
 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

๑. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พบว่า 
มีผลคะแนน ๖๗.๔๐ คะแนน อยู่ในระดับ C ดังนี้ 

 
 โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 
 การประเมินจากการเก็บข้อมูล ๓ ส่วน คือ การเก็บข้อมูลแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) การเก็บข้อมูลแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการเก็บข้อมูลที่มีการเปิดเผย 
ต่อสาธารณะผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (OIT) 
 โดยคะแนนการประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด มีผลคะแนน ดังนี้ 
 ๑. คะแนนการเก็บข้อมูลแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ๕ ตัวชี้วัด 
  (๑) การปฏิบัติหน้าที่    ๙๒.๘๗ 
  (๒) การแก้ไขปัญหาการทุจริต   ๘๙.๕๙ 
  (๓) การใช้อ านาจ    ๘๘.๘๔ 
  (๔) การใช้งบประมาณ    ๘๘.๐๘ 
  (๕) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ๘๖.๖๒ 

 
 

/๒. คะแนน... 
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 ๒. คะแนนการเก็บข้อมูลแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ๓ ตัวชี้วัด 
  (๖) คุณภาพการด าเนินงาน   ๘๖.๒๐ 
  (๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร   ๘๔.๙๘ 
  (๘) การปรับปรุงการท างาน   ๘๑.๖๖ 
 ๓. คะแนนการเก็บข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (OIT) 
  (๙) การเปิดเผยข้อมูล    ๕๘.๐๖ 
  (๑๐) การป้องกันการทุจริต   ๑๘.๗๕ 

 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คือ ตัวชี้วัดที่ ๙ และตัวชี้วัดที่ ๑๐ มีทั้งหมด ๔๓ ข้อย่อย โดยข้อที่
ไม่ได้คะแนน จ ำนวน ๑๘ ข้อย่อย ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ข้อเสนอแนะของท่ีปรกึษา ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
๑. ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล    

๑.๑ ข้อ o๘ Q&A หน่วยงำนไมส่่งข้อมูลช่องทำงในกำร
ติดต่อสอบถำม (Q&A) ที่เปิดโอกำสให้
ประชำชนเข้ำมำตดิต่อสอบถำมขอ้มูล 
ต่ำง ๆ ในลักษณะของกำรสื่อสำรสองทำง 
(two-way communication)         
ตำมเกณฑ์กำรประเมินท่ีก ำหนด     
"แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลต่ำง ๆ ได้และหน่วยงำน
สำมำรถสื่อสำรให้ค ำตอบกับผูส้อบถำมได้ 
โดยมลีักษณะ เป็นกำรสื่อสำรได้สองทำง 
เช่น Web broad , กล่องข้อควำม    
ถำม-ตอบ" โดย Social Network         
ไม่ถือเป็นช่องทำงตำมเกณฑ์กำรประเมิน
ที่ก ำหนด และหน่วยงำนส่งข้อมูล 
Webboard ที่เป็นข้อมูลกำรรับเรือ่ง
ร้องเรียนซึ่งไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ทีก่ ำหนด 

เว็บไซตห์ลักของ อบจ.เชียงราย          
ไม่มีช่องทางในการติดต่อสอบถาม (Q&A)          
ที่เปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำตดิต่อ
สอบถำมข้อมูลต่ำง ๆ ในลักษณะของกำร
สื่อสำร ๒ ทำง  

๑.๒ ข้อ o๙ Social Network หน่วยงำนไมส่่งข้อมูลเว็บไซต์หลัก         
ที่ระบุถึงกำรเช่ือมโยงระหว่ำง         
Social Network กับเว็บไซต์หลัก 
http://www.chiangraipao.go.th/ 
index.php ซึ่งไม่เป็นไปตำมเกณฑ์กำร
ประเมินท่ีก ำหนด "สำมำรถเช่ือมโยง      
ไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำกเว็บไซต์หลัก" 

เว็บไซตห์ลักของ อบจ.เชียงราย 
http://www.chiangraipao.go.th/ 
index.php กับ Social Network           
ไม่เช่ือมโยงกัน  

 

 

/๑.๓... 
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ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ข้อเสนอแนะของท่ีปรกึษา ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
๑.๓ ข้อ o๑๗ E-Service ไม่ปรำกฏ E-Service ของหน่วยงำน  

ช่องทำงกำรแจ้งเรื่องร้องเรียนไม่ถอืเป็น 
E-Service 

อบจ.เชียงราย ไม่มช่่ีองทาง E-Service  
ที่ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูม้ำขอรับ
บริกำร โดยผู้ขอรับบริกำรไมจ่ ำเปน็ต้อง
เดินทำงมำตดิต่อด้วยตนเอง 

๑.๔ ข้อ o๒๕ นโยบำยกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ไม่ปรำกฏนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกร
มนุษย ์โดยหน่วยงำนน ำส่งแผนฯ       
ซึ่งไม่ใช่นโยบำย 

๑. อบจ.เชียงราย ไม่มีนโยบายการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล แต่ไดน้ าส่ง
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลไป จึงไมไ่ด้คะแนน                  
๒. แต่ตำมเกณฑ์กำรประเมินในปงีบ 
ประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ก ำหนดเกณฑ์
กำรประเมินเพิม่เตมิเป็น “นโยบำยหรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล”  

๑.๖ ข้อ o๒๘ รำยงำนผลกำร
บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ประจ ำปี  

ไม่ปรำกฏรำยงำนผลกำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

อบจ.เชียงรำย ไม่มีรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนและวิเครำะหผ์ลกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ปัญหำและอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.๒๕๖๒  

๑.๗ ข้อ o๒๙ แนวปฏิบัติกำร
จัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต  

ไม่ปรำกฏแนวทำงกำรจดักำรเรื่อง
ร้องเรียนกำรทจุริต 

อบจ.เชียงรำย ไม่มีคู่มือหรือแนวทำง    
ในกำรจัดกำรเรื่องร้องเรยีนกำรทจุริต 
และประพฤติมิชอบโดยเฉพำะ ซึ่งในคู่มือ
หรือแนวทำงดังกล่ำวต้องมีรำยละเอียด
เกี่ยวกบัวิธีกำรที่บุคคลภำยนอกจะท ำ 
กำรร้องเรียน ข้ันตอนหรือวิธีกำรในกำร
จัดกำรต่อเรื่องร้องเรยีน ส่วนงำนที่
รับผิดชอบ ระยะเวลำ เป็นต้น 

๑.๘ ข้อ o๓๐ ช่องทำงแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริต 

ไม่ปรำกฏช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำร
ทุจริตโดยเฉพำะ 

อบจ.เชียงรำย ไม่มีช่องทำงออนไลน์บน
หน้ำเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน ซึง่เป็น
ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต
โดยเฉพำะ แยกต่ำงหำกจำกช่องทำงแจ้ง
เรื่องร้องเรียนทั่วไป  

๑.๙ ข้อ o๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริตประจ ำปี  

ไม่ปรำกฏข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต
ประจ ำปี กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนต้อง
รำยงำนว่ำไม่ปรำกฏเรื่องร้องเรียน 

 

อบจ.เชียงรำย ไม่มีกำรจัดเก็บข้อมูลสถติิ
เรื่องร้องเรียนกำรทุจรติและประพฤติ          
มิชอบของเจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำน           
ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓  

 
 

/๑.๑๐... 
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ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ข้อเสนอแนะของท่ีปรกึษา ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
๑.๑๐  ข้อ o๓๒ ช่องทำงกำร         

รับฟังควำมคิดเห็น 
ไม่ปรำกฏ ช่องทำงกำรรับฟั งควำม
คิดเห็น 

อบจ.เชียงรำย ไม่มีช่องทำงออนไลน์           
เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นให้ประชำชน           
ได้แสดงควำมคดิเห็นต่อกำรด ำเนนิงำน
ตำมอ ำนำจหน้ำทีห่รือภำรกิจของ
หน่วยงำน ซึ่งช่องทำงดังกล่ำวต้องไม่ใช่
ช่องทำงเดียวกับกำรแจ้งเรื่องร้องเรียน
กำรทุจริตฯ ตำมข้อ o๓๐  

๑.๑๑ ข้อ o๓๓ กำรเปิดโอกำส 
ให้เกิดกำรมีส่วนร่วม 

ไม่ปรำกฏกิจกรรมกำรเปิดโอกำสให้เกิด
กำรมีส่วนร่วมที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงำน "สำมำรถเผยแพร่บน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงำน" 

อบจ.เชียงรำย ไม่มีกำรรวบรวมข้อมูล 
การด าเนิ่นการหรื่อการจั่ดกิ่จกรรมที่่เปิ่ด
โอกาสให้่ประชาชนได้มสี่วนร่วมในการ 
ด าเนิ่นงานตามภารกิ่จของหน่วยงาน 

๒. ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การด าเนินการ 
เพ่ือป้องกันการทุจริต 

  

๒.๑ ข้อ o๓๔ เจตจ ำนงสุจริตของ
ผู้บริหำร  

ไม่ปรำกฏเจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร อบจ.เชียงรำย ไม่มีกำรจัดท ำประกำศ
เจตนำรมณโ์ดยมีเนื้อหำว่ำจะปฏบิัติ
หน้ำท่ีและบริหำรหน่วยงำนอย่ำง      
ซื่อสัตยส์ุจรติ โปร่งใส และเป็นไปตำม
หลักธรรมำภิบำล ของผู้บรหิำรสูงสุด          
คนปัจจุบันของหน่วยงำน 

๒.๒ ข้อ o๓๕ กำรมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหำร  

ไม่ ได้แสดงข้อมูลกำรมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหำรในกำรด ำเนินกิจกรรมที่แสดง 
ให้ เห็นถึงกำรปรับปรุง พัฒนำ และ
ส่งเสริมหน่วยงำนด้ำนคุณธรรมและ
โปร่งใสของหน่วยงำนในปี ๒๕๖๓ 

อบจ.เชียงรำย ไม่มีกำรรวบรวมข้อมูลกำร
มีส่วนร่วมของผูบ้ริหำรในกำรด ำเนินกำร
หรือกำรจดักิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงกำร
ให้ควำมส ำคญักับกำรปรับปรุง พัฒนำ
และส่งเสรมิหน่วยงำนด้ำนคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส  

๒.๓ ข้อ o๓๖ กำรประเมินควำม
เสี่ยงกำรทุจริตประจ ำปี  

ไม่ได้แสดงผลกำรประเมินควำมเสี่ยง
ของกำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่          
ที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือก่อให้เกิด
กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงำน 

อบจ.เชียงรำย ไม่มีกำรจัดท ำแผน         
กำรบริหำรควำมเสี่ยงป้องกันกำรทุจริต          
ซึ่งต้องมีรำยละเอียด เช่น ก ำหนด
เหตุกำรณ์ พฤติกำรณ์ ประเด็น 
กระบวนงำนท่ีมีโอกำสในกำรที่จะ
ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงกำรทุจริต ก ำหนด
ปัจจัยเสี่ยงท่ีอำจท ำให้เกิดกำรทุจริต 
ก ำหนดระดับควำมเสีย่ง ก ำหนดมำตรกำร 
กิจกรรม งำนท่ีมลีักษณะเป็นแนวทำง
ป้องกันหรือแก้ไขเหตุกำรณ์กำรทจุริต
ดังกล่ำว เป็นต้น 

 

 

/o๓๗... 
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ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ข้อเสนอแนะของท่ีปรกึษา ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
๒.๔ ข้อ o๓๗ กำรด ำเนินกำร 

เพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต  
เนื่องจำกไม่มีกำรประเมินควำมเสีย่งกำร
ทุจริตในข้อ o๓๖ จึงไม่สำมำรถ
ตรวจสอบได้ว่ำกำรด ำเนินกำรในข้อน้ี
สอดคล้องกับข้อ o๓๖ หรือไม ่

อบจ.เชียงรำย ไม่มีกำรจัดท ำแผน         
กำรบริหำรควำมเสี่ยงป้องกันกำรทุจริต 
ตามข้อ o๓๖ จึงไม่มีกำรด ำเนินกำร        
เพื่อจัดกำรควำมเสีย่งกำรทุจรติตำม
ตัวช้ีวัดในข้อนี ้ 

๒.๕ ข้อ o๔๑ รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี  

ไม่ปรำกฏรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี ๒๕๖๒ 

อบจ.เชียงรำย ไม่มีการจัดท ารายงานการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หรือมีการ
รายงานผลการด าเนินการฯ ในระบบ     
e-PlanNACC แต่เจ้าหน้าทีผู่้รับผดิชอบ
ไม่ได้ด าเนินการจดัท ารายงานผลการ
ด าเนินการฯ เสนอผู้บริหารให้รับทราบ 
อีกครั้ง 

๒.๖ ข้อ o๔๒ มำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน
หน่วยงำน  

ไม่ปรำกฏรำยงำนผลกำรวิเครำะห์กำร
ประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. อบจ.เชียงรำย ไม่มีการน าผลการ
ประเมิน ITA ในปี พ.ศ.๒๕๖๒                  
มาวิเคราะห์ผล ก าหนดประเด็นท่ีเป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไข/
ปรับปรุงให้ดีขึน้  
๒. อบจ.เชียงรำย ไม่มีการก าหนด
หน่วยงาน/ผูร้ับผดิชอบในแต่ละประเด็น 
ไม่มีการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 
ไม่มีการก าหนดแนวทางการก ากับติดตาม          
ให้น าไปสู่การปฏิบตัิและการรายงานผล 

๒.๗ ข้อ o๔๓ กำรด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำม
โปร่งใสภำยในหน่วยงำน  

เนื่องจำกไม่มีกำรวิเครำะหผ์ลในขอ้ o
๔๒ จึงท ำให้ไม่สำมำรถตรวจสอบได้ว่ำ
กำรด ำเนินกำรในข้อน้ีสอดคล้องกับ
มำตรกำรข้อ o๔๒ หรือไม ่

อบจ.เชียงรำย ไม่มีมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน
หน่วยงำนตามข้อ o๔๒ จึงไม่มีการน าผล
วิเคราะห์และมาตรการฯ ไปปฏบิตัิหรือ
ด าเนินการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ข้อ ๒... 



 

 

 

- ๖ - 

๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
จากการประชุมคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.               
ณ ห้องประชุมธรรมรับอรุณ ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คณะท างานฯ ได้ร่วมกันพิจารณา           
เพ่ือก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัด 
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

ข้อ o๘ Q&A ๑. จัดให้มีช่องทางในการติดต่อ
สอบถาม (Q&A) ที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามาตดิต่อสอบถามขอ้มูล 
ต่าง ๆ ในลักษณะของการสื่อสาร       
สองทาง                                  
๒. จัดให้่มี่เจ้าหน้าท่ีรั่บผิ่ดชอบในการ
ตอบข้่อซั่กถามของผู้่รั่บบริ่การอย่่าง
สม่ าเสมอ โดยมี่การสื่่อสารค าตอบ        
ที่่ถู่กต้่อง รวดเร็่ว                        
๓. ต้่องจั่ดการช่่องทาง Q&A หรื่อ 
กระดานสนทนาบนหน้าเว็่บไซต์่         
ให้มคีวามเรี่ยบร้่อย ไม่่ให้มีข้่อความ      
ที่่ไม่่เกี่่ยวข่้องกั่บการด าเนิ่นงาน
ปรากฏอยู่่  

ส านักปลดัฯ ภายในเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการ 
อบจ.เชียงราย 
ประจ าเดือน
เมษายน ๒๕๖๔ 

ข้อ o๙ Social Network ๑. จัดแสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์หลัก
ของ อบจ.เชียงราย ที่สามารถ
เชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ของหน่วยงาน เช่น Facebook , 
Twitter , Instagram เป็นต้น 
๒. ให้เจ้าหน้าที่ท่ีรบัผิดชอบตรวจสอบ
การเข้่าถึ่ง Social Network จากหน้่า 
เว็่บไซต์่หลักของ อบจ.เชียงราย    
ต้องสามารถเข้่าถึ่งได้่จริ่งในทุ่ก
แอปพลิ่เคชั่น (Application) 

ส านักปลดัฯ ภายในเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการ 
อบจ.เชียงราย 
ประจ าเดือน
เมษายน ๒๕๖๔ 

ข้อ o๑๗ E-Service ๑. จัดท าระบบจดัเก็บภาษรีายได้
ออนไลน์ เพื่อช่วยอ ำนวยควำมสะดวก
แก่ผู้ขอรับบริกำร  
๒. สำมำรถเข้ำถึงหรือเช่ือมโยงไปยัง
ช่องทำงข้ำงต้นได้จำกเว็่บไซต์่หลกั 
ของ อบจ.เชียงราย 

กองคลัง ภายในเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการ 
อบจ.เชียงราย 
ประจ าเดือน
เมษายน ๒๕๖๔ 

 
 
 

/ข้อ o๒๕... 



 

 

 

- ๗ - 
 

ตัวชี้วัด 
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

ข้อ o๒๕ นโยบำยกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล 

๑. จัดท ำนโยบำยหรือแผนกำรบรหิำร
และพัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่ยังใช้ 
บังคับในหน่วยงำนในป ีพ.ศ.๒๕๖๔ 
๒. นโยบำยหรือแผนกำรบริหำร     
และพัฒนำทรัพยำกรบุคคลต้องมี
จุดมุ่งหมำยหรือวัตถุประสงค์         
เพื่อก่อให้เกิดกำรบรหิำรทรัพยำกร
บุคคลที่มีควำมโปร่งใสและมีคุณธรรม  
๓. นโยบำยหรือแผนกำรบริกำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลของผู้บริหำร
สูงสุดที่ก ำหนดในนำมของหน่วยงำน 

กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

ภายในเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการ 
อบจ.เชียงราย 
ประจ าเดือน
เมษายน ๒๕๖๔ 

ข้อ o๒๖ กำรด ำเนิน 
กำรตำมนโยบำยกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล 

๑. .ใหด้ ำเนินกำรตำมนโยบำยหรอื
แผนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล เช่น กำรวำงแผนก ำลังคน        
กำรสรรหำคนด ีคนเก่งเพื่อปฏิบัตงิำน
ตำมภำรกิจของหน่วยงำน กำรพฒันำ
บุคลำกร กำรสร้ำงทำงก้ำวหน้ำ         
ในสำยอำชีพ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต          
กำรบรรจ ุและแต่งตั้งบุคลำกร           
กำรประเมิน ผลกำรปฏิบัติงำน         
กำรส่งเสริม จริยธรรมและรักษำวินัย
ของบุคลำกรในหน่วยงำน เป็นต้น  
๒. เป็นกำรด ำเนินกำรที่มีควำมสอดรับ
กับนโยบำยหรือแผนกำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล ตำมข้อ o๒๕ 
๓. เป็นกำรด ำเนินกำรในปีพ.ศ.๒๕๖๔ 

กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

ภายในเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการ 
อบจ.เชียงราย 
ประจ าเดือน
เมษายน ๒๕๖๔ 

ข้อ o๒๘ รำยงำนผล
กำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล
ประจ ำป ี

๑. จัดท ำรำยงำนผลกำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล โดยมี
รำยละเอียดของกำรด ำเนินกำร เชน่         
ผลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย         
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ผลกำร
วิเครำะห ์กำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล เป็นต้น 
๒. เป็นรำยงำนผลของปงีบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓  

กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

ภายในเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการ 
อบจ.เชียงราย 
ประจ าเดือน
เมษายน ๒๕๖๔ 

 
 
 
 

/ข้อ o๒๙... 
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ตัวชี้วัด 
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

ข้อ o๒๙ แนวปฏิบัติ 
กำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนกำรทจุริต 

๑. จัดท ำคูม่ือหรือแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตและประพฤติ  
มิชอบของเจ้ำหน้ำท่ี โดยมรีำยละเอียด
ของกำรปฏิบัติงำน เช่น รำยละเอยีด 
วิธีกำรที่บุคคล ภำยนอกจะท ำกำร
ร้องเรียน รำยละเอียดขั้นตอน หรอื
วิธีกำรในกำรจัดกำรต่อเรื่องร้องเรยีน 
สว่นงำนท่ีรับผดิชอบ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร เป็นต้น 
๒. น าคู่มือหรือแนวทางดังกล่าวไป
เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของ อบจ.
เชียงราย 

กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

ภายในเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการ 
อบจ.เชียงราย 
ประจ าเดือน
เมษายน ๒๕๖๔ 

ข้อ o๓๐ ช่องทำงแจ้ง
เรื่องร้องเรียนกำรทุจรติ 

๑. จัดให้มีช่องทำงที่บุคคลภำยนอก
สำมำรถแจ้งเรื่องร้องเรยีนเกี่ยวกบั 
กำรทุจริตและประพฤตมิิชอบของ
เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนผ่ำนทำง 
ช่องทำงออนไลน์โดยแยกต่ำงหำก 
จำกช่องทำงทั่วไป เพ่ือเป็นกำร
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบำะแสและ
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตัิกำร
จัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ ตำมข้อ o๒๙ 
๒. ต้องสำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยง 
ไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำกเว็บไซต์
หลักของ อบจ.เชียงราย 

ส านักปลดัฯ ภายในเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการ 
อบจ.เชียงราย 
ประจ าเดือน
เมษายน ๒๕๖๔ 

ข้อ o๓๑ ข้อมลูเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียนกำรทุจรติ
ประจ ำป ี

๑. ให้จัดเก็บข้อมลูสถิติเรื่องร้องเรยีน
การทุจริตและประพฤตมิิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานในปีงบ 
ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
๒. ต้องมีรายละเอียดแสดง
ความก้าวหน้าของการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนฯ และน าข้อมลูไปเผยแพร่
บนเว็บไซตห์ลักของ อบจ.เชียงราย 
แม้ไมม่ีเรื่องร้องเรียนการทุจริตกต็อ้ง
จัดท าข้อมูลเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชน
ได้รับทราบด้วย 

กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

ภายในเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการ 
อบจ.เชียงราย 
ประจ าเดือน
เมษายน ๒๕๖๔ 

 
 
 

/ข้อ o๓๒... 
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ตัวชี้วัด 
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

ข้อ o๓๒ ช่องทำง   
กำรรับฟังควำมคดิเห็น 

๑. จัดให้มีช่องทำงที่บุคคลภำยนอก
สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นต่อกำร 
ด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือ
ภำรกิจของหน่วยงำนผ่ำนทำงช่องทำง
ออนไลน ์ 
๒. ต้องสำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยง 
ไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำกเว็บไซต์
หลักของ อบจ.เชียงราย 

ส านักปลดัฯ ภายในเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการ 
อบจ.เชียงราย 
ประจ าเดือน
เมษายน ๒๕๖๔ 

ข้อ o๓๓ กำรเปิด
โอกำสให้เกิดกำรมี  
ส่วนร่วม 

๑. ด ำเนินกำรหรือจัดกิจกรรมที่แสดง
ถึงกำรเปิดโอกำสให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้มสี่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนตำม
ภำรกิจของหน่วยงำน เช่น          
ร่วมวำงแผน ร่วมด ำเนินกำร  
ร่วมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น       
หรือร่วมติดตำมประเมินผล เป็นตน้  
๒. เป็นกำรด ำเนินกำรในปพี.ศ.๒๕๖๔ 

กองแผนฯ ภายในเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการ 
อบจ.เชียงราย 
ประจ าเดือน
เมษายน ๒๕๖๔ 

ข้อ o๓๔ เจตจ ำนง
สุจรติของผู้บริหำร 

๑. จัดท าประกาศเจตนารมณ์โดยมี
เนื้อหาว่าจะปฏิบัติหน้าท่ีและบริหาร
หน่วยงานอย่างซื่อสัตยส์ุจรติ โปรง่ใส 
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล           
ของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของ      
อบจ.เชียงราย                                       
๒. น าประกาศฯ ดังกลา่วไปแผยแพร่
บนเว็บไซตห์ลักของ อบจ.เชียงราย 

กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

ภายในเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ 

รายงานผลการ
ด าเนินการในท่ี
ประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการ 
อบจ.เชียงราย 
ประจ าเดือน
เมษายน ๒๕๖๔ 

ข้อ o๓๕ กำรมสี่วนร่วม
ของผู้บริหำร 

๑. ด าเนินการหรือจัดกิจกรรมที่แสดง          
ให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับการ
ปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมหน่วยงาน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เช่น 
โครงการอบรมป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนฯ                                      
๒. ผู้บริหารสูงสุดของ อบจ.เชียงราย  
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมนั้น 
๓. เป็นกำรด ำเนินกำรในปี           
พ.ศ.๒๕๖๔ 

กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

ภายในเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการ 
อบจ.เชียงราย 
ประจ าเดือน
เมษายน ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 

/ข้อ o๓๖... 



 

 

 

- ๑๐ - 
 

ตัวชี้วัด 
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

ข้อ o๓๖ กำรประเมินควำม
เสี่ยงกำรทุจริตประจ ำป ี

๑. จัดท าแผนการบริหารความ
เสี่ยงป้องกันการทุจรติ โดยมี
รายละเอียด เช่น ก าหนด
เหตุการณ์ พฤติการณ์ ประเด็น 
กระบวนงานท่ีมีโอกาสในการ        
ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจรติ 
ก าหนดปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจท าให้เกดิ
การทุจริต ก าหนดระดับความ
เสี่ยง ก าหนดมาตรการ กิจกรรม 
งานท่ีมีลักษณะเป็นแนวทาง
ป้องกันหรือแก้ไขเหตุการณ์       
การทุจริตดังกล่าว เป็นต้น 
๒. เป็นกำรด ำเนินกำรในปี       
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หน่วยตรวจสอบ
ภำยใน 

ภายในเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการ 
อบจ.เชียงราย 
ประจ าเดือน
เมษายน ๒๕๖๔ 

ข้อ o๓๗ กำรด ำเนินกำร
เพื่อจัดกำรควำมเสีย่ง    
กำรทุจริต 

๑. ต้องมีการจดักิจกรรมหรือ         
การด าเนินงานทีส่อดคล้องกับ
มำตรกำรหรือกำรด ำเนินกำร  
เพื่อบริหำรจดักำรควำมเสี่ยง         
ตำมข้อ o๓๖  
๒. เป็นกำรด ำเนินกำรในปี              
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หน่วยตรวจสอบ
ภำยใน 

ภายในเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการ 
อบจ.เชียงราย 
ประจ าเดือน
เมษายน ๒๕๖๔ 

ข้อ o๔๑ รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรป้องกันกำร
ทุจริตประจ ำป ี

๑. ให้่มี่การด าเนิ่นการและขั่บ 
เคลื่่อนแผนปฏิ่บั่ติ่การป้องกั่น
การทุ่จริ่ต และรายงานผลฯ       
ในระบบ e - PlanNACC   
๒. ต้องเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการ
สรุปผลการด าเนิ่นโครงการ/        
กิ่จกรรม ผลการใช้จ่ายงบ 
ประมาณ ปัญหาอุ่ปสรรค          
ข้่อเสนอแนะ ผลสั่มฤทธ์ิ          
ตามเป้าหมาย เป็นต้่น 
๓. เป็นรำยงำนผลของปี           
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

ภายในเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการ 
อบจ.เชียงราย 
ประจ าเดือน
เมษายน ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 

/ข้อ o๔๒... 



 

 

 

- ๑๑ - 
 

ตัวชี้วัด 
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

ข้อ o๔๒ มำตรกำรส่งเสรมิ
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
ภำยในหน่วยงำน 

๑. น าผลการประเมิน ITA ในปี 
พ.ศ.๒๕๖๓ มาวิเคราะหผ์ล 
ก าหนดประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแกไ้ข/
ปรับปรุงให้ดีขึ้น  
๒. ก าหนดหน่วยงาน/ผูร้ับผดิชอบ       
ในแต่ละประเด็น ก าหนดขั้นตอน
หรือวิธีการปฏิบตัิ การก าหนดแนว
ทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่
การปฏิบัติและการรายงานผล 

กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

ภายในเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ 

รายงานผลการ
ด าเนินการในท่ี
ประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการ 
อบจ.เชียงราย 
ประจ าเดือน
เมษายน ๒๕๖๔ 

ข้อ o๔๓ กำรด ำเนินกำร  
ตำมมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
ภำยในหน่วยงำน 

๑. ต้องน ามาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสที่
ก าหนดไว้ในข้อ o๔๒ ไปปฏิบตัิ
หรือด าเนินการขับเคลื่อน       
อย่างเป็นรูปธรรม                  
๒. รายงานผลการด าเนินการ
ดังกล่าว 

กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

ภายในเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการ 
อบจ.เชียงราย 
ประจ าเดือน
เมษายน ๒๕๖๔ 

 
 


