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หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน ้าโขง” 

ค าน า 
 
 

 จังหวัดหนองคาย ได้เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
จนถึงปัจจุบัน เพ่ือน าข้อมูลผลการประเมิน ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและ      
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของจังหวัดหนองคายรวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และกรอบแนวทางการประเมินที่ก าหนดไว้ภายใต้      
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (o42) และการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (o43) ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินต้องก าหนด
มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต โดยท าการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ. 2562 ในประเด็นที่
เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น แล้วน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติในการ
ก าหนด มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในจังหวัดหนองคาย เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในจังหวัดหนองคาย ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และป้องกันและปราบปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรดใสในจังหวัดหนองคาย 

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

ความเป็นมา 
 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานในภาครัฐ เข้า
ร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) และก าหนดเป็นมาตรการเสริมเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -
2564) ของส านักงาน ป.ป.ช. โดยก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (เป็นทั้งตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ) และเพ่ือเป็นการยกระดับการประเมินฯ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2562ในประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน สู่การประเมินและด าเนินการ
ในปี พ.ศ. 2563รวมถึงก าหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน และแสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้จ าแนกประเด็นการประเมินออกเป็น 10 ตัวชี้วัด และ
ประเมินจาก 3 แหล่งข้อมูล 
 1) ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน (IIT) มี 5 ตัวช้ีวัด 
 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และ
จะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึง
การปฏิบัติงานอย่างมุ่งม่ัน เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็น
ลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม 
 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส  ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องการ
เบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ ์
 ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
นอกจากนี ้ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจการซื้อขาย
ต าแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
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 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของ
บุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน  และ
พฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ 
หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง  เพ่ือเผยแพร่ให้
บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของ
ผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย 
และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย 
นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริต 

 2) ประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) มี 3 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที ่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่าง
เท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่รับ
บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการ
บริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน ที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม
เป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อนโดย
ข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูล
ที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
ส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้
อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญ
กับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย 
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 3). ประเมินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน (OIT) โดยประเมินจากการ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.มี.2.ตัวชี้วัด.ได้แก่ 
 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ 
  (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงานการปฏิบัติงาน และการให้บริการ  
  (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
  (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น
แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต การเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ  
  (1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน
ความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผล
การประเมินเพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  และมีการก ากับติดตามการ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน มี ๓ เครื่องมือ ได้แก่ 
  1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการ
ใช้งบประมาณตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารและตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน 
  3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบว่ามีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมระบุ URLเพ่ือ
เชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุค า อธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเก็บข้อมูลจากเว็บไซด์ของหน่วยงาน เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต 
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 คะแนนและระดับผลการประเมิน 
  ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดระดับผลการประเมิน ITA แบ่งออกเป็น 7 ระดับ และก าหนด
เป้าหมายในการขับเคลื่อนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยภายในปี พ.ศ. 2565
หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) 
 

คะแนน ระดับ 
95.00 – 100 AA 

85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 

 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดหนองคาย 
 

 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดหนองคาย 
  ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (จังหวัดหนองคาย) มีค่าคะแนนเท่ากับ 
81.56 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) อยู่ในระดับ B 
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 2. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ในปี พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
 

รายการ 
การประเมิน ITA 

น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

รวมคะแนนที่
ถ่วงน้ าหนัก 

1. แบบวัดการรับรู้ IIT 
เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน 
คือ บุคลาการในหน่วยงานที่ท างานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

30 82.80 24.84 

2. แบบวัดการรับรู้ EIT 
เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คือบุคคล 
นิติบุคคล บริษัท เอกชน หรือหน่วยงานรัฐอ่ืนๆ ที่มารับบริการ
หรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงาน 

30 63.01 18.90 

3. แบบ OIT  
เพ่ือประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชนของ
หน่วยงานเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ (ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน) 

40 94.53 37.81 

 100  81.56 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
 การใช้งบประมาณ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 หน่วยงานต้องจัดท าแผนการใช้จ่าย และใช้จ่ายงบประมาณให้คุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ และไม่
เอ้ือพวกพ้อง ไม่เบิกจ่ายเท็จ ไม่จัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และต้องไม่จัดท าโครงการเพ่ือ
เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ประกอบการหรือพวกพ้องในการมาจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้หน่วยงานควรมีการตรวจสอบภายใน
อย่างจริงจัง และสามารถให้บุคลากรในองค์กรสามารถร้องเรียนได้  

2. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 หน่วยงานต้องจัดท าการเผยแพร่ข้อมูลในหลากหลายช่องทาง เช่น Website ,Instagram , Facebook ฯลฯ 
ควรมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น สายด่วน หรือช่องทางอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม   

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
 การป้องกันการทุจริต มีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 ผู้บริหารควรแสดงเจตจ านงหรือค ามั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ
เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจ าปีให้ชัดเจน และ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
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ประเด็นข้อบกพร่องภาพรวม  
 1. ความรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานมากน้อยเพียง  
 2. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น สอบถาม ทักท้วง และร้องเรียน  
 3. ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 
 4. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่  
 5. หน่วยงานงานที่ติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด  

ประเด็นที่จะต้องพัฒนา  
 1. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน  
 2. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  
 3. มีช่องทางหลากหลาย เพ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยงานสามารถแจ้งเบาะแสที่สงสัย  
 4. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือบริการ ผ่านช่องทางทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 5. สร้างการรับรู้เกีย่วกับช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถแสดงความคิดเห็น ติชม ร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน  
 6. มีการเผยแพร่ช่องทางการติดต่อให้หลากหลายเพิ่มขึ้น  
 7. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินงานการ
บริการ ให้เกิดความโปร่งใส มีวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น   

3. การด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
 1. จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล จังหวัดหนองคาย  
 2. แจ้งเวียนประกาศมาตรการ / นโยบายการต่อต้านการทุจริตจังหวัดหนองคาย ให้ทุกส่วนราชการ
ยึดถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
 3. ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
จังหวัดหนองคาย ให้ทุกส่วนราชการยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
 4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน การให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้บุคลากรและสาธารณชน 
รับทราบเช่น เว็บไซต์จังหวัด เฟสบุค ไลน์ ถาม – ตอบ เพื่อให้สาธารณะชนได้รับทราบ  
 5. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการด าเนินงาน  
ประจ าปีผ่านช่องทางเว็บไซต์จังหวัด เพ่ือให้สาธารณะชนได้ร่วมตรวจสอบโดยทั่วกัน 
 6.  เผยแพร่คู่มือการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้  
ทุกส่วนราชการได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดหนองคาย 
ให้สาธารณะชนได้รับทราบ 
 8. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองคาย    
ให้สาธารณะชนได้รับทราบ  
 9. ประชาสัมพันธ์มาตรฐานทางจริยธรรม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562  
 10. จัดท าโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัด
หนองคาย เพ่ือท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ  
หน่วยงานเพิ่มมากขึ้น และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 11. รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิ 
ชอบของจังหวัดหนองคาย เป็นประจ าทุกเดือน 
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