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ค าน า 

 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity 
and Transparency Assessment-ITA)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูล
ผลการประเมิน  รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  (Good Governance)  ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ
ระดับสากล 
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  ฉบับนี้  ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง  ๑๐  ตัวชี้วัด  ได้แก่  (๑)  การปฏิบัติหน้าที่  
(๒)  การใช้งบประมาณ  (๓)  การใช้อ านาจ  (๔)  การใช้ทรัพย์สินของราชการ  (๕)  การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
(๖)  คุณภาพการด าเนินงาน  (๗)  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  (๘)  การปรับปรุงระบบการท างาน  (๙)  การ
เปิดเผยข้อมูล  และ  (๑๐)  การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
(Internal)  การรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (External)  และการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  (Open Data)  ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ผลการประเมินครั้งนี้จะ
ช่วยสนับสนุน  ส่งเสริม  และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล  และ
ประการส าคัญ  คือ  ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ  ซึ่งจะสามารถ
สะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ  และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต  
(Corruption Perception Index : CPI)  ของประเทศให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
       ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
         มีนาคม  ๒๕๖๓ 
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๑.  หลักเกณฑ์และเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ส านักงาน  ป.ป.ช.)           
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต  และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม  โดยใช้ชื่อว่า  “การประเมิน  
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)”  ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  ๓  
(พ.ศ.  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมแบะความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น  “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”  ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ
จะต้องด าเนินการ  โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทาง
ในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
 
๒.  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใน  (ITA)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  มีค่า
คะแนนเท่ากับ  ๗๖.๒๐  คะแนน  อยู่ในระดับ  B 

เมื่อพิจารณาตามอันดับคะแนนและตามตัวชี้วัดพบว่า  แบบวัดการรับรู้  IIT  มีระดับผล
คะแนน  ดังนี้   ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๘๙.๑๐  ตัวชี้ วัดการใช้อ านาจ            
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๗๙.๐๑  ตัวช้ีวัดการใช้งบประมาณ  ได้คะแนนร้อยละ  ๗๗.๑๔  ตัวชี้วัดการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต  ได้คะแนนร้อยละ  ๗๖.๓๑  และตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  ได้คะแนน          
ร้อยละ  ๗๕.๒๑  และแบบวัดการรับรู้  EIT  ได้คะแนนต่ าสุดเท่ากับร้อยละ  ๖๓.๙๖    

สรุปได้ว่า  จุดแข็งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  คือแบบวัดการรับรู้  IIT  ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากับร้อยละ  ๘๙.๑๐  คือตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่  และตัวชี้วัดที่  ๔  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
ได้คะแนนต่ าสุดเท่ากับร้อยละ  ๗๕.๒๑  และแบบวัดการรับรู้  EIT  ตัวชี้วัดที่จะต้องพัฒนาเนื่องจาก                  
ได้คะแนนต่ า  คือตัวชี้วัดที่  ๘  การปรับปรุงระบบการท างาน  ได้เท่ากับร้อยละ  ๖๙.๕๗  และตัวชี้วัดที่  ๗  
ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนนต่ าสุดเท่ากับร้อยละ  ๖๓.๙๖ 
 
๓.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  จ าแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์  อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  มีผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง  และจุดอ่อนที่จะต้องพัฒนาดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑  จุดแข็ง  (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ  ๙๐)  ตัวชี้วัดที่  ๙  จ านวน  ๓  ตวัชี้วัด คือ   
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   -  ตัวชี้วัดที่  ๙  การเปิดเผยข้อมูล  ตัวชี้วัดที่  ๙.๑  ข้อมูลพ้ืนฐานตัวชี้วัดที่  ๙.๒  
การบริหารงาน  และตัวชี้วัดย่อยที่  ๙.๔  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ  ๑๐๐  เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือเปิดเผยการ
ด าเนินการต่างๆ  ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ  ซึ่ง เป็นการเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานได้อย่างชัดเจน
สะดวก  ไม่ซับซ้อน 
  ๓.๒  จุดอ่อนที่ต้องพัฒนา  (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ  ๙๐)  จ านวน  ๖  ตัวชี้วัดตาม
อันดับคะแนน  ดังต่อไปนี้   

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (IIT)  คือ 
   (๑)  ตัวชี้วัดที่  ๑  การปฏิบัติหน้าที่  โดยรวมคะแนนเท่ากับร้อยละ  ๘๙.๑๐          
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร                   
ในหน่วยงานของตนเอง  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน  มีความโปร่งใส  
ปฏิบัติงาน  หรือด าเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้  สะท้อนให้เห็นว่า  หน่วยงานมีแนวโน้มการ
ด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักความโปร่งใส  และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ อย่างไรก็ดี  หน่วยงาน                  
ควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการปฏิบัติงานขอบบุคลากรในการให้บริการ  แก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มา
ติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 
   (๒)  ตัวชี้วัดที่  ๓  การใช้อ านาจ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๗๙.๐๑       
เป็นคะแนน  จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญช า        
ของตนเอง  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน  การประเมินผล  การปฏิบัติงาน  การคัดเลือก
บุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ  ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  เห็นได้ว่า  บุคลากร
ภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 
   (๓)  ตัวชี้วัดที่  ๒  การใช้งบประมาณ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๗๗.๑๔  
เป็นคะแนนจากการประเมิน  การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ  ของหน่วยงาน          
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  นับตั้งแต่การจัดท าแผน  การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส  ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า  
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง  การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรการ
ภายในเรื่องต่างๆ  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  หรือค่าเดินทาง  ฯลฯ  ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อ  จัดจ้าง  
และการตรวจรับพัสดุด้วย  เห็นได้ว่าหน่วยงานควรให้ความส าคัญ  กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน        
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 
   (๔)  ตัวชี้วัดที่  ๕  การแก้ไขปัญหาการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  
๗๖.๓๑  เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ
หน่วยงาน  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง                 
โดยหน่วยงานมีการจัดท าแผนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 
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   (๕)  ตัวชี้วัดที่  ๔  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ     
ร้อยละ  ๗๕.๒๑  เป็นคะแนนจาการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน  ต่อการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ  ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน  ในการน าทรัพย์สินของทางราชการของ
หน่วยงานไปเป็นของตนเอง  หรือน าไปให้ผู้อ่ืนและพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ  ทั้งการ
ยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน  และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน  ซึ่งหน่วยงานจะต้องมี
กระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก  เห็นได้ว่า  หน่วยงานควรจะมีการจัดท าบันทึกข้อตกลง
หรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายการน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว 
  แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (EIT)  มีจุดอ่อนที่ต้องพัฒนา  คือ               

(๑)  ตัวชี้วัดที่  ๖  คุณภาพการด าเนินงาน  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  
๗๗.๑๓  เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้มารับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ภายนอกของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  
โดยยึดหลักตามมาตรฐาน  ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  เห็ นได้ว่า  ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน  ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ  ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือประโยชน์
สาธารณะ  และไม่มีการเรียกรับสินบน  แต่ทั้งนี้  ควรมีการพัฒนาปรับปรุง  เพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น
ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน  เข้าถึงง่าย  ไม่ซับซ้อน  อีกทั้งควรมีช่องทางที่
หลากหลายช่องทาง  เช่น  website , Instagram , Facebook ฯลฯ  ควรมีช่องทางในการแจ้งเบาะแส
การทุจริตแยกออกจากช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป  และช่องทางการร้องเรียนการทุจริต  แบ่งเป็น  
๒  ช่องทางบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เป็นต้น  หรือ  อาจมีสายด่วน  หรือช่องทางอ่ืนๆ  ตามความ
เหมาะสม 
   (๒)  ตัวชี้วัดที่  ๗  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  
๖๓.๙๖  เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของ
หน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ  
ต่อสาธารณชนที่ควรรับทราบ  รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน  การใช้บริการ  นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย  
ซึ่งจะสะท้องถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
   (๓)  ตัวชี้วัดที่  ๘  การปรับปรุงระบบการท างาน  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  
๖๙.๗๕  เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้  การรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อราชการ  ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอกของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงาน  ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น  รวมถึงการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน  เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการ 
 



- ๕ - 

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง  พัฒนาการด าเนินงาน  เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการด้วย   

ตัวช้ีวัดที่  ๙  การเปิดเผยข้อมูล  มีจุดอ่อนที่ต้องพัฒนา  คือ 
  ตัวชี้วัดย่อยท่ี  ๙.๒  การบริหารงาน  

-  แผนการด าเนินงาน  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๐.๐๐  ประเด็นการตรวจ  รายงาน
การก ากับติดตามการด าเนินงาน  ประจ าปี  รอบ  ๖  เดือน  ควรด าเนินการปรับปรุงจัดท ารายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันทุกรอบ  ๖  เดือน                

-  การปฏิบัติงาน  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๐.๐๐  เป็นการเปิดเผยข้อมูลการ
ปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ประเด็นการตรวจ  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานไม่พบคู่ มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  ทั้งนี้  ควรมีการพัฒนาปรับปรุงและน าคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงาน  น ามาเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์
ของหน่วยงาน  และง่ายต่อการค้นหา  ไม่ซับซ้อน   

-  การให้บริการ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๐.๐๐  เป็นการเปิดเผยข้อมูลการบริการ
ผ่านเว็บไซต์  อาทิเช่น  คนที่มารับบริการไม่ต้องเข้ามาหน่วยงาน  สามารถติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานได้  เช่น  การจ่ายภาษีออนไลน์  การขอใช้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษาฯ  ผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน  เป็นต้น 
  ตัวชี้วัดที่  ๙.๓  การบริการเงินงบประมาณ  

-  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี   โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๐.๐๐              
เป็นประเด็นการตรวจแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  ปี  ๒๕๖๒  ไม่สามารถเปิดดูข้อมูลได้  สาเหตุ           
เกิดจากการวางบนเว็บไซต์ซับซ้อน  ยากต่อการค้นหา 
  ตัวชี้วัดที่  ๙.๕  การส่งเสริมความโปร่งใส   

-  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๐.๐๐  เป็นประเด็น
การตรวจช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ควรพัฒนาและปรับปรุงจัดให้มีช่องทางการแจ้ง  โดยแยกเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ท่ัวไป  และเรื่องร้องเรียนการทุจริต  เป็นการเฉพาะผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน   

-  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๐.๐๐  
ประเด็นการตรวจข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปีควรพัฒนาปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูล  หากไม่
มีข้อมูลในประเด็นนี้  ให้รายงานข้อมูลการร้องเรียนการทุจริตประจ าปี  และประกาศในเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
โดยท าเป็นหนังสือบันทึกข้อความเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  และน าบันทึกนั้นประกาศใน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน  ว่าไม่มีการร้องเรียนการทุจริต  และค้นหาในเว็บไซต์ได้โดยง่าย  ไม่ซับซ้อน  หรือจัดท า
แบบสอบถามบนเว็บไซต์ในรูปแบบของ  to know ? / Ask Questions   เป็นต้น 
   
 
 



- ๖ – 

สรุป  การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (OIT)  การป้องกันการทุจริต  ผู้บริหารควรแสดง
เจตจ านงหรือค ามัน่สัญญาว่า  จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใส  และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจ าปีให้ชัดเจน  และเผยแพร่ต่อสาธารณะ  พร้อมทั้งให้
กลุ่มองค์กรชุมชน  มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  เช่น  เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

๔.  ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 ๔.๑  ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (Internal)  ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากับร้อยละ  ๘๙.๑๐  อยู่ในระดับดี  บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตาม
หลักการความโปร่งในและมีมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่  โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความ
ไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล  โดยสิ่ง
ที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่  ๕  การแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 

- เป็นการรับรู้เกี่ยวกับการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน 

- ให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการ
ต่อต้าน  การทุจริต  อย่างจริงจัง  โดย
หน่วยงานมีการจัดท าแผนด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  เพ่ือให้เกิดการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 
 

ตัวชี้วัดที่  ๔  การใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ 

(๑)  เป็นการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน  ต่อการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
(๒) มีขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้งานใน
หน่วยงานและการยืมโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงาน 
(๓) การขอยืมทรัพย์สินของราชการไป
ใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 
(๔) การก ากับดูแลและตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ           
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว  กลุ่มหรือพวกพ้อง 

(๑) สร้างแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ  โดยจัดท า
มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
(๒) มีข้ันตอนการขออนุญาตการขอยืมที่
ถูกต้อง 
(๓) สร้างมาตรฐานการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
(๔) หน่วยงานจัดท าข้อตกลงหรือประกาศ      
ให้บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่น า
ทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์
ส่วนตัว  และประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืม
ทรัพย์สินดังกล่าว  ให้บุคคลภายในและ
ภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน  และ
น าไปประกาศบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

 
 



- ๗ – 

 ๔.๒  ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (External)  
ตัวชี้วัดที่  ๗  ประสิทธิภาการสื่อสาร  ได้คะแนนเฉลี่ยต่ าสุด  ร้อยละ  ๖๓.๙๖  บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานต้อง
พัฒนาและปรับปรุง  ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน             
โดยหน่วยงานต้องยึดหลักตามมาตรฐาน  ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้  และปรับปรุงประสิทธิภาพการ
สื่อสารหลากหลายช่องทาง  อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่  ๗  ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 

- เป็นการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มา
ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่
ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ       
ต่อสาธารณชนที่ควรรับทราบ 

- หน่วยงานต้องจัดท าการเผยแพร่ข้อมูล       
ในหลากหลายช่องทางให้ผู้รับบริการ  ผู้มา
ติดต่อราชการ  สามารถแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงานการใช้บริการ 
- จัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการ  ผู้มา
รับบริการมีช่องทางร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
- จัดให้มีหลากหลายช่องทาง  เช่น  Website 
, Instagram , Facebook ฯลฯ 
 

ตัวชี้วัดที่  ๘  การปรับปรุง
ระบบการท างาน 

- เป็นการประเมินการรับรู้ของ
ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อราชการ  ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงาน
ต่อการปรับปรุงระบบการท างาน 

- ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานทั้งการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่  และกระบวนการท างานของ
หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 
- น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน  
เพ่ือให้เกิดความสะดวก  รวดเร็วมากขึ้น 
- หน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ  หรือผู้มาติดต่อราชการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงการพัฒนาการ
ด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๘ – 

 
 ๔.๓  ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (OIT)  ตัวชี้วัดที่  ๙  การเปิดเผย
ข้อมูล  โดยรวมคะแนนเฉลี่ย  ๘๑.๖๔  และตัวชี้วัดที่  ๑๐  การป้องกันการทุจริต  โดยรวมคะแนนเฉลี่ย  
๗๕.๐๐  บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงาน  หน่วยงานต้องด าเนินการพัฒนา  ปรับปรุง  เปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน  
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ  ของหน่วยงานให้สาธารณะชนทราบใน  ๖  ประเด็น  มี
รานละเอียด  ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่  ๙  การเปิดเผย
ข้อมูล 

(๑)  การบริหารงาน 
   -  แผนการด าเนินงานประเด็น
รายงานการก ากับติดตาม            
การด าเนินงานประจ าปีรอบ  ๖  เดือน   
ไมพ่บข้อมูลที่ตรงกับประเด็นการตรวจ 
(๒) การปฏิบัติงาน 
   -  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
ไม่พบเป็นคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  ของเจ้าหน้าที่ 
(๓) การให้บริการ 
   - การให้บริการ  E-Service  ควรจัด
ให้มีช่องทางการให้บริการ  เช่น  แสดง
ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ
ขอรับบริการตามอ านาจหน้าที่  
ภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ผู้ขอรับบริการ  และสามารถเชื่อม
โยมไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน 

(๑)  จัดท ารายงานการก ากับติดตาม  การ
ด าเนินงานประจ าปี  รอบ  ๖  เดือน  ให้เป็น
ปัจจุบัน  และน าข้อมูลไปเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
(๒)  จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการในสังกัด  และน าเปิดเผย
ข้อมูลลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
(๓) การให้บริการ 
   - การให้บริการ  E-Service  ควรจัดให้มี
ช่องทางการให้บริการ  เช่น  แสดงช่องทางที่
บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตาม
อ านาจหน้าที่  ภารกิจของหน่วยงานผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ  และสามารถเชื่อม
โยมไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- ๙ - 
 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่  ๙  การเปิดเผย
ข้อมูล 

(๔) การบริหารเงินงบประมาณ   
   - ประเด็นแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี  ปี  ๒๕๖๒   
ไม่สามารถเข้าดูได้ 
(๕)  การส่งเสริมความโปร่งใส 
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
   - ประเด็นช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 
   - บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   
มีช่องทางเดียวในการให้บริการ
บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก    
คือร้องเรียนร้องทุกข์ท่ัวไปเท่านั้น 
(๖) ประเด็นข้อมูลเชิงสถิติ            
เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี   
ไม่มีข้อมูล 

(๔) ปรับปรุงข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลใน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน  ไม่ซับซ้อน  และ
สะดวกต่อการค้นหาข้อมูล 
 
(๕) ควรจัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตเป็นการเฉพาะผ่านเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน  เช่น  แยกเป็น  ๒  ช่องทาง 
คือ  ๑. ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ท่ัวไป 
      ๒. ช่องทางร้องเรียนการทุจริต 
 
 
 
 
(๖) ควรพัฒนาปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูล  
หากไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี   
ให้รายงานข้อมูลการร้องเรียนการทุจริต
ประจ าปี และประกาศลงในเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน  โดยท าเป็นหนังสือบันทึกข้อความ  
เสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  และน าบันทึกนั้นประกาศใน
เว็บไซต์ของหน่วยงานและค้นหาในเว็บไซต์ได้
โดยง่าย  ไม่ซับซ้อน  และหรือท า
แบบสอบถาม  หรือแบบฟอร์มกรอกข้อมูล  
เป็นต้น 
 

ตัวชี้วัดที่  ๑๐ การป้องกัน
การทุจริต 

(๑) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 
   -  เจตจ านงสุจริต ของผู้บริหาร 
 
 
 

(๑) ผู้บริหารควรแสดงเจตจ านงหรือค ามั่น
สัญญาสูงสุด  ว่าจะปฏิบัติงานและบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล และมีการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริต 

 
 
 
 



 
- ๑๐ - 

๕.  ประเด็นที่จะต้องพัฒนา  เนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด  คือตัวชี้วัดที่  ๗  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ           
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๖๓.๙๖  ตัวชี้วัดที่  ๙  การปรับปรุงระบบการท างาน  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  
๖๙.๗๕  และตัวชี้วัดที่  ๑๐  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๖๓.๙๖  ซึ่งประเมินจากการ
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 ๕.๑  ตัวชี้วัดที่  ๗  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

ตัวช้ีวัด หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ยคะแนน 
ตัวชี้วัดที่  ๗  
การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

(๑) บุคลากรในหน่วยงานของท่าน  มีการเอาทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้เป็นของส่วนตัว  หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
มากน้อยเพียงใด 

๘๙.๖๓ 

(๒)  ขั้นตอนการขออนุญาต  เพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน  มีความสะดวกมากน้องเพียงใด 

๖๓.๖๑ 

(๓)  กรณีท่ีต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน  
บุคคลในหน่วยงานของท่านมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง          
มากน้องเพียงใด 

๗๐.๗๘ 

(๔)  บุคคลภายนอกหรือเอกชน  มีการน าทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้  โดยไม่ขออนุญาตอย่างถูกต้อง  จากหน่วยงานของท่าน
มากน้องเพียงใด 

๘๕.๖๕ 

(๕)  ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน  เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง  มากน้อยเพียงใด 

๗๐.๑๖ 

(๖) หน่วยงานของท่านมีการก ากับดูแล  และตรวจสอบการ    
ใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง  มากน้อยเพียงใด 

๗๑.๔๑ 

 
 ผลประเมินข้างต้น  ชี้ให้เห็นว่า  สิ่งที่ควรพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น  คือ  หน่วยงานควร
ให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  โดยหน่วยงานควรก าหนดมาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  นอกจากนี้  หน่วยงานต้องจัดท าข้อตกลงหรือ
ประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายไม่น าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตั ว  มีการจัดท า
ประกาศ  ข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน  ให้บุคคลภายในและ
ภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน   
 
 
 
 
 



 
- ๑๑ - 

 ๕.๒  ตัวชี้วัดที่  ๙  การปรับปรุงการท างาน 
ตัวช้ีวัด หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ยคะแนน 

ตัวชี้วัดที่  ๙  
การปรับปรุงการ
ท างาน 

(๑) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ  มีการปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ  ให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

๗๔.๒๑ 

(๒) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น  มากน้อยเพียงใด 

๖๗.๓๑ 

(๓) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ  มีการน าเทคโนโลยี  มาใช้ในการ
ด าเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความสะดวก  รวดเร็วมากขึ้น 
หรือไม่ 

๖๐.๒๙ 

(๔) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ  เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ             
ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน           
ได้ดีขึ้น  มากน้อยเพียงใด 

๖๙.๘๗ 

(๕) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ  มีการปรับปรุงการด าเนินงาน             
/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น  มากน้อยเพียงใด 

๗๖.๑๙ 

 
 ผลการประเมินข้างต้น  ชี้ให้เห็นว่า  ควรมีการพัฒนาปรับปรุง  เพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น            
ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน  เข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อน  อีกทั้งควรมีช่องทาง             
ที่หลากหลายช่องทาง  เช่น  Website , Instagram , Facebook ฯลฯ  ควรมีช่องทางการแจ้งเบาะแส           
การทุจริต  แยกช่องทางออกเป็นช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์  และช่องทางการร้องเรียนการทุจริต  หรือ
ช่องทางอ่ืน  ตามความเหมาะสม 
 
 ๕.๓  ตัวชี้วัดที่  ๑๐  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ตัวช้ีวัด หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ยคะแนน 
ตัวชี้วัดที่  ๑๐  
ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

(๑)  เข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อน  มีช่องทางหลากหลาย ๖๙.๔๗ 
 

(๒) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน  มากน้องเพียงใด 

๖๖.๘๒ 

(๓) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีช่องทางรับฟังค าติชม  หรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน / การให้บริการหรือไม่ 

๕๗.๓๕ 

(๔) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการชี้แจงและตอบค าถาม  เมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน  มากน้อง
เพียงใด 

๗๐.๒๕ 

(๕) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ  มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 

๕๕.๘๘ 



 
- ๑๒ - 

 ผลการประเมินข้างต้น  ชี้ให้เห็นว่าควรมีการด าเนินการพัฒนาปรับปรุง  คือ  
 ๑.  หน่วยงานควรจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  สามารถแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน  การใช้บริการนอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มี
ช่องทาง  ให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย  ซึ่งจะสะท้อนถึงการ
สื่อสารกับผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.  จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อ
สอบถาม  หรือขอข้อมูล  หรือรับฟังค าติชม / แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน / การให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เช่น 
  -  จัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลการบริการหรือการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ตลอดระยะเวลาท าการ 
  -  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการติดต่อ
สอบถามหรือขอข้อมูล  หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  -  จัดให้มีช่องทางสื่อสารในรูปแบบต่างๆ  เช่นการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม  กล่อง หรือ ตู้รับฟัง
ความคิดเห็น / การประชุมรับฟังความคิดเห็น / การสัมภาษณ์รายบุคคล  สื่อสังคมออนไลน์  เป็นต้น 
 ๓.  เผยแพร่ผลงาน  และข้อมูลที่ เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้ เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์              
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  และสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืนๆ  และช่องทางที่หลากหลาย  อาทิ  
บอร์ดประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน  หรือสื่อสิ่งพิมพ์ / วารสารประชาสัมพันธ์ / จดหมายข่าวเผยแพร่ให้กับ
หน่วยงานต่างๆ  หอกระจายข่าว  เสียงวิทยุชุมชน  วิทยุกระจายเสียง / การจัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ / 
การโฆษณาผ่านรถกระจายเสียง / การจัดแถลง / การจัดนิทรรศการ ฯลฯ 
 
๖.  ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรฐานเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น  ดังนี้ 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
(๑)  มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 

จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง 

ส านักปลัดฯ 
กองพัสดุฯ 

- รายงาน
ความก้าวหน้าและ
สรุปผล  
ณ  สิ้นปีงบประมาณ (๒) ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๑) ฝึกอบรมหรือประชุม
พนักงานหน่วยงานเพ่ือให้
ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

ส านักปลัดฯ 

 
 
 



 
- ๑๓ – 

 
มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

(๓) ให้ความรู้เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศของ
หน่วยงาน 

ส านักปลัดฯ รายงานความคืบหน้า
และสรุปผล          
ณ  สิ้นปีงบประมาณ 

(๔) การจัดท าประกาศข้อปฏิบัติใน
การขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

มีการจัดท าประกาศข้อปฏิบัติ
ในการขอยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้บุคคลภายในและภายนอก
หน่วยงานทราบให้ชัดเจน 

ส านักปลัดฯ 
กองพัสดุฯ 

(๕) การเปิดเผยข้อมูล  ข้อเท็จจริง
แก่ ผู้ ม า ใช้ บ ริ ก า รอย่ า งถู กต้ อ ง  
ตรงไปตรงมา  และมีแนวทางในการ
ให้ผู้มาติดต่ออย่างโปร่งใส 

จัดท าประกาศไม่ เ รี ยกร้ อ ง
ประโยชน์ อ่ืนใดในการปฏิบัติ
หน้าที่ และมีการจัดท าประกาศ
ไม่ เรียกรับผลประโยชน์หรือ
ทรัพย์สินใดๆ 

ส านักปลัดฯ 

(๖ )  การตรวจสอบและต่ ออายุ
เว็บไซต์ให้ทันก าหนดเวลา  พร้อมที่
จะเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ 

ผู้รับผิดชอบดูแลระบบ
ตรวจสอบและปรับปรุงอัพเดต
เว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็น
ปัจจุบัน  ตลอดเวลา 

ส านักปลัดฯ 

(๗) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงการด าเนินงาน 

เพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ร้องเรียนร้องทุกข์  และช่องทาง  
การร้องเรียนการทุจริต           
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้บุคลากร
ภายใน  และสาธารณชน
รับทราบ 

ส านักปลัดฯ 

(๘) มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาพัฒนาการปฏิบัติงานให้โปร่งใส  
มีประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน  เช่น  การขอใช้
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  
พรรษาฯ  และการแจ้งเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์ 

- จั ดให้มีช่ องทางการขอใช้
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  
๘๐  พรรษาฯ  บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน  เข้าถึงง่ายสะดวก
ต่อการติอต่อ 

ส านักปลัดฯ 

 



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


