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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดสกลนคร
1. ความเป็นมา
สำนักงำน ป.ป.ช. ได้พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมำตรกำรกำรป้องกันกำรทุจริต
และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรดำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสลีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่ำ
“กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่ งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment: ITA) ” และได้ดำเนิ น กำรมำอย่ำงต่อเนื่อง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2561
เห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนให้ควำมร่วมมือและเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทำงและเครื่องมือ
กำรประเมิ น ตำมที่ ส ำนั ก งำน ป.ป.ช. ก ำหนด ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แผนแม่ บ ทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ
ประเด็ น กำรต่ อ ต้ ำ นกำรทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ (พ.ศ. 2561 - 2564) ซึ่ ง ก ำหนดตั ว ชี้ วั ด คื อ ร้ อ ยละ
ของหน่ ว ยงำนที่ ผ่ ำ นเกณฑ์ ก ำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิน งำนของหน่ ว ยงำนภำครัฐ
(85 คะแนนขึ้นไป) และในปี พ.ศ. 2561 – 2565 ได้กำหนดค่ำเป้ำหมำยไว้ที่ร้อยละ 80 นั้น
กำรประเมิน คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีกำรพัฒนำกรอบแนวทำวงกำรประเมิน
และรำยละเอียดกำรประเมินต่ำงๆ เช่น ตัวชี้วัดกำรประเมิน วิธีกำรและขั้นตอนกำรประเมินฯ และเกณฑ์ระดับ
ผลกำรประเมิน เป็นต้น เพื่อให้เป็นเครื่องมือในกำรส่งเสริมด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ
ที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น รวมไปถึงกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อพัฒนำและสนับสนุนกำรประเมินเพื่อเป็นศูนย์กลำง
ในกำรเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และบริ ห ำรจั ด กำรข้ อ มู ล ได้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ และท ำให้ ส ำมำรถประเมิ น
ได้ อ ย่ ำ งรวดเร็ ว และเป็ น มำตรฐำนเดี ย วกั น ซึ่ ง ผลกำรประเมิ น จะสะท้ อ นให้ ห น่ ว ยงำนภครั ฐ ได้ รั บ ทรำบ
ระดับ คุณธรรมและควำมโปร่ งใสเพื่ อน ำไปสู่ ก ำรปรับ ปรุ ง พัฒ นำกำรด ำเนิ นงำนให้ มี คุ ณธรรม ควำมโปร่ ง ใส
เป็ น ไปตำมหลั กธรรมำภิบ ำลให้ สู งขึ้น โดยไม่ได้มุ่งบ่งชี้ถึงกำรกระทำทุจริตหรือกำรกระทำผิ ดของหน่ว ยงำน
แต่อย่ำงใด ซึ่งกำรที่พัฒนำงำนภำครัฐมีธรรมำภิบำลที่ดีก็ย่อมส่งผลที่ดีต่อประชำชนและประเทศได้ รวมไปถึง
ส่งเสริมให้เกิดกำรยกระดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทยในอนำคตได้ต่อไป
สำนักงำน ป.ป.ช. ได้กำหนดตัวชี้วัดในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2562
จ ำนวน 10 ตั ว ชี้ วั ด ประกอบด้ ว ย 1) กำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ 2) กำรใช้ ง บประมำณ 3) กำรใช้ อ ำนำจ
4) กำรใช้ทรัพย์สินของส่วนรำชกำร 5) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 6) คุณภำพกำรดำเนินงำน 7) ประสิทธิภำพ
กำรสื่อสำร 8) กำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน 9) กำรเปิดเผยข้อมูล 10) กำรป้องกันกำรทุจริต โดยใช้เครื่องมือ
ในกำรประเมิน จำนวน 3 เครื่องมือ ดังนี้
1. แบบวัดกำรรั บ รู้ ข องผู้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยภำยใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT) เป็ น กำรส ำรวจโดยกำรใช้แบบสอบถำมควำมคิดเห็ นจำกข้ำรำชกำรภำยในส่ ว นรำชกำร
ในสังกัดบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำคจังหวัดสกลนครที่มีต่อหน่วยงำนตนเอง ตำมตัวชี้วัดที่ 1 – 5
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2. แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency
Assessment : EIT) เป็ น กำรส ำรวจโดยกำรใช้ แ บบสอบถำมควำมคิ ด เห็ น จำกผู้ รั บ บริ ก ำร ผู้ ม ำติ ด ต่ อ
หรื อผู้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของหน่ ว ยงำนต่ อ คุณ ภำพกำรดำเนิ นงำนในประเด็น ที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ กำรปฏิบั ติ ห น้ ำ ที่
ของเจ้ำหน้ำที่ จำกส่วนรำชกำรในสังกัดรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคจังหวัดสกลนคร ตำมตัวชี้วัดที่ 6 – 8
3. แบบตรวจกำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล สำธำรณะ ( Open Data Integrity and Transparency
Assessment : OIT) เป็นกำรสำรวจข้อมูลในกำรเผยแพร่ข้อมูลตำมตัวชี้วัดที่ 9 – 10 ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของจังหวัดสกลนคร www.sakonnakhon.go.th
บั ด นี้ ส ำนั ก งำน ป.ป.ช. ได้ ด ำเนิ น กำรประมวลผลกำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำน
ผลคะแนนดังกล่ ำวต่ อคณะกรรมกำร ป.ป.ช. โดยคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ในกำรประชุมครั้ง ที่ 106/2562
เมื่อวันที่ 15 ตุลำคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงำน ป.ป.ช. ดำเนินกำรประกำศผลคะแนนกำรประเมิน
ดังกล่ำวต่อสำธำรณะ โดยสำมำรถสรุปผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จังหวัดสกลนคร ดังนี้
2. สรุ ปผลการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิน งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดสกลนคร
ภาพรวมในระดับประเทศ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จังหวัด
ลาพูน
นนทบุรี
สกลนคร
สิงห์บุรี
เชียงราย
ตรัง
ปทุมธานี
ยะลา
พัทลุง
ปัตตานี

คะแนน
82.53
76.88
75.88
74.65
74.29
74.29
74.08
73.20
72.28
72.09

สรุปผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ(Integrity
& Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จังหวัดสกลนคร ในระดับประเทศของ
จังหวัดสกลนคร ภำพรวมจำกจำนวนทั้งหมด 76 จังหวัด ปรำกฏว่ำ จังหวัดสกลนครมีค่ำคะแนนเฉลี่ยในภำพรวม
ในระดับคะแนน 75.88 คะแนน เป็นอันดับที่ 3 ในระดับประเทศ (ระดับ B)
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3. ภาพรวมในระดับจังหวัดสกลนคร
สรุปผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity
& Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จังหวัดสกลนคร
ผลคะแนนแยกตามหน่วยงาน
ลำดับที่
ประเภท
หน่วยงำน
คะแนนรวม ระดับ ผลกำรประเมิน หมำยเหตุ
1 จังหวัด
จังหวัดสกลนคร
81.24
B
ไม่ผ่ำน
2 องค์กำรบริหำร องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
64.59
D
ไม่ผ่ำน
ส่วนจังหวัด
สกลนคร
3 เทศบำลนคร
เทศบำลนครสกลนคร
67.91
C
ไม่ผ่ำน
4 เทศบำลตำบล เทศบำลตำบลในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จำนวน 65 แห่ง ผลกำรประเมนฯ
ดังนี้
1. ผ่ำนกำรประเมินฯ จำนวน 11 แห่ง ได้แก่
1) ทต.บะหว้ำ อ.อำกำศอำนวย 95.52 คะแนน ระดับ AA
2) ทต.อำกำศอำนวย อ.อำกำศอำนวย 93.07 คะแนน ระดับ A
3) ทต.คูสะคำม อ.วำนรนิวำส 90.39 คะแนน ระดับ A
4) ทต.ท่ำศิลำ อ.ส่องดำว 98.69 คะแนน ระดับ A
5) ทต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ 89.14 คะแนน ระดับ A
6) ทต.ปลำโหล อ.วำริชภูมิ 88.59 คะแนน ระดับ A
7) ทต.โคกสี อ.สว่ำงแดนดิน 87.84 คะแนน ระดับ A
8) ทต.โคกภู อ.ภูพำน 87.25 คะแนน ระดับ A
9) ทต.พรรณำนคร อ.พรรณำนิคม 86.27 คะแนน ระดับ A
10) ทต.เชียงสือ อ.โพนนำแก้ว 85.39 คะแนน ระดับ A
11) ทต.กุดไห อ.กุดบำก 85.11 คะแนน ระดับ A
2. ไม่ผ่ำนกำรประเมินฯ จำนวน 51 แห่ง
3. ดำเนินกำรประเมินฯ ไม่ครบตำมขั้นตอนที่กำหนด จำนวน 3 แห่ง คือ
ทต.กุดเรือคำ , ทต.บงใต้ และ ทต.ท่ำก้อน
5 องค์กำรบริหำร องค์กำรบริหำรส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จำนวน 74 แห่ง ผลกำร
ส่วนตำบล
ประเมนฯ ดังนี้
1. ผ่ำนกำรประเมินฯ จำนวน 11 แห่ง ได้แก่
1) อบต.สุวรรณคำม อ.นิคมน้ำอูน 92.10 คะแนน ระดับ A
2) อบต.ขัวก่ำย อ.วำนรนิวำส 91.13 คะแนน ระดับ A
3) อบต.กกปลำซิว อ.ภูพำน 89.99 คะแนน ระดับ A
4) อบต.เต่ำงอย อ.เต่ำงอย 89.32 คะแนน ระดับ A
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ลำดับที่
ประเภท
5 องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล

หน่วยงำน
คะแนนรวม ระดับ ผลกำรประเมิน หมำยเหตุ
5) อบต.เหล่ำโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ 87.83 คะแนน ระดับ A
6) อบต.เชิงชุม อ.พรรณำนิคม 87.36 คะแนน ระดับ A
7) อบต.สว่ำงแดนดิน อ.สว่ำงแดนดิน 87.03 คะแนน ระดับ A
8) อบต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร 86.41 คะแนน ระดับ A
9) อบต.นำโพธิ์ อ.กุสุมำลย์ 86.18 คะแนน ระดับ A
10) อบต.บงเหนือ อ.สว่ำงแดนดิน 86.05 คะแนน ระดับ A
11) อบต.ดงหม้อทองใต้ อ.บ้ำนม่วง 85.71 คะแนน ระดับ A
12) อบต.หนองบัว อ.นิคมน้ำอูน 85.52 คะแนน ระดับ A
2. ไม่ผ่ำนกำรประเมินฯ จำนวน 61 แห่ง
3. ดำเนินกำรประเมินฯ ไม่ครบตำมขั้นตอนที่กำหนด จำนวน 1 แห่ง คือ
อบต.นำเพียง อ.กุสุมำลย์

4. สรุปภาพรวมแต่ละตัวชี้วัด
สรุปผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity
& Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จังหวัดสกลนคร ค่ำคะแนนเท่ำกับ
81.24 คะแนน อยู่ในระดับ B โดยจำแนกตำมตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัด
ผลคะแนน
1) กำรปฏิบัติหน้ำที่
91.28
2) กำรใช้งบประมำณ
79.82
3) กำรใช้อำนำจ
83.78
4) กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร
79.31
5) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
80.63
6) คุณภำพกำรดำเนินงำน
85.84
7) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร
77.80
8) กำรปรับปรุงกำรทำงำน
77.28
9) กำรเปิดเผยข้อมูล
73.78
10) กำรป้องกันกำรทุจริต
87.50
5. ตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนต่าควรปรับปรุงแก้ไข
1. แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) ตัวชี้วัดที่ 4. กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร
ข้อเสนอแนะดังนี้ ส่วนรำชกำรต้องจัดทำข้อตกลงหรือประกำศให้บุคลำกรทรำบถึงนโยบำยกำรไม่นำทรัพย์สิน
ของหน่วยงำนไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีกำรจัดทำประกำศข้อปฏิบัติในกำรขอยืมทรัพย์สินของทำงรำชกำร
ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน ให้บุคคลภำยในและภำยนอกหน่วยงำนทรำบให้ชัดเจน
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2. แบบวัดกำรรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงกำรทำงำน
มีข้อเสนอแนะดังนี้ ส่วนรำชกำรต้องมีมำตรกำรลดขั้นตอนในกำรให้บริกำร เช่น กำรให้บริกำร ณ จุดเดียว
(one stop service) กำรให้บริกำรโดยใช้ระบบ IT จะต้องมีช่องทำงให้ประชำชนมีส่ วนร่วมในกำรเสนอแนะ
กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
3. แบบตรวจกำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล สำธำรณะ (OIT) ตั ว ชี้ วั ด ที่ 10 กำรป้ อ งกั น กำรทุ จ ริ ต
ข้อเสนอแนะดังนี้ ผู้บริหำรควรแสดงเจตจำนงหรือคำมั่นสัญญำว่ำ จะปฏิบัติงำนด้วยควำมซื้อสัตย์สุจริต โปร่งใส
และเป็ น ไปตำมหลั ก ธรรมมำภิ บ ำล มี ก ำรจั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำรป้ อ งกั น แก้ ไ ขกำรทุ จ ริ ต ประจ ำปี ใ ห้ ชั ด เจน
และเผยแพร่ต่อสำธำรณะ พร้อมทั้งให้กลุ่มองค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริต เช่น เป็นกรรมกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง
6. วิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Intrgrity and Transpareny Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัด
สกลนคร
6.1 ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
จำกผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครั ฐ (Intrgrity and Transpareny Assessment : ITA) ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2562 ของจั ง หวั ด
สกลนคร พบว่ำที่ควรปรับปรุงแก้ไขโดยกำรวิเครำะห์แยกเป็นประเด็นดังนี้
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน
กำรแก้ไขปรับปรุง
หมำยเหตุ
1. กำรใช้งบประมำณ
1.1 กำรรับรู้เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำย
ส่วนรำชกำรต้องเปิดเผยข้อมูลงบประมำณประจำปี
งบประมำณประจำปีของหน่วยงำน
ให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำนได้รับทรำบอย่ำง
สม่ำเสมอ
1.2 กำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในมี
ส่วนรำชกำรต้องรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำย
ประจำปี เพื่อให้บุคลำกรภำยในได้มีโอกำสสอบถำม
งบประมำณ ในประเด็น กำรสอบถำม กำร
และทักท้วงในประเด็นได้
ทักท้วง และร้องเรียน
2. กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร
ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพื่อยืมทรัพย์สินของ ส่วนรำชกำรต้องจัดทำขั้นตอนกำรขออนุญำตกำรยืม
รำชกำรไปใช้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำน
ทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ปฏิบัติงำน ทีช่ ัดเจน
และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้กับบุคลำกรภำยใน
หน่วยงำนให้รับทรำบโดยทั่วกัน เพื่ออำนวยควำม
สะดวกในกำรยืมทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้
ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนมีควำมรวดเร็วและถูกต้อง
ตำมระเบียบกฎหมำยที่กำหนด
/3.ประสิทธิภำพ...
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ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน
3. ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร
3.1 กำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนที่
ท่ำนติดต่อ มีลักษณะเข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน
มีช่องทำงหลำกหลำย มำกน้อยเพียงใด
3.2 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรเผยแพร่
ผลงำนหรือข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบ
อย่ำงชัดเจน มำกน้อยเพียงใด
3.3 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีช่องทำงรับ
ฟังคำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำร
ดำเนินงำน/กำรให้บริกำร หรือไม่
4. กำรปรับปรุงกำรทำงำน
4.1 กำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรผู้มำ
ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไปมีส่วนร่วม
ในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรดำเนินงำน/กำร
ให้บริกำรของหน่วยงำน
4.2 กำรปรับปรุงกำรดำเนินงำน/กำร
ให้บริกำรให้มีควำมโปร่งใสมำกขึ้น
5. กำรเปิดเผยข้อมูล
5.1 ข้อมูลกำรติดต่อ

5.2 รำยงำนกำรกำกับติดตำมกำร
ดำเนินงำนประจำปี รอบ 6 เดือน

กำรแก้ไขปรับปรุง

หมำยเหตุ

ส่วนรำชกำรต้องเพิ่มช่องทำงกำรติดต่อให้กับ
ผู้รับบริกำร ที่มีลักษณะที่เข้ำถึงง่ำยมำกยิ่งขึ้น
ส่วนรำชกำรต้องเผยแพร่ผลงำนที่สำมำรถเปิดเผยได้
ให้แก่สำธำรณชนได้รับทรำบและมีควำมชัดเจนมำก
ขึ้น
ส่วนรำชกำรต้องเพิ่มช่องทำงรับฟังคำติชมหรือควำม
คิดเห็นเกี่ยวกับกำรดำเนินงำน/กำรให้บริกำรที่
สำมำรถเข้ำถึงง่ำย สะดวกแก้ผู้มำต่อต่อรำชกำร
ส่วนรำชกำรต้องเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำร
ปรับปรุงพัฒนำกำรดำเนินงำนเพื่อเป็นกำรพัฒนำ
กระบวนกำรให้บริกำรของหน่วยงำนให้ดีขึ้น
ส่วนรำชกำรต้องปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน และกำรบริกำรให้ดีขึ้น เพื่อให้เกิด
ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน
ส่วนรำชกำรต้องเพิ่มช่องทำงข้อมูลกำรติดต่อให้ครบ
ทั้ง 5 องค์ประกอบตำมที่กำหนด ดังนี้ 1)ที่อยู่
หน่วยงำน 2)หมำยเลขโทรศัพท์ 3)หมำยเลข
โทรสำร 4)ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ
5)แผนที่ตั้งหน่วยงำน
ส่วนรำชกำรต้องแสดงแสดงควำมก้ำวหน้ำในกำร
ดำเนินงำนตำมแผนดำเนินงำนประจำปี เช่น
ควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกำรแต่ละโครงกำร/
กิจกรรม รำยละเอียดงบประมำณที่ใช้ดำเนินงำน
เป็นต้น และเป็นขอมูลในระยะเวลำ 6 เดือนของ
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
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ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน
5.3 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี

5.4 กำรดำเนินกำรตำมนโยบำยกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล
5.5 หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล
5.6 รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลประจำปี
5.7 ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต

5.8 รำยงำนกำรกำกับติดตำมกำร
ดำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจำปี
รอบ 6 เดือน

กำรแก้ไขปรับปรุง
ส่วนรำชกำรต้องแสดงแสดงกำรดำเนินงำนตำมแผน
ดำเนินงำนประจำปี มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำร
ดำเนินงำน เช่น ผลกำรดำเนินกำรโครงกำรหรือ
กิจกรรม ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปัญหำ
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย
เป็นต้น
ส่วนรำชกำรต้องแสดงกำรดำเนินกำรตำมนโยบำย
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และสอดรับกับนโยบำย
ที่กำหนด
ส่วนรำชกำรต้องแสดงหลักเกณฑ์กำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล ให้ครบทั้ง 5 หลักเกณฑ์ที่
กำหนด
ส่วนรำชกำต้องแสดงถึงกำรรำยงำนผลกำรบริหำร
และพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรในปะ
นั้นๆ
ส่วนรำชกำรต้องกำหนดช่องทำงกำรแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุกจริต ที่บุคคลภำยนอกสำมำรถแจ้ง
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้ำหน้ำที่ของรับผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ผ่ำน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงำนได้
ส่วนรำชกำรต้องรำยงำนกำรกำกับติดตำมกำร
ดำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
ซึ่งแสดงถึงควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกำรแต่ละ
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดงบประมำณที่ใช้
ดำเนินงำน

หมำยเหตุ

6.2 กำรจัดทำมำตรกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส
จำกผลกำรประเมิน คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่ว ยงำนภำครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จังหวัดสกลนครได้ทำ
กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินฯ ในประเด็นที่จะต้องพัฒนำให้ดีขึ้น เพื่อเป็นกำรเพิ่มค่ำคะแนนกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ให้มำกยิ่งขึ้น
จึงสมควรกำหนดมำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริตจังหวัดสกลนคร โดยจัดทำเป็นประกำศจังหวัดสกลนคร
เพื่อให้ส่วนรำชกำรในสังกัดบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำคทุกส่วนรำชกำรถือเป็นแนวทำงปฏิบัติ
------------------------------------
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