


 
 

 
 

รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรม 
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คํานํา 
 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ  เม่ือวัน ท่ี 23 มกราคม 2561 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐ           
ทุกหนวยงานเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ                 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ป.ป.ช.) ไดกําหนดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดาํเนินงานของหนวยงานภาครัฐ หรือระบบ ITAS นั้น       

บัดนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. ไดประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน      
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยเทศบาลนครลําปาง ไดคะแนนภาพรวม : 57.19 คะแนน ระดับผลการประเมิน : D  

  ดังน้ัน เพ่ือสนับสนุน สงเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน        
ของเทศบาลนครลําปางใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปรงใส     
ในการดํ าเนินงานของหน วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปต อไป       
งานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน จึงไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรม     
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครลําปางข้ึน เพ่ือใหทุกสํานัก/กอง ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ประเด็นตามขอเสนอของคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ท้ังนี้ ไดจําแนกตามรายดัชนีในแตละตัวชี้วัด ซ่ึงสามารถแสดงใหเห็นถึงจุดแข็งและจุดท่ีเทศบาลนครลําปางจะตอง
มีการพัฒนาเพ่ือปรับปรุงและยกระดับผลการประเมิน ITA ในปงบประมาณตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

                       
            หนา 

ผลการวิเคราะหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครฐั 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. ผลการประเมิน                  1 

2. การวิเคราะหขอมูล          2 

    2.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดทีไ่ดคะแนนมากกวารอยละ 80) จํานวน 2 ตัวชี้วัด     2 
  การปฏิบัติหนาที ่         2 
  การใชอํานาจ          3 

    2.2 จุดที่ตองพัฒนา (ตัวชี้วดัที่ไดคะแนนต่าํกวารอยละ 80) จํานวน 8 ตัวชี้วัด    4 
  การใชทรัพยสินของราชการ        4 
  การใชงบประมาณ         4 
  การแกไขปญหาการทุจริต        5 
  คุณภาพการดําเนินงาน         6 
  ประสิทธิภาพการสื่อสาร        6 
  ปรับปรุงการทาํงาน         7 
  ผลการตรวจประเมินการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)     8 

3. ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน  10 
  แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT)      11 
  แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT)     11 
  แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)      11 
4. ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส พ.ศ. 2564    12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

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

  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) เปนการประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐ
ในทุกมิติ ตั้งแตการบริหารงานของผูบริหารและการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน ตลอดจนประเมิน 
“ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปดเผยขอมูล กระบวนการจัดซ้ือจัดจางท่ีมีความโปรงใส รวมถึงข้ันตอนและ
กระบวนการปฏิบัติงานและการใหบริการท่ีมีมาตรฐานและมีความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะ
ท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปจนถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ในหนวยงานท่ีมุงเนนการสรางเสริมวัฒนธรรม
และคานิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการปองกันการทุจริตและการปองกันการปฏิบัติงานท่ีอาจจะกอใหเกิด
ผลประโยชนทับซอน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมท่ีจะสะทอนไดจากการรับรูของผูมีสวนได 
สวนเสียภายในและผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ซ่ึงลวนแตมีความสําคัญและสามารถสะทอนใหเห็นถึงคุณลักษณะ
ท่ีดีในการดําเนินงานท่ีมีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาลท่ีหนวยงานภาครัฐและเจาหนาท่ีของรัฐพึงจะตองมี และ
ยึดถือปฏิบัติไดเปนอยางดี 

ประกอบกับ คณะรัฐมนตรีมีมติ เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2561 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐ    
ทุกหนวยงานเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 – 2564 และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดกําหนด 
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ หรือระบบ ITAS 

ผลการวิเคราะหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ (Integrity  
    and Transparency Assessment : ITA)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครลําปาง  

1. ผลการประเมิน 

สํานักงาน ป.ป.ช. ไดประกาศผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
ห น ว ย งาน ภ าค รั ฐ  ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2563  

จากผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ Integrity 
and Transparency Assessment : ITA)  ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 คะแนนภาพรวมหนวยงาน
เทศบาลนครลําปาง : 57.19 คะแนน มีระดับผลการ
ประเมิน : D เม่ือพิจารณาในแตละตัวชี้วัดสามารถ
เรียงลําดับผลคะแนนท่ีไดในแตละตัวชี้วัด จากผล
คะแนนมากไปหานอยไดตามลําดับ ดังนี.้- 
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ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด ผลคะแนน เครื่องมือวัด 

1 การปฏิบัติหนาท่ี 87.35 IIT 
2 การใชอํานาจ 81.74 IIT 
3 การใชทรัพยสินของราชการ 77.94 IIT 
4 การใชงบประมาณ 76.65 IIT 
5 การแกไขปญหาการทุจริต 75.78 IIT 
6 คุณภาพการดําเนินงาน 72.07 EIT 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 66.94 EIT 
8 การปรับปรุงการทํางาน 66.50 EIT 
9 การเปดเผยขอมูล 44.62 OIT 

10 การปองกันการทุจริต 18.75 OIT 

  จากตารางขางตน สามารถสรุปไดวา จุดแข็งท่ีหนวยงานไดคะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัด “การปฏิบัติ
หนาท่ี” โดยไดคะแนน 87.35 และตัวชี้วัดท่ีหนวยงานไดคะแนนต่ําสุด คือ ตัวชี้วัด “การปองกันการทุจริต”     
โดยไดคะแนน 18.75 คะแนน 

2. การวิเคราะหขอมูล 

  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครลําปาง มา
วิเคราะห โดยจําแนกตามรายดัชนีในแตละตัวชี้วัด สามารถแสดงใหเห็นถึงจุดแข็งและจุดท่ีเทศบาลนครลําปาง
จะตองมีการพัฒนาเพ่ือปรับปรุงและยกระดับผลการประเมิน ITA ในปงบประมาณตอไป รายละเอียดดังนี้ 

2.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนนมากกวารอยละ 80) จํานวน 2 ตัวช้ีวัด ไดแก 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี ไดรับ 87.35 คะแนน ประเมินจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

ขอ ประเด็นคําถาม คะแนน 
I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูท่ีมาติดตอเปนไปตามข้ันตอนและเปนไปตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด มากนอยเพียงใด 
76.61 

I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูมาติดตอท่ัว ๆ ไป กับผูมาติดตอ  ท่ีรูจักเปนการ
สวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด 

75.36 

I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานมุงผลสําเร็จของงาน ใหความสําคัญกับงานมากกวา
ธุระสวนตัว พรอมรับผิดชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองอยางไร 

77.50 

I4 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับเงิน ทรัพยสิน ประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีอาจคํานวณเปนเงินได เชน การ
ลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน จากผูมาติดตอ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ
ใหบริการ หรือไม 

98.67 

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ท่ีใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี 
หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแลว  บุคลากรในหนวยงานของทาน   มีการรับเงิน 
ทรัพยสิน ประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีอาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง   เปนตน หรือไม 

97.45 

I6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหเงิน ทรัพยสิน ประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีอาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา 
การรับความบันเทิง เปนตน แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีและคาดหวังใหมีการ
ตอบแทนในอนาคต หรือไม 

98.54 
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จากตาราง ตัวช้ีวัด “การปฏิบัติหนาท่ี” โดยมีผลคะแนน 87.35 คะแนน เปนผลคะแนนจาก
การประเมินการรับรูจากบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหนวยงานของตนเอง          
ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดตามหลักมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตาม
ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด เปนไปอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูมาติดตอท่ัวไปหรือผูมา
ติดตอท่ีรูจักกันเปนการสวนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอยางมุงม่ัน เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบตอ
งานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงลวนถือเปนลักษณะการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีของรัฐอยางมีคุณธรรม 
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรูในประเด็นท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืน ๆ 
ของบุคลากรอ่ืนในหนวยงาน ท้ังในกรณีท่ีแลกกับการปฏิบัติหนาท่ีและในกรณีชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตาง ๆ 
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือแมแตกรณีการใหเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืน ๆ ตอบุคคลภายนอก ซ่ึงถือ
เปนความเสี่ยงท่ีอาจจะกอใหเกิดการรับสินบนไดในอนาคต ซ่ึงจากผลคะแนนสะทอนใหเห็นไดวาบุคลากร      
ในหนวยงานมีการปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใชอํานาจ ไดรับ 81.74 คะแนน ประเมินจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

ขอ ประเด็นคําถาม คะแนน 
I13 ทานไดรับมอบหมายจากงานผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 75.93 
I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตองมากนอยเพียงใด 73.27 
I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา    

อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 
69.73 

I16 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทานทําธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด 91.54 
I17 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทําในสิ่งท่ีไมถูกตองหรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต มากนอยเพียงใด    93.94 
I18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มีลักษณะถูกแทรกแซงจากผูมีอํานาจ มีการซื้อขายตําแหนง 

เอ้ือประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด   
86.06 

  จากตาราง ตัวช้ีวัด “การใชอํานาจ” โดยมีผลคะแนน 81.74 คะแนน เปนผลคะแนนจากการ
ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นท่ี
เก่ียวของกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร เพ่ือใหสิทธิประโยชนตาง ๆ 
ซ่ึงจะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใชอํานาจสั่งการใหผูบังคับบัญชาทําในธุระสวนตัว
ของผูบังคับบัญชาหรือทําในสิ่งท่ีไมถูกตอง นอกจากนี้ ยังประเมินเก่ียวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลท่ีอาจเกิด 
การแทรกแซงจากผูมีอํานาจ การซ้ือขายตําแหนง หรือการเอ้ือผลประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง ซ่ึงจากผล
คะแนนสะทอนให เห็นไดวา บุคลากรของเทศบาลนครลําปาง มีความเช่ือม่ันตอการใช อํานาจของ
ผูบังคับบัญชาในการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดีความชอบ และการ
พิจารณาดานอ่ืน ๆ ดวยความเปนธรรม ยกเวนการพิจารณาคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน 
หรือการใหทุนการศึกษา 
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2.2 จุดท่ีตองพัฒนา (ตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนนต่ํากวารอยละ 80) จํานวน 8 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดท่ี 3 การใชทรัพยสินของราชการ ไดรับ 77.94 คะแนน ประเมินจากผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายใน (IIT) 

ขอ ประเด็นคําถาม คะแนน 
I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการไปเปนของสวนตัว หรือนําไปใหกลุมหรือ  

พวกพอง มากนอยเพียงใด   
91.55 

I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวก 
มากนอยเพียงใด   

68.28 

I21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนุญาต
อยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 

76.17 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนําทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง      
จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด   

91.28 

I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง มากนอยเพียงใด 69.44 
I24 หนวยงานของทาน มีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพ่ือปองกันไมใหมีการ

นําไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 
70.92 

  จากตาราง ตัวช้ีวัด “การใชทรัพยสินของราชการ” โดยมีผลคะแนน 77.94 เปนผลคะแนน
จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของทางราชการ ในประเด็นท่ีเก่ียวของ
กับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนําทรัพยสินของราชการของหนวยงานไปเปนของตนเอง หรือนําไปให
ผู อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหนวยงานและการยืม            
โดยบุคคลภายนอกหนวยงาน ซ่ึงหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ 
หนวยงานจะตองมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง เพ่ือเผยแพรใหบุคลากร
ภายในไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมไปถึงหนวยงานจะตองมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของ
ราชการของหนวยงานดวย ซ่ึงจากผลคะแนนสะทอนใหเห็นไดวา เทศบาลนครลําปางควรแจงแนวปฏิบัติของ
หนวยงานเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการใหทุกสํานัก/กองทราบ และตองมีกระบวนการในการขอ
อนุญาตในการยืมทรัพยสินของราชการท่ีชัดเจนและสะดวก เพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติท่ีเปนแนวทาง
เดียวกัน 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 การใชงบประมาณ ไดรับ 76.65 คะแนน ประเมินจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

ขอ ประเด็นคําถาม คะแนน 
I7 ทานรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 57.28 
I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงความคุมคา ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณ

ท่ีตั้งไว มากนอยเพียงใด 
77.33 

I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด   88.81 
I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงินท่ีเปนเท็จ เชน คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือ   

คาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด   
91.15 

I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะโปรงใส ตรวจสอบ
ได หรือเอ้ือประโยชนใหกับผูประกอบการรายใดรายหน่ึง มากนอยเพียงใด 

80.13 

I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ในการสอบถาม 
ทักทวง รองเรียน มากนอยเพียงใด 

65.18 

 



-5- 
 

  จากตาราง ตัวช้ีวัด “การใชงบประมาณ” โดยมีผลคะแนน 76.65 เปนผลคะแนนจากการ
ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงานของตนเองในประเด็นท่ี
เก่ียวของกับการใชจายเงินงบประมาณ นับตั้งแตการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป และเผยแพรอยาง
โปรงใส ไปจนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคาเปนไปตามวัตถุประสงค ไมเอ้ือประโยชน
แกตนเองหรือพวกพอง การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องตาง ๆ เชน คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ 
หรือคาเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและการตรวจรับพัสดุดวย นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญ
กับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานตนเองได     
ซ่ึงจากผลคะแนนสะทอนใหเห็นไดวา เทศบาลนครลําปางควรสงเสริมการมีวินัยการเงินการคลัง การใชจาย
งบประมาณ ควรมีการแจงแผนการใชจายงบประมาณประจําปใหทุกสํานัก/กอง เพ่ือใหทราบถึงกรอบ
แนวทางในการใชจายหรือกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจาย รวมถึงเพ่ือเปนการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ  

ตัวช้ีวัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต ไดรับ 75.78 คะแนน ประเมินจากผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายใน (IIT) 

ขอ ประเด็นคําถาม คะแนน 
I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 76.87 
I26 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมี

ประสิทธิภาพ จัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน หรือไม 
88.29 

I27 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 70.94 
I28 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการ

ทุจริต ตอการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด   
74.13 

I29 หนวยงานของทาน มีการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน         
ไปปรับปรุงการทํางาน เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด   

73.79 

I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นในการ
สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก สามารถติดตามผลการรองเรียนได มั่นใจวาจะมีการ
ดําเนินการอยางตรงไปตรงมา และมั่นใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง อยางไร   

70.70 

จากตาราง ตัวช้ีวัด “การแกไขปญหาการทุจริต” โดยมีผลคะแนน 75.78 เปนผลคะแนนจาก
การประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน ในประเด็นท่ี
เก่ียวของกับการใหความสําคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง โดยหนวยงานจะตอง
ทบทวนนโยบายท่ีเก่ียวของกับการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และจัดทําแผนงานดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตไดอยางเปนรูปธรรม รวมไป
ถึงการประเมินเก่ียวกับประสิทธิภาพการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน ท่ีจะตองทําใหการทุจริตใน
หนวยงานลดลงหรือไมมีเลย และจะตองสรางความเชื่อม่ันใหบุคลากรภายในในการรองเรียนเม่ือพบเห็นการทุจริต
ภายในหนวยงานดวย นอกจากนี้ หนวยงานจะตองมีกระบวนการเฝาระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหนวยงาน 
รวมถึงการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน ไปปรับปรุงการทํางาน        
เพ่ือปองกันการทุจริต ซ่ึงจากผลคะแนนสะทอนใหเห็นไดวา ผูบริหารของเทศบาลนครลําปางไดเล็งเห็น
ความสําคัญในการตอตานการทุจริต แตจะตองดําเนินการออกมาตรการ ควบคุม และปองกันการทุจริตใหมาก
ย่ิงข้ึนตอไป 
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ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน ไดรับ 72.07 คะแนน ประเมินจากผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอก (EIT) 

ขอ ประเด็นคําถาม คะแนน 
E1 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน เปนไปตามข้ันตอนท่ีกําหนด เปนไปตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด มากนอยเพียงใด 
62.96 

E2 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออ่ืน ๆ อยางเทาเทียมกัน
มากนอยเพียงใด      

72.15 

E3 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ใหขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการ/ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา 
ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด 

66.87 

E4 ในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา ทานเคยถูกเจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอรองขอใหจายหรือใหเงิน 
ทรัพยสิน ประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีอาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การใหความบันเทิง เปนตน เพ่ือแลก
กับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม   

90.57 

E5 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวม เปนหลัก     
มากนอยเพียงใด 

67.81 

  จากตาราง ตัวช้ีวัด “คุณภาพการดําเนินงาน” โดยมีผลคะแนน 72.07 เปนผลคะแนนจาก
การประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผู มีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการคุณภาพการ
ดําเนินงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอน และ
ระยะเวลาท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงจะตองใหขอมูล
เก่ียวกับการดําเนินการ/ใหบริการของหนวยงาน แกผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยาง
ตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล ซ่ึงสะทอนถึงการปฏิบัติหนาท่ีอยางมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู
เก่ียวกับประสบการณตรงในการถูกเจาหนาท่ีเรียกรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติ
หนาท่ีดวย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรูเก่ียวกับการบริหารงานและการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงาน     
ท่ีจะตองคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก ไมมีการเอ้ือประโยชนใหกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง ซ่ึงจากผลคะแนนสะทอนใหเห็นไดวา ประชาชนผูมารับบริการยังขาดความเช่ือม่ัน      
ตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลนครลําปาง ท่ียึดหลักธรรมาภิบาล ความโปรงใส ตรวจสอบได ไมเลือก
ปฏิบัติ มีคูมือการทํางานเปนมาตรฐานแนวทางเดียวกัน และคํานึงถึงประโยชนของประชาชนสวนรวมเปน
สําคัญมากพอ 

ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร ไดรับ 66.94 คะแนน ประเมินจากผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก (EIT) 

ขอ ประเด็นคําถาม คะแนน 
E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานท่ีทานติดตอ มีลักษณะเขาถึงงาย ไมซับซอน มีชองทางหลากหลาย      

มากนอยเพียงใด 
59.05 

E7 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอย
เพียงใด 

67.20 

E8 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางรับฟงคําติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน/การใหบริการ 
หรือไม 

74.16 

E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคําถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเก่ียวกับการดําเนินงานไดอยาง
ชัดเจน มากนอยเพียงใด 

63.51 

E10 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงานหรือไม 70.79 
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จากตาราง ตัวช้ีวัด “ประสิทธิภาพการส่ือสาร” โดยมีผลคะแนน 66.94 เปนผลคะแนนจาก
การประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอประสิทธิภาพการสื่อสาร    
ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตาง ๆ ตอสาธารณชน ผานชองทางท่ีหลากหลาย 
สามารถเขาถึงไดงาย และไมซับซอน โดยขอมูลท่ีเผยแพรจะตองครบถวนและเปนปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง    
ผลการดําเนินงานของหนวยงาน และขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ    
ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถสงคําติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน/การใหบริการ และ
มีการชี้แจงในกรณีท่ีมีขอกังวลสงสัยไดอยางชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรูเก่ียวกับการจัดใหมีชองทางให 
ผูมาติดตอสามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงานดวย ซ่ึงสะทอนถึงการสื่อสารกับผูรับบริการ      
ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจากผลคะแนนสะทอนใหเห็นไดวา ประชาชนผูมารับ
บริการ หรือผูมาติดตอ ยังมีความเห็นวาการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน และชองทางการรองเรียน
การทุจริต มีลักษณะเขาถึงยาก ซับซอน มีชองทางไมหลากหลาย รวมถึงการช้ีแจงและการตอบคําถามเม่ือมี
ขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินงานไมชัดเจน 

ตัวช้ีวัดท่ี 8 ปรับปรุงการทํางาน ไดรับ 66.50 คะแนน ประเมินจากผูมีสวนไดสวนเสีย    
ภายนอก (EIT) 

ขอ ประเด็นคําถาม คะแนน 
E11 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีข้ึนมากนอย

เพียงใด   
61.01 

E12 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน/การใหบริการดีข้ึน มากนอย
เพียงใด   

65.77 

E13 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากข้ึน หรือไม 

78.41 

E14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด   

62.75 

E15 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงการดําเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากข้ึน มากนอย
เพียงใด 

64.57 

  จากตาราง ตัวช้ีวัด “การปรับปรุงการทํางาน” โดยมีผลคะแนน 66.50 เปนผลคะแนนจาก
การประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการปรับปรุงระบบการ
ทํางาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและกระบวนการ
ทํางานของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว    
มากยิ่งข้ึน โดยควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมาติดตอ เขามามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนา     
การดําเนินงาน เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการดวย ท้ังนี้ นอกจากหนวยงานจะตองปรับปรุงพัฒนา            
การดําเนินงานใหดีข้ึนแลว ยังควรใหความสําคัญกับการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีความโปรงใสมากข้ึนอีกดวย 
ซ่ึงจากผลคะแนนสะทอนใหเห็นไดวา เทศบาลนครลําปางยังขาดกระบวนการเปดโอกาสใหผูมาติดตองานไดมี
โอกาสรวมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทํางานใหมีความโปรงใสมากข้ึน รวมถึงยัง
ขาดเทคโนโลยีมาใชในการปรับปรุงวิธีการในการลดข้ันตอนการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว 
ตอการบริการ 
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ผลการตรวจประเมินการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ประกอบดวย 2 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล   ไดรับ 44.62 คะแนน 
ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.1 ขอมูลพ้ืนฐาน 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O1 โครงสราง ไมสามารถพิสูจนไดวาขอมูลปรากฎในเว็บไซตหลักของหนวยงาน 0.00 
O2 ขอมูลผูบริหาร ไมสามารถพิสูจนไดวาขอมูลปรากฎในเว็บไซตหลักของหนวยงาน 0.00 
O3 อํานาจหนาท่ี  100.00 
O4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนา 

หนวยงาน 
 100.00 

O5 ขอมูลการติดตอ ขอมูลการติดตอไมครบถวนท้ัง 5 ประเภท (ขาดหมายเลขโทรสาร) 0.00 
O6 กฎหมายท่ีเก่ียวของ  100.00 
O7 ขาวประชาสัมพันธ  100.00 
O8 Q&A  100.00 
O9 Social Network  100.00 

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.2 การบริหารงาน 
  แผนการดําเนินงาน 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O10 แผนดําเนินงานประจําป  100.00 
O11 รายงานการกํากับติดตาม 

การดําเนินงานประจําป รอบ 6 เดือน 
ไมสามารถพิสูจนไดวาขอมูลปรากฎในเว็บไซตหลักของหนวยงาน 0.00 

O12 รายงานผลการดําเนินงานประจําป ไมสามารถพิสูจนไดวาขอมูลปรากฎในเว็บไซตหลักของหนวยงาน 0.00 

  การปฏิบัติงาน 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไมสามารถพิสูจนไดวาขอมูลปรากฎในเว็บไซตหลักของหนวยงาน 0.00 

  การใหบริการ 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O14 คูมือหรือมาตรการใหบริการ ไมสามารถพิสูจนไดวาขอมูลปรากฎในเว็บไซตหลักของหนวยงาน 0.00 
O15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ ไมพบการแบงแยกขอมูลตามงานบริการ 0.00 
O16 รายงานผลการสํารวจ 

ความพึงพอใจในการใหบริการ 
ไมสามารถพิสูจนไดวาขอมูลปรากฎในเว็บไซตหลักของหนวยงาน 0.00 

O17 E-Service  100.00 

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
  แผนการใชจายงบประมาณประจําป 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O18 แผนการใชจายงบประมาณ 

ประจําป  
ไมใชแผนการใชจายงบประมาณของหนวยงานท่ีมีระยะ 1 ป หรือ ไม
ถึงเดือนมีนาคม 2563 

0.00 

O19 รายงานการกํากับติดตามการใชจาย
งบประมาณ ประจําป รอบ 6 เดือน 

 100.00 

O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําป  100.00 
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การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O21 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือ 

แผนการจัดหาพัสดุ 
 100.00 

O22 ประกาศตาง ๆ เก่ียวกับการจัดซื้อ
จัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

 100.00 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

ขอมูลไมครบทุกเดือน 0.00 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง 
หรือการจัดหาพัสดุประจําป 

 100.00 

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ไมมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 0.00 
O26 การดําเนินการตามนโยบาย 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 
เน่ืองจากไมมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในขอ O25 จึงไม
สามารถตรวจสอบไดวาการดําเนินการท่ีเสนอสอดคลองกับนโยบายหรือไม 

0.00 

O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล  

ไมสามารถพิสูจนไดวาขอมูลปรากฎในเว็บไซตหลักของหนวยงาน 0.00 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคลประจําป  

ไมสามารถพิสูจนไดวาขอมูลปรากฎในเว็บไซตหลักของหนวยงาน 0.00 

  การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O29 แนวปฏิบัติการจัดการ 

เรื่องรองเรียนการทุจริต 
ไมมีขอมูล 0.00 

O30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียน 
การทุจริต 

 100.00 

O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียน 
การทุจริตประจําป 

ไมมีขอมูล 0.00 

  การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น  100.00 
O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม  100.00 

ตัวช้ีวัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต  ไดรับ 18.75 คะแนน 
ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.1 การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต 

  เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O34 เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร  100.00 
O35 การมีสวนรวมของผูบริหาร  100.00 
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การประเมินความเส่ียงเพ่ือปองกันการทุจริต 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประจําป 
ไมสามารถพิสูจนไดวาขอมูลปรากฎในเว็บไซตหลักของหนวยงาน 0.00 

O37 การดําเนินการเพ่ือจัดการ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

ไมสามารถพิสูจนไดวาขอมูลปรากฎในเว็บไซตหลักของหนวยงาน 0.00 

  การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร  100.00 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

ประจําป 
ไมสามารถพิสูจนไดวาขอมูลปรากฎในเว็บไซตหลักของหนวยงาน 0.00 

O40 รายงานการกํากับติดตาม 
การดําเนินการปองกันการทุจริต 
ประจําป รอบ 6 เดือน 

ไมสามารถพิสูจนไดวาขอมูลปรากฎในเว็บไซตหลักของหนวยงาน 0.00 

O41 รายงานผลการดําเนินการปองกัน
การทุจริตประจําป 

ไมสามารถพิสูจนไดวาขอมูลปรากฎในเว็บไซตหลักของหนวยงาน 0.00 

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต 
  มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและ 

ความโปรงใสภายในหนวยงาน 
มีการวิเคราะหผลการประเมิน ITA 2562 (จาก ป.ป.ช.) 0.00 

O43 การดําเนินการตามมาตรการ 
สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 
ภายในหนวยงาน 

ไมมีผลของการดําเนินการมาตรการ จากผลการประเมิน ITA 2562 0.00 

3. ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน 

สํานักงาน ป.ป.ช. มีขอเสนอแนะวา จากเปาหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป 2563” ที่กําหนดใหหนวยงานที่เขารับการประเมินรอยละ 80 จะตองมี
ผลคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป ภายในป 2565 พบวา  

ผลคะแนนการประเมินหนวยงานของเทศบาลนครลําปางจาก 3 แบบวัด  คือ แบบวัดการรับรูของ     
ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปดเผยขอมูล
สาธารณะ (OIT) จํานวนทั้ งสิ้น 10 ตัวชี้วัด เทศบาลนครลําปางผานเกณฑ เปาหมาย (85 คะแนนขึ้นไป)             
เพียง 1 ตัวชี้วัดเทาน้ัน คือ การปฏิบัติหนาที่ ดังนั้น คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ จึงมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีผลการประเมินที่ดียิ่งข้ึนในปถัดไป ดังตอไปนี้ 
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1. แบบวัด IIT เปนการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ การใชจาย
งบประมาณ และทรัพยสินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งหลักการมีสวนรวมของ
ประชาชน จึงควรดําเนินการ ดังน้ี  

1) จัดใหมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับข้ันตอน ระยะเวลา และผูรับผิดชอบในการใหบริการอยางชัดเจน 
สรางระบบการประเมินประสิทธิภาพการใหบริการของผูมาติดตอรับบริการ ณ จุดใหบริการไดโดยงาย สะดวกและเปนไป
ตามหลักการปกปดความลับของผูใหขอมูล รวมทั้งกําหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาใหคุณใหโทษ     
ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 

2) การใชงบประมาณ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลการใชจายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจางหรือการ
จัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจายงบประมาณโดยเปดเผย และพรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาคสวน ตลอดจน  
การจัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณอยางสม่ําเสมอ  

3) การใชอํานาจของผูบริหารดานการบริหารงานบุคคล จัดทํารายละเอียดของตําแหนงงาน (job description) 
และเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเปดเผย รวมทั้งการเปดรับฟงความคิดเห็นของผูที่เก่ียวของ   
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

4) การใชทรัพยสินของราชการ จัดทําคูมือและระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ สรางระบบการ
กํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอยางเครงครัด  

5) การแกไขปญหาการทุจริต มุงเสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานเพื่อประโยชนสูงสุดของสวนรวม      
มีจิตสาธารณะและพรอมใหบริการประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถ โดยจัดทํามาตรการการปองกันและมีระบบ   
การติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอยางชัดเจนและเปดเผย รวมทั้งการเปดใหประชาชนมีสวนรวม ในการแสดง
ความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทาํงานของหนวยงานไดโดยงายและสะดวก  

2. แบบวัด EIT เปนการประเมินการรับรูของผูรับบริการที่มีตอคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการ
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไมเลือกปฏิบัติ จึงควรดําเนินการ ดังน้ี  

1) คุณภาพการดําเนินงาน ประชาสัมพันธเก่ียวกับระบบและข้ันตอนการใหบริการงานดานตาง ๆ อยาง
ทั่วถึง และสงเสริมใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ  

2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทําสื่อประชาสัมพันธและเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตหลักของหนวยงานให
งายตอการเขาถึงขอมูล และมีการปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันอยางชัดเจนและตอเนื่อง  

3) การปรับปรุงระบบการทํางาน สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหารและบุคลากรเพื่อ
รวมกันทบทวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และสงเสริมใหผูรับบริการและประชาชนทั่วไปมีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็นหรือใหคําแนะนําในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการได
โดยสะดวก 

3. แบบวัด OIT เปนการเปดเผยขอมูลพ้ืนฐานตาง ๆ ที่เปนปจจุบันของหนวยงานสูสาธารณะบน
เว็บไซตของหนวยงานอยางครบถวนสมบูรณและงายตอการเขาถึง และแสดงเจตนารมณในการปองปรามการทุจริต
โดยมีมาตรการที่เปนรูปธรรม จึงควรดําเนินการ ดังน้ี  

1) การเปดเผยขอมูล เนนการเผยแพรขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ประกอบดวยขอมูล     
ดานการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งขาว
ประชาสัมพันธ และมีชองทางการปฏิสัมพันธกับผูรับบริการและประชาชนทั่วไป และการใหบริการผานระบบ e-service 
โดยตองเผยแพรในหัวขอหรือตําแหนงที่สามารถเขาถึงและสืบคนขอมูลไดโดยงาย ทุกชวงเวลา ทั้งนี้ ตองเปนการเขาถึง
ผาน URL บนเว็บไซตหลักของหนวยงานโดยตรง  

2) การปองกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพรอมเขารับการประเมิน ITA กอนจะศึกษาและ
วิเคราะหผลการประเมินของปที่ผานมาเพื่อกําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทําแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการภายในและใหมีการกํากับติดตามการนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  

3) ตองมีการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานในการ
ปรับปรุงระบบใหทันสมัยและมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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4. ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส พ.ศ. 2564 

เพ่ือสนับสนุน สงเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาล
นครลําปางใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปถัดไป เทศบาลนครลําปางจึงได
กําหนดมาตรการในการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลนครลําปาง ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

1. การกําหนดข้ันตอน 
    และระยะเวลาในการ 
    ใหบริการ 
 

1. จัดทําแผนผังข้ันตอน และ 
    กําหนดผูรับผิดชอบ 
    อยางชัดเจน 
 

ทุกสํานัก/กอง ม.ค. – เม.ย. 64 แผนผังข้ันตอน 
การใหบริการ 

2. การสรางฐานความคิด 
    แยกแยะประโยชน 
    สวนตัวและประโยชน 
    สวนรวม เพ่ือแกไข 
    ปญหาการทุจริต 

1. เสริมสรางฐานคิดแยกแยะ 
   ประโยชนสวนตัวและประโยชน 
   สวนรวมในรูปแบบจัดทําสื่อ 
   ประชาสัมพันธรณรงค 
2. จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
    เพ่ือปองกันผลประโยชน 
    ทับซอนเทศบาลนครลําปาง 
3. เผยแพรคูมือฯ ผานทาง 
    เว็บไซตเทศบาลนครลําปาง 
 

กองวิชาการ   
และแผนงาน 

ต.ค. 63 – มี.ค. 64 ทุกสํานัก/กองไดรับ
คูมือการปฏิบัติงาน 
เพ่ือปองกัน
ผลประโยชน 
ทับซอน 

3. ยกระดับการประเมิน 
    คุณธรรมและความ 
    โปรงใสของหนวยงาน 

1. จัดสงบุคลากรเขารวมประชุม 
    หรือเขารวมรับการฝกอบรม 
    การประเมินคุณธรรมและ 
    ความโปรงในของหนวยงาน 
 

ทุกสํานัก/กอง ม.ค. – เม.ย. 64 รายงานผล 
การประชุมให 
ผูบริหารทองถ่ิน 
รับทราบ 

4 . ปรับปรุงระบบ 
    การทํางาน 

1. สรางกระบวนการปรึกษาหารือ 
    ระหวางผูบริหารกับบุคลากร 
    ในองคกร 
 

ทุกสํานัก/กอง ต.ค. 63 – ก.ย. 64 รายงานการประชุม
หัวหนาสวนการงาน 

5. การเปดเผยขอมูล 1. เผยแพรขอมูลพ้ืนฐานในการ 
    ปฏิบัติงาน ประกอบดวย  
    ขอมูลดานการบริหารงานท่ัวไป  
    งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  
    การบริหารงานบุคคล  
    ขาวประชาสัมพันธ เปนตน 
 

ทุกสํานัก/กอง ต.ค. 63 – ก.ย. 64 ตรวจสอบขอมูลจาก
เว็บ ไซต ห ลั ก ขอ ง
เทศบาลนครลําปาง 

 

 

 


