
 
 

 
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 

1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน  ITA ของเทศบาลต าบลบ้านตาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จากการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลต าบลบ้านตาด พบว่ามีผลคะแนน 75.08 
คะแนน อยู่ในระดับ B ดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นท่ีต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

1.  การปฏิบัติหน้าที่ 86.33 จากผลคะแนน IIT พบว่ามีประเด็นที่ต้อง
ปรับปรุง ดังนี้ 
1. การใช้ทรัพย์สินของราชการ พบว่าการขอ
อนุญาตใช้ทรัพย์สินของราชการมีขั้นตอนที่ไม่
สะดวก มีบุคลากรบางส่วนไม่ทราบวิธีการใน
การขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่าง
ถูกต้อง และหน่วยงานมีการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการไม่
เพียงพอ 
2. การแก้ไขปัญหาการทุจริต พบว่า ปัญหา
การทุจริตของหน่วยงานบางเรื่องไม่ได้รับการ
แก้ไข และหน่วยงานไม่น าผลการตรวจสอบ
ของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายนอกและภายในมา
ปฏิบัติอย่างเพียงพอ 

2. การใช้งบประมาณ 83.67 
3. การใช้อ านาจ 83.83 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 78.42 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 73.79 

 

 

 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 

6. คุณภาพการด าเนินงาน 78.65 จากผลคะแนน EIT พบว่า มีประเด็นที่ต้อง
ปรับปรุง ดังนี้ 
1. คุณภาพการด าเนินงาน พบว่าการ
ให้บริการบางส่วนไม่เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนด ประชาชนบางส่วนได้รับ
ข้อมูลไม่ครบถ้วน 
2. การปรับปรุงการท างาน พบว่า หน่วยงาน
ไม่มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้มีความโปร่งใสอย่างเพียงพอ 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 84.35 
8. การปรับปรุงการท างาน 77.32 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

9. การเปิดเผยข้อมูล 70.92 จากผลคะแนน OIT พบว่า มีประเด็นที่ต้อง
ปรับปรุง ดังนี้ 
1. การเปิดเผยข้อมูล พบว่าลงข้อมูลบางส่วน
ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน 
2. การป้องกันการทุจริต พบว่าลงข้อมูล
บางส่วนไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน 

10. การป้องกันการทุจริต 62.50 
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2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

จากการการวิเคราะห์ผลการประเมิน  ITA ของเทศบาลต าบลบ้านตาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลบ้านตาด ดังนี้  

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผล 
1. การขอใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการที่ถูกต้อง 

1. เสริมสร้างฐานความรู้เรื่อง
การขอใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการที่ถูกต้องในรูปแบบ
การแจ้งในการประชุม
ประจ าเดือน 
2. การจัดท าแบบขออนุญาต
ใช้ทรัพย์สินต่าง ๆ ของ
ราชการ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการขอใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ   

ส านักปลัด ต.ค. 63 – มี.ค. ๖๔ รายงานผลการ
ด าเนินการที่
เสนอต่อ
ผู้บริหาร 

๒. การก ากับดูแล
และตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

๑. เสริมสร้างฐานความรู้เรื่อง
การขอทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้องในรูปแบบการให้
ความรู้ในการประชุม
ประจ าเดือน 
๒. การจัดท าแบบขออนุญาต
ใช้ทรัพย์สินต่าง ๆ ของ
ราชการ  
๓. จัดท าทะเบียนคุมการขอ
อนุญาตทรัพย์สินของราชการ
ประเภทต่าง ๆ 

ส านักปลัด ต.ค. 63 – มี.ค. ๖๔ รายงานผลการ
ด าเนินการที่
เสนอต่อ
ผู้บริหาร 

3. การปฏิบัติงาน
และการให้บริการ
ประชาชน 

๑. เสริมสร้างความรู้ในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ
ประชาชนในรูปแบบการให้
ความรู้ในการประชุม
ประจ าเดือน 
๒. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
๓. จัดท าคู่มือการให้บริการ
ประชาชน 

ส านักปลัด ต.ค. 63 – มี.ค. ๖๔ รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประชุมองค์กร
เดือนเมษายน 
2564 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผล 
4. การติดตาม/
สอบถามผลการ
ด าเนินการการ
ให้บริการแก่
ประชาชน 

1. เสริมสร้างความรู้และ
จิตส านึกในการให้บริการแก่
ประชาชนในรูปแบบการให้
ความรู้ในการประชุม
ประจ าเดือน 
2. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
๓. จัดท าคู่มือการให้บริการ
ประชาชน 

ส านักปลัด ต.ค. 63 – มี.ค. ๖๔ รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประชุมองค์กร
เดือนเมษายน 
2564 

5. การจัดท าและ
เปิดเผยข้อมูลที่
สาธารณชนควร
ทราบ  

1. จัดท ารายงานข้อมูลต่าง ๆ 
ที่สาธารณชนควรทราบ เช่น 
รายงานการเงิน ข่าวสารการ
จัดซ้ือ-จัดจ้าง รายงานผลการ
ด าเนินการประจ าปี เป็นต้น 
เพ่ือน าไปลงในเว็ปไซต์หลัก
ของหน่วยงาน  

ทุกส่วน
ราชการ 

ต.ค. 63 – มี.ค. ๖๔ รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประชุมองค์กร
ประจ าเดือน
เมษายน 2564 
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