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การวิเคราะหความเสี่ยงการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ (Integrity  and  Transparency Assessment : ITA)  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564 

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

ตามที ่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน  
ป.ป.ช.) ไดพัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริตและเปนกลไกการสราง
ความตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรมโดยใชชื่อวา “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร งใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)” และไดดําเนินการอยางตอเนื่องและเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564  โดยใชแนวทางและเครื่องมือ
การประเมินตามที่สํานักงาน ป.ป.ช.กําหนด  ตอมาในปพ.ศ. 2561 สํานักงาน ป.ป.ช. ไดศึกษาทบทวน
รายละเอียดแนวทางการประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดย
มุงเนนการออกแบบการ ขับเคลื่อนการประเมินอยางเปนระบบ ลดภาระของหนวยงานที่เก่ียวของ ลดการ
ใชจายงบประมาณ และเพ่ิมประสิทธิภาพของการปองกันการทุจริต เชิงรุก ประกอบกับไดพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและ ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment  System: ITAS) ซึ่งเปนศูนยกลางในการเก็บ 
รวบรวมขอมูลที่ทันสมัย สามารถบริหารจัดการ ขอมูลไดอยางรวดเร็ว และทําใหการดําเนินการประเมิน
สามารถทําไดอยางรวดเร็วและเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ การประเมินรูปแบบ ใหมนี้ไดเริ่มทดลอง
ใชนํารองในการประเมินสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และใชในการ
ประเมินหนวยงาน ภาครัฐทั่วประเทศอยางเปนมาตรฐานเดียวกัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผานมา 
และประสบความสําเร็จเปนอยางมาก  โดยเฉพาะการมีสวนทําใหหนวยงานภาครัฐหันมาใหความสําคัญกับ
การกํากับดูแลการดําเนินงานใหมีคุณธรรม ทั้งการบริหารงานภายในหนวยงาน และการดําเนินงานตาม
ภารกิจของหนวยงานใหเกิดประโยชน สูงสุดตอผูมารับบริการ ประชาชน และสังคม รวมไปถึงกระตุนให
หนวยงานภาครัฐใหความสําคัญตอขอมูลตาง ๆ ที่จะตองมีการเปดเผยตอสาธารณชนอีกดวย 

จากความสําคัญของการประเมิน ITA ขางตน ทําใหแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ
ประเด็นที่ 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ไดนําผลการประเมิน ITA 
ไปกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแผนแมบทฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 2565) กําหนด  คา
เปาหมายใหหนวยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ผานเกณฑ(85 คะแนนขึ้นไป) ไมนอยกวารอยละ 80  

สําหรับการประเมิน ITA 2563 ยังคงใชกรอบแนวทางการประเมินเชนเดียวกับการ 
ประเมิน ITA 2562 ที่ผานมา เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐที่เขารับการประเมินไดมีการปรับปรุงพัฒนาอยาง
เชื่อมโยง และตอเนื่อง และทําใหเห็นพัฒนาการในดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ได
อยางชัดเจน อยางไรก็ตาม การประเมิน ITA 2563 มีการปรับปรุงในรายละเอียดของระเบียบวิธีการ 
ประเมินและประเด็นการประเมินเล็กนอย เพ่ือแกไขปรับปรุงขอจํากัดของการประเมินใหมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้นสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการ ประเมินมากยิ่งข้ึน ซึ่งจะสงผลใหการประเมิน ITA เปน
เครื่องมือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการปรับปรุงแกไขระบบการบริหารราชการของหนวยงานภาครัฐ และ
มีผลการประเมินที่มาจากมุมมองของประชาชนอยางรอบดานทั้งดานการรับรูและ ความสามารถในการ
เขาถึงขอมูลสาธารณะไดอยางชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
  กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563   

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานภาครัฐ (ITA) โดยประกอบดวย 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  3  เครื่องมือ  โดยสรุป  ดังนี้  
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เครื่องมือในการประเมิน ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

แบบวัดการรับรูของผูมสีวนได
สวนเสียภายใน (IIT) 

ตัวชี้วัดที่  1  การปฏิบัติหนาที ่  
 

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 
แบบตรวจการเปดเผยขอมูล

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

สําหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  โดยเรียงลําดับจากคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด  
คือ   

 
อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 

1 การแกไขปญหาการทุจริต 96.25 
2 การใชอํานาจ 94.55 
3 การใชงบประมาณ 91.50 
4 การใชทรัพยสินของราชการ 90.31 
5 คุณภาพการดําเนินงาน 87.86 
6 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.51 
7 การปฏิบิตหนาที ่ 84.32 
8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 83.01 
9 การเปดเผยขอมูล 35.10 

10 การปองกันการทุจริต 0.00 
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กราฟแสดงคะแนนภาพรวมหนวยงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  คะแนนที่ได  60.17  คะแนน 
 

ขอเสนอแนะจากผูประเมิน 
จากเปาหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน 

ภาครัฐ (ITA) ประจําป 2563” ที่กําหนดใหหนวยงานที่เขารับการประเมินรอยละ 80 จะตองมีผลคะแนน 
85 คะแนนข้ึนไป ภายในป 2565 พบวา ผลคะแนนการประเมินหนวยงานของทานจาก 3 แบบวัด  คือ 
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 
และแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) จํานวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผานเกณฑ
เปาหมาย (85 คะแนนข้ึนไป) คือ แบบวัด IIT EIT  ซึ่งสะทอน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่อยาง
ซื่อสัตยสุจริต มุงผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักอยางชัดเจน คุณภาพการ
ใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สวนแบบวัดที่มีคะแนนต่ํากวาเกณฑเปาหมาย 
(รอยละ 85) คือ แบบวัด  OIT จึงมีขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีผลการประเมินที่ดี
ยิ่งข้ึนในปถัดไป ดังตอไปนี้  แบบวัด OIT เปนการเปดเผยขอมูลพ้ืนฐานตาง ๆ ที่เปนปจจุบันของหนวยงาน
สูสาธารณะบนเว็บไซตของหนวยงานอยางครบถวนสมบูรณและงายตอการเขาถึง และแสดงเจตนารมณใน
การปองปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เปนรูปธรรม จึงควรดําเนินการ ดังนี้  

1) การเปดเผยขอมูล เนนการเผยแพรขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการปฏิบัติงานประกอบดวย 
ขอมูลดานการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากร
บุคคล รวมทั้งขาวประชาสัมพันธ และมีชองทางการปฏิสัมพันธกับผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป และการ
ใหบริการผานระบบ e-service โดยตองเผยแพรในหัวขอหรือตําแหนงที่สามารถเขาถึงและสืบคนขอมูลได
โดยงาย ทุกชวงเวลา ทั้งนี้ ตองเปนการเขาถึงผาน URL บนเว็บไซตหลักของหนวยงานโดยตรง  

2) การปองกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพรอมเขารับการประเมิน ITA กอนจะ 
ศึกษาและวิเคราะหผลการประเมินของปที่ผานมาเพื่อกําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้น
จัดทําแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและใหมีการกํากับติดตามการนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  

96.25

94.55

91.50

90.31

87.86

86.51

84.32

83.01

35.10

0.00

การแกไขปญหาการทุจริต

การใชอํานาจ

การใชงบประมาณ

การใชทรัพยากรของราชการ

คุณภาพการดําเนินงาน

ประสิทธิภาพการส่ือสาร

การปฏบิัติหนาที่

การปรับปรุงระบบการทํางาน

การเปดเผยขอมูล

การปองกันการทุจริต
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ที่สําคัญ ตองมีการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของ 
หนวยงานในการปรับปรุงระบบใหทันสมัยและมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

ผลการวิเคราะหและแนวทางการดําเนินงาน 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ พบวา ตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูล
สาธารณะ (OIT)  คะแนนนอยที่สุด  คือ  ตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต  ไดคะแนน 0.00 คะแนน และ
ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล  ไดคะแนน  35.10  คะแนน  และจากขอเสนอแนะของผูประเมิน  เทศบาลควร
นําผลการประเมินและขอเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาตอยอดหรือกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
เพ่ือใหเทศบาลมีผลการประเมินในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ใหเปนไปตามหลักเกณฑการประเมินใน
เปาหมายระดับสูงสุดดังนี้   

ตัวชี้วัดยอยที่  9.1  ขอมูลพื้นฐาน 

ขอ O1 โครงสราง  (สํานักปลัดฯ) 

ความคิดเห็นของผูประเมิน  ไมแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงาน  เพื่อพิสูจนวา  ประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

แนวทางการดําเนินงาน ควรแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงานอยางชัดเจนเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

ขอ O2 ขอมูลผูบริหาร (สํานักปลัดฯ) 

ความคิดเห็นของผูประเมิน  มีแตขอมูลผูบริหารฝายการเมือง  ขาด 

ขอมูลผูบริหารสวนขาราชการประจํา  

แนวทางการดําเนินงาน  ควรจัดแยกขอมูลฝายการเมือง  และผูบริหาร 

สวนขาราชการประจําอยางชัดเจน  

ขอ O3 อํานาจหนาที ่(สํานักปลัดฯ) 

ความคิดเห็นของผูประเมิน  ไมแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงาน  เพื่อพิสูจนวา  ประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

แนวทางการดําเนินงาน ควรแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงานอยางชัดเจนเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

ขอ O4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน  (กองวิชาการและ 

แผนงาน) 

ความคิดเห็นของผูประเมิน  ไมแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงาน  เพื่อพิสูจนวา  ประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

แนวทางการดําเนินงาน ควรแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงานอยางชัดเจนเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   
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ขอ O8 Q&A  (กองวิชาการและแผนงาน) 

ความคิดเห็นของผูประเมิน  Link  ที่ใหมาไมพบขอมูล  มีแตหนาวาง 

เปลา   

แนวทางการดําเนินงาน  หนวยงานควรรักษาและคงสภาพเว็บไซตหลกั 

ของหนวยงานใหสาธารณชนสามารถเขาถึงไดทุกชวงเวลา 

   ตัวชี้วัดยอยที่  9.2  การบริหารงาน   

ขอ O10 แผนการดําเนินงานประจําป (กองวิชาการและแผนงาน) 

ความคิดเห็นของผูประเมิน  ไมแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงาน  เพื่อพิสูจนวา  ประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

แนวทางการดําเนินงาน ควรแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงานอยางชัดเจนเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

ขอ O11 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป รอบ  6  เดือน  

(กองวิชาการและแผนงาน) 

ความคิดเห็นของผูประเมิน  ไมแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงาน  เพื่อพิสูจนวา  ประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

แนวทางการดําเนินงาน ควรแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงานอยางชัดเจนเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

ขอ O12 รายงานผลการดําเนินงานประจําป (กองวิชาการและแผนงาน) 

ความคิดเห็นของผูประเมิน  ไมแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงาน  เพื่อพิสูจนวา  ประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

แนวทางการดําเนินงาน ควรแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงานอยางชัดเจนเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

ขอ O15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ (ทุกสํานัก/กอง) 

ความคิดเห็นของผูประเมิน  ไมแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงาน  เพื่อพิสูจนวา  ประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

แนวทางการดําเนินงาน ควรแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงานอยางชัดเจนเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

ขอ O16 รายงานการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ (กองวิชาการและ 

แผนงาน) 

ความคิดเห็นของผูประเมิน  ไมแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงาน  เพื่อพิสูจนวา  ประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

แนวทางการดําเนินงาน ควรแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงานอยางชัดเจนเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   
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ตัวชี้วัดยอยที่  9.3  การบริหารเงินงบประมาณ 

ขอ O18 แผนการใชจายงบประมาณประจําป (สํานักการคลัง) 

ความคิดเห็นของผูประเมิน  ไมแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงาน  เพื่อพิสูจนวา  ประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

แนวทางการดําเนินงาน ควรแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงานอยางชัดเจนเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

ขอ O19 รายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ  ประจําป รอบ 6   

เดือน  (สํานักการคลัง) 

ความคิดเห็นของผูประเมิน  ไมแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงาน  เพื่อพิสูจนวา  ประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

แนวทางการดําเนินงาน ควรแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงานอยางชัดเจนเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

ขอ O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําป (สํานักการคลัง) 

ความคิดเห็นของผูประเมิน  ไมแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงาน  เพื่อพิสูจนวา  ประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

แนวทางการดําเนินงาน ควรแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงานอยางชัดเจนเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

ขอ O21 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสด ุ(สํานักการคลัง)  

ความคิดเห็นของผูประเมิน  ไมแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงาน  เพื่อพิสูจนวา  ประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

แนวทางการดําเนินงาน ควรแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงานอยางชัดเจนเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

ขอ O24 รายงายผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป (สํานกัการ 

คลัง) 

ความคิดเห็นของผูประเมิน  ไมแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงาน  เพื่อพิสูจนวา  ประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

แนวทางการดําเนินงาน ควรแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงานอยางชัดเจนเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

ตั้วชี้วัดยอยที่  9.4  การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

ขอ O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (สํานักปลัดฯ) 

ความคิดเห็นของผูประเมิน  ไมมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   

แนวทางการดําเนินงาน  ควรดําเนินการเผยแพรนโยบายการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล ผานทางเว็บไซตหลกัของหนวยงาน  
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ขอ O 26 การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (สํานัก 

ปลัดฯ) 

ความคิดเห็นของผูประเมิน  เนื่องจากไมมนีโยบายการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลในขอ  O25 จึงไมสามารถตรวจสอบไดวาการดําเนินการที่นําเสนอสอดคลองกับนโยบาย

หรือไม 

แนวทางการดําเนินงาน  ควรดําเนินการเผยแพรนโยบายการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล ผานทางเว็บไซตหลกัของหนวยงาน  

ขอ O28 รายงายผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําป (สํานัก 

ปลัดฯ) 

ความคิดเห็นของผูประเมิน  ไมแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงาน  เพื่อพิสูจนวา  ประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

แนวทางการดําเนินงาน ควรแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงานอยางชัดเจนเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

ขอ O29 แนวปฏิบตัิการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต (กองวิชาการและ 

แผนงาน) 

ความคิดเห็นของผูประเมิน  ไมแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงาน  เพื่อพิสูจนวา  ประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

แนวทางการดําเนินงาน ควรแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงานอยางชัดเจนเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

ขอ O30  ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต (กองวิชาการและ 

แผนงาน) 

ความคิดเห็นของผูประเมิน  Link  ที่ใหมาไมพบขอมูล  มีแตหนาวาง 

เปลา   

แนวทางการดําเนินงาน  หนวยงานควรรักษาและคงสภาพเว็บไซตหลัก 

ของหนวยงานใหสาธารณชนสามารถเขาถึงไดทุกชวงเวลา 

ขอ O31 ขอมูลเชงิสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตประจําป (กองวิชาการและ 

แผนงาน) 

ความคิดเห็นของผูประเมิน  ไมแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงาน  เพื่อพิสูจนวา  ประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

แนวทางการดําเนินงาน ควรแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงานอยางชัดเจนเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

ตัวชี้วัดยอยที่  10.1  การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต  

ขอ O34 เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร (กองวิชาการและแผนงาน) 

ความคิดเห็นของผูประเมิน  ไมแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงาน  เพื่อพิสูจนวา  ประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   
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แนวทางการดําเนินงาน ควรแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงานอยางชัดเจนเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

ขอ O35 การมีสวนรวมของผูบริหาร (ทุกสํานัก/กอง) 

ความคิดเห็นของผูประเมิน  การดําเนินการหรือกิจกรรมไมไดแสดงให 

เห็นถึงการปรับปรุงและสงเสริมหนวยงานดานคุณธรรมและโปรงใสของหนวยงานอยางชัดเจน  

แนวทางการดําเนินงาน  ควรเผยแพรการดําเนินการหรือกิจกรรมแสดง 

ใหเห็นถึงการปรับปรุงและสงเสริมหนวยงานดานคุณธรรมและโปรงใสของหนวยงานอยางชัดเจน บนหนา 

เว็บไซตหนวยงานอยางชัดเจน 

ขอ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป (กองวิชาการและ 

แผนงาน) 

ความคิดเห็นของผูประเมิน  ไมแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงาน  เพื่อพิสูจนวา  ประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

แนวทางการดําเนินงาน ควรแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงานอยางชัดเจนเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

ขอ O37  การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (กองวิชาการและ 

แผนงาน) 

ความคิดเห็นของผูประเมิน  ไมแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงาน  เพื่อพิสูจนวา  ประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

แนวทางการดําเนินงาน ควรแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงานอยางชัดเจนเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

ขอ O38  การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร  (ทุกสํานัก/กอง) 

ความคิดเห็นของผูประเมิน  ไมแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงาน  เพื่อพิสูจนวา  ประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

แนวทางการดําเนินงาน ควรแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงานอยางชัดเจนเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

ขอ O39  แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจําป (กองวิชาการและ 

แผนงาน) 

ความคิดเห็นของผูประเมิน  ไมแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงาน  เพื่อพิสูจนวา  ประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

แนวทางการดําเนินงาน ควรแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงานอยางชัดเจนเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

ขอ O40  รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป   

รอบ  6  เดือน  (กองวิชาการและแผนงาน) 

ความคิดเห็นของผูประเมิน  ไมแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงาน  เพื่อพิสูจนวา  ประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   
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แนวทางการดําเนินงาน ควรแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงานอยางชัดเจนเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

ขอ O41  รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป (กองวิชาการ 

และแผนงาน) 

ความคิดเห็นของผูประเมิน  ไมแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงาน  เพื่อพิสูจนวา  ประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

แนวทางการดําเนินงาน ควรแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงานอยางชัดเจนเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

ตัวชี้วัดยอยที่  10.2  มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต 

ขอ O42 มาตรการสงเสริมคณุธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน  

(กองวิชาการและแผนงาน) 

ความคิดเห็นของผูประเมิน  ไมแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงาน  เพื่อพิสูจนวา  ประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

แนวทางการดําเนินงาน ควรแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงานอยางชัดเจนเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

ขอ O43  การดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 

ภายในหนวยงาน (กองวิชาการและแผนงาน) 

ความคิดเห็นของผูประเมิน  ไมแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงาน  เพื่อพิสูจนวา  ประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

แนวทางการดําเนินงาน ควรแสดงชองทางเขาถึงขอมูล  จากบนหนา 

เว็บไซตหนวยงานอยางชัดเจนเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตหนวยงาน   

สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity  and  Transparency Assessment : ITA)  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564  มีหลักเกณฑ
การประเมินที่ควรศกึษาทําความเขาใจและดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑการประเมินตามหนาที่ความ
รับผิดชอบของแตละหนวยงานที่เกี่ยวของ  โดยแจงเวียนใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการตามหลักเกณฑ
การประเมินเพ่ือปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยหลักเกณฑการประเมินประจําป  2564  มีดังนี ้

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
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล  และหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การสงเสริม
ความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก  การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปด
โอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงาน
และการดําเนินงานของหนวยงาน   



-10- 
 

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 แสดงตําแหนงที่สําคัญ  และการแบงสวนการงานภายใน  
ยกตัวอยางเชน  สํานัก  กอง  ศูนย  ฝาย สวน กลุมเปน
ตน 

สํานักปลัด 

O2 ขอมูลผูบริหาร o แสดงขอมูลของผูบริหารสูงสุดหรือหัวหนาหนวยงาน และ
ผูดํารงตาํแหนงทางการบริหารของหนวยงาน 

o แสดงขอมูลอยางนอยประกอบดวยชื่อ-สกุล ตําแหนง รูป
ถาย ชองทางการติดตอผูบริหารแตละคน 

สํานักปลัด 

O3 อํานาจหนาที่ o แสดงขอมูลหนาที่และอํานาจของหนวยงานตามท่ี
กฎหมายกําหนด  

สํานักปลัด 

O4 แผนยุทธศาสตร
หรือแผนพัฒนา
หนวยงาน 

o แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหนวยงานที่มีระยะ
มากกวา  1  ป   

o มี ข อ มูล ร ายละ เอี ยดของแผนฯ ยกตั วอย า ง เช น 
ยุทธศาสตรหรือแนวทาง  เปาหมาย ตัวชี้วัด เปนตน 

o เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคบัใชครอบคลุมป พ.ศ.2564 

กองวิชาการฯ 

O5 ขอมูลการติดตอ แสดงขอมูลการติดตอ  อยางนอยประกอบดวย 
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 เปนขอมูลขาวสารท่ีเกิดขึน้ในป พ.ศ.2564 

ทุกสํานัก/
กอง 
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การปฎิสัมพันธขอมูล 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล หนวยงาน
รับผิดชอบ 

O8 Q&A o แสดงตําแหนงบนเว็บไซตของหนวยงานท่ีบุคคลภายนอก
สามารถสอบถามขอมูลตาง ๆ ไดและหนวยงานสามารถ
สื่อสารใหคําตอบกับผูสอบถามได  โดยมีลักษณะเปนการ
สื่อสารไดสองทาง (Q&A)  ยกตัวอยางเชน Web broad , 
กลองขอความถาม-ตอบ เปนตน 

กองวิชาการฯ 

O9 Social Network o แสดงตําแหนงบนเว็บไซตของหนวยงานที่สามารถ
เชื่อมโยงไปยังเครือขายสังคมออนไลนของหนวยงาน 
ยกตัวอยางเชน Facebook , Twitter , Instagram เปน
ตน 

กองวิชาการฯ 

ตัวชี้วัดที่ยอยที่  9.2  การบริหารงาน 

การปฏิบตัิงาน 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล หนวยงาน
รับผิดชอบ 

O10 แผนการ
ดําเนินงาน
ประจําป 

o แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหนวยงานที่มีระยะเวลา  
1  ป  

o มีขอมูลรายละเอียดแผนงานฯ ยกตัวอยางเชน  โครงการ
หรือกิจกรรม  งบประมาณที่ ใช  ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ  เปนตน 

o เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคบัใชในป พ.ศ.2564 

กองวิชาการฯ 

O11 รายงานการกํากับ
ติดตามการ
ดําเนินงานประจําป 
รอบ 6 เดือน 

o แสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ประจําป 

o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความกาวหนา ยกตัวอยางเชน 
ความกาวหนาการดําเนินการแตละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใชดําเนินงาน เปนตน 

o  เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของป พ.ศ.2564 

กองวิชาการฯ 

O12 รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป 

o แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป  
o มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน ยกตัวอยางเชน 

ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใชจาย
งบประมาณ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมาย เปนตน 

o เปนรายงานผลของป พ.ศ.2563 

กองวิชาการฯ 
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การปฏิบตัิงาน 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล หนวยงาน
รับผิดชอบ 

O13 คูมือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

o แสดงคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจาหนาที่ของ
หนวยงานใชยึดถือปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

o มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เชน ยกตัวอยาง
เชน  เปนคูมือปฏิบัติภารกิจใด  สําหรับเจาหนาที่หรือ
พนักงานตําแหนงใด  กําหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติ
อยางไร เปนตน  

สํานักปลัด 

 

การใหบริการ 

 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล หนวยงาน
รับผิดชอบ 

O14 คูมือหรือมาตรฐาน
การใหบริการ 

o แสดงคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติท่ีผูรับบริการหรือผูมา
ติดตอกับหนวยงานใชเปนขอมูลในการขอรับบริการหรือ
ติดตอกับหนวยงาน 

o มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ  ยกตัวอยางเชน  เปน
คูมือสําหรับบริการหรือภารกิจใด กําหนดวิธีการขั้นตอน
การใหบริการหรือการติดตออยางไร  เปนตน 

สํานักปลัด 

O15 ขอมูลเชิงสถิติการ
ใหบริการ 

o แสดงขอมูลสถิติการใหบริการของหนวยงาน 
o เปนขอมูลในระยะเวลาอยางนอย  6  เดือนแรกของป 

พ.ศ.2564 

ทุกสํานัก/
กอง 

O16 รายงานผลการ
สํารวจความพึง
พอใจการใหบริการ 

o แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของหนวยงาน 
o เปนรายงานผลของป พ.ศ.2563 

กองวิชาการฯ 

O17 E-Service o แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับ
หนวยงานผานชองทางออนไลน  เพ่ือชวยอํานวยความ
สะดวกแกผูขอรับบริการ 

o สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจาก
เว็บไซตหลักของหนวยงาน 

กองวิชาการฯ 

หมายเหตุ : การใหบริการ  หมายถึง  การใหบริการตามอํานาจหนาที่หรือภารกิจตามกฎหมายของ

หนวยงาน  สําหรับหนวยงานท่ีมีการปฏิบัติงานหรือการใหบริการเปนจํานวนมาก  อาจมุงเนนเผยแพรการ

ปฏิบัติงานหรือการใหบริการท่ีมีความสําคัญตอภารกิจของหนวยงาน 
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ตัวชี้วัดที่ยอยที่  9.3  การบริหารเงินงบประมาณ 

แผนการใชจายงบประมาณประจําป 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล หนวยงาน
รับผิดชอบ 

O18 แผนการใชจาย
งบประมาณ
ประจําป 

o แสดงแผนการใชจายงบประมาณของหนวยงานที่มีระยะ  
1  ป 

o มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอยางเชน 
งบประมาณตามแหลงที่ไดรับการจัดสรร  งบประมาณ
ตามประเภทรายการใชจาย  เปนตน   

o เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชในป  พ.ศ.2564 

สํานักการ
คลัง 

O19 รายงานการกํากับ
ติดตามการใชจาย
งบประมาณ
ประจําปรอบ  6  
เดือน 

o แสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนการใชจาย
งบประมาณประจําป 

o มีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา ยกตัวอยางเชน 
ความกาวหนาการใชจายงบประมาณ  เปนตน 

o เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของป พ.ศ.2564 

สํานักการ
คลัง 

O20 รายงานผลการใช
จายงบประมาณ
ประจําป 

o แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ
ประจําป 

o มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการใชจายงบประมาณ  
ยกตัวอยางเชน  ผลการใชจายงบประมาณ  ปญหา  
อุปสรรค  ขอเสนอแนะ  ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย  เปน
ตน 

o เปนรายงานผลของป พ.ศ.2563 

สํานักการ
คลัง 

 

การจัดซ้ือจัดจางหรือจัดหาพัสด ุ

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล หนวยงาน
รับผิดชอบ 

O21 แผนการจัดซื้อจัด
จางหรือแผนการ
จัดหาพัสดุ 

o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
หนวยงานจะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

o เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางในป พ.ศ.2564 

สํานักการ
คลัง 

O22 ประกาศตาง ๆ 
เก่ียวกับการจัดซื้อ
จัดจางหรือการ
จัดหาพัสดุ 

o แสดงประกาศตามที่หนวยงานจะตองดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ยกตัวอยางเชน ประกาศเชิญชวน 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจาง เปนตน 

o เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางในป พ.ศ.2564 

สํานักการ
คลัง 
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ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล หนวยงาน
รับผิดชอบ 

O23 สรุปผลการจัดซื้อ
จัดจางหรือการ
จัดหาพัสดุราย
เดือน 

o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน 
o มีขอมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจาง  ยกตัวอยางเชน  

งานที่ซื้อหรือจาง  วงเงินที่ซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีการ
ซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและที่เสนอ ผูไดรับการ
คดัเลือกและราคาที่ตกลง  เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซือ้หรือจาง 
เปนตน 

o จําแนกขอมูลเปนรายเดือน (กรณไีมมีการจัดซื้อจัดจางใน
รอบเดือนใดใหเผยแพรวาไมมีการจัดซื้อจัดจางในเดือน
นั้น) 

o เปนขอมูลในระยะเวลาอยางนอย  6  เดือนแรกของป   
พ.ศ.2564 

สํานักการ
คลัง 

O24 รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจางหรือ
การจัดหาพัสดุ
ประจําป 

o แสดงผลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน 
o มีขอมูลรายละเอียด  ยกตัวอยางเชน งบประมาณท่ีใชใน

การจัดซื้อจัดจัดจาง  ปญหา  อุปสรรค  ขอเสนอแนะ  
เปนตน 

o เปนรายงานผลของป พ.ศ.2563 

สํานักการ
คลัง 

 

ตัวชี้วัดที่ยอยที่  9.4  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล หนวยงาน
รับผิดชอบ 

O25 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

o เปนนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่ยังใชบังคับในหนวยงานป  พ.ศ.2564 

o แสดงนโยบาย หรือแผนการบรหิารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่มีจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงค  เพื่อกอใหเกิดการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปรงใสและมีคุณธรรม 

o เปนนโยบายหรือแผนการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของผูบริหารสูงสุด  ที่กาํหนดในนามของหนวยงาน 

สํานักปลัดฯ 

O26 การดําเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

o เปนการดําเนนิการในป  พ.ศ.2564 
o แสดงการดําเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล  ยกตัวอยางเชน  การวางแผน
กําลังคน  การสรรหาคนดี  คนเกงเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนวยงาน  การพัฒนาบุคลากรการสรางทางกาวหนาใน
สายอาชีพ  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การบรรจุและแตงตั้ง
บุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสง เสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน  เปนตน 

o เปนการดําเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย  หรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

สํานักปลัดฯ 
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ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล หนวยงาน
รับผิดชอบ 

O27 หลักเกณฑการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

แสดงหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยัง
ใชบังคบัในหนวยงานในป พ.ศ.2564 อยางนอยประกอบดวย 
o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
o การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร 
o การพัฒนาบุคลากร 
o การประเมินผลการฏิบัติงานบุคลากร 
o การใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกําลังใจ 

สํานักปลัดฯ 

O28 รายงานผลการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประจําป 

o เปนรายงานผลของปที่ผาน พ.ศ.2563 
o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
o มีขอมูลรายละเอียดของการดําเนินการ ยกตัวอยางเชน 

ผลการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล  ผลการวิเคราะหการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เปนตน 

สํานักปลัดฯ 

 

ตัวชี้วัดที่ยอยที่  9.5  การสงเสริมความโปรงใส 

การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล หนวยงาน
รับผิดชอบ 

O29 แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่อง
รองเรียนการทุจริต
และประพฤติมิ
ชอบ 

o แสดงคูมือหรือแนวทางการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนที่
เก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่
ของหนวยงาน 

o มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอยางเชน 
รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการรองเรียน 
รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเรื่อง
รองเรียน สวนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ 
เปนตน 

กองวิชาการฯ 

O30 ชองทางแจงเรื่อง
รองเรียนการทุจริต
และประพฤติมิ
ชอบ 

o แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียน
เก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของ
หนวยงานผานทางชองทางออนไลน  โดยแยกตางหากจาก
ชองทางท่ัวไป  เพื่อเปนการคุมครองขอมูลของผูแจง
เบาะแสและเพ่ือใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

o สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจาก
เว็บไซตหลักของหนวยงาน 

กองวิชาการฯ 
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ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล หนวยงาน
รับผิดชอบ 

O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่อง
รองเรียนการทุจริต
และประพฤติมิ
ชอบประจําป 

o แสดงขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน 

o มีขอมูลความกาวหนาการจัดการเรื่องรองเรียน 
ยกตัวอยางเชน จํานวนเรื่อง  เรื่องที่ดําเนินการแลวเสร็จ  
เรื่องที่อยูระหวางดําเนินการเปนตน (กรณีไมมีเรื่อง
รองเรียนใหเผยแพรวาไมมีเรื่องรองเรียน) 

o เปนขอมูลในระยเวลาอยางนอย  6  เดือนแรกของป พ.ศ.
2564 

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 แสดงการดําเนนิการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปดโอกาสใหผู
สวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจของ
หนวยงาน  ยกตัวอยางเชน รวมวางแผน  รวมดําเนินการ  รวม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  หรือรวมติดตามประเมินผล  เปนตน 

o เปนการดําเนินการในป พ.ศ.2564 

ทุกสํานัก/
กอง 

 

ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันทุจริต เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการเผยแพร

ขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงานให

สาธารณชนไดรับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก เจตจํานงสุจริต

ของผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายใน

เพ่ือสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงการให

ความสําคัญตอผลการประเมินเพ่ือ นําไปสูการจัดทํามาตรการสงเสริมความโปรงใสภายในหนวยงาน และมี

การกํากับติดตามการนําไปสูการปฏิบัติ อยางเปนรูปธรรม  

ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัดยอย (10 ขอมูล) ดังนี้  
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ตัวชี้วัดที่ยอยที่  10.1  การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต 

เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร 

 

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.2564 

ทุกสํานัก/
กอง 

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อปองกันการทุจริต 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล หนวยงาน
รับผิดชอบ 

O36 การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต
ประจําป 

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือ
การปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิด
การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน
สวนรวมของหนวยงาน 

o มีขอมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอยางเชน 
เหตุการณความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการ
และการดําเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เปน
ตน  

o เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2564 

กองวิชาการฯ 

O37 การดําเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยง
การทุจริต 

o แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ
ความเสี่ยงในกรณีที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิด
การขัดกันระหวาง ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน
สวนรวมของหนวยงาน  

o เปนกิจกรรมหรือการดําเนินการที่สอดคลองกับมาตรการ
หรือการดําเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามขอ 
O36  

o เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2564 

กองวิชาการฯ 
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การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล หนวยงาน
รับผิดชอบ 

O38 การเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกร 

o แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมของหนวยงานที่แสดง
ถึงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาที่ของ
หนวยงานมีทัศนคติ คานิยมในการปฏิบัติงานอยาง
ซื่อสัตยสุจริต อยางชัดเจน  

o เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2564  

ทุกสํานัก/
กอง 

 

แผนปองกันการทุจริต 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล หนวยงาน
รับผิดชอบ 

O39 แผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต 

o แสดงแผนปฏิบัติการท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันการ
ทุจริตหรือพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสของ
หนวยงาน  

o มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอยางเชน โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ ชวงเวลาดําเนินการ เปนตน  

o เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชครอบคลุมป พ.ศ. 2564 

กองวิชาการฯ 

O40 รายงานการกํากับ
ติดตามการ
ดําเนินการปองกัน
การทุจริตประจําป  
รอบ  6  เดือน 

o แสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต  ตามขอ O39  

o มีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา  ยกตัวอยางเชน 
ความกาวหนาการดําเนินการแตละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณท่ีใชดําเนินงาน เปนตน  

o เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2564 

กองวิชาการฯ 

O41 รายงานผลการ
ดําเนินการปองกัน
การทุจริตประจําป 

o แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริต  

o มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการ ยกตัวอยาง
เชน ผลการดําเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช
จ าย งบประมาณ ปญหา อุปสรรค ขอ เสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย เปนตน   

o ใชรายงานผลของป พ.ศ. 2563 

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. 
2563   

o มีขอมูลรายละเอียดการวิ เคราะห  ยกตัวอยางเชน 
ประเด็นที่เปนขอบกพรองหรือจุดออนท่ีจะตองแกไขโดย
เรงดวนที่มีความสอดคลองกับผลการประเมินฯ  ประเด็น
ที่จะตองพัฒนาใหดีขึ้น แนวทางการนําผลการวิเคราะห
ไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน เปนตน  

o มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใส ภายในหนวยงานใหดีขึ้น ซึ่งสอดคลองตามผล
การวิเคราะหผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดตางๆ 
ยกตัวอยางเชน การกําหนดผูรับผิดชอบหรือผูที่เก่ียวของ 
การกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนว
ทางการกํากับ ติดตามใหนําไปสูการปฏิบัติและการ
รายงานผล เปนตน  

กองวิชาการฯ 

O43 การดําเนินการตาม
มาตรการสงเสริม
คุณธรรมและความ
โปรงใสภายใน
หนวยงาน 

o แสดงผลการดําเนนิการตามมาตรการเพื่อสงเสริมคุณธรรม
และความโปรงใสภายในหนวยงาน  

o มีขอมูลรายละเอียดการนํามาตรการเพ่ือสงเสริมคุณธรรม
และความโปรงใสภายในหนวยงานในขอ O42 ไปสูการปฏบิัติ
อยางเปนรูปธรรม    

o เปนการดําเนนิการในป พ.ศ. 2564  

กองวิชาการฯ 

บทสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (Integrity  and  Transparency Assessment : ITA)  ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2564 

เมื่อนําผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลเมือง 

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

วิเคราะหความเสี่ยงในประเด็นที่เปนขอบกพรองหรือจุดออนที่จะตองแกไขโดยเรงดวน  โดยการดําเนินการ

ตามแนวทางการดําเนินงาน  ในแตละประเด็นประกอบกับการกําหนดหนวยงานรับผิดชอบในแตละ

ประเด็นตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564  แลวคาดวาจะทํา

ใหความเสี่ยงในดานการทุจริตในหนวยงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุจะหมดไปหรืออยูในระดับที่ควบคุมไดดวย

มาตรการที่กําหนด 

กองวิชาการและแผนงาน  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
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