
 
 
 
 

 
 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม ่
อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
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มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
------------------------------------------ 

หลักการและเหตุผล 

    ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)                 
ได้ดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITAS) เพ่ือให้หน่วยงานได้รับทราบผลการประเมิน และ
ใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง ประกอบกับคณะรัฐมนตรีในการประชุม
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 โดยใช้แนวทางและ
เครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งกำหนดตัวชี้วัด คือ ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (85 คะแนนขึ้นไป) และในปี 
พ.ศ. 2561-2565 ได้กำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 80 นั้น 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  มีทั้งหมด  3  ส่วน  ประกอบด้วย 
  1. แบบวัดการรับรู้ของผู้ มีส่ วนได้ส่ วน เสียภายใน ( Internal Integrity & Transparency 

Assessment : IIT)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง 
ประกอบด้วย ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
     2.  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity & Transparency 
Assessment : EIT)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่
ประเมิน  ประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน  ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดปรับปรุงระบบ
การทำงาน 
    3 .  แบ บ ตรวจการ เปิ ด เผยข้ อมู ล ส าธารณ ะ (Open Data Integrity & Transparency 
Assessment : OIT)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต 
 
ผลการประเมิน  
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  
    สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ประกาศ
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามประกาศสำนักงาน 
ป.ป.ช. ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562   
  ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่                   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีค่าคะแนนเท่ากับ 69.11 คะแนน  อยู่ในระดับ C    โดยมีรายละเอียดผล
คะแนนรายตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 90.32 IIT 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 87.67 IIT 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 85.51 IIT 
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ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 85.37 IIT 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 85.04 IIT 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 80.33 EIT 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 79.73 EIT 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 78.53 EIT 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 58.56 OIT 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 37.50 OIT 

คะแนนสูงสุด 90.32 คะแนน  คะแนนต่ำสุด  37.50 คะแนน    

โดยมีข้อเสนอแนะจากการประเมิน  ดังนี้ 
 

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
   แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีข้อเสนอแนะดังนี้  

หน่วยงานต้องจัดทำข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็น
ประโยชน์ส่วนตัว มีการจัดทำประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้
บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน 

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
 หน่วยงานต้องมีมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว (one stop service) 
การให้บริการโดยใช้ระบบ IT จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
   การป้องกันการทุจริต มีข้อเสนอแนะดังนี้ ในด้านการป้องกันการทุจริต ผู้บริหารควรแสดงเจตจำนงหรือ
คำมั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจำปีให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน 
มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity & Transparency Assessment : IIT) 
ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม ่ มีดังนี ้

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 90.32 IIT 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 87.67 IIT 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 85.51 IIT 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 85.37 IIT 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 85.04 IIT 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแกผู่้มาติดตอ่ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 80.67 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแกผู่้มาติดตอ่ท่ัว ๆ ไป กับผู้มาตดิต่อท่ีรูจ้ักเปน็การส่วนตัว
เท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

  81.09 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของทา่น มีพฤติกรรมในการปฏิบตัิงานตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 80.19 

I4 บุคลกรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏบิัติงาน การอนุมัติ 
อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม ่

100.00 
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I5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระสำคญัต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนยีม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่ง
ดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา หรือไม ่

100.00 

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม ่

100.00 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 69.69 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังตอ่ไปนี้ มากน้อยเพียงใด  85.84 

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 97.17 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินท่ีเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่า
เดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

 99.06 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจดัซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 

92.90 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

81.38 

I13 ผู้บังคับบญัชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 76.43 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด 72.60 

I15 ผู้บังคับบญัชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่าง
เป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

74.54 

I16 ผู้บังคับบญัชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทำธุระส่วนตัวของผูบ้ังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 93.40 

I17 ผู้บังคับบญัชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจรติ มากน้อยเพียงใด   98.11 

I18 การบริหารงานบุคคลของหนว่ยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 97.16 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพยส์ินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุม่หรือพวกพ้อง 
มากน้อยเพียงใด 

98.11 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยมืทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบตัิงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มาก
น้อยเพียงใด 

  75.46 

I21  กรณีที่ต้องมีการขอยมืทรัพยส์ินของราชการไปใช้ปฏิบตัิงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาต
อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

  78.31 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จาก
หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

99.06 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 72.57 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ใหม้ีการนำไปใช้
ประโยชนส์่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

86.74 

I25 ผู้บริหารสูงสดุของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการตอ่ต้านการทุจรติ มากน้อยเพียงใด 84.89 

I26 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม ่ 95.71 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแกไ้ข มากน้อยเพียงใด 85.83 

I28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจรติในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 80.41 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุง
การทำงาน เพือ่ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

84.89 
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I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเดน็ดังต่อไปนี้ 
อย่างไร 

  81.33 

 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ 
จากการวิเคราะห์ผลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity & Transparency Assessment : 
IIT) จึงนำมากำหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้ 

ข้อ มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
แนวทางการ
กำกับติดตาม 

I7 
 

มาตรการ: เผยแพร่ข้อมูล
แผนการใช้จา่ย
งบประมาณประจำป ี

เพิ่มช่องทางการเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี ของ อบต.บ้านใหม่ ให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานทราบ โดยผ่านช่องทาง ดังนี ้
-เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจำปีในที่ประชุมระหว่างคณะ
ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหนา้ที่ ในการประชุม
ประจำเดือน 
-เผยแพรแ่ผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี         
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ อบต.บ้านใหม ่

-สำนักงานปลัด 
-กองคลัง 

-ติดตามผลจาก
การประชุม
ประจำเดือน 
-ติดตามผลจาก
การเผยแพร่
แผนการใช้จา่ย
งบประมาณผา่น
แอพพลิเคชั่นไลน ์
ของ อบ ต .บ้ าน
ใหม่ 

I14 
 

มาตรการ: การประเมิน
บุคลากรตามผลการ
ปฏิบัติงานและความ 
รับผิดชอบให้สอดคล้อง
กับคุณภาพของผลงาน 

-ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบโดย
ทั่วกัน 
-จัดทำบนัทึกข้อตกลงการปฏบิตัิราชการรายบุคคล 
-ผู้ประเมินประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้รบัการ
ประเมินเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดและพฤติกรรม
ที่แสดงออกจากการปฏิบัติงาน 
-ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้แก่ผู้รับการ
ประเมินทราบ 
-คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินฯ ประชุม
พิจารณากลัน่กรองผลการประเมินให้เกิดมาตรฐาน
และความเปน็ธรรม 

-สำนักงานปลัด ติดตามผลจาก
เอกสารการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ            
แต่ละ สำนัก/กอง 

I23 
 

มาตรการ: ป้องกัน 
ผลประโยชน์ทบัซ้อนใน
การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบา้น
ใหม่ 

-จัดทำแนวทางปฏิบัติ ระเบียบการใช้  การยืม
ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย  
-กำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขอ
อนุญาต/การอนุมัติการยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก 
เปิดเผย และตรวจสอบได้  
-เผยแพร่แนวทางปฏิบัติให้บุคลากรในหน่วยงาน
ทราบโดยทั่วกัน 

-สำนักงานปลัด 
-กองคลัง 

-ติดตามผลจาก
เอกสารการ
ดำเนินงาน 
-จากการสังเกต
การปฏิบัติการใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
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แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity & Transparency Assessment : EIT) 
ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ มีดังนี ้

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 80.33 EIT 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 79.73 EIT 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 78.53 EIT 

 
E1 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบตัิงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 67.75 
E2 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบตัิงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาตดิต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่าเทยีมกันมากน้อย
เพียงใด 

78.13 

E3 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนนิการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง
หรือบิดเบือนข้อมลู มากน้อยเพียงใด 

83.17 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อ
แลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมตัิ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

  100 

E5 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนข์องประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด   72.58 
E6 การเผยแพร่ข้อมลูของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มลีักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  75.01 
E7 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการเผยแพรผ่ลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 82.57 
E8 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคดิเหน็เกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 81.13 
E9 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานไดอ้ย่างชัดเจน มาก
น้อยเพียงใด 

78.83 

E10 หน่วยงานที่ท่านตดิต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทจุริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานหรอืไม่    81.13 
E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการใหด้ีขึ้นมากน้อยเพียงใด 72.58 
E12 หน่วยงานท่ีท่านตดิต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 70.60 
E13 หน่วยงานท่ีท่านตดิต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 
หรือไม ่

98.11 

E14 หน่วยงานท่ีท่านตดิต่อ เปดิโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมสี่วนร่วมในการปรบัปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

74.45 

E15 หน่วยงานท่ีทา่นตดิต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 76.91 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ 
จากการวิเคราะห์ผลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity & Transparency Assessment 
: EIT) จึงนำมากำหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 
ดังนี้ 

ข้อ มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
แนวทางการ
กำกับติดตาม 

E1 
E2 
E5 

มาตรการ: ปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัตงิาน
ของเจ้าหน้าที ่

1. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มา
ติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการในรูปแบบที่
ง่ายและสะดวก  
2. จัดทำแผนผังแสดงขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
ประชาชน และระบุผู้รับผิดชอบงานให้บริการ โดย
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่าน
ช่องทาง เช่น เว็บไซต์  สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์เป็นต้น 
3. จัดให้มีบัตรคิวตามความเหมาะสมกับจำนวน
ผู้รับบริการ 

สำนักงานปลัด 
กองคลัง  
กองช่าง 
กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 
 

-ติดตามผลจาก
เอกสารการ
ดำเนินงาน 
-รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
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4. จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ที่มีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองใน
การแก้ไข)  
 

E9 
 

มาตรการ: ปรับปรุง 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

1.ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
2.จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อ
สอบถาม หรือขอข้อมูล หรือรับฟังคำติชม/แสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ 
3.เผยแพร่ผลการดำเนินงาน และข้อมูลที่ เป็น
ประโยชน์กับสาธารณชนที่ เป็นปัจจุบันทาง                    
สื่อต่าง ๆ  

สำนักงานปลัด -ติดตามผลจาก
เอกสารการ
ดำเนินงาน 
-รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

ข้อ มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
แนวทางการ
กำกับติดตาม 

E11 
E12 

มาตรการ: ปรับปรุงระบบ
การทำงานให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
 

1. จัดให้มีการอำนวยความสะดวกในการบริการ
ประชาชน หรือผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
2. จัดให้มีการให้บริการนอกสถานที่  หรือ การ
ให้บริการนอกเวลาราชการ และช่วงวันหยุด         
เสาร์อาทิตย์ 

สำนักงานปลัด -ติดตามผลจาก
เอกสารการ
ดำเนินงาน 
-รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี  9.1   ข้อมูลพื้นฐาน  (ข้อ 01 - 09) 

ข้อ  ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
 ข้อมูลพื้นฐาน   

01 โครงสร้าง - 100 
02 ข้อมูลผู้บริหาร - 100 
03 อำนาจหน้าที่ - 100 
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน - 100 
05 ข้อมูลการติดต่อ ไม่มีอีเมล์ 0 
06 กฎหมายที่เก่ียวข้อง - 100 
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 ข่าวประชาสัมพันธ์   
07 ข่าวประชาสัมพันธ์ - 100 
08 Q&A  - 100 
09 Social Network - 100 

 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี  9.2   การบริหารงาน 
ข้อ  ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

010 แผนดำเนินงานประจำปี - 100 
011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน - 100 
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี - 100 

 การปฏิบัติงาน   
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ข้อมูลที่เปิดเผย

นั้นไมส่อดคล้อง 
0 

 การให้บริการ   
014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ - 100 
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ - 100 
016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ - 100 
017 E-Service ข้อมูลที่เปิดเผย

นั้นไมส่อดคล้อง 
0 

  
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี  9.3   การบริหารเงินงบประมาณ 
ข้อ  ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   

018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - 100 
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อมูลที่เปิดเผยนั้น

ไม่สอดคล้อง 
0 

020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - 100 
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ   

021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ - 100 
022 ประกาศต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ - 100 
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ข้อมูลที่เปิดเผยนั้น

ไม่สอดคล้อง 
0 

024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี - 100 
 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี  9.4   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ  ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อมูลที่เปิดเผยนั้น
ไม่สอดคล้อง 

0 

026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - 100 
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูลที่เปิดเผยนั้น

ไม่สอดคล้อง 
0 

028 รายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลประจำปี - 100 
 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี  9.5   การส่งเสริมความโปร่งใส 
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ข้อ  ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   

029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ข้อมูลที่เปิดเผยนั้น
ไม่สอดคล้อง 

0 

030 ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทุจริต ข้อมูลที่เปิดเผยนั้น
ไม่สอดคล้อง 

0 

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี - 100 
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   

032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อมูลที่เปิดเผยนั้น
ไม่สอดคล้อง 

0 

033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ข้อมูลที่เปิดเผยนั้น
ไม่สอดคล้อง 

0 

 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.1  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ข้อ  ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
 เจตจำนงของผู้บริหาร   

034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - 100 
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร - 100 

 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต   
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี - 100 
037 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต - 100 

 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   

038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร - 100 
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต - 100 
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

ประจำปี รอบ 6 เดือน 
ข้อมูลที่เปิดเผยนั้น

ไม่สอดคล้อง 
0 

041 รายงานผลการดำเนนิการป้องกนัการทุจริตประจำปี มีประกาศแต่ไม่มี
รายละเอียด 

0 

 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.2  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
ข้อ  ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ

ทุจริต 
  

042 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ข้อมูลที่เปิดเผยนั้น
ไม่สอดคล้อง 

0 

043 มาตรการเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ข้อมูลที่เปิดเผยนั้น
ไม่สอดคล้อง 

0 

044 มาตรการส่งเสริมการโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลที่เปิดเผยนั้น
ไม่สอดคล้อง 

0 

045 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ข้อมูลที่เปิดเผยนั้น
ไม่สอดคล้อง 

0 

046 มาตรการป้องกันการรับสินบน ข้อมูลที่เปิดเผยนั้น 0 
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ไม่สอดคล้อง 
047 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ข้อมูลที่เปิดเผยนั้น

ไม่สอดคล้อง 
0 

048 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ ข้อมูลที่เปิดเผยนั้น
ไม่สอดคล้อง 

0 

 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ 
จากการวิเคราะห์ผลเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT
)                  จึงนำมากำหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้
ดียิ่งขึ้น ดังนี้ 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ แนวทางการกำกับติดตาม 
มาตรการ: ปรับปรุงระบบ
เว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบา้นใหม่ 

-จ้างปรบัปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
-มอบหมายผู้ดูแลเว็บไซต์ และ
เผยแพร่ข้อมูลขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านใหม่ 

สำนักงานปลัด อบต.บ้าน
ใหม่ 

-ติดตามผลจากการทำสัญญา
จ้างปรบัปรุงเว็บไซต์ของ 
อบต.บ้านใหม ่
-ติดตามผลจากการออก
คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
 

 
 
 
 
 


