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                   ตามท่ีไดดําเนินการวิเคราะหผลการประเมิน ITA ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ปงบประมาณ  พ.ศ.2563 และไดกําหนดมาตรการ/แนวทางในการสงเสริมคณุธรรม และความ

โปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณ  พ.ศ.2564  โดยไดมีการดาํเนินการขับเคลื่อนมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564  ดังตอไปนี้

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ

1. การเผยแพรขอมูล 1. เผยแพรขอมูลขาวสารของหนวย กองวิชาการฯ ม.ค.2564 - ม.ีค.2564  - มีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานระบบออนไลน  -ควรมีการเผยแพรขอมูล

ตอสาธารณะ งานอยางนอยตามมาตรา 7 จํานวน   100   ขาว ของหนวยงานใหเปน

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ  - มีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานเว็ยไซต ปจจุบัน

ราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 43 ของหนวยงาน จํานวน   182  ขาว

และมาตรา 44 พระราชกฤษฏีกาวา  - มีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทาง

ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร Facebook  จํานวน  258   ขาว

กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546  - มีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทาง

และไมเผยแพรขอมูลตามมาตรา 14 และ app line  จํานวน  201  ขาว

15 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราช  - มีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทาง

การ พ.ศ.2540 Youtube จํานวน  53  ขาว

2.ปรับปรุงพัฒนาเวบ็ไซตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  - มีการสรางเครือขายการกระจายขอมูลขาว

3.เผยแพรขอมูลขาวสารตามแนวทางการ สารผานคณะกรรมการหอกระจายขาวชุมชน

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ จํานวน  81   คน

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  - มีการจัดทํารายงานการเผยแพรขอมูลขาวสาร

4.ใหความสําคัญกับการคุมครองขอมูล เปนประจําทุกเดือน

สวนบุคคล  การรักษาความมั่นคงปลอด

ภัยบนเว็บไซต

รายงานการดําเนินการมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564



มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ

2.การใหผูมีสวนไดสวน 1.การมีสวนรวมในการใหขอมูลขาวสาร ทุกสํานัก/กอง ม.ค.2564 - ม.ีค.2564  -การใหมีสวนรวมในการใหขอมูลขาวสาร  -นําความคดิเห็นหรือขอ

เสียมีสวนรวม โดยใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ โดยใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ เสนอแนะจากผูมีสวนได

ของเทศบาลแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวน ของเทศบาลแกผูรับบริการ  ผูมีสวนไดสวนเสีย  สวนเสียมาใชเปนขอมูลใน

เสีย เชน คณะกรรมการหอกระจายขาวชุมชน การปรับปรุงพัฒนาในการ

2.การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  -เปดโอกาสใหผูบริการ  ผูมีสวนไดสวนเสียรวม บริหารงานเพ่ือใหการจัด

โดยเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมีสวนได แสดงความคิดเห็น รวมทั้งใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ บริการสาธารณะมีประสิทธ-ิ

สวนเสยีรวมแสดงความคิดเห็น รวมท้ัง การดําเนินการ หรือการปฏิบัติงานของเทศบาล ภาพประสิทธิผล

ใหขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการดําเนินการ เชน การจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถิ่น

หรือการปฏิบัติงานของเทศบาลอยางเปน  -เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย

ระบบ มีสวนรวมในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ

3.การมีสวนรวมใหเขามามีบทบาท โดย เชน การจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถิ่น

เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย  -มีสวนรวมในการดําเนินงานของเทศบาล เปด

มีสวนรวมในกระบวนการวางแผนและ โอกาศใหผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสียมีบทบาท

ตัดสินใจ  มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการรวมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

และขอมูลระหวางเทศบาลกับผูรับบริการ ตอเทศบาลตลอดจนเปดโอกาสใหบุคลกรรวม

หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางจริงจัง  และ แสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะการปฏิบัติ

มีจุดมุงหมายที่ชัดเจน งานของผูบริหาร  เชน  การจัดตั้งสภาพนักงาน

4. การมีสวนรวมในการสรางความรวมมือ เทศบาล  และการประชุมคณะกรรมการชุมชน

โดยเปดโอกาสใหผูรับบริการ  ผูมีสวนได  -มีสวนรวมในการควบคุมกํากับดูแลหรือต

สวนเสยีมีบทบาทในการตัดสินใจ  ตั้งแต รวจสอบ  เชน  อาสาสามัคชุมชนรวมการตรวจ

ระบุปญหา  พัฒนาทางเลือก  และแนวทาง สอบการบริหารงาน  และเปดรับฟงความคิด

แกไขรวมทั้งการเปนภาคีในการดําเนินงาน เห็นผานสื่อตาง ๆ 

กิจกรรมของเทศบาล  



มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ

5. มีสวนรวมในดานการดําเนินงานของเทศบาล

โดยเปดโอกาสใหผูรับบริการ  ผูมีสวนได

สวนเสยีมีบทบาทในการรวมแสดงความคิด

เห็นและขอเสนอแนะตอเทศบาล  ตลอด

จนเปดโอกาสใหบุคลากรรวมแสดงความ

คิดเห็น  หรือขอเสนอแนะการปฏิบัติงาน

ของผูบริหารโดยมีปลัดเทศบาลเปนผูกํากับ

ดูแล

6. การมีสวนรวมในการควบคุมกํากับดูแล

หรือตรวจสอบ  โดยเปดโอกาสใหผูรับ

บริการผูมีสวนไดสวนเสียมีบทบาทในการ

ควบคุมกํากับดูแลหรือตรวจสอบการ

ทํางานในการดําเนินงานกิจกรรมของเทศบาล

3.การสงเสริมความ 1. จัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง และประกาศ สํานักการคลัง ม.ค.2564 - ม.ีค.2564  -จัดทําแผนจัดซื้อจัดจางประจําป  -ควรสรุปผลการวิเคราะห

โปรงใสในการจัดซื้อ เผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ  -จัดใหมีการบันทึกรายงานผลการพิจารณาราย ประเด็นปญหาและ

จัดจาง เทศบาล และปดประกาศโดยเปดเผย ละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง อุปสรรคแนวทางการแกไข

2.จัดใหมีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา  -เปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจางผานทางเวบ็ไซต ในการจัดซื้อจัดจาง 

รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อ และส่ืออื่น ๆ ประจําปงบประมาณ

จัดจางพรอมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ  -แจงการประกาศจัดซื้อจัดจางไปยัง

ภายใน 5 วันทําการ หลังจากเสร็จสิ้น 1.ประธาน อสต.ทั้ง 3 เขต

กระบวนการจัดซื้อจัดจางในแตละโครงการ 2. ประธานหอการคาจังหวัดกาฬสินธุ

และจัดเก็บไวอยางเปนระบบเพ่ือประโยชน 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ

ในการตรวจดูขอมูลเมื่อมีการรองขอ 4. นายกสมคมนักขาวจังหวัดกาฬสินธุ

5. ประธานคณะกรรมการหอกระจายขาวชุมชน



มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ

จํานวน   6   ประกาศ

4. การจัดการรองเรียน 1.ศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขเทศบาลเมือง ทุกสํานัก/กอง ม.ค.2564 - ม.ีค.2564  -กําหนดหลักเกณฑและรายละเอียดในการ  - ควรสรุปผลวิเคราะห

การทุจริต กาฬสินธุเปนหนวยงานหลักในการรับเรื่องรอง รองเรียน ประเด็นปญหาและ

เรียน  -เปดชองทางการรองเรียน เชน ตู ปณ 100/ อุปสรรคแนวทางแกไข

2.เมื่อไดรับเรื่องรองเรียนใหหัวหนาศูนยรับเรื่อง Facebook /กลุมไลน / appfondue / โทรศัพท/ ปญหาจากการจัดการขอ

รองเรียนรองทุกขรวบรวมขอมูลการรองเรียน  จดหมาย/มาดวยตนเอง/ตูแดง/ เว็บไซต รองเรียนการรองทุกข 

เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับในกรณีเปนลักษณะ  -จัดทําทะเบียนเรื่องรองเรียน/รองทุกข รองเรียนการทุจริตเพ่ือ

บัตรสนเทหใหพิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตาม  -ดําเนินการแกไขเรื่องรองเรียน/รองทุกข เปนขอมูลและองคความรู

ที่กําหนด จํานวน  17  เรื่อง ในการจัดบริการสาธารณะ

3. ถาเห็นวาขอรองเรียนน้ันไมสมบูรณครบถวน  -ไมมีเรื่องรองเรียนการทุจริต ในชวง 6 

ไมวาเหตุใด ๆ ใหเจาหนาที่แนะนําใหผูรองเรียน เดือนแรก

แกไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนดถาเห็นวาขอที่ไม

สมบูรณครบถวนนั้นเปนกรณีท่ีไมอาจแกไขใหถูก

ตองหรือเปนขอรองเรียนท่ีไมอยูในอํานาจหนาที่

ของเทศบาล หรือผูรองเรียนไมแกไขขอรองเรียน

ภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหบันทึกไวแลวเสนอ

ขอรองเรียนดังกลาวตอหัวหนาศูนยรับเรื่องรอง

เรียนรองทุกข  เพ่ือดําเนินการตอไป และแจงให

ผูรองเรียนทราบถึงขั้นตอนหรือระยะเวลาการ

พิจารณาเรื่องรองเรียนเทาที่จะสามารถทําได

4.กรณีท่ีผูบริหารเทศบาล เห็นสมควรใหแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงหรือ มอบ

หมายใหผูใดตรวจสอบขอเท็จจริง ใหศูนยรับ

เรื่องรองเรียนรองทุกขดําเนินการตามคาํสั่งนั้น



มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ

5.ใหคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงที่ไดรับ

แตงต้ัง มีหนาที่รวบรวมขอเท็จจริงที่ เกี่ยวของ 

และพิจารณาไตสวนหาขอเท็จจริงวาเรื่องรอง

เรียนมีมูลความจริงหรือไมเพียงใด โดยให

ดําเนินการให แลวเสร็จโดยเร็ว พรอมทั้งทํา

ความเห็นเสนอผูบริหารเทศบาล วามีการกระทํา

ทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้น หรือไม และเปน

การกระทําผิดวินัยหรือไม หากเปนกรณีไมมีมูลท่ี

ควรกลาวหา ใหเสนอความเห็นตอผูบริหาร 

และยุติเรื่อง 

6. ในการพิจารณาไตสวนขอเท็จจริงใหดําเนิน 

การอยางลับ และตองเปดโอกาสใหเจาหนาที่

ผูถูกกลาวหาพิสูจนขอเท็จจริงอยางเปนธรรม 

7. ใหคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงรายงาน

ผลการสอบสวนตอผูบริหารเทศบาล ภายใน

สามสิบวันนับตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้ง หากมีเหตุ 

ผลความจําเปนที่มิอาจหลีกเล่ียงได คณะกรรมการฯ

อาจเสนอขอขยายระยะเวลาดําเนินการตอผู

บริหารเทศบาลโดยเสนอขอขยายระยะเวลาไดไม

เกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

8. เมื่อมีการดําเนินการในเบื้องตนเปนประการ

ใดใหศนูยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขแจง

ใหผูรองเรียนทราบภายในเวลาสิบหาวัน เวนแต

กรณีท่ีผูรองเรียนไมใหขอมูลที่สามารถติดตอ

กลับไปยังผูรองเรียนได 



มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ

9.ในกรณีท่ีขอรองเรียนเปนเรื่องท่ีอยูนอกเหนือ

อํานาจการพิจารณาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

ใหดําเนินการดังนี้ 

 9.1 สงตอเรื่องรองเรียนไปยังหนวยงานท่ีเก่ียว

ของโดยตรง ในกรณีที่ขอรองเรียน ระบุถึงชื่อ

หนวยงานนั้นๆ ถือเปนการสิ้นสุดกระบวนการ

ตอบสนองตอขอรองเรียน 

 9.2 สงเรื่องรองเรียนไปยังผูรองเรียน กรณีท่ีผู

รองเรียนไมไดระบุถึงหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง

พรอมชี้แจงเหตุผล และแจงใหผูรองเรียนทราบ 

ถือเปนการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองตอ

ขอรองเรียน

5. การปองกันการรับ 1. ทุกหนวยงานตองไมเรียกหรือรับสินบนเพ่ือ ทุกสํานัก/กอง ม.ค.2564 - ม.ีค.2564  -จัดทําแผนผังขั้นตอนงานบริการตาง ๆ  -จัดทําแผนผังขั้นตอน

สินบน ประโยชนสวนตนและพวกพอง เพ่ือกระทําการ  ของเทศบาล งานบริการของทุกสํานัก/

ไมกระทําการ หรือประวิงเวลาเพ่ือการใดๆ  -เจาหนาที่เทศบาลตองไมเรียกหรือรับสิน กอง

อันมิชอบตอหนาที่และกฎหมาย บนเพ่ือประโยชนสวนตนของพวกพอง

2.ใหผูบังคับบัญชาและหัวหนางานทุกระดับ  -ใหผูบังคับบัญชาและหัวหนางานทุกระดับ

ชั้นเขมงวด กวดขัน การปฏิบัติ หนาที่ของผูใต ชั้นเขมงวด กวดขัน การปฏิบัติหนาที่

บังคับบัญชา เพ่ือปองกันมิใหมีชองวางในการ ของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือปองกันมิใหมีชอง

เรียกรับสินบนและตองปฏิบัติตนเปนแบบอยาง วางในการเรียกรับสินบน

ที่ดีรวมทั้งหากพบวาผูใตบังคับบัญชามีพฤติการณ  -เปดชองทางและประชาสัมพันธ ในการ

เรียกหรือรับสินบนใหดําเนินการทางวินัยและ รองเรียน

อาญา ตอไป  -ดําเนินการรณรงคดานวัฒนธรรม และ



มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ

3. ใหทุกหนวยงานจัดใหมีชองทางและประชา- สงเสริมคานิยมไมเรียกหรือรับสินบน

สัมพันธ ในการรองเรียนหรือใหขอมูลเพ่ือเปนการ เชน โครงการเทศบาลตานการทุจริต

เปดโอกาสใหเจาหนาที่ ประชาชน และผูมีสวน

ไดสวนเสีย เขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ

เฝาระวังและแจงเบาะแสการรับสินบนของ

หนวยงาน

4. ใหทุกหนวยงานดําเนินการรณรงคดาน

วัฒนธรรม และสงเสริมคานิยมไมเรียก หรือรับ

สินบน

5.ใหทุกหนวยงานเรงรัดการดําเนินการตาม

มาตรการปองกันการรับสินบน และใหรายงาน 

ผลการดําเนินการตามมาตรการดังกลาวในสวน

ที่เก่ียวของกับทุกหนวยงานทุกสิ้นปงบประมาณ

6. การปองกันการขัด 1.เจาหนาที่ในสังกัดไมเขาไปเกี่ยวของกับการมี ทุกสํานัก/กอง ม.ค.2564 - ม.ีค.2564  -ประกาศเทศบาลเมืองกาฬสินธุ วาดวยประมวล  -มีการอบรมพนักงาน

กันระหวางผลประโยชน ผลประโยชนทับซอนในทุกรูปแบบ จริยธรรมขาราชการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เทศบาลที่บรรจุแตงต้ัง

สวนตนกับผลประโยชน 2.เจาหนาที่ในสังกัดไมมีสวนไดสวนเสียในสัญญา จังหวัดกาฬสินธุ พ.ศ.2554 และฉบับแกไข ใหมหรือโอนยายมาใหม

สวนรวม ที่ทํากับเทศบาล ซึ่งมีอํานาจกํากับดูแลควบคุม เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 เพ่ือใหเกิดความเขาใจ

ตรวจสอบในฐานะที่เปนเจาหนาที่ไมวาในทางตรง  -การกําหนดวนิัยและการรักษาวินัยสําหรับ และปฏิบัติงานตาม

หรือทางออม พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ประกาศเทศบาลเมือง

3.เจาหนาที่ในสังกัดไมเปนหุนสวนหรือผูถือหุน กาฬสินธุ

ในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเขาเปนคูสัญญากับ

เทศบาล

4.เจาหนาที่ในสังกัดตองไมรับสัมปทานหรือคงไว

ซึ่งสัญญาสัมปทานจากเทศบาล



มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ

5.เจาหนาที่ในสังกัดผูใดมีผลประโยชนทับซอน

เปนเหตุใหเทศบาลไดรับความเสียหายจะตอง

ถูกดําเนินการลงโทษทางวินัยตามระเบียบของ

ทางราชการ

7. การตรวจสอบการ 1.เจาหนาที่ในสังกัดพึงยึดมั่นในคุณธรรม ทุกสํานัก/กอง ม.ค.2564 - ม.ีค.2564  -สงเสริมใหยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและ

ใชดุลยพินิจ และมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานไมใชดุลยพินิจ มีจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน

เพ่ือเอื้อประโยชนตอตนเองหรือพวกพอง  -ไมใชดุลยพินิจตัดสินใจ หรือดุลยพินิจจะทําการ

2.เจาหนาที่ในสังกัด ตองไมใชดุลพินิจตัดสินใจ อยางใดอยางหนึ่งซึ่งขัดตอกฎหมาย ระเบียบ

หรือดุลยพินิจจะกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือประโยชนของตนเองหรือผูอื่น

ซึ่งขัดตอกฎหมาย ระเบียบ เพื่อประโยชนของตน  -ใชดุลยพินิจตามหลักความเสมอภาคและ

เองหรือผูอื่น เปนธรรมในการวนิิจฉัยในเรื่องใด ๆ ตามอํานาจ

3.เจาหนาที่ในสังกัด ตองใชดุลพินิจตามหลัก หนาที่กฎหมายที่กําหนด

ความเสมอภาคและเปนธรรมในการวินิจฉัยใน

เรื่องใด ๆ ตามอํานาจหนาที่กฎหมายกําหนด

4.เจาหนาที่ในสังกัด ตองใชดุลพินิจตามหลักแหง

ความจําเปนเพ่ือใหมีผลกระทบตอสิทธิและเสร-ี

ภาพของประชาชนนอยที่สุด

5.เจาหนาที่ในสังกัด ตองใชดุลพินิจเพ่ือไมใหเกิด

ความเสียหายตอเทศบาล โดยคํานึงถึงหลักการ

อันเปนพ้ืนฐานของหลักนิติรัฐ โปรงใส เปนธรรม
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