
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร ประจำปี 2563  
เพื่อนำแนวทางไปสู่การปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานขององค์กร ประจำปี 2563 เพ่ือนำแนวทางการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายใน
เพ่ือป้องกันการทุจริต ข้อ O42 โดยมีผลการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   

 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว มีผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์กร 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 93.34 คะแนน อยู่ในระดับ A และยังมีบางตัวชี้วัดที่ยังมีความบกพร่อง  ซึ่งสามารถนำ
ข้อเสนอแนะจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)  มา
วิเคราะห์ผลการประเมิน มีรายละเอียดดังนี้  

 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
  -  ไม่มีข้อเสนอแนะ 
 2. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
  -  ไม่มีข้อเสนอแนะ 
 3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
  -  ไม่มีข้อเสนอแนะ 
 

จากการพิจารณาในรายประเด็นของแต่ละตัวชี้วัด ซ่ึงจำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด มีผลการประเมินเรียงตามลำดับ ดังนี้ 
 

อันดับที่ ตัวชี้วัด คะแนน ตัวชี้วัดที่ เครื่องมือในการประเมิน 
1 การป้องกันการทุจริต 100.00 10 OIT 
2 การเปิดเผยข้อมูล 97.78 9 OIT 
3 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 94.38 5 IIT 
4 การปฏิบัติหน้าที่ 92.32 1 IIT 
5 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 89.52 7 EIT 
6 การปรับปรุงระบบการทำงาน 89.11 8 EIT 
7 คุณภาพการดำเนินงาน 89.01 6 EIT 
8 การใช้งบประมาณ 88.45 2 IIT 
9 การใช้อำนาจ 88.08 9 IIT 

10 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 87.12 4 IIT 
 

 



หมายเหตุ:  เครื่องมือในการประเมิน ประกอบด้วย 3 เครื่องมือ คือ 
 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
 2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
 3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
 

เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนการประเมินมากที่สุด ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งของหน่วยงาน  
คือ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 100.00 อยู่ในแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
รองลงมาคือตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ 97.78 อยู่ในแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
สำหรับตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่งได้คะแนนการประเมินอยู่ในลำดับท้ายคือ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ    
ได้คะแนนร้อยละ 88.08 อยู่ในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( IIT)  และตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ  ได้คะแนนร้อยละ 87.12 อยู่ในแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (IIT) 

 
2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมและข้อมูลแต่ละตัวชี้วัด 
 จากผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอ 

แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมขององค์กร ได้ดังนี้ 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ผู้บริหารมีนโยบายดา้นการปอ้งกันการทุจริตที่ชัดเจน 
2. องค์กรมีวัฒนธรรมองค์กรที่ต่อต้านการทุจริต 
3. บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถในการปฏบิัติงาน 
4. ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร มีการนำใช้ระบบ

คุณธรรมในการทำงาน 
5. องค์กรและบุคลากรในองค์กร ได้รับรางวลัด้านการ

ป้องกันการทุจริตระดบัประเทศ  
6. องค์กรและบุคลากรในองค์กร ได้รับความเชื่อมั่นและ 

การยอมรับจากหน่วยงานทีป่ฏบิัติงานด้านการป้องกนั
การทุจริต 

 

1. ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนไม่ได้นำนโยบายไปปฏิบัติ
อย่างจริงจัง 

2. เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานบางส่วนมีทักษะในการ
วิเคราะห์และสรุปผลน้อย 

 

 

โอกาส อุปสรรค 
1. หน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่าย ให้การสนับสนนุองค์

ความรู้ การพัฒนาศักยภาพ และการดำเนนิงานด้านการ
ป้องกันการทุจริต อย่างต่อเนื่อง 

2. ได้รับการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานดา้นการ
ป้องกันการทุจริต จากหน่วยงานภายนอก 

 

1. นโยบายระดับประเทศที่มีความซับซ้อน ทำให้เกิด
ความสับสนในการปฏิบัตงิาน 

2. คำอธิบายด้านเอกสารการประเมินไม่ชัดเจน 
3. การตรวจประเมินผ่านทางเวบ็ไซต์ทำให้เกิดการ

ผิดพลาดของการตรวจสอบข้อมูล หรือไม่สามารถ
ดูเอกสารได้ครบถ้วน เนื่องจากเอกสารที่ใช้
ประกอบมีจำนวนมาก 

 
 

 
 



 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมขององค์กร สามารถนำผลที่ได้มาแยกวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด 
ที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งที่ควรได้รับการส่งเสริม และจุดอ่อนที่ควรพัฒนา รายละเอียดดังนี้ 

 1. จุดแข็งที่ควรได้รับการส่งเสริม จำนวน 4 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90
ประกอบด้วย 

  1.  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนโดยรวมร้อยละ 100.00  เป็นการประเมิน    
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน       
ให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ซึ่งจะเห็นได้ว่า หน่วยงานมีการดำเนินการเพ่ือการป้องกันการทุจริตโดยมีมาตรการต่าง ๆ เพ่ือเป็น
นโยบายและข้อปฏิบัติในการดำเนินงาน  มีการกำกับ  ดูแล  ติดตาม  และสามารถนำมาตรการต่าง ๆ มาใช้ได้อย่างเป็น
รูปธรรม จนเกิดเป็นนวัตกรรมองค์กรที่ต่อต้านการทุจริตสู่บุคลากรทุกคนของหน่วยงาน คือ ดอนแก้ว DNA  
ประกอบด้วย  ไม่ทุจริต  จิตอาสา  กล้านำ  ทำสิ่งใหม่   

  จุดที่ควรเสริม :  ควรนำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)  มาเป็นกรอบในการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  และมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ด้านการป้องกันการทุจริตผ่านการประชุมพนักงานประจำเดือนเพ่ือป้องกันการทุจริตในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง 

    2.  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนโดยรวมร้อยละ 97.78 เป็นการประเมินการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ        
ใน 5 ประเด็น คือ ข้อมูลพ้ืนฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ซึ่งจะเห็นได้ว่า  หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์             
ในด้านการบริหารงาน  บริหารงบประมาณ  บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  รวมทั้งการป้องกันการทุจริต         
เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูล  ขอรับบริการ  ติดต่อกับหน่วยงาน ได้อย่างรวดเร็ว  รวมทั้ง
ส่งเสริมให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจของหน่วยงานทุกกระบวนการได้อย่างเต็มที่ 

  จุดที่ควรเสริม :  นอกจากการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส  เป็นจริง  และเชื่อถือได้  ตามแนวคิด 
“อบต.รู้สิ่งไหน  ประชาชนต้องรู้สิ่งนั้นด้วย”  แล้ว  ควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต   
ในทุกขั้นตอน  รวมทั้งขยายกลุ่มประชาชนให้มากขึ้น  เพ่ือมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานที่โปร่งใสทุกขั้นตอนและเกิด      
ความคุ้มค่าสูงสุด 

  3.  ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนโดยรวมร้อยละ 94.38 เป็นการประเมิน    
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้
ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน ซึ่งจะเห็นได้ว่า  หน่วยงานมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง  มีวัฒนธรรมองค์การในการต่อต้าน
การทุจริต  มีการเฝ้าระวัง  ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน  รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกตรวจสอบ      
การทุจริตทุกรูปแบบ 

  จุดที่ควรเสริม :  ควรมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริตอย่างเต็ม
รูปแบบ  รวมทั้งส่งเสริมให้บุคคลภายนอกตรวจกาอบการทุจริตทุกรูปแบบ  และประสานความร่วมมือในการป้องกัน
การทุจริตจากหน่วยงานภายนอก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง 



  4.  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  ได้คะแนนโดยรวมร้อยละ  92.32  เป็นการประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ     
การปฏิบัติงาน โดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลา           
ที่ กำหนดไว้  และต้องเป็นไปอย่างเท่ าเทียมกัน รวมถึงการปฏิบัติ งานอย่างมุ่ งมั่น เต็มความสามารถ และ                   
มีความรับผิดชอบ ซึ่งจะเห็นได้ว่า  หน่วยงานมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบด้วยความมุ่งมั่นตามหลักธรรมาภิบาล     
มีการดำเนินการตามข้ันตอนและสามารถลดระยะในการปฏิบัติงาน  ให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน  โปร่งใส     
ไม่มีเรียกรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด ๆ  ไม่เอ้ือต่อตนเองและพวกพ้อง 

  จุดที่ควรเสริม :  ควรพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
งานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสร้างเครือข่ายธรรมาภิบาลตำบลดอนแก้วที่มีความเข้มแข็ง เพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกัน
และแก้ไขการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. จุดที่ควรพัฒนาให้ดีขึ้น จำนวน 6 ตัวชี้ วัด ซึ่งเป็นตัวชี้ วัดที่ ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 90 
ประกอบด้วย 

  1.  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนโดยรวมร้อยละ  77.63  เป็นการประเมิน    
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็น        
ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึง
ได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ซ่ึงจะเห็นได้ว่า  หน่วยงานมีช่องทาง       
ในการเผนยแพร่ข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น  เว็บไซต์  เสียงตามสายภายในตำบล  และมีช่องทางแสดงความคิดเห็น
หลากหลายช่องทาง  มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตอบถามถาม และร้องเรียนการทุจริตผ่านระบบออนไลน์ตลอด  24  ชั่วโมง  
รวมถึงมีสายด่วนที่สามารถแจ้งข้อมูลการทุจริตได้โดยตรง 

  จุดที่ควรพัฒนา :  ควรพัฒนาบุคลากรในองค์กร และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางาน
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งสร้างเครือข่ายธรรมาภิบาลตำบลดอนแก้วที่มีความเข้มแข็ง เพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและ
แก้ไขการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.  ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนนโดยรวมร้อยละ 89.01 เป็นการประเมิน
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็น    
ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดี
ยิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า 
หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการซึ่งมีการนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการให้บริการที่ตรงกับ      
ความต้องการของผู้รับบริการ  มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว  รวมถึงเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการตรวจสอบ  เสนอแนะ เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการให้บริการทุกขั้นตอน 

  จุดที่ควรพัฒนา :  ควรพัฒนาระบบการทำงานให้มีความคล่องตัว และกำหนดเป้าหมาย              
การดำเนินงานให้ครอบคลุม เหมาะสม มากยิ่งขึ้น  ส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีของบุคลากรตามอำนาจหน้าที่   
สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน  บริการประชาชน  รวมถึงการตรวจสอบความโปร่งใสได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น  

  3.  ตัวชี้ วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนโดยรวมร้อยละ 89.01 เป็นการประเมิน        
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็น          
ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้            
อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะเห็นได้ว่า  บุคลากรในหน่วยงานให้บริการ      
แก่ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียม  ไม่ เลือกปฏิบัติ  มีช่องทางในการให้บริการและช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย          
เข้าถึงง่าย  รวมทั้งมีการนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ 



  จุดที่ควรพัฒนา :  ควรส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรคิดค้นและนำใช้นวัตกรรมบริการสาธารณะที่เป็น
ประโยชน์และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด 

  4.  ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนโดยรวมร้อยละ  88.45  เป็นการประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ        
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึง
ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง  ซึ่งจะเห็นได้ว่า  หน่วยงานจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ  การจัดซื้อ       
จัดจ้าง  เป็นไปตามวัตถุประสงค์  คุ้มค่า  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  มีบุคคลภายนอกร่วมตรวจสอบในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน  เช่น การเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  จุดที่ควรพัฒนา :  ควรส่งเสริมให้แต่ละส่วนงานจัดทำแผนการดำเนินงาน  แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี  และมีการรายงานผลอย่างต่อเนื่อง และมีการเผยแพร่ข้อมูลทุกช่องทางตามที่ระเบียบกำหนด 

  5. ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ได้คะแนนโดยรวมร้อยละ 88.08 เป็นการประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและ 
ไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะเห็นได้ว่า  บุคลากรในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาและเห็นว่า
ผู้บังคับบัญชามีความเป็นธรรม ให้ความเสมอภาค เท่าเทียมกัน รวมถึงใช้อำนาจสั่งการไปในทางที่ผิดหรือเอ้ือประโยชน์
ต่อพวกพ้อง 

  จุดที่ควรพัฒนา :  ควรมีแนวทางการจูงใจและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และสร้างบรรยากาศ    
ในการทำงานที่ดี  มีสภาพแวดล้อมที่ไม่กดดัน สร้างความไว้วางใจและเชื่อมั่นผู้บังคับบัญชามากยิ่งขึ้น 

  6. ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนโดยรวมร้อยละ 87.12 เป็นการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากร
ภายใน ในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืม
ทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงาน
จะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก ซึ่งจะเห็นได้ว่า  หน่วยงานมีนโยบายในการควบคุม  ดูแล  
ทรัพย์สินของราชการอย่างเคร่งครัด  มีขั้นตอน กระบวนการในการยืมทรัพย์สินของราชการที่รัดกุม  และมีเจ้าหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายในการยืม - คืน ทรัพย์สินของราชการโดยตรง 

  จุดที่ควรพัฒนา :  ควรมีแนวทางในการควบคุม ดูแลทรัพย์สินของราชการอย่างเคร่งครัดมากยิ่งขึ้น  
รวมทั้งมีการรายงานผล และตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 

   
มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  
ประจำปี 2563 

มาตรการ วิธีการปฏิบัติ/ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
1) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารจัดการงบประมาณ 

1.1 มีการจัดทำแผน 
ปฏิบัติการด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างเป็นระบบ 

จั ด ท ำ  ติ ด ต าม แ ล ะป ระ เมิ น แผ น ก าร
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยการ
จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ และมี
การเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

กองคลัง รายงาน
ความก้าวหน้าและ

สรุป ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 



 
มาตรการ วิธีการปฏิบัติ/ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ การกำกับ

ติดตาม 
1) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารจัดการงบประมาณ 

1.2 มุ่งเน้นการ
สร้างความคุ้มค่าใน
การใช้งบประมาณ 

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิเคราะห์
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
ร่วมกับคณะกรรมการจัดทำแผนฯ แล้วจึงกำหนด
แผนปฏิบัติการด้านการซื้อการจ้าง เพ่ือให้เกิดความ
คุ้มค่าและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง 

กองคลัง รายงาน
ความก้าวหน้า
และสรุป ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

1.3 ส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมจากภาค
ประชาชน 

-จัดทำคำสั่ งแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการที่ มาจากภาค
ประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
-มีคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแก้ว ที่ประกอบด้วยคณะกรรมการที่มาจากภาค
ประชาชน 

กองคลัง  

1.4 มุ่งเน้นการ
เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์เพ่ือ
สร้างความ 

โปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 

ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างทุก
ช่องทางตามระเบียบกำหนด รวมถึงเว็บไซต์  องค์การ
บริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
http://donkaewlocal.go.th/web2018/?p=5078 
 

กองคลัง  

2) มาตรการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
2.1 มีนโยบายการ

บริหารทรัพยากร
บุคคลอย่างชัดเจน 

จัดทำประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคล 
เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของ อบต.ดอนแก้ว 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมถึง
สอดคล้องกับการประเมินคุณะรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA ) 

  

2.2 มีหลักเกณฑ์
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ
องค์กร 

การกำหนดนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือใช้เป็น
แนวทางการบริหารทรัพยากรบุ คคลและกรอบ
อัตรากำลังถึงได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร 

  

2.3 มีการรายงาน
ผล 
การดำเนินงานต่อ
ผู้บริหาร 

มีบันทึกรายงานการดำเนนิการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประจำปี  

  

2.4 มีระบบการ
ติดตามประเมินผลตาม
นโยบาย 

มี ระบบ การติ ดตามป ระ เมิ น ผลซึ่ งก ำหนด ไว้ ใน
แผนพัฒนาบุคคลประจำปี 2561-2564  เช่น  ให้ผู้
เข้ารับการพัฒนาต้องรายงานผลการเข้ารับการอบรม 
เป็นต้น 

  

http://donkaewlocal.go.th/web2018/?p=5078


มาตรการ วิธีการปฏิบัติ/ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ การกำกับ
ติดตาม 

2) มาตรการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
2.5 มีการจัดทำประมวล

จริยธรรมข้าราชการ 
มีการจัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการ โดย
ประชาสัมพันธ์และปลูกฝังให้บุคลากรถือปฏิบัติ 

  

2.6 มีการนำหลัก
คุณธรรมมาใช้ในการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง 
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 
-การประ เมิ น ผลการป ฏิ บั ติ งาน เป็ น ไป ตาม
หลักเกณฑ์กำหนดควบคู่กับหลักคุณธรรมมา
พิจารณา 
-จัดให้มีการดำเนินกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้อง
กับประกาศประมวลจริยธรรม เช่น โครงการคน
ไทยใจอาสา โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นต้น 

  

2.7 มีการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 

มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดย
บรรจุในแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2561 -
2564 

  

3) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3.1 จัดตั้งศูนย์

ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง 
จัดตั้ งศู นย์ปฏิ บั ติ การต่อต้ านการทุ จริตและ
ประพฤติมิชอบ เพ่ือเป็นเครื่องมือปราบปรามการ
ทุจริตและรับแจ้งเบาะแสเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  

3.2 มีคู่มือการปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

จัดทำคู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ อันประกอบด้วยแผนผัง
ขั้นตอนการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  

3.3 มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
ระดับตำบล 

-คำสั่ งแต่งตั้ งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤต ิ     มิชอบ 
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลระดับ
ตำบล เป็ นคณ ะกรรมการที่ แต่ งตั้ งจ ากภาค
ประชาชน จากทุกหมู่บ้านทำหน้าที่สอดส่องการ
ดำเนินการตามภารกิจของ อบต.ดอนแก้ว ให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

  

 
มาตรการ วิธีการปฏิบัติ/ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ การกำกับ

ติดตาม 



3) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3.4 มีช่องทางที่

หลากหลายในการแจ้ง
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

-ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
ตั้งอยู่เลขท่ี 200 ม.4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  
-ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ อบต.ดอนแก้ว 
http://donkaewlocal.go.th/web2018/?p=9112 
โทรศัพท์ 053-121585/แฟกซ์ 053-421574 

  

4) มาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 
4.1 มีมาตรการ

ป้องกันการรับสินบน 
จัดให้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง 
มาตรการป้ องกันการรับ สิ นบน เพ่ื อป้ องกั นและ
ปราบปราม หรือต่อต้านทุจริตคอร์รับชันและประพฤติมิชอบ 

  

4.2 มีการจัดการ
ความเสี่ยงต่อการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ใน
องค์กรเพ่ื อ เป็ นหลักประกัน ในระดับหนึ่ ง ว่ าการ
ดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือกรณีที่พบ
การทุจริตจะเสียหายน้อย และเป็นการเตรียมการ
ป้องกันล่วงหน้าให้ เกิดความเป็นส่วนหนึ่ งของการ
ปฏิบัติงานประจำมิใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 

  

4.3 มีคู่มือเกี่ยวกับ
การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

จัดให้มีคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งประกอบไปด้วย
หลักการ แนวคิด กรณีตัวอย่าง พร้อมข้อเสนอแนวทาง
นำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วพร้อมผู้สนใจทราบ 

  

4.4 มีมาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
และอำนาจหน้าที่เป็นไป
ตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่
เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี  เพ่ือให้การใช้
อำนาจฝ่ายบริหารเป็นไปตามกฎหมายกำหนด 

  

4.5 มีนโยบายและ
แผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงขององค์กร 

จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง 
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ  เพ่ือลดและบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้  มีการ
จัดทำทำแผนและติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ือให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  

มาตรการ วิธีการปฏิบัติ/ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ก า ร ก ำ กั บ
ติดตาม 

http://donkaewlocal.go.th/web2018/?p=9112


4) มาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 
4.6 มีการเผยแพร่

ข้อมูลด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสต่อสาธารณะ 

จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เพ่ือส่งเสริมให้มี
การเปิดเผยข้อมูลที่เปิดเผยได้ต่อสาธารณะ  โดยช่องทาง
ที่หลากหลายโดยยึดหลักความถูกต้อง ครบถ้วน  ทันสมัย  
ตรงไปตรงมา  ตรวจสอบได้และสอดคล้องกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

  

4.7 มีแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตของ
องค์กร 

-มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ 
2561-2564) 
-มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 
2561-2564) ประจำปี 2564 

  

 
 
 


