มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ องค์การบริหารส่วนตาบลงดงขวาง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จากผลการประเมิ น ITAในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ของ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดงขวาง พบว่ า
มีผลคะแนน 91.59 อยู่ในระดับ A ดังนี้

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

โดยการวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้
ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA

ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
1. การปฏิบัติหน้าที่
100.00 คะแนน จากคะแนน IIT มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงเรื่อง
2. การใช้งบประมาณ
99.57 คะแนน ขั้นตอนการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
3. การใช้อานาจ
100.00 คะแนน ปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 98.41 คะแนน และแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เกี่ยวกับการใช้
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 100.00 คะแนน ทรัพย์สินของราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
6. คุณภาพการดาเนินงาน
88.16 คะแนน จากคะแนน EIT มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงเรื่อง
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
89.60 คะแนน การปรับปรุงการดาเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความ
8. การปรับปรุงการทางาน
85.10 คะแนน โปร่งใสมากขึ้น
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
9. การเปิดเผยข้อมูล
10. การป้องกันการทุจริต

89.64 คะแนน จากคะแนน OIT มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงเรื่อง
87.50 คะแนน การเปิดเผยข้อมูล
- E-Service
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจาปี
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
การป้องกันการทุจริต
- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลที่นาเสนอในเว็ปไซร์ ไม่ตรงกับจุดประสงค์การ
และองค์ประกอบไม่ครบถ้วน

การวิเคราะห์ข้อมูลความเชื่อมโยงของค่าคะแนน ITA
จากผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสจ าแนกตามดั ช นี ข ององค์ ก ารบริ ห าร
ส่ ว นต าบลดงขวาง อ าเภอเมื อ งนครพนม จั ง หวั ด นครพนม ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
มีผ ลการวิเ คราะห์ ข้อ มูล ในแต่ล ะตัว ชี้วัดที่ แสดงให้ เ ห็ นถึง จุดอ่ อนและจุด ที่จะต้ องพั ฒ นา ในการส่ ง เสริ ม
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง ดังนี้
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ได้คะแนน 89.64 คะแนน
มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงเรื่อง
การเปิดเผยข้อมูล
- E-Service
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ได้คะแนน 87.50 คะแนน
มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงเรื่อง
การป้องกันการทุจริต
- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ผลการประเมินข้างต้น ตัวชี้วัดที่ ๙ และตัวชี้วัดที่ ๑0 เป็นการประเมินจากเว็บไซต์หน่วยงาน ประเด็นการ
ตรวจบางข้อ มีการดาเนินการเชื่อมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลจากบนหน้าเว็บไชต์ ไม่ตรงกัวัตถุประสงค์ หรือ
องค์ประกอบ ไม่ครบตามที่กาหนด ดังนั้น สิ่งที่ควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ เจ้าหน้าที่ผู้ได้
รับผิดชอบในการดาเนินการ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในตัวชี้วัดที่สานักงาน ป.ป.ช.

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แนวทาง

วิธีการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตุลาคม 2564 เมษายน 2565

การติดตามผล

1. การขอยืม
ทรัพย์สินของ
ราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรใน
หน่วยงาน
2. แนวปฏิบัติ
ของหน่วยงาน
เกีย่ วกับการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ
3. การปรับปรุง
การดาเนินงาน/
การให้บริการ
ให้มีความ
โปร่งใส
4. E-Service

-จัดอบรมพนักงาน เจ้าหน้าที่ใน
กองคลัง
องค์กร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ขั้นตอนการขอยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานของตน

ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
การยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมี
ความถูกต้อง ชัดเจน

แสดงช่องทางการให้บริการ
สานักปลัด
ออนไลน์ หน้าเว็ปไซร์หน่วยงาน
โดยผู้ขอรับบริการไม่จาเป็นต้องมา
ติดต่อด้วยตนเอง

มีนาคม – เมษายน
2565

5. รายงานผล
การจัดซื้อจัด
จ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ
ประจาปี

แจ้ง ตรวจสอบและติดตาม
เจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ ดาเนินการจัดทาผล
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจาปี

ตุลาคม 2564 –
เมษายน 2565

พบการเปิดเผยผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจาปี 2564 หน้า
เว็บไซต์หลักขององค์การ
บริหารส่วนตาบลดงขวาง

6. หลักเกณฑ์
การบริหารและ
พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

แจ้งเจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบ เปิดเผย สานักปลัด
ข้อมูลหลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ยังใช้
บังคับในปี 65

ตุลาคม 2564 –
เมษายน 2565

พบการเปิดเผยข้อมูล
หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลหน้า
เว็บไซต์หลักขององค์การ
บริหารส่วนตาบลดงขวาง

-จัดทาแนวปฏิบัติของหน่วยงาน
กองคลัง
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ เพื่อให้พนักงาน เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติอย่างถูกต้อง

ตุลาคม 2564 เมษายน 2565

พนักงาน เจ้าหน้าที่ทราบถึง
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ

แจ้งเจ้าหน้าที่รับบริการ
ปฏิบัติงานให้บริหารปรับปรุงการ
ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น

ตุลาคม 2564 เมษายน 2565

ผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแล
และตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานให้บริหาร
ปรับปรุงการให้มีความ
โปร่งใสมากขึ้น
พบช่องทางการให้บริการ
ข้อมูลหรือธุรกรรม หน้า
เว็บไชต์หลักขององค์การ
บริหารส่วนตาบลดงขวาง

สานักปลัด

กองคลัง

7.การมีส่วน
ร่วมของ
ผู้บริหาร

8. การ
เสริมสร้าง
วัฒนธรรม
องค์กร

แสดงข้อมูลการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการ
ดาเนินการ/หรือร่วมกิจกรรมที่
แสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญ
และการปรับปรุง พัฒนา และ
ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม
และความโปร่งใส
แสดงโครงการ/กิจกรรมที่มี
เจตนารมณ์หรือวัฒนธรรมองค์กร
ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมี
ทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสานึกที่ดี
รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวล/
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

สานักปลัด

ตุลาคม 2564 –
เมษายน 2565

พบการแสดงข้อมูลการมี
ส่วนร่วมของผู้บริหาร หน้า
เว็บไซต์หลักขององค์การ
บริหารส่วนตาบลดงขวาง

สานักปลัด

ตุลาคม 2564 –
เมษายน 2565

พบการแสดงโครงการ/
กิจกรรมการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
หน้าเว็บไซต์หลักของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
ดงขวาง

