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คำนำ 
 

  สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดพัฒนาเครื่องมือ
การประเมินเชิงบวก เพ่ือเปนมาตรฐานการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนัก    
ใหหนวยงานภาครัฐมีการดำเนินงานเปนไปอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA)” ซ่ึงถูกกำหนดเปนกลยุทธท่ีสำคัญตามตัวชี้วัดของแผนแมบทยุทธสาสตรชาติ   
ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561 - 2580 ) ถือเปนการยกระดับ             
ใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ใหเปนมาตรการปองกัน
การทุจริตเชิงรุกท่ีหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะตองดำเนินการโดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐท่ีเขารับ 
การประเมินไดรับทราบผลการประเมิน แนวทางในการพัฒนาและยกระดับหนวยงานในดานคุณธรรม   
และความโปรงใสในการดำเนินงานไดอยางเหมาะสม 
  สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดประกาศผล     
การประเมิน คุณ ธรรมและความโปรงใส ในการดำเนิน งานของหน วยงานภาครัฐ  (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2565    
และแจงรายละเอียดผลการประเมินในระบบ ITAS เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑการประเมินตามตัวชี้วัดท่ี 10 
การปองกันการทุจริต ตัวชี้วัดยอยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต ขอ O42 มาตรการ
สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน ท่ีกำหนดใหหนวยงานตองแสดงการวิ เคราะห                
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 โดยมีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห ยกตัวอยางเชน ประเด็นท่ีเปนขอบกพรองหรือจุดออน   
ท่ีจะตองแกไขและใหมีความสอดคลองกับผลการประเมินฯ ประเด็นท่ีจะตองพัฒนาใหดีข้ึน แนวทางการ  
นำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติงานของหนวยงาน เปนตน 
  เพ่ือใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
จังหวัดขอนแกน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 เปนไปดวยความเรียบรอย เกิดประสิทธิภาพ           
ในการดำเนินการและสนองนโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัดและนโยบายขององคการบริหาร     
สวนจังหวัดขอนแกน ฝายวินัยและสงเสริมคุณธรรม กองการเจาหนาท่ี ไดจัดทำรายงานการวิเคราะห     
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  

มีคะแนนเทากบั 96.70 คะแนน ระดับผลการประเมิน : AA 
 
 
 
 



 
รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน      

ของหนวยงานภาครัฐฉบับนี้ประกอบดวยผลคะแนนจากตัวชี้วัด ท้ัง 10 ตัวชี้วัด ไดแก 
 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 การแกไขปญหาการทุจริต 99.93 
2 การปฏิบัติหนาท่ี 99.73 
3 การใชอำนาจ 99.65 
4 การใชงบประมาณ 99.30 
5 การใชทรัพยสินของราชการ 99.30 
6 การเปดเผยขอมูล 97.50 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 96.88 
8 การปรับปรุงการทำงาน 96.41 
9 การปองกันการทุจริต 93.75 

10 คุณภาพการดำเนินงาน 92.41 
 
  โดยการประเมินผลจากการรับรูของผู มี ส วน ได ส วน เสียภายใน  (IIT) การรับรู              
ของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) และการเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบัน   
บนเว็บไซตของหนวยงาน ซ่ึงผลคะแนนครั้งนี้จะสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติงานของหนวยงานในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ.2565  
  ฝายวินัยและสงเสริมคุณธรรม กองการเจาหนาท่ี องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
หวังเปนอยางยิ่งวาผลการประเมินครั้งนี้จะชวยสนับสนุน สงเสริมและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ ทุกหนวยงานไดรวมกันขับเคลื่อน         
การดำเนินงาน ภาครัฐภายใตกรอบธรรมาภิบาลและประการสำคัญ คือ ไดมีบทบาทในการผลักดันกลไก   
ในการปองกันการทุจริตของประเทศ ซ่ึงจะสามารถสะทอนภาพลักษณเชิงบวกใหกับหนวยงานภาครัฐ  
และสงผลกระทบตอการยกระดับ คาดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)   
ของประเทศไทยใหมีอันดับและผลคะแนนท่ีดียิ่งข้ึนตอไป 
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สารบัญ 
 

เรื่อง           หนา 
 
หลักการและเหตุผล           1 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ อบจ.ขอนแกน     1 
การวิเคราะหขอมูล           1 
ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ อบจ.ขอนแกน   4 
ขอเสนอแนะในการยกระดับคาคะแนน ฯ         5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 1 - 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดพัฒนาเครื่องมือ
การประเมินเชิงบวก เพ่ือเปนมาตรฐานการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนัก    
ใหหนวยงานภาครัฐมีการดำเนินงานเปนไปอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA)” ซ่ึงถูกกำหนดเปนกลยุทธท่ีสำคัญตามตัวชี้วัดของแผนแมบทยุทธสาสตรชาติ   
ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติ มิชอบ (พ.ศ.2561 - 2580) ถือเปนการยกระดับ             
ใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ใหเปนมาตรการปองกัน
การทุจริตเชิงรุกท่ีหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะตองดำเนินการโดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐท่ีเขารับ 
การประเมินไดรับทราบผลการประเมิน แนวทางในการพัฒนาและยกระดับหนวยงานในดานคุณธรรม   
และความโปรงใสในการดำเนินงานไดอยางเหมาะสม 
 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขององคการบริหารสวน

จังหวัดขอนแกน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยภาพรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 96.70
ประกอบดวยผลคะแนนจากตัวชี้วัด ท้ัง 10 ตัวชี้วัด ไดแก 

 
อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 

1 การแกไขปญหาการทุจริต 99.93 
2 การปฏิบัติหนาท่ี 99.73 
3 การใชอำนาจ 99.65 
4 การใชงบประมาณ 99.30 
5 การใชทรัพยสินของราชการ 99.30 
6 การเปดเผยขอมูล 97.50 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 96.88 
8 การปรับปรุงการทำงาน 96.41 
9 การปองกันการทุจริต 93.75 

10 คุณภาพการดำเนินงาน 92.41 
 
  สรุปไดวา จุดแข็งท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนไดคะแนนสูงสุดเทากับ         
รอยละ 99.93 คือ ตัวชี้วัดท่ี 5 เรื่องการแกไขปญหาการทุจริต สวนท่ีจะตองพัฒนาเนื่องจากไดคะแนน
ต่ำสุด เทากับรอยละ 92.41 คือ ตัวชี้วัดท่ี 6 เรื่องคุณภาพการดำเนินงาน   
 

3. การวิเคราะหขอมูล 
   จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน จำแนกตามดัชนีการดำเนินงาน      
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 มีผลการวิเคราะหขอมูล        
ในแตละตัวชี้วัดท่ีแสดงใหเห็นถึงจุดแข็งและจุดท่ีจะตองพัฒนา ดังตอไปนี้ 
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   3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนมากกวารอยละ 95) จำนวน 8 ตัวชี้วัด คือ  
    3.1.1 ตัวชี้วัดท่ี 5 เรื่อง การแกไขปญหาการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับ
รอยละ 99.93 เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหา  
การทุจริตของหนวยงานในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการใหความสำคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตาน    
การทุจริตอยางจริงจังโดยหนวยงานมีการจัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต      
เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตอยางเปนรูปธรรม 
    3.1.2 ตัวชี้วัดท่ี 1 เรื่อง การปฏิบัติหนาท่ี โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 
99.73 เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในหนวยงานของตนเองในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส 
ปฏิบัติงานหรือดำเนินงานตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกำหนดไว สะทอนใหเห็นวาหนวยงานมีแนวโนม  
การดำเนินงานท่ีเปนไปตามหลักความโปรงใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แตอยางไรก็ดี หนวยงาน
ควรใหความสำคัญมากข้ึนในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการบริการแกผูมาติดตอท่ัวไปกับผูมาติดตอ       
ท่ีรูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน 
    3.1.3 ตัวชี้วัดท่ี 3 เรื่อง การใชอำนาจ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 99.65 
เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอำนาจของผูบังคับบัญชา    
ของตนเองในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร
เพ่ือใหสิทธิประโยชนตางๆ ซ่ึงจะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ เห็นไดวาบุคลากรภายใน
หนวยงานมีความเชื่อม่ันตอการใชอำนาจของผูบังคับบัญชาเก่ียวกับการมอบหมายงาน 
    3.1.4 ตัวชี้วัดท่ี 2 เรื่อง การใชงบประมาณ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 
99.30 เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดำเนินการตางๆ      
ของหนวยงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการใชจายงบประมาณนับตั้งแตการจัดทำแผนการใชจาย
งบประมาณประจำป และเผยแพรอยางโปรงใสไปจนถึงการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา 
เปนไปตามวัตถุประสงคและไมเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง การเบิกจายเงินของบุคลากรภายใน
เรื่องตางๆ เชน คาวัสดุอุปกรณสำนักงาน คาใชจายในการเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง
และการตรวจรับพัสดุดวย เห็นไดวาหนวยงานควรใหความสำคัญกับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายใน      
มีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานตนเองได 
    3.1.5 ตัวชี้วัดท่ี 4 เรื่อง การใชทรัพยสินของราชการ โดยรวมไดคะแนนเทากับ
รอยละ 99.30 เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสิน  
ของทางราชการในประเด็นท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพยสินของทางราชการ
ของหนวยงานเปนของตนเองหรือนำไปใหผู อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการ      
ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหนวยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหนวยงาน ซ่ึงหนวยงานจะตองมี
กระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและสะดวก เห็นไดวาหนวยงานควรจะมีการจัดแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง เพ่ือเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนำไปปฏิบัติ 
รวมถึงหนวยงานจะตองมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการดวย 
    3.1.6 ตัวชี้วัดท่ี 9 เรื่อง การเปดเผยขอมูล โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 
97.50 เปนคะแนนจากการเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงานเพ่ือเปดเผยขอมูลตางๆ 
ของหนวยงานใหสาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น  
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     (1) ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก โครงสราง ขอมูลผูบริหาร อำนาจหนาท่ี    
แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน ขอมูลการติดตอ กฎหมายท่ีเก่ียวของ การประชาสัมพันธ      
การปฏิสัมพันธขอมูล 
     (2) การบริหารงาน ไดแก การดำเนินงาน การปฏิบัติงาน การใหบริการ 
     (3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชงบประมาณประจำป 
และการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 
     (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป 
     (5) การสงเสริมความโปรงใส ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบและการเปดโอกาสใหเกอิดการมีสวนรวม ซ่ึงการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตน   
แสดงถึงการเปดเผยขอมูลความโปรงใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหนวยงานยังไมครอบคลุม   
และท่ัวถึง 
    3.1.7 ตัวชี้วัดท่ี 7 เรื่อง ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมไดคะแนนเทากับ  
รอยละ 96.88 เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย
ของหนวยงานตอประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงาน      
ในเรื่องตางๆ ตอสาธารณชน เห็นไดวาหนวยงานใหความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงาน  
ของหนวยงานและขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบ รวมท้ังการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ 
หรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงาน การใชบริการ นอกจากนี้
หนวยงานควรสรางการรับรูเก่ียวกับการจัดใหมีชองทางใหผูมาติดตอราชการสามารถรองเรียนการทุจริต
ของเจาหนาท่ีในหนวยงานดวย ซ่ึงจะสะทอนถึงการสื่อสารกับผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดสวนเสีย
อยางมีประสิทธิภาพ 
    3.1.8 ตัวชี้วัดท่ี 8 เรื่อง การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับ  
รอยละ 96.41 เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย
ของหนวยงานตอการปรับปรุงการทำงานในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ท้ังการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและกระบวนการทำงานของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช
ในการดำเนินงานเพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ซ่ึงหนวยงานควรมีกระบวนการเปดโอกาส     
ใหผูมารับบริการหรือผูมาติดตอเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพ่ือใหสอดคลอง    
กับความตองการดวย 
   3.2 จุดท่ีตองพัฒนา (ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนต่ำกวารอยละ 95) จำนวน 2 ตัวชี้วัด คือ 
    3.2.1 ตัวชี้วัดท่ี 10 เรื่อง การปองกันการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับ   
รอยละ 93.75 เปนคะแนนจากการเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บโซตของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยการ
ดำเนินงานตางๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบใน 2 ประเด็น คือ  
     (1) การดำเนินงานเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก เจตจำนงสุจริตของ
ผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต 
     (2) มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการสงเสริม
ความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน ซ่ึงการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนยังไมสามารถ
ดำเนินการตามแนวทางการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงานได  
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    3.2.2 ตัวชี้วัดท่ี 6 เรื่อง คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับ   
รอยละ 92.41 เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย
ของหนวยงานตอคุณภาพการดำเนินงานในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี          
โดยยึดหลักตามมาตรฐานข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกำหนดไวอยางเครงครัด เห็นไดวาประชาชน           
หรือผูรับบริการมีความเชื่อม่ันในคุณภาพการดำเนินงานของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐานข้ันตอน  
และระยะเวลาท่ีกำหนดไว มีการใหขอมูลท่ีชัดเจนแกผูรับบริการ ไมนำผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือ
ผลประโยชนสาธารณะ และไมพบวามีการเรียกรับสินบน แตท้ังนี้ควรมีการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือใหหนวยงาน
ไดคะแนนดีข้ึน ซ่ึงควรเผยแพรผลงานหรือขอมูลสาธารณะอยางชัดเจนเขาถึงงายไมซับซอน อีกท้ัง        
ควรมีชองทางท่ีหลากหลาย การบริการใหเกิดความโปรงใสปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการทำงานใหดียิ่งข้ึน
และเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงการดำเนินการ  
  

4. ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน 
  4.1 การประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) องคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกนไดมีการดำเนินการตามตัวชี้วัดท่ี 5 การแกปญหาการทุจริต ท่ีดีเยี่ยม ควรรักษา
มาตรฐานไว ท้ังนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ และตัวชี้วัด  
ท่ี 4 การใชทรัพยสินของทางราชการ ซ่ึงผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนา            
การดำเนินงานในตัวชี้วัดท่ีมีผลประเมินต่ำ โดยแยกเปนประเด็น ดังนี้ 
   4.1.1 ขอ I17 ประเด็น บุคลากรในหนวยงานบาฃรายไมทราบถึงแผนการ     
ใชจายงบประมาณในหนวยงานเทาท่ีควร หนวยงานควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพรและประชาสัมพันธ
แผนการใชจายงบประมาณประจำป (อางอิงจากขอ O๑๘) โดยอาจพิจารณาจัดประชุมชี้แจงแผนการ      
ใชจายงบประมาณประจำปใหแกบุคลากรภายในหนวยงาน หรืออาจจัดทำในสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบ
การสรุปขอมูล หรืออินโฟกราฟฟก หรือขาวประชาสัมพันธภายใน และเผยแพรใหบุคลากรภายใน
หนวยงานไดรับทราบอยางท่ัวถึงผานชองทางการสื่อสารตางๆ เชน ทางออนไลน (Line , Facebook)    
หรือบอรดประชาสัมพันธ เปนตน  
   4.1.2 ขอ I20 ประเด็นบุคลากรในหนวยงานบางรายมีการขอยืมทรัพยสิน   
ของทางราชการไปใชปฏิบัติงานอยางไมถูกตอง หนวยงานควรระบุข้ันตอนและแนวทางในการขอยืม
ทรัพยสินของทางราชการตามประเภทงานดานตางๆ ไวอยางชัดเจนในคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(อางอิงจากขอ O๑3) พรอมท้ังประชาสัมพันธคูมือ หรือแนวทางดังกลาวใหบุคลากรถึงปฏิบัติอยาง
เครงครัดและกำชับใหบุคลากรภายในหนวยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพยสินอยางถูกตอง 
  4.2 การประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) องคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกนไดมีการดำเนินการตามตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ท่ีดีเยี่ยม       
ควรรักษามาตรฐานไว ท้ังนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน 
ซ่ึงผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินต่ำ   
โดยแยกเปนประเด็น ดังนี้ 
   - ขอ E2 ประเด็นการปฏิบัติงาน/ใหบริการกับผูมาติดตอคนอ่ืนๆ อยางเทาเทียม
กันของเจาหนาท่ีของหนวยงาน หนวยงานควรวิเคราะหวาภารกิจหรือบริการแกผูท่ีมาติดตอหรือรับบริการ
ใดภายในหนวยงานท่ีเกิดการใหบริการแกผูท่ีมาติดตอหรือรับบริการอยางไมเทาเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนา
ชองทางการใหบริการในรูปแบบออนไลน หรือ E-Service (อางอิงจากขอ O๑7) เพ่ือลดการใชดุลยพินิจ
หรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้นๆ ซ่ึงจะชวยสรางความเทาเทียมในการดำเนินงาน 
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และชวยใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ หนวยงานควรระบุข้ันตอนการใหบริการไวในคูมือ 
หรือมาตรฐานการใหบริหาร (อางอิงจากขอ O๑4) โดยละเอียด หรืออาจจัดทำเปนสื่อรูปแบบตางๆ      
เชน แผนพับ อินโฟกราฟฟก ปายประชาสัมพันธ เปนตน แลวเผยแพรประชาสัมพันธใหแกบุคลากรภายใน
หนวยงาน ไดรับทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด 
  4.3 การประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) องคการบริหาร       
สวนจังหวัดขอนแกน ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)   
โดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินท่ีไมไดรับคะแนน โดยแยกเปนประเด็น ดังนี้ 
   - ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล (ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.2 การบริหารงาน) O17     
E-Service ไมพบชองทางการใหบริการ หนวยงานตองแสดงชองทางการใหบริการหรือการทำธุรกรรม
ภาครัฐ ท่ีสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน ผานชองทางออนไลน ซ่ึงผูขอรับบริการไมจำเปนตองเดินทาง
มายังหนวยงาน และสามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลักของหนวยงาน  
โดยสามารถจัดทำในรูปแบบ Application/QR Code/Google From ได ท้ังนี้ หากหนวยงานนำ E-Mail 
หรือ Social Network เชน Line , Facebook , Messenger เปนตน มาใชตอบในขอนี้จะไมไดคะแนน 
 
5. ขอเสนอแนะในการยกระดับคาคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 และการขับเคล่ือนการสวนเสริมคุณธรรม
และความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีย่ิงข้ึน 
  5.1  จัดให มีชองทางการบริการ E-Service ในหนวยงาน เพ่ือเปนการลดข้ันตอน       
และอำนวยความสะดวกแกประชาชนผูมารับบริการ 
  5.2 ควบคุมความเสี่ยงภายในหนวยงาน โดยการจัดประเมินความเสี่ยงและติดตาม
รายงานความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน  
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ฝายวินัยและสงเสริมคุณธรรม 
กองการเจาหนาท่ี 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 

 


