


ข้อ O42

ส่วนที่ ตัวชี้วดั คะแนนทีไ่ด้ เป้าหมาย
ผลการ

เปรียบเทียบ

1.IIT 1.การปฏิบัติหน้าที่ 86.92 85 พัฒนา

2.การใช้งบประมาณ 70.91 85 ปรับปรุง

3.การใช้อ านาจ 70.31 85 ปรับปรุง

4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ 72.31 85 ปรับปรุง

5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต 77.24 85 ปรับปรุง

2.EIT 6.คุณภาพการด าเนินงาน 83.19 85 ปรับปรุง

7.ประสิทธภิาพการส่ือสาร 87.32 85 พัฒนา

8.การปรับปรุงระบบการท างาน 80.47 85 ปรับปรุง

3.OIT 9.การเปิดเผยข้อมูล 23.44 85 ปรับปรุง

10.การป้องกันการทุจริต 0.00 85 ปรับปรุง

สรุป 52.45 85 ปรับปรุง

การวเิคราะห์เปรียบเทียบระหวา่งคะแนนทีไ่ด้กับเป้าหมาย(ร้อยละ 85)
องค์การบริหารส่วนต าบลชีบน อ.บ้านเขวา้ จ.ชัยภูมิ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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ขอ้ O42

บกพร่องหรือจุดอ่อน
(๔)

พัฒนาให้ดีขึน้
(๕)

ระหว่าง
ปฏบิัติงาน

(๘)

เป็น
รายครั้ง

(๙)

ทั้งสองวิธี
ร่วมกัน
(๑๐)

I1
บคุคลากรในหนว่ยงานของทา่น ปฏบิติังานหรือใหบ้ริการแก่ผู้ที่มา
ติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี ้มากนอ้ยเพียงใด

74.70 ⁄

เปน็ไปตามขัน้ตอนที่ก าหนด 74.70 ⁄

เปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 74.70 ⁄

I2
บคุลากรในหนว่ยงานของทา่น ปฏบิติังานหรือใหบ้ริการแก่ผู้ที่มา
ติดต่อ ทั่วๆไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักเปน็การส่วนตัวอย่างเทา่เทยีมกัน
 มากนอ้ยเพียงใด

72.50 ⁄

1.จัดท าโครงการฝึกอบรมธรรมาภบิาลและ
 การปอ้งกันผลประโยชนท์บัซ้อน(Conflic of 
Interrest) ใหก้ับบคุลากรในหนว่ยงาน
2.ผู้บงัคับบญัชาก ากับดูแลและตรวจสอบ
การปฏฺบิติังาน

ก.ย.65 ⁄
1.ส านกัปลัดฯ
2.ทกุ
ส านกั/กอง

I3
บคุลากรในหนว่ยงานของทา่น มีพฤติกรรมในการปฏบิติังาน
ตามประเด็นดังต่อไปนี ้อย่างไร

74.33 ⁄

มุง่ผลส าเร็จของงาน 73.60 ⁄

ใหค้วามส าคัญกับงานมากกวา่ธรุะส่วนตัว 74.70 ⁄

พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 74.70 ⁄

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
องค์การบริหารส่วนต าบลชบีน  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชยัภมูิ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

ขอ้
(๑)

หัวขอ้การประเมนิ
(๒)



คะแนน

(ปีงบ 64)
(๓)
 

มาตรการ
(6)



ผู้รับผิดชอบ

(11)

ระยะเวลา
ด าเนินการ

(7)

ผลการวิเคราะห์คะแนน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมายคะแนน ร้อยละ 85

๑.ทบทวนพัฒนา "คู่มือเจ้าหนา้ที่ในการ
ปฏบิติังาน"
๒.ทบทวนพัฒนา "คู่มือประชาชน"
๓.ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่เจ้าหนา้ที่
๔.ผู้บงัคับบญัชาก ากับดูแลและตรวจสอบ
การปฏฺบิติังาน
5.ขับเคล่ือนศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์

1.-4.ทกุ
ส านกั/กอง
5.ส านกัปลัดฯ

ต.ค.64-ก.ย.65

วิธีการติดตามประเมนิผล

⁄

หมายเหตุ
(๑๒)

1.ส านกัปลัดฯ
2.ทกุ 
ส านกั/กอง

1.จัดท าโครงการฝึกอบรมธรรมาภบิาลและ
 การปอ้งกันผลประโยชนท์บัซ้อน(Conflic of 
Interrest) ใหก้ับบคุลากรในหนว่ยงาน
2.ผู้บงัคับบญัชาก ากับดูแลและตรวจสอบ
การปฏฺบิติังาน

ก.ย.65 ⁄
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ขอ้ O42

บกพร่องหรือจุดอ่อน
(๔)

พัฒนาให้ดีขึน้
(๕)

ระหว่าง
ปฏบิัติงาน

(๘)

เป็น
รายครั้ง

(๙)

ทั้งสองวิธี
ร่วมกัน
(๑๐)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
องค์การบริหารส่วนต าบลชบีน  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชยัภมูิ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

ขอ้
(๑)

หัวขอ้การประเมนิ
(๒)



คะแนน

(ปีงบ 64)
(๓)
 

มาตรการ
(6)



ผู้รับผิดชอบ

(11)

ระยะเวลา
ด าเนินการ

(7)

ผลการวิเคราะห์คะแนน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมายคะแนน ร้อยละ 85

วิธีการติดตามประเมนิผล

หมายเหตุ
(๑๒)

I4
บคุลากรในหนว่ยงานของทา่น มีการเรียกรับส่ิงดังต่อไปนี ้
จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏบิติังาน การอนมุัติ การอนญุาต
หรือใหบ้ริการ หรือไม่

100 ⁄

เงิน 100 ⁄

ทรัพย์สิน 100 ⁄

ประโยชนอ์ืน่ๆ ที่อาจค านวณเปน็เงินได้ 
เช่น การลดราคา การรับความบนัเทงิ เปน็ต้น

100 ⁄

I5

นอกเหนอืจากการรับจากญาติหรือจากบคุคล ที่ใหก้ันในโอกาสต่างๆ
โดยปกติตามขนบธรรมเนยีมประเพณี หรือวฒันธรรม หรือใหก้ันตาม
มรรยาทที่ปฏบิติักันในสังคมแล้ว บคุลากรในหนว่ยงานของทา่น 
มีการรับส่ิงดังต่อไปนี ้หรือไม่

100 ⁄

เงิน 100 ⁄

ทรัพย์สิน 100 ⁄

ประโยชนอ์ืน่ๆ ที่อาจค านวณเปน็เงินได้ 
เช่น การลดราคา การรับความบนัเทงิ เปน็ต้น

100 ⁄

I6
บคุลากรในหนว่ยงานของทา่น มีการใหส่ิ้งดังต่อไปนี ้แก่
บคุคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธท์ี่ดีและ
คาดหวงัใหม้ีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่

100 ⁄

เงิน 100 ⁄

ทรัพย์สิน 100 ⁄

ประโยชนอ์ืน่ๆ เช่น การยกเวน้ค่าบริการ การอ านวยความสะดวก
เปน็กรณีพิเศษ เปน็ต้น

100 ⁄

1.จัดท าโครงการฝึกอบรมธรรมาภบิาลและ
 การปอ้งกันผลประโยชนท์บัซ้อน(Conflic of 
Interrest) ใหก้ับบคุลากรในหนว่ยงาน
2.ผู้บงัคับบญัชาก ากับดูแลและตรวจสอบ
การปฏฺบิติังาน

1.จัดท าโครงการฝึกอบรมธรรมาภบิาลและ
 การปอ้งกันผลประโยชนท์บัซ้อน(Conflic of 
Interrest) ใหก้ับบคุลากรในหนว่ยงาน
2.ผู้บงัคับบญัชาก ากับดูแลและตรวจสอบ
การปฏฺบิติังาน

⁄

⁄

1.ส านกัปลัดฯ
๒.ทกุ
ส านกั/กอง

1.ส านกัปลัดฯ
๒.ทกุ
ส านกั/กอง

ก.ย.65

ก.ย.65

⁄

1.จัดท าโครงการฝึกอบรมธรรมาภบิาลและ
 การปอ้งกันผลประโยชนท์บัซ้อน(Conflic of 
Interrest) ใหก้ับบคุลากรในหนว่ยงาน
2.ผู้บงัคับบญัชาก ากับดูแลและตรวจสอบ
การปฏฺบิติังาน

ก.ย.65
1.ส านกัปลัดฯ
๒.ทกุ
ส านกั/กอง
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ขอ้ O42

บกพร่องหรือจุดอ่อน
(๔)

พัฒนาให้ดีขึน้
(๕)

ระหว่าง
ปฏบิัติงาน

(๘)

เป็น
รายครั้ง

(๙)

ทั้งสองวิธี
ร่วมกัน
(๑๐)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
องค์การบริหารส่วนต าบลชบีน  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชยัภมูิ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

ขอ้
(๑)

หัวขอ้การประเมนิ
(๒)



คะแนน

(ปีงบ 64)
(๓)
 

มาตรการ
(6)



ผู้รับผิดชอบ

(11)

ระยะเวลา
ด าเนินการ

(7)

ผลการวิเคราะห์คะแนน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมายคะแนน ร้อยละ 85

วิธีการติดตามประเมนิผล

หมายเหตุ
(๑๒)

I7
ทา่นรู้เกีย่วกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ีของหนว่ยงานของ
ทา่นมากนอ้ยเพียงใด

71.40 ⁄

๑.จัดท าหนงัสือภายในเวยีนแจ้งใหท้กุ ส านกั/
กอง เพื่อรับทราบ
๒.เผยแพร่ทางช่องทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
(กายภาพ)และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
(อิเล็กทรอนกิส์)
๓.เผยแพร่ทางช่องทางเวป็ไซต์ของหนว่ยงาน
๔.เผยแพร่ทางช่องทางโซเชียลเนต็เวร์ิค เช่น
Facebook หรือ Line ของหนว่ยงาน

ต.ค.-พ.ย.64 ⁄ ส านกัปลัดฯ

I8
หนว่ยงานของทา่น ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านงึถึงประเด็นดังต่อไปนี้
มากนอ้ยเพียงใด

71.38 ⁄

คุ้มค่า 71.40 ⁄

ไม่บดิเบอืนวตัถุประสงค์ของงบประมาณที่ต้ังไว้ 71.37 ⁄

I9
หนว่ยงานของทา่น ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชนส่์วนตัว กลุ่ม
หรือพวกพ้อง มากนอ้ยเพียงใด

72.47 ⁄

1.จัดท าโครงการฝึกอบรมธรรมาภบิาลและ
 การปอ้งกันผลประโยชนท์บัซ้อน(Conflic of 
Interrest) ใหก้ับบคุลากรในหนว่ยงาน
2.ผู้บงัคับบญัชาก ากับดูแลและตรวจสอบ
การปฏฺบิติังาน

ก.ย.65 ⁄
1.ส านกัปลัดฯ
๒.ทกุ
ส านกั/กอง

I10
บคุลากรในหนว่ยงานของทา่น มีการเบกิจ่ายเงินที่เปน็เทจ็ เช่น 
ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวสัดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากนอ้ย
เพียงใด

73.57 ⁄

1.จัดท าโครงการฝึกอบรมธรรมาภบิาลและ
 การปอ้งกันผลประโยชนท์บัซ้อน(Conflic of 
Interrest) ใหก้ับบคุลากรในหนว่ยงาน
2.ผู้บงัคับบญัชาก ากับดูแลและตรวจสอบ
การปฏฺบิติังาน
๓.จัดต้ังศูนย์ปฏบิติัการปอ้งกันการทจุริตของ
อบต.ชีบน

ก.ย.65 ⁄

1.และ3.
ส านกัปลัดฯ
๒.ทกุ
ส านกั/กอง

⁄

1.จัดท าโครงการฝึกอบรมธรรมาภบิาลและ
 การปอ้งกันผลประโยชนท์บัซ้อน(Conflic of 
Interrest) ใหก้ับบคุลากรในหนว่ยงาน
2.ผู้บงัคับบญัชาก ากับดูแลและตรวจสอบ
การปฏฺบิติังาน

ก.ย.65
1.ส านกัปลัดฯ
๒.ทกุ
ส านกั/กอง

3



ขอ้ O42

บกพร่องหรือจุดอ่อน
(๔)

พัฒนาให้ดีขึน้
(๕)

ระหว่าง
ปฏบิัติงาน

(๘)

เป็น
รายครั้ง

(๙)

ทั้งสองวิธี
ร่วมกัน
(๑๐)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
องค์การบริหารส่วนต าบลชบีน  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชยัภมูิ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

ขอ้
(๑)

หัวขอ้การประเมนิ
(๒)



คะแนน

(ปีงบ 64)
(๓)
 

มาตรการ
(6)



ผู้รับผิดชอบ

(11)

ระยะเวลา
ด าเนินการ

(7)

ผลการวิเคราะห์คะแนน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมายคะแนน ร้อยละ 85

วิธีการติดตามประเมนิผล

หมายเหตุ
(๑๒)

I11
หนว่ยงานของทา่น มีการจัดซ้ือจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจ
รับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี ้มากนอ้ยเพียงใด

64.55 ⁄

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 73.60 ⁄

เอือ้ประโยชนใ์หผู้้ประกอบการรายใดรายหนึง่ 55.50 ⁄

I12
หนว่ยงานของทา่น เปดิโอกาสใหท้า่นมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี ้มากนอ้ยเพียงใด

72.10 ⁄

สอบถาม 72.47 ⁄

ทกัทว้ง 71.37 ⁄

ร้องเรียน 72.47 ⁄

I13
ทา่นได้รับมอบหมายงานจากผู้บงัคับบญัชาอย่างเปน็ธรรม มากนอ้ย
เพียงใด

70.30 ⁄



๑.ขับเคล่ือนศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์
ของอบต.ชีบน

ต.ค.๖๔-ก.ย.65 ⁄ ส านกัปลัดฯ

I14
ทา่นได้รับผลการประเมินการปฏบิติังาน ตามระดับคุณภาพของ
ผลงานอย่างถูกต้อง มากนอ้ยเพียงใด

71.40 ⁄

1.แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองผลการ
ปฏบิติังาน
๒.ขับเคล่ือนศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์
ของอบต.ชีบน

ต.ค.64-ก.ย.65 ⁄ ส านกัปลัดฯ

I15
ผู้บงัคับบญัชาของทา่น มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษา
ดูงานหรือการใหท้นุการศึกษา อย่างเปน็ธรรม มากนอ้ยเพียงใด

66.93 ⁄

1.จัดท าโครงการฝึกอบรมธรรมาภบิาลและ
 การปอ้งกันผลประโยชนท์บัซ้อน(Conflic of 
Interrest) ใหก้ับบคุลากรในหนว่ยงาน
๒.ขับเคล่ือนศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์
ของอบต.ชีบน

ก.ย.65 ⁄ ส านกัปลัดฯ

⁄

⁄

1.จัดท าโครงการฝึกอบรมธรรมาภบิาลและ
 การปอ้งกันผลประโยชนท์บัซ้อน(Conflic of 
Interrest) ใหก้ับบคุลากรในหนว่ยงาน
2.ผู้บงัคับบญัชาก ากับดูแลและตรวจสอบ
การปฏฺบิติังาน
๓.จัดต้ังศูนย์ปฏบิติัการปอ้งกันการทจุริตของ
อบต.ชีบน

๑.ขับเคล่ือนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.ชีบน
๒.ขับเคล่ือนศูนย์ปฏบิติัการปอ้งกันการทจุริต
ของอบต.ชีบน

ก.ย.65

ต.ค.๖๔-ก.ย.65 ส านกัปลัดฯ

1.และ3.
ส านกัปลัดฯ

๒.ทกุ
ส านกั/กอง

4



ขอ้ O42

บกพร่องหรือจุดอ่อน
(๔)

พัฒนาให้ดีขึน้
(๕)

ระหว่าง
ปฏบิัติงาน

(๘)

เป็น
รายครั้ง

(๙)

ทั้งสองวิธี
ร่วมกัน
(๑๐)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
องค์การบริหารส่วนต าบลชบีน  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชยัภมูิ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

ขอ้
(๑)

หัวขอ้การประเมนิ
(๒)



คะแนน

(ปีงบ 64)
(๓)
 

มาตรการ
(6)



ผู้รับผิดชอบ

(11)

ระยะเวลา
ด าเนินการ

(7)

ผลการวิเคราะห์คะแนน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมายคะแนน ร้อยละ 85

วิธีการติดตามประเมนิผล

หมายเหตุ
(๑๒)

I16
ทา่นเคยถูกผู้บงัคับบญัชาส่ังการใหท้ าธรุะส่วนตัวของผู้บงัคับบญัชา 
มากนอ้ยเพียงใด

74.70 ⁄

1.จัดท าโครงการฝึกอบรมธรรมาภบิาลและ
 การปอ้งกันผลประโยชนท์บัซ้อน(Conflic of 
Interrest) ใหก้ับบคุลากรในหนว่ยงาน
๒.ขับเคล่ือนศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์
ของอบต.ชีบน

ก.ย.65 ⁄ ส านกัปลัดฯ

I17
ทา่นเคยถูกผู้บงัคับบญัชาส่ังการใหท้ าในส่ิงที่ไม่ถูกต้อง หรือความ
เส่ียงต่อการทจุริต มากนอ้ยเพียงใด

74.70 ⁄

1.จัดท าโครงการฝึกอบรมธรรมาภบิาลและ
 การปอ้งกันผลประโยชนท์บัซ้อน(Conflic of 
Interrest) ใหก้ับบคุลากรในหนว่ยงาน
๒.ขับเคล่ือนศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์
ของอบต.ชีบน

ก.ย.-65 ⁄ ส านกัปลัดฯ

I18
การบริหารงานบคุคลของหนว่ยงานของทา่น มีลักษณะดังต่อไปนี้
มากนอ้ยเพียงใด

63.80 ⁄

ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ 63.43 ⁄

มีการซ้ือขายต าแหนง่ 62.30 ⁄

เอือ้ประโยชนใ์หก้ลุ่มหรือพวกพ้อง 65.67 ⁄

I19
บคุลากรในหนว่ยงานของทา่น มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเปน็
ของส่วนตัว หรือน าไปใหก้ลุ่มหรือพวกพ้อง มากนอ้ยเพียงใด

73.57 ⁄

1.จัดท าโครงการฝึกอบรมธรรมาภบิาลและ
 การปอ้งกันผลประโยชนท์บัซ้อน(Conflic of 
Interrest) ใหก้ับบคุลากรในหนว่ยงาน
2.ผู้บงัคับบญัชาก ากับดูแลและตรวจสอบ
การปฏฺบิติังาน
๓.ขับเคล่ือนศูนย์ปฏบิติัการปอ้งกันการทจุริต
ของอบต.ชีบน

ก.ย.65 ⁄

1.และ 3. 
ส านกัปลัดฯ
2.ทกุ
ส านกั/กอง

⁄

1.จัดท าโครงการฝึกอบรมธรรมาภบิาลและ
 การปอ้งกันผลประโยชนท์บัซ้อน(Conflic of 
Interrest) ใหก้ับผู้บริหารและบคุลากรใน
หนว่ยงาน
๒.ขับเคล่ือนศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์
ของอบต.ชีบน
3.ขับเคล่ือนศูนย์ปฏบิติัการปอ้งกันการทจุริต
ของอบต.ชีบน

ก.ย.65 ส านกัปลัดฯ

5



ขอ้ O42

บกพร่องหรือจุดอ่อน
(๔)

พัฒนาให้ดีขึน้
(๕)

ระหว่าง
ปฏบิัติงาน

(๘)

เป็น
รายครั้ง

(๙)

ทั้งสองวิธี
ร่วมกัน
(๑๐)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
องค์การบริหารส่วนต าบลชบีน  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชยัภมูิ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

ขอ้
(๑)

หัวขอ้การประเมนิ
(๒)



คะแนน

(ปีงบ 64)
(๓)
 

มาตรการ
(6)



ผู้รับผิดชอบ

(11)

ระยะเวลา
ด าเนินการ

(7)

ผลการวิเคราะห์คะแนน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมายคะแนน ร้อยละ 85

วิธีการติดตามประเมนิผล

หมายเหตุ
(๑๒)

I20
ขัน้ตอนการขออนญุาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้
ปฏบิติังานในหนว่ยงานของทา่น มีความสะดวกมากนอ้ยเพียงใด

72.50 ⁄ 1.ลดขัน้ตอนการขออนญุาต ต.ค.64 ⁄
ทกุ

ส านกั/กอง

I21
ถ้าต้องมีการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปปฏบิติังาน บคุลากรใน
หนว่ยงานของทา่น มีการขออนญุาตอย่างถูกต้อง มากนอ้ยเพียงใด

71.40 ⁄
1.ผู้บงัคับบญัชาก ากับดูแลและตรวจสอบ
การปฏฺบิติังาน

ต.ค.64-ก.ย.65 ⁄
ทกุ

ส านกั/กอง

I22
บคุคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของทางราชการไป
ใช้ โดยไม่ได้ขออนญุาตอย่างถูกต้องจากหนว่ยงานของทา่น มากนอ้ย
เพียงใด

73.60 ⁄
1.ผู้บงัคับบญัชาก ากับดูแลและตรวจสอบ
การปฏฺบิติังาน

ต.ค.64-ก.ย.65 ⁄
ทกุ

ส านกั/กอง

I23
ทา่นรู้แนวทางปฏบิติัของหนว่ยงานของทา่น เกีย่วกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง มากนอ้ยเพียงใด

72.50 ⁄

จัดท าโครงการ/กิจกรรม ใหค้วามรู้เกีย่วกับ
๑.ระเบยีบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
๒.ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการใช้
และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบบัที่ ๒) พ.ศ.2563

ก.ย.65 ⁄ ส านกัปลัดฯ

I24
หนว่ยงานของทา่น มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ เพื่อปอ้งกันไม่ใหม้ีการน าไปใช้ประโยชนส่์วนตัว กลุ่มหรือ
พวกพ้อง มากนอ้ยเพียงใด

70.30 ⁄

1.ผู้บงัคับบญัชาก ากับดูแลและตรวจสอบ
การปฏฺบิติังาน
๒.จัดท าแผนการตรวจสอบภายในและ
รายงานผลการตรวจสอบภายใน

ต.ค.64-ก.ย.65 ⁄

๑.ทกุ
ส านกั/กอง
2.หนว่ย
ตรวจสอบ
ภายใน

6



ขอ้ O42

บกพร่องหรือจุดอ่อน
(๔)

พัฒนาให้ดีขึน้
(๕)

ระหว่าง
ปฏบิัติงาน

(๘)

เป็น
รายครั้ง

(๙)

ทั้งสองวิธี
ร่วมกัน
(๑๐)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
องค์การบริหารส่วนต าบลชบีน  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชยัภมูิ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

ขอ้
(๑)

หัวขอ้การประเมนิ
(๒)



คะแนน

(ปีงบ 64)
(๓)
 

มาตรการ
(6)



ผู้รับผิดชอบ

(11)

ระยะเวลา
ด าเนินการ

(7)

ผลการวิเคราะห์คะแนน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมายคะแนน ร้อยละ 85

วิธีการติดตามประเมนิผล

หมายเหตุ
(๑๒)

I25
ผู้บริหารสูงสุดของหนว่ยงานของทา่น ใหค้วามส าคัญกับการต่อต้าน
การทจุริต มากนอ้ยเพียงใด

72.50 ⁄

นายกอบต.ชีบน(ผู้บริหารสูงสุด)
1.ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและใหค้วาม
เหน็ชอบแผนปฏบิติัการปอ้งกันการทจุริต
๒.เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิติั
การปอ้งกันการทจุริต

ต.ค.64-ก.ย.65 ⁄ ส านกัปลัดฯ

I26 หนว่ยงานของทา่น มีการด าเนนิการดังต่อไปนีห้รือไม่ 100 ⁄

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปอ้งกันการทจุริตในหนว่ยงานใหม้ี
ประสิทธภิาพ

100 ⁄

จัดท าแผนงานด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตของหนว่ยงาน 100 ⁄

I27 ปญัหาการทจุริตในหนว่ยงานของทา่น ได้รับการแก้ไข มากนอ้ยเพียงใด 71.40 ⁄
๑.ขับเคล่ือนศูนย์ปฏบิติัการปอ้งกันการทจุริต
ของอบต.ชีบน

ต.ค.64-ก.ย.65 ⁄ ส านกัปลัดฯ

I28
หนว่ยงานของทา่น มีการด าเนนิการดังต่อไปนี ้ต่อการทจุริตใน
หนว่ยงาน มากนอ้ยเพียงใด

73.97 ⁄

เฝ้าระวงัการทจุริต 73.60 ⁄

ตรวจสอบการทจุริต 74.70 ⁄

ลงโทษทางวนิยั เมือ่มีการทจุริต 73.60 ⁄

I29
หนว่ยงานของทา่น มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้ง
ภายในและภายนอกหนว่ยงานไปปรับปรุงการท างาน เพื่อปอ้งกันการ
ทจุริตในหนว่ยงาน มากนอ้ยเพียงใด

72.50 ⁄
น าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้ง
ภายในและภายนอกหนว่ยงานไปปรับปรุงการ
ท างาน เพื่อปอ้งกันการทจุริตในหนว่ยงาน

ต.ค.64-ก.ย.65 ⁄
ทกุ

ส านกั/กอง

๑.ทบทวนนโยบายหรือมาตรการตาม
แผนปฏบิติัการปอ้งกันการทจุริตของอบต.ชี
บน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
๒.จัดท าแผนปฏบิติัการปอ้งกันการทจุริตของ
อบต.ชีบน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

 ก.ย.6๔

๑.ขับเคล่ือนศูนย์ปฏบิติัการปอ้งกันการทจุริต
ของอบต.ชีบน

ต.ค.64-ก.ย.65

⁄ ส านกัปลัดฯ

⁄ ส านกัปลัดฯ

7



ขอ้ O42

บกพร่องหรือจุดอ่อน
(๔)

พัฒนาให้ดีขึน้
(๕)

ระหว่าง
ปฏบิัติงาน

(๘)

เป็น
รายครั้ง

(๙)

ทั้งสองวิธี
ร่วมกัน
(๑๐)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
องค์การบริหารส่วนต าบลชบีน  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชยัภมูิ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

ขอ้
(๑)

หัวขอ้การประเมนิ
(๒)



คะแนน

(ปีงบ 64)
(๓)
 

มาตรการ
(6)



ผู้รับผิดชอบ

(11)

ระยะเวลา
ด าเนินการ

(7)

ผลการวิเคราะห์คะแนน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมายคะแนน ร้อยละ 85

วิธีการติดตามประเมนิผล

หมายเหตุ
(๑๒)

I30
หากทา่นพบเหน็แนวโนม้การทจุริตที่จะเกิดขึน้ในหนว่ยงานของทา่น 
ทา่นมีความคิดเหน็ต่อประเด็นดังต่อไปนี ้อย่างไร

73.05 ⁄

สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 73.60 ⁄

สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 73.60 ⁄

มัน่ใจวา่จะมีการด าเนนิการอย่างตรงไปตรงมา 72.50 ⁄

มัน่ใจวา่จะปลอดภยัและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 72.50 ⁄

E1
เจ้าหนา้ที่ของหนว่ยงานที่ทา่นติดต่อ ปฏบิติังาน/ใหบ้ริการแก่ทา่น 
ตามประเด็นดังต่อไปนี ้มากนอ้ยเพียงใด

78.57 ⁄

เปน็ไปตามขัน้ตอนที่ก าหนด 80.07 ⁄

เปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 77.07 ⁄

E2
เจ้าหนา้ที่ของหนว่ยงานที่ทา่นติดต่อ ปฏบิติังาน/ใหบ้ริการแก่ทา่น  
กับผู้มาติดต่ออืน่ๆ อย่างเทา่เทยีมกัน มากนอ้ยเพียงใด

80.45 ⁄

1.จัดท าโครงการฝึกอบรมธรรมาภบิาลและ
 การปอ้งกันผลประโยชนท์บัซ้อน(Conflic of 
Interrest) ใหก้ับบคุลากรในหนว่ยงาน
2.ผู้บงัคับบญัชาก ากับดูแลและตรวจสอบ
การปฏฺบิติังาน

ก.ย.65 ⁄
1.ส านกัปลัดฯ
2.ทกุ
ส านกั/กอง

E3
เจ้าหนา้ที่ของหนว่ยงานที่ทา่นติดต่อ ใหข้้อมูลเกีย่วกับการด าเนนิการ/
ใหบ้ริการแก่ทา่น อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปดิบงัหรือบดิเบอืนข้อมูล 
มากนอ้ยเพียงใด

78.60 ⁄
๑.ขับเคล่ือนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.ชีบน
2.ผู้บงัคับบญัชาก ากับดูแลและตรวจสอบ
การปฏฺบิติังาน

ต.ค.64-ก.ย.65 ⁄ ส านกัปลัดฯ

๑.ทบทวนพัฒนา "คู่มือเจ้าหนา้ที่ในการ
ปฏบิติังาน"
๒.ทบทวนพัฒนา "คู่มือประชาชน"
๓.ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่เจ้าหนา้ที่
๔.ผู้บงัคับบญัชาก ากับดูแลและตรวจสอบ
การปฏฺบิติังาน
5.ขับเคล่ือนศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์

ส านกัปลัดฯ

ต.ค.64-ก.ย.65

๑.เผยแพร่คู่มือรับบริการศูนย์ปฏบิติัการ
ปอ้งกันการทจุริตของอบต.ชีบน ผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
(กายภาพและอิเล็กทรอนกิส์) และเวป็ไซต์
ของอบต.ชีบน
๒.ปกปดิข้อมูลผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส

ต.ค.64-ก.ย.65

⁄
1.-4.ทกุ
ส านกั/กอง
5.ส านกัปลัดฯ

⁄
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ขอ้ O42

บกพร่องหรือจุดอ่อน
(๔)

พัฒนาให้ดีขึน้
(๕)

ระหว่าง
ปฏบิัติงาน

(๘)

เป็น
รายครั้ง

(๙)

ทั้งสองวิธี
ร่วมกัน
(๑๐)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
องค์การบริหารส่วนต าบลชบีน  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชยัภมูิ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

ขอ้
(๑)

หัวขอ้การประเมนิ
(๒)



คะแนน

(ปีงบ 64)
(๓)
 

มาตรการ
(6)



ผู้รับผิดชอบ

(11)

ระยะเวลา
ด าเนินการ

(7)

ผลการวิเคราะห์คะแนน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมายคะแนน ร้อยละ 85

วิธีการติดตามประเมนิผล

หมายเหตุ
(๑๒)

E4
ในระยะเวลา ๑ ปทีี่ผ่านมา ทา่นเคยถูกเจ้าหนา้ที่ของหนว่ยงานที่ทา่น
ติดต่อร้องขอใหจ้่ายหรือใหส่ิ้งดังต่อไปนี ้เพื่อแลกกับการปฏบิติังาน 
การอนมุัติ การอนญุาตหรือใหบ้ริการ หรือไม่

100 ⁄

เงิน 100 ⁄

ทรัพย์สิน 100 ⁄

ประโยชนอ์ืน่ๆ ที่อาจค านวณเปน็เงินได้ 
เช่น การลดราคา การรับความบนัเทงิ เปน็ต้น

100 ⁄

E5
หนว่ยงานที่ทา่นติดต่อ มีการด าเนนิงาน โดยค านงึถึงประโยชนข์อง
ประชาชนและส่วนรวมเปน็หลัก มากนอ้ยเพียงใด

78.36 ⁄

1.จัดท าโครงการฝึกอบรมธรรมาภบิาลและ
 การปอ้งกันผลประโยชนท์บัซ้อน(Conflic of 
Interrest) ใหก้ับบคุลากรในหนว่ยงาน
2.ผู้บงัคับบญัชาก ากับดูแลและตรวจสอบ
การปฏฺบิติังาน

ก.ย.65 ⁄
1.ส านกัปลัดฯ
2.ทกุ
ส านกั/กอง

E6
การเผยแพร่ข้อมูลของหนว่ยงานที่ทา่นติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี ้
มากนอ้ยเพียงใด

78.89 ⁄

เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 83.19 ⁄

มีช่องทางหลากหลาย 74.59 ⁄

1.จัดท าโครงการฝึกอบรมธรรมาภบิาลและ
 การปอ้งกันผลประโยชนท์บัซ้อน(Conflic of 
Interrest) ใหก้ับบคุลากรในหนว่ยงาน
2.ผู้บงัคับบญัชาก ากับดูแลและตรวจสอบ
การปฏฺบิติังาน
3.ขับเคล่ือนศูนย์ปฏบิติัการปอ้งกันการทจุริต
ของอบต.ชีบน

เผยแพร่ข้อมูลของหนว่ยงานผ่านทางช่องทาง
1.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร(กายภาพ)
2.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร(อิเล็กทรอนกิส์)
๓.เวป็ไซต์ของหนว่ยงาน
๔.โซเชียลเนต็เวร์ิค เช่น
Facebook หรือ Line ของอบต.ชีบน
๕.เสียงตามสายชุมชน/หมูบ่า้น

ต.ค.64-ก.ย.65

ก.ย.65

1.และ 3. 
ส านกัปลัดฯ
2.ทกุ
ส านกั/กอง

ส านกัปลัดฯ

⁄

⁄
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ขอ้ O42

บกพร่องหรือจุดอ่อน
(๔)

พัฒนาให้ดีขึน้
(๕)

ระหว่าง
ปฏบิัติงาน

(๘)

เป็น
รายครั้ง

(๙)

ทั้งสองวิธี
ร่วมกัน
(๑๐)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
องค์การบริหารส่วนต าบลชบีน  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชยัภมูิ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

ขอ้
(๑)

หัวขอ้การประเมนิ
(๒)



คะแนน

(ปีงบ 64)
(๓)
 

มาตรการ
(6)



ผู้รับผิดชอบ

(11)

ระยะเวลา
ด าเนินการ

(7)

ผลการวิเคราะห์คะแนน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมายคะแนน ร้อยละ 85

วิธีการติดตามประเมนิผล

หมายเหตุ
(๑๒)

E7
หนว่ยงานที่ทา่นติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชน
ควรรับทราบอย่างชัดเจน มากนอ้ยเพียงใด

81.35 ⁄

เผยแพร่ข้อมูลของหนว่ยงานผ่านทางช่องทาง
1.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร(กายภาพ)
2.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร(อิเล็กทรอนกิส์)
๓.เวป็ไซต์ของหนว่ยงาน
๔.โซเชียลเนต็เวร์ิค เช่น
Facebook หรือ Line ของอบต.ชีบน
๕.เสียงตามสายชุมชน/หมูบ่า้น

ต.ค.64-ก.ย.65 ⁄ ส านกัปลัดฯ

E8
หนว่ยงานที่ทา่นติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเหน็
เกีย่วกับการด าเนนิงาน/การใหบ้ริการ หรือไม่

99.72 ⁄

เผยแพร่ข้อมูลของหนว่ยงานผ่านทางช่องทาง
1.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร(กายภาพ)
2.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร(อิเล็กทรอนกิส์)
๓.เวป็ไซต์ของหนว่ยงาน
๔.โซเชียลเนต็เวร์ิค เช่น
Facebook หรือ Line ของอบต.ชีบน

ต.ค.64-ก.ย.65 ⁄ ส านกัปลัดฯ

E9
หนว่ยงานที่ทา่นติดต่อ มีการชีแ้จงและตอบค าถาม เมือ่มีข้อกังวล
สงสัยเกีย่วกับการด าเนนิงานได้อย่างชัดเจน มากนอ้ยเพียงใด

77.72 ⁄

1.ขับเคล่ือนศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์
๒.ขับเคล่ือนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
3.ผู้บงัคับบญัชาก ากับดูแลและตรวจสอบ
การปฏฺบิติังาน

ต.ค.64-ก.ย.65 ⁄

๑.และ๒ 
ส านกัปลัดฯ
๓.ทกุ
ส านกั/กอง

E10
หนว่ยงานที่ทา่นติดต่อ มีช่องทางใหผู้้มาติดต่อร้องเรียนการทจุริตของ
เจ้าหนา้ที่ในหนว่ยงานหรือไม่

98.90 ⁄

จัดท าช่องทาง ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
การทจุริต ดังนี้
๑.ศูนย์ปฏบิติัการปอ้งกันการทจุริตของ
อบต.ชีบน
๒.เวป็ไซต์อบต.ชีบน
3.โซเชียลเนต็เวร์ิค เช่น
Facebook หรือ Line ของอบต.ชีบน
๔.โทรศัพท ์อบต.ชีบน

ต.ค.64 ⁄ ส านกัปลัดฯ
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ขอ้ O42

บกพร่องหรือจุดอ่อน
(๔)

พัฒนาให้ดีขึน้
(๕)

ระหว่าง
ปฏบิัติงาน

(๘)

เป็น
รายครั้ง

(๙)

ทั้งสองวิธี
ร่วมกัน
(๑๐)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
องค์การบริหารส่วนต าบลชบีน  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชยัภมูิ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

ขอ้
(๑)

หัวขอ้การประเมนิ
(๒)



คะแนน

(ปีงบ 64)
(๓)
 

มาตรการ
(6)



ผู้รับผิดชอบ

(11)

ระยะเวลา
ด าเนินการ

(7)

ผลการวิเคราะห์คะแนน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมายคะแนน ร้อยละ 85

วิธีการติดตามประเมนิผล

หมายเหตุ
(๑๒)

E11
เจ้าหนา้ที่ของหนว่ยงานที่ทา่นติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏบิติังาน/การใหบ้ริการใหดี้ขึน้ มากนอ้ยเพียงใด

78.25 ⁄

1.ผู้บงัคับบญัชาก ากับดูแลและตรวจสอบ
การปฏฺบิติังาน
๒.จัดเตรียมแบบประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการ

ต.ค.64-ก.ย.65 ⁄
ทกุ

ส านกั/กอง

E12
หนว่ยงานที่ทา่นติดต่อ มีการปรับปรุงวธิกีารและขัน้ตอนการ
ด าเนนิงาน/การใหบ้ริการดีขึน้ มากนอ้ยเพียงใด

74.87 ⁄
๑.ปรับปรุงคู่มือประชาชนและคู่มือเจ้าหนา้ที่

ต.ค.64 ⁄
ทกุ

ส านกั/กอง

E13
หนว่ยงานที่ทา่นติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนนิงาน/
การใหบ้ริการ ใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วมากขึน้หรือไม่

99.72 ⁄
๑.จัดท าเทคโนโลยี OR Code มาใช้ในการ
ด าเนนิงาน/การใหบ้ริการ เช่น คู่มือประชาชน 
หรือแบบประเมินความพึงพอใจ เปน็ต้น

ต.ค.64 ⁄ ส านกัปลัดฯ

E14
หนว่ยงานที่ทา่นติดต่อ เปดิโอกาสใหผู้้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้เสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนนิงาน/
การบริการของหนว่ยงานได้ดีขึน้ มากนอ้ยเพียงใด

73.94 ⁄

๑.จัดเตรียมแบบส ารวจความคิดเหน็ของ
ประชาชน ณ จุดบริการ
๒.จัดเตรียมแบบส ารวจความคิดเหน็ ผ่านทาง
เวป็ไซต์ของอบต.ชีบน

ต.ค.64-ก.ย.65 ⁄ ส านกัปลัดฯ

E15
หนว่ยงานที่ทา่นติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนนิงาน/การใหบ้ริการ 
ใหม้ีความโปร่งใสมากขึน้ มากนอ้ยเพียงใด

75.57 ⁄

ปรับปรุงการด าเนนิงาน/การใหบ้ริการ
ใหม้ีความโปร่งใส ผ่านช่องทาง
๑.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร(กายภาพและ
อิเล็กทรอนกิส์) ของอบต.ชีบน
๒.เวบ็ไซต์อบต.ชีบน
3.โซเชียลเนต็เวร์ิค เช่น
Facebook หรือ Line ของอบต.ชีบน
4.เปดิโอกาสใหป้ระชาชนเข้าร่วมประชุมสภา
อบต.ชีบน หรือคณะกรรมการต่างๆ

ต.ค.64-ก.ย.65 ⁄

๑.-๓.
ส านกัปลัดฯ

๔.ทกุ
ส านกั/กอง
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ขอ้ O42

บกพร่องหรือจุดอ่อน
(๔)

พัฒนาให้ดีขึน้
(๕)

ระหว่าง
ปฏบิัติงาน

(๘)

เป็น
รายครั้ง

(๙)

ทั้งสองวิธี
ร่วมกัน
(๑๐)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
องค์การบริหารส่วนต าบลชบีน  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชยัภมูิ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

ขอ้
(๑)

หัวขอ้การประเมนิ
(๒)



คะแนน

(ปีงบ 64)
(๓)
 

มาตรการ
(6)



ผู้รับผิดชอบ

(11)

ระยะเวลา
ด าเนินการ

(7)

ผลการวิเคราะห์คะแนน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมายคะแนน ร้อยละ 85

วิธีการติดตามประเมนิผล

หมายเหตุ
(๑๒)

O1 โครงสร้าง 100.00 ⁄ แผนภมูิโครงสร้างองค์กร ต.ค.64 ⁄ ส านกัปลัดฯ

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 0.00 ⁄ ข้อมูลผู้บริหาร ต.ค.64 ⁄ ส านกัปลัดฯ

O3 อ านาจหนา้ที่ 100.00 ⁄ อ านาจหนา้ที่ ต.ค.64 ⁄ ส านกัปลัดฯ

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหนว่ยงาน 0.00 ⁄ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหนว่ยงาน ต.ค.64 ⁄ ส านกัปลัดฯ

O5 ข้อมูลการติดต่อ 0.00 ⁄ ข้อมูลการติดต่อ ต.ค.64 ⁄ ส านกัปลัดฯ

O6 กฎหมายที่เกีย่วข้อง 100.00 ⁄ กฎหมายที่เกีย่วข้อง ต.ค.64 ⁄ ส านกัปลัดฯ

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 100.00 ⁄ ข่าวประชาสัมพันธ์ ต.ค.64 ⁄ ส านกัปลัดฯ

O8 Q&A 100.00 ⁄ Q&A ต.ค.64 ⁄ ส านกัปลัดฯ

O9 Social Network 0.00 ⁄ Social Network ต.ค.64 ⁄ ส านกัปลัดฯ

O10 แผนด าเนนิงานประจ าปี 0.00 ⁄
แผนด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
2565

ต.ค.-พ.ย.64 ⁄ ส านกัปลัดฯ

O11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนนิงานประจ าป ีรอบ ๖ เดือน 0.00 ⁄
รายงานการก ากับติดตามการด าเนนิงาน
ประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ ๖ 
เดือน)

เม.ย.65 ⁄ ส านกัปลัดฯ

O12 รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปี 0.00 ⁄
รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ.๒๕๖๔

ต.ค.64 ⁄ ส านกัปลัดฯ

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏบิติังาน 100.00 ⁄ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏบิติังาน ต.ค.64 ⁄ ส านกั/กอง

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการใหบ้ริการ 100.00 ⁄ คู่มือหรือมาตรฐานการใหบ้ริการ ต.ค.64 ⁄ ส านกั/กอง

12



ขอ้ O42

บกพร่องหรือจุดอ่อน
(๔)

พัฒนาให้ดีขึน้
(๕)

ระหว่าง
ปฏบิัติงาน

(๘)

เป็น
รายครั้ง

(๙)

ทั้งสองวิธี
ร่วมกัน
(๑๐)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
องค์การบริหารส่วนต าบลชบีน  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชยัภมูิ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

ขอ้
(๑)

หัวขอ้การประเมนิ
(๒)



คะแนน

(ปีงบ 64)
(๓)
 

มาตรการ
(6)



ผู้รับผิดชอบ

(11)

ระยะเวลา
ด าเนินการ

(7)

ผลการวิเคราะห์คะแนน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมายคะแนน ร้อยละ 85

วิธีการติดตามประเมนิผล

หมายเหตุ
(๑๒)

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการใหบ้ริการ 0.00 ⁄ ข้อมูลเชิงสถิติการใหบ้ริการ

ปงีบประมาณ พ.ศ.256๕ (รอบ ๖ เดือน) เม.ย.65 ⁄ ส านกัปลัดฯ

ปงีบประมาณ พ.ศ.2565 ต.ค.65 ⁄ ส านกัปลัดฯ เพิ่มเติม

O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการใหบ้ริการ 0.00 ⁄
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการ
ใหบ้ริการ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค.64 ⁄ ส านกัปลัดฯ

O17 E-Service 0.00 ⁄ E-Service ต.ค.64 ⁄ ส านกัปลัดฯ

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 0.00 ⁄
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ต.ค.64 ⁄ ส านกัปลัดฯ

O19
รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าป ีรอบ ๖ 
เดือน

0.00 ⁄
รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
 (รอบ ๖ เดือน)

เม.ย.65 ⁄ ส านกัปลัดฯ

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 0.00 ⁄
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค.64 ⁄ ส านกัปลัดฯ

O21 แผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(กรณีวงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้าง เกินกวา่ ๕ แสน
บาท)

ต.ค.64 ⁄ กองคลัง

O22 ประกาศต่างๆ เกีย่วกับการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 100.00 ⁄
ประกาศต่างๆ เกีย่วกับการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ

ต.ค.64-ก.ย.65 ⁄ กองคลัง

O23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 0.00 ⁄
สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน

ต.ค.64-ก.ย.65 ⁄ กองคลัง

O24 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการพัสดุประจ าปี 0.00 ⁄
รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการพัสดุ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ต.ค.64 ⁄ กองคลัง
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ขอ้ O42

บกพร่องหรือจุดอ่อน
(๔)

พัฒนาให้ดีขึน้
(๕)

ระหว่าง
ปฏบิัติงาน

(๘)

เป็น
รายครั้ง

(๙)

ทั้งสองวิธี
ร่วมกัน
(๑๐)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
องค์การบริหารส่วนต าบลชบีน  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชยัภมูิ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

ขอ้
(๑)

หัวขอ้การประเมนิ
(๒)



คะแนน

(ปีงบ 64)
(๓)
 

มาตรการ
(6)



ผู้รับผิดชอบ

(11)

ระยะเวลา
ด าเนินการ

(7)

ผลการวิเคราะห์คะแนน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมายคะแนน ร้อยละ 85

วิธีการติดตามประเมนิผล

หมายเหตุ
(๑๒)

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล 0.00 ⁄ นโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล ต.ค.64 ⁄ ส านกัปลัดฯ

O26 การด าเนนิการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล 0.00 ⁄
การด าเนนิการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบคุคล

ต.ค.64-ก.ย.65 ⁄ ส านกัปลัดฯ

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล 0.00 ⁄
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บคุคล

ต.ค.64-ธ.ค.64 ⁄ ส านกัปลัดฯ

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคลประจ าปี 0.00 ⁄
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บคุคลประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค.64 ⁄ ส านกัปลัดฯ

O29 แนวปฏบิติัการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบ 0.00 ⁄
แนวปฏบิติัการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทจุริต
และประพฤติมิชอบ

ต.ค.64 ⁄ ส านกัปลัดฯ

O30 ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบ 0.00 ⁄
ช่องทาง(ออนไลน)์แจ้งเร่ืองร้องเรียนการ
ทจุริตและประพฤติมิชอบ ผ่านทางเวป็ไซต์
อบต.ชีบน

ต.ค.64 ⁄ ส านกัปลัดฯ

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบ 0.00 ⁄
ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียนการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ

ปงีบประมาณ พ.ศ.256๕ (รอบ ๖ เดือน) เม.ย.65 ⁄ ส านกัปลัดฯ

ปงีบประมาณ พ.ศ.2565 ต.ค.65 ⁄ ส านกัปลัดฯ เพิ่มเติม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเหน็ 100.00 ⁄
ช่องทาง(ออนไลน)์การรับฟังความคิดเหน็
ผ่านทางเวบ็ไซต์ของอบต.ชีบน

ต.ค.64 ⁄ ส านกัปลัดฯ

O33 การเปดิโอกาสใหเ้กิดการมีส่วนร่วม 0.00 ⁄ การเปดิโอกาสใหเ้กิดการมีส่วนร่วม ต.ค.64-ก.ย.65 ⁄ ส านกั/กอง

O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 0.00 ⁄
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ต.ค.64 ⁄ ส านกัปลัดฯ
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ขอ้ O42

บกพร่องหรือจุดอ่อน
(๔)

พัฒนาให้ดีขึน้
(๕)

ระหว่าง
ปฏบิัติงาน

(๘)

เป็น
รายครั้ง

(๙)

ทั้งสองวิธี
ร่วมกัน
(๑๐)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
องค์การบริหารส่วนต าบลชบีน  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชยัภมูิ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

ขอ้
(๑)

หัวขอ้การประเมนิ
(๒)



คะแนน

(ปีงบ 64)
(๓)
 

มาตรการ
(6)



ผู้รับผิดชอบ

(11)

ระยะเวลา
ด าเนินการ

(7)

ผลการวิเคราะห์คะแนน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมายคะแนน ร้อยละ 85

วิธีการติดตามประเมนิผล

หมายเหตุ
(๑๒)

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 0.00 ⁄
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ต.ค.64-ก.ย.65 ⁄ ส านกัปลัดฯ

O36 การประเมินความเส่ียงการทจุริตประจ าปี 0.00 ⁄
การประเมินความเส่ียงการทจุริต
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ต.ค.64 ⁄ ส านกัปลัดฯ

O37 การด าเนนิการเพื่อจัดการความเส่ียงการทจุริต 0.00 ⁄ การด าเนนิการเพื่อจัดการความเส่ียงการทจุริต

ปงีบประมาณ พ.ศ.256๕ (รอบ ๖ เดือน) เม.ย.65 ⁄ ส านกัปลัดฯ

ปงีบประมาณ พ.ศ.256๕ ก.ย.65 ⁄ ส านกัปลัดฯ เพิ่มเติม

O38 การเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร 0.00 ⁄ การเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร ต.ค.64-ก.ย.65 ⁄ ส านกัปลัดฯ

O39 แผนปฏบิติัการปอ้งการทจุริต 0.00 ⁄
แผนปฏบิติัการปอ้งการทจุริต
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ต.ค.64 ⁄ ส านกัปลัดฯ

O40
รายงานการก ากับติดตามการด าเนนิการปอ้งกันการทจุริตประจ าป ี
รอบ ๖ เดือน

0.00 ⁄
รายงานการก ากับติดตามการด าเนนิการ
ปอ้งกันการทจุริตประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2565 (รอบ ๖ เดือน)

เม.ย.65 ⁄ ส านกัปลัดฯ

O41 รายงานผลการด าเนนิการปอ้งกันการทจุริตประจ าปี 0.00 ⁄
รายงานผลการด าเนนิการปอ้งกันการทจุริต
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค.64 ⁄ ส านกัปลัดฯ

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหนว่ยงาน 0.00 ⁄
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ของอบต.ชีบน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2565

ต.ค.64 ⁄ ส านกัปลัดฯ

O43
การด าเนนิการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหนว่ยงาน

0.00 ⁄
การด าเนนิการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของอบต.ชีบน

ปงีบประมาณ พ.ศ.256๕ (รอบ ๖ เดือน) เม.ย.65 ⁄ ส านกัปลัดฯ
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ขอ้ O42

บกพร่องหรือจุดอ่อน
(๔)

พัฒนาให้ดีขึน้
(๕)

ระหว่าง
ปฏบิัติงาน

(๘)

เป็น
รายครั้ง

(๙)

ทั้งสองวิธี
ร่วมกัน
(๑๐)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
องค์การบริหารส่วนต าบลชบีน  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชยัภมูิ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

ขอ้
(๑)

หัวขอ้การประเมนิ
(๒)



คะแนน

(ปีงบ 64)
(๓)
 

มาตรการ
(6)



ผู้รับผิดชอบ

(11)

ระยะเวลา
ด าเนินการ

(7)

ผลการวิเคราะห์คะแนน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมายคะแนน ร้อยละ 85

วิธีการติดตามประเมนิผล

หมายเหตุ
(๑๒)

ปงีบประมาณ พ.ศ.256๕ ก.ย.65 ⁄ ส านกัปลัดฯ เพิ่มเติม
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