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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
เทศบาลตาบลเวียงเทิง อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
*******************

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment –ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีเจตนารมณ์มุงหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐ กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานตนเองและนาข้อมูลผลการ
ประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรั บ ใช้ในการพัฒ นาและยกระดับการดาเนินงานของหน่ว ยงานได้อย่ าง
เหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ
ดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติ และ
ระดับสากล
รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น คุณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ นงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2)
การใช้งบประมาณ (3) การใช้อานาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6)
คุณภาพการดาเนินการ (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทางาน (9) การเปิดเผยข้อมูล
และ (10) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal) การรับรู้ของ
ผู้รั บ บริ การ ผู้ม าติดต่อ หรือผู้ มีส่ ว นได้เสีย ภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตาบลเวียงเทิง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่ งเสริม
และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นอีก
หนึ่งหน่วยงานที่ร่วมกันขับเคลื่อนการดาเนินงานภาครัฐใต้กรอบธรรมาภิบาลและประการสาคัญ คือ ได้มี
บทบาทในการผลักดันกลไกในการป้อ งกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวก
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index
:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
เทศบาลตาบลเวียงเทิง
ธันวาคม 2562
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ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงาน เทศบาลตาบลเวียงเทิง
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงาน เทศบาลตาบลเวียงเทิง อาเภอ
เทิง จังหวัดเชียงราย มีค่าคะแนนเท่ากับ 95.97 คะแนน อยู่ในระดับ AA มีรายละเอียดคะแนนสูงสุดราย
ตัวชี้วัดเรียงลาดับ ดังนี้
อันดับ

ตัวชี้วัด

คะแนน

1

การแก้ไขปัญหาการทุจริต

100.00

2

การปฏิบัติหน้าที่

99.96

3

การใช้ทรัพย์สินของราชการ

99.78

4

การใช้งบประมาณ

99.40

5

การใช้อานาจ

99.35

6

ประสิทธิภาพการสื่อสาร

97.46

7

คุณภาพการดาเนินงาน

96.69

8

การปรับปรุงการทางาน

96.44

9

การป้องกันการทุจริต

93.75

10

การเปิดเผยข้อมูล

91.28

จากผลคะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจาปี 2562 คะแนนสูงสุด ตัวชี้วัด
(10) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 100 คะแนน และคะแนนต่าสุด ตัวชี้วัด (9) การเปิดเผยข้อมูล 91.28
คะแนน
รายละเอียดผลการประเมินและข้อเสนอแนะประจาปีงบประมาณ 2562
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
I1. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มาก
น้อยเพียงใด ได้คะแนน 100 คะแนน
I 2. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จัก
เป็นการส่วนตัวเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 100 คะแนน
I 3. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร ได้
คะแนน 99.78 คะแนน
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I 4 บุ ค ลกรในหน่ ว ยงานของท่ า น มี ก ารเรี ย กรั บ สิ่ ง ดั ง ต่ อ ไปนี้ จากผู้ ม าติ ด ต่ อ เพื่ อ แลกกั บ การ
ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ ได้คะแนน 100 คะแนน
I 5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระสาคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา หรือไม่ ได้คะแนน 100 คะแนน
I 6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดแี ละคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคตหรือไม่ ได้คะแนน 100 คะแนน
I 7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพี ยงใด ได้
คะแนน 97.39 คะแนน
I 8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคานึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด ได้
คะแนน 100 คะแนน
I 9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
ได้คะแนน 100 คะแนน
I 10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 100 คะแนน
I 11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 99.02 คะแนน
I 12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 100 คะแนน
I 13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน
98.04 คะแนน
I 14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด ได้
คะแนน 100 คะแนน
I 15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 98.04 คะแนน
I 16 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทาธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด
ได้คะแนน 100 คะแนน
I 17 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต
มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 100 คะแนน
I 18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน
100 คะแนน
I 19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือนาไปให้
กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 100 คะแนน
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I 20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านมีความ
สะดวก มากน้อย
I 21 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิ บัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่านมี
การขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 100 คะแนน
I 22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนาทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 100 คะแนน
I 23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด ได้คะแนน 99.35 คะแนน
I 24 หน่วยงานของท่าน มีการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการนาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 100 คะแนน
I 25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด
ได้คะแนน 100 คะแนน
I 26 หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ ได้คะแนน 100 คะแนน
I 27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 100
คะแนน
I 28 หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด ได้
คะแนน 100 คะแนน
I 29 หน่วยงานของท่าน มีการนาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ไปปรับปรุงการทางาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อย เพียงใด ได้คะแนน 100
คะแนน
I 30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อ
ประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร ได้คะแนน 100 คะแนน
มีข้อเสนอแนะดังนี้
การใช้ อ านาจของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา หน่ ว ยงานต้ อ งจั ด ท าข้ อ ตกลงระหว่ า งผู้ บั ง คั บ บั ญ ชากั บ
ผู้ ใต้บั งคับ บั ญชาให้ ชัด เจน จั ดทาหลั กเกณฑ์ ในการให้ บุ คลากรไปอบรม หรือ ศึกษาต่ออย่างเป็นธรรม มี
หลั ก เกณฑ์การประเมิ น คุณ ภาพผลงานตามตั ว ชี้วั ดที่ กาหนดไว้อย่ างชั ดเจน จั ดทาประกาศแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหน้าที่ พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และเปิดเผยผลการประเมิน การเลื่อน ขั้น การ
โยกย้ายด้วยความเป็นธรรมและทั่วถึง
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
E 1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็น ดังต่อไปนี้มาก
น้อยเพียงใด ได้คะแนน 96.46 คะแนน
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E 2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่า
เทียมกันมากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 97.17 คะแนน
E 3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 96.32 คะแนน
E 4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้
สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ ได้คะแนน 99.15คะแนน
E 5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดาเนินงาน โดยคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลัก มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 94.35 คะแนน
E 6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน
95.76 คะแนน
E 7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน
มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 96.33 คะแนน
E 8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรั บฟังคาติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน/การ
ให้บริการ หรือไม่ ได้คะแนน 100 คะแนน
E 9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคาถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดาเนินงานได้
อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 95.20 คะแนน
E 10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
หรือไม่ ได้คะแนน 100 คะแนน
E 11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดี
ขึ้นมากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 95.20 คะแนน
E 12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้ นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น
มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 96.05 คะแนน
E 13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ ได้คะแนน คะแนน
E 14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน
94.92 คะแนน
E 15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดาเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น
มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 96.05 คะแนน
มีข้อเสนอแนะดังนี้
การปรับปรุงระบบการทางานหน่วยงานต้องมีมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น การให้บริการ
ณ จุดเดียว (one stop service) การให้บริการโดยใช้ระบบ IT จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
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แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
1. การเปิดเผยข้อมูล
คะแนนเฉลี่ย
2. การป้องกันการทุจริต
คะแนนเฉลี่ย

91.28 คะแนน
93.75 คะแนน

มีข้อเสนอแนะดังนี้
การเปิดเผยข้อมูล หน่วยงานต้องจัดทาเว็บไซต์องค์กร โดยต้องนาข้อมูลต่าง ๆ ลงให้ครบถ้วน เช่น
ข้อ มู ล พื้ น ฐานขององค์ ก ร แผนดาเนิ น งาน งบประมาณ บุ ค ลากร โครงการและกิ จ กรรม จะต้อ งมี ก าร
ตรวจสอบและต่ออายุเว็บไซต์ให้ทันกาหนดเวลา พร้อมที่จะเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ รวมถึงมีการ
จัดทาช่องทาง E-SERVICE ให้แก่ผู้รับบริการ สามารถขอรับบริการตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ได้
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ผลการวิเคราะห์และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment –ITA)
เทศบาลตาบลเวียงเทิง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
**********************
1.ผลคะแนนการประเมิน
ผลการประเมิน ITA ในภาพรวมได้ผลค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับร้อยละ 95.97 คะแนน อยู่ในระดับ
AA เมื่อพิจารณาในแต่ละตัวชี้วัดสามารถเรียงลาดับผลคะแนนที่ได้ในแต่ละตัวชี้วัด จากผลคะแนนมากไปหา
น้อย ได้ตามลาดับ ดังนี้
ลาดับที่

ตัวชี้วัด

ผลคะแนน

เครื่องมือวัด

1

การแก้ไขปัญหาการทุจริต

100.00

IIT

2

การปฏิบัติหน้าที่

99.96

IIT

3

การใช้ทรัพย์สินของราชการ

99.78

IIT

4

การใช้งบประมาณ

99.40

IIT

5

การใช้อานาจ

99.35

IIT

6

ประสิทธิภาพการสื่อสาร

97.46

EIT

7

คุณภาพการดาเนินงาน

96.69

EIT

8

การปรับปรุงการทางาน

96.44

EIT

9

การป้องกันการทุจริต

93.75

OIT

10

การเปิดเผยข้อมูล

91.28

OIT

จากตารางข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดคือ ตัวชี้วัด “การแก้ไขปัญหา
การทุจริต” โดยได้คะแนนร้อยละ 100 และตัวชี้วัดที่หน่วยงานได้คะแนนต่าสุด คือ ตัวชี้วัด “การเปิดเผย
ข้อมูล” โดยได้คะแนนร้อยละ 91.28 จากคะแนนเต็มร้อยละ 100
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อนาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment –ITA) ของเทศบาลตาบลเวียงเทิง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มา
วิเคราะห์ โดยจาแนกตามรายดัชนีในแต่ละตัวชี้วัด สามารถแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่เทศบาลตาบลเวียง
เทิง จะต้องมีการพัฒนาเพื่อปรับปรุงและยกระดับผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณต่อไป รายละเอียดดังนี้
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2.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 95) จานวน 8 ตัวชี้วัด ได้แก่
2.1.1 ตัวชี้วัด “การแก้ไขปัญหาทุจริต” (ตัวชี้วัดที่ 4 ของตัวชี้วัดการประเมิน) โดยมีผล
คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 100 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสาคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างจริงจัง ซึ่งจากผลคะแนนสะท้อนให้เห็นได้ว่า ผู้ บริหารสูงสุดของเทศบาลตาบลเวียงเทิง ได้
เล็งเห็นความสาคัญในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง
2.1.2 ตั ว ชี้วัด “การปฏิบัติห น้าที่ (ตัว ชี้วัดที่ 1 ของตัว ชี้วั ด การประเมิน) โดยมีผ ลการ
ประเมินเท่ากับร้อยละ 99.96 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามหลักมาตรฐาน มี
ความโปร่งใส ปฏิบัติงานมีกระบวนงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ บ่งชี้ถึงความโปรงใสและมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
2.1.3 ตัวชี้วัด “การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ” (ตัวชี้วัด ที่ 4 ของตัวชี้วัดการประเมิน)
โดยมีผลคะแนนเท่ากับร้อยละ 99.78 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุ คลากรภายในในการนาทรัพย์สิน
ของราชการหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนาไปให้ผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน พฤติกรรมการยืม
จากผลคะแนนสะท้อนให้เห็นว่า เทศบาลตาบลเวียงเทิงมีกระบวนการในการขออนุญาตอย่างชัดเจนถูกต้อง
ตามระเบียบ มีการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างต่อเนื่องมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติที่เป็นแนวทางเดียวกัน
2.1.4 ตัวชี้วัด “การใช้งบประมาณ” (ตัวชี้วัดที่ 2 ของตัวชี้วัดการประเมิน) โดยมีผลคะแนน
เท่ากับร้อยละ 99.40 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดาเนินการ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อ งกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับ ตั้งแต่การจัดทาแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปีและการเผยแพร่อย่างโปร่งใส จนถึงลักษณะการใช้จ่า ยงบประมาณของหน่วยงานอย่าง
คุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้ างและการตรวจรับพัสดุเป็นไป
ตามระเบียบ ให้ความสาคัญต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัด
จ้าง เผยแพร่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างหลากหลายช่องทาง จากผลคะแนนสะท้อนให้เป็นว่า
เทศบาลต าบลเวี ย งเทิ ง มี วิ นั ย ด้ า นการเงิ น การคลั ง การใช้ จ่ า ยงบประมาณเพื่ อ ความคุ้ ม ค่ า และมุ่ ง เน้ น
ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ
2.1.5 ตัวชี้วัด “การใช้อานาจ” (ตัวชี้วัดที่ 3 ของตัวชี้วัดการประเมิน) โดยมีผลคะแนน
เท่ากับร้อยละ 99.35 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อานาจ
ของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
คัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจากผลคะแนนสะท้อนให้
เห็ น ได้ว่ า บุ คลากรของเทศบาลตาบลเวี ย งเทิง มีค วามเชื่ อมั่ น ต่อ การใช้ อานาจของผู้ บัง คับ บั ญชาในการ
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มอบหมายงาน การประเมินการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดีความชอบและพิจารณาด้านอื่น ๆ ด้วยความ
เป็นธรรม
2.1.6 ตัวชี้วัด “ประสิทธิภาพการสื่อสาร” (ตัวชี้วัดที่ 7 ของตัวชี้วัดการประเมิน) โดยมีผลคะแนน
เท่ากับร้อยละ 97.46 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียของ
หน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ
ต่อสาธารณชน ซึ่งจากผลคะแนนสะท้อนให้เห็นว่า ผู้ รับบริการหรือผู้มาติดต่อ รับรู้ช่องทางการแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานและการให้บริการของเทศบาลตาบลเวียงเทิง รวมถึงช่องทางการร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งช่องทางการแสดงความเห็นและร้องเรียนมีความสะดวกไม่ซับซ้อน บ่งชี้ถึงความ
พร้อมและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างหลากหลาย
2.1.7 ตัวชี้วัด “คุณภาพการดาเนินการ” ตัวชี้วัดที่ 6 ของตัวชี้วัดการประเมิน) โดยผลคะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 96.69 เป็ น คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้ รับบริการ ผู้ มาติดต่อ หรือผู้ มีส่ ว นได้เสี ยของ
หน่ ว ยงานต่อคุณภาพการดาเนิน งาน ในประเด็นที่เกี่ ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยยึดตาม
มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งจากผลคะแนนสะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนผู้มา
รับบริการมีความเชื่อมันต่อคุณภาพการบริหารงานเทศบาลตาบลเวียงเทิง ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ มีคู่มือการทางานเป็นมาตรฐานแนวทางเดียวกัน คานึงถึงประโยชน์ของประชาชน
ส่วนรวมเป็นหลักสาคัญ
2.1.8 ตัวชี้วัด “การปรับปรุง ระบบการทางาน” (ตัวชี้วัดที่ 8 ของตัวชี้วัดการประเมิน ” โดยมีผล
คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 96.44 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้เสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทางาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาองค์ กร ทั้ง
แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทางานที่เป็นมาตรฐาน การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมน
พัฒนางานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลคะแนนสะท้อนให้เห็นว่า เทศบาลตาบลเวี ยงเทิงมี
กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้มาติดต่องานได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
ทางาน ลดขั้นตอนการทางาน โปร่งใส เปิดเผย นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาระบบงานบริการ
2.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 95) จานวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
2.2.1 ตัวชี้วัด “การป้องกันการทุจริต ” (ตัวชี้วัดที่ 10 ของตัวชี้วัดการประเมิน) โดยมีผลคะแนน
เท่ากับ ร้อยละ 93.75 เป็นการตรวจให้คะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันลงเวปไซต์ของเทศบาล
ตาบลเวียงเทิง WWW.wiangthoeng.go.th เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้ทราบ ใน 2 ประเด็นคือ (1)
การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน
การทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายใน
เพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต จากผลคะแนน
สะท้อนให้เห็นว่า เทศบาลตาบลเวียงเทิงยังสามารถที่จะดาเนินการได้ครบถ้วนทั้ ง 2 ประเด็น แต่เนื่องจากมี
บางประเด็นที่ขาดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างการจัดทาข้อมูลและการจัดทาการเผยแพร่ผ่านระบบเวปไซต์
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2.2.2 ตัวชี้วัด “การเปิดเผยข้อมูล ” (ตัวชี้วัดที่ 9 ของตัวชี้วัดการประเมิน ) โดยมีผลคะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 91.28 เป็นการตรวจให้คะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันลงเวปไซต์ของเทศบาลตาบลเวียง
เทิง WWW.wiangthoeng.go.th เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้ทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูล
พื้นฐาน (๒) การบริหารงาน (3) การบริหารเงินงบประมาณ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุค คล (5)
การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ซึ่งจากผลคะแนนสะท้อนให้เห็นว่า การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ปัจจุบันลงเวปไซต์ของเทศบาลตาบลเวีย งเทิง ยังต้องดาเนินการให้ครบถ้วนทั้ง 5 ประเด็น ยังบางประเด็นที่
อาจมีข้อมูลที่ไม่ชัดเจนเพียงพอ เทศบาลตาบลเวียงเทิงสามารถที่จะปรับปรุงและแก้ไขได้ในปีต่อไป
3. มาตรการ/แนวทางการพัฒนา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในประเด็น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ตัว
ประเด็น
ผล
มาตรการ/แนวทางการพัฒนา
หน่วยงาน
ชี้วัด ที่ต้องพัฒนา คะแนน
รับผิดชอบ
3 การใช้อานาจของ 99.35 หน่วยงานต้องจัดทาข้อตกลงระหว่างผู้บังคับบัญชา งานทรั พ ยากร
ผู้บังคับบัญชา
กับ ผู้ ใต้บังคับบัญชาให้ ชัดเจน จัดทาหลักเกณฑ์ใน บุคคล
การให้ บุ ค ลากรไปอบรม หรื อ ศึ ก ษาต่ อ อย่ า งเป็ น
ธรรม มีหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงานตาม
ตัวชี้วัดที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน จัดทาประกาศแนว
ทางการปฏิ บั ติง านให้ เ ป็ น ไปตามหน้ า ที่ พร้ อ มทั้ ง
ประกาศหลักเกณฑ์และเปิดเผยผลการประเมิน การ
เลื่อนขั้น การโยกย้ายด้วยความเป็นธรรมและทั่วถึง
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การปรับปรุง
96.44 หน่วยงานต้องมีมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ ทุกสานัก/กอง
ระบบการทางาน
เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว (one stop service)
การให้บริการโดยใช้ระบบ IT จะต้องมีช่องทางให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่
ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย 91.28 หน่ ว ยงานต้ อ งจั ด ท าเว็ บ ไซต์ อ งค์ ก ร โดยต้ อ งน า
งาน
ข้อมูล
ข้อมูลต่าง ๆ ลงให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูลพื้นฐานของ ประชาสัมพันธ์
องค์ ก ร แผนด าเนิ น งาน งบประมาณ บุ ค ลากร
โครงการและกิจกรรม จะต้องมีการตรวจสอบและ
ต่ อ อายุ เ ว็ บ ไซต์ ใ ห้ ทั น ก าหนดเวลา พร้ อ มที่ จ ะ
เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ รวมถึงมีการจัดทา
ช่องทาง E-SERVICE ให้แก่ผู้รับบริการ สามารถ
ขอรั บ บริ ก ารตามอ านาจหน้ า ที่ ห รื อ ภารกิ จ ของ
หน่วยงานผ่านช่องทางเว็บไซต์ได้
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