
มาตรการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใส ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค"การบริหารส�วนตําบลแม�ข&าวต&ม  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

 

1. หลักการและเหตุผล 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐหรือ Integrity and 
Transparency Assessment หรือท่ีเรียกว�าการประเมิน ITA ถือเป5นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบาย ของรัฐ
เครื่องมือหนึ่งโดยเป5นเครื่องมือในเชิงบวกท่ีมุ�งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร<างสรรค=มากกว�ามุ�งจับผิด เปรียบเสมือน
เครื่องมือตรวจสุขภาพขององค=กรประจําปA โดยมีวัตถุประสงค=เพ่ือให<หน�วยงานภาครัฐท่ัวประเทศ ได<รับทราบถึงสถานะ
และปCญหาการดําเนินงานด<านคุณธรรมและความโปร�งใสขององค=กร ผลการประเมินท่ีได<จะช�วยให<หน�วยงานภาครัฐ
สามารถนําไปใช<ในการปรับปรุงพัฒนาองค=กรให<มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให<บริการสามารถอํานวยความ
สะดวก และตอบสนองต�อประชาชนได<ดียิ่งข้ึน ซ่ึงถือเป5นการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานภาครัฐ ดังนั้นการประเมิน 
ITA จึงไม�ได<เป5นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส เพียงเท�านั้น แต�ยังเป5นการประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและการให<บริการประชาชน เพ่ือให<ทราบถึงช�องว�างของความไม�เป5นธรรมและความด<อยประสิทธิภาพ
สําหรับนําไปจัดทําแนวทางมาตรการต�าง ๆ ในการปIองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต�อไป  

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
    Assessment : ITA) ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค"การบริหารส�วนตําบลแม�ข&าวต&ม 

 

ตารางลําดับคะแนนรายตัวช้ีวัด 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 การปIองกันการทุจริต 100.00 
2 คุณภาพการดําเนินงาน 92.29 
3 การปฏิบัติหน<าท่ี 89.14 
4 การปรับปรุงการทํางาน 86.91 
5 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 84.58 
6 การใช<อํานาจ 82.90 
7 การใช<ทรัพย=สินของราชการ 81.10 
8 การแก<ไขปCญหาการทุจริต 80.19 
9 การใช<งบประมาณ 80.13 

10 การเปVดเผยข<อมูล 67.71 
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3. การวิเคราะห"ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 
    ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค"การบริหารส�วนตําบลแม�ข&าวต&ม 

  3.1 จุดแข็งขององค"การบริหารส�วนตําบลแม�ข&าวต&ม จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส 
ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2565 พิจารณาจากคะแนนท่ีได<รับต้ังแต�ร<อยละ 85 จํานวน 4 ตัวชี้วัด คือ 
   3.1.1 ตัวช้ีวัดท่ี 10 การปJองกันการทุจริต  ได<รับคะแนนเฉลี่ยรวมเท�ากับร<อยละ 100 ซ่ึงเป5น
คะแนนจากการเปVดเผยข<อมูลในการดําเนินงานต�าง ๆ ให<สาธารณชนได<รับทราบอย�างเป5นปCจจุบันผ�านเว็บไซต=ของ
องค=การบริหารส�วนตําบลแม�ข<าวต<ม ใน 2 ประเด็น ดังนี้  
    1) ตัวชี้วัดย�อยท่ี 10.1 การดําเนินการเพ่ือปIองกันการทุจริต ได<แก� เจตจํานงสุจริตของ
ผู<บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปIองกันการทุจริต การเสริมสร<างวัฒนธรรมองค=กร และแผนปฏิบัติการปIองกัน
การทุจริต   
    2) ตัวชี้วัดย�อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพ่ือปIองกันการทุจริต ได<แก� มาตรการส�งเสริมความ
โปร�งใสและปIองกันการทุจริตภายในหน�วยงาน 
  3.1.2 ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน  ได<รับคะแนนเฉลี่ยเท�ากับร<อยละ 92.29 เป5นคะแนน
จากการประเมินการรับรู<ของผู<รับบริการ ผู<มาติดต�อ หรือผู<มีส�วนได<ส�วนเสียขององค=การบริหารส�วนตําบลแม�ข<าวต<มต�อ
คุณภาพดําเนินงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวข<องกับการปฏิบัติหน<าท่ีของเจ<าหน<าท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอน และ
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว<อย�างเคร�งครัด และจะต<องเป5นไปอย�างเท�าเทียมกันไม�เลือกปฏิบัติ รวมถึงการให<ข<อมูลเก่ียวกับการ
ดําเนินการให<บริการของหน�วยงานแก�ผู<รับบริการ ผู<มาติดต�อ หรือผู<มีส�วนได<ส�วนเสียอย�างตรงไปตรงมา ไม�ปVดปCงหรือ
บิดเบือนข<อมูลซ่ึงสะท<อนถึงการปฏิบัติหน<าท่ีอย�างมีคุณธรรม รวมท้ังไม�พบการถูกเจ<าหน<าท่ีร<องขอให<จ�ายหรือให<สิ่งอ่ืน 
อาทิ การเรียกรับเงิน ทรัพย=สิน หรือประโยชน=อ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให<บริการต�าง ๆ 
มีการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชน=ของประชาชนและส�วนรวมเป5นหลัก 
   3.1.3 ตัวช้ีวัดท่ี 1 การปฏิบัติหน&าท่ี  ได<รับคะแนนเฉลี่ยเท�ากับร<อยละ 89.14 เป5นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู<ของบุคลากรภายในองค=การบริหารส�วนตําบลแม�ข<าวต<ม หน�วยงานมีแนวโน<มการดําเนินงานท่ีเป5นไป
ตามหลักการความโปร�งใส ไม�พบพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย=สินหรือ ประโยชน=อ่ืน ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน�วยงาน
ท้ังในกรณีท่ีแลกกับการปฏิบัติหน<าท่ี และในกรณีช�วงเทศกาลหรือ วาระสําคัญต�าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี 
หรือแม<แต�กรณีการให<เงิน ทรัพย=สิน หรือประโยชน=อ่ืน ๆ ต�อบุคคลภายนอก เพ่ือสร<างความสัมพันธ=ท่ีดีและคาดหวังให<
มีการตอบแทนในอนาคต 

3.1.4 ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงการทํางาน  ได<รับคะแนนเฉลี่ยเท�ากับร<อยละ 86.91 เป5นคะแนน
จากการประเมินการรับรู<ของผู<รับบริการ ผู<มาติดต�อ หรือผู<มีส�วนได<เสียขององค=การบริหารส�วนตําบลแม�ข<าวต<มต�อการ
ปรับปรุงระบบการทํางาน ในประเด็นท่ีเก่ียวข<องกับการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานของหน�วยงาน ท้ังการปฏิบัติงาน
ของเจ<าหน<าท่ีและกระบวนการทํางานของหน�วยงานให<ดีข้ึน ซ่ึงองค=การบริหารส�วนตําบลแม�ข<าวต<ม มีการนําเทคโนโลยี
มาใช<ในการดําเนินงาน เพ่ือให<เกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน โดยควรมีกระบวนการเปVดโอกาสให<ผู<รับบริการหรือผู<มา
ติดต�อ หรือผู<มีส�วนได<ส�วนเสีย เข<ามามีส�วนร�วมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การให<บริการขององค=การบริหาร
ส�วนตําบลแม�ข<าวต<มได<ดีข้ึน 

 3.2 จุดท่ีองค"การบริหารส�วนตําบลแม�ข&าวต&มต&องพัฒนา  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส 
ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2565 พิจารณาจากคะแนนท่ีได<รับตํ่ากว�าร<อยละ 85 จํานวน 6 ตัวชี้วัด คือ 
   3.2.1 ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร  ได<รับคะแนนเฉลี่ยรวมเท�ากับร<อยละ 84.58 เป5น
คะแนนจากการประเมินการรับรู<ของผู<รับบริการ ผู<มาติดต�อ หรือผู<มีส�วนได<เสียของหน�วยงานต�อประสิทธิภาพการ
สื่อสาร ในประเด็นท่ีเก่ียวข<องกับการเผยแพร�ข<อมูลของหน�วยงานในเรื่องต�าง ๆ ต�อสาธารณชน ผ�านช�องทางท่ีหลากหลาย 
สามารถเข<าถึงได<ง�าย และไม�ซับซ<อน โดยข<อมูลท่ีเผยแพร�จะต<องครบถ<วนและเป5นปCจจุบัน ซ่ึงองค=การบริหารส�วนตําบล
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แม�ข<าวต<ม ควรจัดให<มีช�องทางติดต�อร<องเรียนการทุจริตโดยตรง และมีการเผยแพร�ผลงานหรือข<อมูลท่ีสาธารณชนควร
รับทราบอย�างชัดเจนมากข้ึน  
   3.2.2 ตัวช้ีวัดท่ี 3 การใช&อํานาจ  ได<รับคะแนนเฉลี่ยรวมเท�ากับร<อยละ 82.90 เป5นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู<ของบุคลากรภายในหน�วยงานต�อการใช<อํานาจของผู<บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นท่ีเก่ียวข<อง
กับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร เพ่ือให<สิทธิประโยชน=ต�าง ๆ ซ่ึงจะต<อง
เป5นไปอย�างเป5นธรรมและไม�เลือกปฏิบัติ  
  3.2.3 ตัวช้ีวัดท่ี 4 การใช&ทรัพย"สินของราชการ  ได<รับคะแนนเฉลี่ยรวมเท�ากับร<อยละ 81.10 เป5น
คะแนนจากการประเมินการรับรู<ของบุคลากรภายในองค=การบริหารส�วนตําบลแม�ข<าวต<มต�อการใช<ทรัพย=สินของราชการ 
ในประเด็นท่ีเก่ียวข<องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนําทรัพย=สินของราชการของหน�วยงาน ไปเป5นของ
ตนเองหรือนําไปให<ผู<อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย=สินของราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหน�วยงาน และ
การยืมโดยบุคลากรภายนอกหน�วยงาน ซ่ึงองค=การบริหารส�วนตําบลแม�ข<าวต<มควรมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
การใช<ทรัพย=สินของราชการท่ีถูกต<อง จัดทําข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย=สินของราชการไปใช<ปฏิบัติงานใน
หน�วยงานเพ่ือให<เกิดความสะดวกมากยิ่งข้ึน และมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใช<ทรัพย=สินของราชการ เพ่ือ
ปIองกันไม�ให<มีการนําไปใช<ประโยชน=ส�วนตัว กลุ�ม หรือพวกพ<อง 
   3.2.4 ตัวช้ีวัดท่ี 5 การแก&ไขปQญหาการทุจริต  ได<รับคะแนนเฉลี่ยรวมเท�ากับร<อยละ 80.19 เป5น
คะแนนจากการประเมินการรับรู<ของบุคลากรภายในองค=การบริหารส�วนตําบลแม�ข<าวต<มต�อการแก<ไขปCญหาการทุจริต
ของหน�วยงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวข<องกับการให<ความสําคัญของผู<บริหารสูงสุดในการต�อต<านการทุจริตอย�างจริงจัง โดย
หน�วยงานจะต<องทบทวนนโยบายท่ีเก่ียวข<องกับการปIองกันการทุจริตในหน�วยงานให<มีประสิทธิภาพ และจัดทําแผนงาน
ด<านการปIองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให<เกิดการแก<ไขปCญหาการทุจริตอย�างเป5นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมิน
เก่ียวกับประสิทธิภาพการสร<างความเชื่อม่ันให<บุคลากรภายใน ในการร<องเรียนเม่ือพบเห็นการทุจริตภายในหน�วยงาน
ด<วย นอกจากนี้หน�วยงานจะต<องมีกระบวนการเฝIาระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน�วยงาน รวมถึงการนําผลการ
ตรวจสอบของฝ]ายตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอกหน�วยงานไปปรับปรุงการทํางาน เพ่ือปIองกันการทุจริต 
   3.2.5 ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใช&งบประมาณ  ได<รับคะแนนเฉลี่ยรวมเท�ากับร<อยละ 80.13 เป5นคะแนน
จากการประเมินการรับรู<ของบุคลากรภายในองค=การบริหารส�วนตําบลแม�ข<าวต<มต�อการดําเนินงานต�าง ๆ ของหน�วยงาน  
ในประเด็นท่ีเก่ียวข<องกับการใช<จ�ายเงินงบประมาณ นับต้ังแต�การจัดทําแผนการใช<จ�ายงบประมาณประจําปAและเผยแพร�
อย�างโปร�งใส ไปจนถึงลักษณะการใช<จ�ายงบประมาณของหน�วยงานอย�างคุ<มค�า เป5นไปตามวัตถุประสงค= และไม�เอ้ือ
ประโยชน=แก�ตนเองหรือพวกพ<อง การเบิกจ�ายเงินของบุคลากรในเรื่องต�าง ๆ ตลอดจนกระบวนการจัดซ้ือจัดจ<างและ
การตรวจรับพัสดุ ซ่ึงจะเห็นได<ว�าองค=การบริหารส�วนตําบลแม�ข<าวต<มควรให<ความสําคัญเก่ียวกับการรับรู<แผนการใช<จ�าย
งบประมาณประจําปAของหน�วยงาน และการเปVดโอกาสให<บุคลากรภายในมีส�วนร�วมในการตรวจสอบการใช<จ�าย
งบประมาณของหน�วยงานตนเองได< การใช<จ�ายงบประมาณควรคํานึงถึงความคุ<มค�าต�อประโยชน=ท่ีได<รับ และเป5นไปตาม
วัตถุประสงค=ของงบประมาณ รวมถึงมีการจัดซ้ือจัดจ<าง/จัดหาพัสดุอย�างโปร�งใส ตรวจสอบได< และไม�เอ้ือประโยชน=ให<
ผู<ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 
  3.2.6 ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปTดเผยข&อมูล  ได<รับคะแนนเฉลี่ยรวมเท�ากับร<อยละ 67.71 เป5นคะแนน
จากการเปVดเผยข<อมูลในการดําเนินงานต�าง ๆ ให<สาธารณชนได<รับทราบอย�างเป5นปCจจุบันผ�านเว็บไซต=ขององค=การ
บริหารส�วนตําบลแม�ข<าวต<ม ใน 5 ประเด็น คือ ตัวชี้วัดย�อยท่ี 9.1 ข<อมูลพ้ืนฐาน ได<แก� ข<อมูลพ้ืนฐาน ข�าว
ประชาสัมพันธ= การปฏิสัมพันธ=ข<อมูล  ตัวชี้วัดย�อยท่ี 9.2 การบริหารงาน ได<แก� แผนการดําเนินงาน การปฏิบัติงาน 
การให<บริการ  ตัวชี้วัดย�อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ได<แก� แผนการใช<จ�ายงบประมาณประจําปA การจัดซ้ือจัด
จ<างหรือการจัดหาพัสดุ  ตัวชี้วัดย�อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได<แก� การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และตัวชี้วัดย�อยท่ี 9.5 การส�งเสริมความโปร�งใส ได<อก� การจัดการเรื่องร<องเรียนการทุจริต การเปVด
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โอกาสให<เกิดการมีส�วนร�วม ซ่ึงการเปVดเผยข<อมูลในประเด็นข<างต<น ควรมีการดําเนินการให<ครบถ<วนท้ังหมด เพ่ือแสดง
ถึงความโปร�งใสในการบริหารงานและการดําเนินงานของหน�วยงาน ในส�วนขององค=การบริหารส�วนตําบลแม�ข<าวต<ม ยัง
ขาดเบอร=โทรผู<บริหารงานบางส�วน รายงานผลการดําเนินงานประจําปAไม�แสดงถึงปCญหา อุปสรรค และข<อเสนอแนะ 
แผนการใช<จ�ายงบประมาณประจําปA ไม�ครอบคลุมปAงบประมาณ 2565 ไม�ได<แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
และรายงานการดําเนินการตามนโยบาย ขาดหลักเกณฑ=การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงการแสดงว�ามี
บุคคลภายนอกได<มีส�วนร�วมในการดําเนินงานตามภารกิจของหน�วยงาน   

4. วิธีพัฒนาและข&อเสนอแนะจากการวิเคราะห"ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการทํางานของ 
    หน�วยงานภาครัฐ ขององค"การบริหารส�วนตําบลแม�ข&าวต&ม 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมินท่ีต&องพัฒนา วิธีการพัฒนา 
ตัวชี้วัดท่ี 2  
การใช<งบประมาณ   

1) การเผยแพร�แผนการใช<จ�าย
งบประมาณประจําปAให<บุคลากรได<รับรู<
อย�างท่ัวถึง ผ�านข�องทางต�าง ๆ ของ
อบต. ท่ีมีประสิทธิภาพ 

จัดประชุมชี้แจงแผนการใช<จ�ายงบประมาณ
ประจําปA และเผยแพร�ทางเว็บไซต=ของ
หน�วยงาน 

 2) การใช<จ�ายงบประมาณคุ<มค�าต�อ
ประโยชน=ท่ีได<รับ และเป5นไปตาม
วัตถุประสงค=ของงบประมาณท่ีตั้งไว< 

เพ่ิมกลไกกํากับให<หน�วยงานใช<จ�าย
งบประมาณ โดยคํานึงถึงความคุ<มค�า และ 
ไม�บิดเบือนวัตถุประสงค=ท่ีต้ังไว< 

 3) การจัดซ้ือจัดจ<าง/การจัดหาพัสดุ 
และการตรวจรับพัสดุโปร�งใส ตรวจสอบ
ได< ไม�เอ้ือประโยชน=ให<ผู<ประกอบการ 
รายใดรายหนึ่ง 

แสดงประกาศต�าง ๆ เก่ียวกับการจัดซ้ือ 
จัดจ<างหรือการจัดหาพัสดุ ติดบอร=ด
ประชาสัมพันธ= และเผยแพร�ทางเว็บไซต=ของ
หน�วยงาน 

 4) การเปVดโอกาสให<มีส�วนร�วม ในการ
ตรวจสอบการใช<จ�ายงบประมาณ โดย
การสอบถาม ทักท<วง และร<องเรียน 

ส�งเสริมให<หน�วยงานเปVดโอกาสให<มีส�วนร�วม
ในการตรวจสอบการใช<จ�ายงบประมาณ โดย
เพ่ิมการให<สอบถาม ทักท<วง ร<องเรียน  

ตัวชี้วัดท่ี 3  
การใช<อํานาจ   

1) การมอบหมายงานให<ตรงหน<าท่ีความ
รับผิดชอบของแต�ละบุคคล 

จัดทําคําสั่งมอบหมายงานให<ตรงตาม
มาตรฐานตําแหน�ง และมีความเป5นธรรม 

 2) การกําหนดหลักเกณฑ=ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและ
ให<บุคลากรทราบกันอย�างท่ัวถึง รวมถึง
การกําหนดหลักเกณฑ=ในการคัดเลือกผู<
เข<ารับการฝ`กอบรม ศึกษาดูงาน การให<
ทุนการศึกษา มีมาตรฐาน และคุณธรรม 

- จัดทําประกาศหลักเกณฑ=การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
- จัดทําประกาศหลักเกณฑ=การคัดเลือกผู<เข<า
รับการฝ`กอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให<
ทุนการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน และคุณธรรม 

ตัวชี้วัดท่ี 4  
การใช<ทรัพย=สิน 
ของราชการ   

1) บุคลากรบางส�วนไม�ทราบหรือรับรู<ถึง
วิธีการในการขอยืมใช<ทรัพย=สินของ
องค=กรปกครองส�วนท<องถ่ิน 

- จัดทําระเบียบ วิธีการ ข้ันตอนการขอใช<
ทรัพย=สินขององค=กรปกครองส�วนท<องถ่ิน 
 

 2) การกํากับดูแลและตรวจสอบการใช<
ทรัพย=สินของราชการ เพ่ือปIองกันไม�ให<มี
การนําไปใช<ประโยชน=ส�วนตัว 

- จัดทําทะเบียนการยืมทรัพย=สินของราชการ 
- ตรวจสอบการใช<ทรัพย=สินของราชการเป5น
ประจําทุกเดือน 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมินท่ีต&องพัฒนา วิธีการพัฒนา 
ตัวชี้วัดท่ี 5  
การแก<ไขปCญหา 
การทุจริต   

1) ผู<บริหารสูงสุดของหน�วยงานไม�ให<
ความสําคัญ กับการต�อต<านการทุจริต 

เพ่ิมความตระหนักของผู<บริหารสูงสุด โดย
ต<องให<ความสําคัญกับการต�อต<านการทุจริต
อย�างจริงจัง 

2) บุคลากรบางส�วนเห็นว�าการแก<ไข
ปCญหาการทุจริตบางเรื่องยังไม�ได<รับการ
แก<ไข 

ส�งเสริมให<หน�วยงานทบทวนนโยบายหรือ
มาตรการปIองกันการทุจริตในหน�วยงานให<มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงจัดทําแผนงานด<านการ
ปIองกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน�วยงานให<สามารถขับเคลื่อนได<จริง 
อย�างเป5นรูปธรรม 

3) การเฝIาระวังการทุจริต  
การตรวจสอบการทุจริต และการลงโทษ 
ทางวินัย เม่ือมีการทุจริต ขององค=การ
บริหารส�วนตําบลแม�ข<าวต<ม 

กําหนดนโยบายในการต�อต<านการทุจริต โดย
ผู<บริหารสูงสุดของหน�วยงานเพ่ือให<บุคลากร
ยึดเป5นแนวปฏิบัติ และร�วมกันเฝIาระวัง หาก
พบว�ามีการทุจริต จะต<องได<รับการแก<ไข
อย�างถูกต<อง มีการกําหนดบทลงโทษท่ี
ชัดเจนและเป5นธรรม 

 4) การนําผลการตรวจสอบของฝ]าย
ตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอก
หน�วยงานไปปรับปรุงการทํางาน  
เพ่ือปIองกันการทุจริต 

เผยแพร�ผลการตรวจสอบของฝ]ายตรวจสอบ
ท้ังภายในและภายนอกหน�วยงาน ให<
บุคลากรรับทราบ ไปปรับปรุงการทํางาน 
เพ่ือปIองกันการทุจริต 

 5) การร<องเรียนการทุจริตสามารถ
ร<องเรียนและส�งหลักฐานได<อย�างสะดวก 
ติดตามผลการร<องเรียนได< และม่ันใจว�า
จะมีการดําเนินการอย�างตรงไปตรงมา  
ผู<ร<องเรียนมีความปลอดภัย 

- จัดให<มีช�องทางร<องเรียนการทุจริตโดยตรง  
- มีมาตรการคุ<มครองผู<ร<องเรียน 
- มีมาตรการเก็บรักษาความลับของ 
ผู<ร<องเรียน  
 

ตัวชี้วัดท่ี 7 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร   

การเผยแพร�ข<อมูลของหน�วยงานท่ี
สาธารณชนควรรับทราบอย�างชัดเจน
ผ�านช�องทางต�าง ๆ ท่ีเข<าถึงง�าย  
ไม�ซับซ<อน มีความหลากหลาย 

ประชาสัมพันธ=ช�องทางต�าง ๆ ท่ีหน�วยงาน 
ได<จัดทําข้ึนเพ่ือเป5นการเผยแพร�ข<อมูลของ
หน�วยงานและให<บริการแก�สาธารณชน 

ตัวชี้วัดท่ี 9  
การเปVดเผยข<อมูล   

1) ข<อมูลผู<บริหาร การเปVดเผยข<อมูลเบอร=โทรผู<บริหารฝ]าย
ข<าราชการประจํา 

 2) รายงานผลการดําเนินงานประจําปA เพ่ิมปCญหา อุปสรรค และข<อเสนอแนะ 
 3) แผนการใช<จ�ายงบประมาณประจําปA จัดทําแผนการใช<จ�ายงบประมาณให<

ครอบคลุมปAงบประมาณ 2565 
 4) รายงานการกํากับติดตามการใช<จ�าย

งบประมาณ ประจําปA รอบ 6 เดือน 
รายงานผลการใช<จ�ายงบประมาณให<
สอดคล<องกับแผนการใช<จ�ายงบประมาณ
ประจําปA 

 5) รายงานผลการใช<จ�ายงบประมาณ
ประจําปA 

เพ่ิมปCญหา อุปสรรค และข<อเสนอแนะ 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมินท่ีต&องพัฒนา วิธีการพัฒนา 
ตัวชี้วัดท่ี 9  
การเปVดเผยข<อมูล   

6) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทํานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี
บังคับใช<ในหน�วยงาน 

 7) การดําเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 8) หลักเกณฑ=การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

จัดทําหลักเกณฑ= การพัฒนาบุคลากร  
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

 9) การเปVดโอกาสให<เกิดการมีส�วนร�วม แสดงหลักฐานการมีส�วนร�วมของ
บุคคลภายนอกในการดําเนินงานตามภารกิจ
ของหน�วยงาน 

 

5. ข&อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร�งใสในป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 

มาตรการ/แนวทาง ข้ันตอนหรือวิธีการ ผู&รับผิดชอบ การกํากับติดตาม 
1. แผนการใช<จ�าย
งบประมาณประจําปA 
(ข<อบัญญัติ) 

1. เผยแพร�แผนการใช<จ�าย
งบประมาณประจําปA 
(ข<อบัญญัติ) ให<บุคลากรภายใน
หน�วยงานได<รับทราบอย�างท่ัวถึง 
โดยการประชาสัมพันธ=ผ�าน
ช�องทางท่ีหลากหลาย เช�น 
เว็บไซต= สื่อสังคมออนไลน= 
บอร=ดประชาสัมพันธ= 
2. ทําหนังสือแจ<งเวียนให<
บุคลากรในหน�วยงานทราบ 

สํานักปลัด รายงานผลการดําเนินงาน 
ในการประชุมประจําเดือน
ผู<บริหาร พนักงานส�วนตําบล 
และพนักงานจ<าง  
 

2. โครงการจัดเวที
ประชาคม 
 

1. จัดเวทีประชาคม โดย
ส�งเสริมและเปVดโอกาสให<
ประชาชนสามารถแสดง 
ความคิดเห็น หรือเข<าร�วม
ประชุมประชาคม เพ่ือกําหนด
ทิศทาง นโยบาย หรือแผน 
พัฒนาท<องถ่ินด<วยความสมัครใจ 
ตามวันเวลา และสถานท่ี 
ท่ีเหมาะสม สอดคล<องกับวิถี
ชุมชน ไม�ชี้นํา และครอบคลุม
จํานวนประชากรตามสัดส�วน 
ทุกพ้ืนท่ี อย�างเสมอภาค และ
เท�าเทียมกัน  

สํานักปลัด 
 

รายงานผลการดําเนินงาน 
ในการประชุมสภาฯ และ
ประชุมผู<นําชุมชน  
 

 



7 
 

มาตรการ/แนวทาง ข้ันตอนหรือวิธีการ ผู&รับผิดชอบ การกํากับติดตาม 
 
 

2. นําผล/ข<อเสนอต�าง ๆ จาก
การประชาคม/รับฟCงความ
คิดเห็นของประชาชนไป
ขับเคลื่อนอย�างเป5นรูปธรรม 
ผ�านการจัดทําแผนพัฒนา
ท<องถ่ิน ข<อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ�าย 
3. ติดตามประเมินผลการจัดทํา
แผนพัฒนาท<องถ่ิน เสนอ
ผู<บริหาร และประกาศ 
ให<ประชาชนทราบ 

สํานักปลัด 
 

รายงานผลการดําเนินงาน 
ในการประชุมสภาฯ และ
ประชุมผู<นําชุมชน  
 

3. โครงการเสริมสร<าง
ความโปร�งใสในการ
บริหารงบประมาณ 

1. รวบรวมข<อมูลแผนการใช<
จ�ายงบประมาณประจําปA 
แผนการจัดซ้ือจัดจ<างหรือจัดหา
พัสดุ 
2. เผยแพร�แผนการใช<จ�าย
งบประมาณประจําปA แผนการ
จัดซ้ือจัดจ<างหรือจัดหาพัสดุ  
ให<ประชาชนได<ทราบผ�านทาง
เว็บไซต=และช�องทางต�าง ๆ 

กองคลัง 
 

รายงานผลการดําเนินงาน 
ต�อผู<บริหาร ภายในเดือน
มีนาคม 2566 
 

4. มาตรการจัดให<มี
ระบบและช�องทางการ
รับเรื่องร<องเรียนเก่ียวกับ
การทุจริตขององค=การ 
บริหารส�วนตําบล 
แม�ข<าวต<ม 

1. พัฒนาระบบและช�อง
ทางการร<องเรียนเก่ียวกับการ
ทุจริตผ�านทางช�องทางออนไลน= 
ให<อยู�บนหน<าเว็บไซต=หลักของ
องค=การบริหารส�วนตําบล 
แม�ข<าวต<ม 
2. เผยแพร�ประชาสัมพันธ=
ช�องทางการร<องเรียนการทุจริต
ให<บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยท่ัวกัน 
3. จัดทําและเผยแพร�ข<อมูล 
เชิงสถิติเรื่องร<องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบของ
เจ<าหน<าท่ีของหน�วยงาน  
บนเว็บไซต=หลักขององค=การ
บริหารส�วนตําบลแม�ข<าวต<ม 

สํานักปลัด 
 

รายงานผลการดําเนินงาน 
ต�อผู<บริหาร ภายในเดือน
มีนาคม 2566 
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มาตรการ/แนวทาง ข้ันตอนหรือวิธีการ ผู&รับผิดชอบ การกํากับติดตาม 
5. มาตรการการสร<าง
ความโปร�งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
 

1. ผู<บริหารกําหนดนโยบาย 
แนวทางการบริหารงานบุคคล 
ท่ีมีความโปร�งใส มีคุณธรรม 
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
2. จัดประชุมหน�วยงานชี้แจง
บทบาทอํานาจและหน<าท่ีท่ีต<อง
ปฏิบัติ 
3. ประกาศเผยแพร�มาตรการ
การบริหารงานบุคคล 
4. ดําเนินการตามมาตรการ 
5. รายงานผลการดําเนินการ 

สํานักปลัด 
 

รายงานผลการดําเนินงาน 
ต�อผู<บริหาร ภายในเดือน
มีนาคม 2566 
 
 

6. การกําหนดแนว
ปฏิบัติในการขออนุญาต
ยืมทรัพย=สินของราชการ
ท่ีชัดเจนและการเผยแพร� 
ให<บุคลากรรับรู<อย�าง
ท่ัวถึง รวมถึงการกํากับ 
ติดตาม การตรวจสอบ
การใช<ทรัพย=สินของ
ราชการให<เป5นไปตาม
ระเบียบ 

จัดทําประกาศข<อปฏิบัติในการ
ขอยืมทรัพย=สินของทางราชการ
ไปใช<ในการปฏิบัติงาน ให<บุคคล
ภายในและภายนอกหน�วยงาน
ทราบ 

สํานักปลัด 
 

รายงานผลการดําเนินงาน 
ต�อผู<บริหาร ภายในเดือน
มีนาคม 2566 
 
 

7. มาตรการแสดง
เจตนารมณ=ในการนํา
หลักคุณธรรมมาใช<ใน
การบริหารงานของ
ผู<บริหาร องค=การบริหาร
ส�วนตําบลแม�ข<าวต<ม 
ด<วยการจัดทําแผนปฏิบัติ
การปIองกันการทุจริต
เพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปร�งใส 

1. จัดทําประกาศเจตนารมณ=ใน
การนําหลักคุณธรรมมาใช<ในการ
บริหารงานของผู<บริหาร 
2. ผู<บริหารกําหนดนโยบาย/
มาตรการ/แผนงาน เพ่ือพัฒนา
หน�วยงาน ด<วยการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปIองกันการ
ทุจริตฯ 
3. เผยแพร�ประกาศ 
เจตนารมณ=ฯ และนโยบาย/
มาตรการ/แผนงาน  
4. จัดต้ังคณะทํางานเพ่ือจัดทํา
แผนปฏิบัติการปIองกันการ
ทุจริต  
5. จัดทําแผนปฏิบัติการปIองกัน
การทุจริตฯ   

ทุกสํานัก/กอง รายงานผลการดําเนินงาน 
ต�อผู<บริหาร รอบ 6 เดือน 
และรอบ 12 เดือน 
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มาตรการ/แนวทาง ข้ันตอนหรือวิธีการ ผู&รับผิดชอบ การกํากับติดตาม 
 6. เผยแพร�แผนปฏิบัติการ

ปIองกันการทุจริต 
7. ผู<บริหารควบคุมติดตามให<
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ปIองกันการทุจริต 
8. ติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
ปIองกันการทุจริต 
9. รายงานผลการดําเนินการ 

ทุกสํานัก/กอง รายงานผลการดําเนินงาน 
ต�อผู<บริหาร รอบ 6 เดือน 
และรอบ 12 เดือน 
 

8. มาตรการ “ส�งเสริม
การปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรม 
ขององค=การบริหาร 
ส�วนตําบลแม�ข<าวต<ม” 
 

1. จัดทํามาตรการและขออนุมัติ
ดําเนินการต�อผู<มีอํานาจ 
2. กําหนดแนวทาง รูปแบบ 
และช�องทางในการเผยแพร�
ประมวลจริยธรรมสําหรับบุคคล
ในองค=กรและสาธารณชน 
3. ดําเนินการเผยแพร�ประมวล
จริยธรรมเพ่ือใช<เป5นค�านิยม
สําหรับองค=กร ข<าราชการทุกคน
พึงยึดถือเป5นแนวทางปฏิบัติ
ควบคู�ไปกับระเบียบและกฎ
ข<อบังคับอ่ืน ๆ   

สํานักปลัด 
 

รายงานผลการดําเนินงาน 
ต�อผู<บริหาร ภายในเดือน
มีนาคม 2566 
 
 

9. มาตรการ No Gift 
Policy 

1. ผู<บริหารและบุคลากร 
จัดประชุมเพ่ือร�วมกันจัดทํา
มาตรการ “No Gift Policy” 
2. จัดทําประกาศใช< No Gift 
Policy พร<อมแนวทางการ
ดําเนินการตามมาตรการ 
3. ผู<บริหารประกาศมาตรการ  
4. เผยแพร�ประกาศใช< No Gift 
Policy ให<แก�บุคคลภายใน
องค=กรและสาธารณชนให<
รับทราบโดยท่ัวกัน 
5. ประเมินผลและติดตามผล
การใช<มาตรการ No Gift 
Policy 
6. รายงานผลการดําเนินการ 

สํานักปลัด รายงานผลการดําเนินงาน 
ต�อผู<บริหาร ภายในเดือน
มกราคม 2566 
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มาตรการ/แนวทาง ข้ันตอนหรือวิธีการ ผู&รับผิดชอบ การกํากับติดตาม 
10. เผยแพร�ผลการ
ตรวจสอบของฝ]าย
ตรวจสอบท้ังภายในและ
ภายนอกหน�วยงานไป
ปรับปรุงการทํางานเพ่ือ
ปIองกันการทุจริตใน
หน�วยงาน 

เผยแพร�ผลการตรวจสอบของ
ฝ]ายตรวจสอบท้ังภายในและ
ภายนอกหน�วยงานไปปรับปรุง
การทํางานให<บุคลากรรับทราบ 

ทุกสํานัก/กอง รายงานผลการดําเนินงาน 
ในการประชุมประจําเดือน
ผู<บริหาร พนักงานส�วนตําบล 
และพนักงานจ<าง  
 

11. มาตรการจัดการ 
ในกรณีได<ทราบ หรือ 
รับแจ<ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริตของ
องค=การบริหาร 
ส�วนตําบลแม�ข<าวต<ม 
 

1. กําหนดช�องทางการร<องเรียน
เก่ียวกับการทุจริต และกําหนด
เจ<าหน<าท่ีรับผิดชอบดําเนินการ
ให<เป5นไปตามกฎหมาย  
2. กําหนดกระบวนการข้ันตอน
ในการดําเนินการร<องเรียน 
3. ประกาศเผยแพร�
กระบวนการข้ันตอนในการ
ดําเนินการร<องเรียนให<บุคลากร
และประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
4. กําหนดกระบวนการจัดการ
ข<อร<องเรียน/แนวทาง
ดําเนินการต�อเรื่องร<องเรียน
เก่ียวกับการทุจริตของเจ<าหน<าท่ี 
5. กําหนดกระบวนการและ
ข้ันตอนในการลงโทษผู<กระทํา
ผิดการทุจริต 
6. กําหนดช�องทางการติดตาม
เรื่องร<องเรียนได<ด<วยตนเอง และ
มีการรายงานผลการดําเนินการ
หรือความก<าวหน<าเรื่อง
ร<องเรียนให<ผู<ร<องเรียนทราบ 
7. จัดทําข<อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร<องเรียนการทุจริต 
8. รายงานผลการดําเนินการ 

สํานักปลัด รายงานผลการดําเนินงาน 
ต�อผู<บริหาร รอบ 6 เดือน 
และรอบ 12 เดือน 
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มาตรการ/แนวทาง ข้ันตอนหรือวิธีการ ผู&รับผิดชอบ การกํากับติดตาม 
12. มาตรการเปVดเผย
ข<อมูลสาธารณะ และ
กํากับติดตามการ
เผยแพร�ข<อมูลสาธารณะ
ขององค=การบริหาร 
ส�วนตําบลแม�ข<าวต<ม 
 

1. กําหนดแนวทาง/มาตรการ
กํากับติดตามหน�วยงานท่ี
เก่ียวข<อง เผยแพร�ข<อมูลข�าวสาร
การให<บริการต�าง ๆ กฎเกณฑ= 
ข<อกฎหมาย ข<อบังคับ และ
สถานท่ีให<บริการอย�างชัดเจน 
เพ่ือเป5นประโยชน=ต�อประชาชน  
2. เผยแพร�ข<อมูลขององค=การ
บริหารส�วนตําบลแม�ข<าวต<ม  
ต�อสาธารณชน 
3. ติดตามผลการดําเนินการ
ตามมาตรการเปVดเผยข<อมูล
สาธารณะ และกํากับติดตาม
การเผยแพร�ข<อมูลสาธารณะ
ขององค=การบริหารส�วนตําบล
แม�ข<าวต<ม 
4. รายงานผลการดําเนินงาน 

ทุกสํานัก/กอง รายงานผลการดําเนินงาน 
ในการประชุมประจําเดือน
ผู<บริหาร พนักงานส�วนตําบล 
และพนักงานจ<าง  
 

13. การเปVดเผยข<อมูล
ผู<บริหารฝ]ายข<าราชการ
ประจํา 

เพ่ิมเบอร=โทรศัพท=ตําแหน�งปลัด 
และรองปลัด 

สํานักปลัด ข<อมูลผู<บริหาร มีการเปVดเผย
เบอร=โทรศัพท=ของข<าราชการ
ประจํา 

14. รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปA 

เพ่ิมข<อมูลด<านปCญหา อุปสรรค 
และข<อเสนอแนะ ในรายงานผล
การดําเนินงานประจําปA  

สํานักปลัด รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปA มีข<อมูลรายละเอียด
ด<านปCญหา อุปสรรค และ
ข<อเสนอแนะ 

15. แผนการใช<จ�าย
งบประมาณประจําปA 

จัดทําแผนการใช<จ�าย
งบประมาณประจําปA ให<มี
องค=ประกอบครบถ<วน 

สํานักปลัด แผนการใช<จ�ายงบประมาณ
ประจําปA ครอบคลุม
ปAงบประมาณ 

16. รายงานการกํากับ
ติดตามการใช<จ�าย
งบประมาณ ประจําปA 
รอบ 6 เดือน 

จัดทํารายงานการกํากับติดตาม
การใช<จ�ายงบประมาณ ประจําปA
ให<สอดคล<องกับแผนการใช<จ�าย
งบประมาณประจําปA 

สํานักปลัด รายงานการกํากับติดตามการ
ใช<จ�ายงบประมาณ ประจําปAมี
ความสอดคล<องกับแผนการใช<
จ�ายงบประมาณประจําปA 

17. รายงานผลการใช<
จ�ายงบประมาณประจําปA 

รายงานผลการใช<จ�าย
งบประมาณประจําปA ต<อง
ประกอบด<วย ผลการดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช<
จ�ายงบประมาณ ปCญหา 
อุปสรรค และข<อเสนอแนะ 

สํานักปลัด รายงานผลการใช<จ�าย
งบประมาณประจําปA มีข<อมูล
ของปCญหา อุปสรรค และ
ข<อเสนอแนะ 
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มาตรการ/แนวทาง ข้ันตอนหรือวิธีการ ผู&รับผิดชอบ การกํากับติดตาม 
18. มาตรการเปVดเผย
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- จัดทํานโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
- เผยแพร�นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให<บุคลากร
ภายในหน�วยงานได<รับทราบ
อย�างท่ัวถึง โดยประชาสัมพันธ=
ผ�านช�องทางการสื่อสารออนไลน=
ต�าง ๆ 

สํานักปลัด รายงานผลการดําเนินงาน 
ต�อผู<บริหาร ภายในเดือน
มีนาคม 2566 

19. มาตรการเปVดเผย
การดําเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
- เผยแพร�รายงานผลการ
ดําเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให<
บุคลากรภายในหน�วยงานได<
รับทราบอย�างท่ัวถึง โดย
ประชาสัมพันธ=ผ�านช�องทางการ
สื่อสารออนไลน=ต�าง ๆ 

สํานักปลัด รายงานผลการดําเนินงาน 
ต�อผู<บริหาร ภายในเดือน
มีนาคม 2566 

20. มาตรการเปVดเผย
หลักเกณฑ=การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

- จัดทําหลักเกณฑ=การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- เผยแพร�หลักเกณฑ=การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลให<
บุคลากรภายในหน�วยงานได<
รับทราบอย�างท่ัวถึง โดย
ประชาสัมพันธ=ผ�านช�องทางการ
สื่อสารออนไลน=ต�าง ๆ 

สํานักปลัด รายงานผลการดําเนินงาน 
ต�อผู<บริหาร ภายในเดือน
มีนาคม 2566 

21. มาตรการเปVดโอกาส
ให<เกิดการมีส�วนร�วมของ
บุคคลภายนอกในการ
ดําเนินงานตามภารกิจ
ของหน�วยงาน 

- จัดเวทีประชาคม 
- แต�งต้ังตัวแทนของชุมชนให<มี
ส�วนร�วมในภารกิจของ
หน�วยงาน 
- รายงานผลการดําเนินงาน 

สํานักปลัด รายงานผลการดําเนินงาน 
ต�อผู<บริหาร ภายในเดือน
มีนาคม 2566 

 

 

 


