
 
 

แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           กรุงเทพมหานคร                                             เมืองพัทยา 
           องค์การบริหารส่วนจังหวัด                      
       เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล                   
  องค์การบริหารส่วนต าบล    ขนาด     

๒. สถานที่ตั้งส านักงาน/ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เลขที่ 440 หมู่ที ่ 3   ถนน  - ต าบล ห้างฉัตร  อ าเภอ ห้างฉัตร   
จังหวัด ล าปาง รหัสไปรษณีย์  52190    โทรศัพท์   0-54338297 ตอ่ 223  โทรสาร 0-54269401 
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น www.maetan.go.th      

๓. จ านวนประชากรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6,735    คน  3,096 ครัวเรือน 

๔. พื้นที่รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   65.770  ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุม   7   หมู่บ้าน/ชุมชน) 

๕. รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
 -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน  21,954,747.93   บาท 
 -รายได้จากเงินอุดหนุน  16,974,704   บาท 

๖. รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 38,226,906.47   บาท 

๗. พนักงานท้องถิ่น/ลูกจ้าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจ านวน  41 คน 

๘. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจ านวน  12   คน 
 

9. ผลการประเมินตนเอง  
 

มิติท่ี 1 (45 คะแนน) มิติท่ี 2 (70 คะแนน) มิติท่ี 3 (40 คะแนน) มิติท่ี 4 (45 คะแนน) รวม 
 

39 
 
 

 

62 
 

35 
 

39 
 

175 

รายละเอียดปรากฏตามส่วนท่ี 2 แบบประเมินตนเองเพื่อสอบทานข้อมูลการจดัท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 
 

10. ชื่อผู้ประสานงาน นายสันทนา  ปันตอง        
 ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ       
 สถานที่ติดต่อ  ส านักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  440 หมู่ 3 ต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  

จังหวัดล าปาง  52190             
 โทรศัพท์  0-5433-8297  ต่อ  223 โทรสาร    0-5426-9401    
 โทรศัพท์มือถือ 08 – 9432 – 6432  E-mail    sunthana_puntong@hotmail.co.th  
 
 

ผลการประเมิน 
 

  

 
ส าหรับส านักงาน ป.ป.ช. 

ส าหรับ อปท.    ส าหรับ ป.ป.ช. 
 

 
 

200 
(คะแนนเต็ม) 

 

 
 

175 



ส่วนที่ 2 แบบประเมินตนเองเพ่ือสอบทานข้อมูลการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
โปรดกรอกช่ือมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบตัิงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

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

พร้อมท้ังท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ประเมินตนเองว่ามีระดับคะแนนเท่าไร และครอบคลุมสาระส าคัญกี่ข้อ 
 

มิติท่ี 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  รวม 45 คะแนน 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น  
     และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
1.1.1 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
     โครงการบริหารงานตามหลัก    
ธรรมาภิบาล     

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่อย่างไม่ขาด
ตกบกพร่อง ตรงไปตรงมา 
 2) มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน 
 3) ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมีมาตรฐาน 
โปร่งใสและตรวจสอบได้  
 4) ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และสร้างความ
ภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ให้แก่บุคลากรในองค์กร 
 5) ส่งเสริมคุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตใน
การท างานให้แก่เจ้าหน้าที่  
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (5 ข้อ)  
 4 คะแนน (4 ข้อ) 
 3 คะแนน (3 ข้อ) 
 2 คะแนน (2 ข้อ) 
 1 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 

1.1.2 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการประพฤติตามประมวล
จริยธรรม 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
     โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลห้างฉัตร
แม่ตาล     
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
1) ก าหนด หรือพัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีการ
ประกาศเผยแพร่แก่สาธารณชน  
2)  ปฏิบั ติ หน้ าที่ โ ดยยึ ดหลั กมาตรฐานทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (2 ข้อ)  
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 
 



 
1.1.3 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
      กิจกรรมให้ความรู้ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้แก่พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลห้างฉัตร
แม่ตาล     

 
ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1)  มีการวิ เคราะห์ความเสี่ ยง เกี่ ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของต าแหน่ง
ต่าง ๆ 
 2) มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
 3) เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการ
จัดการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
 
 4) มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน
หรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5) มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 6) มีการรายงานผล และข้อเสนอแนะในการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อสาธารณชน 
 7) มีการใช้แอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. เป็น
เครื่องมือในการเสริมสร้างองค์ความรู้เพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร โดยส่งเสริมให้บุคลากร
ทดสอบเพ่ือวัดความเข้าใจในแอปพลิเคชัน เพ่ือให้เกิด
ความตระหนักในการด ารงตนตามกรอบของกฎหมาย   

 
ประเมินระดับคะแนน 
 5 คะแนน (7 ข้อ)  
 4 คะแนน (5 - 6 
ข้อ) 
 3 คะแนน (3 - 4 
ข้อ) 
 
 2 คะแนน (2 ข้อ) 
 1 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น (15 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 

1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ในการต่อต้านการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้       
    กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการตรวจสอบ การรับ การจ่าย และ
การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล     

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาค
ประชาชน 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
 0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ) 

1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
   โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) สอดแทรกแนวคิดการแยกแยะประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่ประชาชน 
 2) พัฒนาจิตส านึกสาธารณะให้ประชาชนรักษา
สาธารณประโยชน์และสาธารณูปโภคของชุมชน 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (2 ข้อ)  
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 
 

1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
     กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในชีวิตประจ าวัน 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
 0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ) 

 



 
 

             รวมคะแนน มิติท่ี 1          39  

 
 
 

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

1.3.1 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้       
      โครงการอบรมคุณธรรมเด็ก
และเยาวชน    
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) ส่งเสริมให้มีการน าหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ใน
สถานศึกษาสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การอุดหนุน 
 2) น าหลักสูตรที่เกี่ยวกับการสร้างจิตส านึกความซื่อสัตย์ 
หรือหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือ
สถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การอุดหนุน 
 3) ค่ายเยาวชนคุณธรรม/โครงการอ่ืนๆ ที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต  
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน 
(2-3 ข้อ) 
 3 คะแนน 
(1 ข้อ) 
 0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ / 
ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อ
ใดเลย) 

1.3.2 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
      โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน  

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) ส่งเสริมให้มีการน าแนวทางการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพ่ือสร้างความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตส าหรับนักเรียน นักศึกษา และสาระการ
เรียนรู้ เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ในหลักสูตร ปวช. 2556 หมวดวิชา
ทักษะชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศึกษา และ ปวส. 2557 หมวดวิชา
ทักษะชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (จัดท าโดยส านักงาน ป.ป.ช. 
สอศ. และ สช. ) มาปรับใช้ในสถานศึกษาสังกัดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การ
อุดหนุน 
 2) โครงการอ่ืนๆ ที่มีวัตถุประสงค์สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการต่อต้านการทจุริต 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน 
(1 - 2 ข้อ) 
 0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ / 
ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อ
ใดเลย) 
 

1.3.3 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
      โครงการค่ายอาสานักจิต
สาธารณะเยาวชนเทศบาลต าบลห้าง
ฉัตรแม่ตาล 
 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะด้วยวิธี
อ่ืนใดตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
 0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ) 



 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต รวม 70 คะแนน 

2.1 การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร (5 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 

2.1 การแสดงเจตจ านงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้       
  กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบล
ห้างฉัตรแม่ตาล”    

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงว่าจะ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 2) ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบาย มาตรการ 
แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
 3) ผู้บริหารมีการสนับสนุนงบประมาณและ
การด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (3 ข้อ) 
 3 คะแนน (2 ข้อ) 
 1 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 

 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (20 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน และการ
มอบหมายงาน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้       
   มาตรการการสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล   
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) ผู้บริหารก าหนดแนวทางการบริหารงาน
บุคคลตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ  
 2) มีการรวมกลุ่มหรือมีกลไกของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานให้สามารถน าเสนอความเห็นต่อผู้บริหาร
เพ่ือให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส 
 3) มีมาตรการ/แนวทางป้องกันการได้รับการ
ร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้
ท างานส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ  
 4) ก าหนดระเบียบ/แนวทางปฏิบัติให้บุคลากร
เสนอความ เห็ น เป็ นลายลั กษณ์ อักษร  เ พ่ื อ
ประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาในกรณีที่
ได้รับค าสั่ ง/นโยบายที่ ไม่ เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย และไม่เป็นธรรม 
 5) ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการท างาน การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง และการ
มอบหมายงาน อย่างเป็นธรรม 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคะแนน 
 10 คะแนน (5 ข้อ) 
 8 คะแนน (4 ข้อ) 
 6 คะแนน (3 ข้อ) 
 4 คะแนน (2 ข้อ) 
 2 คะแนน (1ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 



2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารการเงิน งบประมาณ การ
จัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดย
ยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้       
 โครงการพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ  
   
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) มีมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่
ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
 2) มีมาตรการป้องกันในการเอ้ือประโยชน์
ธุรกิจของตน/พวกพ้อง 
 3) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และน า
ผลการวิเคราะห์น าเสนอผู้บริหารเพ่ือปรับปรุง
กระบวนการจัดซื้อในปีงบประมาณถัดไป 
 4) การเปิดเผยขอ้มูลการจัดซื้อ – จัดจ้างราย
โครงการให้สาธารณชนทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่อ
ช่องทางอ่ืนๆ 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (4 ข้อ) 
 4 คะแนน (3 ข้อ) 
 3 คะแนน (2 ข้อ) 
 2 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการ
ให้บริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้       
   กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะ
และการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) จัดท าแนวทาง หรือคู่มือ หรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และเผยแพร่
ต่อสาธารณชน 
 2) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ต่อสาธารณชน 
 3) ให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างยุติธรรม
เสมอภาค 
 4) น าเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงาน ให้ 
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
 5) แสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการ 
อย่างชัดเจน 
 6) มีการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการ และน ามาปรับปรุงในการให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (5-6 ข้อ) 
 4 คะแนน (4 ข้อ) 
 3 คะแนน (3 ข้อ) 
 2 คะแนน (2 ข้อ) 
 1 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (10 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอน
และระยะเวลาการด าเนินการ
เกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
ขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้       
     โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ   
 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) การเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐาน
ระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน 
 2) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและ
มาตรฐานการให้บริการ 
 3) จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและ
มาตรฐานที่ใช้ให้บริการ 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (3 ข้อ) 
 4 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต 
อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้       
   มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของ
นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
ปลัดเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  
ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกอง
ช่าง และหัวหน้าฝ่าย/งาน   

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 ให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
 0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ (15 
คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมิน
ตนเอง 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/
บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้       
     กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณ
แก่สตรีดีเด่น    
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 โครงการ/กิจกรรมยกย่องบุคคลที่มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
 0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ) 

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/
บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้       
     กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มี
จิตสาธารณะ    

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 โครงการ/กิจกรรมยกย่องหน่วยงาน/บุคคลที่ให้
ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
 0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ) 

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่
ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้       
   กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 โครงการ/กิจกรรมยกย่องบุคคลที่ด ารงตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
 0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ) 

 
 
 
 



2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต (20 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 

2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใด
ระหว่างบุคลากรในองค์กรใหป้ฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการ
บริหารราชการกิจการบ้านเมือง 
ที่ดี 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้       
    มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ”    

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) มิให้มีการเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร 
ขอรับบริจาค หรือร้องขอให้ผู้ใช้บริการพาไป
สถานที่บันเทิงรวมถึงร้องขอสิ่งอ านวยความ
สะดวกหรือประโยชน์อื่นใด เพ่ือแลกเปลี่ยนกับ
การให้บริการตามอ านาจหน้าที่ 
 2) มิให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเอ้ือประโยชน์
หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการบางคนเนื่องจาก
มีความสัมพันธ์ส่วนตัว  
 3) มิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็น
ธรรมหรือมีการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่
บุคคลอื่นเพ่ือประโยชน์ตอบแทนส าหรับตนเอง
และพวกพ้องหรือบุคคลอ่ืน 

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

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอที่
ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้       
     มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐ และ
องค์กรอิสระ    
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) มีแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 2) มีผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน 
ตรวจสอบ จากหน่วยก ากับ ดูแล 

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

2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้       
     มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”   

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษ
ผู้กระท าผิดการทุจริต 
 2) มีขั้นตอนการลงโทษผู้กระท าผิดการ
ทุจริตที่เหมาะสม 
 3) มีการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการ
ทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

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

    
 

                                                                  รวมคะแนน มิติท่ี 2            62 
      



                                   
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวม 40 คะแนน 

 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ 
      การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
3.1.1 การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้       
  กิจกรรม “ออกระเบียบจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลห้าง
ฉัตรแม่ตาล”    

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน 
ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
 2) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน  
 3) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่  
 4) มีการแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาท
ภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็น
ปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออ่ืนๆ  
 5) มีระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงาน
ผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ หรือระบบ Call Center 
โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ให้บริการข้อมูลตลอดเวลาการท าการของหน่วยงาน 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (5 
ข้อ) 
 4 คะแนน (4 
ข้อ) 
 3 คะแนน (3 
ข้อ) 
 2 คะแนน (2 
ข้อ) 
 1 คะแนน (1 
ข้อ) 
 0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ / 
ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใด
เลย) 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้       
   กิจกรรม “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการเงินการคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของเทศบาลต าบลห้างฉัตร
แม่ตาล ตลอดจนการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงิน การคลัง   
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1)  การประกาศ เผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 2) การเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างให้
สาธารณชนทราบ    
 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (2 
ข้อ) 
 3 คะแนน (1 
ข้อ) 
 0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ / 
ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใด
เลย) 



3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วน
ร่วมตรวจสอบของประชาชน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้       
    โครงการจัดท าวารสาร
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 การเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อ
กฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
 0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ) 

 
 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน (15 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ในการด าเนินกิจการ 
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนิน
กิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ 
และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้       
   โครงการเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล
เคลื่อนที่     
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) จัดประชาคม 
 2) สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสังคม 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (2 
ข้อ) 
 3 คะแนน (1 
ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใด
เลย) 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่น
สามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้       
    การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) มีการจัดตั้งศูนย์และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต 
หรือมีการก าหนดช่องทางการร้องเรียนและ
ขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนที่
สามารถท าได้ง่ายสะดวกและเหมาะสม 
 2) มีการประกาศเผยแพร่/กระบวนการเรื่อง
ขั้นตอนร้องเรียน 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (2 
ข้อ) 
 3 คะแนน (1 
ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใด
เลย) 
 
 
 
 
 
 



3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา 
และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้       
     กิจกรรม “รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ”    
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) มีการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม
ภายใน 15 วัน หากไม่สามารถด าเนินการได้ทัน
ภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 2) มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้
ร้องเรียนติดตามผลได้ด้วยตนเอง และมีการ
รายงานผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่อง
ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ  
 3) มีการแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ ร้องเรียน
ทราบอย่างเหมาะสม  
 4) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่อง
ร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางแก้ไข เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (4 
ข้อ) 
 4 คะแนน (3 
ข้อ) 
  3 คะแนน (2 
ข้อ) 
 2 คะแนน (1 
ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใด
เลย) 

 
 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท า
งบประมาณ  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้       
      โครงการประชุม ประชาคมหมู่บ้าน 
และประชาคมต าบลประจ าปี  

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนา 
 2) การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/
โครงการ  
 3) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการ
ปฏิบัติราชการ  
 4) การมีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (4 
ข้อ) 
 4 คะแนน (3 
ข้อ) 
 3 คะแนน (2 
ข้อ) 
 2 คะแนน (1 
ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใด
เลย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3.2 ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้       
      กิจกรรม “การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่
ตาล”     
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา                                                            
 2) การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผล
โครงการ  
 3) การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไข
โครงการ 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (3 
ข้อ) 
 4 คะแนน (2 
ข้อ) 
 3 คะแนน (1 
ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใด
เลย) 

 

                                    
           รวมคะแนน มิติท่ี 3            35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 45 คะแนน 

 
4.1 มีการจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน (10 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการ
จัดท าระบบตรวจสอบภายใน  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้       
1. โครงการการจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน 
2. กิจกรรม “ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน”   
    
    
    
    
    
  
 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/มีผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ตรวจสอบภายในที่มีการท างานอย่างเป็นอิสระ  
 2) มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการ
ปรับปรุงเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ทุจริต   
 3) มีการเผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้
สาธารณชนทราบ 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (3 
ข้อ) 
 4 คะแนน (2 
ข้อ) 
 3 คะแนน (1 
ข้อ) 
 0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ / 
ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใด
เลย) 

4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการ
จัดท าระบบควบคุมภายใน  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้       
1. โครงการการจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน 
2. กิจกรรม “ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน”   
    
  
 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) มีระบบการควบคุมภายใน  
 2) มีการน าผลการควบคุมภายในไปใช้ในการ
ปรับปรุงเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ทุจริต   
 3) มีการเผยแพร่ผลการควบคุมภายในให้
สาธารณชนทราบ 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (3 
ข้อ) 
 4 คะแนน (2 
ข้อ) 
 3 คะแนน (1 
ข้อ) 
 0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ / 
ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใด
เลย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้  
    (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน 
ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้       
   มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบก ากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) มีการน าผลประเมินความพึงพอใจของ
ประช าชนมาประกอบกา ร พิ จ า รณากา ร
บริหารงานบุคคล 
 2) เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร/แนวทางการ
บริหารงานบุคคล 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (2 
ข้อ) 
 3 คะแนน (1 
ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใด
เลย) 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหาร
งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้       
    กิจกรรม “การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบ การรับ การ
จ่าย และการใช้ผลประโยชน์ทรัพย์สินของ
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
     

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) จัดให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการ
บริหารงบประมาณ 
 2) การจัดให้มีและการเผยแพร่รายละเอียด
ข้อมูลการด าเนินโครงการและการใช้งบประมาณ 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบล่วงหน้าและให้
ข้อมูลที่ว่านี้แก่บุคคลที่ร้องขอหรือขอดู 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (2 
ข้อ) 
 3 คะแนน (1 
ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใด
เลย) 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้       
     กิจกรรม “การจัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อ จัดจ้าง จากตัวแทนชุมชน  

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วม
สังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุในขั้นตอนใดขั้นตอน
หนึ่ง 
 2) ฝึกอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 
 3) ออกประกาศรายงานผลการด าเนินการ
โครงการทุกขั้นตอนให้ประชาชนได้ทราบ และ
ตามช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้
โดยสะดวก 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (3 
ข้อ) 
 4 คะแนน (2 
ข้อ) 
 3 คะแนน (1 
ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใด
เลย) 

 
 
 
 
 
 



4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น (10 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้
ก าหนดไว้  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้       
     กิจกรรม “ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้าง
ฉัตรแม่ตาล”    
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 การพิจารณาให้มีแผนงาน/โครงการส าหรับ
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ หรือร่วมกับ
ฝ่ายบริหาร/พนักงาน/ข้าราชการท้องถิ่นเข้า
ร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานการ
ปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่น และการเสริมสร้าง
ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารให้
เป็นตามกฎหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (มี
โครงการ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ) 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดย
ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้       
      กิจกรรม “การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล”   

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 การให้ความรู้ความเข้าใจตามโอกาส 
เกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการ
ตรวจสอบของสภา ไม่ว่าจะเป็นการตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ การตั้งกระทู้ รวมทั้ง
การท าความเข้าใจล่วงหน้าในข้อกฎหมาย 
ระเบียบ ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ฝ่ายบริหาร
เสนอให้สภาพิจารณา 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (มี
โครงการ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.4 การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต (10 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้า
ระวังการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้       
     กิจกรรม “ติดป้ายประชาสัมพันธ์
กรณีพบเห็นการทุจริต”   
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) มีการเผยแพร่หลักการ แนวความคิด 
ที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต เช่น มี
เวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือช่องทางอ่ืน ๆ  
 2) สร้างชุมชนเฝ้าระวังการต่อต้านการ
ทุจริต 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้       
     มาตรการการส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
    
    
    
    
   
 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 มีการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
(ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชา
สังคม) 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (มี
โครงการ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ) 

 

 รวมคะแนน มิติท่ี 4          39 
 
 

             รวมคะแนนทั้งสิ้น         175  
 
 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในแบบประเมินตนเองจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ฉบับนี้มีความถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทุกประการ  

 

        (ลงชื่อ) 
           (  นายไพโรจน์  สุขค าเมือง  ) 

           ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  
                                                                             วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 
  
 
 


