
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ องค์การบริหารส่วนต าบลงดงขวาง  
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จากผลการประเมิน ITAในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง พบว่า           
มีผลคะแนน 61.2  อยู่ในระดับ D ดังนี้ 
 

 



โดยการวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด  ไดด้ังนี้ 
 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

1.   การปฏิบัติหน้าที่                    100  คะแนน     
2.   การใช้งบประมาณ                  100  คะแนน    
3.   การใช้อ านาจ                        100  คะแนน    
4.   การใช้ทรัพย์สินของราชการ       100  คะแนน    
5.   การแก้ไขปัญหาการทุจริต         100  คะแนน    
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

6.   ประสิทธิภาพการสื่อสาร        93.58  คะแนน จากคะแนน EIT มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงเรื่อง
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการ/ให้บริการยังไม่ชัดเจน  

7.   การปรับปรุงการท างาน         91.11  คะแนน 
8.   คุณภาพการด าเนินงาน          90.86  คะแนน 
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

9.   การเปิดเผยข้อมูล                18.25  คะแนน จากคะแนน OIT มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงเรื่อง 
การเปิดเผยข้อมูล 
       - ข้อมูลพื้นฐาน 
       - การบริหารงาน 
       - การบริหารเงินงบประมาณ 
       - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
       - การส่งเสริมความโปร่งใส 
การป้องกันการทุจริต 
       - การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
       - มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
การน าส่งข้อมูลที่ในเว็ปไซร์ และแนบ URL เพ่ือส่ง
ตรวจสอบ เป็นไฟล์ pdf ไม่ตรงกับจุดประสงค์การ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
 

10. การป้องกันการทุจริต              0.00  คะแนน 

  
 
 
 
 
 



การวิเคราะห์ข้อมลูความเชื่อมโยงของค่าคะแนน ITA  

   จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีขององค์การบริหาร         
ส่วนต าบลดงขวาง อ าเภอเมืองนครพนม  จั งหวัดนครพนม ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓                     
มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนและจุดที่จะต้องพัฒนา ในการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง ดังนี้ 
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนน 18.25  คะแนน  
  มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงเรื่อง 
   การเปิดเผยข้อมูล 
          - ข้อมูลพื้นฐาน 
          - การบริหารงาน 
          - การบริหารเงินงบประมาณ 
          - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
          - การส่งเสริมความโปร่งใส 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 0.00  คะแนน 
 มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงเรื่อง 

การป้องกันการทุจริต 
          - การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
          - มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

  ผลการประเมินข้างต้น ตัวชี้วัดที่ ๙ และตัวชี้วัดที่ ๑0 เป็นการประเมินจากเว็บไซต์หน่วยงาน 
ประเด็นการตรวจบางข้อ มีการด าเนินการเชื่อมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลจากบนหน้าเว็บไชต์อาจเข้าถึงได้ยาก
หรืออาจน าเสนอ URL ที่เชื่อมโยงผิดพลาด ดังนั้น สิ่งที่ควรพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น             
คือ การตรวจสอบการเชื่อมโยง URL ของข้อมูลที่น าเสนอบนเว็บไซต์ หน่วยงานต้องด าเนินการจัดท าข้อมูล 
และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและครบถ้วน ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
โดยตรง หัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา พร้อมทั้งต้องเปิดเผย
ข้อมูลบนเว็บไชต์ของหน่วยงาน ข้อมูลต่างๆต้องง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล เพ่ือความโปร่งโสในการบริหารจัดการ
ของหน่วยงาน  

   

 



ข้อเสนอแนะในการพฒันาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผล 
1. ช่องทางการ
เข้าถึงข้อมูลการ
เปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ จากบน
หน้าเว็บไชต์ 

แสดงช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูลจากบนหน้าเว็บไชต์
หลักของหน่วยงานโดยตรง 
หัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถ
เข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้
โดยง่าย ทุกช่วงเวลา 

ส านักปลัด มีนาคม – เมษายน 2564 พบช่องทางการ
เข้าถึงข้อมูลการ
เปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ จากบน
หน้าเว็บไชต์หลัก
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงขวาง 

2. URL ของข้อมูล
ที่น าเสนอการ
เปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ บน
เว็บไซต์ 

การตรวจสอบการเชื่อมโยง 
URL ของข้อมูลที่น าเสนอ ไม่
เป็นไฟล์แนบเอกสาร (เช่น 
ไฟล์ PDF ไฟล์รูปภาพ) ต้อง
เป็นการเข้าถึงผ่าน URL บน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
โดยตรง 

ส านักปลัด มีนาคม – เมษายน 2564 URL ของข้อมูลที่
น าเสนอปรากฎที่
หน้าเว็บไซต์หลัก
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงขวาง 

3.การเข้าถึงและ
สืบค้นข้อมูลการ
เปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ 

ข้อมูลต่างๆต้องง่ายต่อการ
เข้าถึงข้อมูล หน่วยงานต้อง
ด าเนินการจัดท าข้อมูล และ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
และครบถ้วน 

ส านักปลัด มีนาคม – เมษายน 2564 การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะแก้ไข 
ปรับปรุง เพิ่มเติม
ปรากฎที่หน้า
เว็บไซต์หลักของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงขวาง 

 


