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ค าน า 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity (and 
Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐ กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง และน าข้อมูลผล
การประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อน ถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับ
มาตรฐานการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล Good ( Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ ต่อสาธารณะทั้ง
ในระดับชาติและระดับสากลรายงาน การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การ
ปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อ านาจ 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหา
การทุจริต 6) คุณภาพการด าเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการท างาน     
9) การเปิดเผยข้อมูล และ 10) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้ รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกExternal)   (และ
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ  หน่วยงาน Open (Data)  ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อน
ให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

งานนิติการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลล าปางหลวง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการ ประเมินครั้งนี้จะ
ช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐใน
การด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้
กรอบธรรมาภิบาล และประการส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของ
ประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่า
ดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception Index: CPI)  ของประเทศไทยให้มีอันดับและผล
คะแนนที่ดียิ่งขึ้น ต่อไป 
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1.  หลักการและเหตุผล 
 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนา เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้ หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม “ืโดยใช้ชื่อว่าการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity( and Transparency Assessment: ITA)” 
ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ 
ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ซึ่ง
ถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐให้เป็น  
“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน  
ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ  ยกระดับหน่วยงานใน 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้ อย่างเหมาะสม 

 
2. ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลล าปางหลวง 

 โดยภาพรวมได้ คะแนนเท่ากับร้อยละ 64.20 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานระดับ D 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็น ถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนที่จะต้องพัฒนาไว้พิจารณาตาม
ตัวชี้วัดพบว่า มีระดับคะแนนตามตัวชี้วัดด้านต่างๆ ดังนี้ 

 
อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 83.82  
2 การใช้อ านาจ 81.99  
3 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 76.50  
4 การใช้งบประมาณ 75.68  
5 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 72.87  
6 คุณภาพการด าเนินงาน 69.63  
7 การเปิดเผยข้อมูล 62.84  
8 การปรับปรุงการท างาน 56.11  
9 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 56.04  
10 การป้องกันการทุจริต 50.00  
    

 
      สรุปได้ว่า จุดที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 83.82 คือตัวชี้วัดที่ 1 ด้านการปฏิบัติ

หน้าที่ และจุดที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้ คะแนนต่ าสุดเท่ากับร้อยละ 50.00  คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ
ทุจริต   
 
3.การวิเคราะห์ข้อมูล 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีของเทศบาลต าบลล าปางหลวง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนที่
จะต้องพัฒนา ได้แก่ 
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3.1 จุดแข็ง  
3.1.1 ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนสูงสุด คือมากกว่าร้อยละ 75 จ านวน 4 ตัวชี้วัด   ได้แก่ 
  (1) ตัวชี้วัดที่ 1 ด้านการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.82 คะแนนจากการ

ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพผู้มาติดต่อการด าเนินงาน  
ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐานและระยะเวลาที่ก าหนดไว้มี
การปฏิบัติงานโดยยึดหลักระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานตามขั้นตอน/ระยะเวลาที่
ก าหนด/เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน การปฏิบัติหน้าที่มุ่งมั่นเต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรม   
อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลัก
ตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการไม่น าผลประโยชน์ของ
พวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนอย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นใน
การพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนที่ดีขึ้น หน่วยงานควรปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานโดยลด
ขั้นตอนให้กระชับ และรวดเร็วมากกว่าเดิมรวมถึงควรมีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้มีการท างานแทนกัน
ได้และกระจายอ านาจการตัดสินใจในงานด้านการบริการประชาชน 

(2) ตัวชี้จัดที่ 2 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.99 เป็นคะแนนจาก 
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็น ที่
เกี่ยวช้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์  
ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมิความเชื่อมั่น 
ต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกีย่วกับการมอบหมายงาน 

(3) ตัวช้ีวัดที่3 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.50 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน 
ในประเด็นที่เกี่ยวช้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดย
หน่วยงาน ได้มีการจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 

(4) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.68 เป็น
คะแนน จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ใน
ประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
และเผยแพร่ อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้ มค่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และ ไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ 
เข่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย 
เห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้ความส าคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้  

3.1.2 ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 65 แต่ไม่ถึง 74.99 จ านวน 2 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
(1) ตัวชี้วัดที่ 5 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 72.87 

เป็นคะแนนจากการประเมินการบุคลากรในหน่วยงาน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว 
หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด การขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน  
บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนมีการน าทรัพย์ 



-3- 
 

สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้อนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงาน การรู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

(2) ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 69.63 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ
คุณภาพ การด าเนินงาน ในประเด็นที่เก่ียวช้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน 
ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นใน
คุณภาพ การด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้
ข้อมูลที่ชัดเจน แก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่
พบว่าไม่มี การเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น    
ซึ่งควรเผยแพร่ ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับช้อน อีกทั้งควรมีช่องทางที่
หลากหลาย การบริการ ให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดียิ่งขึ้น และเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินการ 

3.1.3 ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 55 แต่ไม่ถึง 64.99 จ านวน 3 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
(1) ตัวช้ีวัดที่ 7 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 62.84 เป็นคะแนนจาก

การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้ 
สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงานการปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การ 
บริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด า เนินการตาม 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การ 
ส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการ  มี
ส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการ  ด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

(2) ตัวชี้จัดที่ ๘ การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 56.11 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการ
ปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการด้วย 

   (3) ตัวชี้จัดที่ 9 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 56.04 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อ
สาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานและ 
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ข้อมูลที่สาธารณชน ที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้แก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้าง
การรับรู้เกี่ยวกับ การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานให้หลายช่องทาง ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1.2 จุดอ่อน(ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ าสุดคือต่ า ได้แก่ตัวชี้วัดที่ 10 ด้านการ
ป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 50.00 คะแนนจากการประเมิน การรับรู้ของผู้รับบริการ  
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพผู้มาติดต่อการด าเนินงาน แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีการ
แสดงเจตจ านงหรือค าม่ันสัญญาว่าจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรม
มาภิบาล มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจ าปีให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ
พร้อมทั้งให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตแต่ยังไม่เป็นระบบและรูปธรรม ครบถ้วน
ตามกระบวนการซี่งควรมีการก าหนดมาตรการในด้านการป้องกันการทุจริต มีระบบการติดตามตรวจสอบ
พฤติกรรมการทุจริตที่ชัดเจน เปิดเผยและควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น ติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก โดยอาจมีการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
  

๓.๒ จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ไต้คะแนนต ่ากว่าร้อยละ 60 ) จ านวน 3 ตัวช้ีวัด คือ 
(1) ตัวชี้จัดที่ ๘ การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 56.11 

เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ
การปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงาน
ของ เจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการด้วย 

  (2) ตัวชี้จัดที่ 9 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 56.04 
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ           
ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงาน
และข้อมูลที่สาธารณชน ที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้แก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควร
สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(3) ตัวช้ีวัดที่ 10 ด้านการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 50.00  
คะแนนจากการประเมิน การรับรู้ของผู้รับบริการ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพผู้มา
ติดต่อการด าเนินงาน แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีการแสดงเจตจ านงหรือค ามั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข 
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การทุจริตประจ าปีให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้งให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตแต่ยังไม่เป็นระบบและรูปธรรม ครบถ้วนตามกระบวนการซี่งควรมีการก าหนดมาตรการ
ในด้านการป้องกันการทุจริต มีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตที่ชัดเจน เปิดเผยและควร
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นติดตามตรวจสอบการท างานของ
หน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก โดยอาจมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในการ
ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน 

4.ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
 

4.1 จากการประมวลผลในภาพรวมตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal) ได้คะแนนอยู่ในระดับ ดี  บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีการก านดแนวทางการด าเนินงานที่เป็นไปตาม
หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานพอสมควรโดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและ 
แสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิผลแต่ควรให้ความส าคัญในบางประเด็นที่บกพร่องในการน าเข้าข้อมูลและปรับปรุงพัฒนาในการ
ปฏิบัติงานมในด้านต่างๆ หน่วยงาน เนื่องจากมีการด าเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน มีรายละเอียดดังนี้ 

หัวข้อต่าง ๆ บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานควรมีการปรับปรุง ดังนี้  
1.การน าเข้าข้อมูล 
การน าเข้าข้อมูลพ้ืนฐานควรมีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบแต่ละส่วนงานให้ชัดเจนเพ่ือให้

เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ข้อมูลมีความครบถ้วน โดยเฉพาะ ข้อมูลและช่องทางการติดต่อโดยตรง
ของผู้บริหาร และข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานเช่นหมายเลข โทรศัพท์ โทรสาร เป็นต้น 

2.ด้านการปฏิบัติงาน 
ควรมีการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน 
3.ด้านการให้บริการ  
ควรมีการน าเอาE- serviceหรือระบบการบริการอิเลกทรอนิคภาครัฐเช่นการให้บริการข้อมูล 

การท าธุรกรรมเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการให้บริการ 
4.ด้านแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
ควรมีการจัดท าข้อมูลแสดงการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีในรอบ 6 เดือน 
5.ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนไม่ครบทุกเดือน 
6.ด้านการบริหารและพัฒนาทรพยากรบุคคล 
ควรปรับปรุงขัอมูลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรพยากรบุคคล เช่นการประเมินผล การ

ให้คุณให้โทษ การสร้างขวัญและก าลังใจ ให้ครบถ้วนทุกกระบวนงาน 
ควรมีการจัดท ารายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีเพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน

การบริหารและพัฒนาทรพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ.ในปีต่อไป 
7.ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
มีแต่ช่องทางการร้องเรียนแต่ไม่มีแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนประพฤติมิชอบ 
ช่องทางการรับเรื่อง/แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
ไม่มีการจัดท าข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบประจ าปี 
8.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน 
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ไม่มีการวิเคราะห์ผลการประเมินและน าข้อมูลที่ได้มาก าหนดแผนและด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน 

   -ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
หน่วยงานต้องจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และปรับปรุง ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิด

ความสะดวกและคล่องตัวเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนและควรน า
ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยี เข้ามาใช้เพ่ือปรับปรุงระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  -ตัวช้ีวัดที่ 9 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

หน่วยงานต้องจัดท าการเผยแพร่ข้อมูลในหลากหลายช่องทาง เช่น Website , instagram , 
Facebook ฯลฯ ควรมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น สายด่วน หรือช่องทางอ่ืนๆ ตามความ
เหมาะสม 

-ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
           ในด้านการป้องกันการทุจริต ผู้บริหารควรแสดงเจตจ านงหรือค ามั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงาน

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข
การทุจริตประจ าปีให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง,มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการ
พัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวช้ีวัดที่1ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่6ด้านคุณภาพการ 
ด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน  

-การปฏิบัติงาน/การให้บริการ 
การให้บริการเป็นไปตามข้ันตอนและ
ก าหนดเวลา 
-การปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่อ
งานอย่างเท่าเทียมกัน 
 
-เครื่องมือในการน ามาปรับใช้ในการ
อ านวยความสะดวกและให้บริการ
ประชาชน 
 

1) จัดท าค าสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ 
รับผิดชอบให้ชัดเจน 

2) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่ก าหนด 
ระยะเวลาขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

3) มีการน าเอาระบบเทคโนโลยีสารสน 
เทศเข้ามาปรับใช้ในการพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชน 

4) การก ากับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติ 
งานของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและรายงาน
ความก้าวหน้าของงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 7 การเปิดเผยข้อมูล  1) ค าสั่งหรือข้อสั่งการของหน่วยงาน 
 2) ประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบ
ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะผ่าน
เว็บไซต์และช่องทางต่างๆของหน่วยงาน 
 3) หลักฐานการก ากับติดตาม มาตรการ 
กลไก หรือระบบ ในการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และช่องทาง
อ่ืนๆของส านักงาน 
 
 

  1) น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนา 
การปฏิบัติงานให้ มีประสิทธิภาพ 
  2) จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบบริการโดยน าเทคโนโลยี 
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๔.2 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนอยู่ในระดับ D บ่ง
ชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานมีการวางระบบที่ดีเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 
อย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบันแต่ยังไม่ค่อยครบถ้วนสมบูรณ์ เท่าที่ควร แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลง แต่ยังไม่ค่อยครอบคลุม เท่าท่ีควร 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการ
ท างาน 

(๑) คุณภาพการปฏิบัติงานของ  
เจ้าหน้าที่  
(๒) หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการ 
(3) หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การด าเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว  
(4) หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น 
 (5) หน่วยงานมีการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ มีความโปร่งใส
มากขึ้น 

(๑) จัดท าระบบบริการเชิงรุก จัดชุด
บริการเคลื่อนที่ให้บริการนอกสถานที่ เช่น 
การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ หรือการปรับ
ขยายเวลาการให้บริการช่วงพักเท่ียง 
(2) จัดฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการ   
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(3) ผู้บริหารจัดประชุมระดมความคิดเห็น
บุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือศึกษา
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน คุณภาพการ
ปฏิบัติงานและการบริการให้ดีขึ้น 
(4) น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้โปร่งใส  มีประสิทธิภาพ 
(5) จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบบริการโดยน าเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการ
ท างานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ง่าย
ต่อการใช้งาน และเกิดความคุ้มค่า 
 

 
๔.๓ ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนอยู่ในระดับ D บ่ง

ชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานมีการวางระบบที่ดีเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 
อย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบันแต่ยังไม่ค่อยครบถ้วนสมบูรณ์ เท่าที่ควร แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลง แต่ยังไม่ค่อยครอบคลุม เท่าท่ีควร 
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (๑) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
(๒) หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคลากร
ในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกิจกรรม
ส่งเสริมการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ 
(3)  หน่ ว ย ง านมี ก า ร บู รณากา รกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้น าและประชาชน
ในการจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต  

(๑) จัดกิจกรรมปลุกจิตส านึกในการ
ป้ อ ง กั น แ ก ไ ข ปั ญ ห า ก า ร ทุ จ ริ ต  /
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
(2 )  จั ดฝึ กอบรมส่ ง เสริ มความรู้ กั บ
ผู้บริหาร สมาชิกพนักงานลูกจ้างและ
บุคลากรในหน่วยงานและประชาชน 
เยาวชนด้านการป้องกันการทุจริตและ
ความโปร่งใส และธรรมาภิบาลอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

 
๔.4 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนอยู่ในระดับ D  บ่ง

ชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานมีการตั้งงบประมาณในการ
อบรมให้ความรู้กับผู้บริหาร พนักงานข้าราชการในการให้ความส าคัญกับกิจกรรมที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ปลุกจิตส านึกในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมมาภิบาล แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลง แต่ยังไม่ค่อยครอบคลุม ควรมีการบูรณาการร่วม
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในการร่วมตรวจสอบการทุจริตเพ่ือให้มีหลายช่องทางยิ่งขึ้นด้วย 

 
5. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

มาตรการ ขัน้ตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดขอบ การก ากับ
ติดตาม 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับ
ต่อต้านการทุจริต 

จัดท าเจตจ านงในการต่อต้านการ
ทุจริต 

ส านักงานปลัด รายงานความ 
ก้าวหน้าและ 
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

2.  มาตรการป้องกันการ
ทุ จ ริ ต ใ น ห น่ ว ย ง า น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ  

1. จัดท า/ประชาสัมพันธ์มาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด
จ้างของ หน่วยงาน 
2. จัดท า/ประชาสัมพันธ์มาตรการ
ตรวจสอบใช้ดุลพินิจเพ่ือป้องกันการ
ทุจริตของ หน่วยงาน 
3. จัดท า/ประชาสัมพันธ์มาตรการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
4. จัดท า/ประชาสัมพันธ์มาตรการ
ป้องกันการรับสินบน 
5. จัดท า/ประชาสัมพันธ์มาตรการ  

ส านักงานปลัด 



ป้องกันการขัดกันระหว่างผล 
ประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนร่วม 

3. หน่วยงานมีการน าผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ  
ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะภ า ย น อ ก
หน่วยงานไปปรับปรุงการ
ท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริต 

1.  แต่ งตั้ งผู้ ปฏิบั ติหน้ าที่ เป็ นผู้
ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน   
2. น าผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 

4.  ปรับปรุ งการ เผยแพร่
ข้อมูลของหน่วยงานต่อ 
สาธารณะให้ มี ช่ อ งทา งที่
หลากหลายเข้ าถึ ง ง่ าย ไม่
ซับซ้อน ปรับปรุงข้อมูลให้
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ 
เฟชบุ๊ค  ไลน์ของ หน่วยงาน 
2. จัดท าแนวปฏิบัติการส่งข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
หน้าหลักของ หน่วยงาน 
3. ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 

5. หน่วยงานมี เจ้ าหน้ าที่
ชี้แจงและตอบค าถามเมื่อมี
ข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 
 

1.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจุด
ให้บริการประชาชนเพื่อชี้แจงและ 
ตอบค าถามข้อสงสัยการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 

 

6. จัดกิจกรรมที่ปลุกจิตส านึก
ให้บุคลากรด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส่ 

1ตั้งงบประมาณในการด าเนินการ
ในทุกปี 
2.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน
และภาคประชาชนในการด าเนินการ 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 

 

 
6.ปัญหาและอุปสรรค 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลล าปางหลวง ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2563 มีดังนี้ 

 ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ ตัวชี้วัดแต่ละรายการไม่เข้าใจประเด็นค าถามของ
แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ท าให้ส่งเอกสารหลักฐาน ผิดพลาดหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแต่ไม่ท าประกาศ 
ค าสั่ง สรุปรายงานผล จึงท าให้การส่งเอกสารหลักฐาน ไม่ครบถ้วน  
7. ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานประเมินปีต่อไป  

1). การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานทุกกองมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง จึงต้อง 
ร่วมมือกันด าเนินงาน  

2). ตัวชี้วัดในการประเมินแต่ละรายการมีรายละเอียดการด าเนินงาน การก ากับติดตาม และ
การ รายงานผลทุกระยะ ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดต้องศึกษาวิธีด าเนินงานให้เข้าใจและปฏิบัติให้ครบถ้วนตาม
เกณฑ ์จึงจะได้คะแนน  

3). ควรมีการก ากับติดตามการด าเนินงานให้ต่อเนื่อง  
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4). ควรน าผลงานลงเว็บไซต์ส านักงานให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากการประเมินมีการประเมินงานที่
ปฏิบัติ มาแล้วตามปีงบประมาณ 


