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ค าน า 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูล ผลการประเมิน รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็น
ถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่(2) การใช้งบประมาณ (3) 
การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการด าเนินงาน (7) 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกันการ
ทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
(Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี้ จะช่วย
สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการ
ส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์
เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการ 

ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

................................................ 
1. หลักการและเหตุผล  
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้ พัฒนา

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ ตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็น กลยุทธ์ที่ส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการ
ยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐให้เป็น “มาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ทีห่น่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการโดยมุ่งหวัง ให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับ
การประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ  หน่วยงานในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

 

2. ความเป็นมา  
ITA เป็นการประเมินเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน

ภาครัฐที่รับการประเมินจะได้รับทราบผลการประเมินเพ่ือให้เกิดความตระหนักและน าไปสู่การ  พัฒนาตนเอง 
เพ่ือให้การด าเนินงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ลดการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนและต่อประเทศชาติสูงสุด และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการ  ด าเนินงานภาครัฐของ
ประเทศไทยมีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงาน ป.ป.ช ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้  

 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ  
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  
 

3. การพัฒนาการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
ส านักงาน ป.ป.ช. โดยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ได้ศึกษารายละเอียด

แนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินง านของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๔ โดยมุ่งเน้นการออกแบบการขับเคลื่อนการประเมิน อย่างเป็นระบบลดภาระ 
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ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดการใช้จ่ายงบประมาณ และเพ่ิมประสิทธิภาพ ของการป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดย
ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุน ต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การ
ทุจริตของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามทิศทาง ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔) โดยได้สังเคราะห์ผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุง
และแนวทางการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
เพ่ือน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศ
ไทยให้สูงขึ้น และได้ศึกษาข้อมูลทางวิชาการต่ างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมิน
ความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม และการทุจริต ทั้งเครื่องมือ ของประเทศไทยและเครื่องมือในระดับส ากล
เพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้สามารถป้องกันการทุจริตเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ                  
บูรณาการเครื่องมือส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส จากหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันลดความซ้ าซ้อนของการด าเนินการ และมุ่งเน้นการร่วมด าเนินการขับเคลื่อนด้านธรรมาภิบาลในภาพรวม
ของประเทศ โดยมีหลักการในก ารออกแบบกรอบการประเมิน ดังนี้  

๑. ITA จะต้องสอดคล้องกับหลักการประเมินที่ดี อันได้แก่ Sensitive Measurable Precise Simple 
and Measurable at Low Cost Practical และ Comparable  

๒. ITA จะต้องมีผู้ตอบแบบสอบถามที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอก แนวตั้งและแนวราบ ได้แก่ 
ข้าราชการและบุคลากรภายในที่คละต าแหน่งตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับบน ผู้ใช้บริการที่เป็นประช าชนทั่วโลก
จนถึงผู้บริหารระดับสูง  

๓. ITA จะต้องเป็นการประเมินทั้งการทุจริตทางตรง (Hard Corruption) การทุจริตทางอ้อม (Soft 
Corruption) และการเปลี่ยนแปลงของการทุจริตในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะการประเมินเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลง หรือไม่มีเลย 
(Improvement) รวมถึงบริบทแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการทุจริตด้วย  

๔. ITA จะต้องช่วยให้ CPI ของประเทศไทยดีขึ้นในระยะยาว โดยดัชนีต้องชัดเจนและเข้าใจง่ายเพ่ือให้
องคาพยพในหน่วยงานมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาหน่วยงานของตน  

๕. ITA จะต้องสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาหน่วยงานในเชิงบวกมากกว่าท าให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรู้สึก
กังวล  

๖. ITA ควรให้แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนให้กับหน่วยงานไปในตัว  
๗. หน่วยงานราชการที่ได้เข้าร่วมการประเมิน ได้ประโยชน์จากการประเมิน และน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และได้รับประโยชน์ในมุมของการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร 
โดยเฉพาะการแสดงให้สังคมและสาธารณะรับรู้ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานอย่างไร และการด าเนินการดังกล่าวไม่เป็นต้นทุนหรือภาระของหน่วยงานมากเกินไป 
รวมทั้งไม่เป็นภาระกับบุคคลที่เข้าร่วมกระบวนการประเมินด้วย 

 

4.  กลุ่มเป้าหมายการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกร าคม ๒๕๖๑ ที่ระบุว่า “ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ให้ความ

ร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด”  
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ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ทบทวนกลุ่มเป้าหมายการประเมิน โดยมีหนังสือไปยังกระทรวงต่าง ๆ เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐในสังกัด ประกอบกับได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ือทบทวนฐานข้อมูลหน่วยงาน
ภาครัฐ ที่จะต้องเข้ารับการประเมินตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีแหล่งข้อมูลหลักที่ส าคัญ ได้แก่ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง กับการแบ่งส่วนราชการ กฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ หรือหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงานและ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และนอกจากนี้ได้ค้นคว้าข้อมูลจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่ างๆ เพ่ือ
ก าหนด เป็นกลุ่มเป้าหมายการประเมินให้ถูกต้องและครบถ้วนมากที่สุด โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินรวม
ทั้งสิ้น ๘,๓๐๑ หน่วยงาน จัดประเภทหน่วยงานที่เขา้ร่วมการประเมินออกเป็นกลุ่มได้ ดังนี้ 

1 หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา (หน่วยงานธุรการ)    จ านวน      3 หน่วยงาน 
2 องค์กรศาล (หน่วยงานธุรการ)      จ านวน      3 หน่วยงาน 
3 องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (หน่วยงานธุรการ)    จ านวน      5 หน่วยงาน 
4 องค์กรอัยการ (หน่วยงานธุรการ)     จ านวน      1 หน่วยงาน 
5 ส่วนราชการระดับกรม       จ านวน  146 หน่วยงาน 
6 องค์การมหาชน       จ านวน    55 หน่วยงาน 
7 รัฐวิสาหกิจ        จ านวน    51 หน่วยงาน 
8 หน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ       จ านวน    20 หน่วยงาน 
9 กองทุน        จ านวน      7 หน่วยงาน 
10 สถาบันอุดมศึกษา       จ านวน    83 หน่วยงาน 
11 จังหวัด        จ านวน    76 หน่วยงาน 
12 องค์การบริหารส่วนจังหวัด      จ านวน    76 หน่วยงาน 
13 เทศบาลนคร       จ านวน    30 หน่วยงาน 
14 เทศบาลเมือง       จ านวน   195 หน่วยงาน 
15 เทศบาลต าบล       จ านวน 2,247 หน่วยงาน 
16 องค์การบริหารส่วนต าบล      จ านวน 5,300 หน่วยงาน 
17 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ    จ านวน        2 หน่วยงาน 
 

5. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ITA 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ITA มี 3 เครื่องมือ ได้แก่  

แบบวัด IIT  เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่าย
งบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วม
ของประชาชน จึงควรด าเนินการดังนี้  

1) การปฏิบัติหน้าที่ เป็นการจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบใน
การให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิ ภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ                  
ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งก าหนดมาตรการ
บริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ  

2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 
ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ  
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3) การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน ( job 

description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการ
ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด  

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มี
จิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยจัดท ามาตรการการป้องกั นและมี
ระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก  

 

แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรด าเนินการดังนี้  

1) คุณภาพการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ 
อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

 2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง  

3) การปรับปรุงระบบการท างาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือ
ร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการได้โดยสะดวก 

 

แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบน
เว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการ
ทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรด าเนินการดังนี้  

1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้าน
การบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าว
ประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ               
e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ 
ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง  

2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและ
วิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท าแนวทางการ
ปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่ส าคัญ ต้องมีการพัฒนา
ทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมี การ
ติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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เกณฑ์ระดับการประเมิน มี 7 ระดับ ดังนี้  
ผลคะแนน 95 – 100 คะแนน ระดับ AA  
ผลคะแนน 85 – 94 คะแนน ระดับ A  
ผลคะแนน 75 – 84 คะแนน ระดับ B  
ผลคะแนน 65 – 74 คะแนน ระดับ C  
ผลคะแนน 55 – 64 คะแนน ระดับ D  
ผลคะแนน 50 – 54 คะแนน ระดับ E  
ผลคะแนน 0 – 49 คะแนน ระดับ F  

โดยหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  ภาครัฐ 
ต้องมีผลคะแนนการประเมิน 85 คะแนนขึ้นไป 

 
 

6. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง  

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง ในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.66 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานอยู่ในระดบั B ตามรายละเอียด ดังนี้           

   

 

ตารางที่ 1 สรุปภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน 
ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน จ าแนกตามเครื่องมือที่ใช้ ในการ
ประเมิน พบว่า คะแนนจากแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) เทา่กับร้อยละ ๘2.45 คะแนน จากแบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เท่ากับร้อยละ 82.42 คะแนนจากแบบตรวจการ เปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) เทา่กับร้อยละ 73 

ที ่ ตัวชี้วัด ค่าน้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เครือ่งมือ
ประเมิน 

คะแนนที่ได้ คะแนนหลังถ่วง
น้ าหนัก 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 30 IIT 85.81 82.45 
2 การใช้งบประมาณ 78.97 
3 การใช้อ านาจ 86.35 
4 การใช้ทรัพย์สินทางราชการ 78.46 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 82.66 
6 คุณภาพการด าเนินงาน 30 EIT 87.80 82.42 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 78.58 
8 การปรับปรุงการท างาน 80.89 
9 การเปิดเผยข้อมูล 40 OIT 83.50 73 
10 การป้องกันการทุจริต 62.50 

ตารางที่ 2 การแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
จ าแนกรายละเอียดตามตัวชี้วัด 

7. การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จากตาราง 2 แสดงให้เห็นผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามตัวชี้วัด ซึ่งพบว่า 

 

7.1 ตัวช้ีวัดที่เป็นจุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) มีจ านวน 3 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

1. ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.35  ซึ่งเป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการปฏิบัติง านของบุคล ากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงาน หรือด าเนินการ                 
ตามข้ันตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ และพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ ของบุคลากร
อ่ืนในหน่วยงาน 

เมื่อวิเคราะห์ผลคะแนนแต่ละข้อค าถามที่ใช้ในการประเมินการรับรู้แล้ว สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากร
เทศบาลเมืองเขลางค์นครส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่า บุคลากรในหน่วยงานไม่มีพฤติกรรมในกรเรียกรับ หรือให้เงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่างๆ ตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี มีการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามข้ันตอนที่ก าหนด แต่อย่างไรก็ด ีหน่วยงาน 
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ควรให้ความส าคัญมากขึ้น เรื่องการปฏิบัติงาน/การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วน
ตัวอย่างเท่าเทียมกัน 

 

2. ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.35 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายใน หน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
มอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไป
อย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทาในธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชา หรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการ
แทรกแซงจากผู้มีอ านาจการซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง แต่อย่างไรก็ดี
หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้น ในเรื่องการมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามระดับคุณภาพของผลงานเป็นส าคัญ 

      

3. ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.80 เป็นคะแนนจาก
การประเมินจากการรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการ
ด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงาน แก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและยังประเมินการรับรู้
เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วย นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงาน ในภาพรวมของหน่วยงาน ที่
จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลักไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

เมื่อวิเคราะห์ผลคะแนนแต่ละค าถามที่ใช้ในการประเมินการรับรู้แล้ว สะท้อนให้เห็นว่า ผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนของหน่วยงาน มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของเทศบางเมืองเขลางค์
นคร ว่า ได้ยึดตามมาตรฐานในการปฏิบัติงาน มีปการปฏิบัติงาน/ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน มีการให้ข้อมูลแก่
ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน แต่ควรทบทวน ท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือรักษาคุณภาพการด าเนินงาน 

 
7.๒ ตัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อน/ข้อบกพร่อง ที่ต้องได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนน              

น้อยกว่าร้อยละ ๘๕) จ านวน ๗ ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
 

1.ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.97 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน หน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

เมื่อวิเคราะห์ผลคะแนนแต่ละข้อค าถามที่ใช้ในการประเมินการรับรู้แล้ว สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากร
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เห็นว่าหน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า ไม่มีการใช้งบประมาณเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัวมีการเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดห าพัสดุ การตรวจรับ 
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พัสดุโปร่งใสตรวจสอบได้ และไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง แต่ทั้งนี้ เทศบาลเมือง               
เขลางค์นคร ต้องสร้างการรับรู้แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง และ
เปิดโอกาสให้บุคล ากรเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 

 

2. ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.46 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ
น าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืม
โดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน  

เมื่อวิเคราะห์ผลคะแนนที่ใช้ในการประเมินการรับรู้แล้ว สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานจะต้องมี
กระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึง
หน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย อย่างไรก็ดี  
หน่วยงานต้องให้ความส าคัญในเรื่องการอ านวยความสะดวกและความถูกต้องของขั้นตอนและวิธีการในการบริการ
เรื่องการยืมทรัพย์สินของทางราชการมากขึ้น รวมถึงจัดท าแผนผังหรือคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ทราบถึงขั้นตอนการยืมทรัพย์สินที่ถูกต้องให้ครอบคลุม และให้ความส าคัญเรื่องการก ากับดูแลและตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างสม่ าเสมอยิ่งขึ้น 

 

3. ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.66 เป็นคะแนน 
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  

เมื่อวิเคราะห์ผลคะแนนแต่ละข้อค าถามที่ใช้ในการประเมินการรับรู้แล้ว สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากร
เทศบาเมืองเขลาค์นคร มีความเชื่อม่ันว่าผู้บริหารหน่วยงานให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต และหน่วยงาน
มีการทบทวนมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ และมีการจัดท าแผนงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริต แต่ทั้งนี้ หน่วยงานควรมี
แนวทางเพ่ือสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  หากบุคลากรร้องเรียนการทุจริตที่
เกิดข้ึนในหน่วยงาน และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินการด้านการต่อต้าน การทุจริตในหน่วยงาน 

 

4. ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะนนเท่ากับร้อยละ 78.58 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร  

เมื่อวิเคราะห์ผลคะแนนแต่ละข้อค าถามที่ใช้ในการประเมินการรับรู้แล้ว สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงาน 
ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ติดต่อเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย รวมถึงให้การเผยแพร่
ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยา่งชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 

5. ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.89 เป็นคะแนนจาก
การประเมินจากการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบ
การท างาน  

เมื่อวิเคราะห์ผลคะแนนสะท้อนให้เห็นว่า การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้นอกจากหน่วยงาน 
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จะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความ
โปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย ในจุดที่ต้องพัฒนาตัวชี้วัดนี้หน่วยงานต้องให้ความส าคัญ คุณภาพการปฏิบัติงาน และการ
ให้บริการผู้มาติดต่อราชการมากข้ึน มีการปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและพัฒนาศักยภาพ
การบริการให้ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้แนะน าและแสดงความเห็นต่อการรับการบริการจาก
เจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการ เพ่ือน าผลการประเมินความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะต่างๆ มาเป็นส่วนส าคัญในการ
ปรับปรุงขั้นตอน ภารกิจ งาน กิจกรรม/โครงการ ให้มีศักยภาพยิ่งข้ึน 

 

6. ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.50 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการ
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงิน
งบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด า เนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสใน
หน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่
ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใส ในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน  

 

เมื่อวิเคราะห์ผลคะแนนแล้ว สะท้อนให้เห็นว่าต้องมีการพัฒนา เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การประเมิน โดยให้มีเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเป็นการเฉพาะตามประเด็นการประเมินแต่ละตัวชี้วัด โดยให้
มีหน้าที่ประสาน งานในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบตามตัวชี้วัดและประเด็นการประเมินเพ่ือน าข้อมูล              
มาเปิดเผยให้สาธารณชนทราบอย่างทั่วถึงและให้หน่วยตรวจประเมินเข้าถึงข้อมูลได้อย่างครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
การประเมินอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ประชาชนรับรู้และเข้าถึงข้อมูลที่เปิดเผยได้อย่างง่าย 

 

7. ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 62.50 เป็นคะแนนจาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผย
ข้อมูล/การด าเนินการต่างๆให้สาธารณชนได้รับทราบ  

เมื่อวิเคราะห์ผลคะแนนแล้ว สะท้อนให้เห็นว่าผู้รับผิดชอบไม่มีความเข้าใจในการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ ITAS (ด้าน OIT) เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตและ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงาน ให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่งต้องมีการพัฒนาเร่งด่วน เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมิน หน่วยงานควรให้ความส าคัญด้านการป้องกันการทุจริตโดนเร่งด่วน โดย
ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเพ่ือน าข้อมูลมาเปิดเผยให้สาธารณชนทราบอย่างทั่วถึงและให้หน่วยตรวจ
ประเมินเข้าถึงข้อมูลได้อย่างครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมินยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากผลการประเมินถือ
ว่าอยู่ในระดับที่ต้องพัฒนาให้มีระดับผลการประเมินสูงขึ้น หน่วยงานต้องให้ความส าคัญในเรื่องความโปร่งใสในการ 
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ปฏิบัติงาน รวมถึงการมีแนวทางมาตรการในการป้องกันการทุจริตที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมและเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณชนได้รับทราบ โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

 

8. ข้อเสนอแนะและแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 8.1  ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘2.45 แสดงเห็นว่าเทศบาลเมืองเขลางค์นคร             
มีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วน
ใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารหน่วยงานที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอยา่งมีประสิทธิผล โดยมีประเด็นที่ควรพัฒนา คือ  

๑. ควรปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่างเทา่เทียม  
๒. การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
๓. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  
๔..จัดให้มีช่องทางเพ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีมาตรการ

คุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ  
 

8.๒ ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.42 ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมี
ความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวก
พ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน ทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สินและผลประโยชน์
อ่ืนๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ โดยมีประเด็นที่ควรพัฒนา คือ  

๑. ควรเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยา่งชัดเจน  
๒. ควรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เขา้ถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย  
๓. ควรพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น 

 

8.3 ผลการประเมินตามแบบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 73 ชี้ให้เห็นว่าเป็นเกณฑ์คะแนนที่เทศบาลเมือง
เขลางค์นครต้องปรับปรุง การจัดท าข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 9 กล่าวคือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน (2)การบริหารงาน (3)การ
บริหารเงินงบประมาณ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน  
และ การจัดท าข้อมูลตัวชี้วัดที่ 10  กล่าวคือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต (2) มาตรการภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลเมือง              
เขลางค์นคร อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ควรมีการ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเพ่ือพัฒนาข้อมูลประเด็นการประเมินให้เป็นไปตามมาตรการที่ก าหนด เพ่ือ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และการ
ป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ตามข้อมูลตัวชี้วัดดังนี้ 
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9.ข้อเสนอแนะท่ีต้องแก้ไขเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงาน ส าหรับการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) (ก าหนดงานที่รับผดิชอบ) 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ (ข้อมูล) งานที่รับผิดชอบเตรียม/
ตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูลลง

เว็บไซต์หน่วยงาน 

องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนนที่ผ่านมาในปี 2563 / 
ข้อเสนอแนะ 

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

O1 โครงสร้าง ส านักปลัด o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการของหน่วยงาน  
o ประกอบด้วยต าแหน่งที่ส าคัญ และการแบ่ง
ส่วนงานภายใน เช่น ส านัก กอง ศูนย์ฝ่าย ส่วน 
กลุ่ม เป็นต้น 

100 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร ส านักปลัด o แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้า
หน่วยงาน และผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหาร
ของหน่วยงาน 
o แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วยชื่อ -
นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการ
ติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน 

100 

O3 อ านาจหน้าที่ ผู้ดูแลระบบ 
กองวิชาการและแผนงาน 

o แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงาน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

100 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ   
      แผนพัฒนาหน่วยงาน 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
กองวิชาการและแผนงาน 

o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่
มีระยะมากกว่า 1 ปี  
o มี ข้ อ มู ล ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง แ ผ น ฯ เ ช่ น
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางเป้าหมายตัวชี้วัด o 
เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีพ.ศ. 
2564 

100 
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ตัวช้ีวัดย่อยที่ (ข้อมูล) งานที่รับผิดชอบเตรียม/
ตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูลลง

เว็บไซต์หน่วยงาน 

องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนนที่ผ่านมาในปี 2563 / 
ข้อเสนอแนะ 

 
O5 ข้อมูลการติดต่อ 

 
ผู้ดูแลระบบ 

กองวิชาการและแผนงาน 

 
แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ 
o ที่อยู่หน่วยงาน 
o หมายเลขโทรศัพท์ 
o หมายเลขโทรสาร 
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
o แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

 
100 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง งานนิติการ 
กองวิชาการและแผนงาน 

o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
หรือการปฏิบัติงานของ หน่วยงาน 

100 

     การประชาสัมพันธ์ 
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ 

กองวิชาการและแผนงาน 
o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานตามอ านาจ หน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงาน  
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนในปีพ.ศ. 2564 

100 

     การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล    
O8  Q & A ผู้ดูแลระบบ 

กองวิชาการและแผนงาน 
o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ
สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงาน
สามารถสื่อสารให้ค าตอบกับผู้สอบถามได้โดยมี
ลักษณะ เป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web 
board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น  
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

100 
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ตัวช้ีวัดยอ่ยท่ี (ข้อมูล) งานที่รับผิดชอบเตรียม/
ตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูลลง

เว็บไซต์หน่วยงาน 

องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนนที่ผ่านมาในปี 2563 / 
ข้อเสนอแนะ 

O9 Social Network ผู้ดูแลระบบ 
กองวิชาการและแผนงาน 

o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น 
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

100 

9.2 การบริหารงาน         การด าเนินงาน 

O10 แผนด าเนินงาน
ประจ าปี 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
กองวิชาการและแผนงาน 

o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่
มีระยะ 1 ปี  
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ
หรือกิจกรรม งบประมาณ ที่ใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินการ เป็นต้น  
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีพ.ศ. 
2564 

100 

O11 รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ประจ ารอบ  6 เดือน 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
กองวิชาการและแผนงาน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม
แผนด าเนินงานประจ าปี  
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น 
ความก้าวหน้าการด าเนินการ แต่ละโครงการ/
กิ จกร รม  ร า ยละ เ อี ยด งบประมาณที่ ใ ช้
ด าเนินงาน เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี
พ.ศ. 2564 

100 
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ตัวช้ีวัดยอ่ยท่ี (ข้อมูล) งานที่รับผิดชอบเตรียม/
ตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูลลง

เว็บไซต์หน่วยงาน 

องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนนที่ผ่านมาในปี 2563 / 
ข้อเสนอแนะ 

O12 รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 
 
 

งานวิจัยและประเมินผล 
กองวิชาการและแผนงาน 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน
ประจ าปี  
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน 
เช่น ผลการด าเนินการ โครงการหรือกิจกรรม 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น  
o เป็นรายงานผลของปีพ.ศ. 2563 
 

100 

       การปฏิบัติงาน 
O13 คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

ทุกหน่วยงาน 
 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือ ปฏิบัติให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน  
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือปฏิบัติ ภารกิจใด 
ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด 
ก าหนดวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็น
ต้น 

100 

       การบริการ 
O14 คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ 

คู่มืออ านวยความสะดวก 
งานวิจัยและประเมินผล 
กองวิชาการและแผนงาน 

oแ ส ด ง คู่ มื อ ห รื อ แ น ว ท า ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ที่
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็น
ข้อมูลในการขอรับบริการ/ติดต่อกบัหน่วยงาน  
oมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติยกตัวอย่าง
เช่น เป็นคู่มือส าหรับ บริการหรือภารกิจใด 
ก าหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือ การ
ติดต่ออย่างไร เป็นต้น 

0 
เพราะไม่มีคู่มือหรือมาตรฐานการ

ให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ต้อง
เพิ่มคู่มือประชาชน ตาม พรบ.อ านวย

ความสะดวกฯ 
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ตัวช้ีวัดยอ่ยท่ี (ข้อมูล) งานที่รับผิดชอบเตรียม/
ตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูลลง

เว็บไซต์หน่วยงาน 

องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนนที่ผ่านมาในปี 2563 / 
ข้อเสนอแนะ 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

งานวิจัยและประเมินผล 
กองวิชาการและแผนงาน 

 

o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน
แรกของปีพ.ศ. 2564 

100 

O16 รายงานผลการ
ส ารวจความพึงพอใจการ   
ให้บริการ 

งานวิจัยและประเมินผล 
กองวิชาการและแผนงาน 

 

o แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ
ของหน่วยงาน  
o เป็นรายงานผลของปีพ.ศ. 2563 
 

100 

O17 E-service ผู้ดูแลระบบ 
กองวิชาการและแผนงาน 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับ
บริการกับหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ือ
ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ  
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน 

100 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
O18 แผนการใช้จ่าย 
       งบประมาณประจ าปี 

งานการเงินและบัญชี 
กองคลัง 

 

o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี  
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่าง
เช่น งบประมาณตามแหล่ง ที่ได้รับการจัดสรร 
งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น  
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีพ.ศ. 
2564 

100 

O19 รายงานการก ากับ
ติ ด ต า ม  ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ ประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 

งานการเงินและบัญชี 
กองคลัง 

 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 6 เดือนแรกของปี
พ.ศ. 2564 เช่น ความก้าวหน้า การใช้จ่าย
งบประมาณ เป็นต้น  

100 
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ตัวช้ีวัดยอ่ยท่ี (ข้อมูล) งานที่รับผิดชอบเตรียม/
ตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูลลง

เว็บไซต์หน่วยงาน 

องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนนที่ผ่านมาในปี 2563 / 
ข้อเสนอแนะ 

O20 รายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี 

งานการเงินและบัญชี 
กองคลัง 

 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี  
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ยกตัวอย่างเช่น ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย เป็นต้น  
o เป็นรายงานผลของปีพ.ศ. 2563 

100 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
O21 แผนการจัดซื้อจัด
จ้างหรือแผนการจัดหา
พัสดุ 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
กองคลัง 

o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน จะต้องด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีพ.ศ. 2564 

100 

O22 ประกาศต่างๆ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
กองคลัง 

o แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้อง
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ยกตัวอย่าง เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผล
การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีพ.ศ. 2564 

100 
 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัส ดุ
รายเดือน 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
กองคลัง 

o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือ จ้าง วงเงินที่ซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อ 
ผู้ เสนอราคาและราคาที่ เสนอ ผู้ ได้รั บการ
คัดเลือกและราคาท่ีตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดย 

100 
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ตัวช้ีวัดยอ่ยท่ี (ข้อมูล) งานที่รับผิดชอบเตรียม/
ตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูลลง

เว็บไซต์หน่วยงาน 

องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนนที่ผ่านมาในปี 2563 / 
ข้อเสนอแนะ 

  สรุป เลขท่ีและวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง ใน
การซื้อหรือจ้าง เป็นต้น 
o จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการ
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใด ให้เผยแพร่ว่าไม่มี
การจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น) 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน
แรกของปีพ.ศ. 2564 

 

O24 รายงานผลการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งห รื อ ก า ร
จัดหาพัสดุประจ าปี 
 
 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
กองคลัง 

o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่างเช่น 
งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น  
o เป็นรายงานผลของปีพ.ศ. 2563 

100 

9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O25 นโยบายการบริหาร 
       ทรัพยากรบุคคล 

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 

o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้ บังคับในหน่วยงานในปี
พ.ศ. 2564  
o แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มี จุดมุ่งหมายหรือ
วั ต ถุ ป ระส งค์ เ พ่ื อ ก่ อ ให้ เ กิ ดก า รบริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคล ที่มีความโปร่งใสและมี
คุณธรรม  
o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ ผู้บริหารสูงสุด ที่ก าหนด
ในนามของหน่วยงาน 

100 
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ตัวช้ีวัดยอ่ยท่ี (ข้อมูล) งานที่รับผิดชอบเตรียม/
ตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูลลง

เว็บไซต์หน่วยงาน 

องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนนที่ผ่านมาในปี 2563 / 
ข้อเสนอแนะ 

O26 การด าเนินการตาม
น โ ย บ า ย ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคล 

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 

o เป็นการด าเนินการในปีพ.ศ. 2564 
o แสดงการด าเนินการตามนโยบายหรือ
แผนการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล 
ยกตัวอย่างเช่น การวางแผนก าลังคน การสรร
หาคนดี คนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การบรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การส่งเสริม จริยธรรมและ
รักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น  
o เป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับกับ
นโยบาย หรือแผนการบริหารและ พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

0 
เนื่องจากเปิด O 25ไม่ได้ จึงไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ว่าการด าเนินการที่น าเสนอ

สอดคล้องกับนโยบายฯหรือไม่ 

O27 หลักเกณฑ์การ
บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า
ทรัพยากรบุคคล 

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 

o แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับ ในหน่วยงานในปี
พ.ศ.2564 อย่างน้อยประกอบด้วย  
o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
o การพัฒนาบุคลากร  
o การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  
o การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 

0  
เนื่องจากหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลทีน่ ามาตอบไม่ครบถ้วน
ตามที่ก าหนดไว้ อันได้แก่ หลักเกณฑ์ที่ให้
คุณให้โทษและการสร้างขวัญและก าลังใจ 

ยกตัวอย่าง ข้อมูลที่เผยแพร่ เช่น 
ข้อบังคับ ระเบียบฯ ที่เจ้าหน้าที่ในสังกัด/

ประชาชนสามารถรับรู้ได้ 
O28 รายงานผลการ
บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 

o เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2563  
o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  

100 
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ตัวช้ีวัดยอ่ยท่ี (ข้อมูล) งานที่รับผิดชอบเตรียม/
ตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูลลง

เว็บไซต์หน่วยงาน 

องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนนที่ผ่านมาในปี 2563 / 
ข้อเสนอแนะ 

  0 มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ 
ยกตัวอย่างเช่น ผลการด าเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 

 

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O29 แนวทางปฏิบัติการ 
จัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

งานนิติการ 
กองวิชาการและแผนงาน 

 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อ
เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
ยก ตั ว อย่ า ง เ ช่ น  ร า ย ล ะ เ อี ย ด วิ ธี ก า ร ที่
บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียด
ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น 

0 
เนื่องจากแนวปฏิบัติการจั ดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มี
แต่ช่องทางการร้องเรียน ไม่มีแนวทางการ
จัดการ เรื่ องร้ อง เรี ยนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จ าเป็นต้องจัดท าคู่มือแนว
ทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่อง 
ร้องเรียน การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

งานนิติการ 
กองวิชาการและแผนงาน 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้ง
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง
ช่องทาง ออนไลน์โดยแยกต่างหากจากช่องทาง
ทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครอง ข้อมูลของผู้แจ้ง
เบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการ
จัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน 

100 
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ตัวช้ีวัดยอ่ยท่ี (ข้อมูล) งานที่รับผิดชอบเตรียม/
ตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูลลง

เว็บไซต์หน่วยงาน 

องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนนที่ผ่านมาในปี 2563 / 
ข้อเสนอแนะ 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง 
 ร้องเรียนการทุจริตและ 
 ประพฤติมิชอบประจ าปี 

งานนิติการ 
กองวิชาการและแผนงาน 

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน ยกตัวอย่างเช่น จ านวนเรื่อง เรื่องที่
ด า เนินการแล้ ว เสร็ จ  เ รื่ องที่ อยู่ ระหว่ า ง
ด าเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้
เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน)  
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน
แรกของปีพ.ศ. 2564 
 

100 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
O32 ช่องทางการรับฟัง 
ความ คิดเห็น 

ผู้ดูแลระบบ 
กองวิชาการและแผนงาน 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดง
ความคิดเห็นต่อ การด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทาง 
ช่องทางออนไลน์  
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน 

100 

O33 การเปิดโอกาสให้ 
เกิดการมีส่วนร่วม 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
กองวิชาการและแผนงาน 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจ  ของ
หน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วม
ด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ
ร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น  
o เป็นการด าเนินการในปีพ.ศ. 2564 

100 
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ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ (ข้อมูล) งานที่รับผิดชอบเตรียม/
ตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูลลง

เว็บไซต์หน่วยงาน 

องค์ประกอบข้อมูล คะแนนที่ผ่านในปี 2563/ 
ข้อเสนอแนะ 

10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

O34 เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร 

ส านักปลัด o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค ามั่นว่าจะ
ปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงาน อย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล 
 o ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
ของหน่วยงาน 

100 

O35 การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 

ส านักปลัด o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การมีส่วนร่วมของ ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน  
o เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้
เห็นถึงการให้ความส าคัญกับ การปรับปรุง 
พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม
และโปร่งใส  
o เป็นการด าเนินการในปีพ.ศ. 2564 

100 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 
O36 การประเมินความ
เสี่ยงการทุจรติประจ าปี 

งานตรวจสอบภายใน o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการ
ด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน 
ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ ความเสี่ยงและ 

100 
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ตัวช้ีวัดย่อยที่ (ข้อมูล) งานที่รับผิดชอบเตรียม/
ตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูลลง

เว็บไซต์หน่วยงาน 

องค์ประกอบข้อมูล คะแนนที่ผ่านในปี 2563/ 
ข้อเสนอแนะ 

  ระดับของความเสี่ยง มาตรการและการ
ด าเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
เป็นต้น  
o เป็นการด าเนินการในปีพ.ศ. 2564  

 

O37 การด าเนินการเพ่ือ
จัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต 

งานตรวจสอบภายใน o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของหน่วยงาน  
o เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่
สอดคล้องกับมาตรการหรือ การด าเนินการ
เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36  
o เป็นการด าเนินการในปีพ.ศ. 2564 

100 
ตัวอย่างเช่น การประกาศเทศบาลฯเพื่อ
จัดการความเสี่ยง เช่น 
1.ประกาศฯ เ รื่ อง  มาตรการในการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
2. ประกาศฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่าผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
3. ประกาศฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการ
รับสินบน 
4. ประกาศฯ เรื่อง มาตรการการใช้
ดุลพินิจ 
5. ประกาศฯ เรื่อง มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

O38 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมของ
หน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้าง วัฒนธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ
ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
อย่างชัดเจน  
o เป็นการด าเนินการในปีพ.ศ. 2564 

0  
ไม่ได้แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่
แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ 
ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต อย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น  
-ประมวลจริยธรรมฯ 



        -23- 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ (ข้อมูล) งานที่รับผิดชอบเตรียม/
ตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูลลง

เว็บไซต์หน่วยงาน 

องค์ประกอบข้อมูล คะแนนที่ผ่านในปี 2563/ 
ข้อเสนอแนะ 

   -การอบรมบุคลากร 
-ประกาศก าหนดเวลาการมาปฏิบัติ
ราชการ จ านวนวัน ขาด ลา มาสายเพื่อ
ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
-ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของพนักงานจ้าง 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
-นโยบายคุณธรรมจริยธรรม  
ฯลฯ 

แผนป้องกันการทุจริต 
O39 แผนป้องกันการ
ทุจริต 

งานนิติการ 
กองวิชาการและแผนงาน 

o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ป้องกันการทุจริตหรือพัฒนา ด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่าง
เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลา
ด าเนินการ เป็นต้น  
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี
พ.ศ. 2564 

100 

O40 รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 
 

งานนิติการ 
กองวิชาการและแผนงาน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตตามข้อ 
o39  
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า 
ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้า  การ
ด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม  
 

100 
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ตัวช้ีวัดย่อยที่ (ข้อมูล) งานที่รับผิดชอบเตรียม/
ตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูลลง

เว็บไซต์หน่วยงาน 

องค์ประกอบข้อมูล คะแนนที่ผ่านในปี 2563/ 
ข้อเสนอแนะ 

  รายละเอียดงบประมาณ ที่ใช้ด าเนินงาน เป็น
ต้น  
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี
พ.ศ. 2564 

 

O41 รายงานผลการ
ด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี 

งานนิติการ 
กองวิชาการและแผนงาน 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต  
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ 
ยกตัวอย่างเช่น ผลการด าเนินการโครงการ
หรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย เป็นต้น  
o ใช้รายงานผลของปีพ.ศ. 2563 

0 
ไม่ได้แสดงข้อมูลรายงานผลการ

ด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี  
พ.ศ.2562 

10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
O42 มาตรการส่งเสริม
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

งานนิติการ 
กองวิชาการและแผนงาน 

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปีพ.ศ. 2563  
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์
ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อ บกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มี
ความสอดคล้องกับ ผลการประเมินฯ 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการ
น าผลการวิ เคราะห์ ไปสู่ การปฏิบัติของ
หน่วยงาน เป็นต้น  
 

100 
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  o มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน
ให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล
การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ 
ยกตัวอย่างเช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้
ที่ เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการ
ปฏิบัติการก าหนดแนวทาง การก ากับติดตาม
ให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็น
ต้น 

 

O43 ด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

งานนิติการ 
กองวิชาการและแผนงาน 

o แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายใน
หน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม  
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

0 
การด าเนินการไม่สอดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนดไว้ตามข้อ o42 

 
  


