
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ                                        

ท่ี   นธ 78401/- วันท่ี    1  มีนาคม  2565           

เร่ือง  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงานขององค์กร   
         ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประจำปีงบประมาณ  2564 

เรียน นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลเอราวัณ 

1. เรื่องเดิม 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   (สำนักงาน 
ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถ่ิน  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.  2565  (ITA)  ของหน่วยงานภาครัฐที่รับการประเมินจะได้รับทราบผลการประเมิน  
เพื่อให้เกิดความตระหนักและนำไปสู่การพัฒนาตนเอง  เพื่อให้การดำเนินการของภาครัฐเป็นไปอย่างมี
คุณธรรมและโปร่งใส  ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ซึ่งจะมีการประเมินโดยการนำข้อมูลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน  การนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณของหน่วยงาน
และการยืนยันข้อมูลโดยผู้บริหาร  นั้น 

2. ข้อเท็จจริง 

   ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  ( OIT )  ข้อ  42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  มีองค์ประกอบด้านข้อมูล  กล่าวคือ 

- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ  ในปี  พ.ศ.  2564 

- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์  เช่น  ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้อง
แก้ไขโดยเร่งด่วน  ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น  แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงาน  เป็นต้น 

- มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสง่เสรมิคุณธรรมและความโปรง่ใสภายในหน่วยงานให้ดข้ึีน  
ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะหฯ์  โดยมีรายละเอียดต่างๆ  เช่น  การกำหนดผู้รับผดิชอบหรือผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการ
รายงานผล  เป็นต้น 

พร้อมทั้งนำไฟล์เอกสารไปติดตั้งไว้เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลทางหน้า   website  หลัก
ของหน่วยงานเพื่อใช้ในการเชื่อมโยง  URL  ไปสู่แหล่งที่อยู่ของข้อมูลนั้นๆ  ในการตอบแบบสำรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะต่อไป 
  สำหรับการรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง  10  ตัวชี้วัด  ได้แก่  (1)  การ
ปฏิบัติหน้าที่  (2) การใช้งบประมาณ  (3)  การใช้อำนาจ  (4)  การใช้ทรัพย์สินของราชการ  (5)  

/การแก้ไข...  
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การแก้ไขปัญหาการทุจริต  (6)  คุณภาพการดำเนินงาน  (7)  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  (8)  การปรับปรุง
ระบบการทำงาน  (9)  การเปิดเผยข้อมูล  และ  (10)  การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้
ของผู ้มีส่วนได้เสียภายใน  (Internal)  การรับรู้ของผู ้รับบริการ  ผู ้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก  (External)  และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  (Open  Data)                  
ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  
อีกทั้งสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนเตรียมการประเมินในรอบปีงบประมาณถัดไปในการ
ยกระดับคะแนนและคุณภาพของหน่วยงาน 

3.  ข้อเสนอ/พิจารณา 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกกองทราบต่อไป 
 
 

(ลงช่ือ) 
  (นางสุนิสา  บริบูรณ์สุข) 

                  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
 

(ลงช่ือ) 
          (นางปภาดา  ทรัพย์สุข) 
                          หัวหน้าสำนักปลัด 
 

ความคิดเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ 
............................................................................................................................. ............................................ 
......................................................................................................................................................................... 
 

(ลงช่ือ) 
              (นายอุสมาน  อาแซ) 

   ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ 
 

ความคิดเห็นของนายกองค์การบรหิารส่วนตำบลเอราวัณ 
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................... ............................................................................ 
 

(ลงช่ือ) 
          (นายอวิรุทธ์  ยาเซ็ง) 

  ตำแหน่ง  นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลเอราวัณ 



ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น 
 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
1) มีแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับ
การใช้ทรัพยส์ินของราชการ
ที่ถูกต้อง 

-จัดทำแนวทางการปฏิบัต ิ ทุกหน่วยงาน -รายงาน
ความก้าวหน้าและ
สรปุผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

2) การให้ความรูเ้กี่ยวกบั
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

-จัดฝึกอบรมหรือประชุมพนักงาน
ของหน่วยงานในการให้ความรู้
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

สำนักปลัด  

3) ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปรง่ใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 

-รณรงค์ให้ความรูเ้รือ่งการประเมิน
คุณธรรมและความโปรง่ใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ผ่านสื่อสังคมออนไลนห์รอืสื่อ
สารสนเทศของหน่วยงาน 
 

สำนักปลัด  

4) การจัดทำหลักเกณฑ์ข้อ
ปฏิบัติในการยมืทรพัย์สิน
ของทางราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

-มีการจัดทำหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติ
ในการยืมทรัพยส์ินของทางราชการ
ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บุคลคล
ภายนอกและภายในหน่วยงาน
อย่างชัดเจน 
 

กองคลงั  

5) การเปิดเผยข้อมลู
ข้อเท็จจรงิแกผู่้มาใช้บรกิาร
อย่างถูกต้องตรงไปตรงมา
และมีแนวทางในการใหผู้้มา
ติดต่อ อย่างโปรง่ใส 
 

-จัดทำประกาศกำหนดมาตรการ
ต่างๆ เช่น การไม่รบัสินบน
ของขวัญของรางวัล มาตรการ
ป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนร่วม เป็นต้น 
 

ทุกหน่วยงาน   

6) เปิดโอกาสให้ผูร้ับบริการ
หรือผู้มสี่วนได้เสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรบัปรุงการ
ดำเนินงาน 

-ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ร้องเรียน การให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อใหบุ้คลากรและสาธารณชน
รับทราบอย่างกว้างขวาง  
-เพิ่มช่องทางในการร้องเรียนทุจริต 
ขณะเดียวกันต้องมีมาตรการในการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียนอย่างมีคุณภาพ 
 

สำนักปลัด   



มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
7) มีการหมอบหมายงาน 
การปฏิบัตงิาน รวมถึงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามระดับคุณภาพงาน โดย
ไม่เลือกปฏิบัต ิ

-สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ
เกณฑ์การประเมินและการทำงาน 
-ผู้บรหิารเน้นย้ำในที่ประชุมเรื่อง
การประเมินเพือ่เพิม่การตระหนัก
ให้กับผู้ประเมิน 
-การปรบัปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การใหบ้ริการ 
 

ทุกหน่วยงาน  

8) การรบัรูเ้กี่ยวกับแผนการ
ใช้จ่ายเงิน แผนการจัดซื้อจัด
จ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีของหน่วยงาน 

-สร้างการรบัรูเ้กี่ยวกบัแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจำปีให้
บุคลากรในหน่วยงานทราบ 
-เปิดโอกาสใหบุ้คลากรภายใน
หน่วยงานมสี่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ในรูปแบบการแตง่ตั้งเป็น
คณะกรรมการชุดต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
 

กองคลงั  

9) การสร้างคุณภาพในการ
ปฏิบัติหรือการให้บริการ 

-มีระยะเวลาและข้ันตอนการ
ปฏิบัติ/การให้บริการอย่างชัดเจน 
-สร้างจิตสำนึกแก่พนักงานใน
หน่วยงาน มุ่งสร้างการปฏิบัติอย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
 

ทุกหน่วยงาน   

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรให้ความสำคัญกับการกำหนดผู้รับผิดชอบในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ให้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความรับผิดชอบมีความทุ่มเท
ต่อองค์กร และสามารถประสานงานกับหน่วยงานย่อยต่างๆ ทั้งในการวางแผนการดำเนินการ การเตรียม
หลักฐานได้ 

2) หน่วยกำกับดูแล ควรสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเช่ือมโยงกิจกรรมด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาท้องถิ่นในลักษณะการผนวก
กับงานประจำที่ดำเนินการอยู่แล้ว เช่น การเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการกิจกรรมคุณธรรมความ
โปร่งใสเข้ากับภารกิจประจำ กำหนดตัวชี้วัดการบูรณาการ กิจกรรมคุณธรรมความโปร่งใสเข้ากับภารกิจ
ประจำ เป็นต้น 

3) ควรมีนโยบายส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพัฒนาคู่มือการดำเนินงานให้ 
ครอบคลุมทุกภารกิจหลัก เพื่อเผยแพร่ให้แก่ประชาชนได้รับทราบ โดยการจดัฝึกอบรมเจา้หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการพัฒนาคู่มือการดำเนินงานตามภารกิจหลกัหรือการพัฒนาคู่มือการดำเนินภารกจิ
ต้นแบบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่างๆ นำไปปรับประยุกต์ให้เข้ากับบริบทงานของแต่ละแห่ง 



4) ควรกำหนดหรือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เป็นหัวข้อหนึ ่งของการรายงานผลการ
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งรายงานต่อจังหวัด 

5) หน่วยกำกับดูแลควรเป็นเจ้าภาพในการจัดนิทรรศการหรือสัปดาห์เสนอผลงาน หรือ 
แนวปฏิบัติที่ดีด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการ
ดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล และแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นไปประยุกต์ใช้ 

6) ควรมีการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 
องค์กร ทั้งระหว่างองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด้วยกัน หรือองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน เพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดี การทำงานร่วมกันจะส่งเสริมให้เกิดกลไกการ
ตรวจสอบการทำงานที่โปร่งใสที่มีความยั่งยืน 

7) ควรมีการหารือและร่วมกันกำหนดเป็นนโยบายระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน 
จังหวัดต่อการเข้ารับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

8) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ควร
พัฒนาระบบผู้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสให้เป็นผู ้ประเมินที ่ผ่านกระบวนการประเมินอย่างมี
ประสิทธิภาพ 


