
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

ที่   นน 79601 / ……………..                ลงวันที่   29    มีนาคม  2565 

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี   
  
      ตามที่สำนักปลัด ได้รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน                       
ของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2564 และได้กำหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ตามบันทึกข้อความ เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ลงวันที่ 27 มกราคม 
2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้  
        ข้อเสนอแนะในการจัดทำหรือปรับปรุงมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรม   
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 

-ฝึกอบรมหรือประชุม
พนักงานเพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
และเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน 
-ประกาศมาตรการเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม              
ความโปร่งใส ในการ
ปฏิบัติงาน 

สำนักปลัด รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผลให้ผู้บริหาร

ทราบ 

ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและ            
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐผ่านสื่อสังคมออนไลน์
หรือสื่อสารสนเทศ                
ของหน่วยงาน 

สำนักปลัด รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผลให้ผู้บริหาร

ทราบ 

การปรับปรุงระบบ     
การทำงาน 

-จัดทำมาตรการลดขั้นตอน
ในการให้บริการ เช่น          
การให้บริการ  
ณ จุด เดียว (One Stop 
Service) การให้บริการ            
โดยใช้ระบบ IT 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผลให้ผู้บริหาร

ทราบ 

                                                 / ตารางข้อเสนอแนะต่อ........... 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
 -จัดทำขั้นตอนและ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน/
การให้บริการอย่างชัดเจน 
สร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงาน
ในหน่วยงานให้บริการต่อ
ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ
อย่างเท่าเทียมกัน              
ไม่เลือกปฏิบัติ 
-ให้ข้อมูลผู้มารับบริการหรือ
ผู้มาติดต่ออย่างถูกต้อง 

  

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตเป็นการเฉพาะ
ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

จัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต             
เป็นการเฉพาะผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

สำนักปลัด รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผลให้ผู้บริหาร

ทราบ 

E-Service เพ่ือช่องทางการบริหารแบบ 
E-Service ผ่านทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

สำนักปลัด รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผลให้ผู้บริหาร

ทราบ 
หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

จัดทำประกาศหลักเกณฑ์
การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร หลักเกณฑ์การ
บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
หลักเกณฑ์การพัฒนา
บุคลากร หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากร หลักเกณฑ์การให้
คุณให้โทษ และการสร้าง
ขวัญกำลังใจ 

สำนักปลัด รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผลให้ผู้บริหาร

ทราบ 

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรได้รับทราบ
อย่างชัดเจน การเผยแพร่
ข้อมูล เข้าถึงได้ง่ายไม่
ซับซ้อน และมีช่องทาง
หลากหลาย สร้างการรับรู้ 
ให้ผู้มาติดต่อหรือรับบริการ
สามารถแสดงความคิดเห็น    
ติชม ร้องเรียนต่อการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้ 

สำนักปลัด รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผลให้ผู้บริหาร

ทราบ 

                                                              / ตารางข้อเสนอแนะต่อ........... 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
การขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

จัดกิจกรรมที่แสดงถึงการ
ขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

สำนักปลัด รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผลให้ผู้บริหาร

ทราบ 

 
 สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภารครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ เครื่องมือหนึ่ง โดยเป็น
เครื่องมือในเชิงบวก ที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์ มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือ              
ตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ หน่วยงานภาครัฐทั่วไปประเทศได้รับทราบถึงสถานะ และปัญหา
การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้ จะช่วยให้หน่วยงานภาครั ฐสามารถ
นำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวย                      
ความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเป็นเครื่องมือในการยกระดับ
มาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ และแผนแม่บทภายในยุทธศาสตร์ชาติประเด็นเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต                 
และประพฤติมิชอบ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมิน คุณธรรมการดำเนินงาน การป้องกัน  
การทุจร ิต ในองค์กรและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ แต่ย ังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัต ิงาน                         
และการให้บริการประชาชน เพ่ือให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไป
จัดทำแนวทางมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบการทำงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองลี ต่อไป   
         องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จึงได้นำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน                 
ของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปี พ.ศ.2564 มาเป็นแนวทาง                 
ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ 
สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ด ีย ิ ่งข ึ ้น ในปี พ.ศ.2565                   
โดยได้ดำเนินการตามมาตรการที่ได้เสนอไว้ตามรายละเอียดข้างชนดังนี้ 
        ผลการดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 
สถานะการดำเนินงาน 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 

-ฝึกอบรมหรือประชุม
พนักงานเพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและเสริมสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน  

  ดำเนินการแล้ว  
ตรวจสอบข้อมูลได้ผ่านเว็บไซต์ 
https://www.muanglee.com/ 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 
สถานะการดำเนินงาน 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 -ปรับปรุงประกาศมาตรการ
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

  ดำเนินการแล้ว  
ตรวจสอบข้อมูลได้ผ่านเว็บไซต์ 
https://www.muanglee.com/ 

ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศของ
หน่วยงาน 

  ดำเนินการแล้ว  
ตรวจสอบข้อมูลได้ผ่านเว็บไซต์ 
https://www.muanglee.com/ 

การปรับปรุงระบบ
การทำงาน 

-จัดมาตรการลดขั้นตอนในการ
ให้บริการ เช่น การให้บริการ  
ณ จุดเดียว (One Stop 
Service) การให้บริการ 
โดยระบบ IT 
-จัดทำขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
อย่างชัดเจน 
-สร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงาน 
ในหน่วยงานให้บริการต่อ
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่ออย่าง
เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 
-ให้ข้อมูลผู้มารับบริการหรือ 
ผู้มาติดต่ออย่างถูกต้อง 

  ดำเนินการแล้ว  
ตรวจสอบข้อมูลได้ผ่านเว็บไซต์ 
https://www.muanglee.com/ 

ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
เป็นการเฉพาะผ่าน
เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

จัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตเป็นการ
เฉพาะผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

  ดำเนินการแล้ว  
ตรวจสอบข้อมูลได้ผ่านเว็บไซต์ 
https://www.muanglee.com/ 

E-Service เพ่ิมช่องทางการบริการแบบ  
E-Service ผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

  ดำเนินการแล้ว  
ตรวจสอบข้อมูลได้ผ่านเว็บไซต์ 
https://www.muanglee.com/ 

หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 

  ดำเนินการแล้ว  
ตรวจสอบข้อมูลได้ผ่านเว็บไซต์ 
https://www.muanglee.com/ 

                                              / ตารางผลการดำเนินการ.............       






