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รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคณุธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ครั้งท่ี  1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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                                      องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
                                                  อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคณุธรรม 
และความโปร่งในภายในหน่วยงาน 

ครั้งที่  1 / 2563 
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2562 - 31 มีนาคม 2563) 

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

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)   และไ ด้ท าการ วิเครา ะห์ ผลกา รประเมินเ พ่ือน า ผลกา รวิ เครา ะห์                      
มาก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน  เพ่ือยกระดับค่าคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  โดยได้ก าหนดมาตรการแก้ไขข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนในการด าเนินงาน   ประกอบด้วย  
การก าหนดขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ  วันแล้วเสร็จ  การรายงานผล  ผู้รับผิดชอบ  และผู้ควบคุม  นั้น   

เพ่ือให้การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  จึงได้จัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ครั้งที่ 1  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  (ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2562 - 31 มีนาคม 2563) ขึ้น  รายละเอียดปรากฏตามตารางดังนี้ 

 
ตารางแสดงผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

ด้าน/ 
ประเด็นค าถามท่ีต้องแก้ไข 

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ก าหนด 
แล้วเสร็จ 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ด้านการปฏิบัติหน้าท่ี  (IIT) 
บุ ค ล า ก ร ใ น ห น่ ว ย ง า น 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อสอบถามอย่า งโปร่งใ ส 
เป็นไปตามข้ันตอน และเป็นไป
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด              

1.  ผู้บ ริห าร ท้อง ถ่ินก าชับ ใ ห้
บุคลากรปฏิบัติงานและให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อราชการอย่างโปร่งใส  
เป็นไปตามข้ันตอน และระยะเวลา 
2.  จัดท าแผนผั ง ข้ันตอนกา ร
ด าเนิ นงานให้ ชัดเจน และปิด
ประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีท าการ อบต. 

31 ธ.ค. 62 ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบท้าย 

บุ ค ล า ก ร ใ น ห น่ ว ย ง า น                         
มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน      
มุ่ ง ผ ล ส า เ ร็ จ ข อ ง ง า น                        
ให้ความส าคัญกับงานมากกว่า
ธุระส่วนตัวและพร้อมรับผิดชอบ
หากความผิดพลาดเกิดจ าก
ตนเอง   

จัดโครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมส าห รับผู้บริหารและ
พนักงาน เพ่ือปลูกจิตส านึกใ ห้
บุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรม 
และให้ความส าคัญกับงานมากกว่า
ธุระส่วนตัว  พร้อมรับผิดชอบงาน
ในหน้าท่ีและข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

31 มี.ค. 63 ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบท้าย 
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ด้าน/ 
ประเด็นค าถามท่ีต้องแก้ไข 

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ก าหนด 
แล้วเสร็จ 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

การใช้งบประมาณ  (IIT)  
ท่านรู้เก่ียวกับแผนการใ ช้จ่าย
ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จ า ปี               
ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ข อ ง ท่ า น               
มากน้อยเพียงใด 

- ผู้ บ ริห า ร ท้อง ถ่ิน ส่ั ง กา ร ใ ห้            
กองคลัง ประชาสัมพันธ์แผนการ         
ใช้จ่ายเงินประจ าปี ใ ห้พนักงาน 
ทุกส านัก/กองทราบอย่างท่ัวถึง 

31 ต.ค. 62 ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบท้าย 

หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาส
ใ ห้ ท่ า นมี ส่ ว น ร่ วม ใ น กา ร
ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ โดยการสอบถาม 
ทักท้วง ร้องเ รียน  มากน้อย
เพียงใด 

- ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรได้
ร่วมตรวจสอบการใช้จ่าย งปม.
เช่น การเข้าร่วมประชุม  และ          
เ พ่ิม ช่อง ทาง ในกา รสอบถาม  
ทักท้วง  ร้องเรียน  เป็นต้น 

30 ก.ย. 63 - ผู้บริหาร 
เปิดโอกาส 
ให้บุคลากร 
ได้เข้าร่วมประชุม
และเปิดโอกาสให้
บุคลากรสอบถาม  
และทักท้วง  
เก่ียวกับการ 
ใช้จ่ายงบประมาณ 

รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบท้าย 

การใช้อ านาจ  (IIT) 
ท่านได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพ
ของผลงาน มากน้อยเพียงใด 

ผู้บริห ารท้อง ถ่ินก า ชับใ ห้ปลัด 
หัวหน้าส่วน/ผอ.กอง ประเมินผล
การปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพ
ของผลงาน เป็นธรรม โปร่งใส 

31 มี.ค. 63 ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

 

ผู้บัง คับบัญชามีการคัด เลือก          
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษา
ดูงาน  หรือการให้ทุนการศึกษา  
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

ผู้บริหารท้องถ่ินก าหนดนโยบาย
ในกา ร คัด เ ลือก ผู้ เ ข้ า รั บกา ร
ฝึกอบรมอย่างเป็นธรรม 

30 ก.ย. 63 มีการด าเนินการ 
อย่างต่อเนื่อง 
และสม่ าเสมอ 

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  (IIT) 
ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน 
มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด 

1.ปรับปรุงกระบวนการ/ข้ันตอน
การขออนุญาตยืมทรัพย์สินของ
ทางราชการ ให้สะดวกมากย่ิงข้ึน 
2.ผู้บ ริหารมอบอ านาจ ให้รอง
นายกเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

31 ธ.ค. 62 ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบท้าย 

ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงาน
ของ ท่ าน  เ ก่ี ย ว กั บกา ร ใ ช้
ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง  
มากน้อยเพียงใด 

ผู้บริ หาร ส่ังการใ ห้ จนท. พัส ดุ
จัดท าแนวปฏิบัติการใ ช้ทรัพย์สิน 
และประชาสัมพันธ์ใ ห้บุคลากร
ทราบอย่างท่ัวถึง 

31 ธ.ค. 62 ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ  

การแก้ไขปัญหาการทุจริต  (EIT) 
ปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน 
ได้รับการแก้ไขมากน้อยเพียงใด 

1.จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดการปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2.ทบทวนข้ันตอน/กระบวนการ
ด าเนินกา รเ ก่ียวกับ ปัญหากา ร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มี
ความ ชัด เ จน  แล ะ ก า ชับ ใ ห้
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตามคู่มืออย่าง
ตรงไปตรงมา เ พ่ือใ ห้ผู้ร้องเรียน
มั่ น ใ จ ว่ าป ลอดภั ยแล ะ ไ ม่ มี
ผลกระทบต่อตนเอง 

- จัดท าคู่มือ 
และทบทวน
ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานให้ 
แล้วเสร็จภายใน 
31 ต.ค. 62 
 

จัดท าข้อมูล 
และอัพโหลด 
ลงบนเว็บไซต์ 
www.nbk.go.th 
เรียบร้อยแล้ว 

 

หากท่านพบเห็นแนวโน้มการ
ทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหน่วยงาน  
ท่านสามารถร้องเรียนและส่ง
ห ลั กฐ าน ไ ด้ อ ย่ า ง ส ะ ด ว ก  
ติดตามผลการร้องเรียนได้ มั่นใจ
ว่าจะ มีกา รด า เนิน การอย่า ง
ตรงไปตรงมา และมั่นใจว่าจะ
ปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อ
ตนเอง อย่างไร 
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ด้าน/ 
ประเด็นค าถามท่ีต้องแก้ไข 

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ก าหนด 
แล้วเสร็จ 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

การปรับปรุงการท างาน  (EIT) 
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่าน
ติดต่อ  มีการปรับปรุง คุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การให้บริการให้
ดีข้ึนมากน้อยเพียงใด 
 

1. ทบทวนข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ให้กระชับ  รวดเร็ว 
2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการ
ประเมิ นความ พึงพอใ จในกา ร        
รับบริการ  ให้ท่ัวถึง 
3. ออกบริการ อบต.เคล่ือนท่ีและ
รับฟังปัญหาความต้องการของ
ประชาชน 

31 มี.ค. 63 ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบท้าย 

หน่วยง าน ท่ีท่ านติดต่อ เปิ ด
โอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ  
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เข้าไปมี
ส่ ว น ร่ วม ใ น ก า ร ป รั บป รุ ง
พัฒนากา รด า เนิ นง าน /กา ร
ให้บริการของหน่วยงานได้ดีข้ึน  
มากน้อยเพียงใด 
 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร  (EIT) 
หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ  มีการ
ช้ีแจงและตอบค าถาม  เมื่อมี    
ข้อ กั งวลสงสัย เ ก่ี ย ว กับกา ร
ด าเนินงานได้อย่าง ชัดเจนมาก
น้อยเพียงใด 
 

1.ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรท่ีเ ก่ียวข้อง  
เ พ่ือ พั ฒนา ศักยภ าพใ นกา ร
ปฏิบัติงานและให้บริการ 
2.ส่งเสริมให้บุคลากรแลกเปล่ียน
อง ค์ความ รู้ ในกา รป ฏิบั ติง าน  
เ พ่ือใ ห้สามารถช้ีแจ งและตอบ
ค าถามหรือข้อสงสัยของประชาชน
ผู้มารับบริการได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน 
 

30 ก.ย. 63 
 

มีการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 
และสม่ าเสมอ 

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน (OIT) 
โครงสร้าง มอบหมาย จนท.ผู้รับผิดชอบงาน

บันทึกข้อมูล ประสานกับบริษัท
จัดท าเว็บไซต์ เ พ่ืออัพเดทข้อมูล 
ให้ถูกต้องและครบถ้วน 

31 มี.ค. 63 จัดท าข้อมูล 
และอัพโหลด 
ลงบนเว็บไซต์  
อบต.หนองบัวโคก 
เรียบร้อยแล้ว 
 

www.nbk.go.th 
ข้อมูลการติดต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
Social Network 

การปฏิบัติงาน  (OIT) 
คู่มือหรือมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน 

1.  ผู้บริห า รส่ั ง การ ใ ห้  จนท .           
ทุกส านัก/กอง  จัดท าคู่มือหรื อ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
2. มอบหมาย จนท.ผู้รับผิดชอบ
งานบันทึกข้อมูล ประสานกับ
บริษัทจัดท าเว็บไซต์ เ พ่ืออัพเดท
ข้อมูล ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
 

31 มี.ค. 63 จัดท าข้อมูล 
และอัพโหลด 
ลงบนเว็บไซต์ 
อบต.หนองบัวโคก 
เรียบร้อยแล้ว 

 www.nbk.go.th 
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ด้าน/ 
ประเด็นค าถามท่ีต้องแก้ไข 

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ก าหนด 

แล้วเสร็จ 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (OIT) 
นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

มอบหมาย จนท .ผู้รั บผิดชอบ        
งานบันทึกข้อมูล ประสานกับ
บริษัทจัดท าเว็บไซต์ เ พ่ืออัพเดท
ข้อมูล ใ ห้ถูกต้องและครบถ้วน 
เนื่องจากมีฐานข้อมูลเดิมอยู่แล้ว 

31 มี.ค. 63 จัดท าข้อมูล 
และอัพโหลด 
ลงบนเว็บไซต์ 
อบต.หนองบัวโคก 
เรียบร้อยแล้ว 

www.nbk.go.th 

การด าเนินการตามนโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การส่งเสริมความโปร่งใส  (OIT) 
แนวปฏิบัติการจัดการเร่ือง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

มอบหมาย จนท .ผู้รั บผิดชอบ         
งานบันทึกข้อมูล ประสานกับ
บริษัทจัดท าเว็บไซต์ เ พ่ืออัพเดท
ข้อมูล ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน เนื่องจากมีฐานข้อมูล
เดิมอยู่แล้ว 

30 ก.ย. 63 อัพเดทข้อมูล 
ลงบนเว็บไซต์ 
อบต.หนองบัวโคก 
อย่างสม่ าเสมอ
และเป็นปัจจุบัน 

www.nbk.go.th 

ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติ 
มิชอบประจ าปี 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  (OIT) 
การเปิดโอกาสให้เกิดการ 
มีส่วนร่วม 

มอบหมาย จนท .ผู้รั บผิดชอบ            
งานบันทึกข้อมูลประสาน กับ
บริษัทจัดท าเว็บไซต์ เ พ่ืออัพเดท
ข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 

30 ก.ย. 63 อัพเดทข้อมูล 
ลงบนเว็บไซต์ 
อบต.หนองบัวโคก 
อย่างสม่ าเสมอ
และเป็นปัจจุบัน 

www.nbk.go.th 

การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
 

มอบหมาย จนท .ผู้รั บผิดชอบ          
งานบันทึกข้อมูล ประสานกับ
บริษัทจัดท าเว็บไซต์ เ พ่ืออัพเดท
ข้อมูล ให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  และ
เป็นปัจจุบัน   

30 ก.ย. 63 อัพเดทข้อมูล 
ลงบนเว็บไซต์ 
อบต.หนองบัวโคก 
อย่างสม่ าเสมอ
และเป็นปัจจุบัน 

www.nbk.go.th 

การด าเนินการเพ่ือจัดการ 
ความเส่ียงการทุจริต 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 

มอบหมาย จนท .ผู้รั บผิดชอบ           
งานบันทึกข้อมูล ประสานกับ
บริษัทจัดท าเว็บไซต์ เ พ่ืออัพเดท
ข้อมูล ให้ถูกต้อง ครบถ้วน  และ
เป็นปัจจุบัน   

31 มี.ค. 63 จัดท าข้อมูล 
และอัพโหลด 
ลงบนเว็บไซต์ 
อบต.หนองบัวโคก 
เรียบร้อยแล้ว 

www.nbk.go.th 

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีส่วนร่วม 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
มาตรการจัดการเร่ืองร้องเรียน
การทุจริต 
มาตรการป้องกันการับสินบน 
 
มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
มาตรการตรวจสอบ 
การใช้ดุลยพินิจ 
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รายละเอียดแนบท้ายรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส 
และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน   

ครั้งท่ี  1 / 2563 

1. ด้านการปฏิบัติหน้าท่ี  (IIT) 
1.1 แผนผังขั้นตอนการด าเนินงาน  และปิดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการ อบต.หนองบัวโคก 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้บริหารและพนักงาน  
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2. การใช้งบประมาณ  (IIT)  
2.1 การประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินประจ าปี  ในเว็บไซต์ อบต.หนองบัวโคก  www.nbk.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 บุคลากรมีส่วนร่วมในการเข้าประชุมและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
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3. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  (IIT) 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการ/ขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของทางราชการ   

 
 

3.2 การจัดท าแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สิน และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มอบอ านาจให้รองนายกเป็นผู้พ ิจารณาอนุมัต ิ 

ปิดประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีท าการ อบต.หนองบัวโคก 
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4. การปรับปรุงการท างาน  (EIT) 

4.1 ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กระชับ  รวดเร็ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  การประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ  ผ่านเว็บไซต์ อบต.หนองบัวโคก   www.nbk.go.th 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการ  
ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ อบต. 
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4.3 ออกบริการ อบต.เคลื่อนที่ และรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน 

   

 

 

 

 

 

http://www.nbk.go.th/images/event/1584518177.jpg
http://www.nbk.go.th/images/event/15845181772.jpg
http://www.nbk.go.th/images/event/1584518177.jpg
http://www.nbk.go.th/images/event/15845181772.jpg
http://www.nbk.go.th/images/event/1584518177.jpg
http://www.nbk.go.th/images/event/15845181772.jpg
http://www.nbk.go.th/images/event/1584518177.jpg
http://www.nbk.go.th/images/event/15845181772.jpg

