
 
แบบฟอร์มรายงานประเมนิผลตนเอง 

(Self Assessment Report : SAR) 
การจัดท าแผนปฏบิัตกิารป้องกนัการทุจริตส าหรบัองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
           กรุงเทพมหานคร                                             เมืองพัทยา 
           องค์การบริหารส่วนจังหวัด                      
       เทศบาล  ต าบลลาดยาว                  
  องค์การบริหารส่วนต าบล    ขนาด     

๒. สถานที่ต้ังส านักงาน/ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เลขท่ี 111/11 หมู่ท่ี  11 ถนน  ลาดยาว-เขาชนกัน   ต าบล ลาดยาว  อ าเภอ ลาดยาว   
จังหวัด นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์   60150 โทรศัพท์ 056-271283  โทรสาร  056-272333  
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ www.latyaocity.go.th      

๓. จ านวนประชากรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 6,596  คน   2,160 ครัวเรือน 

๔. พื้นที่รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  2.18  ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุม 15 ชุมชน) 

๕. รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
 -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนนุ      32,228,938.45  บาท 
 -รายได้จากเงินอุดหนุน      18,042,494.00  บาท 

๖. รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  46,182,622.63 บาท 

๗. พนักงานทอ้งถ่ิน/ลูกจ้าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทั้งหมดจ านวน         40 คน 

๘. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทั้งหมดจ านวน   12  คน 
 

9. ผลการประเมินตนเอง  

 

มิติที่ 1 (45 คะแนน) มิติที่ 2 (70 คะแนน) มิติที่ 3 (40 คะแนน) มิติที่ 4 (45 คะแนน) รวม 

39 65 39 45 188 
รายละเอียดปรากฏตามส่วนที่ 2 แบบประเมินตนเองเพ่ือสอบทานข้อมูลการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 
 

10. ชื่อผู้ประสานงาน นายแทนไท บุญเลิศ        
 ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       
 สถานที่ติดต่อ  111/11 หมู่ 11 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์    

             
 โทรศัพท์       -    โทรสาร  -     
 โทรศัพท์มือถือ 086-6093107  E-mail  -     

 
 
 
 



ส่วนที่ 2 แบบประเมินตนเองเพื่อสอบทานข้อมูลการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
โปรดกรอกชื่อมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

และท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่เห็นว่ามาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม 
มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงานมีลักษณะครอบคลุมสาระส าคัญตามหัวข้อน้ันๆ 

พร้อมทั้งท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ประเมินตนเองว่ามีระดับคะแนนเท่าไร และครอบคลุมสาระส าคัญกี่ข้อ 
 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  รวม 45 คะแนน 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา 
ท้องถ่ินและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี 
 
(1) กิจกรรมบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน
ของพนักงาน 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังน้ี 
 1) ปฏิบั ติราชการตามอ านาจหน้าที่อย่างไม่ขาดตก
บกพร่อง ตรงไปตรงมา 
 2) มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน 
 3) ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน มีมาตรฐาน 
โปร่งใสและตรวจสอบได้  
 4) ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และสร้างความภาคภูมิใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่บุคลากรใน
องค์กร 
 5) ส่งเสริมคุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการท างาน
ให้แก่เจ้าหน้าท่ี  
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (5 ข้อ)  
 4 คะแนน (4 ข้อ) 
 3 คะแนน (3 ข้อ) 
 2 คะแนน (2 ข้อ) 
 1 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
การประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี 
 
(1) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังน้ี 
 1) ก าหนด หรือพัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีการประกาศเผยแพร่แก่
สาธารณชน  
 2) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 

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

1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่
จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี 
 
(1) กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับ 
 ซ้อนให้กับบุคลากรของเทศบาลต าบล 
 ลาดยาว 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังน้ี 
 1) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของต าแหน่งต่างๆ 
 2) มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  
 3) เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  
 4) มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5) มีการจัดท าคู่มือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน  
 6) มีการรายงานผล และข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนต่อสาธารณชน 
 7) มีการใช้แอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. เป็นเคร่ืองมือในการ
เสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร โดย
ส่งเสริมให้บคุลากรทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจในแอปพลิเคชัน เพื่อให้เกิด
ความตระหนักในการด ารงตนตามกรอบของกฎหมาย   

ประเมินระดับคะแนน 
 5 คะแนน (7 ข้อ)  
 4 คะแนน (5 - 6 ข้อ) 
 3 คะแนน (3 - 4 ข้อ) 
 2 คะแนน (2 ข้อ) 
 1 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 
 

 
 



1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน (15 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคญัและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 

1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ในการต่อต้านการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้      

- 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาค
ประชาชน 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน 
(มโีครงการ) 
 0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ) 

1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้
(๑) กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม : 
ปลูกต้นไม้ในพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) สอดแทรกแนวคิดการแยกแยะประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่ประชาชน 
 2) พัฒนาจิตส านึกสาธารณะให้ประชาชนรักษา
สาธารณประโยชน์และสาธารณูปโภคของชุมชน 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (2 ข้อ)  
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 
 

1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้
(1) โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในชีวิตประจ าวัน 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
 0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3 การสร้างจิตส านกึและความตระหนักแกเ่ดก็และเยาวชน (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคญัและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
1.3.1 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้ 
      

(1) กิจกรรมโตไปไม่โกง 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังน้ี 
 1) ส่งเสริมให้มีการน าหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ใน
สถานศึกษาสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้การอุดหนุน 
 2) น าหลักสูตรที่เกี่ยวกับการสร้างจิตส านึกความซื่อสัตย์ หรือ
หลักสูตรโตไปไม่ โกงมาปรับใช้ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือ
สถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้การอุดหนุน 
 3) ค่ายเยาวชนคุณธรรม/โครงการอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต  
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน             
(2-3 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 

1.3.2 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้
 
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชน 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังน้ี 
 1) ส่งเสริมให้มีการน าแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพ่ือสร้างความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
ส าหรับนักเรียน นักศึกษา และสาระการเรียนรู้ เรื่อง การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ใน
หลักสูตร ปวช. 2556 หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 
และ ปวส. 2557 หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
(จัดท าโดยส านักงาน ป.ป.ช. สอศ. และ สช. ) มาปรับใช้ใน
สถานศึกษาสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้การอุดหนุน 
 2) โครงการอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน               
(1- 2 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 
 

1.3.3 สร้างจติส านึกและความ
ตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้
 
(1) กิจกรรมเด็กและเยาวชนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลต าบล
ลาดยาวอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังน้ี 
 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะด้วยวิธีอื่น
ใดตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนดข้ึน 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
 0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ) 

 
 

รวมคะแนน มิติที่ 1  
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต รวม 70 คะแนน 
2.1 การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร (5 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคญัและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
2.1 การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี       

(1) มาตรการแสดงเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังน้ี 
 1) ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
 2) ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน 
หรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม
และความโปร่งใส 
 3) ผู้บริหารมีการสนับสนุนงบประมาณและการ
ด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

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

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (20 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคญัและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งต้ัง 
โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน 
และการมอบหมายงาน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี       

(1) มาตรการการสร้างความโปรง่ใสในการ
บริหารงานบุคคล 
(2) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
หัวหน้าส่วนราชการ 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังน้ี 
 1) ผู้บริหารก าหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ  
 2) มกีารรวมกลุ่มหรือมีกลไกของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สามารถ
น าเสนอความเห็นต่อผู้บริหารเพื่อให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส 
 3) มีมาตรการ/แนวทางป้องกันการได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วย
วาจาของผู้บังคับบัญชาให้ท างานส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ  
 4) ก าหนดระเบียบ/แนวทางปฏิบัติให้บุคลากรเสนอความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาในกรณีที่
ได้รับค าสั่ง/นโยบายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และไม่เป็นธรรม 
 5) ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการท างาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การ
เลื่อนต าแหน่ง และการมอบหมายงาน อย่างเป็นธรรม 

ระดับคะแนน 
 10 คะแนน (5 ข้อ) 
 8 คะแนน (4 ข้อ) 
 6 คะแนน (3 ข้อ) 
 4 คะแนน (2 ข้อ) 
 2 คะแนน (1ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ / 
ไม่ครอบคลุมสาระส าคัญข้อใด
เลย) 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบรหิารการเงิน 
งบประมาณ การจัดหาพัสด ุการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบตัิให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี       
(1) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 
(2) มาตรการ “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
(3) กิจรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังน้ี 
 1) มีมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิด
วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
 2) มีมาตรการป้องกันในการเอ้ือประโยชน์ธุรกิจของตน/พวกพ้อง 
 3) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และน าผลการวิเคราะห์
น าเสนอผู้บริหารเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อในปีงบประมาณถัดไป 
 4) การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้างรายโครงการให้
สาธารณชนทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่อช่องทางอ่ืนๆ 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (4 ข้อ) 
 4 คะแนน (3 ข้อ) 
 3 คะแนน (2 ข้อ) 
 2 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ / 
ไม่ครอบคลุมสาระส าคัญข้อใด
เลย) 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกดิความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทดัเทียมกันและโดยไม่
เลือกปฏบิัต ิ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี       

(1) โครงการติดต้ังถังเคมีดับเพลิงตามชุมชน 
(2) โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังน้ี 
 1) จัดท าแนวทาง หรือคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 2) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงานต่อสาธารณชน 
 3) ให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างยุติธรรมเสมอภาค 
 4) น าเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงาน ให้ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
 5) แสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการ อย่างชัดเจน 
 6) มีการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และน ามา
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 (ไม่มีโครงการ / 
ไม่ครอบคลุมสาระส าคัญข้อใด
เลย) 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหนา้ที่ให้เปน็ไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (10 คะแนน) 



รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคญัและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและ
ระยะเวลาการด าเนินการเก่ียวกับการ
บริการประชาชนรายละเอียดที่เก่ียวข้องใน
แต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี       

(1) มาตรการลดข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังน้ี 
 1) การเปิดเผยข้ันตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการ
อย่างชัดเจน 
 2) การให้ข้อมูลเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานการ
ให้บริการ 
 3) จัดท าแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้
ให้บริการ 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (3 ข้อ) 
 4 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ
เก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ
ราชการแทน หรือการด าเนินการอื่นใดของ
ผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี       

(1) มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ 
อนุญาต   สั่งการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
(2) มาตรการ มอบอ านาจของ
นายกเทศมนตรี 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังน้ี 
 ให้ข้อมูลหน้าท่ีความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน 
 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
 0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ) 

 
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคญัและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/
บุคคลที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี       
(1) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงาน
เทศบาลดีเด่น ในวันเทศบาล 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังน้ี 
 โครงการ/กิจกรรมยกย่องบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
 0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ) 

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/
บุคคลที่ให้ความช่วยเหลอืกิจการ
สาธารณะของทอ้งถ่ิน 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี       

(1) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกรียติผู้มีจิต
สาธารณะ เสียสละเวลาส่วนตัวเพ่ืองาน
กิจกรรมส่วนรวม ในวันเทศบาล 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังน้ี 
 โครงการ/กิจกรรมยกย่องหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความ
ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
 0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ) 

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี       

- 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังน้ี 
 โครงการ/กิจกรรมยกย่องบุคคลที่ด ารงตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
 0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ) 

 



2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต (20 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคญัและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 

2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหว่าง
บุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี       
 
(1) มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังน้ี 
 1) มิให้มีการเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือ
ร้องขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถานที่บันเทิงรวมถึงร้องขอสิ่ง
อ านวยความสะดวกหรือประโยชน์อื่นใด เพ่ือแลกเปลี่ยนกับ
การให้บริการตามอ านาจหน้าท่ี 
 2) มิให้เจ้าหน้าท่ีที่ให้บริการเอ้ือประโยชน์หรือเลือก
ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการบางคนเน่ืองจากมีความสัมพันธ์ส่วนตัว  
 3) มิให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอย่างไม่เป็นธรรมหรือมีการ
ให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่บุคคลอื่นเพ่ือประโยชน์ตอบ
แทนส าหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น 

ระดับคะแนน 
 10 คะแนน (3 ข้อ) 
 8 คะแนน (2 ข้อ) 
 6 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่เพือ่การตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี       

(1) มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบลลาดยาว 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังน้ี 
 1) มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
 2) มีผู้รับผิดชอบเพ่ือรับการประเมิน ตรวจสอบ จาก
หน่วยก ากับ ดูแล 

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

2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี  
      
(1) มาตรการ “ด าเนินการเก่ียวกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของเทศบาล
ต าบลลาดยาว ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าท่ี โดยมิชอบ” 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังน้ี 
 1) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษผู้กระท าผดิ
การทุจริต 
 2) มีข้ันตอนการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริตที่เหมาะสม 
 3) มีการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (3 ข้อ) 
 4 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

 
 

รวมคะแนน มิติที่ 2   
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวม 40 คะแนน 
 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางทีเ่ป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ 
      การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคญัและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
3.1.1 การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี       

(1) มาตรการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการของเทศบาลต าบลลาดยาว   
(2) กิจกรรมอบรมให้ความรู้ให้แก่พนักงาน
ส่วนต าบลและประชาชนทั่วไปเรื่อง พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                    

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังน้ี 
 1) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและ
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
 2) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน  
 3) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าท่ี  
 4) มีการแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่าง
ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์
ของหน่วยงานและสื่ออื่นๆ  
 5) มีระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่าน
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ หรือระบบ Call Center โดยมีระบบ
ตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานให้บริการข้อมูล
ตลอดเวลาการท าการของหน่วยงาน 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (5 ข้อ) 
 4 คะแนน (4 ข้อ) 
 3 คะแนน (3 ข้อ) 
 2 คะแนน (2 ข้อ) 
 1 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การ
ค านวณราคากลาง รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบ
ได้ 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี       

(1) มาตรการให้ทุกส านัก/กอง เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลต าบลลาดยาว 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังน้ี 
 1) การประกาศ เผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2) การเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนทราบ    
 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการที่เป็น
ประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของ
ประชาชน 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี     
   
(1) กิจกรรมจัดท ารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานประจ าป ี

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังน้ี 
 การเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
 0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน (15 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคญัและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ในการด าเนินกิจการ 
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะการด าเนิน
กิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ 
และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถ่ิน  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังน้ี   
     
(1) โครงการจัดท าแผนชุมชน 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังน้ี 
 1) จัดประชาคม 
 2) สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสังคม 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถ่ิน
สามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้
โดยสะดวก 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังน้ี       

(1) มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังน้ี 
 1) มีการจัดต้ังศูนย์และเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต หรือมีการก าหนดช่องทางการ
ร้องเรียนและข้ันตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนที่สามารถ
ท าได้ง่ายสะดวกและเหมาะสม 
 2) มกีารประกาศเผยแพร่/กระบวนการเรื่องข้ันตอนร้องเรียน 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการด าเนินการ
เก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังน้ี       

(1) มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังน้ี 
 1) มีการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสมภายใน 15 วัน หาก
ไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้
ร้องเรียนทราบ 
 2) มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนติดตาม
ผลได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ  
 3) มีการแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลการด าเนินการ
เก่ียวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบอย่างเหมาะสม  
 4) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุ
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (4 ข้อ) 
 4 คะแนน (3 ข้อ) 
 3 คะแนน (2 ข้อ) 
 2 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรว่มบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (10 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ  

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี       

(1) มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลลาดยาว 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังน้ี 
 1) แต่งต้ังเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนา 
 2) การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ  
 3) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติ
ราชการ  
 4) การมีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการ 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (4 ข้อ) 
 4 คะแนน (3 ข้อ) 
 3 คะแนน (2 ข้อ) 
 2 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี       

(1) มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังน้ี 
 1) แต่งต้ังเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา                                                            
 2) การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผล
โครงการ  
 3) การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (3 ข้อ) 
 4 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

 

                                              รวมคะแนน มิติที่ 3 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวม 45 คะแนน 

 

4.1 มีการจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน (10 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคญัและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท า
ระบบตรวจสอบภายใน  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี       
 
(1) มาตรการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังน้ี 
 1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/มีผู้ปฏิบั ติหน้าที่
ตรวจสอบภายในที่มีการท างานอย่างเป็นอิสระ  
 2) มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการ
ปรับปรุงเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต   
 3) มีการเผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชน
ทราบ 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (3 ข้อ) 
 4 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการจัดท า
ระบบควบคุมภายใน  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี       

(1) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังน้ี 
 1) มีระบบการควบคุมภายใน  
 2) มีการน าผลการควบคุมภายในไปใช้ในการปรับปรุง
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต   
 3) มีการเผยแพร่ผลการควบคุมภายในให้สาธารณชน
ทราบ 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (3 ข้อ) 
 4 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถ 
      ด าเนินการได้ (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคญัและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรว่ม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
เก่ียวกับการบรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้าย
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง  

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี       

(1) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังน้ี 
 1) มีการน าผลประเมินความพึงพอใจของประชาชน
มาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
 2) เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร/แนวทางการบริหารงาน
บุคคล 

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

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหาร
งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี       

(1) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
บริหารงบประมาณ การรบั-จ่ายเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังน้ี 
 1) จัดให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการบริหาร
งบประมาณ 
 2) การจัดให้มีและการเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลการ
ด าเนินโครงการและการใชง้บประมาณ ให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินได้ทราบล่วงหน้าและให้ข้อมูลที่ว่าน้ีแก่บุคคลที่ร้อง
ขอหรือขอดู 

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

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี       

(1) กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังน้ี 
  1) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการ
จัดหาพัสดุในข้ันตอนใดข้ันตอนหน่ึง 
  2) ฝึกอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 
  3) ออกประกาศรายงานผลการด าเนินการโครงการ
ทุกข้ันตอนให้ประชาชนได้ทราบ และตามช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (3 ข้อ) 
 4 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน (10 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคญัและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาทอ้งถ่ินให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบที่เก่ียวขอ้งได้ก าหนดไว้  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี       

(1) โครงการอบรมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้างของเทศบาล 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังน้ี 
 การพิจารณาให้มีแผนงาน/โครงการส าหรับ
สมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นการเฉพาะ หรือร่วมกับฝ่าย
บริหาร/พนักงาน/ข้าราชการท้องถ่ินเข้าร่วมการ
ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของสภา
ท้องถ่ิน และการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติหน้าท่ี
ของฝ่ายบริหารให้เป็นตามกฎหมาย/ระเบียบ ที่
เก่ียวข้อง 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (มีโครงการ) 
 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ) 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบทีเ่ก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 
โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี       

(1) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกสภาเทศบาล 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังน้ี 
  การให้ความรู้ความเข้าใจตามโอกาส เกี่ยวกับ
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา ไม่
ว่าจะเป็นการต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ การต้ัง
กระทู้ รวมทั้งการท าความเข้าใจล่วงหน้าในข้อ
กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ฝ่าย
บริหารเสนอให้สภาพิจารณา 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (มีโครงการ) 
 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.4 การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต      
      (10 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคญัและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวัง
การทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี       

(1) มาตรการการเผยแพร่แนวคิดเก่ียวกับการ
ต่อต้านการทุจริตทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 
(2) กิจกรรมส่งเสริมชุมชนต่อต้านการทุจริต 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังน้ี 
 1) มีการเผยแพร่หลักการ แนวความคิด ท่ี
เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที 
บอร์ด เว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น ๆ  
 2) สร้างชุมชนเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต 

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

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี       

(1) กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจริต 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังน้ี 
 มีการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต (ภาครัฐ 
ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสงัคม) 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (มีโครงการ) 
 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ) 

 

 รวมคะแนน มิติที่ 4 
 
 

             รวมคะแนนทั้งส้ิน  
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในแบบประเมินตนเองจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฉบับน้ี 

มีความถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทุกประการ  

         
    (ลงชื่อ) 

                       (นายชัยพร สุจิพิธธรรม) 
                                                                                          รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน 
                               นายกเทศมนตรีต าบลลาดยาว 
                     วันที ่27 กุมภาพันธ์ 2561 
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