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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

********************************* 
 

คำนำ 
 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมาย  ได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการประเมิน  รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนา และยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม  เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  ฉบับนี้ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ 
(3) การใช้อำนาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดำเนินงาน (7) 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริต  
โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal)        การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้เสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผล
คะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.256 
 

  เพ่ือเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน  เพ่ือเป็นการยกระดับการดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในปี
ต่อไป    
 

ฝ่ายอำนวยการ  

โทรศัพท์/โทรสาร 043-816061  
E-mail : info@kalasin-pao.go.th 

www.ksn-pao.go.th 

mailto:info@kalasin-pao.go.th
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1. หลักการและเหตุผล 
  สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)   
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต  และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม  โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment–ITA) ” 
ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์
ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริต
เชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ     โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน
ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา      และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เท่ากับ 98.17 คะแนน สูงกว่าค่า
เป้าหมายที่กำหนดเกณฑ์ไว้คือ 85 คะแนน อยู่ในระดับ AA 
  เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า  
  (1) การปฏิบัติหน้าที่    ได้คะแนนร้อยละ 98.16  
  (2) การใช้งบประมาณ    ได้คะแนนร้อยละ 95.81  
  (3) การใช้อำนาจ    ได้คะแนนร้อยละ 97.49  
  (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ   ได้คะแนนร้อยละ 95.81 
  (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต   ได้คะแนนร้อยละ 96.47  
  (6) คุณภาพการดำเนินงาน   ได้คะแนนร้อยละ 97.80 
  (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร   ได้คะแนนร้อยละ 96.65 
  (8) การปรับปรุงการทำงาน  ได้คะแนนร้อยละ 96.69 
  (9) การเปิดเผยข้อมูล    ได้คะแนนร้อยละ 100.00 
  (10) การป้องกันการทุจริต   ได้คะแนนร้อยละ 100.00 
  สรุปได้ว่าจุดแข็งของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์คือตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผย
ข้อมูล  ได้คะแนนร้อยละ 100.00  และ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนร้อยละ 100.00  
และตัวที่ชี้วัดที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือยกระดับคะแนนให้สูงขึ้น ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ  ได้คะแนนร้อยละ 95.81  ตัวชี้วัดที่  2  การใช้งบประมาณ  ได้คะแนนร้อยละ 95.81   ตัวชี้วัดที่ 5 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้คะแนนร้อยละ 96.47  ตัวชี้วัดที่ 7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนนร้อยละ 
96.65 และตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนร้อยละ 96.69 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามตัวชี้วัดขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ.2565 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นจุดแข็ง และจุดที่ต้อง
พัฒนาดังต่อไปนี้ 
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ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) มีค่า

คะแนนเท่ากับ 96.75 คะแนน โดยประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ มีผลคะแนน เท่ากับ 98.16 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มีผลคะแนน เท่ากับ 95.81 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ มีผลคะแนน เท่ากับ 97.59 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีผลคะแนน เท่ากับ 95.81 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ 96.47 คะแนน 

จากลำดับคะแนน พบว่า ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ และตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  มีค่า
คะแนนน้อยที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมีข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือ ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการดำเนินการตาม ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ -ข้อ i7 หน่วยงาน
ควรมีการเผยแพร่เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทราบ 
ข้อ i11 หน่วยงานควรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ โดยไม่เอ้ือ
ประโยชน์ให้แก่บุคคลรายใดรายหนึ่งอย่างเคร่งครัด ข้อ i12 หน่วยงานควรให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้งบประมาณของหน่วยงาน และเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ 
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ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีผล
คะแนน เท่ากับ 97.15  "คะแนน โดยประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้  

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน มีผลคะแนน เท่ากับ 97.80 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีผลคะแนน เท่ากับ 96.65 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน มีผลคะแนน เท่ากับ 96.69 คะแนน 

จากลำดับคะแนน พบว่า ตัวชี้วัดที่ 7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีค่าคะแนนน้อยที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมี
ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการดำเนินการตาม 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ข้อ e7 หน่วยงานควรมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์ 
หรือติดประกาศข้อมูลที่สาธารณชนให้ประชาชนรับทราบ ข้อ e9 หน่วยงานควรมีการชี้แจงและตอบคำถาม 
หรือข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างโปร่งใส หรือมีการประกาศหรือประชาสัมพันธ์เรื่อง
ดังกล่าวให้ประชาชนรับทราบ  และตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน  ข้อ e14 หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานการ
ให้บริการของหน่วยงาน 

ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีค่า
คะแนนเท่ากับ 100.00 คะแนน โดยประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล มีผลคะแนน เท่ากับ  100.00 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ 100.00 คะแนน 

ทั้ง 2 ตัวชี้วัด ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานที่คล้ายกัน คือ การเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้คะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open 
Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 10 การ
ป้องกันการทุจริต ที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานและควรพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ดีเยี่ยมตลอดไป   
 

 3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนน ร้อยละ 100  )จำนวน 2 ตัวชี้วัด  ได้แก่ 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ 100.00 จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น

ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ ใน 5 ประเด็น คือ 
(1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ 
แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี  และการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ  (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การ
บริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการร้องเรียน
การทุจริต  และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    
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    ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 100.00 จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ    ใน 2 ประเด็น  
คือ (1) การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริการ การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการ
ป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  และ (2) มาตรการ
ภายในเพ่ือการป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลด
น้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 
 
3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำที่สุด) จำนวน 4 ตัวชี้วัด  ได้แก่  
   ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละ 95.81 เป็นคะแนนจากการประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส  ไปจนถึง
ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์  หรือค่า
เดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความสำคัญ
กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเอง  
  ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อยละ 95.81  เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของทางราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้
ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืม
โดยบุคลากรภายนอกหน่วยงาน เห็นได้ว่าหน่วยงานมีการจัดทำแนวทางเก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ที่ถูกต้อง และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ และมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ 
     
  4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565  คะแนน 98.17   คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ AA  หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการได้สอดคล้องตามตัวชี้วัดและ
หลักเกณฑ์การประเมิน ITA มาก อย่างไรก็ดี มีประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
โดยกำหนดเป็นมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสด้าน  IIT และ EIT ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน มาตรการ การดำเนินการ 
ตัวชี้วัดที่ 2การใช้
งบประมาณ 

ประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่
อย่างโปร่งใส  ไปจนถึงลักษณะการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่าง
คุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่
เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่อง
ต่างๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจ
รับพัสดุด้วย เห็นได้ว่าหน่วยงานให้
ค วามสำคัญ กั บ ก าร เปิ ด โอกาส ให้
บุ ค ล ากรภ าย ใน มี ส่ วน ร่ วม ใน การ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเอง  
 

1. มีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่
ชัดเจน 
2. มีการประกาศ 
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้
จ่ายงบประมาณ 
3. มาตรการดำเนินงาน
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

1. จั ด ท ำ แ ผ น ก า ร
ป ฎิ บั ติ ง า น อ ย่ า ง
ชัดเจน 
2. ประชาสัมพันธ์ ติด
ประกาศแปนการใช้
จ่ายงบประมาณอย่าง
โปร่งใส 
3. เจ้าหน้าที่รับทราบ
แนวทางการปฎิบัติงาน
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

ประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของ
บุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของ
ทางราชการของหน่วยงานไปเป็นของ
ตนเองหรือนำไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรม
ในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ 
ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน
และการยื ม โดยบุ คลากรภ ายนอก
หน่วยงาน เห็นได้ว่าหน่วยงานมีการ
จัดทำแนวทางเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการที่ถูกต้อง และเผยแพร่
ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไป
ป ฏิ บั ติ  แ ล ะมี ก ารก ำกั บ ดู แ ล แล ะ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

1. มาตรการดำเนินงานใน
ก า ร ค ว บ คุ ม ก า ร น ำ
ทรัพย์สินของทางราชการ
ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 
2 .  แ น ว ท า ง ก า ร ใ ช้
ทรัพย์สินของทางราชการ 
3 .เผยแพร่ ให้ บุ คลากร
ภายในได้ รับทราบและ
นำไปปฏิบัติ  และมีการ
กำกับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

1 .จั ด ท ำ คู่ มื อ แ น ว
ทางการใช้ทรัพย์สิ น
ของทางราชการ 
2.เผยแพร่ให้บุคลากร
ภายในได้รับทราบและ
นำไปปฏิบัติ และมีการ
ก ำ กั บ ดู แ ล แ ล ะ
ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ใช้
ท รั พ ย์ สิ น ข อ งท า ง
ราชการ 

 
 
 
 



8 
 

 
การวิเคราะห์ผล ITA  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์   ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

5. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
- มาตรการ แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
ของทางราชการ  

- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
แนวทางการใช้ ยืม ทรัพย์สิน
ของทางราชการ  
- จัดทำแนวทาง แนวปฏิบัติใน
การยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
และประกาศให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน และประชาชน
ทราบ 

- สำนักปลัด - รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

- ให้ความรู้เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใน
การดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

- จัดทำประกาศไม่เรียกร้อง
ผลประโยชน์อื่นใดในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และมีการจัดทำ
ประกาศไม่เรียกรับ
ผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ  

- สำนักปลัด 

- ผู้บริหารแสดงเจตจำนง
หรือคำม่ันสัญญาในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต โปร่งใส และเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

- จัดทำประกาศเจตจำนง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

- สำนักปลัด 

- เปิดโอกาสให้กลุ่มองค์กร
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริต 

- แต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
- จั ด ให้ มี ช่ อ งท า ง ใน ก า ร
ตรวจสอบ/ร้องทุกข์/ร้องเรียน 

- สำนักปลัด 
- กองคลัง 

(3) การจัดทำประกาศข้อ
ปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการปฏิบัติงาน 
 

มีการจัดทำประกาศข้อปฏิบัติ 
ในการขอยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการปฏิบัติงาน ให้บุคคล
ภายในและภายนอกหน่วยงาน
ทราบให้ชัดเจน 
 

- สำนักปลัด 
- กองคลัง 

 


