
รายงานผลการด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

************************************* 
ตามท่ีได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด อ าเภอเรณู

นคร จังหวัดนครพนมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยได้มีการ
ด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จากการประชุมประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เมื่อวัน 2 กุมภาพันธ์ 2565 ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าลาด อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ือก าหนด

มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด ดังนี้ 
มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล ข้อเสนอแนะ 

1.การสรา้งฐาน
ความคิดการ
แยกแยะ
ประโยชนส์่วนตัว
และประโยชน์
ส่วนรวม 

1.เสริมสรา้งฐานคิด
แยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวม ในรูปแบบ
การจัดอบรม/จดัท า
สื่อประชาสัมพันธ์
รณรงค ์
2.จัดคู่มือแนวปฏิบตัิ
ในการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 

ส านักปลดั ก.พ. – 
มี.ค. 65 

1.จัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์รณรงค์
การแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ประโยชนส์่วนรวม เมื่อ
วันท่ี14 ก.พ. 65 
2. จัดประชุมชี้แจง
แนวทางปฏิบัติในการยืม
ใช้ทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบล เมื่อ
วันท่ี 2 ก.พ. 65 โดยมี
บุคลากรเข้าร่วมประชุม
ครบทุกคน 

หากมีบุคลากร
บรรจ/ุโอน/ย้าย
เข้ามาใน
หน่วยงานควร
ให้ส านักปลดั 
แจ้งให้ทราบถึง
มาตรการต่าง ๆ 
ดังกล่าวของ
หน่วยงาน 

2. รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพสัดุ
ประจ าป ี

1.จัดท าสรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 
ระหว่างเดือนตุลาคม 
2563 ถึง กันยายน 
2564 
2. รายงานสรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 เสนอผู้บริหาร
ทราบพร้อมปัญหา
อุปสรรค และเผยแพร่
ทางเว็บไซด์หน่วยงาน 

งานพัสด ุ
กองคลัง 

ก.พ. – 
มี.ค. 65 

1.จัดท าสรุปผลการจดัซื้อ
จัดจ้างรายเดือน ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2563 ถึง 
กันยายน 2564 แล้วเสร็จ
เมื่อวันท่ี 11 มี.ค.65 
2.สรุปผลการจัดซื้อจดั
จ้างประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เสนอ
ผู้บริหาร และเผยแพร่
ประกาศทางเว็บไซด์และ
ป้ายประชาสัมพันธ์ 

ให้จัดท ารายงาน
ผลการจัดซื้อจดั
จ้างให้เป็น
ปัจจุบันและ
รายงานผู้บริหาร
ทราบทุกเดือน 



3.มาตรการ
ส่งเสริมคณุธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

1.วิเคราะหผ์ลการ
ประเมิน ITA ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าลาด อ าเภอ
เรณูนคร จังหวัด
นครพนมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 
2.ก าหนดแนวทาง
มาตรการส่งเสรมิ
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน เพื่อ
ปรับปรุงผลคะแนน
การประเมิน 
ITA2564 

ส านักปลดั ก.พ. – 
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1. ก าหนดมาตรการ
ส่งเสริมคณุธรรมและ
ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
เสนอต่อผูบ้ริหาร พร้อม
เผยแพร่ทางเว็บไซดห์ลัก
ของหน่วยงาน แล้วเสร็จ
ในวันท่ี 2 ก.พ. 65 
2.แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ปรับปรุงการด าเนินงาน
ตามมาตรการส่งเสรมิ
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ในที่ประชุม
ประจ าเดือน เมื่อวันท่ี 2 
ก.พ. 65 

ให้ จนท.
ผู้รับผิดชอบใน
แต่ละตัวช้ีวัด 
รายงานผลการ
ด าเนินงาน ในที่
ประชุม
ประจ าเดือน ทุก
เดือน 

4.การด าเนินการ
ตามมาตรการ
ส่งเสริมคณุธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 
 

1. จัดอบรมส่งเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรม
ให้แก ่ผู้บริหาร 
พนักงาน สมาชิกสภา  
2.ประกาศมาตรการ
เพื่อพัฒนาหน่วยงาน
ให้มีคุณธรรม และ
ความโปร่งใส ตาม
แนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
3. จัดประชุมชี้แจง
แนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
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1. จัดท าประกาศ
มาตรการเพื่อพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรม 
และความโปร่งใส ตาม
แนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
จัดท า เมื่อ2 ก.พ. 65 
2.จัดประชุมชี้แจงแนว
ทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เมื่อ2 ก.พ. 65 
 
 
 

เห็นควร 
เผยแพร่กจิกรรม
และผลการ
ด าเนินงานทาง
เว็บไซด์ของ
หน่วยงาน ให้
เป็นปัจจุบันและ
สม ่าเสมอ 

 


