ผลการประเมิน
สําหรับ อปท. สําหรับ ป.ป.ช.
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สําหรับสํา200
นักงาน ป.ป.ช.

แบบฟอรมรายงานประเมินผลตนเอง

(คะแนนเต็ม)

(Self Assessment Report : SAR)

การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรุงเทพมหานคร
องคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล
องคการบริหารสวนตําบลบานกลวย

เมืองพัทยา

ขนาดกลาง

๒. สถานที่ตั้งสํานักงาน/ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เลขที่ หมูที่ 9 ถนน
ตําบล บานกลวย
อําเภอ ชนแดน
จังหวัด เพชรบูรณ
รหัสไปรษณีย 67190 โทรศัพท 081-9715268 โทรสาร เว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น www.bankluay.go.th
๓. จํานวนประชากรในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 7,197

คน

2576

ครัวเรือน

๔. พื้นที่รวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 80.25 ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุม 17 หมูบาน/ชุมชน)
๕. รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (รวม 40,743,243.40 บาท)
-รายไดไมรวมเงินอุดหนุน
21,699,104.40 บาท
-รายไดจากเงินอุดหนุน
19,044,139
บาท
๖. รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 31,389354.89 บาท
๗. พนักงานทองถิ่น/ลูกจาง ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งหมดจํานวน

29

คน

๘. สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งหมดจํานวน

37

คน

9. ผลการประเมินตนเอง
มิติที่ 1 (45 คะแนน)

มิติที่ 2 (70 คะแนน)

มิตทิ ี่ 3 (40 คะแนน)

มิติที่ 4 (45 คะแนน)

รวม

39

53

40

45
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รายละเอียดปรากฏตามสวนที่ 2 แบบประเมินตนเองเพื่อสอบทานขอมูลการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

10. ชื่อผูประสานงาน
ตําแหนง

นายณรงค ภูยิ้ม
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

สถานทีต่ ิดตอ

โทรศัพท
โทรศัพทมือถือ

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานกลวย
อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ
67190
081-971-5268
โทรสาร
E-mail
-

สวนที่ 2 แบบประเมินตนเองเพื่อสอบทานขอมูลการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
โปรดกรอกชื่อมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติงาน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และทําเครื่องหมาย  ในชอง  ที่เห็นวามาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม
มีวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงานมีลักษณะครอบคลุมสาระสําคัญตามหัวขอนั้นๆ
พรอมทั้งทําเครื่องหมาย  ในชอง  ประเมินตนเองวามีระดับคะแนนเทาไร และครอบคลุมสาระสําคัญกี่ขอ
มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต รวม 45 คะแนน
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น
และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (15 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน
1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชน
สุขแกประชาชนในทองถิ่น
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ผูบริหาร พนักงาน และสมาชิกสภา อบต.พระเจา

1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการ
ประพฤติตามประมวลจริยธรรม
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
โครงการประชุมสัมมนาถายทอดความรูตาม
ประมวลจริยธรรมขาราชการการเมืองฝายบริหาร
ขาราชการการเมืองฝายนิติบัญญัติ และประมวล
จริยธรรมขาราชการ
1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม
กระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือ
การมีผลประโยชนทับซอน
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
และวินัยผูบริหาร พนักงาน และสมาชิกสภา อบต.

สาระสําคัญและวัตถุประสงค
ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 1) ปฏิ บั ติ ร าชการตามอํ า นาจหน า ที่ อ ย า งไม ข าดตกบกพร อ ง
ตรงไปตรงมา
 2) มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
 3) ปฏิ บัติ งานโดยมุ งผลสั มฤทธิ์ของงาน มีม าตรฐาน โปรงใสและ
ตรวจสอบได
 4) ปฏิ บั ติ งานตามภาระหน า ที่ และสร างความภาคภู มิ ใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตใหแกบุคลากรในองคกร
 5) สงเสริม คุณ ธรรม และความซื่อ สั ตย สุจ ริต ในการทํ างานให แ ก
เจาหนาที่
ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 1) กําหนด หรือพัฒ นา หรือปรับ ปรุงมาตรฐานทางจริย ธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีการประกาศเผยแพรแกสาธารณชน
 2) ปฏิบัติหนาที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน
 5 คะแนน (5 ขอ)
 4 คะแนน (4 ขอ)
 3 คะแนน (3 ขอ)
 2 คะแนน (2 ขอ)
 1 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ / ไมครอบคลุม
สาระสําคัญขอใดเลย)

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 1) มี ก ารวิ เคราะห ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจเกิ ด
ผลประโยชนทับซอนของตําแหนงตางๆ
 2) มีการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับ
ซอน
 3) เป ด โอกาสให บุ ค ลากรในองค ก รมี สว นร วมในการพั ฒ นาและ
ปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการปองกันการมีผลประโยชนทับ

ประเมินระดับคะแนน
 5 คะแนน (7 ขอ)
 4 คะแนน (5 - 6
ขอ)
 3 คะแนน (3 - 4
ขอ)
 2 คะแนน (2 ขอ)

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (2 ขอ)
 3 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ / ไมครอบคลุม
สาระสําคัญขอใดเลย)

พระเจา

ซอน
 4) มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อ
ปองกันผลประโยชนทับซอน
 5) มีการจัดทําคูมือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชน
ทับซอน
 6) มีการรายงานผล และขอเสนอแนะในการปองกันผลประโยชนทับ
ซอนตอสาธารณชน
 7) มีการใชแอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. เปนเครื่องมือในการ
เสริมสรางองคความรูเพื่อปองกันผลประโยชนทบั ซอนในองคกร โดย
สงเสริมใหบุคลากรทดสอบเพื่อวัดความเขาใจในแอปพลิเคชัน เพื่อใหเกิด
ความตระหนักในการดํารงตนตามกรอบของกฎหมาย

 1 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ / ไมครอบคลุม
สาระสําคัญขอใดเลย)

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น (15 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน
สาระสําคัญและวัตถุประสงค
1.2.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตาน ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
การทุจริต
 เสริมสรางคานิยมตอตานการทุจริตใหแกภาคประชาชน
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
1. โครงการ อบต.พระเจาตอตานคอรรัปชันรวม
พลังสรางจุดเปลี่ยนประเทศไทย

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน
 5 คะแนน
(มีโครงการ)
 0 คะแนน
(ไมมีโครงการ)

1.2.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษา
ประโยชนสาธารณะ
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
1. โครงการเครือขายแกนนําจิตอาสาพัฒนา
ทองถิ่น
.

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 1) สอดแทรกแนวคิดการแยกแยะประโยชนสวนตนและประโยชน
สวนรวมใหแกประชาชน
 2) พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะใหประชาชนรักษาสาธารณประโยชน
และสาธารณูปโภคของชุมชน

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (2 ขอ)
 3 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ / ไม
ครอบคลุมสาระสําคัญ
ขอใดเลย)

1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติ
ตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 สงเสริมใหประชาชนใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจําวัน

ระดับคะแนน
 5 คะแนน
(มีโครงการ)
 0 คะแนน

ขับเคลื่อนการดําเนินงานใชหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในชีวิตประจําวัน

(ไมมีโครงการ)

1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน (15 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน
1.3.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความ
ซื่อสัตยสุจริต
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
1. โครงการเครือขายแกนนําเยาวชนอาสา
พัฒนาทองถิ่น

สาระสําคัญและวัตถุประสงค
ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 1) สงเสริมใหมีการนําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาดไปใชในสถานศึกษาสังกัด
ขององคก รปกครองสวนท องถิ่น หรือที่อ งคกรปกครองสว นทอ งถิ่นใหการ
อุดหนุน
 2) นําหลักสูตรที่เกี่ยวกับการสรางจิตสํานึกความซื่อสัตย หรือหลักสูตรโต
ไปไมโกงมาปรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรือสถานศึกษาในสังกัดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการอุดหนุน
 3) ค า ยเยาวชนคุ ณ ธรรม/โครงการอื่ น ๆ ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ สร า ง
จิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน
 5 คะแนน (2-3
ขอ)
 3 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ / ไม
ครอบคลุม
สาระสําคัญขอใดเลย)

1.3.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการ
ตอตานการทุจริต
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 1) ส งเสริมใหมีก ารนํ าแนวทางการจัดกิ จกรรมเสริมหลักสูต รเพื่อสราง
ความตระหนั ก รูแ ละมี ส วนรว มในการป อ งกั น การทุ จริ ต สํ า หรั บ นั ก เรีย น
นัก ศึก ษา และสาระการเรีย นรู เรื่อง การมีส วนรว มของประชาชนในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ในหลักสูตร ปวช. 2556 หมวดวิชาทักษะ
ชีวิต กลุมวิชาสังคมศึกษา และ ปวส. 2557 หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุมวิชา
สังคมศาสตร (จัด ทําโดยสํานั กงาน ป.ป.ช. สอศ. และ สช. ) มาปรับ ใช ใน
สถานศึกษาสังกัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหการอุดหนุน
 2) โครงการอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงคสรางจิตสํานึกและความตระหนักใน
การตอตานการทุจริต

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (1- 2
ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ / ไม
ครอบคลุม
สาระสําคัญขอใดเลย)

1.3.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิต
สาธารณะ
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะดวยวิธีอื่นใดตามที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดขึ้น

ระดับคะแนน
 5 คะแนน
(มีโครงการ)
 0 คะแนน

1. โครงการเครือขายแกนนําเยาวชนอาสา
พัฒนาทองถิ่น

(ไมมีโครงการ)

รวมคะแนน มิติที่ 1
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต รวม 70 คะแนน
2.1 การแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร (5 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน
2.1 การแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน
การทุจริตของผูบริหาร
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
-โครงการรวมพลังประชาชนตําบลพระเจา
ประกาศเจตนารมณการปองกันและตอตานการทุจริต
คอรรัปชัน

สาระสําคัญและวัตถุประสงค
ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 1) ผูบริหารมีการแสดงเจตจํานงวาจะบริหารงานดวยความซื่อสัตย
ตอเจาหนาที่ในหนวยงานและเผยแพรตอสาธารณชน
 2) ผู บ ริ ห ารมี ก ารกํ า หนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรื อ
โครงการ/กิ จ กรรม เพื่ อ พั ฒ นาหน ว ยงานให มี คุ ณ ธรรมและความ
โปรงใส
 3) ผูบริหารมีการสนับสนุนงบประมาณและการดําเนินงาน ตาม
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน
 5 คะแนน (3 ขอ)
 3 คะแนน (2 ขอ)
 1 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ / ไม
ครอบคลุมสาระสําคัญ
ขอใดเลย)

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ (20 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล
ใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทัง้ ในเรื่องการบรรจุ
แตงตั้ง โยกยาย โอน เลือ่ นตําแหนง/เงินเดือน
และการมอบหมายงาน
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
- โครงการประชุมถายทอดความรูตาม
ประมวลจริยธรรมขาราชการการเมืองฝายบริหาร
ขาราชการการเมืองฝายนิติบัญญัติ และประมวล
ขาราชการ
- โครงการจัดตั้งศูนยสงเสริมคุณธรรม
ตําบลพระเจา

สาระสําคัญและวัตถุประสงค
ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 1) ผูบริหารกําหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ
 2) มีการรวมกลุมหรือมีกลไกของเจาหนาที่ในหนวยงานใหสามารถ
นําเสนอความเห็นตอผูบริหารเพื่อใหเกิดการบริหารงานที่โปรงใส
 3) มี มาตรการ/แนวทางปอ งกัน การได รับการรอ งขอ/สั่งการดว ย
วาจาของผูบังคับบัญชาใหทํางานสวนตัวที่มิใชงานราชการ
 4) กําหนดระเบียบ/แนวทางปฏิบัติใหบุคลากรเสนอความเห็นเปน
ลายลักษณอักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชาในกรณีที่
ไดรับคําสั่ง/นโยบายที่ไมเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย และไมเปนธรรม
 5) กําหนดแนวทางปฏิ บัติ ในการทํ างาน การเลื่อนขั้ นเงินเดื อน การ
เลื่อนตําแหนง และการมอบหมายงาน อยางเปนธรรม

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน
 10 คะแนน (5 ขอ)
 8 คะแนน (4 ขอ)
 6 คะแนน (3 ขอ)
 4 คะแนน (2 ขอ)
 2 คะแนน (1ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ / ไม
ครอบคลุมสาระสําคัญ
ขอใดเลย)

2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน
งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่
เกี่ยวของอยางเครงครัด
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
-โครงการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดหาพัสดุสรางความโปรงใสตามกฎหมายขอมูล
ขาวสารของราชการ

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 1) มี ม าตรการป อ งกั น การใช จ า ยงบประมาณที่ ไม ส มควร ผิ ด
วัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ
 2) มีมาตรการปองกันในการเอื้อประโยชนธุรกิจของตน/พวกพอง
 3) การวิ เ คราะห ผ ลการจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง และนํ า ผลการวิ เคราะห
นําเสนอผูบริหารเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อในปงบประมาณถัดไป
 4) การเปดเผยขอมูลการจัดซื้อ – จัดจางรายโครงการใหสาธารณชน
ทราบผานเว็บไซตหรือสื่อชองทางอื่นๆ

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (4 ขอ)
 4 คะแนน (3 ขอ)
 3 คะแนน (2 ขอ)
 2 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ / ไม
ครอบคลุมสาระสําคัญ
ขอใดเลย)

2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการ
สาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึง
พอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม
เลือกปฏิบัติ
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
- โครงการจัดทําคูมือประชาชนตาม
กฎหมายอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน พ.ศ.
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ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 1) จัดทําแนวทาง หรือคูมือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนวยงาน และเผยแพรตอสาธารณชน
 2) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหนวยงานตอสาธารณชน
 3) ใหบริการโดยไมเลือกปฏิบัตอิ ยางยุติธรรมเสมอภาค
 4) นําเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัตงิ าน ให โปรงใส มีประสิทธิภาพ
 5) แสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราคาบริการ อยางชัดเจน
 6) มีการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ และนํามา
ปรับปรุงในการใหบริการ

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (5-6 ขอ)
 4 คะแนน (4 ขอ)
 3 คะแนน (3 ขอ)
 2 คะแนน (2 ขอ)
 1 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ / ไม
ครอบคลุมสาระสําคัญ
ขอใดเลย)

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (10 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมขิ ั้นตอนและระยะเวลา
การดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย
ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

สาระสําคัญและวัตถุประสงค
ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 1) การเปดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาใหบริการอยาง
ชัดเจน
 2) การใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการใหบริการ
 3) จัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใชใหบริการ

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน
 5 คะแนน (3 ขอ)
 4 คะแนน (2 ขอ)
 3 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี

ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
- โครงการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและ
ระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอน
เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบสารสนเทศของ
อปท.

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกีย่ วกับ
การสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือ
การดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
- การจัดวางระบบการควบคุมภายใน

โครงการ / ไม
ครอบคลุมสาระสําคัญ
ขอใดเลย)

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 ใหขอมูลหนาที่ความรับผิดชอบและผูรับผิดชอบอยางชัดเจน

ระดับคะแนน
 5 คะแนน
(มีโครงการ)
 0 คะแนน
(ไมมีโครงการ)

2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ (15 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลที่มี
ความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
-โครงการจัดกิจกรรมยกยองเชิดชู
เกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม (บุคคลตนแบบ : คณะกรรมการบริหาร
กิจการประปาหมูบานดงบัง หมูที่ 4 กลุมบุคคล
ผูบริหารกิจการสาธารณะดีเดน)

สาระสําคัญและวัตถุประสงค
ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 โครงการ/กิจกรรมยกยองบุคคลที่มีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน
 5 คะแนน
(มีโครงการ)
 0 คะแนน
(ไมมีโครงการ)

2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลทีใ่ ห
ความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
ระดับคะแนน
 โครงการ/กิจกรรมยกยองหนวยงาน/บุคคลทีใ่ หความชวยเหลือกิจการ  5 คะแนน

ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้

สาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ

(มีโครงการ)
 0 คะแนน
(ไมมีโครงการ)

2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดํารงตนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 โครงการ/กิจกรรมยกยองบุคคลที่ดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ระดับคะแนน
 5 คะแนน
(มีโครงการ)
 0 คะแนน
(ไมมีโครงการ)

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต (20 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน
2.5.1 ขอตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหวางบุคลากรใน
องคกรใหปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย
สุจริต มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการ
กิจการบานเมือง
ที่ดี
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
- โครงการจัดทําขอตกลงระหวางบุคลากร
ในองคกร ใหปฏิบัติหนาทีร่ าชการดวยความซื่อสัตย
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการ
กิจการบานเมืองที่ดี

สาระสําคัญและวัตถุประสงค
ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 1) มิใหมีการเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือรอง
ขอใหผูใชบริการพาไปสถานที่บันเทิงรวมถึงรองขอสิ่งอํานวยความ
สะดวกหรือประโยชนอื่นใด เพื่อแลกเปลี่ยนกับการใหบริการตาม
อํานาจหนาที่
 2) มิใหเจาหนาที่ที่ใหบริการเอื้อประโยชนหรือเลือกปฏิบัติตอ
ผูใชบริการบางคนเนื่องจากมีความสัมพันธสวนตัว
 3) มิใหเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่อยางไมเปนธรรมหรือมีการให
ความชวยเหลือเปนพิเศษแกบุคคลอื่นเพื่อประโยชนตอบแทน
สําหรับตนเองและพวกพองหรือบุคคลอื่น

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน
 10 คะแนน (3 ขอ)
 8 คะแนน (2 ขอ)
 6 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ / ไมครอบคลุม
สาระสําคัญขอใดเลย)

2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ
จังหวัด อําเภอที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 1) มีแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
 2) มีผูรับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหนวย
กํากับ ดูแล

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (2 ขอ)
 3 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ / ไมครอบคลุม

ดังนี้

สาระสําคัญขอใดเลย)

- จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
-มีคําสั่งมอบหมายเจาหนาที่รับเรือ่ ง
รองเรียนรองทุกข
-แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการ
ทางวินัยแกขาราชการที่กระทําความผิดวินัย

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 1) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษผูกระทําผิดการ
ทุจริต
 2) มีขั้นตอนการลงโทษผูกระทําผิดการทุจริตที่เหมาะสม
 3) มีการติดตาม ตรวจสอบผูกระทําผิดการทุจริตอยางมี
ประสิทธิภาพ

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (3 ขอ)
 4 คะแนน (2 ขอ)
 3 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ / ไมครอบคลุม
สาระสําคัญขอใดเลย)
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รวมคะแนน มิตทิ ี่ 2

มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน รวม 40 คะแนน
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน (15 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน
3.1.1 การจัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมาย
วาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
- โครงการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร

สาระสําคัญและวัตถุประสงค
ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 1) ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง
 2) มีหนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการของหนวยงาน
 3) มีสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทอํานาจหนาที่
 4) มีการแสดงขอมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจอยางชัดเจน
ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และเปนปจจุบันทางเว็บไซตของหนวยงานและสือ่
อื่นๆ
 5) มีระบบการใหขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานผานหมายเลข
โทรศัพทเฉพาะ หรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมี
เจาหนาที่ของหนวยงานใหบริการขอมูลตลอดเวลาการทําการของหนวยงาน

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน
 5 คะแนน (5 ขอ)
 4 คะแนน (4 ขอ)
 3 คะแนน (3 ขอ)
 2 คะแนน (2 ขอ)
 1 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ / ไม
ครอบคลุมสาระสําคัญ
ขอใดเลย)

3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้

ระดับคะแนน

บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน  1) การประกาศ เผยแพรแผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจาง
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงาน
 2) การเปดเผยขอมูลผลการจัดซื้อจัดจางใหสาธารณชนทราบ
ผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับ ที่กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรให
ประชาชนทราบและตรวจสอบได
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
-เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผล
การปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎ ขอบังคับที่กําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบ
และตรวจสอบได

 5 คะแนน (2 ขอ)
 3 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ / ไม
ครอบคลุมสาระสําคัญ
ขอใดเลย)

3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสาร
ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับการ  การเผยแพรขอมูลการใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ
มีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน
และสถานทีใ่ หบริการอยางชัดเจน
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
-กิจกรรมปดประกาศเผยแพรขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชน
กับการมีสวนรวมของประชาชน

ระดับคะแนน
 5 คะแนน
(มีโครงการ)
 0 คะแนน
(ไมมีโครงการ)

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน (15 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน ในการดําเนินกิจการ ตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการ
ดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และ
สุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
-โครงการประชุมประชาคมรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนในการดําเนินกิจการตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

สาระสําคัญและวัตถุประสงค
ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 1) จัดประชาคม
 2) สนับสนุนเครือขายภาคประชาสังคม

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน
 5 คะแนน (2 ขอ)
 3 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ / ไม
ครอบคลุมสาระสําคัญ
ขอใดเลย)

3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถ
รองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
-มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถ
รองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก
-wwwbankluay.go.th

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 1) มีการจัดตั้งศูนยและเจาหนาที่รับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/
ร อ งทุ ก ข / ร อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต หรื อ มี ก ารกํ า หนดช อ งทางการ
รองเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนที่สามารถ
ทําไดงายสะดวกและเหมาะสม
 2) มีการประกาศเผยแพร/กระบวนการเรื่องขั้นตอนรองเรียน

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (2 ขอ)
 3 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ / ไม
ครอบคลุมสาระสําคัญ
ขอใดเลย)

3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรให
ประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องรองเรียน/รองทุกข
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
-มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษร
ใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกขไดทราบถึงการไดรับ
เรื่อง ระยะเวลาและผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 1) มีการแกไขขอรองเรียนอยางเหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม
สามารถดํา เนิ น การไดทั น ภายใน 15 วั น ต องชี้ แจงให ผูรอ งเรีย น
ทราบ
 2) มี ช องทางการติด ตามเรื่อ งร องเรี ยนให ผู รอ งเรีย นติ ดตาม
ผลได ด ว ยตนเอง และมี ก ารรายงานผลการดํ า เนิ น การหรื อ
ความกาวหนาเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ
 3) มี ก ารแจ ง ผลเรื่ อ งร อ งเรี ย นหรื อ แจ ง ผลการดํ า เนิ น การ
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบอยางเหมาะสม
 4) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมระบุ
ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข เผยแพรใหสาธารณชนทราบ

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (4 ขอ)
 4 คะแนน (3 ขอ)
 3 คะแนน (2 ขอ)
 2 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ / ไม
ครอบคลุมสาระสําคัญ
ขอใดเลย)

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (10 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการ
จัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
-โครงการสงเสริมความรูประชาชนใหมี
สวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํา
งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติ

สาระสําคัญและวัตถุประสงค
ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 1) แตงตั้งเปนกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
 2) การมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ
 3) การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ
 4) การมีสวนรวมดําเนินการตามโครงการ

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน
 5 คะแนน (4 ขอ)
 4 คะแนน (3 ขอ)
 3 คะแนน (2 ขอ)
 2 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ / ไม
ครอบคลุมสาระสําคัญ
ขอใดเลย)

3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
-แตงตั้งตัวแทนประชาชนเปนกรรมการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
-แตงตั้งตัวแทนประชาชนเปนกรรมการ
ประเมินผลโครงการ
-เปดเวทีปรองดองสมานฉันทรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนทุกภาคสวน

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 1) แตงตั้งเปนกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
 2) การมีสวนรวมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ
 3) การมีสวนรวมในการปรับปรุงแกไขโครงการ

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (3 ขอ)
 4 คะแนน (2 ขอ)
 3 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ / ไม
ครอบคลุมสาระสําคัญ
ขอใดเลย)

รวมคะแนน มิตทิ ี่ 3

40

มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม 45 คะแนน
4.1 มีการจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน (10 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบ
ตรวจสอบภายใน
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
-โครงการอบรมความรูการจัดทําและ
รายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล
และติดตามประเมินระบบควบคุมภายในโดย
ดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม

สาระสําคัญและวัตถุประสงค
ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 1) มีหนวยงานตรวจสอบภายใน/มีผูปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบภายใน
ที่มีการทํางานอยางเปนอิสระ
 2) มี การนําผลการตรวจสอบภายในไปใชในการปรับปรุงเพื่ อให
เกิดประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต
 3) มีการเผยแพรผลการตรวจสอบภายในใหสาธารณชนทราบ

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน
 5 คะแนน (3 ขอ)
 4 คะแนน (2 ขอ)
 3 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ / ไม
ครอบคลุมสาระสําคัญ
ขอใดเลย)

แผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล

4.1.2 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบ
ควบคุมภายใน
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
-การแตงตั้งคณะกรรมการวางระบบ
ควบคุมภายใน
- การแตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 1) มีระบบการควบคุมภายใน
 2) มีการนําผลการควบคุมภายในไปใชในการปรับปรุงเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต
 3) มีการเผยแพรผลการควบคุมภายในใหสาธารณชนทราบ

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (3 ขอ)
 4 คะแนน (2 ขอ)
 3 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ / ไม
ครอบคลุมสาระสําคัญ
ขอใดเลย)

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามชองทางที่สามารถดําเนินการได
(15 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน
4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ
แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
-โครงการสงเสริมความรูดานกฎหมายให
ประชาชน

สาระสําคัญและวัตถุประสงค
ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 1) มี ก ารนํ า ผลประเมิ น ความพึ ง พอใจของประชาชนมา
ประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล
 2) เปดเผยขอมูลขาวสาร/แนวทางการบริหารงานบุคคล

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน
 5 คะแนน (2 ขอ)
 3 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ / ไมครอบคลุม
สาระสําคัญขอใดเลย)

-เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ
กํากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง

4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ
กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทาง
ราชการ
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
-ประชาสัมพันธชองทางใหประชาชนมี
สวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหาร
งบประมาณการรับ-จายเงิน การหาประโยชนจาก
ทรัพยสินของราชการ

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 1) จั ด ให ป ระชาชนเข า ร ว มสั ง เกตการณ ในการบริ ห าร
งบประมาณ
 2) การจัดใหมีและการเผยแพรรายละเอียดขอมูลการดําเนิน
โครงการและการใชงบประมาณ ใหประชาชนในทองถิ่นไดทราบ
ลวงหนาและใหขอมูลที่วานี้แกบุคคลที่รองขอหรือขอดู

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (2 ขอ)
 3 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ / ไมครอบคลุม
สาระสําคัญขอใดเลย)

4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ
กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
-ประชาสัมพันธใหประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบกํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ ทั้งนี้ ใหอยู
ภายใตระเบียบขอบังคับของกฎหมาย

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 1) เปดโอกาสใหประชาชนเขารวมสังเกตการณในการจัดหา
พัสดุในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง
 2) ฝกอบรมใหความรูที่เกี่ยวของกับการพัสดุ
 3) ออกประกาศรายงานผลการดําเนินการโครงการทุก
ขั้นตอนใหประชาชนไดทราบ และตามชองทางที่ประชาชนเขาถึง
ขอมูลไดโดยสะดวก

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (3 ขอ)
 4 คะแนน (2 ขอ)
 3 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมี
โครงการ / ไมครอบคลุม
สาระสําคัญขอใดเลย)

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น (10 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของได
กําหนดไว
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ

สาระสําคัญและวัตถุประสงค
ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 การพิจารณาใหมีแผนงาน/โครงการสําหรับสมาชิกสภา
ทองถิ่นเปนการเฉพาะ หรือรวมกับฝายบริหาร/พนักงาน/
ขาราชการทองถิ่นเขารวมการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
การปฏิบัติงานของสภาทองถิ่น และการเสริมสรางความรูใน

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน
 5 คะแนน (มีโครงการ)
 0 คะแนน (ไมมีโครงการ)

ดังนี้
-โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวของ

4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
-สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีการ
ดําเนินการเฝาระวังการทุจริต

การปฏิบัติหนาที่ของฝายบริหารใหเปนตามกฎหมาย/ระเบียบ
ที่เกี่ยวของ

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
ระดับคะแนน
 การใหความรูความเขาใจตามโอกาส เกี่ยวกับขอบังคับการ  5 คะแนน (มีโครงการ)
ประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา ไมวาจะเปนการตั้ง
 0 คะแนน (ไมมีโครงการ)
คณะกรรมการตรวจสอบ การตั้งกระทู รวมทั้งการทําความ
เขาใจลวงหนาในขอกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวของกับเรื่อง
ที่ฝายบริหารเสนอใหสภาพิจารณา

4.4 การเสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต (10 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทําแผน
4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการ
ทุจริต
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้

สาระสําคัญและวัตถุประสงค
ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 1) มีการเผยแพรหลักการ แนวความคิด ที่เกี่ยวของกับ
การตอตานการทุจริต เชน มีเวที บอรด เว็บไซต หรือ
ชองทางอื่น ๆ

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน
 5 คะแนน (2 ขอ)
 3 คะแนน (1 ขอ)
 0 คะแนน (ไมมีโครงการ /

-ประชาสัมพันธเว็บไซต อบต.พระเจา,
จัดนิทรรศการวันตอตานคอรรัปชันโลก 9 ธันวาคม
2560

 2) สรางชุมชนเฝาระวังการตอตานการทุจริต

ไมครอบคลุมสาระสําคัญขอใด
เลย)

4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
-บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการ
ทุจริต เชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชา
สังคม

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
 มีการพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือกับทุก
ภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต (ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน
ภาคประชาสังคม)

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (มีโครงการ)
 0 คะแนน (ไมมีโครงการ)

รวมคะแนน มิติที่ 4

45

รวมคะแนนทั้งสิ้น

177

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่ระบุไวในแบบประเมินตนเองจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฉบับนี้
มีความถูกตองครบถวนตามหลักเกณฑทุกประการ
(ลงชื่อ)
(
)
(นายฉัตรชัย ทองประเสริฐแสง)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลบานกลวย
วันที่
/ มกราคม / 2562

