
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 

การจัดทำแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 
อำเภอโนนสงู   จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

 



       ผลการประเมิน  
สำหรับ อปท    สำหรับ ป.ป.ช. 
     ๑๘๕ 

๒๐๐ คะแนนเต็ม 

 
แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง 

(Self AssessmentReport : SAR) 
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 □ กรุงเทพมหานคร   □ เมืองพัทยา 
 □ องค์การบริหารส่วนจังหวัด........................................................ .. 
 □ เทศบาล...................................................................................... 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 
๒. สถานที่ตังสำนักงาน/ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เลขที่...............๒๓๘………...... หมู่ที่………....๖………...... ถนน............-............. ตำบล.............โตนด…................ 

อำเภอ.........โนนสูง...........จังหวัด... ...........นครราชสีมา…………..... รหัสไปรษณีย์.............๓๐๑๖๐.............. 
โทรศัพท…์……......๐๔๔-๙๕๕๕๓๕................. 

 เว็บไซต์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น..................www.tanode.go.th......................... 
๓. จำนวนประชากรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...............๗,๖๓๒...................คน .........๒,๔๑๑.............ครัวเรือน 
๔. พื้นที่รวมขององค์กรแกครองส่วนท้องถิ่น........๓๕.๘๒.............ตารางกิโลเมตร  (ครอบคลมุ....๑๒…….หมู่บ้าน/ชุมชน) 
๕. รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 - รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน.....๓๓,๒๓๒,๒๘๔...............บาท 
 - รายได้จากเงินอุดหนุน....๔๖,๓๑๘,๒๘๔....................บาท 
๖. รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒......................บาท 
๗. พนักงานท้องถิ่น/ลูกจ้าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจำนวน............๔๐..............คน 
๘. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจำนวน.................๒๔............คน 
๙. ผลการประเมินตนเอง 
มิติที่ ๑ (๔๕ คะแนน) มิติที่ ๒ (๗๐ คะแนน) มิติที่ ๓ (๔๐ คะแนน) มิติที่ ๔ (๔๕ คะแนน) รวม (๒๐๐ คะแนน) 

๔๕ ๕๖ ๓๗ ๓๓ ๑๗๑ 
รายละเอียดปรากฏตามส่วนที่ ๒ แบบประเมินตนเองเพ่ือสอบทานข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 
๑๐. ผู้ประสานงาน.........นางนพภา  ยอพันดุง............ 
ตำแหน่ง.................หวัหน้าสำนกัปลัด............... 
สถานที่ติดต่อ...............องค์การบรหิารส่วนตำบลโตนด................. โทรศัพท์………......๐๙๐-๒๘๙๖๕๓๔................. 
 
 
 
 

http://www.bangkam.go.th........................./
http://www.bangkam.go.th........................./


ส่วนที่ ๒ แบบประเมินตนเองเพื่อสอบทานข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
โปรดกรอกช่ือมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบตัิงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และทำเครื่องหมาย    ในช่อง  □  ที่เห็นว่ามาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม 
มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานมีลักษณะครอบคลมุสาระสำคญัตามหัวข้อน้ันๆ 

พร้อมท้ังทำเครื่องหมาย    ในช่อง  □  ประเมินตนเองว่ามีระดบัคะแนนเท่าไร และครอบคลุมสาระสำคัญกี่ข้อ 
มิติท่ี ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต รวม ๔๕ คะแนน 

 ๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น 
และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๕ คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทำแผน สาระสำคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
๑.๑.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก
ในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ีให้
บังเกิดประโยชน์สขุแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
(๑) โครงการฝึกอบรมและการดูงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 
  

ครอบคลมุสาระสำคัญ ดังนี ้
 (๑) ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่อย่างไม่ขาดตก
บกพร่อง ตรงไปตรงมา 
 (๒) มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน 
 (๓) ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน มีมาตรฐาน
โปร่งใส ตรวจสอบได ้
 (๔) ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และสร้างความภาคภูมิใจ
ในการปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจริตให้แก่บุคลากรใน
องค์กร 
 (๕) ส่งเสรมิคณุธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ทำงานให้แก่เจ้าหน้าที ่

ระดับคะแนน 
 ๕ คะแนน (๕ ข้อ) 
□ ๔ คะแนน (๔ ข้อ) 
□ ๓ คะแนน (๓ ข้อ) 
□ ๒ คะแนน (๒ ข้อ) 
□ ๑ คะแนน (๑ ข้อ) 
□ ๐ คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสำคญัใดเลย) 

๑.๑.๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก
ในแก่ประชาชนในทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
(๑) มาตรการตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 

ครอบคลมุสาระสำคัญ ดังนี ้
 (๑) กำหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีประกาศเผยแพร่แก่
สาธารณชน 
 (๒) ปฏิบัติหน้าที่โดยยดึหลักมาตรฐานทางจริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

ระดับคะแนน 
 ๕ คะแนน (๒ ข้อ) 
□ ๓ คะแนน (๑ ข้อ) 
□ ๐ คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสำคญัใดเลย) 

๑.๑.๓ สร้างจิตสำนึกและตระหนกัที่จะไม่
กระทำการอันเป็นการขัดกนัแห่ง
ผลประโยชน์ หรือการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
(๑) โครงการส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือตอ่ต้านการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 
(๒)ส่งเสริมมาตรการจดัทำคู่มือการป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

□ (๑) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏบิัติงานท่ี
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของตำแหน่งต่างๆ 
 (๒) มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 (๓) เปิดโอกาสให้บคุลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา และปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจดัการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 (๔) มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือ
ระเบียบเพือ่ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 (๕) มีการจัดทำคูม่ือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 (๖) มีการรายงานผล และข้อเสนอแนะในการป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนต่อสาธารณชน 

□ (๗) มีการใช้แอพพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. เป็นเครื่องมือ
ในการเสริมสร้างองค์ความรูเ้พื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในองค์กร โดยส่งเสริมใหบุ้คลากรทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจใน
แอพพลิเคชัน เพื่อเกิดความตระหนักในการดำรงตนตามกรอบ
ของกฎหมาย 

ระดับคะแนน 
 ๕ คะแนน (๕ ข้อ) 
□ ๔ คะแนน (๔ ข้อ) 
□ ๓ คะแนน (๓ ข้อ) 
□ ๒ คะแนน (๒ ข้อ) 
□ ๑ คะแนน (๑ ข้อ) 
□ ๐ คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสำคญัใดเลย) 



 
 ๑.๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น (๑๕ คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทำแผน สาระสำคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
๑.๒.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก
ในการต่อต้านการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
(1) โครงการปลูกจิตสำนึกการเปน็
ข้าราชการที่ด ี
(2) โครงการส่งเสริมให้พนักงานสว่นตำบล
ให้มีจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมความ
ซื่อสัตยส์ุจรติมีค่านยิมหลัก ๑๒ ประการ
นำสู่การปฏฺบิัตริาชการแบบธรรมาภิบาล 
 

ครอบคลมุสาระสำคัญ ดังนี ้
 เสริมสรา้งค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาคประชาชน 

ระดับคะแนน 
 ๕ คะแนน (มี
โครงการ) 
□ ๐ คะแนน (ไม่มี
โครงการ) 

๑.๒.๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก
ในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
(๑) ปลูกจิตสำนึกลบคุลากรในการรักษา
ประโยชนส์าธารณะปฏิบัตติามหลกัธรรมาภิ
บาล 

ครอบคลมุสาระสำคัญ ดังนี ้
 (๑) สอดแทรกแนวคิดการแยกแยะประโยชน์ส่วนตน และ
ประโยชนส์่วนตนแก่ประชาชน 
 (๒) พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะให้ประชาชนรักษา
สาธารณประโยชน์ และสาธารณูปโภคของชุมชน 

ระดับคะแนน 
 ๕ คะแนน (๒ ข้อ) 
□ ๓ คะแนน (๑ ข้อ) 
□ ๐ คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสำคญัใดเลย) 

๑.๒.๓ สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก
ในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
(๑) โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ เขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลโตนด 
(๒) โครงการเสริมสร้างรายไดต้ามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

ครอบคลมุสาระสำคัญ ดังนี ้
 ส่งเสรมิให้ประชาชนใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจำวัน 

ระดับคะแนน 
 ๕ คะแนน (มี
โครงการ) 
□ ๐ คะแนน (ไม่มี
โครงการ) 

 ๑.๓ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน (๑๕ คะแนน) 
รายละเอียดการจัดทำแผน สาระสำคัญและวัตถุประสงค ์ ประเมินตนเอง 

๑.๓.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก
ในความซื่อสัตย์สุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
(๑) โครงการสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคมให้แก่
เด็กและเยาวชนในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ครอบคลมุสาระสำคัญ ดังนี ้
 (๑) นำหลักสตูรโตไปไมโ่กงหรือหลักสูตรอื่นท่ีเหมาะสมไป
ปรับใช่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (๒) ค่ายเยาวชนคุณธรรม/โครงการอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 

ระดับคะแนน 
 ๑๕ คะแนน (๑-๒ ข้อ) 
□ ๑๐ คะแนน (๑ ข้อ) 
□ ๐ คะแนน (ไม่มีโครงการ/
ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญใด
เลย) 

         
รวมคะแนน มิติท่ี ๑ 

 
 
 
 

๔๕ 



 
มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต รวม ๗๐ คะแนน 

 ๒.๑ การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร (๕ คะแนน) 
รายละเอียดการจัดทำแผน สาระสำคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 

๒.๑.๑ การแสดงเจตจำนงทางการเมือง
การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
(๑) กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการ
ทุจริต ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบลโตนด 

ครอบคลมุสาระสำคัญ ดังนี ้
 (๑) ผู้บริหารมีการแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ต่อเจา้หน้าท่ีในหน่วยงาน 
 (๒) ผู้บริหารมีการกำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน 
เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
 (๓) ผู้บริหารมีการสนับสนุนงบประมาณ และการ
ดำเนินงาน ตามแผนปฏิบตัิงานปอ้งกันการทุจริต 

ระดับคะแนน 
 ๕ คะแนน (๓ ข้อ) 
□ ๓ คะแนน (๒ ข้อ) 
□ ๑ คะแนน (๑ ข้อ) 
□ ๐ คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสำคญัใดเลย) 

 

 ๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (๒๐ คะแนน) 
รายละเอียดการจัดทำแผน สาระสำคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 

๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม ท้ังในเร่ืองการบรรจุแต่งต้ัง 
โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน 
และการมอบหมายงาน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
-มาตรการสรา้งความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 

ครอบคลมุสาระสำคัญ ดังนี ้
 (๑) ผู้บริหารกำหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลตาม
กฎหมาย กฎ ระเบยีบ 
 (๒) มีการรวมกลุ่ม หรือมีกลไกของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน
ให้สามารถนำเสนอความเห็นต่อผูบ้ริหาร เพื่อให้เกดิการ
บริหารงานท่ีโปร่งใส 
 (๓) มีมาตรการ/การป้องกันการไดร้ับการร้องขอของ
ผู้บังคับบัญชาท่ีทำงานส่วนตัวท่ีไมใ่ช่งานราชการ 
 (๔) กำหนดระเบียบให้บุคลากรเสนอความคิดเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของ
ผู้บังคับบัญชาท่ีได้รับคำสั่ง 
 (๕) กำหนดแนวทางการปฏิบตัิในการทำงาน การเลื่อน
ขั้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง และการมอบหมายงานอย่าง
เป็นธรรม 
 
 

ระดับคะแนน 
 ๑๐ คะแนน (๕ ข้อ) 
□ ๘ คะแนน (๔ ข้อ) 
□ ๖ คะแนน (๓ ข้อ) 
□ ๔ คะแนน (๒ ข้อ) 
□ ๒ คะแนน (๑ ข้อ) 
□ ๐ คะแนน (ไม่ม ี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสำคญัใดเลย) 

๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหาร
การเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การ
ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ 
โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกีย่วข้อง
อย่างเคร่งครัด 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
(๑) โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ
การจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

ครอบคลมุสาระสำคัญ ดังนี ้
□ (๑) มีมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร 
ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
 (๒) มาตรการป้องกันการเอื้อประโยชน์ธุรกจิของตน/พวก
พ้อง 
□ (๓) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจดัจา้ง และนำผลการวเิคราะห์
นำเสนอผู้บริหารเพื่อมาปรับปรุงขบวนการจัดซื้อใน
ปีงบประมาณถัดไป 
 (๔) การเปิดเผยข้อมลูการจัดซื้อจัดจ้างรายโครงการให้
สาธารณะชนทราบ 

ระดับคะแนน 
□ ๕ คะแนน (๔ ข้อ) 
□ ๔ คะแนน (๓ ข้อ) 
๓ คะแนน (๒ ข้อ) 
□ ๒ คะแนน (๑ ข้อ) 
□ ๐ คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสำคญัใดเลย) 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

รายละเอียดการจัดทำแผน สาระสำคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
(๑) โครงการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 
(๒) มาตรการยกระดับคณุภาพการบริการ 
ประชาชน 
(๓) โครงการพัฒนาเว็ปไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโตนด 

ครอบคลมุสาระสำคัญ ดังนี ้
□ (๑) จัดทำแนวทาง หรือมาตรการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน ปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน และเผยแพร่
ต่อสาธารณชน 
 (๒) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบตัิงานตาม
ภารกิจของหน่วยงานต่อสาธารณชน 
 (๓) ให้บริการโดยไม่เลือกปฏบิัติอย่างยุติธรรม 
 (๔) นำเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้โปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ 
 (๕) แสดงข้ันตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการ อย่าง
ชัดเจน 
 (๖) มีการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
และนำมาปรับปรุงการให้บริการ 

ระดับคะแนน 
 ๕ คะแนน (๕-๖ ข้อ) 
□๔ คะแนน (๔ ข้อ) 
□๓ คะแนน (๓ ข้อ) 
□ ๒ คะแนน (๒ ข้อ) 
□ ๑ คะแนน (๑ ข้อ) 
□ ๐ คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสำคญัใดเลย) 

 
 
 

 ๒.๓ มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (๑๐ คะแนน) 
รายละเอียดการจัดทำแผน สาระสำคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 

๒.๓.๑ มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอน และ
ระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการ
บริการประชาชนรายละเอียดที่เกีย่วข้อง
ในแต่ละขัน้ตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและ
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
(๑) กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ครอบคลมุสาระสำคัญ ดังนี ้
 (๑) การเปิดเผยขั้นตอน และมาตรฐานระยะเวลา
ให้บริการอย่างชัดเจน 
 (๒) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการ
ให้บริการ 
 (๓) จัดทำแนวทางปฏิบัติที่เกีย่วกับวิธีการ และมาตรฐาน
ที่ใช้ให้บริการ 

ระดับคะแนน 
 ๕ คะแนน (๓ ข้อ) 
□๔ คะแนน (๒ ข้อ) 
□๓ คะแนน (๑ ข้อ) 
□ ๐ คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสำคญัใดเลย) 

๒.๓.๒ มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ
ราชการแทนหรือการดำเนินการอื่นใดของ
ผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
(๑) มาตรการการมอบอำนาจอนุมตัิ 
อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฎิบัติ
ราชการ 
 

ครอบคลมุสาระสำคัญ ดังนี ้
 ให้ข้อมูลหน้าท่ีความรับผิดชอบ และผูร้ับผดิชอบอย่าง
ชัดเจน 

ระดับคะแนน 
 ๕ คะแนน (มี
โครงการ) 
□ ๐ คะแนน (ไม่มี
โครงการ) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์ (๑๕ คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทำแผน สาระสำคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/
บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคณุธรรม 
จริยธรรม 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
     -กิจกรรมยกย่องและเชิดชเูกียรติ
พนกังานสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล
โตนดผูม้ีคณุธรรม จรยิธรรมและใหบ้รกิาร
ประชาชนดีเดน่ 

ครอบคลมุสาระสำคัญ ดังนี ้
 (๑) โครงการ/กิจกรรมยกย่องบุคคลที่มีความซื่อสตัย์
สุจรติ มีคุณธรรม 

ระดับคะแนน 
 ๕ คะแนน (มี
โครงการ) 
□๐ คะแนน (ไม่มี
โครงการ) 

๒.๔.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/
บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจกรรม
สาธารณะของท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
     - กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรต ิบุคคลที่
ให้ความช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะของ
ท้องถิ่น 
 

ครอบคลมุสาระสำคัญ ดังนี ้
□ โครงการ/กิจกรรมยกย่องหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความ
ช่วยเหลือกิจสาธารณะ หรือมีจิตสาธารณะ 

ระดับคะแนน 
 ๕ คะแนน (มี
โครงการ) 
□ ๐ คะแนน (ไม่มี
โครงการ) 

๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดำรงตน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
     - กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรตบิุคคลที่
ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ครอบคลมุสาระสำคัญ ดังนี ้
□ (๑) โครงการ/กิจกรรมยกย่องบุคคลที่ดำรงตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับคะแนน 
 ๕ คะแนน (มี
โครงการ) 
□๐ คะแนน (ไม่มี
โครงการ) 

 
 
 
 

 ๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบการทุจริต (๒๐ คะแนน) 
รายละเอียดการจัดทำแผน สาระสำคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 

๒.๕.๑ ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหว่าง
บุคคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม และการบริหาร
ราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
(๑) มาตรการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
อบต.โตนด 

ครอบคลมุสาระสำคัญ ดังนี ้
 (๑) มิให้มีการเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค ขอ
สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตาม
อำนาจหน้าที ่
 (๒) มิให้เจ้าหน้าท่ีที่ให้บริการเอื้อประโยชน์ หรือเลือก
ปฏิบัติต่อผู้ให้บริการบางคนเนื่องจากมีความสัมพันธ์ส่วนตัว 
 (๓) มิให้เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบตัิหนา้ที่อย่างไม่เป็นธรรม หรือมี
การให้ความช่วยเหลือพิเศษแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ตอบ
แทนสำหรับตนเอง และพวกพ้องหรือบุคคลอื่น 

ระดับคะแนน 
๑๐ คะแนน (๓ ข้อ) 
□ ๘ คะแนน (๒ ข้อ) 
□ ๖ คะแนน (๑ ข้อ) 
□ ๐ คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสำคญัใดเลย) 

 
 
 
 
 



 
รายละเอียดการจัดทำแผน สาระสำคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 

๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการ จังหวัด อำเภอ ที่ได้ดำเนินการ
ตามอำนาจหน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
(๑) มาตรการ “แต่งตั้งผูร้ับผดิชอบเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน” 
 

ครอบคลมุสาระสำคัญ ดังนี ้
 (๑) มกีารแต่งตั้ง เจ้าหนา้ที่ร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 (๒) มีผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จาก
หน่วยงานท่ีกำกับดูแล 

ระดับคะแนน 
 ๕ คะแนน (๒ ข้อ) 
□ ๓ คะแนน (๑ ข้อ) 
□ ๐ คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสำคญัใดเลย) 

๒.๕.๓ ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
(1) มาตรการ “แต่งตั้งผูร้ับผดิชอบเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน” 

ครอบคลมุสาระสำคัญ ดังนี ้
 (๑) มีกระบวนการทีเ่หมาะสมในการลงโทษผู้กระทำผดิ 
 (๒) มีขั้นตอนการลงโทษผู้กระทำผิดที่เหมาะสม 
 (๓) มีการติดตาม ตรวจสอบผูก้ระทำผดิอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับคะแนน 
 ๕ คะแนน (๓ ข้อ) 
□๔ คะแนน (๒ ข้อ) 
□๓ คะแนน (๑ ข้อ) 
□ ๐ คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสำคญัใดเลย) 
 

 
 
รวมคะแนน มิติท่ี ๒  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๘ 



 
มิติท่ี ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวม ๔๐ คะแนน 

 ๓.๑ การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในชอ่งทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้ทุกขั้นตอน (๑๕ คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทำแผน สาระสำคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
๓.๑.๑ การจัดใหม้ีศูนย์ข้อมลูข่าวสารตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
(๑) โครงการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโตนด 
(๒) โครงการจดัทำป้ายปดิประกาศข้อมูล
ข่าวสารประจำหมู่บ้าน 
(๓) โครงการบริหารข้อมูลข่าวสาร 

ครอบคลมุสาระสำคัญ ดังนี ้
 (๑) ให้ข้อมูลข่าวสารแกป่ระชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง 
 (๒) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีทำการของหน่วยงาน 
 (๓) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที ่
 (๔) มีการแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจ
อย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
□ (๕) มีระบบการให้ข้อมลูการดำเนินงานของหน่วยงานผ่าน
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ หรือระบบ Call Center  

ระดับคะแนน 
□ ๕ คะแนน (๕-๖ ข้อ) 
 ๔ คะแนน (๔ ข้อ) 
□๓ คะแนน (๓ ข้อ) 
□ ๒ คะแนน (๒ ข้อ) 
□ ๑ คะแนน (๑ ข้อ) 
□ ๐ คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสำคญัใดเลย) 

๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การ
คำนวณราคากลาง รายงานผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ ์วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ และตรวจสอบ
ได้ 
(๑) โครงการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโตนด 
(๒) โครงการจดัทำป้ายปดิประกาศข้อมูล
ข่าวสารประจำหมู่บ้าน 
(๓) โครงการบริหารศูนย์ข้อมูลขา่วสาร 

ครอบคลมุสาระสำคัญ ดังนี ้
 (๑) การประกาศ เผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
 (๒) การเปิดเผยข้อมลูผลการจัดซื้อจัดจ้างใหส้าธารณชน
ทราบ 

ระดับคะแนน 
 ๕ คะแนน (๒ ข้อ) 
□ ๓ คะแนน (๑ ข้อ) 
□ ๐ คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสำคญัใดเลย) 

๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็น
ประโยชน์กับการมสี่วนร่วมตรวจสอบของ
ประชาชน 
(๑) โครงการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโตนด 
(๒) โครงการจดัทำป้ายปดิประกาศข้อมูล 
ข่าวสารประจะหมู่บ้าน 
(๓) โครงการบริหารข้อมูลข่าวสาร 

ครอบคลมุสาระสำคัญ ดังนี ้
 การเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อ
กฎหมาย ข้อบังคับ และสถานท่ีให้บริการอย่างชัดเจน 

ระดับคะแนน 
 ๕ คะแนน (มี
โครงการ) 
□๐ คะแนน (ไม่มี
โครงการ) 

 
 
 
 



     ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน (๑๕ คะแนน) 
รายละเอียดการจัดทำแผน สาระสำคัญและวัตถุประสงค์ ประเมนิตนเอง 

๓.๒.๑ มีการบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ในการดำเนินกิจการตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่ของประชาชน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี 
(๑) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผน
ชุมชน 

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังน้ี 
 (๑) จัดประชาคม 
□ (๒) สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสังคม 

ระดับคะแนน 
□ ๕ คะแนน (๒ ข้อ) 
 ๓ คะแนน (๑ ข้อ) 
□ ๐ คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสำคัญใดเลย) 

๓.๑.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่น
สามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี 
(๑) โครงการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโตนด 
(๒) โครงการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ 

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังน้ี 
 (๑) มีการจัดต้ังศูนย์และเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/
รอ้งทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต หรือมีการกำหนดช่องทางการ
ร้องเรียนและขั้นตอนการจัดการ 
 (๒) มีการประกาศเผยแพร่/กระบวนการเรื่องขั้นตอน
ร้องเรียน 

ระดับคะแนน 
 ๕ คะแนน (๒ ข้อ) 
□ ๓ คะแนน (๑ ข้อ) 
□ ๐ คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสำคัญใดเลย) 

๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้ประชาชนผู้ร้องเรียน ได้ทราบถึงการรับเรื่อง 
ระยะเวลา และการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี 
(๑) ประกาศลดขั้นตอน และระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังน้ี 
 (๑) มีการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสมภายใน ๑๕ วัน 
หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายใน ๑๕ วัน ต้องชี้แจงให้ผู้
ร้องเรียนทราบ 
 (๒) มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนติดตาม
ผลได้ด้วยตัวเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการ หรือ
ความก้าวหน้าเรื่องที่ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 (๓) มีการแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งผลการดำเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบอย่างเหมาะสม 
 (๔) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุ
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 

ระดับคะแนน 
 ๕ คะแนน (๔ ข้อ) 
□ ๔ คะแนน (๓ ข้อ) 
□ ๓ คะแนน (๒ ข้อ) 
□ ๒ คะแนน (๑ ข้อ) 
□ ๐ คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสำคัญใดเลย) 

 ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๕ คะแนน) 
รายละเอียดการจัดทำแผน สาระสำคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 

๓.๓.๑ ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี 
(๑) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด 
ทำแผนชุมชน 
(๒) โครงการส่งเสริมให้ประชาคมหมู่บ้านส่ง
ตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังน้ี 
 (๑) แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดทำแผนพัฒนา 
 (๒) การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ 
 (๓) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติ
ราชการ 
 (๔) การมีส่วนร่วมดำเนินการตามโครงการ 

ระดับคะแนน 
 ๕ คะแนน (๔ ข้อ) 
□ ๔ คะแนน (๓ ข้อ) 
□ ๓ คะแนน (๒ ข้อ) 
□ ๒ คะแนน (๑ ข้อ) 
□ ๐ คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสำคัญข้อใดเลย) 

๓.๓.๒ ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี 
(๑) โครงการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 
(๒) โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังน้ี 
 (๑) แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 (๒) การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ 
 (๓) การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ 

ระดับคะแนน 
 ๕ คะแนน (๓ ข้อ) 
□๔ คะแนน (๒ ข้อ) 
□๓ คะแนน (๑ ข้อ) 
□ ๐ คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสำคัญใดเลย) 

          รวมคะแนน มิติที่ ๓  
๓๗ 



มิติท่ี ๔ การเสริมสร้าง และปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวม ๔๕ คะแนน 

 ๔.๑ มีการจัดวางระบบตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน (๑๐ คะแนน) 
รายละเอียดการจัดทำแผน สาระสำคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 

๔.๑.๑ มีการจัดทำและรายงานการจัดทำ
ระบบตรวจสอบภายใน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
(๑) มีแผนการจัดทำและรายงานการจัดทำ
ระบบตรวจสอบภายใน 

ครอบคลมุสาระสำคัญ ดังนี ้
 (๑) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/มีผู้ปฏิบัติหนา้ที่
ตรวจสอบภายในที่มีการทำงานอย่างเป็นอิสระ 
 (๒) มีการนำผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการ
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต 
 (๓) มีการเผยแพรผ่ลการตรวจสอบภายในให้
สาธารณชนทราบ 

ระดับคะแนน 
 ๕ คะแนน (๓ ข้อ) 
 ๔ คะแนน (๒ ข้อ) 
 ๓ คะแนน (๑ ข้อ) 
 ๐ คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสำคญัข้อใดเลย) 

๔.๑.๒  มีการจัดทำ และรายงานการ
จัดทำระบบควบคุมภายใน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
(๑) โครงการจดัการ และประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน 

ครอบคลมุสาระสำคัญ ดังนี ้
 (๑) มีระบบการควบคุมภายใน 
 (๒) มีการนำผลการควบคุมภายในไปใช้ในการ
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต 
 (๓) มีการเผยแพรผ่ลการควบคุมภายในใหส้าธารณชน
ภาพ 

ระดับคะแนน 
 ๕ คะแนน (๓ ข้อ) 
 ๔ คะแนน (๒ ข้อ) 
 ๓ คะแนน (๑ ข้อ) 
 ๐ คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสำคญัข้อใดเลย) 

  

 ๔.๒การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้ 
(๑๕ คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทำแผน สาระสำคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการ บรรจุ แต่งต้ัง โอน 
ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
 - 

ครอบคลมุสาระสำคัญ ดังนี ้
 (๑) มีการนำผลประเมินความพึงพอใจของประชาชน
มาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
 (๒) เปิดเผยข้อมลูข่าวสาร/แนวทางการบริหารงาน
บุคคล 

ระดับคะแนน 
 ๕ คะแนน (๒ ข้อ) 
 ๓ คะแนน (๑ ข้อ) 
 ๐ คะแนน (ไมม่ี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสำคญัข้อใดเลย) 

๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหาร
งบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
(๑)  โครงการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโตนด 
(๒) รายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชน 

ครอบคลมุสาระสำคัญ ดังนี ้
 (๑) จัดให้ประชาชนเข้าร่วมสงัเกตการณ์ในการบรหิาร
งบประมาณ 
 (๒) การจัดให้มีการเผยแพรร่ายละเอยีดข้อมลูการ
ดำเนินโครงการ และการใช้งบประมาณให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้ทราบล่วงหน้า และให้ขอ้มูลที่ว่านี้แก่บุคคลที่
ร้องขอ หรือขอด ู

ระดับคะแนน 
 ๕ คะแนน (๒ ข้อ) 
 ๓ คะแนน (๑ ข้อ) 
 ๐ คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสำคญัข้อใดเลย) 

๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
๑)  โครงการส่งเสริมให้ประชาคมหมู่บ้านส่ง
ตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง 
(๒) โครงการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโตนด 

ครอบคลมุสาระสำคัญ ดังนี ้
 (๑) เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ร่วมสังเกตการณ์ใน
การจัดหาพสัดุในข้ันตอนใดขั้นตอนหนึ่ง 
 (๒) ฝึกอบรมใหค้วามรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัสด ุ
 (๓) ออกประกาศรายงานผลการดำเนินการโครงการ
ทุกขั้นตอนให้ประชาชนได้ทราบ และตามช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลโดยสะดวก 

ระดับคะแนน 
 ๕ คะแนน (๒ ข้อ) 
 ๓ คะแนน (๑ ข้อ) 
 ๐ คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสำคญัข้อใดเลย) 



 
 ๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิน่ (๑๐ คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทำแผน สาระสำคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชกิสภาท้องถิน่ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
  (1)  โครงการอบรมประสิทธิภาพและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิม่
ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดี ด้านเศรษฐกิจ  ชุมชน คุณธรรม 
จริยธรรม ของคณะผู้บรหิาร สมาชิก
องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วน
ตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 
 

ครอบคลมุสาระสำคัญ ดังนี ้
 การพิจารณาให้มีแผนงาน/โครงการสำหรับสมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ หรือรว่มกับฝ่ายบริหาร/
พนักงาน/ข้าราชการท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกอบรม สมัมนา
ศึกษาดูงานการปฏิงานของสภาทอ้งถิ่น และการ
เสรมิสร้างความรู้ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของฝ่ายบริหารให้
เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกีย่วข้อง 

ระดับคะแนน 
 ๕ คะแนน (มี
โครงการ) 
 ๐ คะแนน (ไม่มี
โครงการ) 

๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิน่ให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และ
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
     (1) โครงการอบรมประสิทธิภาพและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิม่
ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดี ด้านเศรษฐกิจ  ชุมชน คุณธรรม 
จริยธรรม ของคณะผู้บรหิาร สมาชิก
องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วน
ตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 

ครอบคลมุสาระสำคัญ ดังนี ้
 การพิจารณาให้มีแผนงาน/โครงการสำหรับสมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ หรือรว่มกับฝ่ายบริหาร/
พนักงาน/ข้าราชการท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกอบรม สมัมนา
ศึกษาดูงานการปฏิงานของสภาทอ้งถิ่น และการ
เสรมิสร้างความรู้ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของฝ่ายบริหารให้
เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกีย่วข้อง 

ระดับคะแนน 
 ๕ คะแนน (มี
โครงการ) 
 ๐ คะแนน (ไม่มี
โครงการ) 

 
 

 ๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community)  และบรูณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต (๑๐ คะแนน) 
 

รายละเอียดการจัดทำแผน สาระสำคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้า
ระวังการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
   - กิจกรรมเผยแพร่หลักการ แนวความคิด
ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจรติ เช่น มี
เวที  เว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นๆ 
 

ครอบคลมุสาระสำคัญ ดังนี ้
 (๑) มีการเผยแพร่หลักการ แนวความคิดที่เกี่ยวข้อง
กับการต่อต้านการทุจรติ เช่น มีเวที  เว็บไซต์ หรือ
ช่องทางอื่นๆ 
 (๒) สร้างชุมชนเฝ้าระวังการตอ่ต้านการทุจรติ 

ระดับคะแนน 
 ๕ คะแนน (๒ ข้อ) 
 ๓ คะแนน (๑ ข้อ) 
  ๐ คะแนน (ไมม่ี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสำคญัข้อใดเลย) 

 
 



 
 
 
 

รายละเอียดการจัดทำแผน สาระสำคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริตการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
 - 

ครอบคลมุสาระสำคัญ ดังนี ้
 มีการพัฒนาเครือข่าย และสรา้งความร่วมมือกับทุก
ภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต เช่นภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน ภาคประชาสังคม 

ระดับคะแนน 
 ๕ คะแนน (มโีครงการ) 
 ๐ คะแนน (ไมม่ี
โครงการ) 

 
 รวมคะแนน มิติท่ี ๔       

 
 รวมคะแนนทั้งสิน้     

 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในรายงานประเมินผลตนเองตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฉบับนี้ มีความถูกต้อง
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทุกประการ 
 
 
       (ลงช่ือ) 
             (นายสุรเทพ    ปั่นกลาง) 

     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 
          วันท่ี 30  กันยายน 2562 

๓๕ 

๑๘๕ 


