
 
 
 

แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           กรุงเทพมหานคร                                             เมืองพัทยา 
           องค์การบริหารส่วนจังหวัด                      

    เทศบาลต าบลสันป่าตอง                  
  องค์การบริหารส่วนต าบล    ขนาด     

๒. สถานที่ตั้งส านักงาน/ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เลขที่ 675 หมู่ที ่1 ถนน  ต าบล ยุหว่า  อ าเภอ สันป่าตอง   
จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50120  โทรศัพท์ 0-5335-5270   
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น www.sanpatong.go.th      

๓. จ านวนประชากรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4,626  คน 2,648 ครัวเรือน 

๔. พื้นที่รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   3.50778  ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุม  10 หมู่บ้าน/ชุมชน) 

๕. รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
 -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน    32,048,321.12.-  บาท 
 -รายได้จากเงินอุดหนุน    23,246,206.-  บาท 

๖. รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 55,137,965.08.- บาท 

๗. พนักงานท้องถิ่น/ลูกจ้าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจ านวน  97 คน 

๘. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจ านวน  11   คน 
 

9. ผลการประเมินตนเอง คะแนนที่ได้รวมทั้งสิ้นจ านวน 162    คะแนน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
 

10. ชื่อผู้ประสานงาน ว่าที่ร้อยตรีสืบศักดิ์  ปัญโญ       
 ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ          
 สถานที่ติดต่อ  เทศบาลต าบลสันป่าตอง เลขที6่75 หมู่ที่1 ต าบลยุหว่า อ าเภอสันป่าตอง จังหวัด

เชียงใหม่ 
 โทรศัพท์  0-5335-5270     โทรสาร 053 822948   
 โทรศัพท์มือถือ 086-1923436,  E-mail        -   
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
 

  

 
ส าหรับส านักงาน ป.ป.ช. 

 162 
(คะแนนเต็ม) 

........170................. 

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 
1)โครงการอบรมสัมมนา  พัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร    
สมาชิกสภาพนักงานลูกจ้าง 
2)โครงการวันเทศบาล/วันท้องถิ่นไทย    
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 คะแนน 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

( 2 ข้อ) 
3 

( 1 ข้อ) 
0 

( - ) 
1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)ระเบียบเทศบาลต าบลสันป่าตอง ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการ / ข้าราชการการการเมือง 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) ก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง  
() 2) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ  

   

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน     2  ข้อ    ระดับคะแนน 5  คะแนน 
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 
1) กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน   
2) มาตรการการจัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน   
3) มาตรการปลูกฝังความรู้ความเข้าใจ conflict of interest 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) 1) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

() 2) มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
() 3) เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
() 4)มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
 () 5) มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือ
ระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
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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 

( - ) 

 () 6) มีการรายงานผล และข้อเสนอแนะในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
() 7) มีการใช้แอพพลิเคชั่น กฎหมาย ป.ป.ช. ม.100 และ 
103 เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างองค์ความรู้เพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร โดยส่งเสริมให้บุคลากรทดสอบเพื่อ
วัดความเข้าใจในแอพพลิเคชั่น เพ่ือเกิดความตระหนักในการด ารง
ตนตามกรอบของกฎหมาย   
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน   6  ข้อ    ระดับคะแนน 4  คะแนน  

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 
1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
()  เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 

  

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

5 
(2 ข้อ) 

3 
(1 ข้อ) 

0 
( - ) 

1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนส์าธารณะ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี  
 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม 
() 2) พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 

   

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

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 
1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชด าริ  
2)โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข็มแข็งตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() ขับเคลื่อนการด าเนินงานใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจ าวัน 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน ... 1...ข้อ    ระดับคะแนน 5     คะแนน 

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 
1)กิจกรรมการใช้หลักสูตรโตไปไม่โกงส าหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัย  
2)กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล      
สันป่าตอง  
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) 1) น าหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในสถานศึกษาสังกัดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
() 2) น าหลักสูตรโตไปไม่โกงหรือหลักสูตรอื่นที่เหมาะสมไปปรับใช้
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
(   ) 3) ค่ายเยาวชนคุณธรรม/โครงการอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน  1 ข้อ    ระดับคะแนน 3  คะแนน  
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

5 
(3 ข้อ) 

4 
(2 ข้อ) 

3 
(1 ข้อ) 

0 
(-) 

1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของอ าเภอสันป่าตอง 
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) 1) น าแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตส าหรับนักเรียน 
นักศึกษา (จัดท าโดยส านักงาน ป.ป.ช. สอศ. และ สช. ) ไปใช้ใน
สถานศึกษาสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(   ) 2) น าสาระการเรียนรู้ เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 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    1 ข้อ    ระดับคะแนน 5  คะแนน  

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 
1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)โครงการส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน 1 ข้อ    ระดับคะแนน 5 คะแนน  
 
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 
1)กิจกรรมการประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
2)กิจกรรมการแสดงเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อ         
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา                             
3)กิจกรรมการแสดงเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อ         
ประชาชนในพื้นท่ี                             
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(4 ข้อ) 
4 

(3 ข้อ) 
3 

(2 ข้อ) 
2 

(1 ข้อ) 
0 

 ( - ) 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
(   ) 2) ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือ
โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
(   ) 3) ผู้บริหารมีการสนับสนุนงบประมาณหรือการด าเนินการ 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและซื่อสัตย์มากขึ้นในหน่วยงาน  
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน ............1............ข้อ    ระดับคะแนน…1… คะแนน ….. 

 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 ท้ังในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  
2)มาตรการออกค าสั่งของนายกฯ ปลัด ฯ และหัวหน้าส่วนราชการ 
3)กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
()   1) ผู้บริหารก าหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
() 2) การรวมกลุ่มหรือมีกลไกของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้
สามารถน าเสนอความเห็นต่อผู้บริหารเพ่ือเกิดการบริหารงานที่
โปร่งใส 
()   3) มีมาตรการ/แนวทางป้องกันการได้รับการร้องขอ/สั่งการ
ด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ท างานส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ 
()   4) ก าหนดระเบียบ/แนวทางปฏิบัติให้บุคลากรเสนอ
ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือประกอบการพิจารณาของ  
ผู้บังคับบัญชาในกรณีท่ีได้รับค าสั่ง/นโยบายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย และไม่เป็นธรรม 
()   5) ก าหนดแนวทางปฎิบัติในการท างาน การเลื่อน         
ขั้นเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง และมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 
 

      

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน    5 ข้อ    ระดับคะแนน 5  คะแนน   
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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 
1)กิจกรรมการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี       
2)กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ  
3)กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
4)กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
()   1) มีมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่สมควร 
ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
()   2) มีมาตรการป้องกันในการเอ้ือประโยชน์ธุรกิจของตน/
พวกพ้อง 
() 3) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และน าผลการ
วิเคราะห์น าเสนอผู้บริหารเพ่ีอปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อใน
ปีงบประมาณถัดไป 
()  4) การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัด-จัดจ้างรายโครงการให้
สาธารณชนทราบผ่านเว็บไซด์หรือสื่อช่องทางอ่ืน 
 

      

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน     4  ข้อ    ระดับคะแนน 5 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 

( - ) 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการจัดบริการประชาชน 
2)กิจกรรมการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ   
3)โครงการจัดท าคู่มือประชาชน     
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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 

( - ) 

ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) จัดท าแนวทาง หรือคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
(   )   2) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหน่วยงานต่อสาธารณชน 
()   3) ให้บริการไม่ไม่เลือกปฎิบัติอย่างยุติธรรมเสมอภาค 
()   4) น าเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ 
(    )   5) แสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการอย่างชัดเจน 
(    )   6) มีการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และน ามา
ปรับปรุงในการให้บริการ 
 
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน   3  ข้อ    ระดับคะแนน 3  คะแนน  

 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (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 
1)กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน    
         
 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) การเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน 
(    ) 2) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ 
(    ) 3) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ให้บริการ 

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน  1 ข้อ    ระดับคะแนน 3   คะแนน  
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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 
1)มาตรการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาตสั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ         
2)มาตรการมอบอ านาจของนายกฯ     
 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) ให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบอย่างขัดเจน 

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน  1 ข้อ    ระดับคะแนน 5  คะแนน  

2.4 การเชิดชเูกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ ์(15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต    
มีคุณธรรม จริยธรรม  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)กิจกรรม พ่อ-แม่ ดีเด่น (ตามโครงการงานรัฐพิธีวันส าคัญ 5 ธันวาคม 
,12 สิงหาคม        
 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() ยกย่องเชิดชูเกียรติหนว่ยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สจุริต มีคุณธรรม  

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน  1  โครงการ    ระดับคะแนน 5 คะแนน   
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะ       
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน    1 กิจกรรม    ระดับคะแนน 5 คะแนน  
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

5 
(มีโครงการ) 

0 
(ไม่มีโครงการ) 
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 

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

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน  1 กิจกรรม    ระดับคะแนน 5 คะแนน  

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 
1)มาตรการการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ    
2)กิจกรรมการจัดท 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 คะแนน  
 

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 
1)กิจกรรมการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการ  
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2)มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน   
 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(    )   1) มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(    )   2) มีผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบจากหน่วยก ากับ 
ดูแล 
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน     2  ข้อ    ระดับคะแนน 5  คะแนน 

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 
1)มาตรการการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน กรณี บุคคลภายนอก
หรือประชาชนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ       
 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
()   1) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริต 
() 2) มีข้ันตอนการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริตที่เหมาะสม 
()  3) มีการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน     3  ข้อ    ระดับคะแนน 5  คะแนน  
 
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 
1)โครงการการพัฒนาการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร    
2)กิจกรรมการออกระเบียบจัดตั้งข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบล      
สันป่าตอง 
3)กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 (ตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับพนักงานเทศบาล 
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(5ข้อ) 
4 

(4ข้อ) 
3 

(3ข้อ) 
2 

(2ข้อ) 
1 

(1ข้อ) 
0 
(-) 

ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง      
 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
()  1) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่
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 านวน    4 ข้อ    ระดับคะแนน 4 คะแนน  

 

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 
1)มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลายช่องทาง    
2)กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ ฯ 
3)มาตรการจัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาล 
 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) การประกาศ เผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง 
() 2) การเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนทราบ    
  

     

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน ..............2..........ขอ้    ระดับคะแนน 5 คะแนน  
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)มาตรการจัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาล 
2)กิจกรรมการจัดท าเอกสาร ป้าย ประชาสัมพันธ์   
      
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() การเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน  

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน    - โครงการ    ระดับคะแนน -  คะแนน  

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน (15 คะแนน) 

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 
1)โครงการฝึกอบรมการจัดท าแผนชุมชน/หมู่บ้าน    
2)โครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน  
        
        
        
    
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
()  1) จัดประชาคม 
(   ) 2) สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสังคม 
 

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน   1 ข้อ    ระดับคะแนน 3  คะแนน  
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(4ข้อ) 
4 

(3ข้อ) 
3 

(2ข้อ) 
2 

(1ข้อ) 
0 
(-) 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้
โดยสะดวก 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการด าเนินการเรื่องร้องเรียน  
 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) มีการจัดตั้งศูนย์และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริตหรือมีการก าหนดช่องทางการร้องเรียนและ
ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนที่สามารถท าได้ง่าย สะดวกและ
เหมาะสม 
(    ) 2) มีการประกาศเผยแพร่/กระบวนการเรื่องขั้นตอนร้องเรียน  
  

     

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน  1    ข้อ    ระดับคะแนน 3 คะแนน  
 

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 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ     
2)กิจกรรมการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียนทราบ  
 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) มีการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่
สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
(   ) 2) มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนติดตามผลได้
ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่อง
ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
() 3) มีการแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลการด าเนินการเก่ียวกับ
เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบอย่างเหมาะสม  
 (    ) 4) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุ
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  
  

      

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน  2   ข้อ    ระดับคะแนน 3 คะแนน   
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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 
1)มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
2)โครงการประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีและแผนพัฒนา
ชุมชน/หมู่บ้าน    
3)มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาล  
 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนา 
() 2) การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ  
() 3) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  
() 4) การมีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการ  

     

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน ..........4.........ข้อ    ระดับคะแนน………5 คะแนน  
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 
3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้าง         
 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() แต่งตั้งคณะกรรมติดตามการประเมินผล 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน .......1.......โครงการ    ระดับคะแนน  5 คะแนน 
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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 าระบบควบคุมภายใน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)กิจกรรมการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน   
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(  ) 1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/มีผู้ปฎิบัติหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในทีม่ีการท างานอย่างเป็นอิสระ  
(     ) 2) มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต 
(     )    3) มีการเผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชนทราบ 

   

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน  1 ข้อ    ระดับคะแนน 3 คะแนน   
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

4.1.2 มีการการจัดท ารายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)กิจกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน   
2)มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน    
 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) มีระบบควบคุมภายใน 
() 2) มีการน าผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปปรับปรุง
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต   
(    ) 3) มีการเผยแพร่ผลการควบคุมภายในให้สาธารณชนทราบ 

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน    2  ข้อ    ระดับคะแนน 4 คะแนน  
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๔.๒ การสนับสนุนใหภ้าคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด 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 
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) 1) มีการน าผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนมา
ประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
() 2) เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร/แนวทางการบริหารงานบุคคล 

   

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน 1  ข้อ    ระดับคะแนน 3 คะแนน  
 

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 
1)กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  
2)กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย 
และการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลต าบลสันป่าตอง   
 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (    ) 1) จัดให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการบริหารงบประมาณ 
 () 2) การจัดให้มีและการเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลการด าเนิน
โครงการและการใช้งบประมาณ ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบล่วงหน้า
และให้ข้อมูลที่ว่านี้แก่บุคคลที่ร้องขอหรือขอดู 

   

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน     1 ข้อ    ระดับคะแนน 3 คะแนน  
 
 

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 
1)กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

2.กิจกรรมแนะแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการเก่ียวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(    ) 1) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุ
ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง 
(    ) 2) ฝึกอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 
() 3) ออกประกาศรายงานผลการด าเนินการโครงการทุกขั้นตอน
ให้ประชาชนได้ทราบ และตามช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้
โดยสะดวก 
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน    1 ข้อ    ระดับคะแนน 3 คะแนน   

 

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 
1)โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง       
 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
()   การพิจารณาให้มีแผนงาน/โครงการส าหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นการเฉพาะ หรือร่วมกับฝ่ายบริหาร/พนักงาน/ข้าราชการท้องถิ่นเข้า
ร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่น 
และการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารให้เป็นตาม
กฎหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 

  

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

5 
(มีโครงการ) 

0 
(ไม่มีโครงการ) 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 

1)กิจกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายสภาฯเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่กับ
ฝ่ายบริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการด าเนินกระบวนงานตามภารกิจ
ต่างๆ         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() การให้ความรู้ความเข้าใจตามโอกาส เกี่ยวกับข้อบังคับการ
ประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ การตั้งกระทู้ รวมทั้งการท าความเข้าใจล่วงหน้าในข้อกฎหมาย 
ระเบียบ ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ฝ่ายบริหารเสนอให้สภาพิจารณา 
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน  1 โครงการ   ระดับคะแนน 5 คะแนน  

  
 
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 
1)กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์ กรณี พบเห็นการทุจริต   
 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) มีการเผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เก่ียวข้องกับการ
ต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือช่องทางอ่ืน ๆ  
(   ) 2) สร้างชุมชนเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต  

   

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน  1 ข้อ    ระดับคะแนน 3 คะแนน  
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

5 
(มีโครงการ) 

0 
(ไม่มีโครงการ) 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต  
 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() มีการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน   1  โครงการ ระดับคะแนน 5 คะแนน  
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 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในรายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : 
SAR) นี้มีความถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทุกประการ  

       (ลงชื่อ) 
 
                  ( นายเกษม  ถาพินิจ ) 

  ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง 
            วันที ่26 /กุมภาพันธ์  /2561 
 


