
1. มาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใส  ประจ าปีงบประมาณ 2565  
เทศบาลต าบลหนองบวัโคก  อ าเภอจตัรุสั  จงัหวดัชยัภมู ิพบวา่มผีลคะแนน  68.04  
คะแนน  อยูใ่นระดบั C ดงันี ้  
 

คะแนน เทศบาลต าบลหนองบวัโคก 

68.04 คะแนน 
ระดบัผลการประเมนิ 

C 
050100 

การปฏบัิตหินา้ที ่
98.48 

การใชง้บประมาณ 

91.45 

การใชอ้ านาจ 
98.05 

การใชท้รัพยส์นิของราชการ 
86.10 

การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ 
94.87 

คณุภาพการด าเนนิงาน 
91.58 

ประสทิธภิาพการสือ่สาร 
92.37 

การปรับปรุงการท างาน 
85.94 

การเปิดเผยขอ้มลู 
39.56 

การป้องกันการทจุรติ 
25.00 

10 

undefined 

คะแนนสูงสุดรายตวัช้ีวดั 

อันดบั ตัวชีว้ัด คะแนน 

1 การปฏบัิตหินา้ที ่ 98.48 

2 การใชอ้ านาจ 98.05 

3 การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ 94.87 

4 ประสทิธภิาพการสือ่สาร 92.37 

5 คณุภาพการด าเนนิงาน 91.58 



อันดบั ตัวชีว้ัด คะแนน 

6 การใชง้บประมาณ 91.45 

7 การใชท้รัพยส์นิของราชการ 86.10 

8 การปรับปรงุการท างาน 85.94 

9 การเปิดเผยขอ้มลู 39.56 

10 การป้องกนัการทจุรติ 25.00 

คะแนนสงูสดุ 

98.48 

คะแนน 

คะแนนต ่าสดุ 

25.00 

คะแนน 

 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เทศบาลต าบลหนองบัวโคก 
โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวช้ีวัด  ได้ดังน้ี
ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นท่ีต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ

1.  การปฏิบัติหน้าท่ี  98.48  คะแนน ผลคะแนน IIT มีประเด็นท่ีต้องปรับปรุงในเร่ืองการใช้ทรัพย์สิน
2. การใช้งบประมาณ  91.45  คะแนน ของทางราชการ พบว่าบุคลากรอาจน าของส่วนราชการไปใช้เป็นการ
3. การใช้อ านาจ  98.05  คะแนน ส่วนตัว และเจ้าหน้าท่ีอาจไม่เข้าใจถึงข้ันตอนและวิธีการในการยืม
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 86.10 คะแนน ทรัพย์สินของทางราชการ
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  94.87  คะแนน 

1. คุณภาพการด าเนินงาน  91.58  คะแนน ผลคะแนน EITพบว่าในประเด็นของการปรับปรุงการท างานหน่วยงาน
2. ประสิทธิภาพการส่ือสาร  92.37  คะแนน ยังขาดการบริหารจัดการเร่ืองบริการให้กับประชาชน และควรด าเนิน
3. การปรับปรุงการท างาน  85.94  คะแนน การปรับปรุงเร่ืองการให้บริการ อ านวยความสะดวกให้กับผู้มารับ

บริการเพ่ิมข้ึน

1. การเปิดเผยข้อมูล  39.56  คะแนน ผลคะแนน OIT พบว่าประเด็นการป้องกันการทุจริต ยังขาดมาตรการ
2. การป้องกันการทุจริต 25.00  คะแนน ในการป้องกัน และเจ้าหน้าท่ียงไม่สามารถด าเนินการตามมาตรการ 

การป้องกันการทุจริต  การด าเนินการในการจัดท าความเส่ียง
การป้องกันการทุจริตยังไม่เป็นรูปธรรม  เจ้าหน้าท่ียังไม่ให้ความ
สนใจในกระบวนการด้านการป้องกันการทุจริต

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (OIT) 



2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    จากการประชุมเทศบาลต าบลหนองบัวโคก โดยการจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในเร่ืองคุณธรรมน าการพัฒนา
 และประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรม ในวันจันทร์ ท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมช้ัน 2 ส านักงานเทศบาลต าบลหนองบัวโคก โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และนโยบายใน
การปฏิบัติงานภายใต้แนวคิด “คุณธรรมน าการพัฒนา” และร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรม
และแสดงออกถึงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต  และร่วมกันพิจารณาเพ่ือก าหนดมาตรการในการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลหนองบัวโคก ดังน้ี

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผล 
1. การสร้างความคิดให้
รู้จักความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีและรับผิดชอบ
ประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน และทรัพย์
สอนของทางราชการ

1. สร้างเสริมความคิดให้เจ้าหน้าท่ี
ได้รับรู้รับทราบถึงบทบาทและหน้าท่ี
ของตนเอง   2. จัดท าคู่มือ จัดท าส่อ
ในการประชาสัมพันธ์ การใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ

ส านักปลัดเทศบาล ไตรมาสท่ี 3 รายงานผลการด าเนินการ
ในท่ีประชุมได้รับทราบ

2.การส่งเสริมเจ้าหน้าท่ี
เทศบาลในการให้บริการ
ประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการ

1. ประกาศมาตรการในการให้บริการ
สาธารณะ บริการประชาชน          
2. จัดท าคู่มือในการให้บริการ เพ่ือ
ส่ือสารให้ประชาชนได้รับรู้ถึงข้ันตอน
ในการให้บริการ   3. จัดท าแบบ
ส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ประชาชน        4. ประชาสัมพันธ์ 
ส่ือสารลงในเว็ปไซต์เทศบาลให้
ประชาชนรับรู้รับทราบถึงข้ันตอนใน
การให้บริการประชาชน

ส านัก / กอง 
เทศบาลต าบล
หนองบัวโคก

ไตรมาส 3-4 รายงานผลการด าเนินการ
ในท่ีประชุมได้รับทราบ

3.การส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
หน่วยงานและวิเคราะห์
ความเส่ียงการทุจริต

1. ต้ังคณะกรรมการจัดท ามาตรการ  
  2. ประชุมคณะท างานเพ่ือจัดท า
มาตรการ   3. มอบหมายให้ ส านัก/

กอง รับผิดชอบในการด าเนินการ

ส านัก / กอง 
เทศบาลต าบล
หนองบัวโคก

ไตรมาส 3-5 รายงานผลการด าเนินการ
ในท่ีประชุมได้รับทราบ


