
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลบ้านข่า  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 
 

1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน  ITA  ของ เทศบาลต าบลบ้านข่า  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
   จากผลการประเมิน ITA  ของ เทศบาลต าบลบ้านข่า ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 พบว่ามีผลคะแนน             
    88.25 คะแนน อยู่ในระดับ A  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  (ITA)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564         
ของ เทศบาลต าบลบ้านข่า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เท่ากับ 88.25 คะแนน สูงกว่าค่าเป้าหมายที่
ก าหนดเกณฑ์ไว้คือ 85 คะแนน อยู่ในระดับ A โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงาน ดังนี้  

ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีค่าคะแนน
เท่ากับ 90.47 คะแนน โดยประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่    มีผลคะแนน เท่ากับ  93.55 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ    มีผลคะแนน เท่ากับ 89.48 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ    มีผลคะแนน เท่ากับ 90.92 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ   มีผลคะแนน เท่ากับ        88.25 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต   มีผลคะแนน เท่ากับ  90.14 คะแนน 
จากล าดับคะแนน พบว่าตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินข้าราชการ มีค่าคะแนนน้อยที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ        

ซ่ึงมีข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือ การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยพฤติกรรมของบุคลากร    
ที่ไม่น าทรัพย์สินของราชการไปเป็นของตนเอง แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่าง
ถูกต้องให้ทุกคนรับทราบและน าไปปฏิบัติ และ จัดให้มีระบบการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุและ ตรวจสอบ
ความคงเหลือของพัสดุ และตรวจนับ ทรัพย์สินถาวรร่วมกับคณะท างานที่แต่งตั้ง  

ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีผล
คะแนน เท่ากับ 83.00 คะแนน โดยประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด ดังนี้  

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน   มีผลคะแนน เท่ากับ  83.22 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร   มีผลคะแนน เท่ากับ 84.50 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน   มีผลคะแนน เท่ากับ  81.28 คะแนน 
จากล าดับคะแนน พบว่าตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน มีค่าคะแนนน้อยที่สุดในกลุ่ม

เครื่องมือ ซึ่งมีข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือ ควรมีการปรับปรุงระบบขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ใหส้ะดวก รวดเร็ว และน าเทคโนโลยีมาใช้ให้ทันสมัยเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ และให้
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีค่า
คะแนนเท่ากับ  90.51 คะแนน โดยประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล    มีผลคะแนน เท่ากับ  87.28 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต   มีผลคะแนน เท่ากับ 93.75 คะแนน 
ทั้ง 2 ตัวชี้วัด มีแนวทางการด าเนินงานที่คล้ายกัน คือ การเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญบนเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน ซึ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ในภาพรวมถือว่าผ่านเกณฑ์ และขอให้ปรับปรุงการ
เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ในตัวช้ีวัดที่ยังไม่ได้คะแนนต่อไป 

 
 
 



จากการประชุมประจ าเดือนเทศบาลต าบลบ้านข่า เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้
ร่วมกันพิจารณาเพ่ือก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลบ้านข่า ดังนี้ 

 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

- การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 

- จัดอบรม/ประชุม 
/จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
แนวปฏิบัติในการใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
- จัดท าคู่มือแนว
ปฏิบัติในการใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

-ส านักปลัดเทศบาล 
-กองคลัง 
 

ธ.ค.64-เม.ย.65 1. จัดประชุมชี้แจง
แนวทางปฏิบัติในการยืม
ใช้ทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อ
วันที่ 25 มีนาคม  
2565 โดยมีบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม
ครบทุกคน 
2. จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์แนว
ปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
 

-การปรับปรุงระบบ
การท างาน 

-หน่วยงานต้องมี
ช่องทางการติดต่อ 
การเปิดโอกาสให้ 
ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การ
ให้บริการของ 
หน่วยงานได้ดีข้ึน 

-ส านักปลัดเทศบาล 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 
-กองสวัสดิการ
สังคม 
 

ต.ค. 64-ธ.ค.65 รายงานผลด าเนินการ   
ในการประชุม
ประจ าเดือน มีนาคม 
2565 

 

 

  

 



 


