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

เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

คํานํา
ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เมื่ อ วั น ที่ 23 มกราคม 2561 เห็ น ชอบให ห น ว ยงานภาครั ฐ
ทุ ก หน ว ยงานเข า ร ว มการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(ป.ป.ช.) ได กําหนดการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปรงใสในการดํ าเนิ น งานขององคกรปกครองส วนท องถิ่ น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ หรือระบบ ITAS นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. ไดประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหน วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยเทศบาลนครลําปาง ไดคะแนนภาพรวม : 57.19 คะแนน ระดับผลการประเมิน : D
ดั ง นั้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น ส ง เสริ ม และยกระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งาน

ของเทศบาลนครลําปางใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในป ต อ ไป
งานวิจัย และประเมิ น ผล กองวิชาการและแผนงาน จึ งไดจัด ทํ ารายงานการวิเคราะห ผลการประเมิ น คุณ ธรรม
และความโปรงใสในการดํ าเนิน งานของหน วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครลํ าปางขึ้น เพื่ อให ทุกสํ านั ก/กอง ปรับ ปรุงประสิทธิภ าพ
ประเด็นตามขอเสนอของคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ทั้งนี้ ไดจําแนกตามรายดัชนีในแตละตัวชี้วัด ซึ่งสามารถแสดงใหเห็นถึงจุดแข็งและจุดที่เทศบาลนครลําปางจะตอง
มีการพัฒนาเพื่อปรับปรุงและยกระดับผลการประเมิน ITA ในปงบประมาณตอไป

สารบัญ
หนา

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

1

2. การวิเคราะหขอมูล

2

2.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดทีไ่ ดคะแนนมากกวารอยละ 80) จํานวน 2 ตัวชี้วัด
 การปฏิบัติหนาที่
 การใชอํานาจ

2
2
3

2.2 จุดที่ตองพัฒนา (ตัวชี้วดั ที่ไดคะแนนต่าํ กวารอยละ 80) จํานวน 8 ตัวชี้วัด
 การใชทรัพยสินของราชการ
 การใชงบประมาณ
 การแกไขปญหาการทุจริต
 คุณภาพการดําเนินงาน
 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
 ปรับปรุงการทํางาน
 ผลการตรวจประเมินการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)

4
4
4
5
6
6
7
8

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

รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
**************************
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) เปนการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐ
ในทุกมิติ ตั้งแตการบริหารงานของผูบริหารและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ภายในหนวยงาน ตลอดจนประเมิน
“ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปดเผยขอมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจางที่มีความโปรงใส รวมถึงขั้นตอนและ
กระบวนการปฏิบัติงานและการใหบริการที่มีมาตรฐานและมีความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะ
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปจนถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ในหนวยงานที่มุงเนนการสรางเสริมวัฒนธรรม
และคานิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการปองกันการทุจริตและการปองกันการปฏิบัติงานที่อาจจะกอใหเกิด
ผลประโยชนทับซอน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่จะสะทอนไดจากการรับรูของผูมีสวนได
สวนเสียภายในและผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ซึ่งลวนแตมีความสําคัญและสามารถสะทอนใหเห็นถึงคุณลักษณะ
ที่ดีในการดําเนิ นงานที่มีคุณธรรม และมีธรรมาภิบ าลที่หนวยงานภาครัฐและเจาหนาที่ของรัฐพึงจะตองมี และ
ยึดถือปฏิบัติไดเปนอยางดี
ประกอบกับ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐ
ทุกหนวยงานเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 – 2564 และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดกําหนด
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ หรือระบบ ITAS
ผลการวิเคราะหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครลําปาง
1. ผลการประเมิน
สํานั กงาน ป.ป.ช. ได ป ระกาศผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
ห น ว ย งา น ภ า ค รั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563
จากผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 คะแนนภาพรวมหนว ยงาน
เทศบาลนครลํ าปาง : 57.19 คะแนน มีระดับผลการ
ประเมิ น : D เมื่ อ พิ จ ารณาในแต ล ะตั ว ชี้ วั ด สามารถ
เรี ย งลํ า ดั บ ผลคะแนนที่ ไ ด ใ นแต ล ะตั ว ชี้ วั ด จากผล
คะแนนมากไปหานอยไดตามลําดับ ดังนี.้ -

-2ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตัวชี้วัด

การปฏิบัติหนาที่
การใชอํานาจ
การใชทรัพยสินของราชการ
การใชงบประมาณ
การแกไขปญหาการทุจริต
คุณภาพการดําเนินงาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงการทํางาน
การเปดเผยขอมูล
การปองกันการทุจริต

ผลคะแนน
87.35
81.74
77.94
76.65
75.78
72.07
66.94
66.50
44.62
18.75

เครื่องมือวัด
IIT
IIT
IIT
IIT
IIT
EIT
EIT
EIT
OIT
OIT

จากตารางขางตน สามารถสรุปไดวา จุดแข็งที่หนวยงานไดคะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัด “การปฏิบัติ
หนาที่” โดยไดคะแนน 87.35 และตัวชี้วัดที่หน วยงานไดคะแนนต่ําสุด คือ ตัวชี้วัด “การปองกัน การทุจริต”
โดยไดคะแนน 18.75 คะแนน
2. การวิเคราะหขอมูล
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครลํ า ปาง มา
วิเคราะห โดยจําแนกตามรายดัชนีในแตละตัวชี้วัด สามารถแสดงใหเห็นถึงจุดแข็งและจุดที่เทศบาลนครลําปาง
จะตองมีการพัฒนาเพื่อปรับปรุงและยกระดับผลการประเมิน ITA ในปงบประมาณตอไป รายละเอียดดังนี้
2.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนมากกวารอยละ 80) จํานวน 2 ตัวชี้วัด ไดแก
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ ไดรับ 87.35 คะแนน ประเมินจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT)
ขอ
ประเด็นคําถาม
I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูที่มาติดตอเปนไปตามขั้นตอนและเปนไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนด มากนอยเพียงใด
I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป กับผูมาติดตอ ที่รูจักเปนการ
สวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด
I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานมุงผลสําเร็จของงาน ใหความสําคัญกับงานมากกวา
ธุระสวนตัว พรอมรับผิดชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองอยางไร
I4 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับเงิน ทรัพยสิน ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน การ
ลดราคา การรับความบั นเทิง เปนตน จากผูมาติดตอ เพื่ อแลกกับการปฏิบั ติงาน การอนุมัติ อนุญ าต หรือ
ใหบริการ หรือไม
I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี
หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับเงิน
ทรัพยสิน ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน หรือไม
I6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหเงิน ทรัพยสิน ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา
การรับความบันเทิง เปนตน แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการ
ตอบแทนในอนาคต หรือไม

คะแนน
76.61
75.36
77.50
98.67
97.45
98.54

-3จากตาราง ตัวชี้วัด “การปฏิบัติหนาที”่ โดยมีผลคะแนน 87.35 คะแนน เปนผลคะแนนจาก
การประเมิน การรับ รูจากบุคลากรภายในหน วยงานต อการปฏิ บั ติงานของบุ คลากรอื่น ในหน วยงานของตนเอง
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดตามหลักมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไวอยางเครงครัด เปนไปอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูมาติดตอทั่วไปหรือผูมา
ติดตอที่รูจักกันเปนการสวนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอยางมุงมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบตอ
งานในหน าที่ ที่รั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ งล วนถื อ เป น ลักษณะการปฏิ บัติ ห นาที่ ในฐานะเจาหน าที่ข องรัฐ อยางมี คุณ ธรรม
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรูในประเด็นที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น ๆ
ของบุคลากรอื่นในหนวยงาน ทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหนาที่และในกรณีชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตาง ๆ
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือแมแตกรณีการใหเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืน ๆ ตอบุคคลภายนอก ซึ่งถือ
เป น ความเสี่ ยงที่ อาจจะก อให เกิ ดการรับ สิ น บนไดในอนาคต ซึ่งจากผลคะแนนสะท อนใหเห็น ไดวา บุค ลากร
ในหนวยงานมีการปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 2 การใชอํานาจ ไดรับ 81.74 คะแนน ประเมินจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT)
ขอ
I13
I14
I15
I16
I17
I18

ประเด็นคําถาม
ทานไดรับมอบหมายจากงานผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด
ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตองมากนอยเพียงใด
ผูบั งคั บ บั ญ ชาของท าน มี การคั ดเลื อกผู เขารับ การฝก อบรม การศึก ษาดูงาน หรือ การให ทุ นการศึก ษา
อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด
ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทานทําธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด
ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทําในสิ่งที่ไมถูกตองหรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต มากนอยเพียงใด
การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มีลักษณะถูกแทรกแซงจากผูมีอํานาจ มีการซื้อขายตําแหนง
เอื้อประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด

คะแนน
75.93
73.27
69.73
91.54
93.94
86.06

จากตาราง ตัวชี้วัด “การใชอํานาจ” โดยมีผลคะแนน 81.74 คะแนน เปนผลคะแนนจากการ
ประเมิ น การรั บ รู ของบุ ค ลากรภายในหน ว ยงานต อการใชอํ านาจของผู บั งคับ บั ญ ชาของตนเอง ในประเด็น ที่
เกี่ยวของกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร เพื่อใหสิทธิประโยชนตาง ๆ
ซึ่งจะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใชอํานาจสั่งการใหผูบังคับบัญชาทําในธุระสวนตัว
ของผูบังคับบัญชาหรือทําในสิ่งที่ไมถูกตอง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิด
การแทรกแซงจากผู มีอํานาจ การซื้ อขายตํ าแหนง หรือการเอื้อผลประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง ซึ่งจากผล
คะแนนสะท อ นให เ ห็ น ได ว า บุ ค ลากรของเทศบาลนครลํ า ปาง มี ค วามเชื่ อ มั่ น ต อ การใช อํ า นาจของ
ผูบังคับบัญชาในการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดีความชอบ และการ
พิจารณาดานอื่น ๆ ดวยความเปนธรรม ยกเวนการพิจารณาคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน
หรือการใหทุนการศึกษา

-42.2 จุดที่ตองพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 80) จํานวน 8 ตัวชี้วัด ดังนี้
ภายใน (IIT)
ขอ
I19
I20
I21
I22
I23
I24

ตัวชี้วัดที่ 3 การใชทรัพยสินของราชการ ไดรับ 77.94 คะแนน ประเมินจากผูมีสวนไดสวนเสีย

ประเด็นคําถาม
บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการไปเปนของสวนตัว หรือนําไปใหกลุมหรือ
พวกพอง มากนอยเพียงใด
ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวก
มากนอยเพียงใด
ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนุญาต
อยางถูกตอง มากนอยเพียงใด
บุค คลภายนอกหรือภาคเอกชน มีก ารนํ าทรัพ ยสิน ของราชการไปใช โดยไมไดขออนุ ญ าตอย างถูก ตอ ง
จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด
ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง มากนอยเพียงใด
หนวยงานของทาน มีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพ ยสิน ของราชการ เพื่ อปองกันไมใหมีการ
นําไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด

คะแนน
91.55
68.28
76.17
91.28
69.44
70.92

จากตาราง ตัวชี้วัด “การใชทรัพยสินของราชการ” โดยมีผลคะแนน 77.94 เปนผลคะแนน
จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของทางราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวของ
กับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนําทรัพยสินของราชการของหนวยงานไปเปนของตนเอง หรือนําไปให
ผู อื่น และพฤติ กรรมในการขอยื มทรัพ ย สิ น ของราชการ ทั้ งการยื ม โดยบุ คลากรภายในหน ว ยงานและการยื ม
โดยบุคคลภายนอกหนวยงาน ซึ่งหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้
หนวยงานจะตองมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง เพื่อเผยแพรใหบุคลากร
ภายในไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมไปถึงหนวยงานจะตองมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของ
ราชการของหนวยงานดวย ซึ่งจากผลคะแนนสะทอนใหเห็นไดวา เทศบาลนครลําปางควรแจงแนวปฏิบัติของ
หน วยงานเกี่ ยวกั บการใช ท รัพ ย สิน ของราชการให ทุกสํา นัก/กองทราบ และต องมีก ระบวนการในการขอ
อนุญาตในการยืมทรัพยสินของราชการที่ชัดเจนและสะดวก เพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติที่เปนแนวทาง
เดียวกัน
ตัวชี้วัดที่ 4 การใชงบประมาณ ไดรับ 76.65 คะแนน ประเมินจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT)
ขอ
I7
I8
I9
I10
I11
I12

ประเด็นคําถาม
ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด
หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงความคุมคา ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณ
ที่ตั้งไว มากนอยเพียงใด
หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด
บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงินที่เปนเท็จ เชน คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือ
คาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด
หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะโปรงใส ตรวจสอบ
ได หรือเอื้อประโยชนใหกับผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากนอยเพียงใด
หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ในการสอบถาม
ทักทวง รองเรียน มากนอยเพียงใด

คะแนน
57.28
77.33
88.81
91.15
80.13
65.18

-5จากตาราง ตัวชี้วัด “การใชงบประมาณ” โดยมีผลคะแนน 76.65 เปนผลคะแนนจากการ
ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงานของตนเองในประเด็นที่
เกี่ยวของกับการใชจายเงินงบประมาณ นับตั้งแตการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป และเผยแพรอยาง
โปรงใส ไปจนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคาเปนไปตามวัตถุประสงค ไมเอื้อประโยชน
แกตนเองหรือพวกพอง การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องตาง ๆ เชน คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ
หรือคาเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุดวย นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญ
กับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานตนเองได
ซึ่งจากผลคะแนนสะทอนใหเห็นไดวา เทศบาลนครลําปางควรสงเสริมการมีวินัยการเงินการคลัง การใชจาย
งบประมาณ ควรมี ก ารแจ งแผนการใช จ ายงบประมาณประจํ า ป ให ทุ ก สํ า นั ก /กอง เพื่ อให ท ราบถึ งกรอบ
แนวทางในการใช จ า ยหรื อก อหนี้ ผู กพั น งบประมาณรายจ า ย รวมถึ งเพื่ อเป น การติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ
ภายใน (IIT)
ขอ
I25
I26
I27
I28
I29
I30

ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต ไดรับ 75.78 คะแนน ประเมินจากผูมีสวนไดสวนเสีย

ประเด็นคําถาม
ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด
หนวยงานของทาน มีการดําเนิน การทบทวนนโยบายหรือมาตรการปอ งกันการทุจริตในหนวยงานให มี
ประสิทธิภาพ จัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน หรือไม
ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด
หนวยงานของทาน มีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการ
ทุจริต ตอการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด
หน ว ยงานของท า น มี ก ารนํ าผลการตรวจสอบของฝ ายตรวจสอบ ทั้ งภายในและภายนอกหน ว ยงาน
ไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด
หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นในการ
สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก สามารถติดตามผลการรองเรียนได มั่น ใจวาจะมีการ
ดําเนินการอยางตรงไปตรงมา และมั่นใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง อยางไร

คะแนน
76.87
88.29
70.94
74.13
73.79
70.70

จากตาราง ตัวชี้วัด “การแกไขปญหาการทุจริต” โดยมีผลคะแนน 75.78 เปนผลคะแนนจาก
การประเมิ น การรับ รูของบุ คลากรภายในหน วยงานตอการแก ไขป ญ หาการทุ จ ริต ของหนวยงาน ในประเด็น ที่
เกี่ ย วข องกั บ การให ความสํ าคั ญ ของผู บ ริห ารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง โดยหนว ยงานจะตอง
ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวของกับการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และจัดทําแผนงานดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน เพื่อใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตไดอยางเปนรูปธรรม รวมไป
ถึ งการประเมิ น เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการแก ไขป ญ หาการทุ จ ริ ต ของหน ว ยงาน ที่ จ ะต อ งทํ า ให ก ารทุ จ ริ ต ใน
หนวยงานลดลงหรือไมมีเลย และจะตองสรางความเชื่อมั่นใหบุคลากรภายในในการรองเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริต
ภายในหนวยงานดวย นอกจากนี้ หนวยงานจะตองมีกระบวนการเฝาระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหนวยงาน
รวมถึงการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ไปปรับปรุงการทํางาน
เพื่ อป องกั น การทุ จ ริต ซึ่ งจากผลคะแนนสะท อ นให เห็ น ได วา ผู บ ริห ารของเทศบาลนครลํ าปางได เล็ งเห็ น
ความสําคัญในการตอตานการทุจริต แตจะตองดําเนินการออกมาตรการ ควบคุม และปองกันการทุจริตใหมาก
ยิ่งขึ้นตอไป

-6-

ภายนอก (EIT)
ขอ
E1
E2
E3
E4
E5

ตัวชี้ วัด ที่ 6 คุ ณ ภาพการดํ าเนิ น งาน ไดรับ 72.07 คะแนน ประเมินจากผูมีสวนไดสวนเสีย

ประเด็นคําถาม
เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน เปนไปตามขั้นตอนที่กําหนด เปนไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนด มากนอยเพียงใด
เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออื่น ๆ อยางเทาเทียมกัน
มากนอยเพียงใด
เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ/ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา
ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด
ในระยะเวลา 1 ป ที่ ผ านมา ท านเคยถูก เจาหน าที่ ของหน วยงานที่ ท านติ ด ต อ รองขอให จ ายหรื อให เงิน
ทรัพยสิน ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การใหความบันเทิง เปนตน เพื่อแลก
กับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม
หน วยงานที่ ท านติ ด ต อ มี การดํ าเนิ น งาน โดยคํ านึ งถึงประโยชน ข องประชาชนและสว นรวม เป น หลั ก
มากนอยเพียงใด

คะแนน
62.96
72.15
66.87
90.57
67.81

จากตาราง ตัวชี้วัด “คุณภาพการดําเนินงาน” โดยมีผลคะแนน 72.07 เปนผลคะแนนจาก
การประเมิ น การรั บ รู ข องผู รั บ บริ ก าร ผู ม าติ ด ต อ หรือ ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ของหน ว ยงานต อ การคุ ณ ภาพการ
ดําเนิ น งาน ในประเด็น ที่เกี่ย วของกับ การปฏิ บั ติห น าที่ ของเจาหนาที่ โดยยึ ดหลักตามมาตรฐาน ขั้น ตอน และ
ระยะเวลาที่กําหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงจะตองใหขอมูล
เกี่ ย วกั บ การดํ าเนิ น การ/ให บ ริ ก ารของหน ว ยงาน แก ผู รั บ บริ ก าร ผู ม าติ ด ต อ หรื อ ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย อย า ง
ตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล ซึ่งสะทอนถึงการปฏิบัติหนาที่อยางมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู
เกี่ยวกับประสบการณตรงในการถูกเจาหนาที่เรียกรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติ
หนาที่ดวย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรูเกี่ยวกับการบริหารงานและการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงาน
ที่จะตองคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก ไมมีการเอื้อประโยชนใหกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือกลุ มใดกลุ มหนึ่ ง ซึ่ งจากผลคะแนนสะทอนให เห็น ไดวา ประชาชนผู มารับบริการยังขาดความเชื่อมั่ น
ตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลนครลําปาง ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปรงใส ตรวจสอบได ไมเลือก
ปฏิบัติ มีคูมือการทํางานเปนมาตรฐานแนวทางเดียวกัน และคํานึงถึงประโยชนของประชาชนสวนรวมเปน
สําคัญมากพอ
ภายนอก (EIT)
ขอ
E6

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ไดรับ 66.94 คะแนน ประเมิ นจากผูมีสวนได สวนเสี ย

ประเด็นคําถาม
การเผยแพร ขอ มู ล ของหน วยงานที่ ท านติ ด ต อ มี ลั ก ษณะเข าถึ งงาย ไม ซั บ ซ อ น มี ช อ งทางหลากหลาย
มากนอยเพียงใด
E7 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอย
เพียงใด
E8 หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางรับฟงคําติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การใหบริการ
หรือไม
E9 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการชี้แจงและตอบคําถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินงานไดอยาง
ชัดเจน มากนอยเพียงใด
E10 หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม

คะแนน
59.05
67.20
74.16
63.51
70.79

-7จากตาราง ตัวชี้วัด “ประสิทธิภาพการสื่อสาร” โดยมีผลคะแนน 66.94 เปนผลคะแนนจาก
การประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอประสิทธิภาพการสื่อสาร
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตาง ๆ ตอสาธารณชน ผานชองทางที่หลากหลาย
สามารถเขาถึงไดงาย และไมซับซอน โดยขอมูลที่เผยแพรจะตองครบถวนและเปนปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผลการดําเนินงานของหนวยงาน และขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ
ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถสงคําติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การใหบริการ และ
มีการชี้แจงในกรณีที่มีขอกังวลสงสัยไดอยางชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรูเกี่ยวกับการจัดใหมีชองทางให
ผูมาติดต อสามารถรองเรียนการทุ จริตของเจาหน าที่ ในหน วยงานดวย ซึ่งสะทอนถึงการสื่อสารกับ ผูรับบริการ
ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากผลคะแนนสะทอนใหเห็นไดวา ประชาชนผูมารับ
บริการ หรือผูมาติดตอ ยังมีความเห็นวาการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน และชองทางการรองเรียน
การทุจริต มีลักษณะเขาถึงยาก ซับซอน มีชองทางไมหลากหลาย รวมถึงการชี้แจงและการตอบคําถามเมื่อมี
ขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินงานไมชัดเจน
ภายนอก (EIT)

ตั ว ชี้ วั ด ที่ 8 ปรั บ ปรุ ง การทํ า งาน ได รั บ 66.50 คะแนน ประเมิ นจากผู มี ส วนได ส วนเสี ย

ขอ
ประเด็นคําถาม
E11 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีขึ้นมากนอย
เพียงใด
E12 หน วยงานที่ ทานติดต อ มี การปรับ ปรุงวิธีการและขั้น ตอนการดํ าเนิ นงาน/การใหบ ริการดีขึ้น มากนอ ย
เพียงใด
E13 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น หรือไม
E14 หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานไดดีขึ้น มากนอยเพียงใด
E15 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงการดําเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากขึ้น มากนอย
เพียงใด

คะแนน
61.01
65.77
78.41
62.75
64.57

จากตาราง ตัวชี้วัด “การปรับปรุงการทํางาน” โดยมีผลคะแนน 66.50 เปนผลคะแนนจาก
การประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการปรับปรุงระบบการ
ทํางาน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และกระบวนการ
ทํางานของหนวยงานใหดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานเพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมาติดตอ เขามามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนา
การดํ า เนิ น งาน เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการด ว ย ทั้ ง นี้ นอกจากหน ว ยงานจะต อ งปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
การดําเนินงานใหดีขึ้นแลว ยังควรใหความสําคัญกับการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีความโปรงใสมากขึ้นอีกดวย
ซึ่งจากผลคะแนนสะทอนใหเห็นไดวา เทศบาลนครลําปางยังขาดกระบวนการเปดโอกาสใหผูมาติดตองานไดมี
โอกาสรวมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทํางานใหมีความโปรงใสมากขึ้น รวมถึงยัง
ขาดเทคโนโลยีมาใชในการปรับปรุงวิธีการในการลดขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว
ตอการบริการ

-8ผลการตรวจประเมินการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล
ไดรับ 44.62 คะแนน
ตัวชี้วัดยอยที่ 9.1 ขอมูลพื้นฐาน
ขอมูลพื้นฐาน
ขอ
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9

ประเด็นการตรวจ
โครงสราง
ขอมูลผูบริหาร
อํานาจหนาที่
แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนา
หนวยงาน
ขอมูลการติดตอ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
ขาวประชาสัมพันธ
Q&A
Social Network

ความคิดเห็น
ไมสามารถพิสูจนไดวาขอมูลปรากฎในเว็บไซตหลักของหนวยงาน
ไมสามารถพิสูจนไดวาขอมูลปรากฎในเว็บไซตหลักของหนวยงาน

คะแนน
0.00
0.00
100.00
100.00

ขอมูลการติดตอไมครบถวนทั้ง 5 ประเภท (ขาดหมายเลขโทรสาร)

0.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ตัวชี้วัดยอยที่ 9.2 การบริหารงาน
แผนการดําเนินงาน
ขอ
ประเด็นการตรวจ
ความคิดเห็น
O10 แผนดําเนินงานประจําป
O11 รายงานการกํากับติดตาม
ไมสามารถพิสูจนไดวาขอมูลปรากฎในเว็บไซตหลักของหนวยงาน
การดําเนินงานประจําป รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดําเนินงานประจําป ไมสามารถพิสูจนไดวาขอมูลปรากฎในเว็บไซตหลักของหนวยงาน

คะแนน
100.00
0.00
0.00

การปฏิบัติงาน
ขอ
ประเด็นการตรวจ
O13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ความคิดเห็น
ไมสามารถพิสูจนไดวาขอมูลปรากฎในเว็บไซตหลักของหนวยงาน

คะแนน
0.00

ความคิดเห็น
ไมสามารถพิสูจนไดวาขอมูลปรากฎในเว็บไซตหลักของหนวยงาน
ไมพบการแบงแยกขอมูลตามงานบริการ
ไมสามารถพิสูจนไดวาขอมูลปรากฎในเว็บไซตหลักของหนวยงาน

คะแนน
0.00
0.00
0.00

การใหบริการ
ขอ
ประเด็นการตรวจ
O14 คูมือหรือมาตรการใหบริการ
O15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ
O16 รายงานผลการสํารวจ
ความพึงพอใจในการใหบริการ
O17 E-Service

100.00

ตัวชี้วัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใชจายงบประมาณประจําป
ขอ
ประเด็นการตรวจ
ความคิดเห็น
คะแนน
O18 แผนการใชจายงบประมาณ
ไมใชแผนการใชจายงบประมาณของหนวยงานที่มีระยะ 1 ป หรือ ไม 0.00
ประจําป
ถึงเดือนมีนาคม 2563
O19 รายงานการกํากับติดตามการใชจาย
100.00
งบประมาณ ประจําป รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใชจา ยงบประมาณประจําป
100.00

-9การจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ
ขอ
ประเด็นการตรวจ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจางหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
ขอมูลไมครบทุกเดือน
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง
หรือการจัดหาพัสดุประจําป

ความคิดเห็น

คะแนน
100.00
100.00
0.00
100.00

ตัวชี้วัดยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ขอ
ประเด็นการตรวจ
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดําเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจําป

ความคิดเห็น
คะแนน
ไมมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
0.00
เนื่ องจากไมมีนโยบายการบริหารทรัพ ยากรบุ คคลในขอ O25 จึงไม 0.00
สามารถตรวจสอบไดวาการดําเนินการที่เสนอสอดคลองกับนโยบายหรือไม
ไมสามารถพิสูจนไดวาขอมูลปรากฎในเว็บไซตหลักของหนวยงาน
0.00
ไมสามารถพิสูจนไดวาขอมูลปรากฎในเว็บไซตหลักของหนวยงาน

0.00

การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
ขอ
ประเด็นการตรวจ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องรองเรียนการทุจริต
O30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียน
การทุจริต
O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียน
การทุจริตประจําป

ไมมีขอมูล

ความคิดเห็น

คะแนน
0.00
100.00

ไมมีขอมูล

0.00

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม
ขอ
ประเด็นการตรวจ
O32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น
O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม

ความคิดเห็น

คะแนน
100.00
100.00

ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต
ไดรับ 18.75 คะแนน
ตัวชี้วัดยอยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต
เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร
ขอ
ประเด็นการตรวจ
O34 เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร
O35 การมีสวนรวมของผูบริหาร

ความคิดเห็น

คะแนน
100.00
100.00

-10การประเมินความเสี่ยงเพื่อปองกันการทุจริต
ขอ
ประเด็นการตรวจ
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจําป
O37 การดําเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต

ความคิดเห็น
ไมสามารถพิสูจนไดวาขอมูลปรากฎในเว็บไซตหลักของหนวยงาน

คะแนน
0.00

ไมสามารถพิสูจนไดวาขอมูลปรากฎในเว็บไซตหลักของหนวยงาน

0.00

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
ขอ
ประเด็นการตรวจ
O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร

ความคิดเห็น

คะแนน
100.00

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ขอ
ประเด็นการตรวจ
ความคิดเห็น
O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ไมสามารถพิสูจนไดวาขอมูลปรากฎในเว็บไซตหลักของหนวยงาน
ประจําป
O40 รายงานการกํากับติดตาม
ไมสามารถพิสูจนไดวาขอมูลปรากฎในเว็บไซตหลักของหนวยงาน
การดําเนินการปองกันการทุจริต
ประจําป รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดําเนินการปองกั น ไมสามารถพิสูจนไดวาขอมูลปรากฎในเว็บไซตหลักของหนวยงาน
การทุจริตประจําป

คะแนน
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดยอยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต
มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน
ขอ
ประเด็นการตรวจ
O42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและ
ความโปรงใสภายในหนวยงาน
O43 การดําเนินการตามมาตรการ
สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ภายในหนวยงาน

ความคิดเห็น
มีการวิเคราะหผลการประเมิน ITA 2562 (จาก ป.ป.ช.)

คะแนน
0.00

ไมมีผลของการดําเนินการมาตรการ จากผลการประเมิน ITA 2562

0.00

3. ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
สํานักงาน ป.ป.ช. มีขอเสนอแนะวา จากเปาหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป 2563” ที่กําหนดใหหนวยงานที่เขารับการประเมินรอยละ 80 จะตองมี
ผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในป 2565 พบวา
ผลคะแนนการประเมินหนวยงานของเทศบาลนครลําปางจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรูของ
ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปดเผยขอมูล
สาธารณะ (OIT) จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 10 ตั ว ชี้ วั ด เทศบาลนครลํ า ปางผ า นเกณฑ เ ป า หมาย (85 คะแนนขึ้ น ไป)
เพียง 1 ตัวชี้วัดเทานั้น คือ การปฏิบัติหนาที่ ดังนั้น คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ จึงมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปถัดไป ดังตอไปนี้

-111. แบบวัด IIT เปนการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ การใชจาย
งบประมาณ และทรัพยสินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งหลักการมีสวนรวมของ
ประชาชน จึงควรดําเนินการ ดังนี้
1) จัดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลา และผูรบั ผิดชอบในการใหบริการอยางชัดเจน
สรางระบบการประเมินประสิทธิภาพการใหบริการของผูมาติดตอรับบริการ ณ จุดใหบริการไดโดยงาย สะดวกและเปนไป
ตามหลักการปกปดความลับของผูใหขอมูล รวมทั้งกําหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาใหคุณ ใหโทษ
ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ
2) การใชงบประมาณ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลการใชจายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจางหรือการ
จัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจายงบประมาณโดยเปดเผย และพรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาคสวน ตลอดจน
การจัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณอยางสม่ําเสมอ
3) การใชอํานาจของผูบริหารดานการบริหารงานบุคคล จัดทํารายละเอียดของตําแหนงงาน (job description)
และเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเปดเผย รวมทั้งการเปดรับฟงความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของ
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
4) การใชทรัพยสินของราชการ จัดทําคูมือและระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ สรางระบบการ
กํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอยางเครงครัด
5) การแกไขป ญ หาการทุจริต มุงเสริมสรางวัฒ นธรรมการทํ างานเพื่อประโยชนสูงสุดของสวนรวม
มีจิตสาธารณะและพรอมใหบริการประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถ โดยจัดทํามาตรการการปองกันและมีระบบ
การติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอยางชัดเจนและเปดเผย รวมทั้งการเปดใหประชาชนมีสวนรวม ในการแสดง
ความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทํางานของหนวยงานไดโดยงายและสะดวก
2. แบบวัด EIT เปนการประเมินการรับรูของผูรับบริการที่มีตอคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการ
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไมเลือกปฏิบัติ จึงควรดําเนินการ ดังนี้
1) คุณภาพการดําเนินงาน ประชาสัมพันธเกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการใหบริการงานดานตาง ๆ อยาง
ทั่วถึง และสงเสริมใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ
2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทําสื่อประชาสัมพันธและเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตหลักของหนวยงานให
งายตอการเขาถึงขอมูล และมีการปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันอยางชัดเจนและตอเนื่อง
3) การปรับปรุงระบบการทํางาน สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหารและบุคลากรเพื่อ
รวมกันทบทวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และสงเสริมใหผูรับบริการและประชาชนทั่วไปมีสวน
รว มในการแสดงความคิ ด เห็ น หรือ ให คํ าแนะนํ า ในการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพและมาตรฐานการให บ ริก ารได
โดยสะดวก
3. แบบวัด OIT เปนการเปดเผยขอมูลพื้นฐานตาง ๆ ที่เปนปจจุบันของหนวยงานสูสาธารณะบน
เว็บไซตของหนวยงานอยางครบถวนสมบูรณและงายตอการเขาถึง และแสดงเจตนารมณในการปองปรามการทุจริต
โดยมีมาตรการที่เปนรูปธรรม จึงควรดําเนินการ ดังนี้
1) การเป ด เผยข อมู ล เน น การเผยแพรขอมู ล พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ งาน ประกอบด ว ยข อมู ล
ดานการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัส ดุและการบริหารทรัพ ยากรบุ คคล รวมทั้ งขาว
ประชาสัมพันธ และมีชองทางการปฏิสัมพันธกับผูรับบริการและประชาชนทั่วไป และการใหบริการผานระบบ e-service
โดยตองเผยแพรในหัวขอหรือตําแหนงที่สามารถเขาถึงและสืบคนขอมูลไดโดยงาย ทุกชวงเวลา ทั้งนี้ ตองเปนการเขาถึง
ผาน URL บนเว็บไซตหลักของหนวยงานโดยตรง
2) การป องกัน การทุ จ ริต จัด ประชุ ม เตรีย มความพรอมเขารั บ การประเมิน ITA กอนจะศึกษาและ
วิเคราะหผลการประเมินของปที่ผานมาเพื่อกําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทําแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการภายในและใหมีการกํากับติดตามการนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
3) ต องมี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะ ความรูค วามสามารถของบุ ค ลากรผู ดู แ ลเว็ บ ไซต ของหน ว ยงานในการ
ปรับปรุงระบบใหทันสมัยและมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

-124. ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส พ.ศ. 2564
เพื่อสนับสนุน สงเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาล
นครลํ าปางให มีป ระสิ ทธิ ภ าพมากยิ่ งขึ้ น และเพื่ อ รองรับ การตรวจประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปถัดไป เทศบาลนครลําปางจึงได
กําหนดมาตรการในการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลนครลําปาง ดังนี้
มาตรการ/แนวทาง
1. การกําหนดขั้นตอน
และระยะเวลาในการ
ใหบริการ

วิธีการดําเนินการ
1. จัดทําแผนผังขั้นตอน และ
กําหนดผูรับผิดชอบ
อยางชัดเจน

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ทุกสํานัก/กอง

ม.ค. – เม.ย. 64

การติดตามผล
แผนผังขั้นตอน
การใหบริการ

2. การสรางฐานความคิด 1. เสริมสรางฐานคิดแยกแยะ
แยกแยะประโยชน
ประโยชนสวนตัวและประโยชน
สวนตัวและประโยชน
สวนรวมในรูปแบบจัดทําสื่อ
สวนรวม เพื่อแกไข
ประชาสัมพันธรณรงค
ปญหาการทุจริต
2. จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
เพื่อปองกันผลประโยชน
ทับซอนเทศบาลนครลําปาง
3. เผยแพรคูมือฯ ผานทาง
เว็บไซตเทศบาลนครลําปาง

กองวิชาการ
และแผนงาน

ต.ค. 63 – มี.ค. 64 ทุกสํานัก/กองไดรับ
คูมือการปฏิบตั ิงาน
เพื่อปองกัน
ผลประโยชน
ทับซอน

3. ยกระดับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใสของหนวยงาน

1. จัดสงบุคลากรเขารวมประชุม
หรือเขารวมรับการฝกอบรม
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงในของหนวยงาน

ทุกสํานัก/กอง

4 . ปรับปรุงระบบ
การทํางาน

1. สรางกระบวนการปรึกษาหารือ
ระหวางผูบริหารกับบุคลากร
ในองคกร

ทุกสํานัก/กอง

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 รายงานการประชุ ม
หัวหนาสวนการงาน

5. การเปดเผยขอมูล

1. เผยแพรขอมูลพื้นฐานในการ
ปฏิบัติงาน ประกอบดวย
ขอมูลดานการบริหารงานทัว่ ไป
งบประมาณ การจัดหาพัสดุ
การบริหารงานบุคคล
ขาวประชาสัมพันธ เปนตน

ทุกสํานัก/กอง

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 ตรวจสอบขอมูลจาก
เว็ บ ไซ ต ห ลั ก ข อ ง
เทศบาลนครลําปาง

ม.ค. – เม.ย. 64

รายงานผล
การประชุมให
ผูบริหารทองถิ่น
รับทราบ

