
 
 
 

แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           กรุงเทพมหานคร                                             เมืองพัทยา 
           องค์การบริหารส่วนจังหวัด                      
       เทศบาลต าบลพรหมโลก        
  องค์การบริหารส่วนต าบล    ขนาด กลาง    

๒. สถานที่ตั้งส านักงาน/ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เลขที่ 333 หมู่ที ่ 1  ถนน  นอกท่า – ท่าแพ   ต าบลพรหมโลก  อ าเภอ พรหมคีรี 
จังหวัดนครศีธรรมราช รหัสไปรษณีย์  80320 โทรศัพท ์396-163 โทรสาร     075-396-320  
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น www.prpmlokcity.go.th     

๓. จ านวนประชากรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6,835  คน 2,537 ครัวเรือน 

๔. พื้นที่รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    12.92 ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุม 13 ชุมชน) 

๕. รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 
 -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน  28,050173.66 บาท 
 -รายได้จากเงินอุดหนุน 26,219,137   บาท 

๖. รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 50,018,246.54 บาท 

๗. พนักงานท้องถิ่น/ลูกจ้าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจ านวน   85 คน 

๘. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจ านวน  12   คน 
 

9. ผลการประเมินตนเอง คะแนนที่ได้รวมทั้งสิ้นจ านวน 174  คะแนน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
 

10. ชื่อผู้ประสานงาน นายครรชนะ ทัลวัลลิ์       
       ต าแหน่ง นิติกร           
 สถานที่ติดต่อ เทศบาลต าบลพรหมโลก อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช  

             
 โทรศัพท์  075-396-163    โทรสาร 075-396-320   
      โทรศัพท์มือถือ 089-649-6600   E-mail khanchana1975@hotmail.com  
 
 

ผลการประเมิน 
 

  

 
ส าหรับส านักงาน ป.ป.ช. 

   174 
 (คะแนนที่ได้) 
 

200 
(คะแนนเต็ม) 
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ส่วนที่ ๒ ผลการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 โปรดกรอกข้อมูลมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม มิติที่ 1 – 4 และใส่เครื่องหมาย ( / ) ในช่อง
ทีม่าตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม ครอบคลุมสาระส าคัญ พร้อมทั้งระบุคะแนน 
 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  รวม 45 คะแนน 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(10-12 ข้อ) 
4 

(8-9 ข้อ) 
3 

(6-7 ข้อ) 
2 

(4-5 ข้อ) 
1 

(1-3 ข้อ) 
0 

( - ) 

1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาล         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน  
() 2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และถูก
กฎหมาย  
() 3) ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบของตนอย่างเป็นธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตค านึงถึงประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ 
() 4) ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน 
โปร่งใสและตรวจสอบได้  
() 5) ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หรืออ านาจหน้าที่ในการแสวงหา
ประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลใกล้ชิด  
() 6) ความเชื่อมั่นของบุคลากรในหน่วยงานต่องานและ
บรรยากาศในการท างาน  
() 7) มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่  
() 8) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ กระตือรือร้น เต็มใจ 
ท างานรวดเร็ว เต็มความสามารถ โดยมุ่งผลส าเร็จของงาน  
() 9) มีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดี มีคุณธรรม และ
ซื่อสัตย์สุจริตภายในหน่วยงานให้แก่กันอยู่เสมอ  
() 10) การแสดงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ เมื่อ
หน่วยงานเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด  
() 11) การแสดงความรับผิดชอบของผู้บริหาร หากการ
ด าเนินงานของหน่วยงานส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อ
สังคมโดยรวม  
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(10-12 ข้อ) 
4 

(8-9 ข้อ) 
3 

(6-7 ข้อ) 
2 

(4-5 ข้อ) 
1 

(1-3 ข้อ) 
0 

( - ) 

() 12) มีมาตรการในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ  
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน   12 ข้อ    ระดับคะแนน  5  

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

( 2 ข้อ) 
3 

( 1 ข้อ) 
0 

( - ) 
1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ.... 
วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านทุจริต     
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) ก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง  
() 2) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ  

   

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน  2ข้อ ระดับคะแนน 5  
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(7 ข้อ) 
4 

(5-6 ข้อ) 
3 

(3-4 ข้อ) 
2 

(2 ข้อ) 
1 

(1 ข้อ) 
0 
( - ) 

1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) 1) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
() 2) มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
() 3) เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
(   ) 4)มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
 () 5) มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือ
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(7 ข้อ) 
4 

(5-6 ข้อ) 
3 

(3-4 ข้อ) 
2 

(2 ข้อ) 
1 

(1 ข้อ) 
0 
( - ) 

ระเบียบเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 () 6) มีการรายงานผล และข้อเสนอแนะในการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 () 7) มีการใช้แอพพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ม.100 และ 
103 เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างองค์ความรู้เพ่ือปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร โดยส่งเสริมให้บุคลากรทดสอบเพื่อ
วัดความเข้าใจในแอพพลิเคชัน เพ่ือเกิดความตระหนักในการด ารง
ตนตามกรอบของกฎหมาย   
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน    5 ข้อ    ระดับคะแนน 4  

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น (15 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

5 
(มีโครงการ) 

0 
(ไม่มีโครงการ) 

1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 
       
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
()เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน....1....โครงการ   ระดับคะแนน 5  
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

5 
(2 ข้อ) 

3 
(1 ข้อ) 

0 
( - ) 

1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในเขตพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
        
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม 
() 2) พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 

   

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน 2ข้อ ระดับคะแนน 5  
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 
1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
        
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() ขับเคลื่อนการด าเนินงานใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจ าวัน 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน ....1...โครงการ    ระดับคะแนน 5  
1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
 ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
การประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต    
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) 1) น าหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในสถานศึกษาสังกัดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
() 2) น าหลักสูตรโตไปไม่โกงหรือหลักสูตรอื่นที่เหมาะสมไปปรับใช้
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
() 3) ค่ายเยาวชนคุณธรรม/โครงการอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน 2ข้อ ระดับคะแนน 4  
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น        
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) น าแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตส าหรับนักเรียน 
นักศึกษา (จัดท าโดยส านักงาน ป.ป.ช. สอศ. และ สช. ) ไปใช้ใน
สถานศึกษาสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(   ) 2) น าสาระการเรียนรู้ เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต ในหลักสูตร ปวช. 2556 หมวดวิชา
ทักษะชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศึกษา และ ปวส. 2557 หมวดวิชาทักษะชีวิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (จัดท าโดยส านักงาน ป.ป.ช. สอศ. และ สช. ) ไปใช้
ในสถานศึกษาสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
() 3) โครงการอื่นๆที่มีวัตถุประสงค์สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน 2ข้อ    ระดับคะแนน 4   

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 
1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น       
        ซ่ึง
ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน 1 โครงการ    ระดับคะแนน  5  
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต รวม 65 คะแนน 
 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร (5 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(4 ข้อ) 
4 

(3 ข้อ) 
3 

(2 ข้อ) 
2 

(1 ข้อ) 
0 

 ( - ) 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น       ซ่ึง
ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
(   ) 2) ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ต่อสาธารณชน 
(   ) 3) ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือ
โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
(   ) 4) ผู้บริหารมีการสนับสนุนงบประมาณหรือการด าเนินการ 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและซื่อสัตย์มากขึ้นในหน่วยงาน  

     

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน ........4.................ข้อ    ระดับคะแนน…………5…………………….. 
 
 ๒.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(9-10 ข้อ) 
4 

(7-8 ข้อ) 
3 

(5-6 ข้อ) 
2 

(3-4 ข้อ) 
1 

(1-2 ข้อ) 
0 

( - ) 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม
หลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารบุคคล  
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
()1) ด าเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เป็นอย่างดี 
()2) การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่
โปร่งใส 
(   )  3) การได้รับค าสั่งที่ไม่เป็นธรรม โดยไม่มีสาเหตุอันควร 
(   )  4) การได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้
ท างานส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ อย่างไม่เหมาะสม  
()5) การรับรู้ถึงผลเสียจากการไม่ปฏิบัติตามค าสั่งที่ไม่เหมาะสม 
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(9-10 ข้อ) 
4 

(7-8 ข้อ) 
3 

(5-6 ข้อ) 
2 

(3-4 ข้อ) 
1 

(1-2 ข้อ) 
0 

( - ) 

()6) การรับรู้ต่อการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอบริจาค พาไปสถาน
บันเทิง หรือสิ่งอ านวยความสะดวก ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ 
()7) ธรรมเนียมปฏิบัติในการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอบริจาค หรือ
ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ 
()8) การเอ้ือประโยชน์/เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการบางคน
เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว 
()9) ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางมิ
ชอบเพื่อผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอ่ืน 
()10) การให้สินบน เงินพิเศษ ความบันเทิง หรือประโยชน์อื่นใด
แก่เจ้าหน้าที่ 
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน 8ข้อ    ระดับคะแนน 4   

 
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(5-6 ข้อ) 
4 

(4 ข้อ) 
3 

(3 ข้อ) 
2 

(2 ข้อ) 
1 

(1 ข้อ) 
0 

( - ) 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การ
จัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดย
ยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี”      
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควรผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ 
() 2) การใช้จ่ายเงินเพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตน/พวกพ้อง 
() 3) การรับรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
อย่างไม่เหมาะสมหรือมากเกินความจ าเป็น ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ 
() 4) การพัฒนาแผนและกระบวนการการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
() 5) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และน าผลการ
วิเคราะห์มาปรับปรุงการจัดซื้อในปีงบประมาณถัดไป 
() 6) การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้างรายโครงการให้
สาธารณะชนทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่อช่องทางอ่ืนๆ 

      

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน 6ข้อ    ระดับคะแนน 5  
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(10-12 ข้อ) 
4 

(8-9 ข้อ) 
3 

(6-7 ข้อ) 
2 

(4-5 ข้อ) 
1 

(1-3 ข้อ) 
0 

( - ) 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
       
        
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
()1) แนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
()2) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
()3) ปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอน เป็นมาตรฐาน ยึดหลักความ
ถูกต้อง 
()4) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
()5) การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
()6) บริหารจัดการที่ยุติธรรมและตรงไปตรงมาในการให้บริการ 
()7) ใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้เป็นมาตรฐาน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
()8) แสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการ อย่างชัดเจน 
()9) ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน – หลัง 
()10) ให้บริการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม 
()11) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
()12) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

      

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน  10 ข้อ ระดับคะแนน 5  
 
 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
(10 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการ
เกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน 
เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ   
         
() 1) การเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่าง
ชัดเจน 
() 2) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ 
() 3) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ให้บริการ 
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน  3 ข้อ    ระดับคะแนน 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต 
อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
มาตรการการมอบอ านาจ อนุมัติ อนุญาต สั่งการเพ่ือลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ       
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) การให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน 
() 2) ปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงการใช้อ านาจหน้าที่โดยชอบธรรม
และถูกกฎหมาย 
() 3) ปฏิบัติหน้าที่โดยด าเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง ไม่
ผิดพลาด 

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน  3 ข้อ    ระดับคะแนน 5  
 
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
(15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต    
มีคุณธรรม จริยธรรม  
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
 โครงการพ่อ - แม่ดีเด่น     
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม 
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน 1 โครงการ    ระดับคะแนน 5  
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
     กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ   
        ซ่ึง
ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน 1 โครงการ    ระดับคะแนน 5  
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

5 
(มีโครงการ) 

0 
(ไม่มีโครงการ) 

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ   
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน 1 โครงการ    ระดับคะแนน 5  
 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต (20 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
10 

(3 ข้อ) 
8 

(2 ข้อ) 
6 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคูณธรรม จริยธรรม และการ
บริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
10 

(3 ข้อ) 
8 

(2 ข้อ) 
6 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

...........จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ    
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) มิให้มีการเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือร้อง
ขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถานที่บันเทิงรวมถึงร้องขอสิ่งอ านวยความสะดวก
หรือประโยชน์อื่นใด เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอ านาจหน้าที่ 
() 2) มิให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเอ้ือประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อ
ผู้ใช้บริการบางคนเนื่องจากมีความสัมพันธ์ส่วนตัว  
() 3) มิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมหรือมีการให้
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่บุคคลอื่นเพ่ือประโยชน์ตอบแทนส าหรับ
ตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น 
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน 3.ข้อ ระดับคะแนน 10  

 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

( 2 ข้อ) 
3 

( 1 ข้อ) 
0 
(-) 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าทีเ่พื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
 .ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กร
อิสระ        ซ่ึง
ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) มีแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
() 2) รับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยก ากับ ดูแล 

   

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน 2 ข้อ    ระดับคะแนน 5  
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้         
,มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริต 
() 2) มีข้ันตอนการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริตที่เหมาะสม 
() 3) มีการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน 3ข้อ    ระดับคะแนน 5  

 
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวม 45 คะแนน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน     
(15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(5ข้อ) 
4 

(4ข้อ) 
3 

(3ข้อ) 
2 

(2ข้อ) 
1 

(1ข้อ) 
0 
(-) 

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบล
พรหมโลก       
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้  
() 1) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง  
() 2) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน  
() 3) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่  
() 4) มีการแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่าง
ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานและสื่ออ่ืนๆ  
() 5) มีระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่าน
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับ
อัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาการท า
การของหน่วยงาน 

      

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน5ข้อ    ระดับคะแนน 5  
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(5ข้อ) 
4 

(4ข้อ) 
3 

(3ข้อ) 
2 

(2ข้อ) 
1 

(1ข้อ) 
0 
(-) 

 
 

 
                   รายละเอียดการจัดท าแผน 

ระดับคะแนน 
5 

(4ข้อ) 
4 

(3ข้อ) 
3 

(2ข้อ) 
2 

(1ข้อ) 
0 
(-) 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาล”
        
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) การประกาศ เผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง 
() 2) การเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนทราบ    
() 3) การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนของหน่วยงาน  
() 4) ผลการประเมินการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลภาคประชาชน  

     

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน 4ข้อ    ระดับคะแนน 5  
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
โครงการสื่อประชาสัมพันธ์     
        ซ่ึง
ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() การเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน  

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน 1 โครงการ    ระดับคะแนน 5  
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนนิ
กิจการ ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
การด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน     
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) จัดประชาคม 
() 2) สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสังคม 
() 3) จัดตั้งศูนย์และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต 

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน 2ข้อ    ระดับคะแนน 4  
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(4ข้อ) 
4 

(3ข้อ) 
3 

(2ข้อ) 
2 

(1ข้อ) 
0 
(-) 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้
โดยสะดวก 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
,มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการร้องเรียน   
        
     ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ 
ดังนี้ 
() 1) การก าหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการ
จัดการเรื่องร้องเรียน  
(   ) 2) การประกาศเผยแพร่/กระบวนการเรื่องขั้นตอนร้องเรียน  
() 3) มีวิธีการร้องเรียนที่สามารถท าได้ง่าย  
() 4) มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวกและเหมาะสม  

     

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน 3 ข้อ    ระดับคะแนน 4  
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(10-12ข้อ) 
4 

(8-9ข้อ) 
3 

(6-7ข้อ) 
2 

(4-5ข้อ) 
1 

(1-3ข้อ) 
0 
(-) 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
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ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
         
 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) การแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม  
() 2) การติดตามเรื่องร้องเรียนและระบบให้ผู้ร้องเรียนติดตาม
ผลได้ด้วยตนเอง 
() 3) การแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลการด าเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบมีประสิทธิภาพ  
() 4) มีมาตรการที่ต้องด าเนินการเรื่องร้องเรียนภายใน 15 วัน  
() 5) การรายงานผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่อง
ร้องเรียน  
() 6) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุ
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบผ่าน
ทางเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืน ๆ  
() 7) การก าหนดช่องทางการร้องเรียนการจัดซื้อ - จัดจ้าง  
() 8) การก าหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนการ
จัดซื้อ - จัดจ้าง                          
() 9) การรายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ - จัดจ้าง 
ให้ผู้ร้องทราบ  
() 10) มีระบบการแจ้งเบาะแสการทุจริต  
() 11) มีระบบการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสการทุจริต  
() 12) เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน 12 ข้อ    ระดับคะแนน 5  

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (15 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

5 
(4ข้อ) 

4 
(3ข้อ) 

3 
(2ข้อ) 

2 
(1ข้อ) 

0 
(-) 

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การ
จัดท างบประมาณ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนา 
() 2) การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ  
() 3) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(4ข้อ) 
4 

(3ข้อ) 
3 

(2ข้อ) 
2 

(1ข้อ) 
0 
(-) 

() 4) การมีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการ  
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน ..........4...............ข้อ    ระดับ

คะแนน………………5……………….. 
 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 
3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจงาน
จ้าง        
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุ 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน .......0...........
โครงการ    

ระดับ
คะแนน……………0………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

3.3.3 ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน                                           
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล  
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา                                                            
() 2) การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ  
() 3) การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ   

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน 3 ข้อ    ระดับคะแนน 5   
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวม 45 คะแนน 
 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด (10 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(2ข้อ) 
3 

(1ข้อ) 
0 
(-) 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้          
ผู้ก ากับดูแล  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ  
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) กลุ่มงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายในมีการท างานอย่าง
เป็นอิสระ  
() 2) ระบบการตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบ ยับยั้ง หรือ
ปูองกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน  2 ข้อ    ระดับคะแนน 5  
 
 
 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มี
การจัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
กิจกรรมติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน   
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) มีระบบปูองกันหรือตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
() 2) มีการน าผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปปรับปรุง
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปูองกันการทุจริต   
() 3) รับรู้ถึงแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างดี 

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน 3ข้อ    ระดับคะแนน 5  
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 ๔.๒ การสนับสนุนใหภ้าคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้ (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(2ข้อ) 
3 

(1ข้อ) 
0 
(-) 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
,มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุตั้งการโอนย้าย   
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) 1) แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารงานบุคคล 
() 2) เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร/แนวทางการบริหารงานบุคคล 

   

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน 1ข้อ    ระดับคะแนน 3  
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(2ข้อ) 
3 

(1ข้อ) 
0 
(-) 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 () 1) จัดให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการบริหารงบประมาณ 
 () 2) การจัดให้มีและการเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลการด าเนิน
โครงการและการใช้งบประมาณ ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบล่วงหน้า
และให้ข้อมูลที่ว่านี้แก่บุคคลที่ร้องขอหรือขอดู 

   

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน 2ข้อ    ระดับคะแนน 5  
 
 
 
 
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหา
พัสดุ                                      
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง    
        
        
        
        
     
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) 1) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุฯ 
() 2) ฝึกอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 
() 3) ออกประกาศรายงานผลการด าเนินการโครงการทุกขั้นตอน
ให้ประชาชนได้ทราบ และตามช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้
โดยสะดวก 
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน 2ข้อ    ระดับคะแนน 4  

๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น (10 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

5 
(มีโครงการ) 

0 
(ไม่มีโครงการ) 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() การพิจารณาให้มีแผนงาน/โครงการส าหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นการเฉพาะ หรือร่วมกับฝุายบริหาร/พนักงาน/ข้าราชการท้องถิ่นเข้า
ร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่น 
และการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของฝุายบริหารให้เป็นตาม
กฎหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน 1 โครงการ    ระดับคะแนน 5  
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

5 
(มีโครงการ) 

0 
(ไม่มีโครงการ) 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย 
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 

ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() การให้ความรู้ความเข้าใจตามโอกาส เกี่ยวกับข้อบังคับการ
ประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ การตั้งกระทู้ รวมทั้งการท าความเข้าใจล่วงหน้าในข้อกฎหมาย 
ระเบียบ ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ฝุายบริหารเสนอให้สภาพิจารณา 
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน 1 โครงการ   ระดับคะแนน 5  

  
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
(10 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(2ข้อ) 
3 

(1ข้อ) 
0 
(-) 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต  
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) มีการเผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เก่ียวข้องกับการ
ต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือช่องทางอ่ืน ๆ  
() 2) สร้างชุมชนเฝูาระวังการต่อต้านการทุจริต  

   

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน  2 ข้อ    ระดับคะแนน 5  
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

5 
(มีโครงการ) 

0 
(ไม่มีโครงการ) 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริต 
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() มีการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม 
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(2ข้อ) 
3 

(1ข้อ) 
0 
(-) 

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน 1โครงการ ระดับคะแนน 5  
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในรายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : 
SAR) นี้มีความถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทุกประการ  

       (ลงชื่อ) 
 
                  (   นายรณชัย  คีรีเพ็ชร ) 
                      ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลพรหมโลก 
            วันที่   24 พฤษภาคม 2560. 


