รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

เทศบาลตําบลหลวงเหนือ
อําเภองาว จังหวัดลําปาง

รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
***************
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) เปนการประเมินที่มีจุดมุงหมายที่จะกอใหเกิดการปรับปรุงพัฒนา
ดานคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานภาครัฐ โดยถือเปนการประเมินที่ครอบคลุมหนวยงานภาครัฐทั่ว
ประเทศ ซึ่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ สําหรับการประเมิน ITA
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น สํานักงาน ป.ป.ช. ไดมีก ารพั ฒนาประสิทธิภาพการประเมิน ทั้งด าน
รายละเอี ยดการประเมิ น ดานเครื่ อ งมื อ การประเมิ น และด านวิธีก ารประเมิ น รวมถึง การพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการประเมิน สงผลใหการประเมิน ITA สามารถดําเนินการไดอยางสะดวก
รวดเร็ว ลดภาระของหนวยงาน ลดงบประมาณที่ ใชในการดําเนิ นการ และยังส งผลให หนวยงานที่ รับ การ
ประเมินไดรับทราบสถานการณดานคุณธรรมและความโปรงใสของตนเอง และสามารถนําผลการประเมินไปสู
การปรับปรุงพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ของเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลํ าปาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบดวยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ไดแก
(๑) การปฏิบัติหนาที่
(๒) การใชงบประมาณ
(๓) การใชอํานาจ
(๔) การใชทรัพยสินของราชการ
(๕) การแกไขปญหาการทุจริต
(๖) คุณภาพการดําเนินงาน
(๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
(๘) การปรับปรุงระบบการทํางาน
(๙) การเปดเผยขอมูล
(๑๐) การปองกันการทุจริต
ซึ่งแสดงรายละเอียดการวิเคราะหขอมูลทั้งในสวนที่เปนขอบกพรองหรือจุดออนที่จะตอง
แกไขโดยเรงดวน ประเด็นที่จะตองพัฒนาใหดีขึ้น แนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูก ารปฏิบัติของหนวยงาน
รวมถึงการกําหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีขึ้น
งานการเจาหนาที่ สํานักปลัด เทศบาลตําบลหลวงเหนือ หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานฉบับนี้
จะเปนประโยชนและใชเปนแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตําบล
หลวงเหนือ ในอนาคตตอไป

งานการเจาหนาที่ สํานักปลัด
เทศบาลตําบลหลวงเหนือ

-๒๑.หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมินเชิงบวกเพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนักใหหนวยงาน
ภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่ งไดถูก กําหนด
เปนกลยุทธที่สําคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) ซึ่งถือเปนการยกระดับใหเปนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ให เปน “มาตรการปองกั นการทุจริตเชิงรุก” ที่ หนวยงานภาครัฐทั่ วประเทศจะตองดําเนิ นการ โดย
มุงหวังให หนวยงานภาครัฐที่ เขารับ การประเมินไดรับ ทราบผลการประเมินและแนวทางในการพั ฒนาและ
ยกระดับหนวยงานในดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม
๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว
จังหวัดลําปาง
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหลวงเหนือ
อําเภองาว จังหวัดลําปาง โดยภาพรวมไดคะแนนเทากับรอยละ ๖๙.๑๒ (ระดับ C)
เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบวา
(๑) การปฏิบัติหนาที่ ไดคะแนนรอยละ ๘๐.๐๒
(๒) การใชงบประมาณ ไดคะแนนรอยละ ๖๗.๒๐
(๓) การใชอํานาจ ไดคะแนนรอยละ ๗๓.๑๘
(๔) การใชทรัพยสินของราชการ ไดคะแนนรอยละ ๖๐.๖๐
(๕) การแกไขปญหาการทุจริต ไดคะแนนรอยละ ๖๒.๐๐
(๖) คุณภาพการดําเนินงาน ไดคะแนนรอยละ ๗๘.๗๑
(๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร ไดคะแนนรอยละ ๗๕.๓๖
(๘) การปรับปรุงระบบการทํางาน ไดคะแนนรอยละ ๗๕.๙๒
(๙) การเปดเผยขอมูล ไดคะแนนรอยละ ๘๑.๒๘
(๑๐) การปองกันการทุจริต ไดคะแนนรอยละ ๔๖.๔๓
๓. การวิเคราะหขอมูล
จากขอมูลผลคะแนนดังกลาวขางตน ไดนํามาวิเคราะหเปนรายตัวชี้วัด ดังตอไปตอไปนี้
๑. ประเด็นที่เปนขอบกพรองที่จะตองแกไขโดยเรงดวน คือ การปองกันการทุจริต (รอยละ
๔๖.๔๓) ในสวนที่เกี่ยวของกับมาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต ไดแก
(๑) มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ โดยไมปรากฏแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของหนวยงาน
เกี่ยวกับการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะบนเว็บไซตหลักของหนวยงาน
(๒) มาตรการใหผูมสี วนไดเสียมีสวนรวม โดยไมปรากฏแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของหนวยงาน
เกี่ยวกับการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะบนเว็บไซตหลักของหนวยงาน
(๓) มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต โดยไมปรากฏแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของ
หนวยงานเกี่ยวกับการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะบนเว็บไซตหลักของหนวยงาน

-๓(๔) มาตรการตรวจสอบการใชดุลพิ นิจ โดยไม ป รากฏแนวปฏิบั ติที่ชัดเจนของหนวยงาน
เกี่ยวกับการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะบนเว็บไซตหลักของหนวยงาน
จากการวิเคราะหขอมูล พบวาประเด็นขอบกพรอง ทั้ง ๔ ตัวชี้วัดเกิดจากการไมมีมาตรการ
แนวปฏิบัติที่ชัดเจนและการเผยแพรขอมูลบนเว็บไซตหนวยงาน ซึ่งเทศบาลตําบลหลวงเหนือ ควรมีการจัดทํา
มาตรการภายในตางๆ ที่เกี่ ยวกั บการป องกันการทุจ ริต ให มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน มีการมอบหมาย
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ การกํากับติดตามการนํามาตรการสูการปฏิบัติ และทําการเผยแพรมาตรการพรอมทั้ง
กิจกรรมตามมาตรการลงบนเว็บไซตของเทศบาล
๒. ประเด็นที่เปนขอบกพรองที่จะตองไดรับการพัฒนาคือ
(๑) การใชงบประมาณ (รอยละ ๖๗.๒๐) เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากร
ภายในหนวยงานตอการดําเนินการตางๆ ของหนวยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการใชจายเงินงบประมาณ
นับตั้งแตการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปและเผยแพรอยางโปรงใสไปจนถึงลักษณะการใชจาย
งบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงคและไมเอื้อประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง
การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในเรื่องตางๆ เชน คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ตลอดจนกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุดวย จะเห็นไดวา หนวยงานควรใหความสําคัญกับการเปดโอกาสใหบคุ ลากร
ภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานตนเองได
(๒) การแกไขปญหาการทุจริต (รอยละ ๖๒.๐) เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของ
บุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงานในประเด็นทีเ่ กี่ยวของกับการให
ความสําคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง โดยเทศบาลไดมีการจัดทําแผนงานดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต แตผลการปฏิบัติยังไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการจัดทําแผน และยัง
ไมมีความชัดเจนเปนรูปธรรม ซึ่งผูบริหารสูงสุดจะตองใหความสําคัญและใหการสนับสนุนในการปฏิบัติตาม
แผนปองกันฯ ในทุกภาคสวน
(๓) การใชทรัพยสินของทางราชการ (รอยละ ๖๐.๖๐) เปนคะแนนจากการประเมินการรับรู
ของบุคลากรภายในหนวยงานตอ การใชทรัพ ยสินของทางราชการ ในประเด็นที่ เกี่ยวขอ งกั บพฤติกรรมของ
บุคลากรภายในในการนําทรัพยสินของทางราชการของหนวยงานไปเปนของตนเองหรือนําไปให ผูอื่น และ
พฤติก รรมในการขอยืม ทรั พ ยสิ นของทางราชการทั้ งการยืม โดยบุ คลากรภายในหนวยงานและการยืม โดย
บุคลากรภายนอกหนวยงาน โดยเทศบาลจะตองมีแนวทาง กระบวนการขออนุญาตที่ถูกตองตามระเบียบ มี
ความชัดเจนและสะดวกสําหรับผูรับบริการ เผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมถึงการ
ตรวจสอบ กํากับดูแล การใชทรัพยของทางราชการ

-๔๔. ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ของหนวยงานเทศบาล
ตําบลหลวงเหนือ มีคาคะแนนเทากับ ๖๙.๑๒ คะแนน อยูในระดับ C มีรายละเอียดดังนี้
ตัวชี้วัด
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (IIT)
- การใชทรัพยสินของทางราชการ

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก (EIT)
- ประสิทธิภาพการสื่อสาร

แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)
- การปองกันการทุจริต

ขอเสนอแนะ
- หน ว ยงานต อ งจั ด ทํ า ข อ ตกลงหรื อ ประกาศให
บุ คลากรทราบถึ ง นโยบายการไม นํ าทรั พ ยสิ น ของ
หนวยงานไปใชเปนประโยชนสวนตัว
- มีการจัดทําประกาศขอปฏิบัติในการขอยืมทรัพยสิน
ของทางราชการไปใช ในการปฏิ บั ติ ง าน ให บุ ค คล
ภายในและภายนอกหนวยงานทราบใหชัดเจน
- ห น วย งาน ต องจั ดทํ าก ารเผ ย แพ ร ข อ มู ล ใน
หลากหลายช อ งทาง เช น Website, instagram,
Facebook ฯลฯ
- ควรมี ช อ งทางในการแจ ง เบาะแสการทุ จ ริ ต เช น
สายดวน หรือชองทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม
- ผูบริหารควรแสดงเจตจํานงหรือคํามั่นสัญ ญาวาจะ
ปฏิ บั ติ ง านด ว ยความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต โปร ง ใส และ
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
- มี การจัดทํ าแผนปฏิบั ติการปองกั นแกไขการทุจริ ต
ประจําปใหชัดเจนและเผยแพรตอสาธารณะ
- ให กลุ ม องคก รชุม ชนมี ส วนร วมในการป องกันการ
ทุจริต เชน เปนกรรมการจัดซื้อจัดจาง

-๕๕. แนวทางและมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน
มาตรการ
การกํากับดูแลการใชทรัพยสินของทางราชการ

แนวทางปฏิบัติ
ผูรับผิดชอบ
๑. จัดทําประกาศ/คูมือในการขอใชทรัพยสินของทางราชการและ งานการเจาหนาที่
สํานักปลัด
แจงเวียนบุคลากรในเทศบาล รวมถึงการเผยแพรในเว็บไซต
เทศบาลตําบลหลวงเหนือ
๒. จัดทําประกาศ เรือ่ ง นโยบายตอตานพฤติกรรมอันเปน
ผลประโยชนทับซอนเพือ่ ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
บุคลากรเทศบาลตําบลหลวงเหนือ

การกํากับติดตาม
- รายงานสรุปผล
ณ สิ้นปงบประมาณ

การปองกันผลประโยชนทับซอน

๑. จัดกิจกรรมใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอน
ใหกับใหกับผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ขาราชการ
ลูกจางประจํา พนักงานจาง และคนงานจางเหมาบริการของ
เทศบาลตําบลหลวงเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๓

งานการเจาหนาที่
สํานักปลัด

- รายงานสรุปผลการ
จัดทํากิจกรรมเสนอตอ
ผูบริหาร

การใหความรูเ รือ่ งการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

๑. ใหความรูเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ผานชองทางติดตอสือ่ สารตางๆ
ไดแกเว็บไซต ไลน เฟสบุก ของเทศบาลตําบลหลวงเหนือ

งานการเจาหนาที่
สํานักปลัด

- รายงานสรุปผลการ
จัดทํากิจกรรมเสนอตอ
ผูบริหาร

-๖มาตรการ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร

การปองกันการทุจริต

แนวทางปฏิบัติ
๑. การเผยแพรขอมูลขาวสารผานชองทางติดตอสื่อสารตางๆ
ไดแกเว็บไซต ไลน เฟสบุก ของเทศบาลตําบลหลวงเหนือ
๒. จัดทําชองทางการแจงเบาะแสการทุจริต ผานทางชองทางตางๆ
ที่เหมาะสม
๓. การปรับปรุงขอมูลในเว็บไซตเทศบาลใหเปนปจจุบัน
๑. การประกาศเจตจํานงในการบริหารงานดวยความสุจริต
โปรงใส ของนายกเทศมนตรี
๒. จัดทําแผนปองกันการทุจริตประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๓. การแตงตั้งใหองคกรชุมชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต
เชน รวมเปนคณะกรรมการจัดซือ้ จัดจางของโครงการทีเ่ ทศบาล
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
งานการเจาหนาที่
สํานักปลัด

การกํากับติดตาม
- รายงานสรุปผลการ
จัดทํากิจกรรมเสนอตอ
ผูบริหาร

- งานการเจาหนาที่
สํานักปลัด
- งานพัสดุ กองคลัง

- รายงานสรุปผล
ณ สิ้นปงบประมาณ
- การเผยแพรในเว็บไซต

