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ค าน า 
 

ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)  
ได้ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับหน่วยงานก ากับ
ติดตามการประเมินฯ ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรมบัญชีกลาง จังหวัดและ
อ าเภอทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ ได้รับทราบถึงสถานการณ์เกี่ยวกับด าเนินงาน 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐสามารถน าผลการประเมินฯ  
ไปใช้ประกอบการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอ านวย
ความสะดวกต่อประชาชน นอกจากนี้ การประเมินฯ ได้รับการก าหนดให้เป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐาน
การด าเนินงานภาครัฐตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) นั้น 

บัดนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนินงาน      
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ทั้งนี้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดตัวชี้วัด
หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ ต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป โดยเทศบาลนครล าปาง 
ได้คะแนนภาพรวม : 82.57 คะแนน ระดับผลการประเมิน : B ซึ่งถือว่ายังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด    
แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เทศบาลนครล าปางมีผลการประเมินลดลง -1.17  

  ดังนั้น เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน        
ของเทศบาลนครล าปางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส     
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีถัดไป 
งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม กลุ่มงานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครล าปางขึ้น เพ่ือให้
ทุกส านัก/กอง ปรับปรุงประสิทธิภาพประเด็นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ ได้จ าแนกตามรายดัชนีในแต่ละตัวชี้วัด ซึ่งสามารถแสดงให้
เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่เทศบาลนครล าปางจะต้องมีการพัฒนาเพ่ือปรับปรุงและยกระดับผลการประเมิน ITA  
ในปีงบประมาณต่อไป 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลนครล าปาง อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

************************** 
1. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” โดยเป็น
การประเมินที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตลอดจนประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผย
ข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มี
มาตรฐานและมีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปจนถึงการ
ประเมิน “วัฒนธรรม” ในหน่วยงานที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทางใน
การป้องกันการทุจริตและการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนประเมินผล
การปฏิบัติงานในภาพรวมที่จะสะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้  ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก ซึ่งล้วนแต่มีความส าคัญและสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในการด าเนินงานที่มีคุณธรรม  
และมีธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงจะต้องมี และยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
 เครื่องมือในการประเมิน ประกอบด้วย  

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparecy 
Assessment : IIT) เป็นการประเมินระดับการเรียนรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเองใน     
5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparecy 
Assessment : EIT) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมินใน 
3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร  และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบ
การท างาน 

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparecy 
Assessment : OIT) เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมลูในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 
5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่     
การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  
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เกณฑ์การให้คะแนนและระดับผลการประเมิน ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 
                   95.00 - 100 AA 

85.00 - 94.99 A 
75.00 - 84.99 B 
60.00 - 74.99 C 
55.00 - 64.99 D 
50.00 - 54.99 E 
      0 - 49.99 F 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการ 
    ของเทศบาลนครล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เทศบาล
นครล าปางได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ B โดยมีคะแนน
ภาพรวมหน่วยงาน 82.57 คะแนน ซึ่งมีผลการประเมินลดลง
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา -1.17 ซึ่งได้รับผล
การประเมินอยู่ในระดับ B โดยมีคะแนนภาพรวมหน่วยงาน 
83.74 คะแนน ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสของเทศบาลนครล าปาง ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2565 เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 

เครื่องมือ ตัวช้ีวัด เปรียบเทียบผลคะแนน การ
เปลี่ยนแปลง ปี 2564 2565 

IIT 
แบบวัดการรับรู้จาก 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 87.37 87.00 ลดลง 
2. การใช้งบประมาณ 76.24 77.08 เพ่ิมข้ึน 
3. การใช้อ านาจ 82.64 80.92 ลดลง 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 75.78 76.89 เพ่ิมข้ึน 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 77.74 78.24 เพ่ิมข้ึน 

EIT 
แบบวัดการรับรู้จาก 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

6. คุณภาพการด าเนินงาน 86.61 81.38 ลดลง 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 82.04 73.02 ลดลง 
8. การปรับปรุงการท างาน  81.87 71.96 ลดลง 

OIT 
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

9. การเปิดเผยข้อมูล 86.00 92.14 เพ่ิมข้ึน 
10. การป้องกันการทุจริต 87.50 87.50 เท่าเดิม 

ผลคะแนนเฉลี่ย 83.74 82.57  
ระดับผลการประเมิน B B  
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีของเทศบาลนครล าปาง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดแสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนา 
ดังต่อไปนี้ 

3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80) จ านวน 5 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล โดยได้คะแนนรวมร้อยละ 92.14 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่

ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบใน  5 ประเด็น 
คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน 
ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใส  
ในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  ตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันการทุจริต โดยได้คะแนนรวมร้อยละ 87.50 เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานใ ห้
สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ การแสดงเจตจ านงสุจริต
ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน     
การทุจริตภายในหน่วยงาน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 
  ตัวชี้วัดที่ 3 การปฏิบัติหน้าที่ โดยได้คะแนนรวมร้อยละ 87.00 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้จากบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดตามหลักมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ อันสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักความโปร่งใส และ
มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดีหน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อท่ัวไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 
  ตัวชี้วัดที่ 4 คุณภาพการด าเนินงาน โดยได้คะแนนรวมร้อยละ 81.38 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการด าเนินงาน 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้ นตอน และระยะเวลาที่
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของ
หน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่น า
ผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือประโยชน์สาธารณะ  
  ตัวชี้วัดที่ 5 การใช้อ านาจ โดยได้คะแนนรวมร้อยละ 80.92 เป็นคะแนนจากการประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
มอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไป
อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่าบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อ านาจของ
ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 
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  3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 80) จ านวน 5 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
  ตัวชี้วัดที่ 6 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยได้คะแนนรวมร้อยละ 78.24 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการ
ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลง
หรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายในในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายใน
หน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึง
การน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน        
เพ่ือป้องกันการทุจริต  
  ตัวชี้วัดที่ 7 การใช้งบประมาณ โดยได้คะแนนรวมร้อยละ 77.08 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และเผยแพร่อย่างโปร่งใส  
ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์ 
แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่าหน่วยงานควรให้ความส าคัญกับการเปิด
โอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 
  ตัวชี้วัดที่ 8 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยได้คะแนนรวมร้อยละ 76.89 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่เกี่ย วข้องกับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง หรือน าไปให้ผู้อ่ืน 
และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน  และการยืมโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก  เห็นได้ว่า 
หน่วยงานควรมีการระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่างๆ  
ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องเพ่ือเผยแพร่ให้
บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการอย่างถูกต้อง 

ตัวชี้วัดที่ 9 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยได้คะแนนรวมร้อยละ 82.04 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร    
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงาน 
ให้ความส าคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนที่ควรรับทราบ 
รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ  
การด าเนินงานการใช้บริการ  
  ตัวชี้วัดที่ 10 การปรับปรุงการท างาน โดยได้คะแนนรวมร้อยละ 81.87 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างาน
ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว    
มากยิ่ งขึ้น รวมถึงหน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา 
การด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
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3.3 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ  
ซ่ึงประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ 

3.3.1 การเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนนรวมร้อยละ 92.14  

ตัวช้ีวัด : ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O1 โครงสร้าง  100.00 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร  100.00 
O3 อ านาจหน้าที่  100.00 
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  100.00 
O5 ข้อมูลการติดต่อ  100.00 
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  100.00 

ตัวช้ีวัด : ข่าวประชาสัมพันธ์ 
    

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์  100.00 

ตัวช้ีวัด : การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
    

O8 Q&A  100.00 
O9 Social Network  100.00 

ตัวช้ีวัด : แผนการด าเนินงาน 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O10 แผนด าเนินงานประจ าปี  100.00 
O11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน  100.00 
O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี หน่วยงานควรมีการแยกวิเคราะห์

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เป็นหัวข้ออย่างชัดเจน หรือหาก
หน่ วย งาน ไม่มี ปัญหาอุปสรรค  
ให้ระบุว่า “ไม่มี” โดยไม่ต้องตัด
หัวข้อท้ิง 

100.00 

ตัวช้ีวัด : การปฏิบัติงาน 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  100.00 
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ตัวช้ีวัด : การให้บริการ 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O14 คู่มือหรือมาตรการให้บริการ  100.00 
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  100.00 
O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ  100.00 
O17 E-Service  100.00 

ตัวช้ีวัด : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี   100.00 
O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี  

รอบ 6 เดือน 
 100.00 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี - ไ ม่ พบกา ร วิ เ ค ร า ะห์ ปัญหา /
อุปสรรค และข้อ เสนอแนะใน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปร ะ จ า ปี  2 5 64  เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น
แนวทางพัฒนาหน่วยงานส าหรับ
งบประมาณถัดไป 

0.00 

ตัวช้ีวัด : การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  100.00 
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  100.00 
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  100.00 
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  100.00 

ตัวช้ีวัด : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  100.00 
O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  100.00 
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   100.00 
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี  - ไม่พบหัวข้อหรือรายละเอียด 

การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะในรายงานดังกล่าว  
- หน่วยงานควรมีการแยกวิเคราะห์
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
เป็นหัวข้ออย่างชัดเจน หรือหาก
หน่วยงานไม่มีปัญหา อุปสรรค  
ให้ระบุว่า “ไม่มี” โดยไม่ต้องตัด
หัวข้อท้ิง 

0.00 
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3.3.2 การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนรวมร้อยละ 87.50 

ตัวช้ีวัด : การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ 
 100.00 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  100.00 
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  100.00 

ตัวช้ีวัด : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  100.00 
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  100.00 

ตัวช้ีวัด : เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  100.00 
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  100.00 

ตัวช้ีวัด : การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี หน่วยงานไม่มี URL 0.00 
O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานไม่มี URL 0.00 

ตัวช้ีวัด : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  ตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม 

 100.0 

ตัวช้ีวัด : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี  100.00 
O40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต 

ประจ าปี รอบ 6 เดือน 
 100.00 

O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี  100.00 

ตัวช้ีวัด : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  100.00 
O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 

และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 100.00 
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4. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
เทศบาลนครล าปาง ได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน     

ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2565 จ านวน 82.57 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการ
ประเมินระดับ B หมายถึง หน่วยงานมีผลการประเมินอยู่ในระดับที่พอใช้ แม้ว่าจะสอดคล้องเป็นไปตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ แต่ยังต้องมีการยกระดับการด าเนินงาน ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น 
ได้แก่ 
IIT : หน่วยงานได้มีการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในระดับที่ดี ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุง
การด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
พัฒนาการด าเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ า โดยเฉพาะในประเด็น ดังนี้ 

1. บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไ ม่
ถูกต้อง หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ 
ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าว  
ให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและก าชับให้ผู้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สิน
อย่างถูกต้อง 

2. บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขอใช้ทรัพย์สิน  
ของทางราชการอย่างถูกต้อง หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ  
ตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเผยแพร่คู่มืออย่างทั่วถึง 

3. หน่วยงานของท่านยังไม่มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เท่าที่ควร หน่วยงานควรก าหนดแนวทางในการก ากับ ดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
ควรระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

EIT : หน่วยงานได้มีการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน อยู่ในระดับที่พอใช้ ทั้งนี้ ควรพัฒนา
และปรับปรุงการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ า โดยเฉพาะในประเด็น ดังนี้ 

1. การปรับปรุงคุณภาพและการส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน/การให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ดีขึ้น หน่วยงานควรน าเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพ
ด าเนินงานของหน่วยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี หรือจากมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส  และการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  

2. การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าไปมีส่วนร่วม  
ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่ว ยงานให้ดีขึ้น หน่วยงานควรเปิดโอกาส 
ให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการด าเนินการ โครงการ หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ  

3. การปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น หน่วยงาน
ควรน าเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพด าเนินงานของหน่วยงาน โดยสามารถสรุป
จากรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี หรือจากมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส และการด าเนินการ
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
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OIT : หน่วยงานควรพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โดยผู้ตรวจ
ประเมินมีข้อเสนอแนะต่อการประเมินที่ไม่ได้รับคะแนน เนื่องจากหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลไม่ครบตามองค์ประกอบ
ด้านข้อมูล เช่น 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.4 
1. O28 หน่วยงานต้องแสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีข้อมูลการด าเนินการ 

ประกอบด้วย ผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะผล
การวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเป็นรายงานผลของปี 2564  
* หมายเหตุ หากไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ หน่วยงานต้องระบุว่า “ไม่มี”  

ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.1 
1. O36 หน่วยงานควรแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ 

ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ประกอบด้วย เหตุการณ์
ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการ
ด าเนินการในปี 2565 

2. O37 หน่วยงานต้องแสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณี
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกั บ
มาตรการหรือการด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 และเป็นการด าเนินการในปี 2565 

5. มาตรการ/แนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลนครล าปาง 
เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาล

นครล าปางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีถัดไป เห็นควรให้    
ส านัก/กอง ด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

1. รายงานผลการ  
    ด าเนินงานประจ าป ี

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ควรแยก
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
เป็นหัวข้ออย่างชัดเจน   
 

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

ต.ค. 65 ถึง 
ก.ย. 66 

รายงานผลการ  
ด าเนินงานประจ าปี 

2. การก าหนดขั้นตอน 
    และระยะเวลาในการ 
    ให้บริการ 
 

จัดท าแผนผังขั้นตอน และก าหนด 
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

ทุกส านัก/กอง ต.ค. 65 
ถึง 

ก.ย. 66 

แผนผังขั้นตอน 
การให้บริการ 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

3. การบริหารและพัฒนา 
    ทรัพยากรบุคคล 

1. จัดท านโยบายการบริหารทรัพยากร 
    บุคคลหรือแผนการบริหารและพัฒนา 
    ทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือ 
    วัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการบริหาร 
    ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและ 
    มีคุณธรรม โดยเป็นนโยบายหรือแผน 
    การบริหารฯ ของผู้บริหารสูงสุดของ 
    หน่วยงาน 
2. แสดงผลการด าเนินการตามนโยบายหรือ 
    แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร 
    บุคคล 
3. แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา 
    ทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับใน 
    หน่วยงานอย่างน้อย 5 องค์ประกอบ 
    ประกอบด้วย 

1)  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
2)  การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
3)  หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
4)  หลักเกณฑ์การประเมินผลการ  

 ปฏิบัติงานบุคลากร 
5)  หลักเกณฑ์การให้คณุให้โทษและ  

 สร้างขวัญก าลังใจ 
4. แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร 
    บุคคลประจ าปี โดยจัดท ารายงานผล 
    การด าเนินงานและวิเคราะห์ผลประจ าปี 
    โดยรายงานผลดังกล่าวต้องมีข้อมูล 
    อย่างน้อย เช่น 

1)  ผลการด าเนินงานตามนโยบาย/  
 แผนการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

2)  ผลการวเิคราะห์การบริหาร  
 ทรัพยากรบุคคล/ปญัหาและอุปสรรค  
 และข้อเสนอแนะ 

5. เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

ต.ค. 65 
ถึง 

ก.ย. 66 

1. นโยบายหรือแผนการ 
    บริหารฯ 
2. หลักเกณฑ์การ 
    บริหารฯ 
3. ตรวจสอบข้อมูลจาก 
    เว็บไซต์หลักของ 
    เทศบาลนครล าปาง 

4. การเสริมสร้าง 
   วัฒนธรรมองค์กร 

1. จัดโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้าง 
    วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ 
    หน่วยงานให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการ 
    ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  
2. เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

กลุ่มงานวินัย
และส่งเสรมิ
คุณธรรม 
กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

ต.ค. 65 
ถึง 

ก.ย. 66 

ตรวจสอบข้อมลูจาก
เว็บไซตห์ลักของ
เทศบาลนครล าปาง 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

5. การป้องกันการทุจริต 1. จัดท าประกาศเจตนารมณ์หรือค ามั่นว่า 
    จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงาน 
    อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไป 
    ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเป็นการแสดง 
    เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 
    คนปัจจุบันของหน่วยงาน 
2. จัดกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ 
    ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน โดยเป็นการ 
    ด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึง 
    การให้ความส าคัญกับการปรับปรุง  
    พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานในด้าน 
    คุณธรรมและโปร่งใส 
3. จัดท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
    ประจ าปี 
4. เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

กลุ่มงานวินัย
และส่งเสรมิ
คุณธรรม 
กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

ต.ค. 65 
ถึง 

ก.ย. 66 

1. ประกาศแสดง 
    เจตจ านงสุจรติ 
    ของผู้บริหาร 
2. รายงานการประเมิน

ความเสีย่งการทุจรติ
ประจ าป ี

3. ตรวจสอบข้อมูลจาก 
    เว็บไซต์หลักของ 
    เทศบาลนครล าปาง 

6. การบริหาร 
   เงินงบประมาณ 

1. จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
    ประจ าปีในภาพรวมของหน่วยงานท่ีมี 
    ระยะเวลาครอบคลุมทั้งปีงบประมาณ 
2. จัดท ารายงานก ากับติดตามการใช้จ่าย 
    งบประมาณประจ าปี รอบ 6 เดือน  
    โดยแสดงรายงานการก ากับติดตาม 
    การใช้จ่ายงบประมาณฯ ที่มีรายละเอียด 
    การใช้งบประเภทต่าง ๆ ท่ีมีความ 
    สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
    ประจ าปี 
3. จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
    ประจ าปี โดยมีการแสดงข้อมูล 
    รายละเอียดสรุปผล เช่น ผลการใช้จ่าย 
    งบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และ 
    ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย  
    เป็นต้น 
4. เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

งานการเงิน 
และบัญช ี
กองคลัง 

ต.ค. 65 
ถึง 

ก.ย. 66 

1. แผนการใช้จ่าย 
    งบประมาณ 
2. รายงานก ากับติดตาม 
    การใช้จ่างบประมาณ 
3. รายงานผลการ 
    ใช้จ่ายงบประมาณ 
    ประจ าปี 
4. ตรวจสอบข้อมูลจาก 
    เว็บไซต์หลักของ 
    เทศบาลนครล าปาง 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

6. การบริหาร 
   เงินงบประมาณ 

1. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ 
    จัดหาพัสดุ 
2. จัดท าประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ 
    จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา 
    พัสดุรายเดือน โดยมีข้อมูลรายละเอียด  
    เช่น งานท่ีซื้อหรือจ้าง วงเงินท่ีซื้อหรือ 
    จ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง  
    รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  
    ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง  
    เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ี 
    ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือ 
    จ้าง เป็นต้น โดยให้จ าแนกเป็นรายเดือน  
    (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนใด 
    ให้ระบุว่า “ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง”) 
4. จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
    การจัดหาพัสดุประจ าปี โดยมีข้อมูล 
    รายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการ 
    จัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค  
    ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
5. เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

งานพัสด ุ
กองคลัง 

ต.ค. 65 
ถึง 

ก.ย. 66 

1. แผนการจัดซื้อ 
    จัดจ้าง 
2. ประกาศจัดซื้อ 
    จัดจ้าง 
3. สรปุผลการจดัซื้อ 
    จัดจ้าง 
4. รายงานผลการ 
    จัดซื้อจัดจ้าง 
5. ตรวจสอบข้อมูล 
    จากเว็บไซต์หลัก 
    ของเทศบาลนคร 
    ล าปาง 

 

 

 


