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สวนราชการ  งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลตำบลกอ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

ที่ ลพ 55605/                                                 วันที่   10  มกราคม  2566 

เร่ือง   รายงานผลการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการของหนวยงานภาครฐั  
         ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  

เรียน  ปลัดเทศบาลตำบลกอ/ นายกเทศมนตรีตำบลกอ 

  เรื่องเดิม 
   ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ไดมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน (Integrity and 
Transparency Assessment) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ปรากฎผลการ
ประเมินระดับคุณธรรมและความ โปรงใส (ITA) ของเทศบาลตำบลกอ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีผลการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจำปงบประมาณพ.ศ.2565 อยูในระดับที่ดี ซึ่งสอดคลอง
และเปนไปตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเปาหมายหลัก
เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยูที ่ 90.93 คะแนน มี
รายละเอียด ดังนี้  

จากเปาหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจำป 2565” ที่กำหนดใหหนวยงานที่เขารับการประเมินรอยละ 85 จะตองมผีลคะแนน 90 คะแนนขึ้นไป ภายในป 
2565 พบวา ผลคะแนนการประเมินหนวยงานของทานจาก 3 แบบวัด  คือ แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายใน (IIT) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 
จำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดท่ีมีคะแนนผานเกณฑเปาหมาย (85 คะแนนข้ึนไป) คอื แบบวัด IIT OIT  ซึ่งสะทอน 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่อยางซื่อสัตยสุจริต มุงผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักอยาง
ชัดเจน การเปดเผยขอมูลสาธารณะและการใหบริการผานระบบ e-service ไดอยางครบถวนสมบูรณ และงายตอการ
เขาถึง  

สวนแบบวัดที่มีคะแนนต่ำกวาเกณฑเปาหมาย (รอยละ 85) คือ แบบวัด EIT จึงมีขอเสนอแนะเพ่ือการ
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 
  การประเม ินค ุณธรรมและความโปร  ง ใสในการดำ เน ิ นงาน  (Integrity and Transparency 
Assessment) ขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น นั ้น มีการประเมินในทุกๆ ปงบประมาณ และเปนการประเมิน



แบบตอเนื่องในปงบประมาณ พ.ศ.2565 การประเมิน ITA     เทศบาลตำบลกอไดมีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่1การ
ปฏิบัติหนาที่,ตัวชี้วัดที่2การใชงบประมาณ,ตัวชี้วัดที่3การใชอำนาจและตัวชี้วัดที่5การแกไขปญหาการทุจริต ที่ดีเยี่ยม 
ควรรักษามาตรฐานไว 
       เทศบาลตำบลกอควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดOITโดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอ
การประเมินท่ีไมไดรับคะแนนในประเด็นดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
-หนวยงานตองแสดงแผนการใชจายงบประมาณของหนวยงานที ่มีระยะ1ป อยางนอยตองประกอบดวย 

งบประมาณตามแหลงที่ไดรับการจัดสรร และงบประมาณตามประเภทรายการใชจาย มีระยะเวลาบังคับใชในป พ.ศ. 
2565 

-หนวยงานตองแสดงความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณประจำปในขอ o18 อยาง
นอยตองประกอบดวย ความกาวหนาการใชจายงบประมาณ สามารถจัดทำขอมูลเปนแบบรายเดือน/รายไตรมาส/ราย6
เดือน ที่มีขอมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2565 ตองระบุขอมูลใหชัดเจนวาเปนขอมูลใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2565 

-หนวยงานตองแสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน และมีขอมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจาง เชน 
งานที่ซื ้อหรือจาง วงเงินที่ซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลท่ีเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา เปดเผยขอมูลเปนรายเดือนที่ครอบคลุม 6 เดือนแรก
ของปพ.ศ.2565 ตองแสดงขอมูลเปนรายเดือนเทานั้น(กรณีไมมีการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนใดใหเผยแพรวาไมมีการ
จัดซื้อจัดจางในเดือนน้ัน) 

-หนวยงานตองแสดงผลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีขอมูล 1) งบประมาณ
ที่ใชในการจัดซื้อจัดจาง 2) ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ หากไมมี ตองระบุวา “ไมมี” โดยหามตัดหัวขอออก 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.4 การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 
- หนวยงานตองแสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีขอมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อยาง

นอยตองประกอบดวย ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะผล
การวิเคราะหการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเปนรายงานผลของป พ.ศ. 2564  หากไมมีปญหา อุปสรรค 
และขอเสนอแนะ ตองระบุวา “ไมมี” โดยหามตัดหัวขอออก 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 10.1 การดำเนนิการเพื่อปองกันการทุจริต 
- หนวยงานตองแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีสวนรวมของผูบริหารสูงสุดหรือที่รักษาการ

แทนคนปจจุบันในชวงปพ.ศ. 2565 ที่ใหความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาและสงเสริมดานคุณธรรมและโปรงใสและ
เปนการดำเนินการ  

-หนวยงานตองแสดงถึงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาที่ของหนวยงานมีทัศนคติ คานิยมในการ
ปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบตอหนาที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ เปน
การดำเนินการที่หนวยงานเปนผูดำเนินการเองในปพ.ศ.2565 ทั้งน้ีตองมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน 

  ขอกฎหมายและระเบียบ 
  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) เปนการประเมินที ่มีจุดมุ งหมายที ่จะกอใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาดาน
คุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานภาครัฐ โดยถือเปนการประเมินที่ครอบคลุมหนวยงานภาครัฐทั่วประเทศ 
ซึ่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุก



หนวยงานใหความรวมมือและเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาคร ั ฐ  ป งบประมาณ พ.ศ .2561 – 2565 โดยใช แนวทางและเคร ื ่ องม ือการประเม ินตามที ่สำนักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด  
  ขอเสนอเพ่ือพิจารณา 
                     เพ ื ่อให การดำเน ินการประเม ินค ุณธรรมและความโปร งใสในการดำเนินงาน  (Integrity and 
Transparency Assessment) ขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 เปนไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 และสอดคลองกับตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 
เรื่องมาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต (ตัวชี้วัดยอยที่ 10.2) ไดมกีารเปลี่ยนแปลงขอมูลที่หนวยงานตองเปดเผย ขอ 
O42, O43 เห็นสมควร  

1. นำขั้นตอนหรือวิธีการ ไปปฏิบัติเพื่อรองรับการประเมินฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566  
2. แจงทุกสำนัก, กอง ใหทราบโดยทั่วกัน เพื่อดำเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

 

(ลงชื่อ).................. .................................... 
                  (นางสาวภาวิณี   แตคำ) 
               นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 
 
 
 
 

 เรียน  ปลัดเทศบาลตำบลกอ 
- เพ่ือโปรดทราบ 
- นางสาวภาวิณี   แตคำ รายงานการดำเนินตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 

ประจำป 2565 

 
 

                              (ลงชื่อ)...................................................... 
                   (นางลภัสรดา   ดงคำฟู) 
          ผูอำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 

               

 เรียน  นายกเทศมนตรีตำบลกอ 
- เพ่ือโปรดทราบ 

 

(ลงชื่อ) วาท่ีรอยตรี....................... .............................. 
                           (ชัยยุทธ คุณาพรสุจริต) 
                             ปลัดเทศบาลตำบลกอ 
 
 
 



              -ทราบ 

 
(ลงชื่อ).................................................. 

     (นายอุดม  เชียงยศ) 
     นายกเทศมนตรีตำบลกอ 

 
 
 
 
 
 
 
 

“ซื่อสัตยสุจริต มุงผลสมัฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริหารดวยความเปนธรรม” 



 
รายงานผลการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน  
สำนักงานเทศบาลตำบลกอ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

 
 
 



 
คำนำ 

 
ตามที ่ สำนักงาน ป.ป.ช. ไดดำเนินโครงการสงเสริมทองถิ ่นปลอดทุจริต ประจำป พ.ศ.2560 

วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตดวย
การจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหสอดคลองกับการดำเนินการตาม
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560–2564) และเพื่อใหเปนไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่กำหนดใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติ
ฯ ไปสูการปฏิบัติ โดยกำหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และ แผนปฏิบัติราชการประจำป เทศบาลตำบลอุดมธรรม จึง
จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 –2564) ของเทศบาลตำบลกอ     เพื่อกำหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนดานการ ปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆ      ที่เปนรูปธรรมอยาง
ชัดเจน อันจะนำไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการ 
ทุจริตอยางแทจริง นั้น 

เมื ่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  ประจำป 
งบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศแลว เทศบาลตำบลกอ ในฐานะหนวยงานผูรับการประเมิน จึงควรมีการนำผลการ
ประเมินมาพิจารณาถึงสิ่งท่ีควรไดรับการปรับปรุง และพัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ้น สอดรับกับการประเมินตอไป 
 
 
 
 
 
 

งานนิติการ เทศบาลตำบลกอ 
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งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

การนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566  
1. ดาน IIT  
2. ดาน EIT  
3. ดาน OIT  
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รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ  

 

ความเปนมาของการประเมิน 
  กระทรวงมหาดไทยโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดบันทึกขอตกลงความรวมมือกับสำนักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยทาง
สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
การดำเนินงาน (Integrity Assessment) หนวยงานภาครัฐและดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐของสำนักงาน 
ป.ป.ช. เขาดวยกันเพ่ือใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของสำนักงาน ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเปน
การสรางเครื่องมือการประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ (Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ 
(Evidence – Base) เขาดวยกัน โดยมุงหวังใหเกิดการบริหารงานที่โปรงใสและเปนธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ใหมีภาพลักษณที่ดีข้ึนในอนาคต อันจะนำไปสูการสรางความรวมมอืและการสรางเครือขายในการตอตานการทุจริตอยาง
เปนระบบ และสงผลดีตอการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามหลักคุณธรรมและความโปรงใส
นำมาซึ่งประโยชนสุขตอประชาชนและประเทศชาติตอไป 
 

ผลการประเมินคุณธรรมคณุธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ   
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
 



 
 
 

โดยวิเคราะหผลการประเมินแตละตัวชี้วัด ไดดังนี้ 
ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ตองแกไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT)  
1.การปฏิบัติหนาที่                         98.34 คะแนน 
2.การใชงบประมาณ                       95.80 คะแนน 
3.การใชอำนาจ                             96.86 คะแนน 
4.การใชทรัพยสินของราชการ            92.90 คะแนน 
5.การแกไขปญหาการทุจริต               96.08 คะแนน 

ผลคะแนน IIT พบวามีประเด็นท่ีตองปรับปรุงในเรื่องการ
ใชทรัพยสินของราชการ พบวาบุคลากรนำทรัพยสินของ
ราชการไปใชเปนของสวนตัวโดยไมไดขออนุญาต อีกทั้ง
บุคลากรสวนใหญไมทราบหรือรับรูถึงวิธีการในการขอยืม
ใชทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT)  
6.คณุภาพการดำเนินงาน                  94.21 คะแนน 
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร                 91.64 คะแนน 
8.การปรับปรุงการทำงาน                  93.26 คะแนน 

ผลคะแนน EIT พบวา ควรตองปฏิบัติหนาที่เพ่ือระดับ
คุณภาพการดำเนินงาน และพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน รวมทั้งประชาสัมพันธการดำเนินงานเปนระยะ
ตอไป 

แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)  
9.การเปดเผยขอมูล                         83.57 คะแนน 
10.การปองกันการทุจริต                  87.50 คะแนน 

ผลคะแนน OIT พบวา เทศบาลยังไมแสดงชองทางท่ี
บุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียนเก่ียวกับ การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน
ผานทางชองทางออนไลน โดยแยกตางหากจากชองทาง
ทั่วไป เพ่ือเปนการคุมครองขอมูลของผูแจงเบาะแสและ
เพ่ือใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติตามขอ O29 ทั้งนี้ 
สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจาก
เว็บไซตหลักของหนวยงาน   
- แสดงคูมือหรือแนวทางการดำเนินการตอเรื่องรองเรียน
ที่เก่ียวของ กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่ของหนวยงาน โดยมีขอมูลรายละเอียดของการ



ปฏิบัติงาน ยกตัวอยางเชน รายละเอียด วิธีการท่ี
บุคคลภายนอกจะทาการรองเรยีน รายละเอียดขั้นตอน
หรือ วิธีการในการจัดการตอเรื่องรองเรียน สวนงานที่
รับผิดชอบ ระยะเวลา ดำเนินการ เปนตน 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 



 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 



ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ของหนวยงานเทศบาลตำบลกอ 
มีคาคะแนนเทากับ 90.93 คะแนน อยูในระดับ A มรีายละเอียดดังนี้ 

 แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 
การสงเสริมความโปรงใส มีขอเสนอแนะดังนี้ 

หนวยงานตองมีแผนหรือมาตรการปองกันการทุจริตอยางมีคุณภาพ จัดทำมาตรการในการปองกันปญหาการ
ทุจริตของหนวยงานใหชัดเจนและวางแนวทางในการสรางแรงจูงใจแกผูเฝาระวังการทุจริต รวมถึงใหนำขอเสนอแนะของ
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน มาพัฒนาและปรับปรงุหนวยงานของทานใหชัดเจน 

 แบบวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 
การปรับปรุงระบบการทำงาน มีขอเสนอแนะดังนี้ 

1) มีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการใหบริการงานดานตางๆ เชนในที่ประชุมหมูบาน การ
อบรมโครงการตาง ๆ ของเทศบาลตำบลกอ จัดสงเจาหนาใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรูเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ  

2) จัดทำสื่อประชาสัมพันธและเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตหลักของหนวยงานใหงายตอการเขาถึงขอมูล และมีการ
ปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันอยางชัดเจนและตอเนื่อง  

3) การปรับปรุงระบบการทำงาน สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหารและบุคลากรเพื่อรวมกัน
ทบทวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และสงเสริมใหผูรับบริการและประชาชนทั่วไปมีสวนรวมใน
การแสดงความคดิเห็นหรือใหคำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการไดโดยสะดวก 
ที่สำคัญ ตองมีการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานในการปรับปรุงระบบให
ทันสมัยและมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)  
การเปดเผยขอมูล มีขอเสนอแนะดังนี้ 

มีแนวปฏิบัติท่ีดีในการดำเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมนิ ITA  โดยมีบางสวนท่ีตองปรับปรงุหรือ
เปดเผยขอมูลราวรอยละ 5-15 ของตัวชี้วัดหรือขอคำถามทั้งหมด ดังนั้น หนวยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพ่ือนำไปสู
การพัฒนาในจุดท่ียังคงเปนปญหา โดยหากมีการวางแผนแกไขปรับปรุงอยางตอเนื่อง คาดหมายไดวาหนวยงานจะ
สามารถยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปรงใสไดอยางมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสรางความ
เชื่อมั่นศรัทธา สรางความไววางใจแกสาธารณชนไดมากยิ่งข้ึนในปตอๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปดเผย หรือบริหาร
จัดการใหดียิ่งขึ้น ไดแก 

-  แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียนเก่ียวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่
ของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน โดยแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป เพื่อเปนการคุมครองขอมลูของผูแจงเบาะแส
และเพ่ือใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติตามขอ O29 ทั้งนี้ สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซต
หลักของหนวยงาน   

- แสดงคูมือหรือแนวทางการดำเนินการตอเรื่องรองเรียนที่เก่ียวของ กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่ของหนวยงาน โดยมีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอยางเชน รายละเอียด วิธีการที่บุคคลภายนอก
จะทำการรองเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือ วิธีการในการจัดการตอเรื่องรองเรียน สวนงานท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลา 
ดำเนินการ เปนตน  

- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน  และมีขอมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจาง ยกตัวอยางเชน งาน
ที่ซื้อหรือจาง วงเงินท่ีซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจาง รายชื่อ ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงใน การซื้อหรือจาง เปนตน โดยเปน
ขอมูลในระยะเวลาอยางนอย 6 เดือนแรกของปท่ีรับการประเมนิ 



- แสดงผลการสำรวจความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงานที่สอดคลองตามภารกิจหลัก โดยเปนผลการ
ดำเนินงานในปที่ผานมา 

- เปดโอกาสใหผูรบับริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีข้ึน 

- กำกับติดตามการทำงานของเจาหนาท่ีของหนวยงานวามีการติดตอ ปฏิบัติงาน และใหบริการแกประชาชน
เปนไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด 

- เพ่ิมการปรับปรงุวิธีการและ ขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบรกิารใหดีขึ้น 
- สงเสริมการเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่เขาถึงงาย ไมซับซอน และเพ่ิมชองทางท่ีหลากหลายมากขึ้น 
- เพ่ิมมาตรการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยจากประชาชนเก่ียวกับการดำเนินงานใหชัดเจนมากขึ้น 
- สงเสริมการใหความรูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหนวยงานของทานในการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง 
- สงเสริมการประชาสัมพันธและใหขอมูลเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำปของหนวยงานของทาน

มากขึ้น 
- สงเสริมการทำงานที่คำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก 
- เพ่ิมกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีข้ึน 
 

ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในปงบประมาณ พ.ศ.2566 
 จากการประชุมของเทศบาลตำบลกอ เม่ือวันท่ี 3 มกราคม 2566 ผูบริหารและเจาหนาที่ไดรวมกันพิจารณา
เพ่ือกำหนดมาตรการในการสงเสริมคณุธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตำบลกอ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ดังนี้ 
มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ การติดตามผล 
1.สงเสรมิการทำงาน
ที่คำนึงถึงประโยชน
ของประชาชนและ
สวนรวมเปนหลัก 

1.สงเสรมิฐานคดิ
แยกแยะประโยชน
สวนตัวและประโยชน
สวนรวมในรูปแบบการ
จัดประชุม 

สำนักปลัด ตลอดป 66 รายงานการประชุม
พนักงานเทศบาล
ตำบลกอ 
ประจำเดือน 
ธันวาคม 2566 

2.เพิ่มการปรับปรุง
วิธีการและ ข้ันตอน
การดำเนินงาน/การ
ใหบริการใหดีขึ้น 

1.จัดทำประกาศและ
มาตรการการลดขั้นตอน
ในการใหบริการ (ซึ่งใน
ปจจุบันทางเทศบาลได
ดำเนินการลดข้ันตอนใน
การติดตอกับสวน
ราชการในสังกัดเทศบาล
ตำบลกอ จากเดิมใช
สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนและสำเนา
ทะเบียนบานของ
ประชาชนผูมาติดตอใน
แตละสวนงาน ซึ่งใน
ปจจุบันมีการใชเพียง
บัตรประจำตัวประชาชน
เสียบในเคร่ือง Smart 

1.สำนักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองชาง 
4.กองสวัสดิการ
สังคม 
5.กอง
ยุทธศาสตรและ
งบประมาณ 

ตลอดป 66 รายงานผลและ
เอกสารตางๆ 



card เพ่ือลดข้ันตอนใน
การปฏิบัติงานและ
ใหบริการ) 
2.การใหบริการโดยใช
ระบบ IT ทางเทศบาล
ตำบลกอ มีชองทางการ
ใหบริการและมีแบบ
สำรวจความพึงพอใจ
และแสดงความคิดเห็น
ทางชองทาง Facebook 
LINE 

3.ชองทางที่
บุคคลภายนอก
สามารถแจงเรื่อง
รองเรียนเกี่ยวกับ 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่ของ
หนวยงานผานทาง
ชองทางออนไลน 

1.แตงตั้งคะทำงานจัดทำ
มาตรการและเพ่ิม
ชองทางในเว็ปไซด 

1.สำนักปลัด 
2.กอง
ยุทธศาสตรและ
งบประมาณ 

ตลอดป 66 รายงานผลและ
เอกสารประกอบ
ตางๆ พรอมทั้ง
ตรวจสอบในเว็ปไซด 

 
********************************** 


