
บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

ที่ ลพ 55605/                                                 วันที่   10  มกราคม  2565 
เร่ือง   รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  
         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
เรียน  ปลัดเทศบาลตำบลก้อ/ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ 

  เรื่องเดิม 
   ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and 
Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ปรากฎผลการ
ประเมินระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส (ITA) ของเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีคะแนนรวม 92.41 อยู่
ในระดับ A มีรายละเอียด ดังนี้  

จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ประจำปี 2564” ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 
2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด  คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
จำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด IIT OIT  ซึ่งสะท้อน 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่าง
ชัดเจน การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ายต่อการ
เข้าถึง  

ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด EIT จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งข้ึนในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ 

แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรดำเนินการดังนี้ 1) คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 
3) การปรับปรุงระบบการทำงาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก 

ที่สำคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการ
ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ข้อเท็จจริง 
  การประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่ ง ใสในการดำเน ินงาน (Integrity and Transparency 
Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น นั ้น มีการประเมินในทุกๆ ปีงบประมาณ และเป็นการประเมิน
แบบต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การประเมิน ITA  ในตัวชี้วัดที่ 10 การ
ป้องกันการทุจริต เรื่องมาตรการภายในหน่วยงานเพื่อป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2) โดยกำหนดให้หน่วยงาน
ต้องเปิดเผย ดังนี้ 



  -2- 
ข้อ O43/.. 

 
ข้อ O42 หน่วยงานต้องแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564 และต้องจัดทำมาตรการภายในเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ 
  ข้อ O43 หน่วยงานต้องกำกับติดตามการดำเนินงานตามมาตรการภายในในการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน/การปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ตามข้อ O42 
ผู้รับผิดชอบ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากผลการการประเมินฯ  เพ่ือนำมาสู่ขั้นตอนหรือวิธีการ ที่จะดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรากฏตามเอกสารแนบ 

  ข้อกฎหมายและระเบียบ 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินที ่มีจุดมุ ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ 
ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขอ งหน่วยงาน
ภาคร ัฐ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 โดยใช ้แนวทางและเคร ื ่ องม ือการประเมินตามที ่ สำน ักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด  
  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
                     เพื ่อให ้การดำเน ินการประเม ินคุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงาน  (Integrity and 
Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 และสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
เรื่องมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2) ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่หน่วยงานต้องเปิดเผย ข้อ 
O42, O43 เห็นสมควร  

1. นำขั้นตอนหรือวิธีการ ไปปฏิบัติเพื่อรองรับการประเมินฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
2. แจ้งทุกสำนัก, กอง ให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 

(ลงชื่อ)..................  .................................... 
                  (นางสาวภาวิณี   แต้คำ) 
               นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 
 
 
 



 เรียน  ปลัดเทศบาลตำบลก้อ 
- เพ่ือโปรดทราบ 
- นางสาวภาวิณี   แต้คำ รายงานการดำเนินตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ 

ประจำปี 2563 
 
 

                              (ลงชื่อ)...................................................... 
                   (นางลภัสรดา   ดงคำฟู) 
          ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 

               

 เรียน  นายกเทศมนตรีตำบลก้อ 
- เพ่ือโปรดทราบ 

 

(ลงชื่อ)....................... .............................. 
           (นางสาวภัทรวดี เจตน์จิรันตน์) 
     ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน 
               ปลัดเทศบาลตำบลก้อ 
 

              -ทราบ 

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

     (นายชุมพร   มะโน) 
     นายกเทศมนตรีตำบลก้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 

“ซื่อสัตยส์ุจริต มุ่งผลสมัฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริหารด้วยความเป็นธรรม” 



 
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน  
สำนักงานเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

 
 
 



 
คำนำ 

 
ตามที ่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ ่นปลอดทุจริต ประจำปี พ.ศ.2560 

วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตด้วย
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560–2564) และเพื่อให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และ แผนปฏิบัติราชการประจำปี เทศบาลตำบลอุดมธรรม จึง
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 –2564) ของเทศบาลตำบลก้อ     เพื่อกำหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนด้านการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ      ที่เป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตอย่างแท้จริง นั้น 

เมื ่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศแล้ว เทศบาลตำบลก้อ ในฐานะหน่วยงานผู้รับการประเมิน จึงควรมีการนำผลการ
ประเมินมาพิจารณาถึงสิ่งที่ควรได้รับการปรับปรุง และพัฒนาไปในแนวทางที่ดีข้ึน สอดรับกับการประเมินต่อไป 
 
 
 
 
 
 

งานนิติการ เทศบาลตำบลก้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 
 
 หน้า 
คำนำ  
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  
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งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

การนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
1. ด้าน IIT  
2. ด้าน EIT  
3. ด้าน OIT  
ภาคผนวก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  

 
ความเป็นมาของการประเมิน 
  กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทาง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
การดำเนินงาน (Integrity Assessment) หน่วยงานภาครัฐและดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน 
ป.ป.ช. เข้าด้วยกันเพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็น
การสร้างเครื่องมือการประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence – Base) เข้าด้วยกัน โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคต อันจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
เป็นระบบ และส่งผลดีต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส
นำมาซึ่งประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป 
 
ผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

 
 



 
 

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
1.การปฏิบัติหน้าที่                         98.42 คะแนน 
2.การใช้งบประมาณ                       94.90 คะแนน 
3.การใช้อำนาจ                             96.48 คะแนน 
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ            94.72 คะแนน 
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต               98.26 คะแนน 

ผลคะแนน IIT พบว่ามีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่องการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ พบว่าบุคลากรนำทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้เป็นของส่วนตัวโดยไม่ได้ขออนุญาต อีกท้ัง
บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือรับรู้ถึงวิธีการในการขอยืม
ใช้ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
6.คุณภาพการดำเนินงาน                  86.50 คะแนน 
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร                 89.48 คะแนน 
8.การปรับปรุงการทำงาน                  85.41 คะแนน 

ผลคะแนน EIT พบว่า ควรต้องปฏิบัติหน้าที่เพ่ือระดับ
คุณภาพการดำเนินงาน และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเป็นระยะ
ต่อไป 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
9.การเปิดเผยข้อมูล                         86.64 คะแนน 
10.การป้องกันการทุจริต                100.00 คะแนน 

ผลคะแนน OIT พบว่า เทศบาลยังไม่แสดงช่องทางที่
บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทาง
ทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและ
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามข้อ O29 ทั้งนี้ 
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน   
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
ที่เก่ียวข้อง กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของการ
ปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น รายละเอียด วิธีการที่
บุคคลภายนอกจะทาการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอน
หรือ วิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่
รับผิดชอบ ระยะเวลา ดำเนินการ เป็นต้น 



 
 

 





 
 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงานเทศบาลตำบลก้อ 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 92.41 คะแนน อยู่ในระดับ A มีรายละเอียดดังนี้ 

➢ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
การส่งเสริมความโปร่งใส มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

หน่วยงานต้องมีแผนหรือมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างมีคุณภาพ จัดทำมาตรการในการป้องกันปัญหาการ
ทุจริตของหน่วยงานให้ชัดเจนและวางแนวทางในการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เฝ้าระวังการทุจริต รวมถึงให้นำข้อเสนอแนะของ
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มาพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงานของท่านให้ชัดเจน 

➢ แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
การปรับปรุงระบบการทำงาน มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1) มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ เช่นในที่ประชุมหมู่บ้าน การ
อบรมโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลก้อ จัดส่งเจ้าหน้าให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ  

2) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการ
ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง  

3) การปรับปรุงระบบการทำงาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกัน
ทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก 
ที่สำคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้
ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

➢ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
การเปิดเผยข้อมูล มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

มีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA  โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือ
เปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-15 ของตัวชี้วัดหรือข้อคำถามทั้งหมด ดังนั้น หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพ่ือนำไปสู่
การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะ
สามารถยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหาร
จัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 

-  แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามข้อ O29 ทั้งนี้ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน   

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น รายละเอียด วิธีการที่บุคคลภายนอก
จะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือ วิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ดำเนินการ เป็นต้น  



- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  และมีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งาน
ที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงใน การซื้อหรือจ้าง เป็นต้น โดยเป็น
ข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีที่รับการประเมิน 

- แสดงผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานที่สอดคล้องตามภารกิจหลัก โดยเป็นผลการ
ดำเนินงานในปีที่ผ่านมา 

- เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

- กำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่ประชาชน
เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด 

- เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีข้ึน 
- ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพ่ิมช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น 
- เพ่ิมมาตรการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น 
- ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่าน

มากขึ้น 
- ส่งเสริมการทำงานที่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
- เพ่ิมกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 จากการประชุมของเทศบาลตำบลก้อ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณา
เพ่ือกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ดังนี้ 
มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ การติดตามผล 
1.ส่งเสริมการทำงาน
ที่คำนึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก 

1.ส่งเสริมฐานคิด
แยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวมในรูปแบบการ
จัดประชุม 

สำนักปลัด ตลอดปี 65 รายงานการประชุม
พนักงานเทศบาล
ตำบลก้อ 
ประจำเดือน 
ธันวาคม 2565 

2.เพ่ิมการปรับปรุง
วิธีการและ ขั้นตอน
การดำเนินงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น 

1.จัดทำประกาศและ
มาตรการการลดขั้นตอน
ในการให้บริการ (ซึ่งใน
ปัจจุบันทางเทศบาลได้
ดำเนินการลดขั้นตอนใน
การติดต่อกับส่วน
ราชการในสังกัดเทศบาล
ตำบลก้อ จากเดิมใช้
สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนและสำเนา
ทะเบียนบ้านของ
ประชาชนผู้มาติดต่อใน

1.สำนักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองสวัสดิการ
สังคม 
5.กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

ตลอดปี 65 รายงานผลและ
เอกสารต่างๆ 



แต่ละส่วนงาน ซึ่งใน
ปัจจุบันมีการใช้เพียง
บัตรประจำตัวประชาชน
เสียบในเครื่อง Smart 
card เพ่ือลดขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานและ
ให้บริการ) 
2.การให้บริการโดยใช้
ระบบ IT ทางเทศบาล
ตำบลก้อ มีช่องทางการ
ให้บริการและมีแบบ
สำรวจความพึงพอใจ
และแสดงความคิดเห็น
ทางช่องทาง Facebook 
LINE 

3.ช่องทางที่
บุคคลภายนอก
สามารถแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับ 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ 

1.แต่งตั้งคะทำงานจัดทำ
มาตรการและเพ่ิม
ช่องทางในเว็ปไซด์ 

1.สำนักปลัด 
2.กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

ตลอดปี 65 รายงานผลและ
เอกสารประกอบ
ต่างๆ พร้อมทั้ง
ตรวจสอบในเว็ปไซด์ 

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


