
 
 
 
 
 
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
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เทศบาลต าบลสร้างก่อ 
อ าเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 



1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลต าบลสรา้งก่อ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
 จากการประเมิน ITA  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของเทศบาลต าบลสร้างก่อ พบว่ามคีะแนน  
78.81  คะแนน  อยู่ในระดับ  B  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดได้ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
1 การปฏิบัติหน้าที่                    90.84  คะแนน ผลคะแนน IIT  พบว่ามีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่อง 

การแก้ไขปัญหาการทุจริต ผู้บริหารให้ความส าคัญในการ
ต่อต้านการทุจริต จัดท าแผนงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริต เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึง
มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่สร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้ร้องว่ามีความปลอดภัย I และติดตามตรวจสอบ
สถานะค าร้องได้ 

2 การใช้งบประมาณ            82.95  คะแนน 
3 การใช้อ านาจ                        86.27  คะแนน 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ       81.66  คะแนน 
5 การแก้ไขปัญหาการทจุริต         79.48  คะแนน 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
6 คุณภาพการด าเนินงาน    84.26 คะแนน ผลคะแนน EIIT พบว่ามีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่อง 

การปรับปรุงระบบการท างาน  คือควรมีการปรับปรุง
คุณภาพของการปฏิบัติงาน ให้มีกระบวนงานขั้นตอนที่
สะดวก รวดเร็ว ดียิ่งข้ึน น าเทคโนโลยีมาใช้ สร้างความพึง
พอใจให้ผู้รับบริการ มีการเปิดโอกาสให้ผู้บริการหรือผู้มา
ติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงด าเนินงานเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการด้วย และให้ความส าคัญกับ
ความโปร่งใส 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  85.78 คะแนน 
8 การปรับปรุงระบบการท างาน     82.24  คะแนน 

แบบวัดการรับรู้ของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
 9 การเปิดเผยข้อมูล                  72.79 คะแนน ผลคะแนน OIIT พบว่ามีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่อง 

การเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญบนเว็บไซต์ของหน่วยงานและ
การป้องกันการทุจริต โดยหน่วยงานควรท าการศึกษา
รายละเอียดของแนวทางการจัดท าข้อมูล OIT ให้ละเอียด
มีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานและด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน จัดท าข้อมูลให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของประเด็นการตรวจ น าเข้า URL ให้ตรง
ตามหน้าเพจที่มีข้อมูล และควรต้องหมั่นตรวจสอบการเข้า
ดูข้อมูลในเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
 

10  การป้องกันการทุจรติ   68.75  คะแนน 

 



2. ข้อเสนอแนะในการพฒันาคุณธรรมและความโปร่งใสปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 จากการประชุมของเทศบาลต าบลสร้างก่อ  อ าเภอกุดจับ  จังหวัดอดุรธานี  เมื่อวันที่  5  มกราคม  
2565 ผู้บรหิารและเจ้าหน้าที่ได้รว่มกันพจิารณาเพื่อก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ของเทศบาลต าบลสร้างก่อ ดังนี้ 
มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
การติดตามผล 

1.น าข้อมูลการ
ปฏิบัติงานเผยแพร่
บนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

1.ประชุมชี้แจงทุก
กองทราบแนว
ทางการด าเนินการ
ประเมิน ITA 
2.แจ้งทุกกองน า
ข้อมูลการ
ปฏิบัติงานเผยแพร่
บนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 
 

ส านักปลัด ม.ค. 65 ถึง   
มี.ค. 65 

รายงานผลการ
ด าเนินการในการ
ประชุมประจ าเดือน
ของเทศบาลทุก
เดือน 

2.เสริมสร้างความรู้
และความเข้าใจใน
การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสท าให้ตอบ
ค าถามตรงตาม
ประเด็นข้อค าถาม 

1.ประชุมชี้แจง
คณะผู้บริหาร
พนักงาน เจ้าหน้าที่
และพนักงานจ้าง
ทราบหลักเกณฑ์
และแนวทางการ
ด าเนินการประเมิน 
ITA  
2.ส่งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบการ
ประเมิน ITA เข้า
รับการอบรม 
 
 
 

ส านักปลัด ม.ค. 65 ถึง 
เม.ย. 65 

รายงานผลการ
ด าเนินการในการ
ประชุมประจ าเดือน
ของเทศบาลทุก
เดือน 

 
 



มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

3.ก าหนดมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้
ครบถ้วนทุก
ประเด็นของแต่ละ
งาน 

1.ก าหนดมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้
ครอบคลุม 
ครบถ้วนทุก
ประเด็นของแต่ละ
งาน ดังนี ้
- มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะ 
- มาตรการให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วม 
- มาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตน
กับประโยชน์
ส่วนรวม 
 
 
 

ส านักปลัด ม.ค. 65 ถึง   
พ.ค. 65 

รายงานผลการ
ด าเนินการในการ
ประชุมประจ าเดือน
ของเทศบาลทุก
เดือน 

 


