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ค ำน ำ 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment: ITA ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 เป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐ
ได้ส ารวจและประเมินตนเอง เพ่ือให้ได้รับทราบข้อมูล ตระหนักและปรับปรุงการบริหารงาน ก ากับดูแลการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ให้ความส าคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์กรตนเองมากยิ่งขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ ในการ
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบ ส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบ ประชาชนมีส่วนร่วมน าไปสู่พัฒนาการ
บริหารงานภาครัฐ ประชาชนได้รับบริการจากภาครัฐที่ดีข้ึน 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ในระดับที่ดี ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยู่ที่ 91.68 คะแนน  เพ่ือน าผล       
การวิเคราะห์ผลการประเมินไปพัฒนาในรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐปี 2566  
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

๑.  หลักการและเหตุผล 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment: ITA ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 เป็นปีสุดท้ายของช่วงระยะที่ 1         
(พ.ศ. 2561 - 2565) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ           
เป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐได้ส ารวจและประเมินตนเอง เพ่ือให้ได้รับทราบข้อมูล ตระหนักและปรับปรุงการ
บริหารงาน ก ากับดูแลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ให้ความส าคัญกับด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรตนเองมากยิ่งขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูล
ข่าวสารอย่างเป็นระบบ ในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบ ส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบ ประชาชน    
มีส่วนร่วมน าไปสู่พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ ประชาชนได้รับบริการจากภาครัฐที่ดีข้ึน 

 
2. หลักเกณฑ์การประเมินผล 

2.1 การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามล าดับ ดังนี้ 
 

 
 
2.2 ผลคะแนนและระดับผลการประเมิน 
ผลการประเมินมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
 

 
 

/3.  ผลการประเมิน... 
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3.  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
ต าบลคลองม่วง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 3.1  คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานฯ 

 
สรุปได้ว่า ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนสูงสุด 100.00 คะแนน และ ตัวช้ีวัดที่ 7 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนต่ าสุด 75.95 คะแนน 

 3.2 คะแนนตามตัวชี้วัด ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองม่วง ต าบลคลองม่วง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา    

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 2565 
แบบวัด ตัวช้ีวัด หัวข้อ ผลคะแนน 

แบบวดัการรบัรูข้องผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี
ภายใน ( Internal Integrity and 

Transparency Assessment : IIT ) 
 

1.การปฏิบัติหน้าที่ I1-I6 93.80 
2.การใช้งบประมาณ I7-I12 90.37 
3.การใช้อ านาจ I13-I18 94.65 
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ I19-I24 88.95 
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต I25-I30 91.95 

แบบวดัการรบัรูข้องผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี
ภายนอก ( External Integrity and 

Transparency Assessment : EIT ) 

6.คุณภาพการด าเนินงาน E1-E5 90.99 
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร E6-E10 75.95 
8.การปรับปรุงการท างาน E11-E15 79.00 

แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ                                 

( Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT ) 

9. การเปิดเผยข้อมูล O1-O33 97.50 
10.การป้องกันการทุจริต O34-O43 100.00 

คะแนนภาพรวม 91.68 

/4. ข้อเสนอแนะ... 
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4. ข้อเสนอแนะจากคณะที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังนี้ 
 หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ในระดับที่ดี ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติใน
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส  
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยู่ที่ 91.68 คะแนน 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
     อ.บ.ต คลองม่วง ได้มีการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้ ทั้งนี้ 
ควรพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ซึ่งผู้ตรวจประเมินมี
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ า โดยเฉพาะใน  
     I20 ,I21 หน่วยงานควรระบุข้ันตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงาน
ด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้
บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและก าชับให้ผู้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่าง
ถูกต้อง 
     I23 หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้าน
ต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเผยแพร่คู่มือโดยใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่าง
ทั่วถึง 
     ข้อเสนอแนะส าหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
     อ.บ.ต คลองม่วง ได้มีการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6 การเปิดเผยข้อมูลที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้ 
ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ซึ่งผู้ตรวจประเมินมี
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ า โดยเฉพาะใน 
     E6 หน่วยงานจะต้องมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
และอ านวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน 
     E8 หน่วยงานควรจัดท าและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสาร
สองทาง และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก 
สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน 
     E10 หน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัด
ให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวใ นจุดที่
บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น 
     ข้อเสนอแนะส าหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
     อ.บ.ต คลองม่วง ควรพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open 
Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะต่อการประเมินที่
ไม่ได้รับคะแนน ในประเด็นดังนี้ 
     ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 ข้อ O12 หน่วยงานต้องแสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี โดยมี
ข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผล
การใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564  
 
 
 /5. การจ าแนกกลุ่ม... 



๔ 

 

5. การจ าแนกกลุ่มการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองม่วง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  
 

ผลการประเมิน 
กลุ่มประเมิน 

ต่ ากว่า 80% เกินกว่า 80% - 90% เกินกว่า 90% 
1. แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (IIT) 

I12 I1, I3, I7, I13,I20, 
I21,I23,I28,I29,I30 
 

I2,I4,I5,I6,I8,I9,I10,I11, 
I14, I15, I16,I17,I18,I19, 
I22,I24, I25,I26, I27 

2. แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (EIT ) 

E6, E8,E10, 
E11,E12,E13, 
 

E1,E2, E5, E7, 
E9, E14, E15 
 

E3,E4 
 
 

3. แบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูล 
สาธารณะ (OIT ) 

O12 
 
 

 O1,O2,O3,O4,O6,O5,O7,O8, 
O9,O10,O11,O13,O14,O15, 
O16, O17,O18,O19, 
O20,O21, O22,O23, O24, 
O25,O26,O27,O28,O29, 
O30,O31,O32, O33,O34, 
O35,36,O37,O38,O39, 
O40,O41,O42,O43 

รวม 8 หัวข้อ 17 หัวข้อ 63 หัวข้อ 
 
 5.1 การประเมินฯ ที่มีผลการประเมินต่ ากว่า 80 % จ านวน 8 ข้อ ได้แก่ I12,E6,E8,E10,E11,E12, 
E13 และO12 มีมาตรการปรับปรุง แก้ไข ตามความรับผิดชอบตามส านัก/กอง ในองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองม่วง ดังนี้ 
 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

78.35 

หัวข้อการ
ประเมิน 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

สอบถาม 13.64% 0.00% 22.73% 63.64% 78.86 

ทักท้วง 13.64% 4.55% 18.18% 63.64% 77.32 

ร้องเรียน 13.64% 0.00% 22.73% 63.64% 78.86 

 /วิเคราะห์ผล... 



๕ 

 

วิเคราะห์ผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วงเปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านทางทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง แอพพลิเคชั่นไลน์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองม่วง  เฟสบุ๊คองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง การประเมินผลความพึงพอใจ ณ จุดบริการ         
โดยมอบหมายให้ทุกส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 77.61 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด

หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เขา้ถึงง่าย ไม่
ซบัซอ้น 

9.38% 12.50% 15.63% 62.50% 77.09 

มีช่องทาง
หลากหลาย 

6.25% 15.63% 15.63% 62.50% 78.13 

วิเคราะห์ผลการประเมิน การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ติดต่อเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย           
โดยมอบหมายให้ทุกส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

 

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ หรือไม่ 

75.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ 
หรือไม่ 

75.00% 25.00% 75.00 

วิเคราะห์ผลการประเมิน หน่วยงานที่ติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ โดยมอบหมายให้ทุกส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

 

 

 

 

 

/E10 หน่วยงาน... 



๖ 

 

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานหรือไม่ 

65.63 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 

65.63% 34.38% 65.63 

วิเคราะห์ผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ช่องทางให้
ประชาชนแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยมอบหมายให้งานนิติการ ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
ให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

78.19 

หัวข้อการ
ประเมิน 

น้อย
ที่สุด

หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ มีการ
ปรับปรุง
คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น
มากน้อยเพียงใด 

3.13% 12.50% 31.25% 53.13% 78.19 

 

วิเคราะห์ผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการ ให้ประชาชนได้รีบความสะดวก รวดเร็ว โดยมอบหมายให้ทุกส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองม่วง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

 

 

 
 

/E12 หน่วยงาน... 



๗ 

 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดี
ขึ้น มากน้อยเพียงใด 

79.25 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด

หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ มีการ
ปรับปรุงวิธีการ
และข้ันตอนการ
ด าเนินงาน/การ
ให้บริการดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

3.13% 9.38% 34.38% 53.13% 79.25 

วิเคราะห์ผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน                    
การให้บริการดีขึ้น ให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว โดยมอบหมายให้ทุกส่วนราชการองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองม่วง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

E13 หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม่ 

75.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น หรือไม่ 

75.00% 25.00% 75.00 

วิเคราะห์ผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ 
ผ่านช่องทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง แอพพลิเคชั่นไลน์องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  
เฟสบุ๊คองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ให้ประชาชนได้รีบความสะดวก 
รวดเร็ว โดยมอบหมายให้ทุกส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 

/O12 รายงานผล... 



๘ 

 

O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ขาดองค์ประกอบผลการด าเนินการ
โครงการหรือกิจกรรม 

0.00 

วิเคราะห์ผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง การบริหารงาน แผนการด าเนินงาน รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี ต้องแสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ
ด าเนินงาน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรครายงานผลของปี พ.ศ. 2564 โดยมอบหมายให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองม่วง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

 5.2 การประเมินฯ ที่มีผลการประเมินเกินกว่า 80% - 90% จ านวน 17 ข้อ ได้แก่ I1,I3,I7,I13,I20, 
I21,I23,I28,I29,I30,E1,E2,E5,E7,E9,E14 และE15 มีมาตรการ ปรับปรุง แก้ไข ตามความรับผิดชอบตาม
ส านัก/กอง ในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ดังนี้ 
 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

84.93 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด

หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เป็นไปตามขั้นตอนท่ี
ก าหนด 

9.09% 0.00% 22.73% 68.18% 83.41 

เป็นไปตามระยะเวลา
ท่ีก าหนด 

0.00% 4.55% 31.82% 63.64% 86.45 

วิเคราะห์ผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานและก าหนดระยะเวลา     
ของงาน ท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว โดยมอบหมายให้ทุกส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง         
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

 

 

 
/I3 บุคลากร... 



๙ 

 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 85.39 

หัวข้อการ
ประเมิน 

น้อย
ที่สุด

หรือไม่มี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

มุ่งผลส าเร็จของ
งาน 

0.00% 4.55% 18.18% 77.27% 90.95 

ให้ความส าคัญ
กับงานมากกว่า
ธุระส่วนตัว 

4.55% 9.09% 18.18% 68.18% 83.36 

พร้อมรับผิดชอบ 
หากความผิด 
พลาดเกิดจาก
ตนเอง 

4.55% 9.09% 22.73% 63.64% 81.86 

วิเคราะห์ผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน มุ่งผลส าเร็จของงาน 
ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง โดยมอบหมายให้ทุก
ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วงเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 80.41 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด

หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านรู้เกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจ าปี ของ
หน่วยงานของ
ท่าน มากน้อย
เพียงใด 

0.00% 9.09% 40.91% 50.00% 80.41 

วิเคราะห์ผลการประเมิน แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เผยแพร่
ผ่านช่องทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ท าให้เกิดความโปร่งใส ทุกส่วนราชการ ประชาชน 
ตรวจสอบได้ โดยมอบหมายให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

/I13 ท่านได้รับ... 



๑๐ 

 

I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 89.45 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด

หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านได้รับ
มอบหมายงาน
จากผู้บังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรม 
มากน้อยเพียงใด 

0.00% 4.55% 22.73% 72.73% 89.45 

วิเคราะห์ผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง            
เพ่ือแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ าและ             
พนักงานจ้าง โดยมอบหมายให้นักทรัพยากรบุคคล ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วงเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน 
มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

80.41 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สดุ

หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ขั้นตอนการขอ
อนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพย์สินของ
ราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของ
ท่าน มีความ
สะดวกมากน้อย
เพียงใด 

9.09% 0.00% 31.82% 59.09% 80.41 

วิเคราะห์ผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีขั้นตอนการขออนุญาต ในการยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน มีความรวดเร็ว สะดวก โดยมอบหมายให้นักจัดการงานทั่วไป ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วงเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

 /I21 ถ้าต้องม.ี.. 



๑๑ 

 

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี
การขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

87.95 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด

หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ถ้าต้องมีการขอยืม
ทรัพย์สินของ
ราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงาน 
บุคลากรใน
หน่วยงานของ
ท่าน มีการขอ
อนุญาตอย่าง
ถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด 

4.55% 0.00% 22.73% 72.73% 87.95 

วิเคราะห์ผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีขั้นตอนการขออนุญาต ในการยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ต้องด าเนินการขออนุญาตอย่างถูกต้องตามระเบียบ เกิดความรวดเร็ว 
สะดวก โดยมอบหมายให้นักจัดการงานทั่วไป ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วงเป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มาก
น้อยเพียงใด 

83.45 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด

หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านรู้แนวปฏิบัติ
ของหน่วยงานของ
ท่าน เกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด 

4.55% 0.00% 36.36% 59.09% 83.45 

 
/วิเคราะห์ผล... 



๑๒ 

 

วิเคราะห์ผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีขั้นตอนการขออนุญาต ในการยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ส านัก/กอง ต้องด าเนินการขออนุญาตตามระเบียบ มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง โดยมอบหมายให้นักจัดการงานทั่วไป ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองม่วงเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

 

I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 85.94 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด

หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เผ้าระวังการทุจริต 4.55% 0.00% 31.82% 63.64% 84.95 

ตรวจสอบการ
ทุจริต 

4.55% 4.55% 22.73% 68.18% 84.91 

ลงโทษทางวินัย 
เมื่อมีการทุจริต 

4.55% 0.00% 22.73% 72.73% 87.95 

วิเคราะห์ผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีช่องทางการแจ้งเบาะแสป้องกันการทุจริต การ
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  โดยมอบหมายให้งานนิติการ ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วงเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 / I29 หน่วยงานของท่าน... 



๑๓ 

 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

88.00 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด

หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานของ
ท่าน มีการน าผล
การตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบ ทั้ง
ภายในและ
ภายนอก
หน่วยงานไป
ปรับปรุงการ
ท างาน เพื่อ
ป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงาน มาก
น้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 36.36% 63.64% 88.00 

วิเคราะห์ผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง น าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน มีรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เพ่ือ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน โดยมอบหมายให้นักวิชาการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

/I30 หากท่านพบเห็น... 



๑๔ 

 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อ
ประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

88.33 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด

หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

สามารถร้องเรียน
และส่งหลักฐานได้
อย่างสะดวก 

0.00% 4.55% 27.27% 68.18% 87.95 

สามารถติดตาม
ผลการร้องเรียนได้ 

0.00% 4.55% 27.27% 68.18% 87.95 

มั่นใจว่าจะมีการ
ด าเนินการอย่าง
ตรงไปตรงมา 

0.00% 4.55% 22.73% 72.73% 89.45 

มั่นใจว่าจะ
ปลอดภัยและไม่มี
ผลกระทบต่อ
ตนเอง 

0.00% 4.55% 27.27% 68.18% 87.95 

วิเคราะห์ผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีช่องทางการแจ้งเบาะแสป้องกันการทุจริต         
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่าง
สะดวกสามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ มีการด าเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ผู้ร้องได้รับความ
ปลอดภัย ไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องทุกข์ ร้องเรียน โดยมอบหมายให้งานนิติการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองม่วงเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 
/E1 เจ้าหน้าที่... 



๑๕ 

 

E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
มากน้อยเพียงใด 

84.95 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด

หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เป็นไปตาม
ขั้นตอนที่ก าหนด 

6.25% 3.13% 21.88% 68.75% 84.44 

เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

3.13% 6.25% 21.88% 68.75% 85.47 

 

วิเคราะห์ผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง การติดต่อ การปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองม่วง มีขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน การให้บริการ เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด โดยมอบหมายให้ทุกส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ 
อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 

83.47 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด

หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน 
กับผู้มาติดต่ออ่ืน 
ๆ อย่างเท่าเทียม
กันมากน้อย
เพียงใด 

3.13% 0.00% 40.63% 56.25% 83.47 

 

 

 /วิเคราะห์ผล... 



๑๖ 

 

วิเคราะห์ผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง การติดต่อ การปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองม่วง มีขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน การให้บริการ กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกัน เป็นไปตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด โดยมอบหมายให้ทุกส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่ว ง            
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม
เป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

88.59 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด

หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ มีการ
ด าเนินงาน โดย
ค านึงถึงประโยชน์
ของประชาชน
และส่วนรวมเป็น
หลัก มากน้อย
เพียงใด 

3.13% 3.13% 18.75% 75.00% 88.59 

วิเคราะห์ผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง การติดต่อ การปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองม่วง มีขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน การให้บริการ กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกัน เป็นไปตาม
ขั้นตอน ระยะเวลาที่ก าหนด ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก โดยมอบหมายให้ทุกส่วน
ราชการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /E7 หน่วยงานที่ท่าน... 



๑๗ 

 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

80.22 

หัวข้อการ
ประเมิน 

น้อย
ที่สุด

หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ มีการ
เผยแพร่ผลงาน
หรือข้อมูลที่
สาธารณชนควร
รับทราบอย่าง
ชัดเจน มากน้อย
เพียงใด 

6.25% 12.50% 15.63% 65.63% 80.22 

วิเคราะห์ผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีการเผยแพร่ผลงาน ข้อมูลที่สาธารณชน                
ควรรับทราบอย่างชัดเจน ผ่านทางทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง แอพพลิเคชั่นไลน์องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองม่วง  เฟสบุ๊คองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง จดหมายข่าวแจ้งผู้ใหญ่บ้านทุกเดือน              
โดยมอบหมายให้นักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

81.31 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด

หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ มีการชี้แจง
และตอบค าถาม 
เมื่อมีข้อกังวล
สงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนิน 
งานได้อย่าง
ชัดเจน มากน้อย
เพียงใด 

9.38% 3.13% 21.88% 65.63% 81.31 

 
/วิเคราะห์ผล... 

 



๑๘ 

 

วิเคราะห์ผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัย
เกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน โดยมอบหมายให้ทุกส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง       
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไป
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด 

80.25 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด

หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ เปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุง
พัฒนาการ
ด าเนินงาน/การ
ให้บริการของ
หน่วยงานได้ดีข้ึน 
มากน้อยเพียงใด 

6.25% 9.38% 21.88% 62.50% 80.25 

วิเคราะห์ผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น โดยให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open 
Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมอบหมายให้งานนิติการ ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วงเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

/E15 หน่วยงานที่ท่าน... 



๑๙ 

 

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมาก
ขึ้น มากน้อยเพียงใด 

82.31 

หัวข้อการ
ประเมิน 

น้อย
ที่สุด

หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ มีการ
ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้มี
ความโปร่งใส
มากขึ้น มาก
น้อยเพียงใด 

3.13% 12.50% 18.75% 65.63% 82.31 

วิเคราะห์ผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีการปรับปรุงการด าเนินงาน การให้บริการ ให้มี
ความโปร่งใสมากขึ้น เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ผ่านช่องทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
ม่วง แอพพลิเคชั่นไลน์องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  เฟสบุ๊คองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง การ
ประเมินผลความพึงพอใจ ณ จุดบริการ โดยมอบหมายให้ทุกส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
/5.3 การประเมินฯ... 



๒๐ 

 

 5.3 การประเมินฯ ที่มีผลการประเมินเกินกว่า 90% จ านวน 63 ข้อ ได้แก่ I2,I4,I5,I6,I8,I9,I10, I11, 
I14,I15, I16,I17,I18,I19,I22,I24,I25,I26,I27,E3,E4,O1,O2,O3,O4,O6,O5,O7,O8,O9,O10,O11, 
O13,O14,O15,O16, O17,O18, O19,O20,O21,O22,O23,24,O25,O26,O27,O28,O29,O30, 
O31,O32, 33,O34,O35,36,O37,O38,O39,O40,O41,O42,O43 มีมาตรการรักษาระดับการประเมิน 
ส่งเสริม ตามความรับผิดชอบตามส านัก/กอง ในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ดังนี้ 
 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มา
ติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

92.50 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด

หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคลากรใน
หน่วยงานของ
ท่าน ปฏิบัติงาน
หรือให้บริการ แก่
ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ 
ไป กับผู้มาติดต่อ
ที่รู้จักเป็นการส่วน
ตัวอย่างเท่าเทียม
กัน มากน้อย
เพียงใด 

0.00% 0.00% 22.73% 77.27% 92.50 

วิเคราะห์ผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานและก าหนดระยะเวลา     
ของงาน ท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็น
การส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน โดยมอบหมายให้ทุกส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 /I4 บุคลากรในหน่วยงาน... 



๒๑ 

 

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการ
ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงิน 0.00% 100.00% 100.00 

ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00 

ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การ
ลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

0.00% 100.00% 100.00 

วิเคราะห์ผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานและก าหนดระยะเวลา     
ของงาน ท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็น
การส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน ไมม่ีการเรียกรับสิ่งเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การ
ลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น จากผู้มาติดต่อ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ
ให้บริการโดยมอบหมายให้ทุกส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

 

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงิน 0.00% 100.00% 100.00 

ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00 

ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การ
ลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

0.00% 100.00% 100.00 

วิเคราะห์ผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานและก าหนดระยะเวลา     
ของงาน ท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็น
การส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน ไมม่ีการเรียกรับสิ่งเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การ
ลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น จากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม โดยมอบหมายให้ทุกส่วน
ราชการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

 

/I6 บุคลากรในหน่วยงาน... 



๒๒ 

 

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงิน 0.00% 100.00% 100.00 

ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00 

ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การ
อ านวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น 

0.00% 100.00% 100.00 

วิเคราะห์ผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ไม่มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น การ
ยกเว้นค่าบริการ การอ านวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น  แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต โดยมอบหมายให้ทุกส่วนราชการองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองม่วง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 94.00 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด

หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

คุ้มค่าต่อ
ประโยชน์ที่ได้รับ 

0.00% 0.00% 18.18% 81.82% 94.00 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ
งบประมาณท่ีตั้ง
ไว้ 

0.00% 0.00% 18.18% 81.82% 94.00 

วิเคราะห์ผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงคุ้มค่าต่อประโยชน์
ที่ได้รับ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ โดยมอบหมายให้ทุกส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองม่วง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

 

 

 / I9 หน่วยงานของท่าน... 



๒๓ 

 

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

98.50 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก 

มาก
ที่สุด 

คะแนน 

หน่วยงานของท่าน 
ใช้จ่ายงบประมาณ
เพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

95.45% 4.55% 0.00% 0.00% 98.50 

วิเคราะห์ผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ใช้จ่าย
งบประมาณ โดยค านึงถึงคุ้มค่าต่อประโยชน์ที่ได้รับ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ มิได้มุ่ง
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง โดยมอบหมายให้ทุกส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง         
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

98.50 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก 

มาก
ที่สุด 

คะแนน 

บุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน 
มีการเบิกจ่ายเงิน ที่
เป็นเท็จ เช่น ค่า
ท างานล่วงเวลา ค่า
วัสดุอุปกรณ์ หรือ
ค่าเดินทาง ฯลฯ 
มากน้อยเพียงใด 

95.45% 4.55% 0.00% 0.00% 98.50 

วิเคราะห์ผลการประเมิน บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ไม่มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ           
โดยมอบหมายให้ทุกส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วงเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 

/ I11 หน่วยงานของท่าน... 



๒๔ 

 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

92.48 

หัวข้อการ
ประเมิน 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

0.00% 0.00% 22.73% 77.27% 92.50 

เอ้ือประโยชน์ให้
ผู้ประกอบการ
รายใดรายหนึ่ง 

86.36% 9.09% 0.00% 4.55% 92.45 

 
วิเคราะห์ผลการประเมิน บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และ
การตรวจรับพัสดุ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง โดยมอบหมายให้
ทุกส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วงเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อย
เพียงใด 

91.00 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด

หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านได้รับการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน จาก
ผู้บังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรม 
มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 27.27% 72.73% 91.00 

วิเคราะห์ผลการประเมิน บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม โดยมอบหมายให้ทุกส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วงเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 
 
 

/I15 ผู้บังคับบัญชา... 



๒๕ 

 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

92.45 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด

หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ผู้บังคับบัญชาของ
ท่าน มีการ
คัดเลือกผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 
หรือการให้
ทุนการศึกษา 
อย่างเป็นธรรม 
มากน้อยเพียงใด 

0.00% 4.55% 13.64% 81.82% 92.45 

วิเคราะห์ผลการประเมิน การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาของบุคลากร
ในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม โดยมอบหมายให้ทุกส่วน
ราชการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วงเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 

I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 95.50 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก 

มาก
ที่สุด 

คะแนน 

ท่านเคยถูก
ผู้บังคับบัญชาสั่ง
การให้ท าธุระ
ส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชา 
มากน้อยเพียงใด 

86.36% 13.64% 0.00% 0.00% 95.50 

วิเคราะห์ผลการประเมิน ผู้บังคับบัญชาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง สั่งการให้ท าธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชา น้อยมาก 
 

 /I17 ท่านเคยถูก... 



๒๖ 

 

I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต 
มากน้อยเพียงใด 

100.00 

หัวข้อการ
ประเมิน 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก 

มาก
ที่สุด 

คะแนน 

ท่านเคยถูก
ผู้บังคับบัญชาสั่ง
การให้ท าในสิ่งที่
ไม่ถูกต้อง หรือมี
ความเสี่ยงต่อ
การทุจริต มาก
น้อยเพียงใด 

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00 

 
วิเคราะห์ผลการประเมิน ผู้บังคับบัญชาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ไม่เคยสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต  
 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 99.50 

หัวข้อการ
ประเมิน 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก 

มาก
ที่สุด 

คะแนน 

ถูกแทรกแซง
จากผู้มีอ านาจ 

95.45% 4.55% 0.00% 0.00% 98.50 

มีการซื้อขาย
ต าแหน่ง 

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00 

เอ้ือประโยชน์ให้
กลุ่มหรือพวก
พ้อง 

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00 

วิเคราะห์ผลการประเมิน การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ไม่ถูกแทรกแซงจาก                
ผู้มีอ านาจ ไม่มีการซื้อขายต าแหน่ง และไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง โดยมอบหมายให้ทุกส่วน
ราชการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

 

 /I19 บุคลากรใน... 



๒๗ 

 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือ
น าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

98.50 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก 

มาก
ที่สุด 

คะแนน 

บุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน 
มีการเอาทรัพย์สิน
ของราชการ ไปเป็น
ของส่วนตัว หรือ
น าไปให้กลุ่มหรือ
พวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

95.45% 4.55% 0.00% 0.00% 98.50 

วิเคราะห์ผลการประเมิน บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็น
ของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย โดยมอบหมายให้ทุกส่วนราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองม่วงเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต
อย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

92.45 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก 

มาก
ที่สุด 

คะแนน 

บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน มีการ
น าทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ โดย
ไม่ได้ขออนุญาต
อย่างถูกต้อง จาก
หน่วยงานของท่าน 
มากน้อยเพียงใด 

86.36% 9.09% 0.00% 4.55% 92.45 

วิเคราะห์ผลการประเมิน บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต
อย่างถูกต้อง จากองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วงน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย โดยมอบหมายให้ทุกส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

/ I24 หน่วยงานของท่าน... 



๒๘ 

 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

90.95 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด

หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานของ
ท่าน มีการก ากับ
ดูแลและ
ตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการ
น าไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง มาก
น้อยเพียงใด 

0.00% 4.55% 18.18% 77.27% 90.95 

วิเคราะห์ผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง โดยมอบหมายให้ทุกส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อย
เพียงใด 

98.50 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด

หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานของท่าน 
ให้ความส าคัญ กับ
การต่อต้านการ
ทุจริต มากน้อย
เพียงใด 

0.00% 0.00% 4.55% 95.45% 98.50 

/ วิเคราะห์ผล... 



๒๙ 

 

วิเคราะห์ผลการประเมิน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วงให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต            
มากที่สุด โดยมอบหมายให้งานนิติการ ส านักปลัด และทุกส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง          
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

I26 หนว่ยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

100.00% 0.00% 100.00 

จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงาน 

100.00% 0.00% 100.00 

วิเคราะห์ผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีการด าเนินการทบทวนนโยบายหรือมาตรการ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต      
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง โดยมอบหมายให้งานนิติการ ส านักปลัด และทุกส่วนราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองม่วง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

 

I27 หน่วยงานของท่านมีปัญหาการทุจริตที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 90.91 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก 

มาก
ที่สุด 

คะแนน 

หน่วยงานของท่าน
มีปัญหาการทุจริตที่
ยังไม่ได้รับการแก้ไข 
มากน้อยเพียงใด 

86.36% 4.55% 4.55% 4.55% 90.91 

วิเคราะห์ผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีปัญหาการทุจริตที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขน้อยที่สุด   
โดยมอบหมายให้งานนิติการ ส านักปลัด และทุกส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

 

 

 

 

/ E3 เจ้าหน้าที.่.. 



๓๐ 

 

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน มากน้อยเพียงใด 

97.94 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก 

มาก
ที่สุด 

คะแนน 

เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ มีการปิดบัง
หรือบิดเบือนข้อมูล
เกี่ยวกับการ
ด าเนินการ/
ให้บริการแก่ท่าน 
มากน้อยเพียงใด 

93.75% 6.25% 0.00% 0.00% 97.94 

วิเคราะห์ผลการประเมิน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ติดต่อ มีการปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/
ให้บริการน้อยที่สุด 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่าย
หรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงิน 0.00% 100.00% 100.00 

ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00 

ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การ
ลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น 

0.00% 100.00% 100.00 

วิเคราะห์ผลการประเมิน ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ไม่เคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ไปติดต่อร้องขอให้จ่าย
หรือให ้เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O1 โครงสร้าง  100.00 

วิเคราะห์ผลการประเมิน แผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ประกอบด้วยต าแหน่งที่ส าคัญของผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น และการแบ่งส่วนงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เช่น ส านัก กอง เป็นต้น 
โดยมอบหมายให้นักทรัพยากรบุคคล ส านักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ  
 

/ O2 ข้อมูลผู้บริหาร... 



๓๑ 

 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร  100.00 

 
วิเคราะห์ผลการประเมิน ข้อมูลผู้บริหาร ประกอบ คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ได้แก่            
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองม่วง และรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง โดยมอบหมายให้นักทรัพยากรบุคคล ส านักปลัด 
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ  
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O3 อ านาจหน้าที่  100.00 

 
วิเคราะห์ผลการประเมิน อ านาจหน้าที่ที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ได้แก่ หน้าที่ต้องท าในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง และหน้าที่อาจจัดท ากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง           
โดยมอบหมายใหง้านนิติการ ส านักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ  
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน 

 100.00 

 
วิเคราะห์ผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
ประกอบด้วยแผนและรายงานผลด้านงบประมาณ ข้อแผนการด าเนินงานจะปรากฎแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 โดยมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ  
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O5 ข้อมูลการติดต่อ  100.00 

 
วิเคราะห์ผลการประเมิน ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลการติดต่อ มีการติดต่อ ปรากฏข้อมูล ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ, 
หมายเลขหน่วยงานภายใน,อีเมล,เฟซบุ๊ก, ไลน์,แผนที่ตั้ง เป็นต้น โดยมอบหมายให้นักจัดการทั่วไป ส านักปลัด    
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ  
 
 
 / O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง... 



๓๒ 

 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  100.00 

 
วิเคราะห์ผลการประเมิน ข้อมูลพื้นฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องบริการข้อมูล ข้อระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ จะปรากฏ
พระราชบัญญัติ/กฎกระทรวง ระเบียบ หนังสือสั่งการ มาตรฐานครุภัณฑ์ เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ 
ข้อบัญญัติต าบล โดยมอบหมายให้งานนิติการ ส านักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์  100.00 

วิเคราะห์ผลการประเมิน ข่าวประชาสัมพันธ์ มีข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมและกิจกรรมโครงการต่าง ๆ และข้อมูล
ข่าวสารประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข่าวเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมอบหมายให้นักจัดการทั่วไป ส านักปลัด         
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O8 Q&A  100.00 

 
วิเคราะห์ผลการประเมิน การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล Q&A ประกอบด้วยกระดานสนทนา / พูดคุย / สอบถามเรื่อง
ต่างๆ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าตั้งกระทู้สอบถามได้ โดยมอบหมายให้นักจัดการทั่วไป ส านักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O9 Social Network  100.00 

 
วิเคราะห์ผลการประเมิน การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล Social Network มีช่องทางการติดต่อ หมายเลขหน่วยงานภายใน 
, E-mail , Facebook , Line , แผนที่การเดินทาง หรือพบเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองม่วง สามารถแจ้งเรื่องได้ หากมีข้อค าแนะน า ข้อเสนอแนะ มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
โดยมอบหมายให้นักจัดการทั่วไป ส านักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 
 
 
 

/ O10 แผนด าเนินงานประจ าปี... 



๓๓ 

 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O10 แผนด าเนินงานประจ าปี  100.00 

 
วิเคราะห์ผลการประเมิน แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีแผนด าเนินงานประจ าปี  
มีแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 และแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
โดยมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ  
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O11 รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน 

 100.00 

 
 วิเคราะห์ผลการประเมิน การบริหารงาน มีรายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ                                    พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 – มีนาคม พ.ศ.
2565) โดยมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  100.00 

วิเคราะห์ผลการประเมิน การปฏิบัติงานมีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมอบหมายให้หัวหน้าส านักปลัด 
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  100.00 

วิเคราะห์ผลการประเมิน การให้บริการมีคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ โดยมอบหมายให้หัวหน้าส านักปลัด    
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  100.00 

 
 

/ วิเคราะห์ผล... 



๓๔ 

 

วิเคราะห์ผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ได้รวบรวมสถิติการให้บริการประชาชน เพ่ือเป็น
การประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบ สถิติการให้บริการประชาชน ประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน 
ได้แก่ สถิติการให้บริการประชาชนด้านการขอจดทะเบียนพาณิชย์ สถิติการให้บริการประชาชนด้านการขอใช้น้ า
อุปโภค บริโภค สถิติการให้บริการประชาชนด้านการขออนุญาตก่อสร้าง สถิติการให้บริการประชาชนด้านการขอ
อนุญาตขุดดิน สถิติการให้บริการประชาชนด้านการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร สถิติการให้บริการประชาชนด้าน
การขออนุญาตจัดตั้งตลาด สถิติการให้บริการประชาชนด้านการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือ
สถานที่สะสมอาหาร สถิติการให้บริการประชาชนด้านการขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะ สถิติการ
ให้บริการประชาชนด้านการขออนุญาตเจาะน้ าบาดาล สถิติการให้บริการประชาชนด้านการขออนุญาตใช้น้ า
บาดาล สถิติการให้บริการประชาชนด้านการขออนุญาตถมดิน สถิติการให้บริการประชาชนด้านการขออนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถิติการให้บริการประชาชนด้านการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร สถิติการ
ให้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สถิติการให้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บภาษี
ป้าย สถิติการให้บริการประชาชนด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ สถิติการให้บริการประชาชนด้านการ
ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย สถิติการให้บริการประชาชนด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน สถิติการให้บริการประชาชนด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน โดยมอบหมายให้ทุกส่วน
ราชการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ โดยมอบหมายให้หัวหน้าส านักปลัด     
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O16 รายงานผลการส ารวจความพึง
พอใจการให้บริการ 

 100.00 

วิเคราะห์ผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ประจ าปี 2564 โดยมอบหมายให้หัวหน้า
ส านักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O17 E-Service  100.00 

วิเคราะห์ผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ระบบ E-Service ให้บริการขอน้ าเพื่อการอุปโภค-
บริโภค มีแบบขอรับการสนันสนุนน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค โดยมอบหมายให้นักจัดการทั่วไป ส านักปลัด                   
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 
 
 
 
 

/ O18 แผนการใช้จ่าย... 



๓๕ 

 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

 100.00 

 
วิเคราะห์ผลการประเมิน แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี มีแผนการใช้จ่ายเงินรวมทุกแผนงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2565 และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยมอบหมายให้กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปี รอบ 6 
เดือน 

 100.00 

 
วิเคราะห์ผลการประเมิน รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ 
2565 มีรายงานรับ-จ่ายเงินประจ าเดือนตุลาคม 2564 - รายงานรับ-จ่ายเงินประจ าเดือน มีนาคม 2565              
โดยมอบหมายให้กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

 100.00 

 
วิเคราะห์ผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีลง
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ 2564 รายงานผล
การด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ปีงบประมาณ 2564 โดยมอบหมายให้นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ส านักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ  
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสดุ 

 100.00 

 
 / วิเคราะห์ผล... 



๓๖ 

 

วิเคราะห์ผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  
ลงประกาศ อบต.คลองม่วง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง โดยมอบหมายให้กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จดัจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

 100.00 

วิเคราะห์ผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ ได้แก ่สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาด
พัสดุครุภัณฑ์ช ารุด เสื่อมสภาพ ไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการ  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 
ปีงบประมาณ 2565 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 สรุปผลการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
เดือนมีนาคม 2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 โดยมอบหมายให้กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ  
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน 

 100.00 

วิเคราะห์ผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย
เดือน ได้แก่ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง          
ไตรมาส ที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 สรุปผลการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 
2565 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน
รอบเดือนพฤศจิกายน 2564 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 โดยมอบหมายให้
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจ าปี 

 100.00 

วิเคราะห์ผลการประเมิน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบล
คลองม่วง มีรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมอบหมายให้กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองม่วง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 

/O25 นโยบายการบริหาร... 



๓๗ 

 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

 100.00 

 วิเคราะห์ผลการประเมิน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง         
มีประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดย
มอบหมายให้นักทรัพยากรบุคคล ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O26 การด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

 100.00 

 

วิเคราะห์ผลการประเมิน การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบล       
คลองม่วง มีรายงานต่างๆ การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 โดยมอบหมายให้นักทรัพยากรบุคคล ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

 100.00 

วิเคราะห์ผลการประเมิน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  
มีหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร ประกาศ ก.จ. กท. และ ก.อบต.-มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกฯ ประกาศ 
ก.ถ.-ก าหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. –มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.-
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯสายงานผู้บริหาร ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.-มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯสายงานผู้บริหาร ประกาศ ก.ถ.-ก าหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(หมวด5) หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประกาศ ก.ถ. -การก าหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศฯ 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. -มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2558 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญก าลังใจ ประกาศ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต.-มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนข้ันเงินเดือน ประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด6) ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์
การเลื่อนข้ันเงินเดือน 2558 ประกาศ ก.อบต.-มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัยฯ2558 โดย
มอบหมายให้นักทรัพยากรบุคคล ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 
 /O28 รายงานผล... 



๓๘ 

 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

 100.00 

 
วิเคราะห์ผลการประเมิน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมอบหมายให้นักทรัพยากรบุคคล ส านักปลัด องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองม่วง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

 100.00 

 
วิเคราะห์ผลการประเมิน การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มีแนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้แก่ คู่มือปฏิบัติงาน/ประชาชน และคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมอบหมายให้งานนิติการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
ม่วง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 100.00 

วิเคราะห์ผลการประเมิน การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มีช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หากพบเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
ม่วง (ข้อมูลของผู้ร้องถือเป็นความลับทางราชการจะไม่เปิดเผยใดๆ ทั้งสิ้น) และสามารถส่งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกขฺ์ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบุคลากร หรือ ความประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ได้อีกหนึ่งช่องทาง โดยมอบหมายให้
งานนิติการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 

 
 
 

 
 
 

/O31 ข้อมูลเชิงสถิติ... 



๓๙ 

 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 100.00 

 

วิเคราะห์ผลการประเมิน การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มีข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ได้รวบรวมสถิติต่างๆ เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบ เป็นข้อมูลสถิติ รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ 2565 สถิติการ
ให้บริการประชาชนด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจ าปี 2565 รอบ 6 เดือน 
และสถิตกิารให้บริการประชาชนด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจ าปี 2564  
โดยมอบหมายให้งานนิติการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  100.00 

วิเคราะห์ผลการประเมิน การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น เปิดให้ประชาชน 
แสดงความคิดเห็น การรับฟังความคิดเห็น ตามช่องทางกระดานสนทนา / พูดคุย / สอบถามเรื่องต่างๆ เปิดช่อง

ให้ 
ประชาชนตั้งกระทู้สอบถาม ช่องทางการติดต่อ หมายเลขหน่วยงานภายใน , E-mail , Facebook , Line , แผนที่ 
การเดินทาง ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น โดยมอบหมายให้นักจัดการงานทั่วไป ส านักปลัด องค์การบริหารส่วน 
ต าบลคลองม่วง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วน
ร่วม 

 100.00 

วิเคราะห์ผลการประเมิน การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ได้แก่ การ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 
2565 เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) และการเปิดโอกาศให้ผู้น า ประชาชน มีการประชาคม
หมู่บ้าน น าเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมอบหมายให้นักจัดการงานทั่วไป ส านักปลัด องค์การบริหารส่วน 
ต าบลคลองม่วง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 

/O34 นโยบายไม่รับของขวัญ... 



๔๐ 

 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift 
Policy) 

 100.00 

วิเคราะห์ผลการประเมิน การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต แสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร นโยบายไม่รับ
ของขวัญ (No Gift Policy) มีประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของ
ก านัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยมอบหมายให้งานนิติการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองม่วง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  100.00 

วิเคราะห์ผลการประเมิน การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร ได้แก่ การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 และมีการประกาศองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองม่วง เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจ าปี 2560  
โดยมอบหมายให้งานนิติการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจ าปี 

 100.00 

วิเคราะห์ผลการประเมิน การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจ าปี มีรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง โดยมอบหมายให้
นักวิชาการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต 

 100.00 

 
วิเคราะห์ผลการประเมิน การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริต มีรายงานผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  
โดยมอบหมายให้นักวิชาการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 

/O38 การเสริมสร้าง... 



๔๑ 

 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

 100.00 

 
วิเคราะห์ผลการประเมิน การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม มีประกาศองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองม่วง เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร และประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตฯ โดย
มอบหมายให้หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  100.00 

 
วิเคราะห์ผลการประเมิน ด้านการป้องกันการทุจริต มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วน  
ต าบลคลองม่วง (พ.ศ. 2560– 2565) โดยมอบหมายให้งานนิติการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล 
คลองม่วง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O40 รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

 100.00 

 
วิเคราะห์ผลการประเมิน แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เรื่อง
รายงานผลการน าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน  
(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) โดยมอบหมายให้งานนิติการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล 
คลองม่วง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/O41 รายงานผล... 



๔๒ 

 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกัน
การทุจริตประจ าปี 

 100.00 

 
วิเคราะห์ผลการประเมิน แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เรื่อง 
รายงานผลการน าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน  
โดยมอบหมายให้งานนิติการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 100.00 

วิเคราะห์ผลการประเมิน มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน มีประกาศ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมอบหมายให้งานนิติการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O43 การด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

 100.00 

วิเคราะห์ผลการประเมิน มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน มีรายงานผลการ
ด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน / 12 เดือน) โดยมอบหมายให้งานนิติการ ส านักปลัด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองมว่ง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

/6. การประเมิน... 



๔๓ 

 

6. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ต่ ากว่า 90 % จ านวน 25 หัวข้อ เพื่อพัฒนาในรอบการ
ประเมินฯ ปี 2566 โดยมอบหมายให้ส านัก กอง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

 

ที ่ หัวข้อ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การก ากับติดตาม
ส านัก/กอง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาส 
ให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

ทุกส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วน

ต าบลคลองม่วง 

ส านัก/กอง 
องค์การบริหาร

ส่วนต าบล   
คลองม่วง 

ต.ค.-ธ.ค.
2565 

 

2 E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน
ที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
มากน้อยเพียงใด 

ทุกส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วน

ต าบลคลองม่วง 

ส านัก/กอง 
องค์การบริหาร

ส่วนต าบล   
คลองม่วง 

พ.ย. 2565 
และ เม.ย. 
2566 

 

3 E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทาง
รับฟังค าติชมหรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ 
หรือไม่ 

ทุกส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วน

ต าบลคลองม่วง 

ส านัก/กอง 
องค์การบริหาร

ส่วนต าบล   
คลองม่วง 

ต.ค.-ธ.ค. 
2565 

 

4 E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มี
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
หรือไม่ 

ทุกส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วน

ต าบลคลองม่วง 

ส านัก/กอง 
องค์การบริหาร

ส่วนต าบล   
คลองม่วง 

ต.ค.-ธ.ค. 
2565 

 

5 E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมาก
น้อยเพียงใด 

ทุกส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วน

ต าบลคลองม่วง 

ส านัก/กอง 
องค์การบริหาร

ส่วนต าบล   
คลองม่วง 

ต.ค.-ธ.ค. 
2565 

 

6 E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มาก
น้อยเพียงใด 

ทุกส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วน

ต าบลคลองม่วง 

ส านัก/กอง 
องค์การบริหาร

ส่วนต าบล   
คลองม่วง 

ต.ค.-ธ.ค. 
2565 

 

 
 
 /E13 หน่วยงานที่ท่าน... 



๔๔ 

 

 

ที ่ หัวข้อ หน่วยงานรับผิดชอบ การก ากับติดตาม
ส านัก/กอง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

7 E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มี
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 
หรือไม่ 

ทุกส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วน

ต าบลคลองม่วง 

ส านัก/กอง 
องค์การบริหาร

ส่วนต าบล   
คลองม่วง 

ต.ค.-ธ.ค.  
2565 

 

8 O12 รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 

งานนโยบายและแผน ส านักปลัด ต.ค.-ธ.ค.  
2565 

 

9 I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มา
ติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
มากน้อยเพียงใด 

ทุกส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วน

ต าบลคลองม่วง 

ส านัก/กอง 
องค์การบริหาร

ส่วนต าบล   
คลองม่วง 

ต.ค.-ธ.ค.  
2565 

 

10 I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

ทุกส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วน

ต าบลคลองม่วง 

ส านัก/กอง 
องค์การบริหาร

ส่วนต าบล   
คลองม่วง 

ต.ค.-ธ.ค.  
2565 

 

11 I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี ของ
หน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 

งานนโยบายและแผน ส านักปลัด พ.ย. 2565 
และ เม.ย. 
2566 

 

12 I13 ท่านไดร้ับมอบหมายงานจาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มาก
น้อยเพียงใด 

นักทรัพยากรบุคคล ส านักปลัด ต.ค.-ธ.ค.  
2565 

 

13 I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือ
ยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน 
มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

นักจัดการงานทั่วไป  ส านักปลัด พ.ย. 2565 
และ เม.ย. 
2566 

 

 
 

 
 

/I21 ถ้าต้องมีการขอยืม... 



๔๕ 

 

 

ที ่ หัวข้อ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การก ากับติดตาม
ส านัก/กอง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

14 I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สิน
ของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี
การขออนุญาตอย่างถูกต้อง มาก
น้อยเพียงใด 

นักจัดการงานทั่วไป  ส านักปลัด พ.ย. 2565 
และ เม.ย. 
2566 

 

15 I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของ
หน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด 

นักจัดการงานทั่วไป  ส านักปลัด พ.ย. 2565 
และ เม.ย. 
2566 

 

16 I28 หน่วยงานของท่าน มีการ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการ
ทุจริตในหน่วยงาน มากน้อย
เพียงใด 

งานนิติการ ส านักปลัด พ.ย. 2565 
และ เม.ย. 
2566 

 

17 I29 หน่วยงานของท่าน มีการน า
ผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุง
การท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน พ.ย. 2565 
และ เม.ย. 
2566 

 

18 I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการ
ทุจริตที่จะเกิดข้ึนในหน่วยงาน
ของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อ
ประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

งานนิติการ ส านักปลัด พ.ย. 2565 
และ เม.ย. 
2566 

 

19 E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
มากน้อยเพียงใด 

ทุกส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วน

ต าบลคลองม่วง 

ส านัก/กอง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลคลองม่วง 

ต.ค.-ธ.ค.  
2565 

 

 
 

 
 

/E2 เจ้าหน้าที.่.. 



๔๖ 

 

 

ที ่ หัวข้อ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การก ากับติดตาม
ส านัก/กอง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

20 E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ อย่าง
เท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 

ทุกส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วน

ต าบลคลองม่วง 

ส านัก/กอง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลคลองม่วง 

พ.ย. 2565 
และ เม.ย. 
2566 

 

21 E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
ด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็น

หลัก มากน้อยเพียงใด 

ทุกส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วน

ต าบลคลองม่วง 

ส านัก/กอง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลคลองม่วง 

พ.ย. 2565 
และ เม.ย. 
2566 

 

22 E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

นักจัดการงานทั่วไป ส านักปลัด พ.ย. 2565 
และ เม.ย. 
2566 

 

23 E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
ชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มาก
น้อยเพียงใด 

ทุกส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วน

ต าบลคลองม่วง 

ส านัก/กอง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลคลองมว่ง 

พ.ย. 2565 
และ เม.ย. 
2566 

 

24 E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

งานนิติการ ส านักปลัด พ.ย. 2565 
และ เม.ย. 
2566 

 

25 E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มี
การปรับปรุงการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมาก
ขึ้น มากน้อยเพียงใด 

ทุกส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วน

ต าบลคลองม่วง 

ส านัก/กอง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลคลองม่วง 

พ.ย. 2565 
และ เม.ย. 
2566 

 

 
 
 /7. ปัญหาและอุปสรรค... 



๔๗ 

 

7. ปัญหาและอุปสรรค การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ          
    (Integrity and Transparency Assessment: ITA ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

7.1 ปัญหาและอุปสรรค  
1. ข้อมูลที่ต้องจัดท าอยู่นอกวิธีการท างานของเจ้าหน้าจึงต้องท าข้อมูลใหม่ 
2. การบันทึกข้อมูลลงในระบบล่าช้า 
3. ค าถามแบบส ารวจ IIT และ EIT มากเกินไป 

7.2 แนวทางการแก้ไข 
1. มอบหมายงานการประเมินให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
2. ประสานหน่วยงานผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต้องพร้อมต่อการให้บริการ 
3. ควรลดจ านวนค าถามแบบส ารวจ IIT และ EIT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /ภาคผนวก... 



๔๘ 
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