
    

แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           กรุงเทพมหานคร                                             เมืองพัทยา 
           องค์การบริหารส่วนจังหวัด                      
            เทศบาล                   
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ            ขนาด กลาง 

๒. สถานที่ตั้งส านักงาน/ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เลขที่ 76 หมู่ที ่  4   ถนน      - ต าบล   แม่อูคอ   อ าเภอ ขุนยวม  
จังหวัด แม่ฮ่องสอน  รหัสไปรษณีย์   58140  โทรศัพท ์ 081-9924852  โทรสาร  053 - 615987 
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น www.maeuokor.go.th 

๓. จ านวนประชากรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3,554  คน 932  ครัวเรือน 

๔. พื้นที่รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   209.28    ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุม 6 หมู่บ้าน/ชุมชน) 

๕. รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
 -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน  14,177,093.29  บาท 
 -รายได้จากเงินอุดหนุน    10,257,173           บาท 

๖. รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 23,150,543,09 บาท 

๗. พนักงานท้องถิ่น/ลูกจ้าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจ านวน  34 คน 

๘. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจ านวน   12  คน 
 

9. ผลการประเมินตนเอง  
 
มิติที่1 (45 คะแนน) มิติที2่ (70 คะแนน) มิติที่3 (40 คะแนน) มิติที่4 (45 คะแนน) รวม (200 คะแนน) 

32 52 28 35 147 
รายละเอียดปรากฏตามส่วนที่ 2 แบบประเมินตนเองเพื่อสอบทานข้อมูลการจัดท าแผนปฏบิัตกิารป้องกันการทุจริต 
 
 

ผลการประเมิน 
 

  

 
200 

(คะแนนเต็ม) 
 
 
 

 
    

   147 
 

 
 

   200 

ส าหรับ อปท. ส าหรับ ป.ป.ช. 



 
 
 

10. ชื่อผู้ประสานงาน  นางสาวศรีพรรณ  โสมนัสบวร                                                
 ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 สถานที่ติดต่อ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58140 
 โทรศัพท์   053-615987   โทรสาร        -   
 โทรศัพท์มือถือ 081-9924852 E-mail  -   
 
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 สาระส าคัญและวัตถุประสงค ์ ประเมินตนเอง 
1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ี
ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้
1.โครงการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล 
2.โครงการมาตรการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ตรงไปตรงมา  
 (2) มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน
ทุกขั้นตอน  
 (3) ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมี
มาตรฐาน โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 (4) ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และสร้าง
ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตให้แก่บุคลากรในองค์กร 
 (5 ส่งเสริมคุณธรรม และความซื่อสัตย์
สุจริตในการท างานให้แก่เจ้าหน้าที่ 
 

ระดับคะแนน 88 
 5 คะแนน (5ข้อ) 
 4 คะแนน (4ข้อ) 
 3 คะแนน (3ข้อ) 
 2 คะแนน (2ข้อ) 
 1 คะแนน (1ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญใดเลย) 


 

1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้
1.โครงการมาตรการส่งสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบล   
แม่อูคอ 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) ก าหนด หรือพัฒนา หรือปรับปรุง
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ และมีการประกาศเผยแพร่แก่
สาธารณชน 
  (2) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพมี
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน  

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

 
 
 
 



 
 

 
 

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค ์ ประเมินตนเอง 
1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะ
ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
1.กิจกรรมให้ความรู้และจัดท าคู่มือ
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
  (1) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนท์ับซ้อนของ
ต าแหน่งต่างๆ 
 (2) มีการใหค้วามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 (3) เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและ
กระบวนการจดัการผลประโยชน์ทับซ้อน  
 (4) มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการ
ปฏิบัติงานหรือระเบยีบเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน  
 (5)มีการจดัท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 (6) มีการรายงานผล และข้อเสนอแนะในการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อสาธารณชน 
 (7) มีการใช้แอพพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. 
เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร โดยส่งเสริม
ให้บุคลากรทดสอบเพื่อวัดความเขา้ใจในแอพ
พลิเคชัน เพื่อใหเ้กิดความตระหนกัในการด ารงตน
ตามกรอบของกฎหมาย   

ระดับคะแนน 88 
 5 คะแนน (7ข้อ) 
 4 คะแนน (5-6ข้อ) 
 3 คะแนน (3-4ข้อ) 
 2 คะแนน (2ข้อ) 
 1 คะแนน (1ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญใดเลย) 


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
1.2.การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค ์ ประเมินตนเอง 
1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
การต่อต้านการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
1.โครงการตูร้ับฟังความคิดเห็นและแจ้งเรื่อง
ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจรติ 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
  (1) เสริมสรา้งค่านิยมต่อต้านการทุจริต
ให้แก่ประชาชน 
  

ระดับคะแนน 88 
 5 คะแนน (มีโครงการ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ) 

1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
การรกัษาประโยชน์สาธารณะ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
1.โครงการปลกูป่าชุมชนและบวชป่าชุมชน 
2.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี 

ครอบคลมุสาระส าคัญ ดังนี ้
 (1) สอดแทรกแนวคิดการแยกแยะ
ประโยชนส์่วนตนและประโยชน์สว่นรวมให้แก่
ประชาชน 
 ( 2) พัฒนาจิตส านึกสาธารณะให้
ประชาชนรักษาสาธารณประโยชน์และ
สาธารณูปโภคของชุมชน 

ระดับคะแนน 88 
 5 คะแนน (2ข้อ) 
 3 คะแนน (1ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญใดเลย) 
 

1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
1.โครงการส่งเสริมการด าเนนิชีวิตโดย
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ครอบคลมุสาระส าคัญ ดังนี ้
 (1) ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวนั 
 

ระดับคะแนน 88 
 5 คะแนน (มีโครงการ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน (15 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค ์ ประเมินตนเอง 

1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
ความซ่ือสัตย์สุจริต 
 ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
1.โครงการฝึกอบรมคณุธรรม จรยิธรรมให้กับ
นักเรียน 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
  ( 1) ส่งเสริมใหม้ีการน าหลักสูตรลูกเสือช่อ
สะอาดไปใช้ในสถานศึกษาสังกัดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้การอุดหนุน 
 (2) น าหลักสตูรที่เกี่ยวกับการสร้างจิตส านึก
ความซื่อสัตย์ หรือหลักสตูรโตไปไม่โกงมาปรับใช้
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานศกึษาในสังกัดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้การอุดหนุน 
 (3) ค่ายเยาวชนคณุธรรม/โครงการอื่นๆ ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อ  สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในความซื่อสตัย์สจุริต 

ระดับคะแนน 88 
 5 คะแนน(2-3 ข้อ) 
 3 คะแนน (1ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญใดเลย) 
 

1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
การต่อต้านการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) ส่งเสรมิให้มีการน าแนวทางการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสตูรเพื่อสร้างความตระหนักรู้
และมสี่วนร่วมในการป้องกันการทจุริตส าหรับ
นักเรียน นักศึกษาและสาระการเรยีนรู้ การมสี่วน
ร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ในหลักสตูร ปวช. 2556 หมวดวิชา
ทักษะชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศึกษา และ ปวส. 
2557 หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ (จดัท าโดยส านักงาน ป.ป.ช. สอศ. 
และ สช. ) มาปรับใช้ในสถานศึกษาสังกัดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้การอุดหนุน 
(2) โครงการอื่นๆที่มีวัตถุประสงค์สรา้ง
จิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการ
ทุจริต 

ระดับคะแนน 88 
 5 คะแนน(1-2 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญใดเลย) 
 

1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มี
จิตสาธารณะ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิต
สาธารณะด้วยวิธีอ่ืนใดตามที่องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นก าหนดขึ้น 

ระดับคะแนน 88 
 5 คะแนน 
 (มีโครงการ) 
 0 คะแนน  
(ไม่มีโครงการ) 

 

 

รวมคะแนน  มิติท่ี1   
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต รวม 70 คะแนน 
 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร (5 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค ์ ประเมินตนเอง 
2.1 การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประกอบด้วย 
โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้
1.โครงการถวายสัตย์ปฏิญาณและ
แสดงเจตจ านงค์ต่อต้านการทุจริต 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงว่าจะ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตยต์่อเจา้หน้าท่ีใน
หน่วยงานและเผยแพรต่่อสาธารณชน 
 (2) ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบาย มาตรการ 
แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
 (3) ผู้บริหารมีการสนับสนุนงบประมาณและ
การด าเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 
 

ระดับคะแนน 88 
 5 คะแนน(3 ข้อ) 
 3 คะแนน (2ข้อ) 
 1 คะแนน (1ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญใดเลย) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
๒.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (20 คะแนน)  

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค ์ ประเมินตนเอง 
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่อง
การบรรจุแต่งต้ัง โยกย้าย โอน เลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
1.มาตรการออกค าสั่งมอบหมายงานของ
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหัวหน้าส่วน
ราชการ 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) ผู้บริหารก าหนดแนวทางการบริหารงาน
บุคคลตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ  
 (2) มีการรวมกลุ่มหรือมีกลไกของเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานให้สามารถน าเสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหาร
เพื่อให้เกิดการบริหารงานท่ีโปร่งใส 
 (3) มีมาตรการ/แนวทางป้องกันการได้รับการร้อง
ขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ท างาน
ส่วนตัวท่ีมิใช่งานราชการ 
 (4) ก าหนดระเบียบ/แนวทางปฏิบัติในบุคลากร
เสนอความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการ
พิจารณาของผู้บังคับบัญชาในกรณีท่ีได้รับค าสั่ง/
นโยบายท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และไม่เป็น
ธรรม  
 (5) ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการท างาน เลื่อนขั้น
เงินเดือน การเลือนต าแหน่ง และการมอบหมายงาน
อย่างเป็นธรรม 

ระดับคะแนน 88 
 10 คะแนน(5 ข้อ) 
 8 คะแนน (4ข้อ) 
 6 คะแนน (3ข้อ) 
 4 คะแนน (2ข้อ) 
 2 คะแนน (1ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญใดเลย) 
 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหาร
การเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดย
ยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
1.กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2.โครงการเผยแพร่ข้อมลูด้านการจัดซ้ือ- 
จัดจ้าง 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) มีมาตรการห้องกันการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่
สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
 (2) มีมาตรการป้องกันในการเอื้องประโยชน์ธุรกิจ
ของตน/พวกพ้อง 
 (3) การวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ปละน าผล
การวิเคราะห์น าเสนอผู้บริหารเพื่อปรับปรุง
กระบวนการจัดซ้ือในปีงบประมาณถัดไป 
 (4) การเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือ - จัดจ้างราย
โครงการให้สาธารณะชนทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่อ
ช่องทางอื่นๆ 

ระดับคะแนน 88 
 5 คะแนน (4 ข้อ) 
 4 คะแนน (3ข้อ) 
 3 คะแนน (2ข้อ) 
 2 คะแนน (1ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญใดเลย) 
 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
1.โครงการลดขั้นตอนในการบรกิาร
ประชาชน 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) จัดท าแนวทาง หรือคู่มือ หรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
 (2) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานต่อ
สาธารณชน 
 (3) การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างยุติธรรม
เสมอภาค 
 (4) น าเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้ 
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
 (5) แสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการ 
อย่างชัดเจน 
 (6) มีการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการและน ามาปรับปรุงในการให้บริการ 

ระดับคะแนน 88 
 5 คะแนน 
 (5-6 ข้อ) 
 4 คะแนน (4ข้อ) 
 3 คะแนน (3ข้อ) 
 2 คะแนน (2ข้อ) 
 1 คะแนน (1ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญใดเลย) 
 



 
 

 
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
(10 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค ์ ประเมินตนเอง 
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและ
ระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
ขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
1.โครงการบรกิารประชาชนนอกเวลา
ราชการ 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) การเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐาน
ระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน 
 (2) การให้ข้อมูลเกีย่วกับวิธีการและ
มาตรฐานการให้บริการ 
 (3) จัดท าแนวทางปฏิบัติเกีย่วกับวิธีการและ
มาตรฐานที่ใช้ให้บริการ 

ระดับคะแนน 88 
 5 คะแนน (3 ข้อ) 
 4 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญใดเลย) 

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ
ราชการแทนหรือการด าเนินการอื่นใดของผู้
มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
1.มาตรการการมอบอ านาจ อนุมัติ อนุญาต 
สั่งการ เพ่ือการลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) ให้ข้อมูลหน้าท่ีความรับผดิชอบและ
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 

ระดับคะแนน 8888 
 5 คะแนน 
 (มีโครงการ) 
 0 คะแนน  
(ไม่มีโครงการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
(15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค ์ ประเมินตนเอง 
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล
ที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต    มีคุณธรรม 
จริยธรรม  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 โครงการ/กิจกรรมยกย่องบุคคลที่มีความซื่อ
สัตว์ สุจริต มีคณุธรรม 
 

ระดับคะแนน 8888 
 5 คะแนน 
 (มีโครงการ) 
 0 คะแนน  
(ไม่มีโครงการ 

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล
ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
1.กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล 
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
  โครงการ/กจิกรรมยกย่องหน่วยงาน/บุคคลที่
ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจติ
สาธารณะ 

ระดับคะแนน 8888 
 5 คะแนน 
 (มีโครงการ) 
 0 คะแนน  
(ไม่มีโครงการ 
 
 
 
 

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตน
ตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
1.กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(หัวใจพอเพียง) 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
  โครงการ/กจิกรรมยกย่องบคุคลทีด่ ารงตน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับคะแนน 8888 
 5 คะแนน 
 (มีโครงการ) 
 0 คะแนน  
(ไม่มีโครงการ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต (20 คะแนน) 
 

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค ์ ประเมินตนเอง 
2.5.1 ข้อตกลงหรอืวิธีการอื่นใดระหว่าง
บุคลากรในองค์กรไห้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคูณธรรม 
จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
1.กิจกรรมการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล      
แม่อูคอ 
 
 
 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) มิให้มีการเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับ
บริจาค หรือร้องขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถานท่ี
บันเทิงรวมถึงร้องขอสิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด เพื่อแลกเปลีย่นกบัการให้บริการ
ตามอ านาจหน้าที ่
 (2) มิให้เจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการเอื้อประโยชน์
หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการบางคนเนื่องจากมี
ความสัมพันธ์ส่วนตัว  
 (3) มิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็น
ธรรมหรือมีการใหค้วามช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่
บุคคลอืน่เพื่อประโยชน์ตอบแทนส าหรับตนเอง
และพวกพ้องหรือบุคคลอื่น 

ระดับคะแนน 88 
 10 คะแนน (3 ข้อ) 
 8 คะแนน (2 ข้อ) 
 6 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญใดเลย) 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการ จังหวัด อ าเภอท่ีได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
1.มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอสิระ 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) มีแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
 (2) มีผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน 
ตรวจสอบ จากหน่วยก ากับ ดูแล 

ระดับคะแนน 88 
 5 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญใดเลย) 
 
 
 

2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบ
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมี
เรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
 
 
 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) มกีระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษ
ผู้กระท าผิดการทุจรติ 
 (2) มีขั้นตอนการลงโทษผู้กระท าผิดการ
ทุจริตที่เหมาะสม 
 (3) มีการตดิตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการ
ทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

ระดับคะแนน 88 
 5 คะแนน (3 ข้อ) 
 4 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญใดเลย) 

 
 

รวมคะแนน  มิติท่ี 2    52 



 
 

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวม 40 คะแนน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน     
(15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค ์ ประเมินตนเอง 
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
1.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การจัดซ้ือจัดจ้าง 
อปท.อ าเภอขุนยวม 
 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
 (2) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีท าการของ
หน่วยงาน  
 มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจ
หน้าท่ี  
  มีการแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาท
ภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถว้น สมบูรณ์ 
และเป็นปจัจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่อ
อื่นๆ  
 (3) มีระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของ
หน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ 
Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมี
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานให้บริการข้อมูล
ตลอดเวลาการท าการของหน่วยงาน 

ระดับคะแนน 88 
 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 าคัญใดเลย) 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ  การ
ค านวณราคากลาง รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
1.กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของ อบต.และการรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกันการเงินการ
คลัง 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) การประกาศ เผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือ
การจัดซื้อจดัจ้าง 
 (2) การเปิดเผยข้อมลูผลการจัดซื้อจัดจ้างให้
สาธารณชนทราบ    
 

ระดับคะแนน 88 
 5 คะแนน (2ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญใดเลย) 

3.1.3 มกีารปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็น
ประโยชน์กับการมสี่วนร่วมตรวจสอบของ
ประชาชน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 การเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ 
กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานท่ี
ให้บริการอย่างชัดเจน  

ระดับคะแนน 88 
 5 คะแนน  
(มีโครงการ) 
 0 คะแนน 
 (ไม่มีโครงการ) 



 
 

 
 
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกขข์องประชาชน (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค ์ ประเมินตนเอง 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ในการด าเนินกิจการ ตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
1.มาตรการการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องเรียน
ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ 
2.โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบ่้านต าบล
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาและแผนชุมชน 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) จัดประชาคม 
 (2) สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสังคม 
 

ระดับคะแนน 8888 
 5 คะแนน (2ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญใดเลย) 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่น
สามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
1.โครงการตู้รับฟังความคิดเห็นและแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข ์
 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1)มีการจดัตั้งศูนย์และเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบ
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรยีนการทุจรติ 
หรือมีการก าหนดช่องทางการร้องเรียนและ
ขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนที่
สามารถท าได้ง่ายสะดวกและเหมาะสม  
 (2) การประกาศเผยแพร/่กระบวนการเรื่อง
ขั้นตอนร้องเรียน 
 

ระดับคะแนน 8888 
 5 คะแนน (2ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญใดเลย) 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/รอ้งทุกข์ ได้
ทราบถึงการได้รบัเรื่อง ระยะเวลา และผล
การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข ์
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) มกีารแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม
ภายใน 15 วัน หากไมส่ามารถด าเนินการได้ทัน
ภายใน 15 วันต้องช้ีแจงให้ผู้มารอ้งเรียนทราบ  
 (2) มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้
ร้องเรียนตดิตามผลได้ด้วยตนเอง และมีการ
รายงานผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่อง
ร้องเรียนให้ผูร้้องเรียนทราบ 
 (3) การแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรยีน
ทราบอย่างเหมาะสม  
 (4) รายงานสรุปผลการด าเนนิการเรื่อง
ร้องเรียน พร้อมระบุปญัหาอุปสรรคและแนว
ทางแก้ไข และเผยแพร่ใหส้าธารณชนทราบ  
 

ระดับคะแนน 8888 
 5 คะแนน (4 ข้อ) 
 4 คะแนน (3 ข้อ) 
 3 คะแนน (2 ข้อ) 
 2 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญใดเลย) 

 
 



 
 

 
 
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมบริหารกจิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10 คะแนน) 
 

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค ์ ประเมินตนเอง 
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมสี่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
1.มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
2.การส่งเสริมและสนับสนุนการจดัท าแผน
ชุมชน 
 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) แต่งตั้งเป็นกรรมการจดัท าแผนพัฒนา 
 (2) การมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนงาน/โครงการ  
 (3) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการ
ปฏิบัติราชการ  
 (4) การมีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการ  

ระดับคะแนน 8888 
 5 คะแนน (4 ข้อ) 
 4 คะแนน (3 ข้อ) 
 3 คะแนน (2 ข้อ) 
 2 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญใดเลย) 

3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมสี่วนร่วม
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
1.กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของอบต.แม่อูคอ 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา 
 (2) การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผล
โครงการ  
 (3) การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ 
  

ระดับคะแนน 8888 
5 คะแนน (4 ข้อ) 
 4 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญใดเลย) 

 
 
 

รวมคะแนน  มิติท่ี 3    
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวม 45 คะแนน 
 4.1 มีการจัดวางระบบตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน (10 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค ์ ประเมินตนเอง 
4.1.1 มกีารจัดท าและรายงานการจัดท า
ระบบตรวจสอบภายใน  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/มีผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีตรวจสอบภายในที่มีการท างานอย่างเป็นอิสระ 
 (2) มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการ
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ทุจริต  
 (3) มีการเผยแพรผ่ลการตรวจสอบภายในให้
สาธารณชนทราบ 
 

ระดับคะแนน 8888 
 5 คะแนน (3 ข้อ) 
 4 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญใดเลย) 

4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการจัดท า
ระบบควบคุมภายในมี 
 ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
1.โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
2.โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) มีการควบคุมภายใน 
 (2) มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการ
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ทุจริต  
 (3) มีการเผยแพรผ่ลการตรวจสอบภายในให้
สาธารณชนทราบ 
 

ระดับคะแนน 8888 
 5 คะแนน (3 ข้อ) 
 4 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญใดเลย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
๔.๒ การสนับสนุนใหภ้าคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบติั หรือการบริหารราชการตามชอ่งทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค ์ ประเมินตนเอง 
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้าย
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
1.มาตรการการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้าย
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) มีการน าผลประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงาน
บุคคล 
 (2) เปิดเผยข้อมูลขา่วสาร/แนวทางการ
บริหารงานบุคคล 
 

ระดับคะแนน 8888 
 5 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญใดเลย) 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหาร
งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
1.กิจกรรมการรายงานผลการใชจ้่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) จัดให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการ
บริหารงบประมาณ 
 (2) การจัดให้มีและการเผยแพร่รายละเอียด
ข้อมูลการด าเนินโครงการและการใช้งบประมาณ ให้
ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบล่วงหน้าและให้ข้อมลูที่ว่า
นี้แก่บุคคลที่ร้องขอหรือขอด ู

ระดับคะแนน 8888 
 5 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญใดเลย) 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ                                      
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
1.กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อ-จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

ครอบคลมุสาระส าคัญ ดังนี ้
 (1) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ใน
การจัดหาพัสดุในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง 
 (2) ฝึกอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัสด ุ
 (3) ออกประกาศรายงานผลการด าเนินการ
โครงการทุกข้ันตอนให้ประชาชนได้ทราบ และตาม
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก 

ระดับคะแนน 8888 
 5 คะแนน (3 ข้อ) 
 4 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญใดเลย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น (10 คะแนน) 
 

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค ์ ประเมินตนเอง 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเขา้ใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
1.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 การพิจารณาให้มีแผนงาน/โครงการส าหรับ
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ หรือร่วมกับฝ่าย
บริหาร/พนักงาน/ข้าราชการท้องถิ่นเข้าร่วมการ
ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของสภา
ท้องถิ่น และการเสริมสร้างความรูใ้นการปฏิบัติหนา้ที่
ของฝ่ายบริหารให้เป็นตามกฎหมาย/ระเบียบ ที่
เกี่ยวข้อง 

ระดับคะแนน 8888 
 5 คะแนน 
 (มีโครงการ) 
 0 คะแนน  
(ไม่มีโครงการ) 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิน่ให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏบิัติงานของ
ฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
1.กิจกรรมส่งเสริมสมาชกิสภาทอ้งถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏบิัติงานของ
ฝ่ายบริหาร 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 การให้ความรู้ความเข้าใจตามโอกาส เกี่ยวกับ
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา ไม่
ว่าจะเป็นการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ การตั้งกระทู้ 
รวมทั้งการท าความเข้าใจล่วงหน้าในข้อกฎหมาย 
ระเบียบ ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ฝ่ายบริหารเสนอให้
สภาพิจารณา 

ระดับคะแนน 8888 
 5 คะแนน 
 (มีโครงการ) 
 0 คะแนน  
(ไม่มีโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต (10 คะแนน) 
 

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค ์ ประเมินตนเอง 
4.4.1 ส่งเสริมให้มกีารด าเนินการเฝ้าระวัง
การทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
1.มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดย
ภาคประชาชน 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) มีการเผยแพร่หลักการ แนวความคิด ท่ี
เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจรติ เช่น มีเวที บอร์ด 
เว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น ๆ  
 (2) สร้างชุมชนเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต 

ระดับคะแนน 8888 
 5 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน  
(ไม่มีโครงการ/ไม่
ครอบคลุม สาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 มีการพัฒนาเครือข่ายและสรา้งความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต (ภาครัฐ ภาคธรุกิจ
เอกชน ภาคประชาสังคม) 

ระดับคะแนน 8888 
 5 คะแนน (มี
โครงการ)  
 0 คะแนน  
(ไม่มีโครงการ) 

 
 
 

รวมคะแนน  มิติท่ี 4 
 

รวมคะแนนทั้งสิ้น  

 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในรายงานประเมินผลตนเองตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฉบับนี้ มี
ความถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทุกประการ 

  

       (ลงช่ือ) 
                  (นายบุญส่ง   เจริญเด่นสรุิน) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ 
            วันท่ี   / /  
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