ผลการประเมิน
สาหรับ อปท.
สาหรับ ป.ป.ช.
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……………………
200
(คะแนนเต็ม)

แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)

การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตาบล
ตาเนิน
ขนาด กลาง
2.สถานที่ตั้งสานักงาน/ที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขที.่ ........95......หมู่ที่ .....10....ถนน......-......ตาบล......ตาเนิน.....อาเภอ....เนินสง่า......จังหวัด...ชัยภูมิ............
รหัสไปรษณีย์ 36130 โทรศัพท์ 044-846254 โทรสาร. 044-846254
3.จานวนประชากรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น............6,772.............คน........2,048........ครัวเรือน
4.พื้นที่รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 57.4448 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุม 14 หมู่บ้าน/ชุมชน)
5.รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2560
-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน.........16,200,000.........................................บาท
-รายได้จากเงินอุดหนุน...............21,8000,000.......................................บาท
6.รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560........................................บาท
7.พนักงานท้องถิ่น/ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมด จานวน...............37......................คน
8.สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจานวน...........20..................คน
9.ผลการประเมินตนเอง
มิติที่ 1
(45 คะแนน)

มิติที่ 2
(70 คะแนน)

มิติที่ 3
(40 คะแนน)

มิติที่ 4
(45 คะแนน)

รวม (200 คะแนน)

25

54

27

25
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รายละเอียดปรากฏตามส่วนที่ 2 แบบประเมินตนเองเพื่อสอบทานช้อมูลการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

10. ชื่อผู้ประสานงาน นางสาวเสาวนิตย์ ประยูรพันธ์
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สถานที่ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน ตาบลตาเนิน อาเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ 044-846254 โทรสาร. 044-846254
โทรศัพท์มือถือ 082-9631247 E-mail : -

ส่วนที่ 2 แบบประเมินตนเองเพื่อสอบทานข้อมูลการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
โปรดกรอชื่อมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และทาเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่เห็นว่ามาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม มีวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายการดาเนินงานมีลักษณะครอบคลุมสาระสาคัญตามหัวข้อนั้น ๆ พร้อมทั้งทาเครื่องหมาย  ใน
ช่อง  ประเมินตนเองว่ามีระดับคะแนนเท่าไร และครอบคลุมสาระสาคัญกี่ข้อ
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต รวม 45 คะแนน
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการเมืองผ่าย
สภาท้องถิ่นและฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (15 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทาแผน
1.1.1 สร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติราชการตาม
อานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
1.โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จิตสานึกป้องกันการทุจริต
คอรัปชั่น
2.โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับคณะผู้บริหาร
1.1.2 สร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักในการประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
1.มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต้านการทุจริต

สาระสาคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้

 (1) ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่
อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ตรงไปตรงมา
 (2) มีความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
 (3) ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานมีมาตรฐาน โปร่งใสและตรวจสอบได้
 (4) ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และสร้าง
ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตให้แก่บุคลากรในองค์กร
 (5) ส่งเสริมคุณธรรม และความซื่อสัตย์
สุจริตในการทางานให้แก่เจ้าหน้าที่
ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้

 (1) กาหนดหรือพัฒนา หรือปรับปรุง
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ และมีการประกาศเผยแพร่
แก่สาธารณชน
 (2) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน
 5 คะแนน (5 ข้อ)
 4 คะแนน (4 ข้อ)
 3 คะแนน (3 ข้อ)
 2 คะแนน (2 ข้อ)
 1 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ/
ไม่ครอบคลุมสาระสาคัญข้อใด
เลย)

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (2 ข้อ)
 3 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ/
ไม่ครอบคลุมสาระสาคัญข้อใด
เลย)

รายละเอียดการจัดทาแผน
1.1.3 สร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักที่จะไม่กระทาการอันเป็น
การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
1.กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2.มาตรการ"”ลูกฝังองค์ความรู้ให้
มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict
of Interest”

สาระสาคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้

ประเมินตนเอง

ระดับคะแนน
 (1) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ  5 คะแนน (7 ข้อ)
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ  4 คะแนน (5-6 ข้อ)
ซ้อนของตาแหน่งต่าง ๆ
 3 คะแนน (3-4 ข้อ)
 (2) มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  2 คะแนน (2 ข้อ)
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 1 คะแนน (1 ข้อ)
 (3) เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมี  0 คะแนน (ไม่มีโครงการ/
ส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุง
ไม่ครอบคลุมสาระสาคัญข้อใด
นโยบายและกระบวนการจัดการป้องกัน เลย)

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
 (4) มีการปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการ
ปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
 (5) มีการจัดทาคู่มือเกีย่ วกับการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 (6) มีการรายงานผล และข้อเสนอแนะใน
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อสาธารณชน
 (7) มีการใช้แอปพลิเคชั่น กฎหมาย ป.ป.ช.
เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร โดย
ส่งเสริมให้บุคลากรทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจใน
แอปพลิเคชัน่ เพื่อให้เกิดความตระหนักในการ
ดารงตนตามกรอบของกฏหมาย

1.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น (14 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทาแผน
1.2.1 สร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
- เสริมสร้างค่านิยมต่อต้าน
การทุจริต
1.2.2 สร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
1.โครงการรณรงค์ปลูกจิตสานึก
และสร้างความตระหนักในการร่วม
คิดร่วมทาในการอนุรักษ์ทรัพยากร
2.โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ

สาระสาคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้

 เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต
ให้แก่ภาคประชาชน

ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้

 (1) สอดแทรกแนวคิดการแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ให้แก่ประชาชน
 (2) พัฒนาจิตสานึกสาธารณะให้
ประชาชนรักษาสาธารณประโยชน์และ
สาธารณูปโภคของชุมชน

1.2.3 สร้างจิตสานึกและความ ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
ตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก  เสริมสร้างให้ประชาชนใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจาวัน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
1. ฝึกอบรมแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน
 5 คะแนน (มีโครงการ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ)

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (2 ข้อ)
 3 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสาคัญข้อใดเลย)

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (มีโครงการ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ)

1.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน (15 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทาแผน
1.3.1 สร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
1) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตาบลตาเนิน 3 แห่ง

สาระสาคัญและวัตถุประสงค์

ประเมินตนเอง
ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
ระดับคะแนน
 (1) ส่งเสริมให้มีการนาหลักสูตรลูกเสือ  5 คะแนน (2-3 ข้อ)
ช่อสะอาดไปใช้ในสถานศึกษาสังกัดของ  3 คะแนน (1 ข้อ)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือที่องค์กร  0 คะแนน (ไม่มี
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้การอุดหนุน
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
 (2) นาหลักสูตรที่เกี่ยวกับการสร้าง
สาระสาคัญข้อใดเลย)
จิตสานึกความซื่อสัตย์หรือหลักสูตรโตไป
ไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือ
สถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้การอุดหนุน
 (3) ค่ายเยาวชนคุณธรรม/โครงการอื่น
ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต

1.3.2 สร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักในต่อต้านการทุจริต
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้

ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้

ระดับคะแนน
 (1) ส่งเสริมให้มีการนาแนวทางการจัด  5 คะแนน (1-2 ข้อ)
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างความ
 0 คะแนน (ไม่มี
ตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกัน
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
การทุจริตสาหรับนักเรียน นักศึกษา
สาระสาคัญข้อใดเลย)
และสาระการเรียนรู้ เรื่อง การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ในหลักสูตรปวช.
2556 หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ (จัดทาโดยสานักงาน ป.ป.ช.
สอศ.และสช.) มาปรับใช้ในสถานศึกษา
สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การ
อุดหนุน
 (2) โครงการอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์
สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต

รายละเอียดการจัดทาแผน
1.3.3 สร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้

สาระสาคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้

 สร้างจิตสานึกและความตระหนักให้มี
จิตสาธารณะด้วยวิธีอื่นใดตามที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดขึ้น

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน
 5 คะแนน (มีโครงการ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสาคัญข้อใดเลย)

รวมคะแนน มิติที่ 1

25

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต รวม 70 คะแนน
2.1 การแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร (4 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทาแผน
2.1 การแสดงเจตจานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
1) กิจกรรมประกาศเจตจานง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและจิตสานึกป้องกันการ
ทุจริตคอรัปชั่น

สาระสาคัญและวัตถุประสงค์

ประเมินตนเอง

ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้

ระดับคะแนน

 (1) ผู้บริหารมีการแสดงเจตจานงว่าจะ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานและเผยแพร่ต่อสาธารณชน
 (2) ผู้บริหารมีการกาหนดนโยบาย
มาตรการแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม
เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
 (3) ผู้บริหารมีการสนับสนุน
งบประมาณและการดาเนินงาน ตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 5 คะแนน (3 ข้อ)
 3 คะแนน (2 ข้อ)
 1 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสาคัญข้อใดเลย)

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติธรรม (20 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทาแผน
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม
หลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน
ตาแหน่ง/เงินเอน และการ
มอบหมายงาน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
1) มาตรการการสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคล
2) มาตรการออกคาสั่งมอบหมาย
ของนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ
3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”

สาระสาคัญและวัตถุประสงค์

ประเมินตนเอง

ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้

ระดับคะแนน

 (1) ผู้บริหารกาหนดแนวทางการ
บริหารงานบุคคลตามกฏหมาย กฎ
ระเบียบ
 (2) มีการรวมกลุ่มหรือมีกลไกของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สามารถนาเสนอ
ความเห็นต่อผู้บริหารเพื่อให้เกิดการ
บริหารงานที่โปร่งใส
 (3) มีมาตรการ/แนวทางป้องกันการ
ได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของ
ผู้บังคับบัญชาให้ทางาน้าส่วนตัวที่มิใช่งาน
ราชการ
 (4) กาหนดระเบียบ/แนวทางปฏิบัติให้
บุคลากรเสนอความเห็นเป็นลายลักษณ์
อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของ
ผู้บังคับบัญชาในกรณีที่ได้รับคาสั่ง/
นโยบายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย และไม่เป็นธรรม

 10 คะแนน (5 ข้อ)
 8 คะแนน (4 ข้อ)
 6 คะแนน (3 ข้อ)
 4 คะแนน (2 ข้อ)
 2 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสาคัญข้อใดเลย)

รายละเอียดการจัดทาแผน
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารการเงิน งบประมาณ การ
จัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดย
ยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฏหมาย ระเบียบ กฏเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) กิจกรรม “ควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี”
(2) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ”
(3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสใน
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ”
(4) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการ
ให้บริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการประชาชน
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ
(2) โครงการจ้างสารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
(3) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการ
ติดต่อราชการ
(4) มาตรการ “ยกระดับคุณภาพ
การบริการประชาชน”

สาระสาคัญและวัตถุประสงค์

ประเมินตนเอง

ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้

ระดับคะแนน

 (1) มีมาตรการป้องกันการใช้จ่าย
งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์
ไม่มีประสิทธิภาพ
 (2) มีมาตรการป้องกันในการเอื้อ
ประโยชน์ธุรกิจของตน/พวกพ้อง
 (3) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
และนาผลการวิเคราะห์นาเสนอผู้บริหาร
เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อใน
ปีงบประมาณถัดไป
 (4) การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ – จัด
จ้างรายโครงการให้สาธารณชนทราบผ่าน
เว็บไซต์หรือสื่อช่องทางอื่น ๆ

 5 คะแนน (4 ข้อ)
 4 คะแนน (3 ข้อ)
 3 คะแนน (2 ข้อ)
 2 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสาคัญข้อใดเลย)

ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 (1) จัดทาแนวทาง หรือคู่มือ หรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
 (2) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงานต่อสาธารณชน
 (3) ให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่าง
ยุติธรรมเสมอภาค
 (4) นาเทคโนโลยีมาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
 (5) แสดงขั้นตอน ระยะเวลา ตรา
ค่าบริการอย่างชัดเจน
 (6) มีการประเมินความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการมให้บริการ และนามา
ปรับปรุงในการให้บริการ

ระดับคะแนน

 5 คะแนน (5-6 ข้อ)
 4 คะแนน (4 ข้อ)
 3 คะแนน (3 ข้อ)
 2 คะแนน (2 ข้อ)
 1 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสาคัญข้อใดเลย)

2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(10 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทาแผน
2.3.1 มีการจัดทาแผนภูมิ
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่
ทาการและในระบบเครือข่าย
สารสนเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
(2) โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

สาระสาคัญและวัตถุประสงค์

ประเมินตนเอง

ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้

ระดับคะแนน

 (1) การเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐาน
ระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน
 (2) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและ
มาตรฐานการให้บริการ
 (3) จัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
วิธีการและมาตรฐานที่ใช้ให้บริการ

 5 คะแนน (4 ข้อ)
 4 คะแนน (3 ข้อ)
 3 คะแนน (2 ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสาคัญข้อใดเลย)

2.3.2 มีการกระจายอานาจการ ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต  ให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและ
อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือ ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
การดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจ
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) มาตรการการมอบอานาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
(2) มาตรการมอบอานาจของ
นายก อบต.
(3) มาตรการการออกคาสั่ง
มอบหมายของนายก อบต. ปลัด
อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ

ระดับคะแนน

 5 คะแนน (,มีโครงการ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ)

2.4 การเชิญชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประจักษ์
(15 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทาแผน
สาระสาคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์  โครงการ/กิจกรรมยกย่องบุคคลที่มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
๑) โครงการวันแม่
๒) ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/
บุ ค คลที่ ป ระพฤติป ฏิ บั ติ ตนเป็ น ที่
ประจักษ์
2.4.2 มียกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความ
ช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) กิจกรรมยกย่องและเชิดชู
เกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร
ดีเด่น ผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลตาเนิน
2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่
ดารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 โครงการ/กิจกรรมยกย่องหน่วยงาน/
บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน

 5 คะแนน (มีโครงการ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ)

ระดับคะแนน

 5 คะแนน (,มีโครงการ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ)

ระดับคะแนน
ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 โครงการ/กิจกรรมยกย่องบุคคลที่ดารง  5 คะแนน (,มีโครงการ)
 0 คะแนน (ไม่มี
ตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ)

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต (20 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทาแผน
2.51 ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใด
ระหว่างบุคลากรในองค์กรให้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม และการบริหารราชการ
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ”
(2) กิจกรรม “การจัดทาข้อตกลง
การปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลตาเนิน”
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการ จังหวัด
อาเภอที่ได้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม
ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบทีไ่ ด้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัตริ าชการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลตาเนิน
(2) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ”
(3) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”

สาระสาคัญและวัตถุประสงค์

ประเมินตนเอง

ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้

ระดับคะแนน

 (1) มีการให้การเรียกรับเงินพิเศษ
เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือร้องขอให้
ผู้ใช้บริการพาไปสถานที่บันเทิงรวมถึงร้อง
ขอสิ่งอานวยความสะดวกหรือประโยชน์
อื่นใดเพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตาม
อานาจหน้าที่
 (2) มิให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเอื้อ
ประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการ
บางคนเนื่องจากมีความสัมพันธ์ส่วนตัว
 (3) มิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่
เป็นธรรมหรือมีการให้ความช่วยเหลือเป็น
พิเศษแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ตอบแทน
สาหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น

 10 คะแนน (3 ข้อ)
 8 คะแนน (2 ข้อ)
 6 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ)

ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 (1) มีแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
 (2) มีผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน
ตรวจสอบจากหน่วยกากับดูแล

ระดับคะแนน

 5 คะแนน (2 ข้อ)
 3 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสาคัญข้อใดเลย)

รายละเอียดการจัดทาแผน
2.5.3 ดาเนินการให้เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไป
ตามกฏหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่
โดยมิชอบ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้

สาระสาคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 (1) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการ
ลงโทษผู้กระทาผิดการทุจริต
 (2) มีขั้นตอนการลงโทษผู้กระทาผิด
การทุจริตที่เหมาะสม
 (3) มีการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทา
ผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน

 5 คะแนน (,3 ข้อ)
 4 คะแนน (,2 ข้อ)
 3 คะแนน (,1 ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสาคัญข้อใดเลย)

รวมคะแนน มิติที่ 2
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวม 40 คะแนน
3.1 การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะอวดแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
(15 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทาแผน
3.1.1 การจัดให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) โครงการจัดทาค่าบริการพื้นที่
เว็บไซต์รายปีและค่าธรรมเนียมชื่อ
โมเมนเนมรายปีเว็บไซต์ของอบต.
ตาเนิน
(2) โครงการอบรม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
2540 แก่พนักงานส่วนตาบลและ
ประชาชนในตาบลตาเนิน

สาระสาคัญและวัตถุประสงค์

ประเมินตนเอง

ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้

ระดับคะแนน

 (1) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
อย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
 (2) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการ
ของหน่วยงาน
 มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาท
อานาจหน้าที่
 มีการแสดงข้อมูลการดาเนินงานตาม
บทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออื่น ๆ
 (3) มีระบบการให้ข้อมูลการดาเนินงาน
ของหน่วยงานผ่ายหมายเลขโทรศัพท์
เฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมี
ระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาการ
ทาการของหน่วยงาน

 5 คะแนน (5 ข้อ)
 4 คะแนน (4 ข้อ)
 3 คะแนน (3 ข้อ)
 2 คะแนน (2 ข้อ)
 1 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ)

รายละเอียดการจัดทาแผน
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลการบริหารงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ การ
คานวณราคากลาง รายงานผล
การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ
และทรัพย์สินของเทศบาล และ
การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง”

สาระสาคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 (1) การประกาศ เผยแพร่แผนจัดหา
พัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง
 (2) การเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัด
จ้างให้สาธารณชนทราบ

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
1) โครงการจัดทาวารสาร อบต.
2) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน การคลัง การ
จัดหาพัสดุ และทรัพย์สินของอบต.
ผ่านทางเว็บไซต์ อบต.

ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 การเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่าง ๆ
กฎเกณฑ์ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และ
สถานที่ให้บริหารอย่างชัดเจน

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน

 5 คะแนน (,2 ข้อ)
 3 คะแนน (,1 ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสาคัญข้อใดเลย)

ระดับคะแนน

 5 คะแนน (,มีโครงการ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ)

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน (15 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทาแผน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน ในการ
ดาเนินกิจการ ตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) โครงการจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้าน/ตาบล การจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

สาระสาคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 (1) จัดประชาคม
 (2) สนับสนุนเครือข่ายภาคประชา
สังคม

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์
ได้โดยสะดวก
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) โครงการ อบต.ตาเนินพบ
ประชาชน
(2) มาตรการการจัดระบบและ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อ
ร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสการ
ทุจริต

ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 (1) มีการจัดตั้งศูนย์และเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/
ร้องเรียนการทุจริต หรือมีการกาหนด
ช่องทางการจัดการเรื่องร้องเรียนที่
สามารถทาได้ง่ายสะดวกและเหมาะสม
 (2) มีการประกาศเผยแพร่/
กระบวนการเรื่องขั้นตอนร้องเรียน

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน

 5 คะแนน (,2 ข้อ)
 3 คะแนน (,1 ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสาคัญข้อใดเลย)

ระดับคะแนน

 5 คะแนน (,2 ข้อ)
 3 คะแนน (,1 ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสาคัญข้อใดเลย)

รายละเอียดการจัดทาแผน
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง
การได้รับเรื่อง ระยะเวลา และ
ผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ

สาระสาคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 (1) มีการแก้ไขร้องเรียนอย่างเหมาะสม
ภายใน 15 วัน หากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้อง
ชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ
 (2) มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียน
ให้ผู้เรียนติดตามผลได้ด้วยตนเอง และมี
การรายงานผลการดาเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
ทราบ
 (3) มีการแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้ง
ผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ให้ผู้ร้องเรียนทราบอย่างเหมาะสม
 (4) รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่อง
ร้องเรียนพร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไขและเผยแพร่ให้สาธารณชน
ทราบ

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน

 5 คะแนน (4 ข้อ)
 4 คะแนน (3 ข้อ)
 3 คะแนน (2 ข้อ)
 2 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสาคัญข้อใดเลย)

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทาแผน
3.3.1 ดาเนินการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา
การจัดทางบประมาณ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดทา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลตาเนิน
(2) กิจกรรมประชุมประชาคม
หมู่บ้านและประชาคมตาบล
ประจาปี
(3) โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจัดทา
แผนพัฒนาตาบล

สาระสาคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 (1) แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดทา
แผนพัฒนา
 (2) การมีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนงาน/โครงการ
 (3) การมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นการปฏิบัติราชการ
 (4) การมีส่วนร่วมดาเนินการตาม
โครงการ

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน

 5 คะแนน (4 ข้อ)
 4 คะแนน (3 ข้อ)
 3 คะแนน (2 ข้อ)
 2 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสาคัญข้อใดเลย)

รายละเอียดการจัดทาแผน
3.3.2 ดาเนินการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) มาตรการแต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

สาระสาคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 (1) แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา
 (2) การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลโครงการ
 (3) การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไข
โครงการ

รวมคะแนน มิติที่ 3

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน

 5 คะแนน (3 ข้อ)
 4 คะแนน (2ข้อ)
 3 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสาคัญข้อใดเลย)
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 45 คะแนน
4.1 มีการจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน (10 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทาแผน
4.1.1 มีการจัดทาและรายงาน
การจัดทาระบบตรวจสอบภายใน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) กิจกรรมจัดทาแผนการ
ตรวจสอบภายในประจาปี
(2) กิจกรรมการจัดทารายงานการ
ควบคุมภายใน

สาระสาคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 (1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/ผู้มี
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในที่มีการ
ทางานอย่างเป็นอิสระ
 (2) มีการนาผลการตรวจสอบภายใน
ไปใช้ในการปรับปรุงเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต
 (3) มีการเผยแพร่ผลการตรวจสอบ
ภายในให้สาธารณชนทราบ

4.1.2 มีการจัดทาและรายงาน
การจัดทาระบบควบคุมภายใน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) กิจกรรมติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน

ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 (1) มีระบบควบคุมภายใน
 (2) มีการนาผลการควบคุมภายในไป
ใช้ในการปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการป้องกันการทุจริต
 (3) มีการเผยแพร่ผลการควบคุม
ภายในให้สาธารณชนทราบ

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน

 5 คะแนน (4 ข้อ)
 4 คะแนน (3 ข้อ)
 3 คะแนน (2 ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสาคัญข้อใดเลย)

ระดับคะแนน

 5 คะแนน (3 ข้อ)
 4 คะแนน (2ข้อ)
 3 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสาคัญข้อใดเลย)

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทาง
ที่สามารถดาเนินการได้ (15 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทาแผน
4.2.1 มีส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ
การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการ
บริหารงานงบประมาณ การรับจ่ายเงิน การหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของทางราชการ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) กิจกรรมรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ

สาระสาคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 (1) มีการนาผลประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนมาประกอบการพิจารณา
การบริหารงานบุคคล
 (2) เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร/แนว
ทางการบริหารงานบุคคล

ประเมินตนเอง

ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 (1) จัดให้ประชาชนเข้าร่วม
สังเกตการณ์ในการบริหารงบประมาณ
 (2) การจัดให้มีและการเผยแพร่
รายละเอียดข้อมูลการดาเนินโครงการและ
การใช้งบประมาณให้ประชาชนในท้องถิ่น
ได้ทราบล่วงหน้าและให้ข้อมูลที่ว่านี้แก่
บุคคลที่ร้องขอหรือขอดู

ระดับคะแนน

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแล การ
จัดหาพัสดุ ประกอบด้วยโครงการ/
กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน

ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 (1) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วม
สังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุในขั้นตอน
ใดขั้นตอนหนึ่ง
 (2) ฝึกอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัสดุ
 (3) ออกประกาศรายงานผลการ
ดาเนินการโครงการทุกขั้นตอนให้
ประชาชนได้ทราบ และตามช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลโดยสะดวก

ระดับคะแนน

ระดับคะแนน

 5 คะแนน (4 ข้อ)
 3 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสาคัญข้อใดเลย)

 5 คะแนน (3 ข้อ)
 3 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสาคัญข้อใดเลย)

 5 คะแนน (3 ข้อ)
 4 คะแนน (2ข้อ)
 3 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสาคัญข้อใดเลย)

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น (10 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทาแผน
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) กิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

สาระสาคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 การพิจารณาให้มีแผนงาน/โครงการ
สาหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ
หรือร่วมฝ่ายบริหาร/พนักงาน/ข้าราชการ
ท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกอบรมสัมมนา
ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่น
และการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตาม
กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่น
มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการและวิธีการที่กฏหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล

ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 การให้ความรู้ความเข้าใจตามโอกาส
เกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการ
ตรวจสอบของสภาไม่ว่าจะเป็นการตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ การตั้งกระทู้
รวมทั้งการทาความเข้าใจล่วงหน้าในข้อ
กฎหมายระเบียบ คาสั่งที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่ฝ่ายบริหารเสนอให้สภาพิจารณา

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน

 5 คะแนน (มีโครงการ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ)

ระดับคะแนน

 5 คะแนน (มีโครงการ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ)

4.4 การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต (10 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทาแผน
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการ
เฝ้าระวังการทุจริต
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) มาตรการเฝ้าระวังการ
คอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน
(2) มาตรการส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายด้านการป้องกันการ
ทุจริต
4.4.2 บูรณาการทุดภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้
(1) กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการ
ทุจริต

สาระสาคัญและวัตถุประสงค์
ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน
ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 5 คะแนน (4 ข้อ)
 (1) มีการเผยแพร่หลักการ
แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการ  3 คะแนน (1 ข้อ)
ทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือ
 0 คะแนน (ไม่มี
ช่องทางอื่น ๆ
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
 (2) สร้างชุมชนเฝ้าระวังการต่อต้านการ
สาระสาคัญข้อใดเลย)
ทุจริต

ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 มีการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต (ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาค
ประชาสังคม)

ระดับคะแนน

 5 คะแนน (มีโครงการ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ)

รวมคะแนน มิติที่ 4

รวมคะแนนทั้งสิ้น
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในแบบประเมินตนเองตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตฉบับนี้ มีความถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทุกประการ

(ลงชื่อ)
(นางอุไร โคคาลา)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน
วันที่
12 กุมภาพันธ์ 2561

