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รายงานผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2563

คะแนนภาพรวมหนวยงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ : 68.74 คะแนน

ระดับผลการประเมิน : C

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน

1 การปฏิบัติหนาที่ 85.95

2 คุณภาพการดำเนินงาน 80.57

3 การใชอำนาจ 79.91

4 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 78.22

5 การแกไขปญหาการทุจริต 77.15

6 การปรับปรุงการทำงาน 74.60

7 การใชทรัพยสินของราชการ 73.15

8 การเปดเผยขอมูล 73.06

9 การใชงบประมาณ 71.93

10 การปองกันการทุจริต 37.50
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กราฟแนวโนม

ขอเสนอแนะ/หมายเหตุ

     จากเปาหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจำป 2563” ที่กำหนดใหหนวยงานที่เขารับการ

ประเมินรอยละ 80 จะตองมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในป 2565 พบวา ผลคะแนนการประเมินหนวยงานของทานจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู

ของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) จำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้

วัด ไมมีแบบวัดใดผานเกณฑเปาหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) จึงมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานใหมีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปถัดไป ดังตอไปนี้

แบบวัด IIT เปนการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ การใชจายงบประมาณและทรัพยสินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและ

กฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งหลักการมีสวนรวมของประชาชน จึงควรดำเนินการดังนี้ 1) การปฏิบัติหนาที่ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลา

และผูรับผิดชอบในการใหบริการอยางชัดเจน สรางระบบการประเมินประสิทธิภาพการใหบริการของผูมาติดตอรับบริการ ณ จุดใหบริการไดโดยงาย สะดวกและ

เปนไปตามหลักการปกปดความลับของผูใหขอมูล รวมทั้งกำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาใหคุณ ใหโทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ

2) การใชงบประมาณ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลการใชจายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจายงบประมาณโดยเปด

เผยและพรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาคสวน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใชจายงบประมาณอยางสม่ำเสมอ 3) การใชอำนาจของผูบริหารดานการ

บริหารงานบุคคล จัดทำรายละเอียดของตำแหนงงาน (job description) และเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเปดเผย รวมทั้งการเปดรับฟง

ความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 4) การใชทรัพยสินของราชการ จัดทำคูมือและระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ สราง

ระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอยางเครงครัด 5) การแกไขปญหาการทุจริต มุงเสริมสรางวัฒนธรรมการทำงานเพื่อ

ประโยชนสูงสุดของสวนรวม มีจิตสาธารณะและพรอมใหบริการประชาชนอยางเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการปองกันและมีระบบการติดตาม

ตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอยางชัดเจนและเปดเผย รวมทั้งการเปดใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของ

หนวยงานไดโดยงายและสะดวก แบบวัด EIT เปนการประเมินการรับรูของผูรับบริการที่มีตอคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และไมเลือกปฏิบัติ จึงควรดำเนินการดังนี้ 1) คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธเกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการใหบริการงานดานตางๆ อยางทั่วถึง และสง

เสริมใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ 2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธและเปดเผย

ขอมูลบนเว็บไซตหลักของหนวยงานใหงายตอการเขาถึงขอมูล และมีการปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันอยางชัดเจนและตอเนื่อง 3) การปรับปรุงระบบ

การทำงาน สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหารและบุคลากรเพื่อรวมกันทบทวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และสงเสริมให

ผูรับบริการและประชาชนทั่วไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือใหคำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการไดโดยสะดวก

แบบวัด OIT เปนการเปดเผยขอมูลพื้นฐานตาง ๆ ที่เปนปจจุบันของหนวยงานสูสาธารณะบนเว็บไซตของหนวยงานอยางครบถวนสมบูรณและงายตอการเขาถึง

และแสดงเจตนารมณในการปองปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เปนรูปธรรม จึงควรดำเนินการดังนี้ 1) การเปดเผยขอมูล เนนการเผยแพรขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ

การปฏิบัติงาน ประกอบดวยขอมูลดานการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งขาว

ประชาสัมพันธ และมีชองทางการปฏิสัมพันธกับผูรับบริการและประชาชนทั่วไป และการใหบริการผานระบบ e-service โดยตองเผยแพรในหัวขอหรือตำแหนงที่

สามารถเขาถึงและสืบคนขอมูลไดโดยงาย ทุกชวงเวลา ทั้งนี้ ตองเปนการเขาถึงผาน URL บนเว็บไซตหลักของหนวยงานโดยตรง 2) การปองกันการทุจริต จัด

แนวโนม้
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ประชุมเตรียมความพรอมเขารับการประเมิน ITA กอนจะศึกษาและวิเคราะหผลการประเมินของปที่ผานมาเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้น

จัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและใหมีการกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ที่สำคัญ ตองมีการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถ

ของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานในการปรับปรุงระบบใหทันสมัยและมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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รายงานรายละเอียดผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2563

I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูที่มาติดตอ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 70.15

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนที่กำหนด 13.79% 4.60% 44.83% 36.78% 68.33

เปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 1.28% 8.97% 62.82% 26.92% 71.97

I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอย

เพียงใด

73.80

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป

กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด

6.98% 3.49% 51.16% 38.37% 73.80

I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 73.71

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

มุงผลสำเร็จของงาน 0.00% 0.00% 76.54% 23.46% 74.74

ใหความสำคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว 0.00% 4.94% 71.60% 23.46% 73.06

พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 0.00% 2.41% 75.90% 21.69% 73.34

I4 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสิ่งดังตอไปนี้ จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม 99.21

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 1.19% 98.81% 98.81

ทรัพยสิน 0.00% 100.00% 100.00

ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน 1.19% 98.81% 98.81

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตาม

มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปนี้ หรือไม

98.80

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 1.16% 98.84% 98.84
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I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตาม

มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปนี้ หรือไม

98.80

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

ทรัพยสิน 1.19% 98.81% 98.81

ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน 1.23% 98.77% 98.77

I6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหสิ่งดังตอไปนี้ แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการ

ตอบแทนในอนาคต หรือไม

100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 0.00% 100.00% 100.00

ทรัพยสิน 0.00% 100.00% 100.00

ประโยชนอื่น ๆ เชน การยกเวนคาบริการ การอำนวยความสะดวกเปนกรณีพิเศษ เปนตน 0.00% 100.00% 100.00

I7 ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 63.83

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มาก

นอยเพียงใด

0.00% 17.05% 75.00% 7.95% 63.83

I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 76.79

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

คุมคา 1.15% 0.00% 67.82% 31.03% 76.47

ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว 2.27% 0.00% 62.50% 35.23% 77.10

I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 75.42

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง

มากนอยเพียงใด

50.00% 29.55% 17.05% 3.41% 75.42
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I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 83.72

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 83.72

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวง

เวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด

67.05% 17.05% 15.91% 0.00% 83.72

I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 69.61

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

โปรงใส ตรวจสอบได 1.14% 5.68% 70.45% 22.73% 71.81

เอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 41.86% 22.09% 32.56% 3.49% 67.41

I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวม ในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 62.20

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

สอบถาม 1.12% 19.10% 67.42% 12.36% 63.83

ทักทวง 2.27% 21.59% 63.64% 12.50% 62.26

รองเรียน 7.06% 21.18% 55.29% 16.47% 60.51

I13 ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 73.01

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 1.32% 5.26% 67.11% 26.32% 73.01

I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 73.88

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูก

ตอง มากนอยเพียงใด

0.00% 6.58% 65.79% 27.63% 73.88

I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 75.62
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หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนนI15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 75.62

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ

การใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด

1.32% 5.26% 59.21% 34.21% 75.62

I16 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด 83.84

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอย

เพียงใด

68.42% 22.37% 1.32% 7.89% 83.84

I17 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทำในส่ิงที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต มากนอยเพียงใด 89.07

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทำในส่ิงที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการ

ทุจริต มากนอยเพียงใด

82.89% 9.21% 0.00% 7.89% 89.07

I18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 84.03

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ถูกแทรกแซงจากผูมีอำนาจ 63.16% 26.32% 1.32% 9.21% 81.22

มีการซ้ือขายตำแหนง 78.08% 13.70% 0.00% 8.22% 87.26

เอื้อประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 71.23% 17.81% 1.37% 9.59% 83.62

I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 90.41

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว

หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด

76.81% 20.29% 0.00% 2.90% 90.41
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I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 55.68

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 55.68

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงาน

ของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด

11.59% 20.29% 57.97% 10.14% 55.68

I21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 70.25

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงาน

ของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด

5.80% 4.35% 63.77% 26.09% 70.25

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 88.43

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขอ

อนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด

73.91% 17.39% 8.70% 0.00% 88.43

I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง มากนอยเพียงใด 63.43

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูก

ตอง มากนอยเพียงใด

1.45% 20.29% 65.22% 13.04% 63.43

I24 หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวก

พอง มากนอยเพียงใด

70.72

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ

เพื่อปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอย

เพียงใด

4.35% 5.80% 63.77% 26.09% 70.72

I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 78.31
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หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนนI25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 78.31

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต

มากนอยเพียงใด

1.49% 0.00% 61.19% 37.31% 78.31

I26 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการ ดังตอไปนี้ หรือไม 95.49

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 95.52% 4.48% 95.52

จัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน 95.45% 4.55% 95.45

I27 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 70.85

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 4.48% 4.48% 65.67% 25.37% 70.85

I28 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการดังตอไปนี้ ตอการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 74.74

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

เผาระวังการทุจริต 3.03% 1.52% 63.64% 31.82% 74.95

ตรวจสอบการทุจริต 4.48% 1.49% 62.69% 31.34% 73.84

ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 3.03% 4.55% 56.06% 36.36% 75.42

I29 หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริต

ในหนวยงาน มากนอยเพียงใด

72.36

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและ

ภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน

มากนอยเพียงใด

1.49% 4.48% 70.15% 23.88% 72.36
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I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 71.17

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 71.17

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก 1.52% 4.55% 71.21% 22.73% 71.94

สามารถติดตามผลการรองเรียนได 1.52% 6.06% 71.21% 21.21% 70.92

มั่นใจวาจะมีการดำเนินการอยางตรงไปตรงมา 1.49% 4.48% 73.13% 20.90% 71.37

มั่นใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง 3.03% 4.55% 71.21% 21.21% 70.42

E1 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 71.74

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนที่กำหนด 9.38% 1.04% 46.88% 42.71% 74.46

เปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.69% 7.69% 54.95% 29.67% 69.02

E2 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออื่น ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด 79.29

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตอ

อื่น ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด

0.00% 4.40% 53.85% 41.76% 79.29

E3 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอย

เพียงใด

76.55

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการ

แกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด

0.00% 3.23% 64.52% 32.26% 76.55

E4 ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ

อนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม

95.18

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 2.15% 97.85% 97.85
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E4 ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ

อนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม

95.18

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

ทรัพยสิน 4.44% 95.56% 95.56

ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การใหความบันเทิง เปนตน 7.87% 92.13% 92.13

E5 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด 80.10

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและ

สวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด

0.00% 3.23% 53.76% 43.01% 80.10

E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่ทานติดตอ มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 74.49

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

เขาถึงงาย ไมซับซอน 6.06% 7.07% 56.57% 30.30% 70.54

มีชองทางหลากหลาย 0.00% 4.49% 56.18% 39.33% 78.45

E7 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 80.65

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ

อยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.00% 4.26% 50.00% 45.74% 80.65

E8 หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ หรือไม 86.17

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ

หรือไม

86.17% 13.83% 86.17

E9 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 74.27

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน
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E9 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 74.27

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับ

การดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.00% 10.64% 56.38% 32.98% 74.27

E10 หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 75.53

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 75.53% 24.47% 75.53

E11 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีขึ้นมากนอยเพียงใด 75.77

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ

ใหบริการใหดีข้ึนมากนอยเพียงใด

0.00% 3.33% 66.67% 30.00% 75.77

E12 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบริการดีขึ้น มากนอยเพียงใด 70.59

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให

บริการดีขึ้น มากนอยเพียงใด

0.00% 7.78% 73.33% 18.89% 70.59

E13 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม 85.56

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวก

รวดเร็วมากขึ้น หรือไม

85.56% 14.44% 85.56

E14 หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ

ใหบริการของหนวยงานไดดีขึ้น มากนอยเพียงใด

69.74

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน
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E14 หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ

ใหบริการของหนวยงานไดดีขึ้น มากนอยเพียงใด

69.74

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวน

เสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของ

หนวยงานไดดีขึ้น มากนอยเพียงใด

0.00% 18.89% 53.33% 27.78% 69.74

E15 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากขึ้น มากนอยเพียงใด 71.32

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความ

โปรงใสมากขึ้น มากนอยเพียงใด

0.00% 7.78% 71.11% 21.11% 71.32

ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.1 ขอมูลพื้นฐาน

ขอมูลพ้ืนฐาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O1 โครงสราง ไมแสดงโครงสรางนายกเทศมนตรีของหนวยงานใหชัดเจน 0.00

O2 ขอมูลผูบริหาร 100.00

O3 อำนาจหนาที่ 100.00

O4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน 100.00

O5 ขอมูลการติดตอ 100.00

O6 กฎหมายที่เกี่ยวของ 100.00

ขาวประชาสัมพันธ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O7 ขาวประชาสัมพันธ 100.00

การปฏิสัมพันธขอมูล

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O8 Q&A 100.00
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ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O9 Social Network ตองแสดง URL ของหนาเว็บไซตที่เปนชองทางในการเขาถึงขอมูล

social network ดวย เพื่อพิสูจนวา link social network นั้น

ประชาชนสามารถเชื่อมโยงเขาถึงไดจากหนาเว็บไซดหลักของ

หนวยงานจริง

100.00

ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O10 แผนดำเนินงานประจำป 100.00

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำป รอบ 6 เดือน ไมแสดงรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำป รอบ 6

เดือน ป 2563

0.00

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำป 100.00

การปฏิบัติงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100.00

การใหบริการ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ 100.00

O15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ 100.00

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใหบริการ 100.00

O17 E-Service ขอรองเรียนไมใช E-service 0.00

ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณประจำป

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O18 แผนการใชจายงบประมาณประจำป 100.00

O19 รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณ ประจำป รอบ 6

เดือน

ขอมูลไม update (ไมแสดงรายงานการกำกับติดตามการใชงบ

ประมาณประจำป รอบ 6 เดือน ป 2563)

0.00

O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป 100.00
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การจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O21 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ 100.00

O22 ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 100.00

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ขอมูลไม update ไมแสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางฯ ราย

เดือน ประจำป 2563

0.00

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำป 100.00

ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00

O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่นำมาตอบ

ไมครบถวนตามกำหนด

0.00

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป แสดงเฉพาะรายชื่อผูเขารวมการฝกอบรม ไมแสดงรายละเอียด

การวิเคราะหผลการบริหารทรัพยากรบุคคลภาพรวมประจำป

2562

0.00

ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.5 การสงเสริมความโปรงใส

การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 100.00

O30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต 100.00

O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตประจำป 100.00

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น 100.00

O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ไมแสดงใหเห็นถึงการขับเคลื่อนกิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการเปด

โอกาสใหเกิดการมีสวนรวมของเจาหนาที่ภายในหนวยงาน ป

2563 โดยตรงที่ชัดเจน

0.00
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ตัวชี้วัดยอยท่ี 10.1 การดำเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O34 เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร 100.00

O35 การมีสวนรวมของผูบริหาร ไมแสดงถึงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการมีสวน

รวมของผูบริหารองคกรที่สื่อถึงการปรับปรุง พัฒนา และสงเสริม

หนวยงานดานคุณธรรมและความโปรงใส ในป 2563 อยาง

ชัดเจน

0.00

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำป 100.00

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 100.00

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ไมไดแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสราง

วัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาที่ของหนวยงานมีทัศนคติ คานิยม ใน

กี่ปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต ป 2563 อยางชัดเจน

0.00

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจำป 100.00

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำ

ป รอบ 6 เดือน

100.00

O41 รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป 100.00

ตัวชี้วัดยอยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต

มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน ไมไดแสดงการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐในป พ.ศ.2562

0.00
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ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O43 การดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

ภายในหนวยงาน

ไมไดแสดงผลการดำเนินการตามาตรการเพื่อสงเสริมคุณธรรม

และความโปรงใสภายในหนวยงาน ป 2563 ที่ชัดเจน และ

สอดคลองกับ ขอ O42

0.00

ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

ต่ำกวา 20 ป 1 1 1

20 – 30 ป 5 7 0

31 – 40 ป 11 10 0

41 – 50 ป 11 10 0

51 – 60 ป 5 7 0

มากกวา 60 ป 4 1 4

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือต่ำกวา 6 2 1

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 8 8 3

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 5 4 1

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 12 14 0

สูงกวาปริญญาตรี 6 8 0

อื่น ๆ 0 0 0

ติดตอหนวยงาน ชาย หญิง อื่นๆ

บุคคลทั่วไป 11 14 1

หนวยงานของรัฐ 15 15 1

องคกรธุรกิจ 7 6 0

อื่น ๆ 4 1 3
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ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

ต่ำกวา 20 ป 0 0 0

20 - 30 ป 1 9 0

31 - 40 ป 13 12 0

41 - 50 ป 9 11 0

51 - 60 ป 0 2 0

มากกวา 60 ป 0 0 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือตำกวา 1 0 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 0 0 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 3 0 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 11 21 0

สูงกวาปริญญาตรี 7 12 0

อื่น ๆ 1 1 0

สภาพแวดลอมการทำงานของเจาหนาที่ในหหนวยงานภาครัฐ ประจำป 2563

จำนวนบุคลากร

ความสุขในการทำงาน

 8.77%  68.42%  21.05%  1.75%

ระยะเวลาการปฏบิตังิาน(ปี)
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