
 

 

 

 

 

รายงานประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม ่
อ าเภอมหาราช   จังหวัดพระนครศรอียุธยา 



       ผลการประเมิน  
ส าหรับ อปท    ส าหรับ ป.ป.ช. 
     ๑๗๑ 

๒๐๐ คะแนนเต็ม 

 
 

แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง 
(Self AssessmentReport : SAR) 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 □ กรุงเทพมหานคร   □ เมืองพัทยา 
 □ องค์การบริหารส่วนจังหวัด........................................................ .. 
 □ เทศบาล................................................................................... ... 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 
๒. สถานที่ตังส านักงาน/ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เลขที่...............64………...... หมู่ที่………....3………...... ถนน............-............. ต าบล.............บ้านใหม่…................ 

อ าเภอ.........มหาราช...........จังหวัด.....พระนครศรีอยุธยา.........…………..... รหัสไปรษณีย์.............๑3150.............. 
โทรศัพท…์……......๐๓5-610365................. 

 เว็บไซต์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น..................www.tbma.go.th......................... 
๓. จ านวนประชากรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...............๒,073...................คน ......... 694..............ครัวเรือน 
๔. พื้นที่รวมขององค์กรแกครองส่วนท้องถิ่น........5.๗32.............ตารางกิโลเมตร  (ครอบคลมุ....4…….หมู่บ้าน/ชุมชน) 
๕. รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ ๒๕๖2 
 - รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน........๑5,027,๐0๐.00............บาท 
 - รายได้จากเงินอุดหนุน................10,000,000.๐๐...........บาท 
๖. รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑........25,000,000...............บาท 
๗. พนักงานท้องถิ่น/ลูกจ้าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจ านวน.......................34.................คน 
๘. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจ านวน.................7............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 แบบประเมินตนเองเพ่ือสอบทานข้อมูลการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 
๑๐. ผู้ประสานงาน.........นางพัฒนา วิเศษ............ 
ต าแหน่ง.................หวัหน้าส านกัปลัด............... 
สถานที่ติดต่อ...............องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านใหม่................. โทรศัพท์………......๐๓5-610-365................. 
 
 

http://www.tbma.go.th........................./
http://www.tbma.go.th........................./


ส่วนที่ ๒ แบบประเมินตนเองเพื่อสอบทานข้อมูลการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
โปรดกรอกช่ือมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และท าเครื่องหมาย    ในช่อง  □  ที่เห็นว่ามาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม 
มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงานมีลักษณะครอบคลมุสาระส าคญัตามหัวข้อน้ันๆ 

พร้อมท้ังท าเครื่องหมาย    ในช่อง  □  ประเมินตนเองว่ามีระดบัคะแนนเท่าไร และครอบคลุมสาระส าคัญกี่ข้อ 
มิติท่ี ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต รวม ๔๕ คะแนน 

 ๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมอืงฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมอืงฝ่ายสภาท้องถิ่น 
และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๕ คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
๑.๑.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีให้
บังเกิดประโยชน์สขุแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
(๑) โครงการฝึกอบรมและการดูงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขาม 

ครอบคลมุสาระส าคัญ ดังนี ้
 (๑) ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่อย่างไม่ขาดตก
บกพร่อง ตรงไปตรงมา 
 (๒) มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน 
 (๓) ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน มีมาตรฐาน
โปร่งใส ตรวจสอบได ้
 (๔) ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และสร้างความภาคภูมิใจ
ในการปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจริตให้แก่บุคลากรใน
องค์กร 
 (๕) ส่งเสรมิคณุธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ท างานให้แก่เจ้าหน้าที ่

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
สาระส าคญัใดเลย) 

๑.๑.๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
(๑) โครงการพัฒนาจติส านึกและ
จรรยาบรรณให้กับบุคลากร 

ครอบคลมุสาระส าคัญ ดังนี ้
 (๑) ก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีประกาศเผยแพร่แก่
สาธารณชน 
 (๒) ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยดึหลักมาตรฐานทางจริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

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

๑.๑.๓ สร้างจิตส านึกและตระหนักที่จะไม่
กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ หรือการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
- 

□ (๑) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏบิัติงานท่ี
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของต าแหน่งต่างๆ 
 (๒) มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 (๓) เปิดโอกาสให้บคุลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา และปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจดัการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 (๔) มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือ
ระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 (๕) มีการจัดท าคูม่ือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 (๖) มีการรายงานผล และข้อเสนอแนะในการป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนต่อสาธารณชน 
□ (๗) มีการใช้แอพพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. เป็นเครื่องมือ
ในการเสริมสร้างองค์ความรูเ้พื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในองค์กร โดยส่งเสริมใหบุ้คลากรทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจใน
แอพพลิเคชัน เพื่อเกิดความตระหนักในการด ารงตนตามกรอบ
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
สาระส าคญัใดเลย) 



 
 ๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น (๑๕ คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
๑.๒.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ในการต่อต้านการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
(๑) โครงการเข้าวัดปฏิบตัิธรรมส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ
(๒) โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรม 

ครอบคลมุสาระส าคัญ ดังนี ้
 เสริมสรา้งค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาคประชาชน 

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

๑.๒.๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
(๑) โครงการอบรมผลิตน้ าหมักชีวภาพจาก
ของเหลือใช้ในครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะ
และบ าบดัน้ าเสีย 
(๒) โครงการส่งเสริมชุมชน และสถาน
ประกอบการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียใน
ครัวเรือนและสถานประกอบการของตนเอง 
(๓) โครงการรณรงค์ห้ามน าขยะลงในพื้นที่ 
(๔) โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่า 
(๕) โครงการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 
(๖) โครงการประชาสมัพันธ์การประหยดั
พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้
พลังงานทดแทน 
(๗) โครงการสนับสนุนและส่งเสรมิเกษตร
ทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
(๘) โครงการส่งเสริมอาชีพ การปลูกผัก
ปลอดสารพิษ 
(๙) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การดับไฟป่า 

ครอบคลมุสาระส าคัญ ดังนี ้
 (๑) สอดแทรกแนวคิดการแยกแยะประโยชน์ส่วนตน และ
ประโยชนส์่วนตนแก่ประชาชน 
 (๒) พัฒนาจิตส านึกสาธารณะให้ประชาชนรักษา
สาธารณประโยชน์ และสาธารณูปโภคของชุมชน 

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

๑.๒.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
(๑) โครงการพระมหาชนก 
(๒) โครงการเสริมสร้างการเรียนรูต้ามรอบ
พ่อหลวง 

ครอบคลมุสาระส าคัญ ดังนี ้
 ส่งเสรมิให้ประชาชนใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจ าวัน 

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

 
 
 
 



 ๑.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน (๑๕ คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 

๑.๓.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ในความซ่ือสัตย์สุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
(๑) โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ
(๒) โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมแก่เด็ก
และเยาวชน 

ครอบคลมุสาระส าคัญ ดังนี ้
 (๑) น าหลักสตูรโตไปไมโ่กงหรือหลักสูตรอื่นที่เหมาะสม
ไปปรับใช่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรอืสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (๒) ค่ายเยาวชนคุณธรรม/โครงการอื่นๆ ท่ีมีวัตถุประสงค์
เพื่อ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 

ระดับคะแนน 
 ๕ คะแนน (๑-๒ ข้อ) 
□ ๓ คะแนน (๑ ข้อ) 
□ ๐ คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคญัใดเลย) 

๑.๓.๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ในการต่อต้ายทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
(๑) โครงการทู บี นัมเบอร์ วัน 

ครอบคลมุสาระส าคัญ ดังนี ้
 (๑) ส่งเสรมิให้มีการน าแนวทางการจัดการจัดกิจกรรม
เสรมิหลักสูตรเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตส าหรับนักเรียน นักศึกษา และสาระการ
เรียนรู้ เรื่องการมสี่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน และ 
ปราบปรามการทุจริตในหลักสูตร ปวช. ๒๕๕๖ หมวดวิชา
ทักษะชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศึกษา และปวส. ๒๕๕๗ หมวดวิชา
ทักษะชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มาปรับใช้ในสถานศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (๒) โครงการอื่นๆ ท่ีมีวตัถุประสงค์สร้างจิตส านึก และ
ความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

ระดับคะแนน 
 ๕ คะแนน (๑-๒ ข้อ) 
□ ๐ คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคญัใดเลย) 

๑.๓.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ให้มีจิตสาธารณะ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
(๑) โครงการตามรอยพ่อพอเพียง 

ครอบคลมุสาระส าคัญ ดังนี ้
 สร้างจิตส านึก และความตระหนักให้มีจิตสาธารณะด้วย
วิธีอื่นใดตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

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

 

 

 

 
          รวมคะแนน มิติท่ี ๑ 
 
 
 
 
 

๔๕ 



มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต รวม ๗๐ คะแนน 
 ๒.๑ การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร (๕ คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
๒.๑.๑ การแสดงเจตจ านงทางการเมือง
การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
(๑) โครงการพัฒนาจติส านึก และ
จรรยาบรรณให้กับบุคลากร 

ครอบคลมุสาระส าคัญ ดังนี ้
 (๑) ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ต่อเจา้หน้าท่ีในหน่วยงาน 
 (๒) ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน 
เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
 (๓) ผู้บริหารมีการสนับสนุนงบประมาณ และการ
ด าเนินงาน ตามแผนปฏิบตัิงานปอ้งกันการทุจริต 

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

 

 ๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (๒๐ คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 

๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุแต่งต้ัง 
โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน 
และการมองหมายงาน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
- 

ครอบคลมุสาระส าคัญ ดังนี ้
 (๑) ผู้บริหารก าหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลตาม
กฎหมาย กฎ ระเบยีบ 
□ (๒) มีการรวมกลุม่ หรือมีกลไกของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน
ให้สามารถน าเสนอความเห็นต่อผูบ้ริหาร เพื่อให้เกดิการ
บริหารงานท่ีโปร่งใส 
□ (๓) มีมาตรการ/การป้องกันการไดร้ับการร้องขอของ
ผู้บังคับบัญชาท่ีท างานส่วนตัวทีไ่มใ่ช่งานราชการ 
□ (๔) ก าหนดระเบียบให้บุคลากรเสนอความคิดเห็นเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบญัชาท่ี
ได้รับค าสั่ง 
 (๕) ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิในการท างาน การเลื่อน
ขั้นเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง 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 (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคญัใดเลย) 

๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุแต่งต้ัง 
โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน 
และการมองหมายงาน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
- 

ครอบคลมุสาระส าคัญ ดังนี ้
 (๑) ผู้บริหารก าหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลตาม
กฎหมาย กฎ ระเบยีบ 
 (๒) มีการรวมกลุ่ม หรือมีกลไกของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน
ให้สามารถน าเสนอความเห็นต่อผูบ้ริหาร เพื่อให้เกดิการ
บริหารงานท่ีโปร่งใส 
 (๓) มีมาตรการ/การป้องกันการไดร้ับการร้องขอของ
ผู้บังคับบัญชาท่ีท างานส่วนตัวทีไ่มใ่ช่งานราชการ 
 (๔) ก าหนดระเบียบให้บุคลากรเสนอความคิดเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของ
ผู้บังคับบัญชาท่ีได้รับค าสั่ง 
 (๕) ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิในการท างาน การเลื่อน
ขั้นเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง 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
สาระส าคญัใดเลย) 

 

 



รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหาร
การเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การ
ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ 
โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกีย่วข้อง
อย่างเคร่งครัด 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
(๑) โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ
การจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอบ้านหมี่ จังหวดัลพบุรี 

ครอบคลมุสาระส าคัญ ดังนี ้
□ (๑) มีมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร 
ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
 (๒) มาตรการป้องกันการเอื้อประโยชน์ธุรกจิของตน/พวก
พ้อง 
□ (๓) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจดัจา้ง และน าผลการวเิคราะห์
น าเสนอผู้บริหารเพื่อมาปรับปรุงขบวนการจัดซื้อใน
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
สาระส าคญัใดเลย) 

๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
(๑) โครงการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขาม 
(๒) โครงการ อบต.บางขาม สัญจร 
(๓) โครงการพัฒนาเว็ปไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขาม 

ครอบคลมุสาระส าคัญ ดังนี ้
□ (๑) จัดท าแนวทาง หรือมาตรการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน ปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน และเผยแพร่
ต่อสาธารณชน 
□ (๒) รายงานผลการปฏิบตัิงานตามคู่มือการปฏิบตัิงานตาม
ภารกิจของหน่วยงานต่อสาธารณชน 
 (๓) ให้บริการโดยไม่เลือกปฏบิัติอย่างยุติธรรม 
 (๔) น าเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้โปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ 
 (๕) แสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการ อย่าง
ชัดเจน 
 (๖) มีการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพหารให้บริการ 
และน ามาปรับปรุงการให้บริการ 

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
สาระส าคญัใดเลย) 

 

 ๒.๓ มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (๑๐ คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 

๒.๓.๑ มกีารจัดท าแผนภูมิขั้นตอน และ
ระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริการประชาชนรายละเอียดที่เกีย่วข้อง
ในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและ
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
(๑) โครงการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขาม 

ครอบคลมุสาระส าคัญ ดังนี ้
 (๑) การเปิดเผยขั้นตอน และมาตรฐานระยะเวลา
ให้บริการอย่างชัดเจน 
 (๒) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการ
ให้บริการ 
 (๓) จัดท าแนวทางปฏิบัติที่เกีย่วกับวิธีการ และมาตรฐาน
ที่ใช้ให้บริการ 

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

๒.๓.๒ มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ
ราชการแทนหรือการด าเนินการอื่นใดของ
ผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
(๑) โครงการให้บริการประชาชนแบบ
เบ็ดเสร็จ 

ครอบคลมุสาระส าคัญ ดังนี ้
 ให้ข้อมูลหน้าท่ีความรับผิดชอบ และผูร้ับผดิชอบอย่าง
ชัดเจน 

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

 



 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์ (๑๕ คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 

๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/
บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคณุธรรม 
จริยธรรม 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
- 

ครอบคลมุสาระส าคัญ 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 ้
- 

ครอบคลมุสาระส าคัญ ดังนี ้
□ โครงการ/กิจกรรมยกย่องหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความ
ช่วยเหลือกิจสาธารณะ หรือมีจิตสาธารณะ 

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

๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตน
ตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
- 

ครอบคลมุสาระส าคัญ ดังนี ้
□ (๑) โครงการ/กิจกรรมยกย่องบุคคลที่ด ารงตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

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

 

 ๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบการทุจริต (๒๐ คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 

๒.๕.๑ ข้อตกลงหรอืวิธีการอื่นใดระหว่าง
บุคคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม และการบรหิาร
ราชการกจิการบ้านเมืองที่ดี 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
(๑) โครงการพัฒนาจติส านึกและ
จรรยาบรรณให้กับบุคลากร 

ครอบคลมุสาระส าคัญ ดังนี ้
 (๑) มิให้มีการเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค ขอ
สิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตาม
อ านาจหน้าที ่
 (๒) มิให้เจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการเอื้อประโยชน์ หรือเลือก
ปฏิบัติต่อผู้ให้บริการบางคนเนื่องจากมีความสัมพันธ์ส่วนตัว 
 (๓) มิให้เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบตัิหนา้ที่อย่างไม่เป็นธรรม หรือมี
การให้ความช่วยเหลือพิเศษแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ตอบ
แทนส าหรับตนเอง และพวกพ้องหรือบุคคลอื่น 

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

๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
(๑) แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต 

ครอบคลมุสาระส าคัญ ดังนี ้
 (๑) มีแผนปฏิบตัิการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 
 (๒) มีผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จาก
หน่วยงานท่ีก ากับดูแล 

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

๒.๕.๓ ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีที่
รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
- 

ครอบคลมุสาระส าคัญ ดังนี ้
□ (๑) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษผู้กระท าผิด 
□ (๒) มีขั้นตอนการลงโทษผู้กระท าผิดที่เหมาะสม 
□ (๓) มีการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผดิอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับคะแนน 
□ ๕ คะแนน (๓ ข้อ) 
□๔ คะแนน (๒ ข้อ) 
□๓ คะแนน (๑ ข้อ) 
 ๐ คะแนน (ไมม่ี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคญัใดเลย) 

รวมคะแนน มิติท่ี ๒  ๕๖ 



 
มิติท่ี ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน รวม ๔๐ คะแนน 

 ๓.๑ การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน (๑๕ คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
๓.๑.๑ การจัดให้มีศูนย์ข้อมลูข่าวสารตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
(๑) โครงการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขาม 
(๒) โครงการจดัท าป้ายปดิประกาศข้อมูล
ข่าวสารประจ าหมู่บ้าน 
(๓) โครงการบริหารข้อมูลข่าวสาร 

ครอบคลมุสาระส าคัญ ดังนี ้
 (๑) ให้ข้อมูลข่าวสารแกป่ระชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง 
 (๒) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีท าการของหน่วยงาน 
 (๓) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที ่
 (๔) มีการแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจ
อย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
□ (๕) มีระบบการให้ข้อมลูการด าเนินงานของหน่วยงานผ่าน
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
สาระส าคญัใดเลย) 

๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การ
ค านวณราคากลาง รายงานผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ ์วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ และตรวจสอบ
ได้ 
(๑) โครงการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขาม 
(๒) โครงการจดัท าป้ายปดิประกาศข้อมูล
ข่าวสารประจ าหมู่บ้าน 
(๓) โครงการบริหารศูนย์ข้อมูลขา่วสาร 

ครอบคลมุสาระส าคัญ ดังนี ้
 (๑) การประกาศ เผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
 (๒) การเปิดเผยข้อมลูผลการจัดซื้อจัดจ้างใหส้าธารณชน
ทราบ 

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

๓.๑.๓ มกีารปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็น
ประโยชน์กับการมสี่วนร่วมตรวจสอบของ
ประชาชน 
(๑) โครงการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขาม 
(๒) โครงการจดัท าป้ายปดิประกาศข้อมูล 
ข่าวสารประจะหมู่บ้าน 
(๓) โครงการบริหารข้อมูลข่าวสาร 

ครอบคลมุสาระส าคัญ ดังนี ้
 การเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อ
กฎหมาย ข้อบังคับ และสถานท่ีให้บริการอย่างชัดเจน 

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

 
 
 
 



 ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน (๑๕ คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 

๓.๒.๑ มกีารบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ในการด าเนินกิจการตาม
อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะด าเนินกิจการที่จะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
(๑) โครงการส่งเสริมและสนับสนนุการ
จัดท าแผนชุมชน 

ครอบคลมุสาระส าคัญ ดังนี ้
 (๑) จัดประชาคม 
□ (๒) สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสังคม 

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

๓.๑.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่น
สามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
(๑) โครงการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขาม 
(๒) โครงการจดัท าตูร้ับเรื่องร้องเรยีน ร้อง
ทุกข์ประจ าหมู่บา้น 

ครอบคลมุสาระส าคัญ ดังนี ้
 (๑) มีการจัดตั้งศูนย์และเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข/์ร้องเรียนการทุจริต หรือมีการก าหนด
ช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอนการจัดการ 
 (๒) มีการประกาศเผยแพร/่กระบวนการเรื่องขั้นตอน
ร้องเรียน 

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

๓.๒.๓ มรีายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน ได้ทราบถึง
การรับเรื่อง ระยะเวลา และการด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
(๑) ประกาศลดขั้นตอน และระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 

ครอบคลมุสาระส าคัญ ดังนี ้
 (๑) มีการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสมภายใน ๑๕ วัน 
หากไมส่ามารถด าเนินการได้ทันภายใน ๑๕ วัน ต้องช้ีแจงให้ผู้
ร้องเรียนทราบ 
 (๒) มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียน
ติดตามผลได้ด้วยตัวเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการ 
หรือความก้าวหน้าเรื่องที่ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 (๓) มีการแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งผลการด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีนให้ผูร้้องเรียนทราบอย่างเหมาะสม 
 (๔) รายงานสรปุผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรียน พร้อม
ระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
 

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

 

 ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๕ คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 

๓.๓.๑ ด าเนินการให้ประชาชนมสี่วนร่วม
ในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท า
งบประมาณ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
(๑) โครงการส่งเสริมและสนับสนนุการจัด 
ท าแผนชุมชน 
(๒) โครงการส่งเสริมให้ประชาคมหมู่บ้านส่ง
ตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง 
 
 
 

ครอบคลมุสาระส าคัญ ดังนี ้
 (๑) แต่งตั้งเป็นกรรมการจดัท าแผนพัฒนา 
 (๒) การมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนงาน/โครงการ 
 (๓) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบตัิ
ราชการ 
 (๔) การมีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการ 

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



๓.๓.๒ ด าเนินการให้ประชาชนมสี่วนร่วม
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
(๑) โครงการติดตาม และประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ขาม 
(๒) โครงการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ครอบคลมุสาระส าคัญ ดังนี ้
 (๑) แต่งตั้งเป็นกรรมการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 (๒) การมีส่วนร่วมตรวจสอบตดิตามประเมินผลโครงการ 
 (๓) การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ 

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

 
          รวมคะแนน มิติท่ี ๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๗ 



มิติท่ี ๔ การเสริมสร้าง และปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๔๕ คะแนน 

 ๔.๑ มีการจัดวางระบบตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน (๑๐ คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 

๔.๑.๑ มกีารจัดท าและรายงานการจัดท า
ระบบตรวจสอบภายใน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
- 

ครอบคลมุสาระส าคัญ ดังนี ้
 (๑) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/มีผู้ปฏิบัติหนา้ที่
ตรวจสอบภายในที่มีการท างานอย่างเป็นอิสระ 
 (๒) มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการ
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต 
 (๓) มีการเผยแพรผ่ลการตรวจสอบภายในให้
สาธารณชนทราบ 

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

๔.๑.๒  มีการจัดท า และรายงานการ
จัดท าระบบควบคุมภายใน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
(๑) โครงการจดัการ และประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน 

ครอบคลมุสาระส าคัญ ดังนี ้
 (๑) มีระบบการควบคุมภายใน 
 (๒) มีการน าผลการควบคุมภายในไปใช้ในการ
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต 
 (๓) มีการเผยแพรผ่ลการควบคุมภายในใหส้าธารณชน
ภาพ 

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

  

 ๔.๒การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
(๑๕ คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการ บรรจุ แต่งต้ัง โอน 
ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
 - 

ครอบคลมุสาระส าคัญ ดังนี ้
 (๑) มีการน าผลประเมินความพึงพอใจของประชาชน
มาประกอบการพิจารการบรหิารงานบุคคล 
 (๒) เปิดเผยข้อมลูข่าวสาร/แนวทางการบริหารงาน
บุคคล 

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

๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหาร
งบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
(๑)  โครงการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขาม 
(๒) โครงการบริหารศูนย์ข้อมูลขา่วสาร 

ครอบคลมุสาระส าคัญ ดังนี ้
 (๑) จัดให้ประชาชนเข้าร่วมสงัเกตการณ์ในการบรหิาร
งบประมาณ 
 (๒) การจัดให้มีการเผยแพรร่ายละเอยีดข้อมลูการ
ด าเนินโครงการ และการใช้งบประมาณให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้ทราบล่วงหน้า และให้ขอ้มูลที่ว่านี้แก่บุคคลที่
ร้องขอ หรือขอด ู

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

๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
๑)  โครงการส่งเสริมให้ประชาคมหมู่บ้านส่ง
ตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง 
(๒) โครงการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขาม 

ครอบคลมุสาระส าคัญ ดังนี ้
 (๑) เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ร่วมสังเกตการณ์ใน
การจัดหาพสัดุในข้ันตอนใดขั้นตอนหนึ่ง 
 (๒) ฝึกอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัสด ุ
 (๓) ออกประกาศรายงานผลการด าเนินการโครงการ
ทุกขั้นตอนให้ประชาชนได้ทราบ และตามช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลโดยสะดวก 

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



 
 ๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น (๑๐ คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชกิสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
โครงการฝึกอบรม และดูงานขององค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นต าบลบางขาม 
 

ครอบคลมุสาระส าคัญ ดังนี ้
 การพิจารณาให้มีแผนงาน/โครงการส าหรับสมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ หรือรว่มกับฝ่ายบริหาร/
พนักงาน/ข้าราชการท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกอบรม สมัมนา
ศึกษาดูงานการปฏิงานของสภาทอ้งถิ่น และการ
เสรมิสร้างความรู้ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของฝ่ายบริหารให้
เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกีย่วข้อง 

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

๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิน่ให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏบิัติงาน
ของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และ
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
- 

ครอบคลมุสาระส าคัญ ดังนี ้
 การพิจารณาให้มีแผนงาน/โครงการส าหรับสมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ หรือรว่มกับฝ่ายบริหาร/
พนักงาน/ข้าราชการท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกอบรม สมัมนา
ศึกษาดูงานการปฏิงานของสภาทอ้งถิ่น และการ
เสรมิสร้างความรู้ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของฝ่ายบริหารให้
เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกีย่วข้อง 

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

 

 ๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community)  และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต (๑๐ คะแนน) 
รายละเอียดการจดัท าแผน สาระส าคญัและวัตถุประสงค ์ ประเมินตนเอง 

๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มกีารด าเนินการเฝ้า
ระวังการทจุริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
- 

ครอบคลมุสาระส าคัญ ดังนี ้
 (๑) มีการเผยแพร่หลักการ แนวความคิดที่เกี่ยวข้อง
กับการต่อต้านการทุจรติ เช่น มีเวที บริ์ด เว็บไซต์ หรือ
ช่องทางอื่นๆ 
 (๒) สร้างชุมชนเฝ้าระวังการตอ่ต้านการทุจรติ 

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

๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริตการทจุริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
 - 

ครอบคลมุสาระส าคัญ ดังนี ้
 มีการพัฒนาเครือข่าย และสรา้งความร่วมมือกับทุก
ภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต เช่นภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน ภาคประชาสังคม 

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

 
 รวมคะแนน มิติท่ี ๔       

 
 รวมคะแนนทั้งสิ้น     

 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในรายงานประเมินผลตนเองตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฉบับนี้ มีความถูกต้อง
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทุกประการ 
       (ลงช่ือ) 
        (   นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์  ) 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นใหม่ 
               
       วันท่ี........./......................................../................ 

๓๓ 

๑๗๑ 


