลากรถือปฏิบัติ  
ผ่านเว็บไซต์ อบต.บ้านเพชร http://www.banphet.go.th 

 

http://www.banphet.go.th/
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1.3 ประเมนิความพึงพอใจในการรับบริการ  ผ่านเว็บไซต ์อบต.บ้านเพชร http://www.banphet.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. การใช้งบประมาณ (IIT) 
2.1 การประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินประจ าปี  ในเว็บไซต์ อบต.บ้านเพชร  http://www.banphet.go.th 
 
 

http://www.banphet.go.th/
http://www.banphet.go.th/


8 
 

 

2.2 บุคลากรมีส่วนร่วมในการเข้าประชุมและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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3. การใช้อ านาจ 
3.1 ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลและประกาศเจตจ านงการบริหารงานบุคคลท่ีมีคุณธรรม        
และโปร่งใสและประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ อบต.บ้านเพชร 
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4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (IIT) 
4.1 การปรับปรุงกระบวนการ/ขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของทางราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2 การจดัท าแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สนิ และประชาสมัพันธ์ให้บุคลากรทราบ 
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5. การปรับปรุงการท างาน (EIT) 
5.1 ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กระชับ รวดเร็ว 
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6. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6.1 จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดการปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
7.1 ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี ผ่านเว็บไซต์ อบต.บ้านเพชร 
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8. การเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต 
8.1 ปรับปรุงข้อมูลผู้บริหาร E-service แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ    
โปร่งในภายในหน่วยงาน  ผ่านเว็บไซต์ อบต.บ้านเพชร 
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