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การวิเคราะหความเสี่ยงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
-------------------ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน
ป.ป.ช.) ไดพัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริตและเปนกลไกการสราง
ความตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรมโดยใชชื่อวา “การประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสการดํ า เนิ น งานขอหน ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency
Assessment : ITA)” และไดดําเนินการอยางตอเนื่องและเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใชแนวทางและเครื่องมือ
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (85 คะแนนขึ้นไป) และในป
พ.ศ.2561 – 2564 ไดกําหนดคาเปาหมายไวที่รอยละ 80 นั้น
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดํา เนินงานขอหนว ยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 มีการพัฒนากรอบการ
ประเมินและรายละเอียดการประเมินตางๆ เชน ตัวชี้วัดการประเมิน เครื่องมือการประเมิน วิธีการและ
ขั้น ตอนการประเมิน ฯและเกณฑร ะดับ ผลการประเมิน เปน ตน เพื่อ ให เป นเครื่อ งมื อในการส งเสริ ม
คุ ณ ธรรมและความโปร งใสของหนว ยงานภาครัฐ ที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพมากยิ่ง ขึ้ น รวมไปถึ ง พัฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสนับสนุนการประเมินเพื่อเปนศูนยกลางในการเก็บรวบรวมขอมูลและบริหารจัดการขอมูลอยางมี
ประสิทธิภาพ และทําใหสามารถประเมินไดอยางรวดเร็วและเปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งผลการประเมินจะ
สะทอนใหหนวยงานภาครัฐไดรับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสเพื่อนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงานใหมีคุณธรรม ความโปรงใส เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลใหสูงขึ้น โดยไมไดมุงบงชี้ถึงการ
ทุจริตหรือการกระทําผิดของหนวยงานแตอยางใด ซึ่งการที่หนวยงานภาครัฐมีธรรมาภิบาลที่ดีก็ยอมจะ
สงผลที่ดีตป ระชาชนและประเทศได รวมไปถึงสง เสริมใหเกิดการยกระดับดัช นีการรับรูการทุจริตของ
ประเทศไทยในอนาคตไดตอ ไป
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานภาครัฐ (ITA) โดยปประกอบดวย
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 3 เครื่องมือ โดยสรุป ดังนี้
เครื่องมือในการประเมิน
แบบวัดการรับรูของผูสวนไดสวน ตัวชี้วัดที่
เสียภายใน (IIT)
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
แบบวัดการรับรูของผูสวนไดสวน ตัวชี้วัดที่
เสียภายนอก (EIT)
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่

1
2
3
4
5
6
7
8

ตัวชี้วัด
การใชอํานาจ
การใชงบประมาณ
การใชอํานาจ
การใชทรัพยสินของราชการ
การแกไขปญหาการทุจริต
คุณภาพการดําเนินงาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงระบบการทํางาน

น้ําหนัก
รอยละ 30

รอยละ 30

-2เครื่องมือในการประเมิน
แบบตรวจการเปดเผยขอมูล
สาธารณะ (OIT)

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล
ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต

น้ําหนัก
รอยละ 40

สําหรับ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดํางานของหนว ยงานภาครั ฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยเรียงลําดับจากคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด
คือ
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตัวชี้วัด

คะแนน
98.99
98.63
95.99
95.51
93.68
92.37
90.37
85.82
65.85
25.00

การใชอํานาจ
การแกไขปญหาการทุจริต
คุณภาพการดําเนินงาน
การปฏิบัติหนาที่
การใชงบประมาณ
การใชทรัพยสินของราชการ
การปรับปรุงการทํางาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การเปดเผยขอมูล
การปองกันการทุจริต
การประเมิน ITA เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประจําป 2562
การใชอํานาจ 98.99
การปองกันการทุจริต
25.00

การแกไขปญหาการทุจริต
98.63

การเปดเผยขอมูล
65.85

คุณภาพการดําเนินงาน
95.99

ประสิทธิภาพการสื่อสาร
85.82

การปฏิบัติหนาที่
95.51

การปรับปรุงการทํางาน
90.37

การใชงบประมาณ
93.68
การใชทรัพยสินของราชการ
92.37

กราฟแสดงคะแนนภาพรวมหนวยงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ คะแนนที่ได 74.14 คะแนน

-3ขอเสนอแนะจากผูประเมิน
จากผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ มี
คาคะแนนเทากับ 74.14 คะแนน อยูในระดับ C มี โดยมีขอเสนอแนะจากผูประเมินดังนี้
1. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) การใชทรัพยสินของทราชการ
มีขอเสนอแนะดังนี้ หนวยงานตอ งจัดทํา ขอตกลงหรือประกาศใหบุคลากรทราบถึง นโยบายการไมนํา
ทรัพยสินของหนวยงานไปใชเปนประโยชนสวนตัว มีการจัดทําประกาศขอปฏิบัติในการขอยืมทรัพยสินของ
ทางราชการไปใชในการปฏิบัติงาน ใหบุคคลภายในและภายนอกหนวยงานทราบใหชัดเจน
2. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
มีขอเสนอแนะดังนี้ หนวยงานตองทําการจัดทําการเผยแพรขอมูลในหลากหลายชองทาง เชน Website ,
Instagram , Facebook ฯลฯ ควรมีชองทางในการแจงเบาะแสการทุจริต เชน สายดวน หรือชองทาง
อื่น 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 รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป รอบ 6 เดือน
(กองวิชาการและแผนงาน)
-ไมมีป 2562
แนวทางการดําเนินงาน ควรจัดทํารายงานผลการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานปละ 2 ครั้ง และเผยเพรประชาสัมพันธรายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําปใน
แตละรอบ ผานทางชองทางทางเว็บไซตของทางหนวยงาน

-4ขอ O13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สํานักปลัดฯ)
-ไมมีคมู ือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
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 ผานทางชองทางทางเว็บ ไซตของทาง
หนวยงาน
ขอ O19 รายงานการกํากับติดตามการใชงบประมาณ ประจําป รอบ 6 เดือน
(สํานักการคลัง)
-ไมมีรายงานกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ ประจําปรอบ 6 เดือน
ของป 2562
แนวทางการดําเนินงาน ควรจัดทํารายงานการกํากับติดตามการใช
งบประมาณ ประจํ า ป รอบ 6 เดื อ น และเผยเพร ป ระชาสั ม พั น ธ ร ายงานการกํ า กั บ ติ ด ตามการใช
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

-5แนวทางการดําเนินงาน 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
ประจําปแ ละเผยเพรป ระชาสัมพันธก ารวิเคราะหความเสี่ย งการทุจริตประจํา ป ผา นทางชองทางทาง
เว็บไซตของทางหนวยงาน
ขอ O37 การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (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
ป องกั นการทุจ ริต ประจํ า ป รอบ 6 เดือนและเผยเพรป ระชาสัมพัน ธร ายงานการกํา กับ ติดตามการ
ดําเนินงานการปองกันการทุจริตประจําปในแตละรอบ ผานทางชองทางทางเว็บไซตของทางหนวยงาน
ขอ O41 รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป (กองวิชาการและ
แผนงาน)
-ไมพบ รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป

-6แนวทางการดําเนินงาน ควรจัดทํารายงานผลการดําเนินการปองกัน
การทุจริตประจําป และเผยเพรประชาสัมพันธรายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป ผาน
ทางชองทางทางเว็บไซตของทางหนวยงาน
ตัวชี้วัดยอยที่ 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

-7ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรว ม และเผยเพรประชาสัมพันธมาตรการปองกันการขัดกั น
ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ผานทางชองทางทางเว็บไซตของทางหนวยงาน
ขอ O48 มาตรการตรวจสอบการใชดุลยพินิจ (กองวิชาการและแผนงาน)
-ไมพบมาตรการตรวจสอบการใชดุลยพินิจ
แนวทางการดําเนินงาน ควรจัดทํามาตรการตรวจสอบการใชดุลยพินิจ
และเผยเพรป ระชาสัมพันธมาตรการตรวจสอบการใชดุลยพินิจ ผานทางชองทางทางเว็บไซตข องทาง
หนวยงาน
สํ า หรั บ การประเมิน คุ ณ การประเมิ น คุณ ธรรมและความโปรง ใสการดํ า เนิ น งานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 มีหลักเกณฑการประเมินที่แตกตางจากการประเมินฯ ป 2562 ซึ่งควรศึกษาทําความเขาใจและ
ดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑการประเมินตามหนาที่ความรับผิดชอบของแตละหนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยแจงเวียนใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามหลักเกณฑการประเมินเพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นโดยหลักเกณฑการประเมินประจําป 2563 มีดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการเผยแพร
ขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับ
ทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ขอมูลพื้นฐาน ไดแก ขอมูลพื้นฐาน 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 การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิช อบ 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 แสดงแผนผัง แสดงโครงสรางการแบงสว นราชการของ สํานักปลัด
หนวยงาน
o ประกอบดวยตําแหนงที่สําคัญ และการแบงสวนการงาน
ภายใน เชน สํานัก กอง ศูนย ฝาย สวน กลุมเปนตน
O2 ขอมูลผูบริหาร
o แสดงรายนามของผูบริการของหนวยงาน
สํานักปลัด
o ประกอบด ว ยชื่ อ -สกุ ล ตํา แหน ง รู ป ถ า ย ช อ งทางการ
ติดตอผูบริหารสูงสุดหรือหัว หนาหนว ยงาน และผูดํารง
ตําแหนงทางการบริหารของหนวยงาน
O3 อํานาจหนาที่
o แสดงข อ มู ล หน า ที่ แ ละอํ า นาจของหน ว ยงานตามที่ สํานักปลัด
กฎหมายกําหนด

-8ขอ

ขอมูล

O4 แผนยุทธศาสตร
หรือแผนพัฒนา
หนวยงาน
O5 ขอมูลการติดตอ

O6 กฎหมายที่
เกี่ยวของ
การประชาสัมพันธ
ขอ
ขอมูล

องคประกอบดานขอมูล

หนวยงาน
รับผิดชอบ
o แสดงแผนการดํ า เนิ น ภารกิ จ ของหน ว ยงานที่ มี ร ะยะ กองวิชาการฯ
มากกวา 1 ป
o มี ข อ มู ล รายละเอี ย ดของแผนฯ เช น ยุ ท ธศาสตร ห รื อ
แนวทางเปาหมาย ตัวชี้วัด เปนตน
o เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชครบคลุมป พ.ศ.2563
แสดงขอมูลการติดตอ ดังนี้
สํานักปลัด
o ที่อยูหนวยงาน
o หมายเลขโทรศัพท
o หมายเลขโทรสาร
o ที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
o แผนที่ตั้งหนวยงาน
o แสดงกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การดํ า เนิ น งานหรื อ การ ทุกสํานัก/
ปฏิบัติของหนวยงาน
กอง
องคประกอบดานขอมูล

O7 ขาวประชาสัมพันธ o แสดงขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ตามอํานาจหนาที่หรือภารกิจของหนวยงาน
o เปนขอมูลขาวสารที่เกิดขึ้นในป พ.ศ.2563
การปฎิสัมพันธขอมูล
ขอ
ขอมูล
O8 Q/A

O9 Social Network

องคประกอบดานขอมูล

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ทุกสํานัก/
กอง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
o แสดงชอ งทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามขอมูล กองวิชาการฯ
ตาง ๆ ไดและหนว ยงานสามารถสื่อสารใหคํา ตอบกับ ผู
สอบถามได โดยมีลักษณะเปนการสื่อสารไดสองทาง เชน
Web broad , กลองขอความถาม-ตอบ เปนตน
o สามารถเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลัก
ของหนวยงาน
o แสดงเครื อ ข า ยสั ง คมออนไลน ข องหน ว ยงาน เช น กองวิชาการฯ
Facebook , Twitter , Instagram เปนตน
o สามารถเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลัก
ของหนวยงาน

-9ตัวชี้วัดที่ยอยที่ 9.2 การบริหารงาน
การปฏิบตั ิงาน
ขอ
ขอมูล
O10 แผนการ
ดําเนินงาน
ประจําป
O11 รายงานการกํากับ
ติดตามการ
ดําเนินงาน
ประจําป รอบ 6
เดือน
O12 รายงานผลการ
ดําเนินงาน
ประจําป

การปฏิบตั ิงาน
ขอ
ขอมูล

องคประกอบดานขอมูล

หนวยงาน
รับผิดชอบ
o แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหนวยงานที่มีระยะเวลา กองวิชาการฯ
1 ป
o มีขอมูลรายละเอียดแผนงานฯ เชนโครงการหรือกิจกรรม
งบประมาณที่ใช ระยะเวลาในการดําเนินการเปนตน
o เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชในป พ.ศ.2563
o แสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน กองวิชาการฯ
ประจําป
o มี เ นื้ อ ห า ห รื อ ร า ย ล ะ เ อี ย ด คว า ม ก า ว ห น า เ ช น
ความกา วหนาการดํา เนิน การแตละโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดงบประมาณที่ใชดําเนินงาน เปนตน
o เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของป พ.ศ.2563
o แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป
กองวิชาการฯ
o มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน เชน ผลการ
ดํ า เนิ น การโครงการหรื อ กิ จ กรรม ผลการใช จ า ย
งบประมาณ ปญหา อุป สรรค ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเปาหมาย เปนตน
o เปนรายงานผลของป พ.ศ.2562
องคประกอบดานขอมูล

O13 คูมือหรือมาตรฐาน o แสดงคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติง านที่เจา หนาที่ข อง
การปฏิบัติงาน
หนวยงานใชยึดถือปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
o มีขอ มูล รายละเอีย ดของการปฏิบั ติง าน เชน เป นคูมื อ
ปฏิบัติภารกิจใด สําหรับเจาหนาที่หรือพนักงานตําแหนง
ใด กําหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอยางไร เปนตน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

-10การใหบริการ
หมายเหตุ : การใหบ ริ ก าร หมายถึ ง การให บ ริก ารตามอํ านาจหนา ที่ ห รือ ภารกิ จ ตามกฎหมายของ
หนวยงาน สําหรับหนวยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการใหบริการเปนจํานวนมาก อาจมุงเนนเผยแพรการ
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการที่มีความสําคัญตอภารกิจของหนวยงาน
ขอ
ขอมูล
องคประกอบดานขอมูล
หนวยงาน
รับผิดชอบ
O14 คูมือหรือมาตรฐาน o แสดงคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผูรับบริการหรือผูมา
สํานักปลัด
การใหบริการ
ติดตอกับหนวยงานใชเปนขอมูลในการขอรับบริการหรือ
ติดตอกับหนวยงาน
o มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เชน เปนคูมือ
สําหรับบริการหรือภารกิจใด กําหนดวิธีการขั้นตอนการ
ใหบริการหรือการติดตออยางไร เปนตน
O15 ขอมูลเชิงสถิติการ o แสดงขอมูลสถิติการใหบริการตามภารกิจของหนวยงาน
ทุกสํานัก/
ใหบริการ
o เปนขอมูลการใหบริการที่เกิดขึ้นในป พ.ศ.2563
กอง
O16 รายงานผลการ
o แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการใหบริการตามอํานาจ
กองวิชาการฯ
สํารวจความพึง
หนาที่หรือภารกิจของหนวยงาน
พอใจการใหบริการ o เปนรายงานผลของป พ.ศ.2562
O17 E-Service
o แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตาม กองวิชาการฯ
อํานาจหนาที่ภารกิจของหนวยงานผานชองทางออนไลน
เพื่อชวยอํานวยความสะดวกแกผูขอรับบริการ
o สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจาก
เว็บไซตหลักของหนวยงาน
ตัวชี้วัดที่ยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใชจายงบประมาณประจําป
ขอ
ขอมูล
องคประกอบดานขอมูล
O18 แผนการใชจาย
งบประมาณ
ประจําป

o แสดงแผนการใชจายงบรประมาณของหนวยงานที่มีระยะ
1 ป
o มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน งบประมาณตาม
แหลงที่ไดรับการจัดสรร งบประมาณตามประเภท
รายการใชจาย เปนตน
o เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชในป พ.ศ.2563
O19 รายงานการกํากับ o แสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนการใชจาย
ติดตามการใชจาย
งบประมาณประจําป
งบประมาณ
o มีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา เชน ความกาวหนา
ประจําปรอบ 6
การใชจายงบประมาณ เปนตน
เดือน
o เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของป พ.ศ.2563

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักการ
คลัง

สํานักการ
คลัง

-11ขอ

ขอมูล

O20 รายงานผลการใช
จายงบประมาณ
ประจําป

องคประกอบดานขอมูล
o แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณประจําป

o มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการใชจายงบประมาณ เชน
ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค
ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย เปนตน
o เปนรายงานผลของป พ.ศ.2562

การจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสดุ
ขอ
ขอมูล
O21 แผนการจัดซื้อจัด
จางหรือแผนการ
จัดหาพัสดุ

องคประกอบดานขอมูล

o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
หนวยงานจะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
o เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางในป พ.ศ.2563
O22 ประกาศตาง ๆ
o แสดงประกาศตามที่หนวยงานจะตองดําเนินการตาม
เกี่ยวกับการจัดซื้อ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
จัดจางหรือการ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 เชน ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการ
จัดหาพัสดุ
จัดซื้อจัดจาง เปนตน
o เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางในป พ.ศ.2563
O23 สรุปผลการจัดซื้อ o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจงของหนวยงาน
จัดจางหรือการ
o มีขอมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจาง เชน งานที่ซื้อ
จัดหาพัสดุราย
หรือจางวงเงินที่ซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจาง
เดือน
รายชื่อผูเสนอราคาและที่เสนอ ผูไดรับการคัเลือกและ
ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง เปนตน
o จําแนกขอมูลเปนรายเดือน (กรณีไมมีการจัดซื้อจัดจางใน
รอบเดือนใดใหระบุวาไมมีการจัดซื้อจัดจาง
o เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางในป พ.ศ.2563
O24 รายงานผลการ
o แสดงผลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
จัดซื้อจัดจางหรือ o มีขอมูลรายละเอียด เชน งบประมาณที่ใชในการจัดซื้อ
การจัดหาพัสดุ
จัดจัดจาง ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ เปนตน
ประจําป
o เปนรายงานผลของป พ.ศ.2562

หนวยงานขอ
รับผิดชอบ
สํานักการ
คลัง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักการ
คลัง
สํานักการ
คลัง

สํานักการ
คลัง

สํานักการ
คลัง

-12ตัวชี้วัดที่ยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ขอ
ขอมูล
องคประกอบดานขอมูล
O25 นโยบายการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล

o แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุงหมาย
หรือวัตถุประสงค เพื่อกอใหเกิดการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีความโปรงใสและมีคณ
ุ ธรรม
o เปนนโยบายของผูบริหารสูงสุดหรือผูบริหารที่ไดรับ
มอบหมาย หรือนโยบายที่กําหนดในนามของหนวยงาน
o เปนนโยบายที่ยังใชบังคับในหนวยงานในป พ.ศ.2563
O26 การดําเนินการ
o แสดงการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
ตามนโยบายการ
บุคคล เชน การวางแผนกําลังคน การสรรหาคนดีคนเกง
บริหารทรัพยากร
เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ ของหนวยงาน การพัฒนา
บุคคล
บุคลากร การสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร การ
ประเมินผล การปฏิบัติงาน การสงเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยของบุคลากรใน หนวยงาน เปนตน
o เปนการดําเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการ
บริหารทรัพยากร บุคคล ตามขอ O25 หรือเปนไปตาม
กิจกรรมที่อยูภายใตนโยบายการ บริหารทรัพยากรบุคคล
ตามขอ O25
o เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2563
O27 หลักเกณฑการ
แสดงหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
บริหารและพัฒนา
o หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ทรัพยากรบุคคล
o หลักเกณฑการบรรจุและแตงตั้งบุคลากร
o หลักเกณฑการพัฒนาบุคลากร
o หลักเกณฑการการประเมินผลการฏิบัติงานบุคลากร
o หลักเกณฑการใหคุณใหโทษและการสรางขวัญ
กําลังใจ
o หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
o เปนหลักเกณฑที่ยังใชบังคับในหนวยงานในป พ.ศ.
2563
O28 รายงานผลการ
o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริหารและพัฒนา o มีขอมูลรายละเอียดของการดําเนินการ เชน ผลการ
ทรัพยากรบุคคล
ดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผล
ประจําป
การวิเคราะหการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปน
ตน
o เปนรายงานผลของปที่ผานมา พ.ศ.2562

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

-13ตัวชี้วัดที่ยอยที่ 9.5 การสงเสริมความโปรงใส
การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขอ
ขอมูล
องคประกอบดานขอมูล

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กองวิชาการฯ

O29 แนวปฏิบัติการ
o แสดงคูมือหรือแนวทางการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนที่
จัดการเรื่อง
เกี่ยวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่
รองเรียนการทุจริต
ของหนวยงาน
และประพฤติมิ
o มีขอ มูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เชน รายละเอียด
ชอบ
วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการรองเรียน รายละเอียด
ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเรื่องรองเรียน สวน
งานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ เปนตน
O30 ชองทางแจงเรื่อง o แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียน กองวิชาการฯ
รองเรียนการทุจริต เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของ
และประพฤติมิ
หนวยงานผานทางชองทางออนไลน
ชอบ
o สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจาก
เว็บไซตหลักของหนวยงาน
O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่อง o แสดงขอมูลสถิติเรื่องรอ งเรียนการทุจริตและประพฤติมิ กองวิชาการฯ
รองเรียนการทุจริต ชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน
และประพฤติมิ
o มีขอมูลความกาวหนาการจักการเรื่องรองเรียน เชน
ชอบประจําป
จํานวนเรื่อง เรื่องที่ดําเนินการแลวเสร็จ เรื่องที่อยู
ระหวางดําเนินการเปนตน (กรณีไมมีเรื่องรองเรียนใหระบุ
ไมมีเรื่องรองเรียน)
o เปนขอมูลในป พ.ศ.2563
การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม
ขอ
ขอมูล
O32 ชองทางการ
รับฟงความ
คิดเห็น

องคประกอบดานขอมูล

o แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นตอ
การดําเนินการตามอํานาจหนาที่หรือภารกิจของหนวยงานผาน
ทางชองทางออนไลน
o สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซต
หลักของหนวยงาน
O33 การเปดโอกาส o แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปดโอกาสใหผู
ใหเกิดการมี
สวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจของ
สวนรวม
หน ว ยงาน เช น ร ว มวางแผน ร ว มดํ า เนิ น การ ร ว ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือรวมติดตามประเมินผล เปนตน
o เปนการดําเนินการในป พ.ศ.2563

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ทุกสํานัก/
กอง

ทุกสํานัก/
กอง

-14ตัวชี้วัดที่ 10 กํารปองกันกํารทุจริต เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการเผยแพร
ขอ มูล ที่ เป นป จ จุ บัน บนเว็บ ไซตข องหน ว ยงาน เพื่ อเปด เผยการด าเนิ นการตา ง ๆ ของหนว ยงานให
สาธารณชนไดรับ ทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก เจตจ านงสุจริต
ของผูบริหาร การ ประเมินความเสี่ยงเพื่อ การปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และ
แผนปฏิบัติการปองกันการ ทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายใน
เพื่อสงเสริมความโปรงใสและ ปองกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงการให
ความส าคัญตอผลการประเมินเพื่อ น าไปสูการจัดท ามาตรการสงเสริมความโปรงใสภายในหนวยงาน และ
มี ก ารก ากั บ ติด ตามการน าไปสู ก ารปฏิ บั ติ อย า งเป น รูป ธรรม ตั ว ชี้ วั ดที่ 10 การป อ งกั น การทุ จ ริ ต
ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัดยอย (10 ขอมูล) ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ยอยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต
การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขอ
ขอมูล
องคประกอบดานขอมูล

หนวยงาน
รับผิดชอบ
O34 เจตจํานงสุจริต
o แสดงเนื้อหาเจตนารมณหรือคํามั่นวาจะปฏิบัติหนาที่และ กองวิชาการฯ
ของผูบริหาร
บริหารหนวยงานอยางซื่อสัตยสุจริต โปรงใสและเปนไป
ตามหลักธรรมาภิบาล
o ดําเนินการโดยผูบริหารสูงสุดคนปจจุบันของหนวยงาน
O35 การมีสวนรวมของ o แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีสวนรวม ทุกสํานัก/
ผูบริหาร
ของผูบริหารสูงสุดคนปจจุบัน
กอง
o เปนการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการให
ความสําคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และสงเสริม
หนวยงานดานคุณธรรมและโปรงใส
o เปนการดําเนินการในป พ.ศ.2563
การประเมินความเสี่ยงเพื่อปองกันการทุจริต
ขอ
ขอมูล
องคประกอบดานขอมูล
O36 การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต
ประจําป

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือ
การปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิด
การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน
สวนรวมของหนวยงาน
o มีขอมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เชน เหตุการณ
ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการ
ดําเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง เปนตน
o เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2563

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กองวิชาการฯ

-15ขอ

ขอมูล

องคประกอบดานขอมูล

หนวยงาน
รับผิดชอบ
O37 การดําเนินการเพื่อ o แสดงการดําเนินการหรือกิจ กรรมที่แสดงถึงการจัดการ กองวิชาการฯ
จัดการความเสี่ยง
ความเสี่ ย งใน กรณี ที่ อ าจก อ ให เ กิ ด การทุ จ ริ ต หรื อ
การทุจริต
ก อ ให เ กิ ด การขั ด กั น ระหวา ง ผลประโยชน ส ว นตนกั บ
ผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน
o เปนกิจกรรมหรือการดําเนินการที่สอดคลองกับมาตรการ
หรือการ ดําเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามขอ
O36
o เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2563
การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
ขอ
ขอมูล
องคประกอบดานขอมูล
หนวยงาน
รับผิดชอบ
O38 การเสริมสราง
o แสดงการดํ า เนิ น การหรื อ กิ จ กรรมที่ แ สดงถึ ง การ ทุกสํานัก/
วัฒนธรรมองคกร
เสริมสรางวัฒนธรรม องคกรใหเจาหนาที่ของหนวยงานมี
กอง
ทัศนคติ คานิ ยม ในการปฏิบั ติง าน อย างซื่อสั ตยสุ จริ ต
อยางชัดเจน
o เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2563
แผนปองกันการทุจริต
ขอ
ขอมูล
องคประกอบดานขอมูล
หนวยงาน
รับผิดชอบ
O39 แผนปฏิบัติการ
o แสดงแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ มี วั ตถุ ป ระสงค เ พื่ อ ป อ งกั น การ กองวิชาการฯ
ปองกันการทุจริต
ทุจ ริต หรือ พัฒ นาดา นคุ ณธรรมและความโปรง ใสของ
หนวยงาน
o มีขอ มูลรายละเอียดของแผนฯ เชน โครงการ กิจ กรรม
งบประมาณ ชวงเวลาดําเนินการ เปนตน
o เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชครอบคลุมป พ.ศ. 2563
O40 รายงานการกํากับ o แสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กองวิชาการฯ
ติดตามการ
ปองกันการ ทุจริต
ดําเนินการปองกัน o มีขอ มูลรายละเอียดความกาวหนา เชน ความกาวหนา
การทุจริตประจําป
การ ดํา เนินการแตละโครงการ/กิจ กรรม รายละเอีย ด
รอบ 6 เดือน
งบประมาณที่ใช ดําเนินงาน เปนตน
o เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2563
o แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
O41 รายงานผลการ
กองวิชาการฯ
ดําเนินการปองกัน o มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการ เชน ผลการ
ดํ า เนิ น การ โครงการหรื อ กิ จ กรรม ผลการใช จ า ย
การทุจริตประจําป
งบประมาณ ปญ หา อุป สรรค ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเปาหมาย เปนตน
o ใชรายงานผลของป พ.ศ. 2562

-16ตัวชี้วัดที่ยอยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต
มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน
ขอ
ขอมูล
องคประกอบดานขอมูล

หนวยงาน
รับผิดชอบ
O42 มาตรการสงเสริม o แสดงการวิ เคราะห ผ ลการประเมินคุณธรรมและความ กองวิชาการฯ
คุณธรรมและ
โปรงใสในการ ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในป พ.ศ.
ความโปรงใส
2562
ภายในหนวยงาน o มีข อ มู ล รายละเอี ยดการวิ เ คราะห เช น ประเด็น ที่เ ปน
ข อ บกพร อ ง หรื อ จุ ด อ อ นที่ จ ะต อ งแก ไ ขโดยเร ง ด ว น
ประเด็นที่จ ะตองพัฒนาใหดีขึ้น แนวทางการนําผลการ
วิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน เปนตน
o มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใส ภายในหนวยงานใหดีขึ้น ซึ่งสอดคลองตามผล
การวิเคราะหฯ โดยมี รายละเอียดตางๆ เชน การกําหนด
ผูรับผิดชอบหรือผูที่เกี่ยวของ การ กําหนดขั้นตอนหรือ
วิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนวทางการกํากับ ติดตามให
นําไปสูการปฏิบัติและการรายงานผล เปนตน
O43 การดําเนินการ
o แสดงผลการดําเนินการตามมาตรการเพื่อสงเสริม
กองวิชาการฯ
ตามมาตรการ
คุณธรรมและความ โปรงใสภายในหนวยงาน
สงเสริมคุณธรรม o มีขอมูลรายละเอียดการนํามาตรการเพื่อสงเสริมคุณธรรม
และความโปรงใส
และความ โปรงใสภายในหนวยงานในขอ O42 ไปสูการ
ภายในหนวยงาน
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
o เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2563
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
ดานการทุจริตในหนวยงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุจะหมดไปหรืออยูในระดับที่ควบคุมไดดวยมาตรการที่
กําหนด
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

