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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลเวียงเทิง
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565
เทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
*******************

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment –ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีเจตนารมณ์มุงหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐ กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการ
ประเมิน รวมทั้ง ข้อ เสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ
ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ
ระดับสากล
รายงานการวิเ คราะห์ผ ลการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2)
การใช้งบประมาณ (3) การใช้อำนาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6)
คุณภาพการดำเนินการ (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปิดเผยข้อมูล
และ (10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีสว่ นได้เสียภายใน (Internal) การรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบ ันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตำบลเวียงเทิง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม
และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นอีก
หนึ่งหน่วยงานที่ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐใต้กรอบธรรมาภิบาลและประการสำคัญ คือ ได้มี
บทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวก
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index
:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
เทศบาลตำบลเวียงเทิง
ธันวาคม 2564
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ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA)
เทศบาลตำบลเวียงเทิง ประจำปี 2564
****************

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอ
เทิง จังหวัดเชียงราย มีค่าคะแนนเท่ากับ 95.58 คะแนน อยู่ในระดับ AA มีรายละเอียดคะแนนสูงสุดราย
ตัวชี้วัดเรียงลำดับ ดังนี้
ตัวชีว้ ัด

คะแนน

1

การเปิ ดเผยข ้อมูล

100.00

2

่ สาร
ประสิทธิภาพการสือ

98.61

3

การปฏิบัตห
ิ น ้าที่

98.47

4

คุณภาพการดาเนินงาน

98.35

5

การปรับปรุงการทางาน

98.20

6

การแก ้ไขปั ญหาการทุจริต

98.09

7

การใช ้อานาจ

97.99

8

การใช ้งบประมาณ

92.74

9

ิ ของราชการ
การใช ้ทรัพย์สน

88.78

10

การป้ องกันการทุจริต

87.50

อันดับ

จากผลคะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2564 คะแนนสูงสุด ตัวชี้วัด (9)
การเปิดเผยข้อมูล 100 คะแนน และคะแนนต่ำสุด ตัวชี้วัด (10) การป้องกันการทุจริต 87.50 คะแนน
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รายละเอียดผลการประเมินและข้อเสนอแนะประจำปีงบประมาณ 2564
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
I1. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มาก
น้อยเพียงใด ได้คะแนน 98.12 คะแนน
I 2. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จัก
เป็นการส่วนตัวเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 97.49 คะแนน
I 3. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร ได้
คะแนน 97.09 คะแนน
I 4 บุคลกรในหน่วยงานของท่าน มีก ารเรียกรับสิ่ง ดังต่อไปนี้ จากผู้ม าติดต่อ เพื่อแลกกับการ
ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ ได้คะแนน 98.74 คะแนน
I 5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา หรือไม่ ได้คะแนน 99.37 คะแนน
I 6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคตหรือไม่ ได้คะแนน 100 คะแนน
I 7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด ได้
คะแนน 70.74 คะแนน
I 8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด ได้
คะแนน 97.51 คะแนน
I 9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
ได้คะแนน 97.49 คะแนน
I 10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 96.85 คะแนน
I 11 หน่วยงานของท่าน มีก ารจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 97.79 คะแนน
I 12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 96.04 คะแนน
I 13 ผู้บ ังคับบัญ ชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน
97.51 คะแนน
I 14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด ได้
คะแนน 96.25 คะแนน
I 15 ผู้บ ัง คับ บัญชาของท่าน มีก ารคัดเลือกผู้เ ข้ารับ การฝึก อบรม การศึก ษาดูง าน หรือการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 96.25คะแนน
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I 16 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด
ได้คะแนน 99.38 คะแนน
I 17 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต
มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 99.38 คะแนน
I 18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน
99.16 คะแนน
I 19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้
กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 98.74 คะแนน
I 20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สนิ ของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านมีความ
สะดวก มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 71.34 คะแนน
I 21 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิ บัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่านมี
การขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 96.25 คะแนน
I 22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด ได้98.74 คะแนน
I 23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด ได้คะแนน 71.36 คะแนน
I 24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สนิ ของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้
มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 96.25 คะแนน
I 25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด
ได้คะแนน 99.38 คะแนน
I 26 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ ได้คะแนน 98.11 คะแนน
I 27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 98.11
คะแนน
I 28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด ได้
คะแนน 98.54 คะแนน
I 29 หน่วยงานของท่าน มีก ารนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้ง ภายในและภายนอก
หน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อย เพี ย งใด ได้ ค ะแนน 98.13
คะแนน
I 30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อ
ประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร ได้คะแนน 96.25 คะแนน
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แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
E 1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็น ดังต่อไปนี้มาก
น้อยเพียงใด ได้คะแนน 97.75 คะแนน
E 2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่า
เทียมกันมากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 98.50 คะแนน
E 3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 97.94 คะแนน
E 4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้
สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ ได้คะแนน 100 คะแนน
E 5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลัก มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 97.56 คะแนน
E 6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน
96.25 คะแนน
E 7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน
มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 98.69 คะแนน
E 8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การ
ให้บริการ หรือไม่ ได้คะแนน 100 คะแนน
E 9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้
อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 98.13 คะแนน
E 10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
หรือไม่ ได้คะแนน 100 คะแนน
E 11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดี
ขึ้นมากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 98.13 คะแนน
E 12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น
มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 96.24 คะแนน
E 13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ ได้คะแนน 100 คะแนน
E 14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน
98.31 คะแนน
E 15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น
มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 98.31 คะแนน
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แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
1. การเปิดเผยข้อมูล
คะแนนเฉลี่ย 100 คะแนน
ข้อ
ประเด็นการตรวจ
O1
โครงสร้าง
O2
ข้อมูลผู้บริหาร
O3
อำนาจหน้าที่
O4
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
O5
ข้อมูลการติดต่อ
O6
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7
ข่าวประชาสัมพันธ์
O8
Q&A
O9
Social Network
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามแผนดำเนินงาน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-Service
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำรับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

คะแนนที่ได้
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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2. การป้องกันการทุจริต คะแนนเฉลี่ย 87.50 คะแนน
ข้อ
ประเด็นการตรวจ
คะแนนที่ได้
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
100
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
100
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
100
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
100
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
100
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
100
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
0
รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
0
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
100
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
100
ภายในหน่วยงาน
1. โดยผลวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้
ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA

ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ

แบบวัดการรับรูข้ องผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)
1. การปฏิบัตหิ น้าที่
2.
3.
4.
5.

98.47 คะแนน ผลคะแนน IIT พบว่ามีประเด็นที่ต้องปรับปรุงใน
การใช้งบประมาณ
92.74 คะแนน เรื่องการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ พบว่า ยัง
ต้องเพิม่ การอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอน
การใช้อำนาจ
97.99 คะแนน การอนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 88.78 คะแนน ปฏิบัติงานในหน่วยงาน และ การระเบียบวิธีการ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 98.09 คะแนน ที่เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง

แบบวัดการรับรูข้ องผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
6. คุณภาพการดำเนินงาน
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8. ปรับปรุงการทำงาน

98.35 คะแนน ผลคะแนน EIT พบว่า ควรเพิ่มกระบวนการการ
98.61 คะแนน ทำงานและพัฒนางานให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น
รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มศักยภาพการ
98.20 คะแนน ทำงาน

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
9. การเปิดเผยข้อมูล
10. การป้องกันการทุจริต

100 คะแนน

ผลคะแนน OIT พบว่า ยังแสดงผลรายละเอียด
87.50 คะแนน การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตของหน่วยงานไม่ครบถ้วน
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2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จาการประชุมของคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เทศบาลตำบลเวียงเทิง ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ำกว่า
เกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 87.50) คือ แบบวัด OIT ตัวชี้วัด 10 การป้องกันการทุจริต จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ การป้องกันการทุจริต จัดประชุม
เตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีท ี่ผ่านมาเพื่ อ
กำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการ
กำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่ส ำคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของ
บุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ ได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. มาตรการ/แนวทางการพัฒนา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในประเด็น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานของท่านได้ผ ลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 จำนวน 95.58 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการ
ประเมินระดับ AA หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์ก ารประเมิน
ITA โดยสามารถบรรลุความสำเร็จในการเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่หน่วยงาน
อื่นๆ ได้ ทั้งนี้ อาจมีรายละเอียดบางตัวชี้วัดที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญในการกำกับดูแล หรือส่งเสริมการ
ทำงานอีกเพียงเล็กน้อยเพื่อยกระดับคุณภาพในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น คาดหมายได้ว่า ห ากหน่วยงานยังมี
กลไกการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานจะสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานที่นำมาสู่ความเชื่อมั่น
ศรัทธา และสร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต
3.1 แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ
ดำเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ ่ายงบประมาณ ปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
3.2 แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบ ัติก ารป้องกันการทุจ ริต โดยมีข้อมู ล
รายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้า การดำเนินการแต่ละโครงการ กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น และเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีที่รับการประเมิน
3.3 ส่ง เสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ
หน่วยงานของท่านมากขึ้น
3.4 เพิ่มการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน
3.5 ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง
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มาตรการ/แนวทาง
1.แสดงผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
2.แสดงความก้าวหน้าในการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
4.การอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของราชการ
5.แนวปฏิบัติของหน่วยงานของ
ท่านในการใช้ทรัพย์สินของราชการ

วิธีดำเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลาดำเนินการ

รายงานและแสดงผลการดำเนินงานจากระบบ
E-Planacc ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

สำนักปลัดเทศบาล

ตลอดปี 2565

รายงานและแสดงผลการดำเนินงานจากระบบ
E-Planacc ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

สำนักปลัดเทศบาล

ตลอดปี 2565

กองคลัง

ตลอดปี 2565

สำนักปลัดเทศบาล

มกราคม - มีนาคม
2565

สำนักปลัดเทศบาล

มกราคม - มีนาคม
2565

ดำเนินการประชาสัมพันธ์รายงานผลการ
ดำเนินงานและข้อมูลแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายเดือน รายไตรมาส ประจำปี
จัดทำสือ่ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้ทุก
หน่วยงานได้รับทราบขั้นตอนที่และวิธีการที่
ถูกต้องและเข้าใจง่าย
จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ

การติดตามผล
รายงานผล/เผยแพร่การ
ดำเนินงานทุกช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์
รายงานผล/เผยแพร่การ
ดำเนินงานทุกช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์
รายงานผล/เผยแพร่การ
ดำเนินงานทุกช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์
รายงานผล/เผยแพร่
การดำเนินงานประจำเดือน
เมษายน 2565
รายงานผล/เผยแพร่
การดำเนินงานประจำเดือน
เมษายน 2565

เทศบาลตำบลเวียงเทิง
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
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