
 
 

 
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 

1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน  ITA ของเทศบาลต าบลบ้านตาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จากการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลต าบลบ้านตาด พบว่ามีผลคะแนน 96.05 
คะแนน อยู่ในระดับ AA ดังนี้ 
 

 

 



 

 

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
1.  การปฏิบัติหน้าที่ 97.68 จากผลคะแนน IIT พบว่ามีประเด็นที่ต้อง

ปรับปรุง ดังนี้ 
1. การปฏิบัติหน้าที่ พบว่า ยังมีบุคลากร
บางส่วนให้ความส าคัญกับธุระส่วนตัวมากกว่า
งาน 
๒. การใช้งบประมาณ พบว่า บุคลากร
บางส่วนยังทราบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของหน่วยงานไม่ครบถ้วน 
3. การใช้ทรัพย์สินของราชการ พบว่าการขอ
อนุญาตใช้ทรัพย์สินของราชการมีขั้นตอนที่ไม่
สะดวก มีบุคลากรบางส่วนไม่ทราบวิธีการใน
การขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่าง
ถูกต้อง 

2. การใช้งบประมาณ 98.65 
3. การใช้อ านาจ 99.41 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 98.48 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 99.65 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 

6. คุณภาพการด าเนินงาน 87.87 จากผลคะแนน EIT พบว่า มีประเด็นที่ต้อง
ปรับปรุง ดังนี้ 
1. คุณภาพการด าเนินงาน พบว่าการ
ให้บริการบางส่วนอาจไม่เป็นไปตามข้ันตอน
และระยะเวลาที่ก าหนด ประชาชนบางส่วน
อาจได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน 
2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร พบว่า การ
เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานอาจเข้าถึงยาก
หรือซับซ้อน ยังมีช่องทางไม่เพียงพอ มีการ
เผยแพร่ข้อมูลที่ประชาชนควรทราบน้อย
เกินไป และมีการชี้แจงและตอบค าถามเมื่อ
ประชาชนมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานยังไมช่ัดเจนเพียงพอ 
3. การปรับปรุงการท างาน พบว่า หน่วยงาน
ไม่มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้มีความโปร่งใสอย่างเพียงพอ 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 90.71 
8. การปรับปรุงการท างาน 85.57 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

9. การเปิดเผยข้อมูล 100.00 จากผลคะแนน OIT พบว่า ไม่มีประเด็นที่ต้อง
ปรับปรุง แต่อย่างไรก็ตามหน่วยงานต้อง
รักษามาตรการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกัน
การทุจริตให้มีมาตรฐานคงที่ต่อไป 

10. การป้องกันการทุจริต 100.00 
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2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จากการการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลต าบลบ้านตาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลบ้านตาด ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผล 
1. ปลูกฝังจิตส านึก
ในการรับผิดชอบต่อ
หน้าที่และปฏิบัติงาน
เพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม 

1. จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และ
ปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม 
2. เน้นย้ าแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในที่ประชุม
ประจ าเดือนทุกเดือน 
 

ทุกส่วน
ราชการ 

ต.ค. 64- ก.ย. 65 รายงานการ
ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ให้
ผู้บังคับบัญชา
และผู้บริหาร
รับทราบอย่าง
สม่ าเสมอ 

2. 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. 64 – ก.ย. ๖5 รายงานผลการ
ด าเนินการที่
เสนอต่อ
ผู้บริหาร 

3. การก ากับดแูล
และตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

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

ส านักปลัด ต.ค. 64 – ก.ย. ๖5 รายงานผลการ
ด าเนินการที่
เสนอต่อ
ผู้บริหาร 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผล 
4. การติดตาม/
สอบถามผลการ
ด าเนินการการ
ให้บริการแก่
ประชาชน 

1. เสริมสร้างความรู้และ
จิตส านึกในการให้บริการแก่
ประชาชนในรูปแบบการให้
ความรู้ในที่ประชุม
ประจ าเดือนและการลงพ้ืนที่ 
2. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
๓. จัดท าคู่มือการให้บริการ
ประชาชน 
4. น าคู่มือการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และคู่มือการ
ให้บริการประชาชนลงใน 
เว็ปไซต์ของเทศบาล 

ทุกส่วน
ราชการ 

ต.ค. 64 – ก.ย. ๖5 -รายงานผลการ
ด าเนินการที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานให้
ผู้บังคับบัญชา
ทราบ 
-ติดตามการน า
คู่มือลงใน 
เว็ปไซต์ของ
เทศบาล 
 

5. การปฏิบัติงาน
และการให้บริการ
ประชาชน 

๑. เสริมสร้างความรู้ในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ
ประชาชนในรูปแบบการให้
ความรู้ในที่ประชุม
ประจ าเดือนและการลงพ้ืนที่ 
๒. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
๓. จัดท าคู่มือการให้บริการ
ประชาชน 
4. น าคู่มือการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าทีแ่ละคู่มือการ
ให้บริการประชาชนลงใน 
เว็ปไซต์ของเทศบาล 

ทุกส่วน
ราชการ 

ต.ค. 64 – ก.ย. ๖5 -รายงานผลการ
ด าเนินการที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานให้
ผู้บังคับบัญชา
ทราบ 
-ติดตามการน า
คู่มือลงใน 
เว็ปไซต์ของ
เทศบาล 

6. การจัดท าและ
เปิดเผยข้อมูลที่
สาธารณชนควร
ทราบ 

1. จัดท ารายงานข้อมูลต่าง ๆ 
ที่สาธารณชนควรทราบ เช่น 
รายงานการเงิน ข่าวสารการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง รายงานผลการ
ด าเนินการประจ าปี เป็นต้น 
เพ่ือน าไปลงในเว็ปไซต์ของ
เทศบาล                               

ทุกส่วน
ราชการ 

ต.ค. 64 - ก.ย. ๖5 
 

-รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประชุมองค์กร
ประจ าเดือนทุก
เดือน 
-ติดตามการลง
ข้อมูลในเว็ปไซต์
ของหน่วยงาน  

7. การแจ้งเทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
2565 ให้บุคลากร
ในเทศบาลและ
ประชาชนทราบ 

1. แจ้งเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2565 ให้บุคลากรในเทศบาล
ทราบในที่ประชุมประจ าเดือน 
2. น าเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2565 
ลงเว็ปไซต์ของเทศบาล 

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 -รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประชุมองค์กร
ประจ าเดือน  
ตุลาคม 2564 
-ติดตามการลง
ข้อมูลในเว็ปไซต์
ของหน่วยงาน 
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หน่วยงานผู้จัดท า    ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านตาด 
ผู้รายงาน      นางสาวธัญธิดา  ชูด า 
      นิติกรปฏิบัติการ 
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