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การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลสีดา (พ.ศ. 2562-2564)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป
1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 เทศบาล
 องค์การบริหารส่วนตําบล สีดา ขนาด กลาง

2. สถานท่ีตั้งสํานักงาน/ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลสีดา
เลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ถนน บัวใหญ่ – ประทาย ตําบล สีดา อําเภอ สีดา
จังหวัด นครราชสีมา หมู่ที่ 4 รหัสไปรษณีย์ 30340 โทรศัพท์ 044 – 756526
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลสีดา WWW . tambomsida . go . th
3. จํานวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสีดา 3,296 คน 825 ครัวเรือน
4. พ้ืนท่ีรวมขององค์การบริหารส่วนตําบลสีดา 27 ตารางกิโลเมตร หรือ 16,772 ไร่
(ครอบคลุม 9 หมู่บ้าน/ชุมชน)
5. รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลสีดา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน 14,616,251.49 บาท
6. รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตําบลสีดา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 23,792,268.45 บาท
7. พนักงานท้องถิ่น/ลูกจ้าง ในองค์การบริหารส่วนตําบลสีดา ท้ังหมดจํานวน 24 คน
8. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสีดา ท้ังหมดจํานวน 19 คน ( เสียชีวิต 1 คน)
9. ผลการประเมินตนเอง คะแนนที่ได้รวมทั้งส้ินจํานวน 180 คะแนน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

มิติที่ 1 (45 คะแนน) มิติที่ 2 (70 คะแนน) มิติที่ 3 (40 คะแนน) มิติที่ 4 (45 คะแนน) รวม (200 คะแนน)

43 คะแนน 70 คะแนน 37 คะแนน 30 คะแนน 180 คะแนน

รายละเอียดปรากฏตามส่วนท่ี 2 แบบประเมินตนเองเพื่อสอบทานข้อมูลการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

10. ช่ือผู้ประสานงาน นายสืบสกุล แสงประพาฬ .

ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับอํานวยการต้น .

สถานท่ีติดต่อ เลขที่ 44 องค์การบริหารส่วนตําบลสีดา ถนนบัวใหญ่ – ประทาย ตําบลสีดา อําเภอสีดา

จังหวัดนครราชสีมา 30430 .

โทรศัพท์ 0 – 9810 – 2037 โทรสาร 0 – 4475 – 6526 .

โทรศัพท์มือถือ 0 – 8157 – 6170 E-mail suebsakul @ 2013 hotmail.com .



ส่วนที่ 2 ผลการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต รวม 45 คะแนน

1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสีดา และฝ่ายประจําขององค์การบริหารส่วนตําบลสีดา (15 คะแนน)

รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินผลตนเอง
1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหน้าท่ีให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถ่ิน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงานมาตรการ
ดังน้ี
1.1.1 (1) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและส่งเสริม
จริยธรรม
1.1.1 (2) โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1.1.1 (3) โครงการสมุดความดีพนักงาน

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังน้ี
 1) ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีอย่างไม่ขาด
ตกบกพร่อง ตรงไปตรงมา
 2) มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานทุก
ข้ันตอน
 3) ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มีมาตรฐาน โปร่งใสและตรวจสอบได้
 4) ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และสร้างความ
ภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตให้แก่บุคลากรในองค์กร
 5) ส่งเสริมคุณธรรม และความซ่ือสัตย์สุจริตใน
การทํางานให้แก่เจ้าหน้าท่ี

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

1.1.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการ
ประพฤติตามประมวลจริยธรรม
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงานมาตรการ
ดังน้ี
1.1.2 (1) กิจกรรมการจัดทําคู่มือประมวลจริยธรรม
1.1.2 (2) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน”
1.1.2 (3) มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต”
1.1.2 (4) โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต
และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดีในการต่อการทุจริต
1.1.2 (5) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและส่งเสริม
จริยธรรม

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังน้ี
 1) กําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีการ
ประกาศเผยแพร่แก่สาธารณชน
 2) ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดหลักมาตรฐานทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

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



รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินผลตนเอง

1.1.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไม่
กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน
มาตรการ ดังน้ี
1.1.3 (1) กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.3 (2) มาตรการ “จัดทําคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน”
1.1.3 (3) มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ Conflict Interest”

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังน้ี
 1) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของตําแหน่งต่างๆ
 2) มีการให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน
 3) เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
 4) มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน
หรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 5) มีการจัดทําคู่มือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 6) ) มีการรายงานผล และข้อเสนอแนะในการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 7) มีการใช้แอพพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ม. 100
และ 103 เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร โดยส่งเสริมให้
บุคลากรทดสอบเพ่ือวัดความเข้าใจในแอพพลิเคชัน เพ่ือ
เกิดความตระหนักในการดํารงตนตามกรอบของ
กฎหมาย

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

1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล สีดา (15
คะแนน)

รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินผลตนเอง
1.2.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน
มาตรการ ดังน้ี
1.2.1 (1) การประกวดคําขวัญต่อต้านการทุจริต
1.2.1 (2) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชนองค์การบริหารส่วนตําบลสีดา
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังน้ี
 เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาค
ประชาชน

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (มีโครงการ)
 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ)

1.2.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการ
รักษาประโยชน์สาธารณะ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน
มาตรการ ดังน้ี
1.2.2 (1) กิจกรรมปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว
ลดภาวะโลกร้อน ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลสีดา
1.2.2 (2) โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่ง
ท่องเท่ียว พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังน้ี
 1) สอดแทรกแนวคิดการแยกแยะประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่ประชาชน
 2) พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะให้ประชาชนรักษา
สาธารณประโยชน์และสาธารณูปโภคของชุมชน

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

1.2.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน
มาตรการ ดังน้ี
1.2.3 (1) โครงการปลูกผักริมรั้ว
1.2.3 (2) โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังน้ี
 1) ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในชีวิตประจําวัน

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (มีโครงการ)
 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ)



1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน (15 คะแนน)

รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินผลตนเอง
1.3.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในความ
ซ่ือสัตย์สุจริต
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน
มาตรการ ดังน้ี
1.3.1 (1)โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว
1.3.1 (2) โครงการพาน้องท่องธรรมะ
1.3.1 (3) โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังน้ี
 (1) เสริมสร้างให้มีการนําหลักสูตรลูกเสือช่อ
สะอาดไปใช้ในสถานศึกษาสังกัด อปท. หรือท่ี อปท.
ให้การอุดหนุน
 (2) นําหลักสูตรที่เกี่ยวกับการสร้างจิตสํานึกความ
ซ่ือสัตย์ หรือหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ใน ศพด.
หรือสถานศึกษาสังกัด อปท. หรือท่ี อปท. ให้การ
อุดหนุน
 (3) ค่ายเยาวชนคุณธรรม/โครงการอื่นๆ ท่ีมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างจิตสํานึกและสร้างความ
ตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (2-3 ข้อ)
 3 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสําคัญข้อใดเลย)

1.3.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน
มาตรการ ดังน้ี
1.3.2 (1) การประกวดคําขวัญต่อต้านการทุจริต
1.3.2 (2) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชนองค์การบริหารส่วนตําบลสีดา
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังน้ี
 (1) ส่งเสริมให้มีการนําแนวทางการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างหลักสูตรเพ่ือสร้างความตระหนักรู้และมี
ส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตสําหรับนักเรียน
นักศึกษา และสาระการเรียนรู้ เร่ือง การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในหลักสูตร ปวช. 2556 หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่ม
วิชาสังคมศึกษา และ ปวส. 2557 หมวดวิชาทักษะ
ชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศาตร์ (จัดทําโดยสํานักงาน ป.ป.
ช. สอส. และ สช.) มาปรับใช้ในสถานศึกษาสังกัด
อปท.
 (2) โครงการอื่นๆ ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
จิตสํานึกและตระหนักในการต่อต้านทุจริต

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (1-2 ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสําคัญข้อใดเลย)

1.3.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้มีจิต
สาธารณะ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน
มาตรการ ดังน้ี
1.3.3 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติเยาวชนผู้มีจิต
สาธารณะ

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังน้ี
 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้มีจิต
สาธารณะด้วยวิธีอื่นใดตามท่ี อปท. กําหนดขึ้น

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (มีโครงการ)
 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ)

รวมคะแนน มิติท่ี 1 43 คะแนน



มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต รวม 70 คะแนน

2.1 การแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร (5 คะแนน)

รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินผลตนเอง
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน
มาตรการ ดังน้ี
2.1.1 (1) กิจกรรมประกาศเจตจํานงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร2.1.1 (2)
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
2.1.1 (3) มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลสีดา ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสีดา และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบล
2.1.1 (4) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังน้ี
 (1) ผู้บริหารมีการแสดงเจตจํานงว่าจะบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานและ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน
 (2) ผู้บริหารมีการกําหนดนโยบาย มาตรการ
แผนงาน หรือโครงการ/ กิจกรรม เพ่ือพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
 (3) ผู้บริหารมีการสนับสนุนงบประมาณและการ
ดําเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

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

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (20 คะแนน)

รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินผลตนเอง
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารวาน
บุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่อง
การบรรจุแต่งต้ัง โยกย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง/
เงินเดือน และการมอบหมายงาน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน
มาตรการ ดังน้ี
2.2.1 (1) ) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล
2.2.1 (2) มาตรการออกคําส่ังมอบหมายของนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลสีดา ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลสีดา และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลสีดา
2.2.1 (3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณา
เล่ือนขั้นเงินเดือน”
2.2.1 (4) กิจกรรม การลดข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน
2.2.1 (5) มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ัง
การ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2.2.1 (6) มาตรการมอบอํานาจของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสีดา
2.2.1 (7) มอบอํานาจเจ้าพนักงานกองโยธาตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2.2.1 (8) มาตรการการออกคําส่ังมอบหมายของนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลสีดา ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลสีดา และหัวหน้าส่วนราชการ
2.2.1 (9) กิจกรรม การจัดบริการสาธารณะและการ
บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
2.2.1 (10) กิจกรรม การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังน้ี
 (1) ผู้บริหารกําหนดแนวทางการบริหารงานบุคคล
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
 (2) มีการรวมกลุ่มหรือมีกลไกของเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานให้สามารถนําเสนอความเห็นต่อผู้บริหาร
เพ่ือให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส
 (3) มีมาตรการ/แนวทางป้องกันการได้รับการร้อง
ขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ทํางาน
ส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ
 (4) กําหนดระเบียบ/แนวทางปฏิบัติให้บุคลากร
เสนอความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของผู้บังคับบัญชาในกรณีท่ีได้รับคําส่ัง/
นโยบายท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และไม่เป็น
ธรรม
 (5) กําหนดแนวทางปฏิบัติในการทํางาน
การเลื่อนข้ันเงินเดือนการเลื่อนตําแหน่ง และการ
มอบหมายงานอย่างเป็นธรรม

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



รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินผลตนเอง
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน
งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน
มาตรการ ดังน้ี
2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี”
2.2.2 (2) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ”
2.2.2 (3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ”
2.2.2 (4) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ–
จัดจ้าง

2.2.2 (5) กิจกรรม ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
2.2.2 (6) กิจกรรม ลดความเสี่ยงในการจัดซ้ือ-จัด
จ้าง
2.2.2 (7) กิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
2.2.2 (9) กิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่าย
งบประมาณ
2.2.2 (8) กิจกรรม การพัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ
2.2.2 (9) กิจกรรม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ราคา
กลาง ทางประกาศ/เว็บไซต์
2.2.2 (10) กิจกรรม การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้การเงิน

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังน้ี
 (1) มีมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่
สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ
 (2) มีมาตรการป้องกันในการเอ้ือประโยชน์ ธุรกิจ
ของตน/พวกพ้อง
 (3) การวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือ-จัดจ้าง และนําผ
ลการวิเคราะห์นําเสนอผู้บริหารเพ่ือปรับปรุงใน
ปีงบประมาณถัดไป
 (4) การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้างรายโครงการ
ให้สาธารณชนทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่อช่องทางอ่ืนๆ

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

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน
มาตรการ ดังน้ี
2.2.3 (1) มาตรการ “จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของ อบต.”
2.2.3 (2) กิจกรรม การจัดบริการสาธารณะและการ
บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
2.2.3 (3) ) กิจกรรม การใช้บัตรคิวในการติดต่อ
ราชการ
2.2.3 (4) ) มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการ
ประชาชน
2.2.3 (5) กิจกรรม การลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติงาน
2.2.3 (6) มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต
สั่งการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังน้ี
 1) จัดทําแนวทาง หรือคู่มือ หรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน
 2) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานต่อสาธารณชน
 3) การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติย่างยุติธรรม
เสมอภาค
 4 นําเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้โปร่งใส
มีประสิทธิภาพ
 5) แสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการ อย่าง
ชัดเจน
 6) ) มีการประเมิน ความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการและนํามาปรับปรุงในการให้บริการ

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



2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (10 คะแนน)

รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินผลตนเอง
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลา
การดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย
ณ ท่ีทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
อปท.
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงานมาตรการ
ดังน้ี
2.3.1 (1) มาตรการ ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสีดาให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น
2.3.1 (2) มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญ
และหลากหลาย
2.3.1 (3) มาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการ
เร่ืองร้องเรียน (กองช่าง)
2.3.1 (4) กิจกรรม การลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติงาน
2.3.1 (5) โครงการสื่อประชาสัมพันธ์
2.3.1 (6) มาตรการ จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบล
สีดา

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังน้ี
 (1) การเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลา
ให้บริการอย่างชัดเจน
 (2) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการ
ให้บริการ
 (3) จัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและ
มาตรฐานที่ใช้ให้บริการ

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

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ
แท นหรือการดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงานมาตรการ
ดังน้ี
2.3.2 (1) มาตรการมอบอํานาจของนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลสีดา
2.3.2 (2) มาตรการมอบอํานาจเจ้าพนักงานกอง
โยธาตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2.3.2 (3) มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสีดา ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลสีดา และหัวหน้าส่วนราชการ

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังน้ี
 (1) การให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (มีโครงการ)
 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ)



2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์
(15 คะแนน)

รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินผลตนเอง
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท่ีมีความซ่ือสัตย์
สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน
มาตรการ ดังน้ี
2.4.1 (1) โครงการพ่อ-แม่ดีเด่น
2.4.1 (2) กิจกรรม การคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริตประจําปี
2.4.1 (3) ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2.4.1 (4) กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลสีดา

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังน้ี
 โครงการ/กิจกรรมยกย่องบุคคลที่มีความซ่ือสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (มีโครงการ)
 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ)

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีให้ความช่วยเหลือ
กิจการสาธารณะของท้องถิ่น
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน
มาตรการ ดังน้ี
2.4.2 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิต
สาธารณะ
2.4.1 (2) กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลสีดา

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังน้ี
 โครงการ/กิจกรรมยกย่องหน่วยงาน/บุคคลที่ให้
ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (มีโครงการ)
 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ)

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีดํารงตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน
มาตรการ ดังน้ี
2.4.3 (1) ) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังน้ี
 โครงการ/กิจกรรมยกย่องบุคคลที่ดํารงตนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (มีโครงการ)
 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ)



2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต (20 คะแนน)

รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินผลตนเอง
2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีการอ่ืนใดระหว่าง
บุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วย
ความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และ
การบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงานมาตรการ
ดังน้ี
2.5.1 (1) มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเร่ือง
ร้องเรียน”

2.5.1 (2) ) มาตรการ ดําเนินการเก่ียวกับเร่ือง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลสี
ดาว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามหน้าที่หน้าที่โดย
มิชอบ
2.5.1 (3) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังน้ี
 (1) ) มิให้มีการเรียกรับเงินพิเศษ เร่ียไร ขอบริจาค
หรือร้องขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถานท่ีบันเทิงรวมถึงร้อง
ขอสิ่งอํานวยความสะดวกหรือประโยชน์อื่นใดเพ่ือ
แลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอํานาจหน้าที่
 (2) มิให้เจ้าหน้าท่ีที่ให้การบริการเอื้อประโยชน์หรือ
เลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการบางคนเน่ืองจากมีความ
สัมพันธ์ส่วนตัว
 (3) มิให้เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม
หรือมีการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่บุคคลอ่ืนเพื่อ
ประโยชน์ตอบแทนสําหรับตนเองและพวกพ้องหรือ
บุคคลอื่น

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

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการ จังหวัด อําเภอท่ีได้ดําเนินการตาม
อํานาจหน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติราชการของ อปท.
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงานมาตรการ
ดังน้ี
2.5.2 (1) มาตรการ การให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ
2.5.2 (2) โครงการมการจัดทําแผนการตรวจสอบ
ภายในประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
2.5.2 (3) โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปรามการทุจริตของ อบต.สีดา ประจํา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังน้ี
 (1) มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
 (2) มีผู้รับผิดชอบเพ่ือรับการประเมิน ตรวจสอบ
จากหน่วยกํากับ ดูแล

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

2.5.3 ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน อปท. ท่ีปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงานมาตรการ
ดังน้ี
2.5.3 (1) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเก่ียวกับ
เร่ืองร้องเรียน”
2.5.3 (2) ) มาตรการ ดําเนินการเก่ียวกับเร่ือง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลสี
ดาว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามหน้าที่หน้าที่โดย
มิชอบ
2.5.3 (3) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังน้ี
 (1) ) มีกระบวนการท่ีเหมาะสมในการลงโทษ
ผู้กระทําผิดการทุจริต
 (2) มีขั้นตอนการลงโทษผู้กระทําผิดการทุจริตท่ี
เหมาะสม
 (3) มีการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทําผิดการทุจริต
อย่างมีประสิทธิภาพ

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

รวมคะแนน มิติท่ี 2 70 คะแนน



มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวม 40 คะแนน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม

ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน (15 คะแนน)

รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินผลตนเอง
3.1.1 การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน
มาตรการ ดังน้ี
1.) กิจกรรม การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตําบลสีดา
2.) กิจกรรม การอบรมการให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารชองราชการ พ.ศ. 2540
3.) กิจกรรม จัดทําตู้ ป.ณ. และเว็บไซต์ เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน
การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลสีดา และการรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับ
การเงินการคลัง

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังน้ี
 (1) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน
ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
 (2) มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีทําการของ
หน่วยงาน
 (3) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอํานาจ
หน้าท่ี
 (4) มีการแสดงข้อมูลการดําเนินงานตามบทบาท
ภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็น
ปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออื่นๆ
 (5) มีระบบการให้ข้อมูลการดําเนินงานของ
หน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call
Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาการทําการของ
หน่วยงาน

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/ไม่ครอบคลุม
สาระสําคัญข้อใดเลย)

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง
รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ ท่ีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ี
กําหนดให้ อปท. ต้องเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบและตรวจสอบได้
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน
มาตรการ ดังน้ี
1.) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล2.) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี”
3.) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ”

4.) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ–
จัดจ้าง

5.) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ”

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังน้ี
 (1) การประกาศ เผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือการ
จัดซ้ือจัดจ้าง
 (2) การเปิดข้อมูลผลการจัดซ้ือจัดจ้างให้สาธารณชน
ทราบ

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

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเป็นประโยชน์กับ
การมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน
มาตรการ ดังน้ี
1.) กิจกรรมการออกระเบียบการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสีดา
2.) มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและ
หลากหลาย

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังน้ี
 การเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์
ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานท่ีให้บริการอย่าง
ชัดเจน

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

3.2 การับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน (15 คะแนน)



รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินผลตนเอง
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ในการดําเนินกิจการ ตามอํานาจ
หน้าท่ีของ อปท. โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ี
จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน
มาตรการ ดังน้ี
1) โครงการจัดประชุมประชาคมเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนา 4 ปี

2) มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต

3) มาตรการ เฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชันโดยภาค
ประชาชน

4) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลสีดา

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังน้ี
 (1) จัดประชาคม
 (2) สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสังคม

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

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถ่ิน
สามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน
มาตรการ ดังน้ี
1) มาตรการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเร่ือง
ร้องเรียน
2) มาตรการ ดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลสีดาว่า
ทุจริตและปฏิบัติราชการตามหน้าท่ีหน้าท่ีโดยมิชอบ
3) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสีดา และการรับเร่ืองร้องเรียน
เก่ียวกับการเงินการคลัง

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังน้ี
 (1) มีการจัดตั้งศูนย์และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต หรือมีการ
กําหนดช่องทางการร้องเรียนและข้ันตอน/กระบวนการ
จัดการเรื่องร้องเรียนที่สามารถทําได้ง่าย สะดวกและ
เหมาะสม
 (2) มีการประกาศเผยแพร่/กระบวนการเร่ือง
ขั้นตอนร้องเรียน

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

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง
การได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน
มาตรการ ดังน้ี
1) มาตรการ ดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลสีดาว่า
ทุจริตและปฏิบัติราชการตามหน้าท่ีหน้าท่ีโดยมิชอบ

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังน้ี
 (1) มีการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม ภายใน
15 วัน หากไม่สามารถดําเนินการได้ทันภายใน 15 วัน
ต้องช้ีแจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ
 (2) มีช่องทางการติดตามเร่ืองร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
ติดตามผลได้ด้วยตนเอง และมีรายงานผลการดําเนินการ
หรือความก้าวหน้าเร่ืองร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
 (3) มีการแจ้งผลเร่ืองร้องเรียนหรือแจ้งผลการ
ดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
อย่างเหมาะสม
 (4) รายงานสรุปผลการดําเนินการเร่ืองร้องเรียน
พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขและ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ

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

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินผลตนเอง
3.3.1 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดทํางบประมาณ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงานมาตรการ
ดังน้ี
1) มาตรการ แต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 4 ปี ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลสีดา

2) โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบล
ประจําปี

3) กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน

4) ) มาตรการ แต่งตั้งประชาชนซึ่งเป็นตัวแทนประชาคม
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังน้ี
 (1) แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
 (2) การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนงาน/
โครงการ
 (3) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
การปฏิบัติราชการ
 (4) การมีส่วนร่วมดําเนินการตามโครงการ

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

3.3.2 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานในการ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงานมาตรการ
ดังน้ี
1) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสีดา
2) โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบล
ประจําปี
3) มาตรการ แต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี

 (1) แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา
 (2) การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล
โครงการ
 (3) การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไข
โครงการ

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

รวมคะแนน มิติท่ี 3

มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม 45 คะแนน

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด

37 คะแนน



(10 คะแนน)

รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินผลตนเอง
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบ
ตรวจสอบภายใน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน
มาตรการ ดังนี้
1) โครงการการจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564

2) กิจกรรม การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
3) มาตรการ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การควบคุมภายใน

 (1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/มีผู้ปฏิบัติหน้าท่ี
ตรวจสอบภายในท่ีมีการทํางานอย่างเป็นอิสระ
 (2) มีการนําผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการ
ปรับปรุงเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการในการป้องกันการ
ทุจริต
 (3) มีการเผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้
สาธารณชนทราบ

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

4.1.2 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบ
ควบคุมภายใน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน
มาตรการ ดังนี้
1) กิจกรรม การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
2) มาตรการ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การควบคุมภายใน

 (1) มีระบบควบคุมภายใน
 (2) มีการนําผลการควบคุมภายในไปใช้ในการ
ปรับปรุงเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการในการป้องกันการ
ทุจริต
 (3) มีการเผยแพร่ผลการควบคุมภายในให้
สาธารณชนทราบ

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

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางท่ีสามารถ
ดําเนินการได้ (15 คะแนน)

รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินผลตนเอง

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ
พนักงาน ลูกจ้าง
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน
มาตรการ ดังนี้
1) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังน้ี
 (1) มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงาน
บุคคล
 (2) เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร/แนวทางการบริหารงาน
บุคคล

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

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทาง
ราชการ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงานมาตรการ
ดังนี้
1) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลสีดา
2) ) กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังน้ี
 (1) จัดให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการ
บริหารงบประมาณ
 (2) จัดให้มีและการเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลการ
ดําเนินโครงการและการใช้งบประมาณให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้ทราบล่วงหน้าและให้ข้อมูลท่ีว่าน้ีแก่บุคคลท่ี
ร้องขอหรือขอดู

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

รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินผลตนเอง
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังน้ี
 (1) จัดให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการ

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (3 ข้อ)



ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงานมาตรการ
ดังน้ี
1) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน/หมู่บ้าน
2) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ
การรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตําบลสีดา
3) ) กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้
รับทราบ
4) ) มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญและ
หลากหลาย

จัดหาพัสดุในขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึง
 (2) ฝึกอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ
 (3) ออกประกาศรายงานผลการดําเนินการ
โครงการทุกขั้นตอนให้ประชาชนได้ทราบ และตาม
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก

 4 คะแนน (2 ข้อ)
 3 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระสําคัญข้อใดเลย)

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น (10 คะแนน)

รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินผลตนเอง
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้
กําหนดไว้
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงานมาตรการ
ดังน้ี
1) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น
สําหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
สีดา
2) โครงการพัฒนาฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลสี
ดา
3) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสี
ดา ให้มีบทบาทในการตรวจสอบฝ่ายบริหาร
4) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลสีดา

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังน้ี
 (1) การพิจารณาให้มีแผนงาน/โครงการสําหรับ
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ หรือร่วมกับฝ่าย
บริหาร/พนักงาน/ข้าราชการท้องถ่ินเข้าร่วมการฝึกอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของสภาท้องถ่ิน และการ
เสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติหน้าท่ีของฝ่ายบริหารให้
เป็นไปตามระเบียบ / กฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้อง

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

รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินผลตนเอง
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงานมาตรการ
ดังน้ี
1) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น
สําหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
2) โครงการพัฒนาฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
3) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสี
ดา ให้มีบทบาทในการตรวจสอบฝ่ายบริหาร
4) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลสีดา

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังน้ี
 (1) การให้ความรู้ความเข้าใจตามโอกาส เก่ียวกับ
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา ไม่ว่า
จะเป็นการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ การตั้งกระทู้ รวมท้ัง
การทําความเข้าใจล่วงหน้าในข้อกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งท่ี
เก่ียวข้องกับเร่ืองกับเร่ืองท่ีฝ่ายบริหารเสนอให้สภาพิจารณา

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

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต
(10 คะแนน)



รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินผลตนเอง

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝ้าระวังการ
ทุจริต
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน
มาตรการ ดังนี้
1.) มาตรการเฝ้าระวัง การทุจริตคอร์รัปชันโดยภาค
ประชาชน
2.) มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้าน
การป้องกันการทุจริต
3.) กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังน้ี
 (1) มีการเผยแพร่หลักการ แนวความคิดท่ีเกี่ยวข้อง
กับการต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือ
ช่องทางอื่นๆ
 (2) สร้างชุมชนเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต

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

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน
มาตรการ ดังนี้
1.) มาตรการเฝ้าระวัง การทุจริตคอร์รัปชันโดย
ภาคประชาชน
2.) มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้าน
การป้องกันการทุจริต
3.) กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต
4) มาตรการ “การให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ”

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังน้ี
 การพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต (ภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน ภาคประชาสังคม)

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

รวมคะแนน มิติท่ี 4

รวมคะแนนทั้งส้ิน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความท่ีระบุไว้ในรายงานประเมินผลตนเอง (Self Report : SAR) นี้มีความถูกต้อง
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทุกประการ

(ลงชื่อ)

(นายครรชิต ต่อเงิน)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสีดา

วันท่ี 6 / สิงหาคม / 2561

30 คะแนน

180 คะแนน



รายงานผลการประเมินผลตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)

การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลสีดา

(พ.ศ. 2562-2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลสีดา

อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา


