
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  
เทศบาลต าบลบ้านโคก  อ าเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี 

 
1. การวิเคราะห์ประเมินผล ITA ของเทศบาลต าบลบ้านโคก  อ าเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี  จากการ
ประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ที่ผ่านมา ของเทศบาลต าบลบ้านโคก  พบว่ามีคะแนนเท่ากับ 
๘๕.๖๘  คะแนน อยู่ในระดับ A  ดังนี้  

 
 
 
โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้  

 
ตัวชี้วัด ITA ประเด็นต้องแก้ไข/ปรับปรุง 

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT มีค่าคะแนนเท่ากับ 79.32 คะแนน ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
1. การปฏิบัติหน้าที่   ๘๖.๐๖……..คะแนน       

จากล าดับคะแนน พบว่าตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มีค่า
คะแนนน้อยที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมีข้อเสนอแนะส าหรับการ
ปรับปรุงในปีต่อไป คือในกระบวนการการใช้จ่ายงบประมาณ 
ควรมีการเปิดเผยข้อมูลการบริหารจัดการงบประมาณด้วย
ความโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง และเปิด
โอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณได้  
 

 

 
  

2 การใช้งบประมาณ  ๗๕.๑๔……..คะแนน 
3. การใช้อ านาจ       ๘๒.๗๓...…..คะแนน 
4.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ…๗๕.๔๕.
คะแนน 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต ..๗๗.๒๓...คะแนน 
 



ตัวช้ีวัด ITA ประเด็นต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียงภายนอก EIT ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (EIT) มีผลคะแนน เท่ากับ ) ๗๙.๐๑ คะแนน ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี ้
6 คุณภาพการด าเนินงาน  ,,๘๒.๕๖,,,,,, คะแนน จากล าดับคะแนน พบว่าตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการ

ท างาน มีค่าคะแนนน้อยที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมี
ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือควรมีการ
ปรับปรุงคุณภาพของการปฏิบัติงาน ให้มีกระบวนงานขั้นตอนที่
สะดวก รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น น าเทคโนโลยีมาใช้ สร้างความพึง
พอใจให้ผู้รับบริการ มีการเปิดโอกาสให้ผู้บริการหรือผู้มาติดต่อ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการด้วย และให้ความส าคัญกับความโปร่งใส  
 

7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร ..๘๐.๘๙...   คะแนน 
๘. การปรับปรุงการท างาน .๗๓.๕๘.....  คะแนน 

ตัวชี้วัด ITA ประเด็นต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT มีค่าคะแนนเท่ากับ  95.45 คะแนน ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
๙. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ....๙๗.๑๔.....  
คะแนน 

ทั้ง 2 ตัวชี้วัด มีแนวทางการด าเนินงานที่คล้ายกัน คือ การ
เผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน ในภาพรวมถือว่า ผ่านเกณฑ์ ควร
รักษามาตรฐานของการด าเนินงานที่ดีไว้ในปีต่อไป 
 

๑๐. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร .......๙๓.๗๕........  
คะแนน 

          
2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  
          จากการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๔ ผู้บรหิารและเจ้าหน้าที่ได้
ร่วมกันพิจารณาเพ่ือก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลบ้านโคกดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

1 การปฏิบัติหน้าที่ ๑.ปรับปรุงแผนภูมิ 
ขั้นตอน ระยะเวลาแล้ว
เสร็จในการติดต่อราชการ 
๒. จัดท าแบบส ารวจความ
ต้องการของผู้รับบริการ
และน ามาปรับปรุงงาน
บริการให้ดียิ่งขึ้น  
๓. ก าหนดมาตรการ
บริหารงานบุคคลและการ
พิจารณาให้คุณ ให้โทษ 
ตามหลักคุณธรรมและ
ความสามารถ 
 

ทุกส่วนราชการ  ม.ค. 6๕ –
มี.ค. 6๕  

รายงานผลการ
ด าเนินการใน
การประชุม
องค์กร
ประจ าเดือน
เมษายน 256๕  



มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

2.การใช้งบประมาณ          จดัแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ รวมถึง
กระบวนการเบิกจ่าย
งบประมาณตลอดจนการ
จัดท ารายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณอย่าง
สม่ าเสมอ และเผยแพร่
ทางเว็บไซต ์ 

ทุกส่วนราชการ ม.ค. 6๕ –
ก.ย. 6๕ 

รายงานผลการ
ด าเนินการใน
การประชุม
องค์กร
ประจ าเดือนทุก
เดือน 

3.การใช้อ านาจ               ๑.จัดท ารายละเอียดของ
ต าแหน่งงาน (job 
description) 
 ๒. เผยแพร่ค าสั่งมอบ
อ านาจทางเว็บไซต์ 

ทุกส่วนราชการ ม.ค. 6๕ –
ก.ย. 6๕ 

รายงานผลการ
ด าเนินการใน
การประชุม
องค์กร
ประจ าเดือนทุก
เดือน 

4. การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

๑. จัดท าคู่มือและระเบียบ
การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 
 ๒.สร้างระบบการก ากับ
ดูแลและติดตามตรวจสอบ
การยืม-คืน และการ
ลงโทษอย่างเคร่งครัด 

กองคลัง/ทุก
ส่วนราชการ 

ม.ค. 6๕ –
ก.ย. 6๕ 

รายงานผลการ
ด าเนินการใน
การประชุม
องค์กร
ประจ าเดือนทุก
เดือน 

๕. การแก้ปัญหาการทุจริต 
 
 
 
 
 
 

๑.สร้างค่านิยมแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มุ่งสู่
การเชื่อม่ันในหลัก
ประสิทธิภาพประสิทธิผล/
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 
๒.  ช่องทางระบบรับฟัง
ความคิดเห็นที่หลากหลาย 
 

ทุกส่วนราชการ ม.ค. 6๕ –
ก.ย. 6๕ 

รายงานผลการ
ด าเนินการใน
การประชุม
องค์กร
ประจ าเดือนทุก
เดือน 

 


