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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
เทศบาลตำลบลเหมืองจี้อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
********************************************** 

คำนำ 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเจตนนารมณ์มุ ่งหลังให้
หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูล
ผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในกรพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับชาติและระดับ
สากล 

  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 2 การ
ใช้งบประมาณ 3 การใช้อำนาจ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6 คุณภาพการ
ดำเนินงาน 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 9 การเปิดเผยข้อมูล 10 การป้องกัน
การทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน (Open Data) ซึ ่งผลคะแนนครั ้งนี ้จะสะท้อนให้เห้นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเหมืองจี้ หวัดเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะ
ช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่ ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขัดเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภาคใต้กรอบธรรมาภิบาล และ
ประการสำคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งข้ึนต่อไป 

 

         
 งานนิติการ สำนักปลัด 

         เทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
ตุลาคม 2562 
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1. หลักการและเหตุผล 

  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นกล
ยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560 – 
2564 )  ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดย
มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ
ยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง
ลำพูน จังหวัดลำพูน 

  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.09 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับ A  
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามดัชนีของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วดัที่
แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ โดยใช้ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90 เป็น
ตัวกำหนด 

4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

    ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงานเทศบาลตำบลเหมือง
จี้ มีค่าคะแนนเท่ากับ 90.09 คะแนน อยู่ในระดับ A มีรายละเอียดดังนี้ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (IIT) การใช้งบประมาณ มีข้อเสนอแนะดังนี้ หน่วยงานต้องจัดทำแผนการใช้จ่าย และใช้จ่าย
งบประมาณให้คุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อพวกพ้อง ไม่เบิกจ่ายเท็จ ไม่จัดซื้อจัดจ้างให้แก่
ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และต้องไม่จัดทำโครงการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการหรือพวกพ้องใน
การมาจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้หน่วยงานควรมีการตรวจสอบภายในอย่างจริงจัง และสามารถให้บุคลากรในองค์กร
สามารถร้องเรียนได้ แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) คุณภาพการดำเนินงาน มีข้อเสนอแนะ
ดังนี้ หน่วยงานต้องมีการเปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้บริการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และมีแนวทาง
ในการให้ผู้มาติดต่ออย่างโปร่งใส โดยเฉพาะควรมีประกาศไม่เรียกร้องประโยชน์อื ่นใดในการปฏิบัติหน้าที่        
มีมาตรการโดยการจัดทำประกาศการไม่เรียกรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใด ๆ และจัดทำคำขวัญสำหรับการ
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ โดยยึดประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)    
การเปิดเผยข้อมูล หน่วยงานต้องจัดทำเว็บไซต์องค์กร โดยต้องนำข้อมูลต่างๆ ลงให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร แผนดำเนินงาน งบประมาณ บุคลากร โครงการและกิจกรรม จะต้องมีการตรวจสอบและ
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ต่ออายุเว็บไซต์ให้ทันกำหนดเวลา พร้อมที่จะเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ รวมถึงมีการจัดทำช่องทาง E-
SERVICE ให้แก่ผู้รับบริการ สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางเว็ป
ไซต์ได ้

5. ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื ่อขับเคลื ่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 

1 มีแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการการใช้
งบประมาณ 

จัดทำแผนการใช้จ่าย 
และใช้จ่ายงบประมาณ
ให้คุ้มค่าไม่บิดเบือน
วัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือ
พวกพ้อง ไม่เบิกจ่ายเท็จ 
ไม่จัดซื้อจัดจ้างให้แก่
ผู้ประกอบการรายใด
รายหนึ่งและต้องไม่
จัดทำโครงการเพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการหรือพวก
พ้องในการมาจัดซื้อจัด
จ้าง  

สำนักปลัด/กองคลัง/
กองสวัสดิฯ/กอง
สาธารณสุข/กอง
การศึกษา 

-รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

2. คุณภาพการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล 
ข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้
บริการอย่างถูกต้อง 
ตรงไปตรงมา และมี
แนวทางในการให้ผู้มา
ติดต่ออย่างโปร่งใส 
โดยเฉพาะควรมีประกาศ
ไม่เรียกร้องประโยชน์อื่น
ใดในการปฏิบัติหน้าที่   
มีมาตรการโดยการ
จัดทำประกาศการไม่
เรียกรับผลประโยชน์
หรือทรัพย์สินใด ๆ โดย
เปิดเผยทุก ๆ ต้นเดือน 

สำน ักปล ัด/กองคล ัง/
ก อ ง ส วั ส ด ิ ฯ / ก อ ง
ส า ธ า ร ณ ส ุ ข /ก อ ง
การศึกษา 

- รายงานการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารราชการ 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
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