แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ผลการประเมิน
สำหรับ อปท สำหรับ ป.ป.ช.
แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง
๑๗๑
๒๐๐ คะแนนเต็ม
(Self Assessment Report : SAR)
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
□ กรุงเทพมหานคร
□ เมืองพัทยา
□ องค์การบริหารส่วนจังหวัด..........................................................
□ เทศบาล......................................................................................
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
๒. สถานที่ตังสำนักงาน/ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขที่................-………...... หมู่ที่………....๗………...... ถนน............-............. ตำบล.............ท่าลี่…................
อำเภอ......ท่าลี่........จังหวัด.........เลย…..... รหัสไปรษณีย์........๔๒๑๔๐.......... โทรศัพท์...๐ – ๔๒๘๗ - ๐๗๕๙.......
เว็บไซต์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น..................www.tambonthali.go.th.........................
๓. จำนวนประชากรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...............๓,๘๙๖...................คน ......... ๑,๕๙๔..............ครัวเรือน
๔. พื้นที่รวมขององค์กรแกครองส่วนท้องถิ่น........๑๕๒...........ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุม....๗….หมู่บ้าน/ชุมชน)
๕. รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
- รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน........๑๖,๖๐๖,๐๐๐.๐๐............บาท
- รายได้จากเงินอุดหนุน................๙,๘๑๕,๖๕๓.๐๐...........บาท
๖. รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒........๑๔,๖๓๔,๔๗๒.๖๗..............บาท
๗. พนักงานท้องถิ่น/ลูกจ้าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจำนวน.......................๒๗.................คน
๘. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจำนวน.................๑๔............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 แบบประเมินตนเองเพื่อสอบทานข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๑๐. ผู้ประสานงาน.........นางสาวนิชนภา จันทะวงค์............
ตำแหน่ง.................นักทรัพยากรบุคคล..............
สถานที่ติดต่อ...............องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่................. โทรศัพท์………......๐ – ๔๒๘๗ - ๐๗๕๙.................

ส่วนที่ ๒ แบบประเมินตนเองเพื่อสอบทานข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต
โปรดกรอกชื่อมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และทำเครื่องหมาย  ในช่อง □ ที่เห็นว่ามาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม
มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานมีลักษณะครอบคลุมสาระสำคัญตามหัวข้อนั้น ๆ
พร้อมทั้งทำเครื่องหมาย  ในช่อง □ ประเมินตนเองว่ามีระดับคะแนนเท่าไร และครอบคลุมสาระสำคัญกี่ข้อ
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต รวม ๔๕ คะแนน
๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น
และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๕ คะแนน)
รายละเอียดการจัดทำแผน
สาระสำคัญและวัตถุประสงค์
ประเมินตนเอง
๑.๑.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
ระดับคะแนน
ในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้  (๑) ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่อย่างไม่ขาดตก
 ๕ คะแนน (๕ ข้อ)
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
บกพร่อง ตรงไปตรงมา
□ ๔ คะแนน (๔ ข้อ)
ท้องถิ่น
 (๒) มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
□ ๓ คะแนน (๓ ข้อ)
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/  (๓) ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน
□ ๒ คะแนน (๒ ข้อ)
มาตรการ ดังนี้
โปร่งใส ตรวจสอบได้
□ ๑ คะแนน (๑ ข้อ)
(๑) โครงการฝึกอบรมและการดูงานของ
 (๔) ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และสร้างความภาคภูมิใจ □ ๐ คะแนน (ไม่มี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่บุคลากรใน
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
องค์กร
สาระสำคัญใดเลย)
 (๕) ส่งเสริมคุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่
๑.๑.๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
ระดับคะแนน
ในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
 (๑) กำหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรม  ๕ คะแนน (๒ ข้อ)
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/ และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีประกาศเผยแพร่แก่
□ ๓ คะแนน (๑ ข้อ)
มาตรการ ดังนี้
สาธารณชน
□ ๐ คะแนน (ไม่มี
(๑) โครงการพัฒนาจิตสำนึกและ
 (๒) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรม และ โครงการ/ไม่ครอบคลุม
จรรยาบรรณให้กับบุคลากร
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
สาระสำคัญใดเลย)
๑.๑.๓ สร้างจิตสำนึกและตระหนักที่จะไม่ □ (๑) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
ระดับคะแนน
กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่ง
 ๕ คะแนน (๕ ข้อ)
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของตำแหน่งต่าง ๆ
ผลประโยชน์ หรือการมีผลประโยชน์ทับ
□ ๔ คะแนน (๔ ข้อ)
 (๒) มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
ซ้อน
□ ๓ คะแนน (๓ ข้อ)
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
□ ๒ คะแนน (๒ ข้อ)
 (๓) เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการ
มาตรการ ดังนี้
พัฒนา และปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการป้องกัน □ ๑ คะแนน (๑ ข้อ)
□ ๐ คะแนน (ไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
 (๔) มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือ โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสำคัญใดเลย)
ระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 (๕) มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
 (๖) มีการรายงานผล และข้อเสนอแนะในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนต่อสาธารณชน
□ (๗) มีการใช้แอพพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. เป็นเครื่องมือ
ในการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในองค์กร โดยส่งเสริมให้บุคลากรทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจใน
แอพพลิเคชัน เพื่อเกิดความตระหนักในการดำรงตนตามกรอบ
ของกฎหมาย

๑.๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น (๑๕ คะแนน)
รายละเอียดการจัดทำแผน
สาระสำคัญและวัตถุประสงค์
๑.๒.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
ในการต่อต้านการทุจริต
 เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาคประชาชน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
(๑) โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสำหรับ
ผู้สูงอายุ
(๒) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
๑.๒.๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
ในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ
 (๑) สอดแทรกแนวคิดการแยกแยะประโยชน์ส่วนตน และ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/ ประโยชน์ส่วนตนแก่ประชาชน
มาตรการ ดังนี้
 (๒) พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะให้ประชาชนรักษา
(๑) โครงการอบรมผลิตน้ำหมักชีวภาพจาก สาธารณประโยชน์ และสาธารณูปโภคของชุมชน
ของเหลือใช้ในครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะ
และบำบัดน้ำเสีย
(๒) โครงการส่งเสริมชุมชน และสถาน
ประกอบการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียใน
ครัวเรือนและสถานประกอบการของตนเอง
(๓) โครงการรณรงค์ห้ามนำขยะลงในพื้นที่
(๔) โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่า
(๕) โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(๖) โครงการประชาสัมพันธ์การประหยัด
พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้
พลังงานทดแทน
(๗) โครงการสนับสนุนและส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
(๘) โครงการส่งเสริมอาชีพ การปลูกผัก
ปลอดสารพิษ
(๙) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การดับไฟป่า
๑.๒.๓ สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
ในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ
 ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
พอเพียง
ชีวิตประจำวัน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
(๑) โครงการพระมหาชนก
(๒) โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอบ
พ่อหลวง

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

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

๑.๓ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน (๑๕ คะแนน)
รายละเอียดการจัดทำแผน
สาระสำคัญและวัตถุประสงค์
๑.๓.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
ในความซื่อสัตย์สุจริต
 (๑) นำหลักสูตรโตไปไม่โกงหรือหลักสูตรอื่นที่เหมาะสม
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/ ไปปรับใช่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานศึกษาในสังกัด
มาตรการ ดังนี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑) โครงการวันเด็กแห่งชาติ
 (๒) ค่ายเยาวชนคุณธรรม/โครงการอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์
(๒) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก เพื่อ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
และเยาวชน
๑.๓.๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
ในการต่อต้ายทุจริต
 (๑) ส่งเสริมให้มีการนำแนวทางการจัดการจัดกิจกรรม
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/ เสริมหลักสูตรเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมในการ
มาตรการ ดังนี้
ป้องกันการทุจริตสำหรับนักเรียน นักศึกษา และสาระการ
(๑) โครงการทู บี นัมเบอร์ วัน
เรียนรู้ เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตในหลักสูตร ปวช. ๒๕๕๖ หมวดวิชา
ทักษะชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศึกษา และปวส. ๒๕๕๗ หมวดวิชา
ทักษะชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มาปรับใช้ในสถานศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 (๒) โครงการอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์สร้างจิตสำนึก และ
ความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
๑.๓.๓ สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก
ให้มีจิตสาธารณะ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
(๑) โครงการตามรอยพ่อพอเพียง

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
 สร้างจิตสำนึก และความตระหนักให้มีจิตสาธารณะด้วย
วิธีอื่นใดตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

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

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

รวมคะแนน มิติที่ ๑

๔๕

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต รวม ๗๐ คะแนน
๒.๑ การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร (๕ คะแนน)
รายละเอียดการจัดทำแผน
สาระสำคัญและวัตถุประสงค์
๒.๑.๑ การแสดงเจตจำนงทางการเมือง
ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
 (๑) ผู้บริหารมีการแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วย
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/ ความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
มาตรการ ดังนี้
 (๒) ผู้บริหารมีการกำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน
(๑) โครงการพัฒนาจิตสำนึก และ
เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
จรรยาบรรณให้กับบุคลากร
 (๓) ผู้บริหารมีการสนับสนุนงบประมาณ และการ
ดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต
๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (๒๐ คะแนน)
รายละเอียดการจัดทำแผน
สาระสำคัญและวัตถุประสงค์
๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการ
ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลัก
 (๑) ผู้บริหารกำหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลตาม
คุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน
□ (๒) มีการรวมกลุ่ม หรือมีกลไกของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
และการมองหมายงาน
ให้สามารถนำเสนอความเห็นต่อผู้บริหาร เพื่อให้เกิดการ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/ บริหารงานที่โปร่งใส
มาตรการ ดังนี้
□ (๓) มีมาตรการ/การป้องกันการได้รับการร้องขอของ
ผู้บังคับบัญชาที่ทำงานส่วนตัวที่ไม่ใช่งานราชการ
□ (๔) กำหนดระเบียบให้บุคลากรเสนอความคิดเห็นเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาที่
ได้รับคำสั่ง
 (๕) กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการทำงาน การเลื่อน
ขั้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง และการมอบหมายงานอย่าง
เป็นธรรม
๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการ
ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลัก
 (๑) ผู้บริหารกำหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลตาม
คุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน
 (๒) มีการรวมกลุ่ม หรือมีกลไกของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
และการมองหมายงาน
ให้สามารถนำเสนอความเห็นต่อผู้บริหาร เพื่อให้เกิดการ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/ บริหารงานที่โปร่งใส
มาตรการ ดังนี้
 (๓) มีมาตรการ/การป้องกันการได้รับการร้องขอของ
ผู้บังคับบัญชาที่ทำงานส่วนตัวที่ไม่ใช่งานราชการ
 (๔) กำหนดระเบียบให้บุคลากรเสนอความคิดเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของ
ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับคำสั่ง
 (๕) กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการทำงาน การเลื่อน
ขั้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง และการมอบหมายงานอย่าง
เป็นธรรม

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

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
สาระสำคัญใดเลย)

รายละเอียดการจัดทำแผน
๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหาร
การเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การ
ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ
โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
(๑) โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ
การจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
(๑) โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
(๒) โครงการ อบต.ท่าลี่ สัญจร
(๓) โครงการพัฒนาเว็ปไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าลี่

สาระสำคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
□ (๑) มีมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร
ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ
 (๒) มาตรการป้องกันการเอื้อประโยชน์ธุรกิจของตน/พวก
พ้อง
□ (๓) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และนำผลการวิเคราะห์
นำเสนอผู้บริหารเพื่อมาปรับปรุงขบวนการจัดซื้อใน
ปีงบประมาณถัดไป
 (๔) การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างรายโครงการให้
สาธารณะชนทราบ

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

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
□ (๑) จัดทำแนวทาง หรือมาตรการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน ปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน และเผยแพร่
ต่อสาธารณชน
□ (๒) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงานต่อสาธารณชน
 (๓) ให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างยุติธรรม
 (๔) นำเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้โปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ
 (๕) แสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการ อย่าง
ชัดเจน
 (๖) มีการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพหารให้บริการ
และนำมาปรับปรุงการให้บริการ

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

๒.๓ มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (๑๐ คะแนน)
รายละเอียดการจัดทำแผน
สาระสำคัญและวัตถุประสงค์
ประเมินตนเอง
๒.๓.๑ มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอน และ
ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
ระดับคะแนน
ระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการ
 (๑) การเปิดเผยขั้นตอน และมาตรฐานระยะเวลา
 ๕ คะแนน (๓ ข้อ)
บริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ให้บริการอย่างชัดเจน
□๔ คะแนน (๒ ข้อ)
ในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและ  (๒) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการ
□๓ คะแนน (๑ ข้อ)
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์การ ให้บริการ
□ ๐ คะแนน (ไม่มี
บริหารส่วนท้องถิ่น
 (๓) จัดทำแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับวิธีการ และมาตรฐาน โครงการ/ไม่ครอบคลุม
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/ ที่ใช้ให้บริการ
สาระสำคัญใดเลย)
มาตรการ ดังนี้
(๑) โครงการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าลี่
๒.๓.๒ มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
ระดับคะแนน
เกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ
 ให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบ และผู้รับผิดชอบอย่าง
 ๕ คะแนน (มี
ราชการแทนหรือการดำเนินการอื่นใดของ ชัดเจน
โครงการ)
ผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
□ ๐ คะแนน (ไม่มี
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
โครงการ)
มาตรการ ดังนี้
(๑) โครงการให้บริการประชาชนแบบ
เบ็ดเสร็จ

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์ (๑๕ คะแนน)
รายละเอียดการจัดทำแผน
สาระสำคัญและวัตถุประสงค์
ประเมินตนเอง
๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/
ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
ระดับคะแนน
บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
 (๑) โครงการ/กิจกรรมยกย่องบุคคลที่มีความซื่อสัตย์
 ๕ คะแนน (มี
จริยธรรม
สุจริต มีคุณธรรม
โครงการ)
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
□๐ คะแนน (ไม่มี
มาตรการ ดังนี้
โครงการ)
๒.๔.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/
ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
ระดับคะแนน
บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจกรรม
□ โครงการ/กิจกรรมยกย่องหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความ
□ ๕ คะแนน (มีโครงการ)
สาธารณะของท้องถิ่น
ช่วยเหลือกิจสาธารณะ หรือมีจิตสาธารณะ
๐ คะแนน (ไม่มี
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
โครงการ)
มาตรการ ดังนี้
๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดำรงตน ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
ระดับคะแนน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
□ (๑) โครงการ/กิจกรรมยกย่องบุคคลที่ดำรงตนตามหลัก
□ ๕ คะแนน (มีโครงการ)
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๐ คะแนน (ไม่มี
มาตรการ ดังนี้
โครงการ)
๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบการทุจริต (๒๐ คะแนน)
รายละเอียดการจัดทำแผน
สาระสำคัญและวัตถุประสงค์
๒.๕.๑ ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหว่าง ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
บุคคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่
 (๑) มิให้มีการเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค ขอ
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตาม
คุณธรรม จริยธรรม และการบริหาร
อำนาจหน้าที่
ราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
 (๒) มิให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเอื้อประโยชน์ หรือเลือก
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/ ปฏิบัตติ ่อผู้ให้บริการบางคนเนื่องจากมีความสัมพันธ์ส่วนตัว
มาตรการ ดังนี้
 (๓) มิให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม หรือมี
(๑) โครงการพัฒนาจิตสำนึกและ
การให้ความช่วยเหลือพิเศษแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ตอบ
จรรยาบรรณให้กับบุคลากร
แทนสำหรับตนเอง และพวกพ้องหรือบุคคลอื่น
๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
ราชการ จังหวัด อำเภอ ที่ได้ดำเนินการ
 (๑) มีแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
ตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ
 (๒) มีผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จาก
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กร หน่วยงานที่กำกับดูแล
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
(๑) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๒.๕.๓ ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่
ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตาม
□ (๑) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษผู้กระทำผิด
กฎหมาย
□ (๒) มีขั้นตอนการลงโทษผู้กระทำผิดที่เหมาะสม
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/ □ (๓) มีการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทำผิดอย่างมี
มาตรการ ดังนี้
ประสิทธิภาพ
-

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

ระดับคะแนน
□ ๕ คะแนน (๓ ข้อ)
□๔ คะแนน (๒ ข้อ)
□๓ คะแนน (๑ ข้อ)
 ๐ คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสำคัญใดเลย)
รวมคะแนน มิติที่ ๒
๕๖

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวม ๔๐ คะแนน
๓.๑ การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน (๑๕ คะแนน)
รายละเอียดการจัดทำแผน
สาระสำคัญและวัตถุประสงค์
ประเมินตนเอง
๓.๑.๑ การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
ระดับคะแนน
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
 (๑) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง □ ๕ คะแนน (๕-๖ ข้อ)
ราชการ
 (๒) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน
 ๔ คะแนน (๔ ข้อ)
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/  (๓) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่
□๓ คะแนน (๓ ข้อ)
มาตรการ ดังนี้
 (๔) มีการแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจ □ ๒ คะแนน (๒ ข้อ)
(๑) โครงการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การ
อย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
□ ๑ คะแนน (๑ ข้อ)
บริหารส่วนตำบลท่าลี่
□ (๕) มีระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่าน □ ๐ คะแนน (ไม่มี
(๒) โครงการจัดทำป้ายปิดประกาศข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ หรือระบบ Call Center
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
ข่าวสารประจำหมู่บ้าน
สาระสำคัญใดเลย)
(๓) โครงการบริหารข้อมูลข่าวสาร
๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
ระดับคะแนน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร  (๑) การประกาศ เผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อ  ๕ คะแนน (๒ ข้อ)
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การ จัดจ้าง
□ ๓ คะแนน (๑ ข้อ)
คำนวณราคากลาง รายงานผลการ
 (๒) การเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชน □ ๐ คะแนน (ไม่มี
ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ ทราบ
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่
สาระสำคัญใดเลย)
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ และตรวจสอบ
ได้
(๑) โครงการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าลี่
(๒) โครงการจัดทำป้ายปิดประกาศข้อมูล
ข่าวสารประจำหมู่บ้าน
(๓) โครงการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็น
ประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของ
ประชาชน
(๑) โครงการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าลี่
(๒) โครงการจัดทำป้ายปิดประกาศข้อมูล
ข่าวสารประจะหมู่บ้าน
(๓) โครงการบริหารข้อมูลข่าวสาร

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
 การเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อ
กฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน

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

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน (๑๕ คะแนน)
รายละเอียดการจัดทำแผน
สาระสำคัญและวัตถุประสงค์
ประเมินตนเอง
๓.๒.๑ มีการบวนการรับฟังความคิดเห็น ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
ระดับคะแนน
ของประชาชน ในการดำเนินกิจการตาม
 (๑) จัดประชาคม
□ ๕ คะแนน (๒ ข้อ)
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
□ (๒) สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสังคม
 ๓ คะแนน (๑ ข้อ)
ท้องถิ่น โดยเฉพาะดำเนินกิจการที่จะมี
□ ๐ คะแนน (ไม่มี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
สาระสำคัญใดเลย)
มาตรการ ดังนี้
(๑) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดทำแผนชุมชน
๓.๑.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่น ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
ระดับคะแนน
สามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก  (๑) มีการจัดตั้งศูนย์และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่อง
 ๕ คะแนน (๒ ข้อ)
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/ ร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต หรือมีการกำหนด
□ ๓ คะแนน (๑ ข้อ)
มาตรการ ดังนี้
ช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอนการจัดการ
□ ๐ คะแนน (ไม่มี
(๑) โครงการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การ
 (๒) มีการประกาศเผยแพร่/กระบวนการเรื่องขั้นตอน
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
บริหารส่วนตำบลท่าลี่
ร้องเรียน
สาระสำคัญใดเลย)
(๒) โครงการจัดทำตู้รับเรื่องร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ประจำหมู่บ้าน
๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์ ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
ระดับคะแนน
อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน ได้ทราบถึง  (๑) มีการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสมภายใน ๑๕ วัน  ๕ คะแนน (๔ ข้อ)
การรับเรื่อง ระยะเวลา และการดำเนินการ หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายใน ๑๕ วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ □ ๔ คะแนน (๓ ข้อ)
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ร้องเรียนทราบ
□ ๓ คะแนน (๒ ข้อ)
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/  (๒) มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียน
□ ๒ คะแนน (๑ ข้อ)
มาตรการ ดังนี้
ติดตามผลได้ด้วยตัวเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการ □ ๐ คะแนน (ไม่มี
(๑) ประกาศลดขั้นตอน และระยะเวลาการ หรือความก้าวหน้าเรื่องที่ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
ปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
 (๓) มีการแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งผลการดำเนินการ
สาระสำคัญใดเลย)
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบอย่างเหมาะสม
 (๔) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อม
ระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข

๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๕ คะแนน)
รายละเอียดการจัดทำแผน
สาระสำคัญและวัตถุประสงค์
ประเมินตนเอง
๓.๓.๑ ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วม ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
ระดับคะแนน
ในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำ
 (๑) แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดทำแผนพัฒนา
 ๕ คะแนน (๔ ข้อ)
งบประมาณ
 (๒) การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ
□ ๔ คะแนน (๓ ข้อ)
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/  (๓) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติ
□ ๓ คะแนน (๒ ข้อ)
มาตรการ ดังนี้
ราชการ
□ ๒ คะแนน (๑ ข้อ)
(๑) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
 (๔) การมีส่วนร่วมดำเนินการตามโครงการ
□ ๐ คะแนน (ไม่มี
ทำแผนชุมชน
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
(๒) โครงการส่งเสริมให้ประชาคมหมู่บ้านส่ง
สาระสำคัญข้อใดเลย)
ตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง

๓.๓.๒ ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
(๑) โครงการติดตาม และประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
(๒) โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล

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

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

รวมคะแนน มิติที่ ๓

๓๗

มิติที่ ๔ การเสริมสร้าง และปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๔๕ คะแนน
๔.๑ มีการจัดวางระบบตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน (๑๐ คะแนน)
รายละเอียดการจัดทำแผน
สาระสำคัญและวัตถุประสงค์
ประเมินตนเอง
๔.๑.๑ มีการจัดทำและรายงานการจัดทำ ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
ระดับคะแนน
ระบบตรวจสอบภายใน
 (๑) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/มีผู้ปฏิบัติหน้าที่
 ๕ คะแนน (๓ ข้อ)
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/ ตรวจสอบภายในที่มีการทำงานอย่างเป็นอิสระ
 ๔ คะแนน (๒ ข้อ)
มาตรการ ดังนี้
 (๒) มีการนำผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการ
 ๓ คะแนน (๑ ข้อ)
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต  ๐ คะแนน (ไม่มี
 (๓) มีการเผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาธารณชนทราบ
สาระสำคัญข้อใดเลย)
๔.๑.๒ มีการจัดทำ และรายงานการ
ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
ระดับคะแนน
จัดทำระบบควบคุมภายใน
 (๑) มีระบบการควบคุมภายใน
 ๕ คะแนน (๓ ข้อ)
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/  (๒) มีการนำผลการควบคุมภายในไปใช้ในการ
 ๔ คะแนน (๒ ข้อ)
มาตรการ ดังนี้
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต  ๓ คะแนน (๑ ข้อ)
(๑) โครงการจัดการ และประเมินผลระบบ  (๓) มีการเผยแพร่ผลการควบคุมภายในให้สาธารณชน  ๐ คะแนน (ไม่มี
ควบคุมภายใน
ภาพ
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสำคัญข้อใดเลย)
๔.๒การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้
(๑๕ คะแนน)
รายละเอียดการจัดทำแผน
สาระสำคัญและวัตถุประสงค์
ประเมินตนเอง
๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
ระดับคะแนน
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงาน
 (๑) มีการนำผลประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ๕ คะแนน (๒ ข้อ)
บุคคลเกี่ยวกับการ บรรจุ แต่งตั้ง โอน
มาประกอบการพิจารการบริหารงานบุคคล
 ๓ คะแนน (๑ ข้อ)
ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
 (๒) เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร/แนวทางการบริหารงาน
 ๐ คะแนน (ไม่มี
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/ บุคคล
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
มาตรการ ดังนี้
สาระสำคัญข้อใดเลย)
๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
ระดับคะแนน
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหาร
 (๑) จัดให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการบริหาร  ๕ คะแนน (๒ ข้อ)
งบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหา
งบประมาณ
 ๓ คะแนน (๑ ข้อ)
ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
 (๒) การจัดให้มีการเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลการ
 ๐ คะแนน (ไม่มี
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/ ดำเนินโครงการ และการใช้งบประมาณให้ประชาชนใน
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
มาตรการ ดังนี้
ท้องถิ่นได้ทราบล่วงหน้า และให้ข้อมูลที่ว่านี้แก่บุคคลที่
สาระสำคัญข้อใดเลย)
(๑) โครงการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การ
ร้องขอ หรือขอดู
บริหารส่วนตำบลท่าลี่
(๒) โครงการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
ระดับคะแนน
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
 (๑) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ใน
 ๕ คะแนน (๒ ข้อ)
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/ การจัดหาพัสดุในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง
 ๓ คะแนน (๑ ข้อ)
มาตรการ ดังนี้
 (๒) ฝึกอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ
 ๐ คะแนน (ไม่มี
๑) โครงการส่งเสริมให้ประชาคมหมู่บ้านส่ง  (๓) ออกประกาศรายงานผลการดำเนินการโครงการ โครงการ/ไม่ครอบคลุม
ตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัด ทุกขั้นตอนให้ประชาชนได้ทราบ และตามช่องทางที่
สาระสำคัญข้อใดเลย)
จ้าง
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลโดยสะดวก
(๒) โครงการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าลี่

๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น (๑๐ คะแนน)
รายละเอียดการจัดทำแผน
สาระสำคัญและวัตถุประสงค์
๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความ
 การพิจารณาให้มีแผนงาน/โครงการสำหรับสมาชิก
เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
สภาท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ หรือร่วมกับฝ่ายบริหาร/
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ พนักงาน/ข้าราชการท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/ ศึกษาดูงานการปฏิงานของสภาท้องถิ่น และการ
มาตรการ ดังนี้
เสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารให้
โครงการฝึกอบรม และดูงานขององค์การ
เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
บริหารส่วนท้องถิ่นตำบลท่าลี่
๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และ
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
-

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
 การพิจารณาให้มีแผนงาน/โครงการสำหรับสมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ หรือร่วมกับฝ่ายบริหาร/
พนักงาน/ข้าราชการท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา
ศึกษาดูงานการปฏิงานของสภาท้องถิ่น และการ
เสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารให้
เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

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

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

๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต (๑๐ คะแนน)
รายละเอียดการจัดทำแผน
สาระสำคัญและวัตถุประสงค์
ประเมินตนเอง
๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้า
ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
ระดับคะแนน
ระวังการทุจริต
 (๑) มีการเผยแพร่หลักการ แนวความคิดที่เกี่ยวข้อง  ๕ คะแนน (๒ ข้อ)
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/ กับการต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บริ์ด เว็บไซต์ หรือ
 ๓ คะแนน (๑ ข้อ)
มาตรการ ดังนี้
ช่องทางอื่นๆ
 ๐ คะแนน (ไม่มี
 (๒) สร้างชุมชนเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสำคัญข้อใดเลย)
๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
ระดับคะแนน
การทุจริตการทุจริต
 มีการพัฒนาเครือข่าย และสร้างความร่วมมือกับทุก
 ๕ คะแนน (มีโครงการ)
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/ ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต เช่นภาครัฐ ภาคธุรกิจ
 ๐ คะแนน (ไม่มี
มาตรการ ดังนี้
เอกชน ภาคประชาสังคม
โครงการ)
รวมคะแนน มิติที่ ๔

๓๓

รวมคะแนนทั้งสิ้น

๑๗๑

