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องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุร ี

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนนิของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 
------------------------------------------------------ 

การที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินโครง  เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตระยะที่ 
3  พ.ศ. 2560 - 2564  ซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดย
มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
หน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ. ศ. 
2562  ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  3 เครื่องมือ  เครื่องมือโดย 
โดยสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเลนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 

ตัวช้ีวัด ผลคะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 1  การปฏิบัติหน้าที่ 96.32 
ตัวชี้วัดที่ 2  การใช้งบประมาณ 89.05 
ตัวชี้วัดที่ 3  การใช้อ านาจ 86.78 
ตัวชี้วัดที่ 4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ 86.17 
ตัวชี้วัดที่ 5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต 85.61 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภาพการด าเนินงาน 85.26 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 83.01 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 81.74 
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 64.06 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 12.50 

คะแนนเฉลี่ย 67.10 
ระดับผลการประเมิน C 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนนิของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน ประจ าปี
ประมาณ พ.ศ. 2562  โดยภาพรวมได้คะแนน 67.1 อยู่ในระดับ C  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลนได้ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อขับเคลื่อนมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

แบบ ตัวช้ีวัด ประเด็นที่ต้องปรับปรุง ผลการด าเนินงาน 
IIT ตัวชี้วัดที่ 2                

การใช้งบประมาณ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและ
เปิดเผยอย่างโปร่งใส รวมถึงกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุและการตรวจรับ
พัสดุนอกจากนี้ควรให้ความส าคัญกับการเปิด
โอกาสบุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

-มีการรายงานผลในที่ประชุมคณะ
ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ
เป็นประจ าทุกเดือน 
-น ากระบวนการที่เก่ียวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของ 
อบต. 

EIT ตัวชี้วัดที่ 8                 
การปรับปรุง
กระบวนการท างาน 

การปรับปรุงการท างาน ทั้งการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของ
หน่วยงาน โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้าร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้สอดคล้อง
กับความต้องการและควรให้ความส าคัญกับ
การปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใส
มากขึ้น 

-ได้ด าเนินการจัดท าโครงกา
ปรับปรุงกระบวนการท างานหรือ
ลดขั้นตอนการท างานหรือการ
บริหารเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 มีการจัด
ประชุมชี้แจงหัวหน้าส่วนราชการ
ในการทบทวนปรับปรุงภารกิจและ
ระยะเวลาในการให้บริการ
ประชาชน และมีการ
ประชาสัมพันธ์ประกาศฯ การ
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการประชาชนผ่านทางเว็ป
ไซต์ของหน่วยงาน รวมไปถึงการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 
 
 
 
 



แบบ ตัวช้ีวัด ประเด็นที่ต้องปรับปรุง ผลการด าเนินงาน 
   -มีการประชาสัมพันธ์คู่มือการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และคู่มือ
การให้บริการประชาชนผ่าน
ทางเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 
 
-มีการก าหนดมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้มีความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต มิให้เกิดความ
เสียหารต่อองค์กร 

OIT ตัวช้ีวัดที่ 9               
การเปิดเผยข้อมูล 

O8 Social Network 
O11 รายงานก ากับติดตามการด าเนินงาน
ประจ าปีรอบ 6 เดือน 
O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ 
O19รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีรอบ 6 เดือน 
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุประจ าปี 
O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประจ าปี 
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 
 
 

ได้ด าเนินการประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือน าข้อมูลข่าวสารที่
ประชาชนควรทราบ 
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็ปไซค์ของ
หน่วยงานเรียร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ตัวช้ีวัด ประเด็นที่ต้องปรับปรุง ผลการด าเนินงาน 
OIT ตัวช้ีวัดที ่10      

การป้องกันการ
ทุจริต 

O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจ าปี 
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
O40 รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปีรอบ 6 
เดือน 
O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี 
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

-ได้ด าเนินการก าหนดมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้มี
ความโปร่งใส และป้องปรามการ
ทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อ
องค์กร และได้ด าเนินการแจ้งเวียน
ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ 
เพ่ือยึดถือปฏิบัติและได้มีการ
เผยแพร่ลงเว็ปไซค์ให้ประชาชน
ทราบแล้ว 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


