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การวิเคราะหความเสี่ยงการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ (Integrity  and  Transparency Assessment : ITA)  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563 

-------------------- 

ตามที ่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน  
ป.ป.ช.) ไดพัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริตและเปนกลไกการสราง
ความตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรมโดยใชชื่อวา “การประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานขอหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)” และไดดําเนินการอยางตอเนื่องและเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564  โดยใชแนวทางและเครื่องมือ
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (85 คะแนนขึ้นไป) และในป  
พ.ศ.2561 – 2564 ไดกําหนดคาเปาหมายไวท่ีรอยละ  80  นั้น   

  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานขอหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  มีการพัฒนากรอบการ
ประเมินและรายละเอียดการประเมินตางๆ เชน ตัวชี้วัดการประเมิน  เครื่องมือการประเมิน วิธีการและ
ขั้นตอนการประเมินฯและเกณฑระดับผลการประเมิน  เปนตน  เพื่อใหเปนเครื่องมือในการสงเสริม
คุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  รวมไปถึงพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสนับสนุนการประเมินเพ่ือเปนศูนยกลางในการเก็บรวบรวมขอมูลและบริหารจัดการขอมูลอยางมี
ประสิทธิภาพ  และทําใหสามารถประเมินไดอยางรวดเร็วและเปนมาตรฐานเดียวกัน  ซึ่งผลการประเมินจะ
สะทอนใหหนวยงานภาครัฐไดรับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงานใหมีคุณธรรม  ความโปรงใส  เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลใหสูงข้ึน  โดยไมไดมุงบงชี้ถึงการ
ทุจริตหรือการกระทําผิดของหนวยงานแตอยางใด  ซึ่งการที่หนวยงานภาครัฐมีธรรมาภิบาลที่ดีก็ยอมจะ
สงผลที่ดีตประชาชนและประเทศได  รวมไปถึงสงเสริมใหเกิดการยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริตของ
ประเทศไทยในอนาคตไดตอไป 

  กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562   

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานภาครัฐ (ITA) โดยปประกอบดวย 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  3  เครื่องมือ  โดยสรุป  ดังนี้  
  

เครื่องมือในการประเมิน ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
แบบวัดการรับรูของผูสวนไดสวน

เสียภายใน (IIT) 
ตัวชี้วัดที่  1  การใชอํานาจ  

 
รอยละ  30 

ตัวชี้วัดที่  2  การใชงบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่  3  การใชอํานาจ 
ตัวชี้วัดที่  4  การใชทรัพยสินของราชการ 
ตัวชี้วัดที่  5  การแกไขปญหาการทุจริต 

แบบวัดการรับรูของผูสวนไดสวน
เสียภายนอก (EIT) 

ตัวชี้วัดที่  6  คุณภาพการดําเนินงาน  
รอยละ  30 ตัวชี้วัดที่  7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ตัวชี้วัดที่  8  การปรับปรุงระบบการทํางาน 
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เครื่องมือในการประเมิน ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
แบบตรวจการเปดเผยขอมูล

สาธารณะ (OIT) 
ตัวชี้วัดที่  9  การเปดเผยขอมูล รอยละ  40 
ตัวชี้วัดที่  10  การปองกันการทุจริต 

สําหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดํางานของหนวยงานภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  โดยเรียงลําดับจากคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด  
คือ   

 
อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 

1 การใชอํานาจ 98.99 
2 การแกไขปญหาการทุจริต 98.63 
3 คุณภาพการดําเนินงาน 95.99 
4 การปฏิบัติหนาที ่ 95.51 
5 การใชงบประมาณ 93.68 
6 การใชทรัพยสินของราชการ 92.37 
7 การปรับปรุงการทํางาน 90.37 
8 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.82 
9 การเปดเผยขอมูล 65.85 

10 การปองกันการทุจริต 25.00 
 

   
กราฟแสดงคะแนนภาพรวมหนวยงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  คะแนนท่ีได  74.14  คะแนน 

 
 
 

98.99

98.63

95.99

95.51

93.68

92.37

90.37

85.82

65.85

25.00

การใชอํานาจ

การแกไขปญหาการทจุรติ

คุณภาพการดําเนินงาน

การปฏิบัติหนาที่

การใชงบประมาณ

การใชทรัพยสินของราชการ

การปรับปรุงการทํางาน

ประสิทธิภาพการส่ือสาร

การเปดเผยขอมูล

การปองกันการทุจริต

การประเมิน ITA เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประจําป 2562 
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ขอเสนอแนะจากผูประเมิน 
จากผลการประเมินระดับคณุธรรมและความโปรงใส (ITA) ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  มี 

คาคะแนนเทากับ  74.14  คะแนน  อยูในระดับ  C  มี  โดยมีขอเสนอแนะจากผูประเมินดังนี้   
1. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) การใชทรัพยสินของทราชการ      

มีขอเสนอแนะดังนี้  หนวยงานตองจัดทําขอตกลงหรือประกาศใหบุคลากรทราบถึงนโยบายการไมนํา
ทรัพยสินของหนวยงานไปใชเปนประโยชนสวนตัว  มีการจัดทําประกาศขอปฏิบัติในการขอยืมทรัพยสินของ
ทางราชการไปใชในการปฏิบัติงาน  ใหบุคคลภายในและภายนอกหนวยงานทราบใหชัดเจน 

2. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) ประสิทธิภาพการสื่อสาร        
มีขอเสนอแนะดังนี้  หนวยงานตองทําการจัดทําการเผยแพรขอมูลในหลากหลายชองทาง เชน Website , 
Instagram , Facebook ฯลฯ  ควรมีชองทางในการแจงเบาะแสการทุจริต  เชน  สายดวน  หรือชองทาง
อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

3. แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) การปองกันการทุจริต  มีขอเสนอแนะ 
ดังนี้  ผูบริหารควรแสดงเจตจํานงหรือคํามั่นสัญญาวา จะปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และ
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  มีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันแกไขการทุจริตประจําปใหชัดเจน  และ
เผยแพรตอสาธารณะ  พรอมทั้งใหกลุมองคกรชุมชน  มีสวนรวมในการปองกันการทุจริต เชน เปนกรรมการ
จัดซื้อจัดจาง 

ผลการวิเคราะหและแนวทางการดําเนินงาน 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดํางานของหนวยงานภาครัฐประจําป 

งบประมาณ พ.ศ.2562  ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ พบวา  ตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 
(OIT)  คะแนนนอยที่สุด คือ  ตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต ไดคะแนน  25.00  คะแนน  และตัวชี้วัดการ
เปดเผยขอมูล ไดคะแนน 65.85  คะแนน  และจากขอเสนอแนะของผูประเมิน  เทศบาลควรนําผลการ
ประเมินและขอเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาตอยอดหรือกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื่อใหเทศบาล
มีผลการประเมินในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ใหเปนไปตามหลักเกณฑการประเมินในเปาหมายระดับสูงสุด
ดังนี้   

ตัวชี้วัดยอยที่  9.1  ขอมูลพื้นฐาน 

ขอ O8 Q&A  (กองวิชาการและแผนงาน) 

-ไมพบชองทางผานทางเว็บไซตของทางหนวยงาน   

แนวทางการดําเนินงาน ควรจัดใหมี Q&A  ผานทางชองทางทาง 

เว็บไซตของทางหนวยงาน   

ตัวชี้วัดยอยที่  9.2  การบริหารงาน   

ขอ O11 รายงานผลการกํากับตดิตามการดําเนินงานประจําป รอบ 6 เดือน   

(กองวิชาการและแผนงาน) 

-ไมมีป  2562     

แนวทางการดําเนินงาน ควรจัดทํารายงานผลการกํากับติดตามการ 

ดําเนินงานปละ 2 ครั้ง และเผยเพรประชาสัมพันธรายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําปใน

แตละรอบ  ผานทางชองทางทางเว็บไซตของทางหนวยงาน   
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ขอ O13  คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สํานักปลัดฯ) 

-ไมมีคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่   

แนวทางการดําเนินงาน ควรจัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานและ 

เผยเพรประชาสัมพันธคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ผานทางชองทางทางเว็บไซตของทางหนวยงาน   

ขอ O17  E-Service (กองวิชาการและแผนงาน) 

-ไมพบขอมูล  ที่ตรงกับประเด็นการตรวจ   

แนวทางการดําเนินงาน ควรจัดใหมีชองทาง E-Service  ผานทาง 

ชองทางทางเว็บไซตของทางหนวยงาน   

ตัวชี้วัดยอยที่  9.3  การบริหารเงินงบประมาณ   

ขอ O18  แผนการใชจายงบประมาณประจําป (สํานักการคลัง) 

-ไมมีแผนการใชจายงบประมาณประจําป 2562   

แนวทางการดําเนินงาน ควรจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป 

และเผยเพรประชาสัมพันธแผนการใชจายงบประมาณประจําป  ผานทางชองทางทางเว็บไซตของทาง

หนวยงาน   

ขอ O19  รายงานการกํากับติดตามการใชงบประมาณ ประจําป รอบ 6 เดือน 

(สํานักการคลัง) 

-ไมมีรายงานกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ ประจําปรอบ 6 เดือน 

ของป  2562   

แนวทางการดําเนินงาน  ควรจัดทํารายงานการกํากับติดตามการใช 

งบประมาณ ประจําป รอบ 6 เดือน  และเผยเพรประชาสัมพันธรายงานการกํากับติดตามการใช

งบประมาณ ประจําปในแตละรอบ ผานทางชองทางทางเว็บไซตของทางหนวยงาน   

ขอ O21  แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ  (สํานักการคลัง) 

-ไมมีแผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุป  2562  

แนวทางการดําเนินงาน ควรจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการ 

จัดหาพัสดุ  และเผยเพรประชาสัมพันธแผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ   ผานทางชองทางทาง

เว็บไซตของทางหนวยงาน   

ขอ O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป  (สํานักการ 

คลัง) 

-ไมมีการสรุปผลเปนรายป  

แนวทางการดําเนินงาน ควรจัดทํารายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการ 

จัดหาพัสดุประจําป  และเผยเพรประชาสัมพันธรายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป   

ผานทางชองทางทางเว็บไซตของทางหนวยงาน   

ตั้วชี้วัดยอยที่  9.4  การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

ขอ O27  หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สํานักปลัดฯ) 

-ไมครบ  5  หลักเกณฑตามประเด็นการตรวจกําหนด  
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แนวทางการดําเนินงาน ควรจัดทําหลักเกณฑการบริหารและพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคล และเผยเพรประชาสัมพันธหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหครบทั้ง  5  

หลักเกณฑ  ผานทางชองทางทางเว็บไซตของทางหนวยงาน   

ตัวชี้วัดยอยที่  9.5  การสงเสริมความโปรงใส  

 ขอ O30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต (กองวิชาการและแผนงาน) 

-ควรจัดใหมีชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตเปนเฉพาะผานเว็บไซต 

หลักของหนวยงาน  

แนวทางการดําเนินงาน ควรจัดใหมีชองทางแจงเรื่องรองเรียนการ 

ทุจริตเปนเฉพาะผานเว็บไซตหลักของหนวยงาน  

ขอ O32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น (กองวิชาการและแผนงาน) 

-ไมมีชองทางผานเว็บไซตของหนวยงาน  

แนวทางการดําเนินงาน ควรจัดใหมีชองทางการรับฟงความคิดเห็น  

ผานเว็บไซตหลักของหนวยงาน 

ตัวชี้วัดยอยที่  10.1  การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต 

ขอ O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป (กองวิชาการและแผนงาน)  

-ไมพบขอมูลป  2562    

แนวทางการดําเนินงาน  ควรจัดทําการวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริต 

ประจําปและเผยเพรประชาสัมพันธการวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตประจําป  ผานทางชองทางทาง

เว็บไซตของทางหนวยงาน   

ขอ O37  การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต (กองวิชาการและ 

แผนงาน) 

-ไมพบขอมูลป  2562    

แนวทางการดําเนินงาน ควรจัดทําแนวทางการดําเนินงานที่ไดจากการ 

วิเคราะหความเสี่ยงการทุจริต  และเผยเพรประชาสัมพันธการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

ผานทางชองทางทางเว็บไซตของทางหนวยงาน   

ขอ O40  รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานการปองกันการทุจริต 

ประจําป  รอบ  6  เดือน (กองวิชาการและแผนงาน) 

-ไมพบ  รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริต 

ประจําป  รอบ  6  เดือน    

แนวทางการดําเนินงาน ควรจัดทํารายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานการ 

ปองกันการทุจริตประจําป  รอบ  6  เดือนและเผยเพรประชาสัมพันธรายงานการกํากับติดตามการ

ดําเนินงานการปองกันการทุจริตประจําปในแตละรอบ ผานทางชองทางทางเว็บไซตของทางหนวยงาน   

ขอ O41  รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป (กองวิชาการและ 

แผนงาน) 

-ไมพบ  รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป      
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แนวทางการดําเนินงาน  ควรจัดทํารายงานผลการดําเนินการปองกัน 

การทุจริตประจําป  และเผยเพรประชาสัมพันธรายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป  ผาน

ทางชองทางทางเว็บไซตของทางหนวยงาน   

ตัวชี้วัดยอยที ่ 10.2  มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต 

ขอ O42  มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ (กองวิชาการและแผนงาน)  

-ไมพบมาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ     

แนวทางการดําเนินงาน  ควรจัดทํามาตรการเผยแพรขอมูลตอ 

สาธารณะ และเผยเพรประชาสัมพันธมาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ  ผานทางชองทางทางเว็บไซต

ของทางหนวยงาน   

ขอ O43  มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม (กองวิชาการและแผนงาน)  

-ไมพบมาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม     

แนวทางการดําเนินงาน ควรจัดทํามาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวน 

รวม และเผยเพรประชาสัมพันธมาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม  ผานทางชองทางทางเว็บไซตของ

ทางหนวยงาน   

ขอ O44  มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง (กองวิชาการและ 

แผนงาน)  

-ไมพบมาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง  

แนวทางการดําเนินงาน ควรจัดทํามาตรการสงเสริมความโปรงใสใน 

การจัดซื้อจัดจาง และเผยเพรประชาสัมพันธมาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง  ผานทาง

ชองทางทางเว็บไซตของทางหนวยงาน   

  ขอ O45  มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต (กองวิชาการและ 

แผนงาน)  

-ไมพบมาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต  

แนวทางการดําเนินงาน ควรจัดทํามาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการ 

ทุจริต และเผยเพรประชาสัมพันธมาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต ผานทางชองทางทางเว็บไซตของ

ทางหนวยงาน   

  ขอ O46  มาตรการปองกันการรับสินบน (กองวิชาการและแผนงาน)  

-ไมพบมาตรการปองกันการรับสินบน  

แนวทางการดําเนินงาน  ควรจัดทํามาตรการปองกันการรับสินบน และ 

เผยเพรประชาสัมพันธมาตรการปองกันการรับสินบน ผานทางชองทางทางเว็บไซตของทางหนวยงาน   

  ขอ O47  มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ 

ผลประโยชนสวนรวม (กองวิชาการและแผนงาน)  

-ไมพบมาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ 

ผลประโยชนสวนรวม 

แนวทางการดําเนินงาน ควรจัดทํา O47  มาตรการปองกันการขัดกันระหวาง 
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ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  และเผยเพรประชาสัมพันธมาตรการปองกันการขัดกัน

ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  ผานทางชองทางทางเว็บไซตของทางหนวยงาน   

  ขอ O48  มาตรการตรวจสอบการใชดุลยพินิจ  (กองวิชาการและแผนงาน)  

-ไมพบมาตรการตรวจสอบการใชดุลยพินิจ   

 แนวทางการดําเนินงาน ควรจัดทํามาตรการตรวจสอบการใชดุลยพินิจ   

และเผยเพรประชาสัมพันธมาตรการตรวจสอบการใชดุลยพินิจ ผานทางชองทางทางเว็บไซตของทาง

หนวยงาน  

สําหรับการประเมินคุณการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity  and  Transparency Assessment : ITA)  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.
2563  มีหลักเกณฑการประเมินที่แตกตางจากการประเมินฯ ป  2562  ซึ่งควรศึกษาทําความเขาใจและ
ดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑการประเมินตามหนาที่ความรับผิดชอบของแตละหนวยงานที่เกี่ยวของ  
โดยแจงเวียนใหหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการตามหลักเกณฑการประเมินเพื่อปองกันความเสี่ยงท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นโดยหลักเกณฑการประเมินประจําป  2563  มีดังนี้ 

ตัวชี้วัดท่ี  9  การเปดเผยขอมูล  เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการเผยแพร
ขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับ
ทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก ขอมูลพ้ืนฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธ
ขอมูล (2) การบริหารงาน ไดแก แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ (3) การบริหารเงิน
งบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจําป และการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ (4) การ
บริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล  และหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การสงเสริม
ความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก  การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปด
โอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ซึ่งการ เผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงาน
และการดําเนินงานของหนวยงาน  ตัวชี้วัด ที่ 9 การเปดเผยขอมูล ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัดยอย (33 ขอมูล) 
ดังนี้    
ตัวชี้วัดที่ยอยที่  9.1  ขอมูลพื้นฐาน 

ขอมูลพื้นฐาน 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล หนวยงาน
รับผิดชอบ 

O1 โครงสราง o แสดงแผนผังแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของ
หนวยงาน 

o ประกอบดวยตําแหนงที่สําคัญ  และการแบงสวนการงาน
ภายใน  เชน  สํานัก  กอง  ศูนย  ฝาย สวน กลุมเปนตน 

สํานักปลัด 

O2 ขอมูลผูบริหาร o แสดงรายนามของผูบริการของหนวยงาน 
o ประกอบดวยชื่อ-สกุล ตําแหนง รูปถาย ชองทางการ

ติดตอผูบริหารสูงสุดหรือหัวหนาหนวยงาน และผูดํารง
ตําแหนงทางการบริหารของหนวยงาน 

สํานักปลัด 

O3 อํานาจหนาที่ o แสดงขอมูลหนาที่และอํานาจของหนวยงานตามท่ี
กฎหมายกําหนด  

สํานักปลัด 
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ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล หนวยงาน
รับผิดชอบ 

O4 แผนยุทธศาสตร
หรือแผนพัฒนา
หนวยงาน 

o แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหนวยงานที่มีระยะ
มากกวา  1  ป   

o มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน ยุทธศาสตรหรือ
แนวทางเปาหมาย ตัวชี้วัด เปนตน 

o เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคบัใชครบคลุมป พ.ศ.2563 

กองวิชาการฯ 

O5 ขอมูลการติดตอ แสดงขอมูลการติดตอ  ดังนี ้
o ที่อยูหนวยงาน 
o หมายเลขโทรศัพท 
o หมายเลขโทรสาร 
o ที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
o แผนที่ตั้งหนวยงาน  

สํานักปลัด 

O6 กฎหมายที่
เก่ียวของ 

o แสดงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานหรือการ
ปฏิบัติของหนวยงาน 

ทุกสํานัก/
กอง 

 

การประชาสัมพนัธ 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล หนวยงาน
รับผิดชอบ 

O7 ขาวประชาสัมพันธ o แสดงขอมูลขาวสารตาง ๆ  ที่เก่ียวของกับการดําเนินงาน
ตามอํานาจหนาที่หรือภารกิจของหนวยงาน 

o เปนขอมูลขาวสารท่ีเกิดขึ้นในป พ.ศ.2563 

ทุกสํานัก/
กอง 

 

การปฎิสัมพันธขอมูล 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล หนวยงาน
รับผิดชอบ 

O8 Q/A o แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามขอมูล
ตาง ๆ ไดและหนวยงานสามารถสื่อสารใหคําตอบกับผู
สอบถามได  โดยมีลักษณะเปนการสื่อสารไดสองทาง เชน 
Web broad , กลองขอความถาม-ตอบ เปนตน 

o สามารถเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลัก
ของหนวยงาน 

กองวิชาการฯ 

O9 Social Network o แสดงเครือขายสั งคมออนไลนของหนวยงาน เชน 
Facebook , Twitter , Instagram เปนตน   

o สามารถเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลัก
ของหนวยงาน 

กองวิชาการฯ 
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ตัวชี้วัดที่ยอยที่  9.2  การบริหารงาน 

การปฏิบตัิงาน 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล หนวยงาน
รับผิดชอบ 

O10 แผนการ
ดําเนินงาน
ประจําป 

o แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหนวยงานที่มีระยะเวลา  
1  ป  

o มีขอมูลรายละเอียดแผนงานฯ เชนโครงการหรือกิจกรรม
งบประมาณที่ใช ระยะเวลาในการดําเนินการเปนตน 

o เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคบัใชในป พ.ศ.2563 

กองวิชาการฯ 

O11 รายงานการกํากับ
ติดตามการ
ดําเนินงาน
ประจําป รอบ 6 
เดือน 

o แสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ประจําป 

o มี เ นื้ อ ห า หรื อ ร า ย ล ะ เ อี ย ด คว าม ก า วห น า  เ ช น 
ความกาวหนาการดําเนินการแตละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณท่ีใชดําเนินงาน เปนตน 

o  เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของป พ.ศ.2563 

กองวิชาการฯ 

O12 รายงานผลการ
ดําเนินงาน
ประจําป 

o แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป  
o มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน เชน ผลการ

ดํ า เนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใชจ าย
งบประมาณ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเปาหมาย เปนตน 

o เปนรายงานผลของป พ.ศ.2562 

กองวิชาการฯ 

 

การปฏิบตัิงาน 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล หนวยงาน
รับผิดชอบ 

O13 คูมือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

o แสดงคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจาหนาที่ของ
หนวยงานใชยึดถือปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

o มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เชน เปนคูมือ
ปฏิบัติภารกิจใด  สําหรับเจาหนาที่หรือพนักงานตําแหนง
ใด  กําหนดวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติอยางไร เปนตน  

สํานักปลัด 
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การใหบริการ 

หมายเหตุ : การใหบริการ  หมายถึง  การใหบริการตามอํานาจหนาที่หรือภารกิจตามกฎหมายของ

หนวยงาน  สําหรับหนวยงานท่ีมีการปฏิบัติงานหรือการใหบริการเปนจํานวนมาก  อาจมุงเนนเผยแพรการ

ปฏิบัติงานหรือการใหบริการท่ีมีความสําคัญตอภารกิจของหนวยงาน 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล หนวยงาน
รับผิดชอบ 

O14 คูมือหรือมาตรฐาน
การใหบริการ 

o แสดงคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติท่ีผูรับบริการหรือผูมา
ติดตอกับหนวยงานใชเปนขอมูลในการขอรับบริการหรือ
ติดตอกับหนวยงาน 

o มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ  เชน  เปนคูมือ
สําหรับบริการหรือภารกิจใด กําหนดวิธีการขั้นตอนการ
ใหบริการหรือการติดตออยางไร  เปนตน 

สํานักปลัด 

O15 ขอมูลเชิงสถิติการ
ใหบริการ 

o แสดงขอมูลสถิติการใหบริการตามภารกิจของหนวยงาน 
o เปนขอมูลการใหบริการที่เกิดขึ้นในป พ.ศ.2563 

ทุกสํานัก/
กอง 

O16 รายงานผลการ
สํารวจความพึง
พอใจการใหบริการ 

o แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการใหบริการตามอํานาจ
หนาที่หรือภารกิจของหนวยงาน 

o เปนรายงานผลของป พ.ศ.2562 

กองวิชาการฯ 

O17 E-Service o แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตาม
อํานาจหนาที่ภารกิจของหนวยงานผานชองทางออนไลน  
เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกแกผูขอรับบริการ 

o สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจาก
เว็บไซตหลักของหนวยงาน 

กองวิชาการฯ 

 

ตัวชี้วัดที่ยอยที่  9.3  การบรหิารเงินงบประมาณ 

แผนการใชจายงบประมาณประจําป 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล หนวยงาน
รับผิดชอบ 

O18 แผนการใชจาย
งบประมาณ
ประจําป 

o แสดงแผนการใชจายงบรประมาณของหนวยงานที่มีระยะ  
1  ป 

o มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน งบประมาณตาม
แหลงท่ีไดรับการจัดสรร  งบประมาณตามประเภท
รายการใชจาย  เปนตน   

o เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชในป  พ.ศ.2563 

สํานักการ
คลัง 

O19 รายงานการกํากับ
ติดตามการใชจาย
งบประมาณ
ประจําปรอบ  6  
เดือน 

o แสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนการใชจาย
งบประมาณประจําป 

o มีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา เชน ความกาวหนา
การใชจายงบประมาณ  เปนตน 

o เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของป พ.ศ.2563 

สํานักการ
คลัง 
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ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล หนวยงานขอ
รับผิดชอบ 

O20 รายงานผลการใช
จายงบประมาณ
ประจําป 

o แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณประจําป 

o มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการใชจายงบประมาณ  เชน  
ผลการใชจายงบประมาณ  ปญหา  อุปสรรค  
ขอเสนอแนะ  ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย  เปนตน 

o เปนรายงานผลของป พ.ศ.2562 

สํานักการ
คลัง 

 

การจัดซ้ือจัดจางหรือจัดหาพัสด ุ

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล หนวยงาน
รับผิดชอบ 

O21 แผนการจัดซื้อจัด
จางหรือแผนการ
จัดหาพัสดุ 

o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
หนวยงานจะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

o เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางในป พ.ศ.2563 

สํานักการ
คลัง 

O22 ประกาศตาง ๆ 
เก่ียวกับการจัดซื้อ
จัดจางหรือการ
จัดหาพัสดุ 

o แสดงประกาศตามที่หนวยงานจะตองดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 เชน ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการ
จัดซื้อจัดจาง เปนตน 

o เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางในป พ.ศ.2563 

สํานักการ
คลัง 

O23 สรุปผลการจัดซื้อ
จัดจางหรือการ
จัดหาพัสดุราย
เดือน 

o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจงของหนวยงาน 
o มีขอมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจาง  เชน  งานที่ซื้อ

หรือจางวงเงินที่ซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคาและที่เสนอ ผูไดรับการคัเลือกและ
ราคาที่ตกลง  เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง เปนตน 

o จําแนกขอมูลเปนรายเดือน (กรณไีมมีการจัดซื้อจัดจางใน
รอบเดือนใดใหระบุวาไมมีการจัดซื้อจัดจาง 

o เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางในป พ.ศ.2563 

สํานักการ
คลัง 

O24 รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจางหรือ
การจัดหาพัสดุ
ประจําป 

o แสดงผลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน 
o มีขอมูลรายละเอียด  เชน งบประมาณที่ใชในการจัดซื้อ

จัดจัดจาง  ปญหาอุปสรรค  ขอเสนอแนะ  เปนตน 
o เปนรายงานผลของป พ.ศ.2562 

สํานักการ
คลัง 
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ตัวชี้วัดที่ยอยที่  9.4  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล หนวยงาน
รับผิดชอบ 

O25 นโยบายการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

o แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุงหมาย
หรือวัตถุประสงค  เพ่ือกอใหเกิดการบริหารทรัพยากร
บุคคลท่ีมีความโปรงใสและมีคณุธรรม 

o  เปนนโยบายของผูบริหารสูงสุดหรือผูบริหารที่ไดรับ
มอบหมาย  หรือนโยบายที่กําหนดในนามของหนวยงาน 

o เปนนโยบายที่ยังใชบังคับในหนวยงานในป  พ.ศ.2563 

สํานักปลัดฯ 

O26 การดําเนินการ
ตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

o แสดงการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล  เชน การวางแผนกําลังคน การสรรหาคนดีคนเกง
เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจ ของหนวยงาน การพัฒนา
บุคลากร การสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร การ
ประเมินผล การปฏิบัติงาน การสงเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยของบุคลากรใน หนวยงาน เปนตน  

o เปนการดําเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการ
บริหารทรัพยากร บุคคล ตามขอ O25 หรือเปนไปตาม
กิจกรรมท่ีอยูภายใตนโยบายการ บริหารทรัพยากรบุคคล 
ตามขอ O25  

o เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2563  

สํานักปลัดฯ 

O27 หลักเกณฑการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

แสดงหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ดังนี ้
o หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
o หลักเกณฑการบรรจุและแตงตั้งบุคลากร 
o หลักเกณฑการพัฒนาบุคลากร 
o หลักเกณฑการการประเมินผลการฏิบัติงานบุคลากร 
o หลักเกณฑการใหคุณใหโทษและการสรางขวัญ

กําลังใจ 
o หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
o เปนหลักเกณฑที่ยังใชบังคบัในหนวยงานในป พ.ศ.

2563 

สํานักปลัดฯ 

O28 รายงานผลการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประจําป 

o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
o มีขอมูลรายละเอียดของการดําเนินการ เชน ผลการ

ดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล    ผล
การวิเคราะหการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปน
ตน 

o เปนรายงานผลของปที่ผานมา พ.ศ.2562 

สํานักปลัดฯ 
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ตัวชี้วัดที่ยอยที่  9.5  การสงเสริมความโปรงใส 

การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล หนวยงาน
รับผิดชอบ 

O29 แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่อง
รองเรียนการทุจริต
และประพฤติมิ
ชอบ 

o แสดงคูมือหรือแนวทางการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนที่
เก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่
ของหนวยงาน 

o มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เชน รายละเอียด
วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการรองเรียน รายละเอียด
ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเรื่องรองเรียน สวน
งานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ เปนตน 

กองวิชาการฯ 

O30 ชองทางแจงเรื่อง
รองเรียนการทุจริต
และประพฤติมิ
ชอบ 

o แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียน
เก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของ
หนวยงานผานทางชองทางออนไลน 

o สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจาก
เว็บไซตหลักของหนวยงาน 

กองวิชาการฯ 

O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่อง
รองเรียนการทจุริต
และประพฤติมิ
ชอบประจําป 

o แสดงขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน 

o มีขอมูลความกาวหนาการจักการเรื่องรองเรียน เชน 
จํานวนเรื่อง  เรื่องที่ดําเนินการแลวเสร็จ  เรื่องที่อยู
ระหวางดําเนินการเปนตน (กรณีไมมีเรื่องรองเรียนใหระบุ
ไมมีเรื่องรองเรียน) 

o เปนขอมูลในป พ.ศ.2563 

กองวิชาการฯ 

 

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล หนวยงาน
รับผิดชอบ 

O32 ชองทางการ
รับฟงความ
คิดเห็น 

o แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคดิเห็นตอ
การดําเนินการตามอํานาจหนาที่หรือภารกิจของหนวยงานผาน
ทางชองทางออนไลน 

o สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซต
หลักของหนวยงาน 

ทุกสํานัก/
กอง 

O33 การเปดโอกาส
ใหเกิดการมี
สวนรวม 

o แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปดโอกาสใหผู
สวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจของ
หนวยงาน  เชน รวมวางแผน  รวมดํ า เนินการ  รวม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือรวมติดตามประเมินผล  เปนตน 

o เปนการดําเนินการในป พ.ศ.2563 

ทุกสํานัก/
กอง 
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ตัวชี้วัดท่ี 10 กํารปองกันกํารทุจริต เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการเผยแพร

ขอมูลที่ เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยการด าเนินการตาง ๆ ของหนวยงานให

สาธารณชนไดรับ ทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก เจตจ านงสุจริต

ของผูบริหาร การ ประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และ

แผนปฏิบัติการปองกันการ ทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายใน

เพ่ือสงเสริมความโปรงใสและ ปองกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงการให

ความส าคัญตอผลการประเมินเพ่ือ น าไปสูการจัดท ามาตรการสงเสริมความโปรงใสภายในหนวยงาน และ

มีการก ากับติดตามการน าไปสูการปฏิบัติ อยางเปนรูปธรรม ตัวชี้วัดที่  10 การปองกันการทุจริต 

ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัดยอย (10 ขอมูล) ดังนี้  

ตัวชี้วัดที่ยอยที่  10.1  การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต 

การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล หนวยงาน
รับผิดชอบ 

O34 เจตจํานงสุจริต
ของผูบริหาร 

o แสดงเนื้อหาเจตนารมณหรือคํามั่นวาจะปฏิบัติหนาที่และ
บริหารหนวยงานอยางซื่อสัตยสุจริต  โปรงใสและเปนไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

o ดําเนินการโดยผูบริหารสูงสุดคนปจจุบันของหนวยงาน 

กองวิชาการฯ 

O35 การมีสวนรวมของ
ผูบริหาร 

o แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีสวนรวม
ของผูบริหารสูงสุดคนปจจุบัน 

o เปนการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการให
ความสําคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และสงเสริม
หนวยงานดานคุณธรรมและโปรงใส 

o เปนการดําเนินการในป พ.ศ.2563 

ทุกสํานัก/
กอง 

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อปองกันการทุจริต 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล หนวยงาน
รับผิดชอบ 

O36 การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต
ประจําป 

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือ
การปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิด
การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน
สวนรวมของหนวยงาน 

o มีขอมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เชน เหตุการณ
ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการ
ดําเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง เปนตน  

o เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2563 

กองวิชาการฯ 
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ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล หนวยงาน
รับผิดชอบ 

O37 การดําเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยง
การทุจริต 

o แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ
ความเสี่ยงใน กรณี ท่ีอาจกอให เ กิดการทุจริตหรือ
กอใหเกิดการขัดกันระหวาง ผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน  

o เปนกิจกรรมหรือการดําเนินการที่สอดคลองกับมาตรการ
หรือการ ดําเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามขอ 
O36  

o เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2563 

กองวิชาการฯ 

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล หนวยงาน
รับผิดชอบ 

O38 การเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกร 

o แสดงการดํ า เนิ นการหรือ กิจกรรมที่แสดงถึ งการ
เสริมสรางวัฒนธรรม องคกรใหเจาหนาท่ีของหนวยงานมี
ทัศนคติ คานิยม ในการปฏิบัติงาน อยางซื่อสัตยสุจริต 
อยางชัดเจน  

o เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2563  

ทุกสํานัก/
กอง 

แผนปองกันการทุจริต 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล หนวยงาน
รับผิดชอบ 

O39 แผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต 

o แสดงแผนปฏิบัติการท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันการ
ทุจริตหรือ พัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสของ
หนวยงาน  

o มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ ชวงเวลาดําเนินการ เปนตน  

o เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชครอบคลุมป พ.ศ. 2563 

กองวิชาการฯ 

O40 รายงานการกํากับ
ติดตามการ
ดําเนินการปองกัน
การทุจริตประจําป  
รอบ  6  เดือน 

o แสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันการ ทุจริต  

o มีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา เชน ความกาวหนา
การ ดําเนินการแตละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณที่ใช ดําเนินงาน เปนตน  

o เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2563 

กองวิชาการฯ 

O41 รายงานผลการ
ดําเนินการปองกัน
การทุจริตประจําป 

o แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

o มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการ เชน ผลการ
ดําเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใชจ าย
งบประมาณ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเปาหมาย เปนตน   

o ใชรายงานผลของป พ.ศ. 2562 

กองวิชาการฯ 
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ตัวชี้วัดที่ยอยที่  10.2  มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต 

มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล หนวยงาน
รับผิดชอบ 

O42 มาตรการสงเสริม
คุณธรรมและ
ความโปรงใส
ภายในหนวยงาน 

o แสดงการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการ ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในป พ.ศ. 
2562   

o มีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห เชน ประเด็นที่เปน
ขอบกพรอง หรือจุดออนท่ีจะตองแกไขโดยเรงดวน 
ประเด็นที่จะตองพัฒนาใหดีข้ึน แนวทางการนําผลการ
วิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน เปนตน  

o มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใส ภายในหนวยงานใหดีขึ้น ซึ่งสอดคลองตามผล
การวิเคราะหฯ โดยมี รายละเอียดตางๆ เชน การกําหนด
ผูรับผิดชอบหรือผูที่เก่ียวของ การ กําหนดขั้นตอนหรือ
วิธีการปฏิบัติ  การกําหนดแนวทางการกํากับ ติดตามให
นําไปสูการปฏิบัติและการรายงานผล เปนตน  

กองวิชาการฯ 

O43 การดําเนินการ
ตามมาตรการ
สงเสริมคุณธรรม
และความโปรงใส
ภายในหนวยงาน 

o แสดงผลการดําเนินการตามมาตรการเพ่ือสงเสริม
คุณธรรมและความ โปรงใสภายในหนวยงาน  

o มีขอมูลรายละเอียดการนํามาตรการเพื่อสงเสริมคุณธรรม
และความ โปรงใสภายในหนวยงานในขอ O42 ไปสูการ
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม    

o เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2563  

กองวิชาการฯ 

บทสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการกําเนินงานของ 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ (Integrity  and  Transparency Assessment : ITA)  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.

2563 

เมื่อนําผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการกําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

(Integrity  and  Transparency Assessment : ITA)  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562 มาวิเคราะห

ความเสี่ยงในประเด็นที่เปนขอบกพรองหรือจุดออนที่จะตองแกไขโดยเรงดวน  โดยการดําเนินการตามแนว

ทางการดําเนินงาน  ในแตละประเด็นประกอบกับการกําหนดหนวยงานรับผิดชอบในแตละประเด็นตัวชี้วัด

ในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (Integrity  and  

Transparency Assessment : ITA)  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563  แลวคาดวาจะทําใหความเสี่ยงใน

ดานการทุจริตในหนวยงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุจะหมดไปหรืออยูในระดับท่ีควบคุมไดดวยมาตรการที่

กําหนด 

กองวิชาการและแผนงาน  

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
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