
รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  ตามที่ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังต่อไปนี้ 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1.การปรับปรุง
ระบบการท างาน
และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
สื่อสารภายใต้
แนวทาง 
“Smart 
Bannoi” 

1.จัดตั้งศูนย์ Smart 
Bannoi 
2.จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงาน
ประจ าศูนย์ฯ 
3.ด าเนินการ
ประชาสมัพันธ์งานต่างๆ
ของ อบต.ผ่านท่ีประชุม
ประจ าเดือนของหมู่บ้าน 
และจัดส่งหนังสือ
ประชาสมัพันธ์
ประจ าเดือนไปยัง
ประชาชน 
4.เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่
ผ่านระบบการประเมิน
ความพึงพอใจ 

ส านักปลดั ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

1.จัดค าสั่งจัดตั้งศูนย์ 
Smart Bannoi 
2.จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงาน
ประจ าศูนย์ฯ 
3.มีการรายงานผล
การปฏิบัติงาน/ผล
การประเมินความพึง
พอใจของประชาชน
เป็นราย 6 เดือน 
4.มีการรายงานสถิติ
การให้บริการและ
ประชาสมัพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
5.มีการจัดส่งหนังสือ
ประชาสมัพันธ์งาน
ต่างๆของ อบต.ไปยัง
ผู้น าชุมชน 

ควรก าชับให้แต่
ละส านัก/กอง
ปรับปรุงระบบ
การท างาน
อย่างสม่ าเสมอ  
และ
ประชาสมัพันธ์
ผ่านเว็บไซต ์
ของหน่วยงาน
ให้เป็นปัจจุบัน 

2.การเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของ 
อบต. 

1.แต่งตั้งผู้แทน
หน่วยงานและ
ประชาชนเป็น
คณะกรรมการหรือ
คณะท างานในการ
ด าเนินงานต่างๆของ 
อบต.เช่น 
-คกก.พัฒนาแผน 
-คกก.ติดตามและ
ประเมินผลแผน 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กอง
การศึกษาฯ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

1.มีค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้แทนหน่วยงานและ
ประชาชนเป็น
คณะกรรมการ
สนับสนนุการจัดท า
แผน เม่ือวันที่ 24 
ม.ค.65 
2.มีค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้แทนหน่วยงานและ
ประชาชน

ควรมีการ
ประชาสัมพนัธ์
การ
ด าเนินงาน
ของ อบต.ให้
ประชาชน
ทราบอย่าง
สม่ าเสมอ เช่น
การ
ประชาสัมพนัธ์



-คกก.ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน 
-คกก.ช่วยเหลือ
ประชาชน 
2.จัดประชุม
คณะกรรมการและ
คณะท างานในการ
ด าเนินงานโครงการ 
หรือกิจกรรมต่างๆ
เพื่อให้มีส่วนร่วมคิด 
ร่วมวางแผน ร่วม
ด าเนินการ ร่วม
ติดตามและ
ประเมินผล 

คณะกรรมการ
พัฒนาแผน เม่ือวันที่ 
24 ม.ค. 65 
3.มีค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้แทนหน่วยงานเป็น
คณะกรรมการศูนย์
ช่วยเหลือสังคม
ระดับต าบล เมื่อ
วันที่ 28 ม.ค.65 

การตรวจรับ
งานจา้งของ 
อบต.  

 
 
 
 
 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

3.การเพิ่ม
คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

1.มอบหมายให้
พนักงานทุกคน
จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหน้าท่ีของ
ตนเอง 
2.เผยแพร่คมูือการ
ปฏิบัติงานให้
ประชาชนไดร้ับ
ทราบผ่านเว็บไซต์
ของ อบต. 
3.ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนด
เป็นตัวช้ีวัดในการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
พนักงานทุกคน 
 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ภายใน มี.ค.
65 

1. ทุกส านัก/กองมี
การจัดท าคูม่ือการ
ปฏิบัติงาน 
2.การเผยแพร่คู่มือ
ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
3.มผีลการประเมิน
การปฏิบัตริาชการ
ผ่านช่องทางการแบบ
ประเมินความพึงพอใจ 

ภารกิจงาน
บางอย่างยังคงไม่
สามารถ
ด าเนินการตาม
กรอบระยะเวลาได้ 
จึงควรก าชับให้
พนักงานทุกคนถือ
ปฏิบัติตามกรอบ
ระยะเวลาที่
ก าหนดไว้อย่าง
เคร่งครดั 



4.การเปิดเผย
ข้อมูลที่ส าคัญ
และ
หลากหลาย 

1.จัดท าค าสัง่
แต่งตั้งคณะท างาน
ส าหรับการ
ประเมิน ITA 
2.คณะท างาน
จัดท าและเผยแพร่
ข้อมูลที่ประชาชน
ควรทราบให้
ครบถ้วนทุก
ประเด็นการ
ประเมินทาง
เว็บไซต์ของ อบต. 
3.ติดตามและ
ประเมินผล 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ก.พ.65 
ถึง 

พ.ค.65 

1.มีการจัดค าสั่ง
แต่งตั้งคณะท างาน 
2.มีการเผยแพร่
ข้อมูลที่ประชาชน
ควรทราบครบถ้วน
ทุกประเด็นการ
ประเมินทางเว็บไซต์
ของ อบต. 
 

การเผยแพร่
ข้อมูลที่
ประชาชนของแต่
ละส่วนงานยังคง
ล่าชา้และไม่เปน็
ปัจจุบนั จึงควร
ก าชับให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้มี
หน้าที่รับผดิชอบ
งานทีจ่ะต้อง
เผยแพร่ข้อมูล
ทางเว็บไซต์ของ 
อบต.ให้เป็น
ปัจจุบนั 

 


