
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 

************************************* 
1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด อ าเภอเรณูนคร จังหวัด

นครพนมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม เท่ากับ 86.8 คะแนน สูงกว่า
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดเกณฑ์ไว้คือ 85 คะแนน อยู่ในระดับ A โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ดังนี้ 

 
 
โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไขปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

1.การปฏิบัติหน้าที่ มีผลคะแนน เท่ากับ 95.92 คะแนน จากล าดับคะแนน พบว่า ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้
งบประมาณ มีค่าคะแนนน้อยที่สุดในกลุ่ม
เครื่องมือ ซึ่งมีข้อเสนอแนะส าหรับการ
ปรับปรุงในปีต่อไป คือ ในกระบวนการ
การใช้จ่ายงบประมาณ ควรมีการเปิดเผย
ข้อมูลการบริหารจัดการงบประมาณด้วย
ความโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่เอ้ือประโยชน์แก่
ตนหรือพวกพ้อง และเปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณได้ 
 
 
 

2.การใช้งบประมาณ มีผลคะแนน เท่ากับ 87.83 คะแนน 
3.การใช้อ านาจ มีผลคะแนน เท่ากับ 94.59 คะแนน 

4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีผลคะแนน เท่ากับ 91.66 คะแนน 

5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ 92.71 คะแนน 



แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
6.คุณภาพการด าเนินงาน มีผลคะแนน เท่ากับ 98.30 คะแนน จากล าดับคะแนน พบว่า ตัวชี้วัดที่ 6 

คุณภาพการด าเนินงาน มีค่าคะแนนน้อย
ที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมีข้อเสนอแนะ
ส าหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือ การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควรต้องยึดหลัก
ตามมาตรฐานขั้นตอน และระยะเวลาที่
ก าหนด มีความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มีใจรักบริการ  
ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ใดจาก
ผู้รับบริการ ค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีผลคะแนน เท่ากับ 98.88 คะแนน 

8.การปรับปรุงระบบการท างาน มีผลคะแนน เท่ากับ 98.94 คะแนน 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
9.การเปิดเผยข้อมูล มีผลคะแนน เท่ากับ 97.14 คะแนน ทั้ง 2 ตัวชี้วัด มีแนวทางการด าเนินงานที่

คล้ายกัน คือ การเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน ในภาพรวมถือว่า ไม่ผ่าน
เกณฑ์ โดยหน่วยงานควรท าการศึกษา
รายละเอียดของแนวทางการจัดท าข้อมูล 
OIT ให้ละเอียด จัดท าข้อมูลให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของประเด็นการตรวจ น าเข้า 
URL ให้ตรงตามหน้าเพจที่มีข้อมูล และควร
ต้องหมั่นตรวจสอบการเข้าดูข้อมูลใน
เว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 

10  การป้องกันการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ 50.00 คะแนน 

 
2. 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 

1.การสรา้งฐาน
ความคิดการแยกแยะ
ประโยชนส์่วนตัวและ
ประโยชนส์่วนรวม 

1.เสริมสรา้งฐานคิด
แยกแยะประโยชน์ส่วนตัว
และประโยชน์ส่วนรวม ใน
รูปแบบการจดัอบรม/

ส านักปลดั ก.พ. – มี.ค. 65 รายงานผลการ
ด าเนินการ ในท่ี
ประชุมประจ าเดือน 
เมษายน 2565 



จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
รณรงค ์
2.จัดคู่มือแนวปฏิบตัิใน
การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 

2. รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุประจ าป ี

1.จัดท าสรุปผลการจดัซื้อ
จัดจ้างรายเดือน ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2563 ถึง 
กันยายน 2564 
2. รายงานสรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
เสนอผู้บริหารทราบพร้อม
ปัญหาอุปสรรค และ
เผยแพร่ทางเว็บไซด์
หน่วยงาน 

งานพัสด ุ
กองคลัง 

ก.พ. – มี.ค. 65 รายงานผลการ
ด าเนินการ ในท่ี
ประชุมประจ าเดือน 
เมษายน 2565 

3.มาตรการส่งเสรมิ
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

1.วิเคราะหผ์ลการประเมิน 
ITA ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าลาด อ าเภอ
เรณูนคร จังหวัดนครพนม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
2.ก าหนดแนวทาง
มาตรการส่งเสรมิคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน เพื่อปรับปรุงผล
คะแนนการประเมิน 
ITA2564 

ส านักปลดั ก.พ. – มี.ค. 65 รายงานผลการ
ด าเนินการ ในท่ี
ประชุมประจ าเดือน 
เมษายน 2565 

4.การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสรมิ
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 
 

1. จัดอบรมส่งเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรมให้แก ่
ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิก
สภา  
2.ประกาศมาตรการเพื่อ
พัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรม และความ
โปร่งใส ตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

ส านักปลดั ก.พ. – มี.ค. 65 รายงานผลการ
ด าเนินการ ในท่ี
ประชุมประจ าเดือน 
เมษายน 2565 



3. จัดประชุมชี้แจงแนว
ทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

 


