
 

 

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ  งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลตำบลกอ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

ที่ ลพ 55605/                                                 วันที่   10  เมษายน  2564 

เร่ือง   การดำเนินตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตำบลกอ ประจำป พ.ศ.2564  

เรียน  ปลัดเทศบาลตำบลกอ/ นายกเทศมนตรีตำบลกอ 

  เรื่องเดิม 
   ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ไดมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน (Integrity and 
Transparency Assessment) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 ปรากฎผลการ
ประเมินระดับคุณธรรมและความ โปรงใส (ITA) ของเทศบาลตำบลกอ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีคะแนนรวม 85.93 อยู
ในระดับ A มีรายละเอียด ดังน้ี  

จากเปาหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจำป 2563” ที่กำหนดใหหนวยงานที่เขารับการประเมินรอยละ 80 จะตองมผีลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในป 
2565 พบวา ผลคะแนนการประเมินหนวยงานของทานจาก 3 แบบวัด  คือ แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายใน (IIT) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 
จำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดท่ีมีคะแนนผานเกณฑเปาหมาย (85 คะแนนข้ึนไป) คือ แบบวัด IIT OIT  ซึ่งสะทอน 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่อยางซื่อสัตยสุจริต มุงผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักอยาง
ชัดเจน การเปดเผยขอมูลสาธารณะและการใหบริการผานระบบ e-service ไดอยางครบถวนสมบูรณ และงายตอการ
เขาถึง  

สวนแบบวัดที่มีคะแนนต่ำกวาเกณฑเปาหมาย (รอยละ 85) คือ แบบวัด EIT จึงมีขอเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรงุการดำเนินงานใหมีผลการประเมินที่ดีย่ิงข้ึนในปถัดไป ดังตอไปน้ี 

แบบวัด EIT เปนการประเมินการรับรูของผูรับบริการที่มีตอคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไมเลือกปฏิบัติ จึงควรดำเนินการดังนี้ 1) คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
ระบบและขั้นตอนการใหบริการงานดานตางๆ อยางทั่วถึง และสงเสริมใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู
เก่ียวกับการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ 2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธและเปดเผยขอมูลบนเว็บไซต
หลักของหนวยงานใหงายตอการเขาถึงขอมูล และมีการปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันอยางชัดเจนและตอเนื่อง 
3) การปรับปรงุระบบการทำงาน สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหารและบุคลากรเพ่ือรวมกันทบทวนปญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และสงเสริมใหผูรับบริการและประชาชนทั่วไปมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นหรือใหคำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการไดโดยสะดวก 

ที่สำคัญ ตองมีการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานในการ
ปรับปรงุระบบใหทันสมัยและมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ขอเท็จจริง 
1. ดาน IIT พบวา การสงเสริมความโปรงใส  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลกอไดมี

มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน โดยมีการประชุมชี้แจงทำความเขาใจ
ในเรื่องแผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต การจัดทำคูมือแนวทางการดำเนินการเรื่องรองเรียน
เก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนา โดยกำหนดสวนงานที่รับผิดชอบตอตอเรื่อง
รองเรียน  



  2. ดาน EIT พบวา การปรับปรุงระบบการทำงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลกอได
  ดำเนินการ จัดทำประกาศและมาตรการการลดขั้นตอนในการใหบรกิาร (ซ่ึงในปจจุบันทางเทศบาลได
  ดำเนินการลดขั้นตอนในการติดตอกับสวนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลกอ จากเดิมใชสำเนาบัตร
  ประจำตวัประชาชนและสำเนาทะเบียนบานของประชาชนผูมาติดตอในแตละสวนงาน ซึ่งในปจจุบันมี
  การใชเพียงบัตรประจำตวัประชาชนเสียบในเครื่อง Smart card เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานและ
  ใหบรกิาร)  

2.การใหบรกิารโดยใชระบบ IT ทางเทศบาลตำบลกอ มีชองทางการใหบริการและมแีบบสำรวจความ
พึงพอใจและแสดงความคิดเห็นทางชองทาง Facebook LINE  
3. ดาน OIT พบวา การเปดเผยขอมูลในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลกอไดดำเนินการ 
สราง Website มาตรการเผยแพรตอสาธารณะ การใหบริการผานระบบ e-service ไดอยางครบถวน
สมบูรณ 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 

(ลงชื่อ).................. .................................... 
                  (นางสาวภาวิณี   แตคำ) 
               เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 เรียน  ปลัดเทศบาลตำบลกอ 
- เพื่อโปรดทราบ 
- นางสาวภาวิณี   แตคำ รายงานการดำเนินตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 

ประจำป 2564 

 
 

                              (ลงชื่อ)...................................................... 
                   (นางลภัสรดา   ดงคำฟ)ู 
          ผูอำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 

               

 เรียน  นายกเทศมนตรีตำบลกอ 
- เพ่ือโปรดทราบ 

 

(ลงชื่อ)............ ......................................... 
         (นางสาวภัทรวดี เจตนจิรันตน) 
     ผูอำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน 
               ปลัดเทศบาลตำบลกอ 
 

              -ทราบ 

 
   (ลงชื่อ).................................................. 
          (นางสาวภัทรวดี เจตนจิรันตน) 

         ผูอำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน 
                      ปลัดเทศบาลตำบลกอ ปฏิบัติหนาที ่
             นายกเทศมนตรีตำบลกอ  

“ซื่อสัตยสุจริต มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริหารดวยความเปนธรรม” 



การนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุงและพัฒนา ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

1. ดาน IIT พบวา การสงเสริมความโปรงใส มีขอเสนอแนะ คือ หนวยงานตองมีแผนหรือมาตรการปองกันการทุจริตอยางมีคุณภาพ จัดทำมาตรการในการปองกัน
ปญหาการทุจริตของหนวยงานใหชัดเจนและวางแนวทางในการสรางแรงจูงใจแกผูเฝาระวังการทุจริต รวมถึงใหนำขอเสนอแนะของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน มา
พัฒนาและปรับปรงุหนวยงานของทานใหชัดเจน 
ตารางการผลการประเมินแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปงบประมาณ พ.ศ.2564  
 

ประเด็นที่เปน
ขอบกพรอง/จุดออน 

จากการประเมิน 
แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบตัิ มาตรการ ผูรับผดิชอบ 

การกำกับติดตาม 
รายงานความกาวหนาและสรุปผล 

ณ สิ้นปงบประมาณ 
ดำเนินการแลว ยังไมดำเนินการ 

1.การสงเสริมความ
โปรงใส 

1.จัดทำคูมือแนวทางการดำเนินการเรื่องรองเรียน
เก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนา 
2.กำหนดสวนงานรับผิดชอบตอเรื่องรองเรียน 
3.สงหนังสือถึงผูนำชุมชนใหประชาสัมพันธให
รับทราบโดยท่ัวกัน 
4.เผยแพรผานคูมือแนวทางการดำเนินการเรื่อง
รองเรยีนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผาน
เว็บไซต Facebook 
5.มีชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ที่ผานออนไลน 
6.ติดบอรดประชาสัมพันธ ภายในสำนักงาน
เทศบาลตำบลกอ 
7.ประกาศใหบุคลากรทราบถึงนโยบายการไมนำ
ทรัพยสินของหนวยงานไปใชสวนตัว 

1.มาตรการปองกันความ
ขัดแยงทางผลประโยชนหรือ
ผลประโยชนทับซอน และ
การใหหรือรับสินบน 
2.มาตรการปองกันละเวน
การปฏิบัติหนาที่ตามคูมือ
ประชาชน 

1.สำนักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองชาง 
4.กองสวัสดิการ
สังคม 
5.กองวิชาการและ
แผนงาน 

  

 
 



 
2. ดาน EIT พบวา การปรับปรุงระบบการทำงาน มีขอเสนอแนะดังนี ้ 1) คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธเก่ียวกับระบบและขั้นตอนการใหบริการงาน

ดานตางๆ อยางทั่วถึง และสงเสรมิใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ 2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธ
และเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตหลักของหนวยงานใหงายตอการเขาถึงขอมูล และมีการปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันอยางชัดเจนและตอเนื่อง 3) การปรับปรุงระบบการ
ทำงาน สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหารและบุคลากรเพื่อรวมกันทบทวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และสงเสริมใหผูรับบริการและ
ประชาชนทั่วไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือใหคำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการไดโดยสะดวก 
ตารางการผลการประเมินแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (EIT) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาใน ปงบประมาณ พ.ศ.2564  
 

ประเด็นที่เปน
ขอบกพรอง/จุดออน 

จากการประเมิน 
แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบตัิ มาตรการ ผูรับผดิชอบ 

การกำกับติดตาม 
รายงานความกาวหนาและสรุปผล 

ณ สิ้นปงบประมาณ 
ดำเนินการแลว ยังไมดำเนินการ 

2.การปรับปรุงระบบ
การทำงาน 

1.จัดทำประกาศและมาตรการการลดขั้นตอนใน
การใหบริการ (ซึ่งในปจจุบันทางเทศบาลได
ดำเนินการลดขั้นตอนในการติดตอกับสวนราชการ
ในสังกัดเทศบาลตำบลกอ จากเดิมใชสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบานของ
ประชาชนผูมาติดตอในแตละสวนงาน ซึ่งใน
ปจจุบันมีการใชเพียงบัตรประจำตัวประชาชนเสียบ
ในเครื่อง Smart card เพือ่ลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานและใหบริการ) 
2.การใหบริการโดยใชระบบ IT ทางเทศบาลตำบล
กอ มีชองทางการใหบริการและมีแบบสำรวจความ
พึงพอใจและแสดงความคดิเห็นทางชองทาง 
Facebook LINE  

1.การใหบริการ ณ จุดเดียว 
(one stop service) 

 

1.สำนักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองชาง 
4.กองสวัสดิการ
สังคม 
5.กองวิชาการและ
แผนงาน 

  

 
 



ประเด็นที่เปน
ขอบกพรอง/จุดออน 

จากการประเมิน 
แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบตัิ มาตรการ ผูรับผดิชอบ 

การกำกับติดตาม 
รายงานความกาวหนาและสรุปผล 

ณ สิ้นปงบประมาณ 
ดำเนินการแลว ยังไมดำเนินการ 

3.การปรับปรุงระบบ
การทำงาน 

3.ประชาสัมพันธเก่ียวกับระบบและข้ันตอนการ
ใหบริการงานดานตางๆ ในที่ประชุมหมูบาน ที่
ประชุมระดับตำบลกอ ผานสื่อออนไลนกลุม LINE 
Facebook ของเทศบาล 
4. สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหาร
และบุคลากรเพ่ือรวมกันทบทวนปญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบโดยแจง
ผานการประชุมประจำเดือน  
  

2.การประชาสัมพันธเชิงรกุ
ผานสื่อออนไลน ในท่ี
ประชุมประจำเดือน 
3.การประชุมประจำเดือน
ของพนักงานเทศบาล 
 

1.สำนักปลดั 
2.กองคลัง 
3.กองชาง 
4.กองสวัสดิการ
สังคม 
5.กองวิชาการและ
แผนงาน 

  

 
 
3. ดาน OIT พบวา แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)  
การเปดเผยขอมูล มีขอเสนอแนะดังนี ้หนวยงานตองจัดทำเว็บไซตองคกร โดยตองนำขอมูลตางๆ ลงใหครบถวน เชน ขอมูลพ้ืนฐานขององคกร  แผนดำเนินงาน 

งบประมาณ บุคลากร โครงการและกิจกรรม จะตองมีการตรวจสอบและตออายุเว็บไซตใหทันกำหนดเวลา พรอมที่จะเผยแพรขอมูลใหประชาชนทราบ รวมถึงมีการจัดทำชองทาง 
E-SERVICE ใหแกผูรับบริการ สามารถขอรับบริการตามอำนาจหนาท่ีหรือภารกิจของหนวยงานผานชองทางเวป็ไซตได 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางการผลการประเมินแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (EIT) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาใน ปงบประมาณ พ.ศ.2564  

ประเด็นท่ีเปน
ขอบกพรอง/จุดออน 

จากการประเมิน 
แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัต ิ มาตรการ ผูรับผดิชอบ 

การกำกับติดตาม 
รายงานความกาวหนาและ

สรุปผล 
ณ สิ้นปงบประมาณ 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไม
ดำเนินการ 

4.จัดทำเว็บไซต
องคกร 

ปจจุบันทางเทศบาลตำบลกอ มี เว็บไซต, เฟชบุก
, ไลน เพื่อเปนชองทางการเผยแพรขอมูลมานาน
แลว ประชาชนอาจเขาไมถึง และไมทราบชื่อ 
เว็บไซต, เฟชบุก, ไลน ของเทศบาลฯ ทั้งน้ี ในป 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลฯ จะ
ดำเนินการ ปรับปรุง และเผยแพรขอมูลผาน
ชองทางตาง ๆ ใหประชาชนไดรับทราบ โดย  
1. สงหนังสือถึงผูนำชุมชน ใหเผยแพรชื่อเว็บไซต
, เฟชบุก, ไลน และเชิญชวนประชาชนใหเขาชม 
เว็บไซต, เขารวมเปนสมาชิกของกลุมเฟชบุก, 
ไลน ของเทศบาล  
2. ปรับปรุงเว็บไซต ใหเปนปจจุบัน  
3. จะนำขอมูลดานตางๆ เผยแพรผาน เวบ็ไซต, 
เฟชบุก, ไลน ใหครอบคลุมในทุก ๆ ขอมูล
ขาวสาร ที่เกิดประโยชนตอประชาชนอยางสูงสุด
ตอไป 

สราง Website  
มาตรการเผยแพรตอ

สาธารณะ 

1.สำนักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองชาง 
4.กองสวัสดิการสังคม 
5.กองวิชาการและแผนงาน 

  

 


