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การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลสีดา (พ.ศ. 2562-2564)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

 กรุงเทพมหานคร  เมืองพทัยา

 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

 เทศบาล

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบล สีดา ขนาด กลาง

2. สถานที่ตั้งสํานักงาน/ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลสีดา

เลขท่ี 44 หมู่ท่ี 4 ถนน บวัใหญ่ – ประทาย ตาํบล สีดา อาํเภอ สีดา

จงัหวดั นครราชสีมา หมู่ท่ี 4 รหสัไปรษณีย์ 30340 โทรศพัท์ 044 – 756526

เวบ็ไซตข์ององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสีดา WWW . tambomsida . go . th

3. จํานวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสีดา 3,296 คน 825 ครัวเรือน

4. พืน้ที่รวมขององค์การบริหารส่วนตําบลสีดา 27 ตารางกิโลเมตร หรือ 16,772 ไร่

(ครอบคลุม 9 หมู่บา้น/ชุมชน)

5. รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลสีดา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- รายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนุน 14,616,251.49 บาท

6. รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตําบลสีดา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 23,792,268.45 บาท

7. พนักงานท้องถิน่/ลูกจ้าง ในองค์การบริหารส่วนตําบลสีดา ทั้งหมดจํานวน 24 คน

8. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสีดา ทั้งหมดจํานวน 19 คน ( เสียชีวติ 1 คน)

9. ผลการประเมินตนเอง คะแนนท่ีได้รวมทั้งส้ินจํานวน 180 คะแนน (คะแนนเตม็ 200 คะแนน)

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

43 คะแนน 70 คะแนน 37 คะแนน 30 คะแนน 180 คะแนน

รายละเอียดปรากฏตามส่วนท่ี 2 แบบประเมินตนเองเพ่ือสอบทานขอ้มูลการจดัทาํแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต

10. ช่ือผู้ประสานงาน นายสืบสกลุ แสงประพาฬ .

ตําแหน่ง หวัหนา้สาํนกัปลดั (นกับริหารงานทัว่ไป ระดบัอาํนวยการตน้ .

สถานที่ติดต่อ เลขท่ี 44 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสีดา ถนนบวัใหญ่ – ประทาย ตาํบลสีดา อาํเภอสีดา



จงัหวดันครราชสีมา 30430 .

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

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

ส่วนที่ 2 ผลการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มิติท่ี 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต รวม 45 คะแนน

1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง

ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสีดา และฝ่ายประจําขององค์การบริหารส่วนตําบลสีดา (15 คะแนน)

รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคญัและวตัถุประสงค์ ประเมินผลตนเอง

1.1.1 สร้างจติสํานึกและความตระหนักในการ

ปฏิบัตริาชการ

ตามอํานาจหน้าท่ีให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่

ประชาชนในท้องถิน่

ประกอบดว้ยโครงการ/กิจกรรม/แผนงานมาตรการ

ดงัน้ี

1.1.1 (1) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและส่งเสริม

จริยธรรม

1.1.1 (2) โครงการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล

1.1.1 (3) โครงการสมุดความดีพนกังาน

ครอบคลุมสาระสาํคญั ดงัน้ี

 1) ปฏิบติัราชการตามอาํนาจหนา้ท่ีอยา่งไม่ขาด

ตกบกพร่อง ตรงไปตรงมา

 2) มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบติังานทุก

ขั้นตอน

 3) ปฏิบติังานโดยมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน

มีมาตรฐาน โปร่งใสและตรวจสอบได้

 4) ปฏิบติังานตามภาระหนา้ท่ี และสร้างความ

ภาคภูมิใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัย์

สุจริตใหแ้ก่บุคลากรในองคก์ร

 5) ส่งเสริมคุณธรรม และความซ่ือสตัยสุ์จริตใน

การทาํงานใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี

ระดบัคะแนน

 5 คะแนน (5 ขอ้)

 4 คะแนน (4 ขอ้)

 3 คะแนน (3 ขอ้)

 2 คะแนน (2 ขอ้)

 1 คะแนน (1ขอ้)

 0 คะแนน (ไม่มี

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสาํคญัขอ้ใดเลย)

1.1.2 สร้างจติสํานึกและความตระหนักในการ

ประพฤตติามประมวลจริยธรรม

ประกอบดว้ยโครงการ/กิจกรรม/แผนงานมาตรการ

ดงัน้ี

1.1.2 (1) กิจกรรมการจดัทาํคู่มือประมวลจริยธรรม

1.1.2 (2) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบติังานตาม

ประมวลจริยธรรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน”

1.1.2 (3) มาตรการ “เสริมสร้างองคค์วามรู้ดา้นการ

ต่อตา้นการทุจริต”

1.1.2 (4) โครงการเสริมสร้างความซ่ือสตัย์ สุจริต

และปลูกฝังทศันคติ วฒันธรรมท่ีดีในการต่อการ

ทุจริต

1.1.2 (5) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและส่งเสริม

จริยธรรม

ครอบคลุมสาระสาํคญั ดงัน้ี

 1) กาํหนด พฒันา หรือปรับปรุงมาตรฐานทาง

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีการ

ประกาศเผยแพร่แก่สาธารณชน

 2) ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยยดึหลกัมาตรฐานทาง

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

ระดบัคะแนน

 5 คะแนน (2 ขอ้)

 3 คะแนน (1 ขอ้)

 0 คะแนน (ไม่มี

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสาํคญัขอ้ใดเลย)



รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคญัและวตัถุประสงค์ ประเมินผลตนเอง

1.1.3 สร้างจติสํานึกและความตระหนักท่ีจะไม่

กระทําการอันเป็นการขดักันแห่งผลประโยชน์

หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกอบดว้ยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน

มาตรการ ดงัน้ี

1.1.3 (1) กิจกรรมใหค้วามรู้เร่ือง ผลประโยชน์ทบั

ซอ้นใหก้บับุคลากรขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน

1.1.3 (2) มาตรการ “จดัทาํคู่มือการป้องกนั

ผลประโยชน์ทบัซอ้น”

1.1.3 (3) มาตรการ “ปลูกฝังองคค์วามรู้ใหมี้ความ

เขา้ใจเก่ียวกบั Conflict Interest”

ครอบคลุมสาระสาํคญั ดงัน้ี

 1) การวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกบัการปฏิบติังานท่ี

อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้นของตาํแหน่งต่างๆ

 2) มีการใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลประโยชน์

ทบัซอ้น

 3) เปิดโอกาสใหบุ้คลากรในองคก์รมีส่วนร่วมใน

การพฒันาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการ

จดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น

 4) มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบติังาน

หรือระเบียบเพ่ือป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น

 5) มีการจดัทาํคู่มือเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานเพ่ือ

ป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น

 6) ) มีการรายงานผล และขอ้เสนอแนะในการ

ป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น

 7) มีการใชแ้อพพลิเคชนั กฎหมาย ป.ป.ช. ม. 100

และ 103 เป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างองคค์วามรู้

เพ่ือป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้นในองคก์ร โดย

ส่งเสริมใหบุ้คลากรทดสอบเพ่ือวดัความเขา้ใจในแอพ

พลิเคชนั เพ่ือเกิดความตระหนกัในการดาํรงตนตาม

กรอบของกฎหมาย

ระดบัคะแนน

 5 คะแนน (7 ขอ้)

 4 คะแนน (5-6 ขอ้)

 3 คะแนน (3-4 ขอ้)

 2 คะแนน (2 ขอ้)

 1 คะแนน (1ขอ้)

 0 คะแนน (ไม่มี

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสาํคญัขอ้ใดเลย)

1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในเขตพืน้ที่องค์การบริหารส่วนตําบล สีดา (15

คะแนน)

รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคญัและวตัถุประสงค์ ประเมินผลตนเอง

1.2.1 สร้างจติสํานึกและความตระหนักในการ ครอบคลุมสาระสาํคญั ดงัน้ี ระดบัคะแนน



ต่อต้านการทุจริต

ประกอบดว้ยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน

มาตรการ ดงัน้ี

1.2.1 (1) การประกวดคาํขวญัต่อตา้นการทุจริต

1.2.1 (2) โครงการสร้างภูมิคุม้กนัทางสงัคมใหเ้ดก็

และเยาวชนองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสีดา

(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”

 เสริมสร้างค่านิยมต่อตา้นการทุจริตใหแ้ก่ภาค

ประชาชน

 5 คะแนน (มีโครงการ)

 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ)

1.2.2 สร้างจติสํานึกและความตระหนักในการ

รักษาประโยชน์สาธารณะ

ประกอบดว้ยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน

มาตรการ ดงัน้ี

1.2.2 (1) กิจกรรมปลูกตน้ไมเ้พ่ือเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว

ลดภาวะโลกร้อน ในเขตพ้ืนท่ีขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลสีดา

1.2.2 (2) โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม แหล่ง

ท่องเท่ียว พฒันาและปรับปรุงภูมิทศัน์ในชุมชน

ครอบคลุมสาระสาํคญั ดงัน้ี

 1) สอดแทรกแนวคิดการแยกแยะประโยชน์ส่วน

ตนและประโยชน์ส่วนรวมใหแ้ก่ประชาชน

 2) พฒันาจิตสาํนึกสาธารณะใหป้ระชาชนรักษา

สาธารณประโยชน์และสาธารณูปโภคของชุมชน

ระดบัคะแนน

 5 คะแนน (2 ขอ้)

 3 คะแนน (1 ขอ้)

 0 คะแนน (ไม่มี

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสาํคญัขอ้ใดเลย)

1.2.3 สร้างจติสํานึกและความตระหนักในการ

ปฏิบัตตินตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง

ประกอบดว้ยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน

มาตรการ ดงัน้ี

1.2.3 (1) โครงการปลูกผกัริมร้ัว

1.2.3 (2) โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ครอบคลุมสาระสาํคญั ดงัน้ี

 1) ส่งเสริมใหป้ระชาชนใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในชีวิตประจาํวนั

ระดบัคะแนน

 5 คะแนน (มีโครงการ)

 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ)

1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เดก็และเยาวชน (15 คะแนน)

รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคญัและวตัถุประสงค์ ประเมินผลตนเอง

1.3.1 สร้างจติสํานึกและความตระหนักในความ

ซ่ือสัตย์สุจริต

ประกอบดว้ยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน

มาตรการ ดงัน้ี

1.3.1 (1)โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว

1.3.1 (2) โครงการพานอ้งท่องธรรมะ

1.3.1 (3) โครงการเขา้ค่ายพทุธบุตร

ครอบคลุมสาระสาํคญั ดงัน้ี

 (1) เสริมสร้างใหมี้การนาํหลกัสูตรลูกเสือช่อ

สะอาดไปใชใ้นสถานศึกษาสงักดั อปท. หรือท่ี อปท.

ใหก้ารอุดหนุน

 (2) นาํหลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัการสร้างจิตสาํนึก

ความซ่ือสตัย์ หรือหลกัสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้

ใน ศพด. หรือสถานศึกษาสงักดั อปท. หรือท่ี อปท.

ใหก้ารอุดหนุน

 (3) ค่ายเยาวชนคุณธรรม/โครงการอื่นๆ ท่ีมี

วตัถุประสงคเ์พื่อสร้างจิตสาํนึกและสร้างความ

ตระหนกัในความซ่ือสตัยสุ์จริต

ระดบัคะแนน

 5 คะแนน (2-3 ขอ้)

 3 คะแนน (1 ขอ้)

 0 คะแนน (ไม่มี

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสาํคญัขอ้ใดเลย)

1.3.2 สร้างจติสํานึกและความตระหนักในการ

ต่อต้านการทุจริต

ครอบคลุมสาระสาํคญั ดงัน้ี

 (1) ส่งเสริมใหมี้การนาํแนวทางการจดักิจกรรม

ระดบัคะแนน

 5 คะแนน (1-2 ขอ้)



ประกอบดว้ยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน

มาตรการ ดงัน้ี

1.3.2 (1) การประกวดคาํขวญัต่อตา้นการทุจริต

1.3.2 (2) โครงการสร้างภูมิคุม้กนัทางสงัคมใหเ้ดก็

และเยาวชนองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสีดา

(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)

เสริมสร้างหลกัสูตรเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้และมี

ส่วนร่วมในการป้องกนัการทุจริตสาํหรับนกัเรียน

นกัศึกษา และสาระการเรียนรู้ เร่ือง การมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริต ในหลกัสูตร ปวช. 2556 หมวดวิชาทกัษะชีวิต

กลุ่มวิชาสงัคมศึกษา และ ปวส. 2557 หมวดวิชา

ทกัษะชีวิต กลุ่มวิชาสงัคมศาตร์ (จดัทาํโดย

สาํนกังาน ป.ป.ช. สอส. และ สช.) มาปรับใชใ้น

สถานศึกษาสงักดั อปท.

 (2) โครงการอื่นๆ ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้าง

จิตสาํนึกและตระหนกัในการต่อตา้นทุจริต

 0 คะแนน (ไม่มี

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสาํคญัขอ้ใดเลย)

1.3.3 สร้างจติสํานึกและความตระหนักให้มีจติ

สาธารณะ

ประกอบดว้ยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน

มาตรการ ดงัน้ี

1.3.3 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติเยาวชนผูมี้จิต

สาธารณะ

ครอบคลุมสาระสาํคญั ดงัน้ี

 สร้างจิตสาํนึกและความตระหนกัใหมี้จิต

สาธารณะดว้ยวิธีอ่ืนใดตามท่ี อปท. กาํหนดขึ้น

ระดบัคะแนน

 5 คะแนน (มีโครงการ)

 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ)

รวมคะแนน มิติท่ี 1

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต รวม 70 คะแนน

2.1 การแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร (5 คะแนน)

รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคญัและวตัถุประสงค์ ประเมินผลตนเอง

2.1 แสดงเจตจาํนงทางการเมืองในการต่อต้าน

การทุจริตของผู้บริหาร

ครอบคลุมสาระสาํคญั ดงัน้ี

 (1) ผูบ้ริหารมีการแสดงเจตจาํนงวา่จะบริหารงาน

ระดบัคะแนน

 5 คะแนน (3 ขอ้)

43 คะแนน



ประกอบดว้ยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน

มาตรการ ดงัน้ี

2.1.1 (1) กิจกรรมประกาศเจตจาํนงทางการเมือง

ในการต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหาร2.1.1 (2)

มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน

บุคคล

2.1.1 (3) มาตรการออกคาํสัง่มอบหมายของนายก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสีดา ปลดัองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลสีดา และหวัหนา้ส่วนราชการใน

สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

2.1.1 (4) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการ

พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน”

ดว้ยความซ่ือสตัยต่์อเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานและ

เผยแพร่ต่อสาธารณชน

 (2) ผูบ้ริหารมีการกาํหนดนโยบาย มาตรการ

แผนงาน หรือโครงการ/ กิจกรรม เพ่ือพฒันา

หน่วยงานใหมี้คุณธรรมและความโปร่งใส

 (3) ผูบ้ริหารมีการสนบัสนุนงบประมาณและการ

ดาํเนินการ ตามแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต

 3 คะแนน (2 ขอ้)

 1 คะแนน (1 ขอ้)

 0 คะแนน (ไม่มี

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสาํคญัขอ้ใดเลย)

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (20 คะแนน)

รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคญัและวตัถุประสงค์ ประเมินผลตนเอง

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารวานบุคคล

ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเร่ืองการบรรจุ

แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เล่ือนตาํแหน่ง/เงนิเดือน

และการมอบหมายงาน

ประกอบดว้ยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน

มาตรการ ดงัน้ี

2.2.1 (1) ) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ

บริหารงานบุคคล

2.2.1 (2) มาตรการออกคาํสัง่มอบหมายของนายก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสีดา ปลดัองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลสีดา และหวัหนา้ส่วนราชการในสงักดัองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลสีดา

2.2.1 (3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพจิารณา

เล่ือนขั้นเงินเดือน”

2.2.1 (4) กิจกรรม การลดขั้นตอนและระยะเวลาการ

ปฏิบตัิงาน

2.2.1 (5) มาตรการ การมอบอาํนาจอนุมติั อนุญาต สัง่

การ เพือ่ลดขั้นตอนการปฏิบติัราชการ

2.2.1 (6) มาตรการมอบอาํนาจของนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลสีดา

2.2.1 (7) มอบอาํนาจเจา้พนกังานกองโยธาตาม

พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

2.2.1 (8) มาตรการการออกคาํสัง่มอบหมายของนายก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสีดา ปลดัองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลสีดา และหวัหนา้ส่วนราชการ

2.2.1 (9) กิจกรรม การจดับริการสาธารณะและการ

บริการประชาชนเพือ่ใหเ้กิดความพงึพอใจแก่ประชาชน

โดยทดัเทียมกนัและไม่เลือกปฏิบติั

2.2.1 (10) กิจกรรม การใชบ้ตัรคิวในการติดต่อราชการ

ครอบคลุมสาระสาํคญั ดงัน้ี

 (1) ผูบ้ริหารกาํหนดแนวทางการบริหารงาน

บุคคลตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

 (2) มีการรวมกลุ่มหรือมีกลไกของเจา้หนา้ท่ีใน

หน่วยงานใหส้ามารถนาํเสนอความเห็นต่อผูบ้ริหาร

เพ่ือใหเ้กิดการบริหารงานท่ีโปร่งใส

 (3) มีมาตรการ/แนวทางป้องกนัการไดรั้บการ

ร้องขอ/สัง่การดว้ยวาจาของผูบ้งัคบับญัชาใหท้าํงาน

ส่วนตวัท่ีมิใช่งานราชการ

 (4) กาํหนดระเบียบ/แนวทางปฏิบติัใหบุ้คลากร

เสนอความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือ

ประกอบการพิจารณาของผูบ้งัคบับญัชาในกรณีท่ี

ไดรั้บคาํสัง่/นโยบายท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบ

กฎหมาย และไม่เป็นธรรม

 (5) กาํหนดแนวทางปฏิบติัในการทาํงาน

การเล่ือนขั้นเงินเดือนการเล่ือนตาํแหน่ง และการ

มอบหมายงานอยา่งเป็นธรรม

ระดบัคะแนน

 10 คะแนน (5 ขอ้)

 8 คะแนน (4 ขอ้)

 6 คะแนน (3 ขอ้)

 4 คะแนน (2 ขอ้)

 2 คะแนน (1 ขอ้)

 0 คะแนน (ไม่มี

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสาํคญัขอ้ใดเลย)



รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคญัและวตัถุประสงค์ ประเมินผลตนเอง

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงนิ

งบประมาณ การจดัหาพสัดุ การใช้ประโยชน์ใน

ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยดึถือและปฏิบัติ

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ี

เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด

ประกอบดว้ยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน

มาตรการ ดงัน้ี

2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม

ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี”

2.2.2 (2) กิจกรรม “การพฒันาแผนและกระบวนการ

จดัหาพสัดุ”

2.2.2 (3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใชจ่้ายเงิน

งบประมาณ”

2.2.2 (4) โครงการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นการจดัซ้ือ–

จดัจา้ง

2.2.2 (5) กิจกรรม ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม

ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย

2.2.2 (6) กิจกรรม ลดความเส่ียงในการจดัซ้ือ-จดั

จา้ง

2.2.2 (7) กิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการ

พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน

2.2.2 (9) กิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการใชจ่้าย

งบประมาณ

2.2.2 (8) กิจกรรม การพฒันาแผนและกระบวนการ

จดัหาพสัดุ

2.2.2 (9) กิจกรรม เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ราคา

กลาง ทางประกาศ/เวบ็ไซต์

2.2.2 (10) กิจกรรม การจดัทาํแผนการจดัซ้ือจดัจา้ง

แผนการใชก้ารเงิน

ครอบคลุมสาระสาํคญั ดงัน้ี

 (1) มีมาตรการป้องกนัการใชจ่้ายงบประมาณท่ีไม่

สมควร ผดิวตัถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ

 (2) มีมาตรการป้องกนัในการเอ้ือประโยชน์ ธุรกิจ

ของตน/พวกพอ้ง

 (3) การวิเคราะห์ผลการจดัซ้ือ-จดัจา้ง และนาํผ

ลการวิเคราะห์นาํเสนอผูบ้ริหารเพ่ือปรับปรุงใน

ปีงบประมาณถดัไป

 (4) การเปิดเผยขอ้มูลการจดัซ้ือ-จดัจา้งราย

โครงการใหส้าธารณชนทราบผา่นเวบ็ไซตห์รือส่ือ

ช่องทางอื่นๆ

ระดบัคะแนน

 5 คะแนน (4 ขอ้)

 4 คะแนน (3 ขอ้)

 3 คะแนน (2 ขอ้)

 2 คะแนน (1 ขอ้)

 0 คะแนน (ไม่มี

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสาํคญัขอ้ใดเลย)

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการ

สาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพงึ

พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่

เลือกปฏิบัติ

ประกอบดว้ยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน

มาตรการ ดงัน้ี

2.2.3 (1) มาตรการ “จดัทาํคู่มือการปฏิบติังานตาม

ภารกิจของ อบต.”

2.2.3 (2) กิจกรรม การจดับริการสาธารณะและการ

บริการประชาชนเพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจแก่

ครอบคลุมสาระสาํคญั ดงัน้ี

 1) จดัทาํแนวทาง หรือคู่มือ หรือมาตรฐานการ

ปฏิบติังานตามภารกิจของหน่วยงาน และเผยแพร่ต่อ

สาธารณชน

 2) รายงานผลการปฏิบติังานตามคู่มือหรือ

มาตรฐานการปฏิบติังานตามภารกิจของหน่วยงานต่อ

สาธารณชน

 3) การใหบ้ริการโดยไม่เลือกปฏิบตัิยา่งยติุธรรม

เสมอภาค

 4 นาํเทคโนโลยมีาพฒันาการปฏิบติังานใหโ้ปร่งใส

มีประสิทธิภาพ

ระดบัคะแนน

 5 คะแนน (5-6 ขอ้)

 4 คะแนน (4 ขอ้)

 3 คะแนน (3 ขอ้)

 2 คะแนน (2 ขอ้)

 1 คะแนน (1ขอ้)

 0 คะแนน (ไม่มี

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสาํคญัขอ้ใดเลย)



ประชาชนโดยทดัเทียมกนัและไม่เลือกปฏิบติั

2.2.3 (3) ) กิจกรรม การใชบ้ตัรคิวในการติดต่อ

ราชการ

2.2.3 (4) ) มาตรการ “ยกระดบัคุณภาพการบริการ

ประชาชน

2.2.3 (5) กิจกรรม การลดขั้นตอนและระยะเวลา

การปฏิบติังาน

2.2.3 (6) มาตรการ การมอบอาํนาจอนุมติั อนุญาต

สัง่การ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบติัราชการ

 5) แสดงขั้นตอน ระยะเวลา อตัราค่าบริการ อยา่ง

ชดัเจน

 6) ) มีการประเมิน ความพึงพอใจต่อคุณภาพการ

ใหบ้ริการและนาํมาปรับปรุงในการใหบ้ริการ

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพนิิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (10 คะแนน)

รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคญัและวตัถุประสงค์ ประเมินผลตนเอง

2.3.1 มกีารจัดทาํแผนภูมขิั้นตอนและระยะเวลา

การดาํเนินการเกีย่วกับการบริการประชาชน

รายละเอยีดทีเ่ก่ียวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ

ทีท่าํการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

อปท.

ประกอบดว้ยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน

มาตรการ ดงัน้ี

2.3.1 (1) มาตรการ ปรับปรุงศูนยข์อ้มูลข่าวสาร

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสีดาใหมี้

ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น

2.3.1 (2) มาตรการ เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีสาํคญั

และหลากหลาย

2.3.1 (3) มาตรการกาํหนดขั้นตอน/กระบวนการ

เร่ืองร้องเรียน (กองช่าง)

2.3.1 (4) กิจกรรม การลดขั้นตอนและระยะเวลา

การปฏิบติังาน

2.3.1 (5) โครงการส่ือประชาสมัพนัธ์

2.3.1 (6) มาตรการ จดัใหมี้ช่องทางท่ีประชาชน

เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล

สีดา

ครอบคลุมสาระสาํคญั ดงัน้ี

 (1) การเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลา

ใหบ้ริการอยา่งชดัเจน

 (2) การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัวิธีการและมาตรฐาน

การใหบ้ริการ

 (3) จดัทาํแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัวิธีการและ

มาตรฐานท่ีใชใ้หบ้ริการ

ระดบัคะแนน

 5 คะแนน (3 ขอ้)

 4 คะแนน (2 ขอ้)

 3 คะแนน (1 ขอ้)

 0 คะแนน (ไม่มี

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสาํคญัขอ้ใดเลย)

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตดัสินใจเก่ียวกับ

การส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัตริาชการแท นหรือ

การดาํเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจใน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่

ประกอบดว้ยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน

มาตรการ ดงัน้ี

2.3.2 (1) มาตรการมอบอาํนาจของนายกองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลสีดา

ครอบคลุมสาระสาํคญั ดงัน้ี

 (1) การใหข้อ้มูลหนา้ท่ีความรับผดิชอบและ

ผูรั้บผดิชอบอยา่งชดัเจน

ระดบัคะแนน

 5 คะแนน (มีโครงการ)

 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ)



2.3.2 (2) มาตรการมอบอาํนาจเจา้พนกังานกอง

โยธาตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

2.3.2 (3) มาตรการการออกคาํสัง่มอบหมายของ

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสีดา ปลดัองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลสีดา และหวัหนา้ส่วนราชการ

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาํเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์

(15 คะแนน)

รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคญัและวตัถุประสงค์ ประเมินผลตนเอง

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรตผิู้ท่ีมีความซ่ือสัตย์

สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม

ประกอบดว้ยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน

มาตรการ ดงัน้ี

2.4.1 (1) โครงการพอ่-แม่ดีเด่น

2.4.1 (2) กิจกรรม การคดัเลือกบุคคลตน้แบบดา้น

ความซ่ือสตัยสุ์จริตประจาํปี

2.4.1 (3) ยกยอ่งเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลท่ี

ประพฤติปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีประจกัษ์

2.4.1 (4) กิจกรรมยกยอ่งและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล

หน่วยงาน องคก์รดีเด่น ผูท้าํคุณประโยชน์หรือเขา้

ร่วมในกิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสีดา

ครอบคลุมสาระสาํคญั ดงัน้ี

 โครงการ/กิจกรรมยกยอ่งบุคคลท่ีมีความซ่ือสตัย์

สุจริต มีคุณธรรม

ระดบัคะแนน

 5 คะแนน (มีโครงการ)

 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ)

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรตท่ีิให้ความช่วยเหลือ

กิจการสาธารณะของท้องถิน่

ประกอบดว้ยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน

มาตรการ ดงัน้ี

2.4.2 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมี้จิต

สาธารณะ

2.4.1 (2) กิจกรรมยกยอ่งและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล

ครอบคลุมสาระสาํคญั ดงัน้ี

 โครงการ/กิจกรรมยกยอ่งหน่วยงาน/บุคคลท่ีให้

ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ

ระดบัคะแนน

 5 คะแนน (มีโครงการ)

 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ)



หน่วยงาน องคก์รดีเด่น ผูท้าํคุณประโยชน์หรือเขา้

ร่วมในกิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสีดา

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรตท่ีิดาํรงตนตามหลกั

เศรษฐกิจพอเพียง

ประกอบดว้ยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน

มาตรการ ดงัน้ี

2.4.3 (1) ) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูป้ฏิบติั

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ครอบคลุมสาระสาํคญั ดงัน้ี

 โครงการ/กิจกรรมยกยอ่งบุคคลท่ีดาํรงตนตาม

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระดบัคะแนน

 5 คะแนน (มีโครงการ)

 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ)

2.5 มาตรการจัดการในกรณไีด้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต (20 คะแนน)

รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคญัและวตัถุประสงค์ ประเมินผลตนเอง

2.5.1 ข้อตกลงหรือวธีิการอ่ืนใดระหว่างบุคลากร

ในองค์กรให้ปฏิบัตหิน้าท่ีราชการด้วยความ

ซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการ

บริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี

ประกอบดว้ยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน

มาตรการ ดงัน้ี

2.5.1 (1) มาตรการ “แต่งตั้งผูรั้บผดิชอบเก่ียวกบัเร่ือง

ร้องเรียน”

2.5.1 (2) ) มาตรการ ดาํเนินการเก่ียวกบัเร่ือง

ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน

กล่าวหาเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสี

ดาวา่ทุจริตและปฏิบติัราชการตามหนา้ท่ีหนา้ท่ี

โดยมิชอบ

2.5.1 (3) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง

ครอบคลุมสาระสาํคญั ดงัน้ี

 (1) ) มิใหมี้การเรียกรับเงินพิเศษ เร่ียไร ขอบริจาค

หรือร้องขอใหผู้ใ้ชบ้ริการพาไปสถานท่ีบนัเทิงรวมถึง

ร้องขอส่ิงอาํนวยความสะดวกหรือประโยชน์อ่ืนใดเพื่อ

แลกเปล่ียนกบัการใหบ้ริการตามอาํนาจหนา้ท่ี

 (2) มิใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีใหก้ารบริการเอ้ือประโยชน์

หรือเลือกปฏิบติัต่อผูใ้ชบ้ริการบางคนเน่ืองจากมีความ

สมัพนัธ์ส่วนตวั

 (3) มิใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งไม่เป็นธรรม

หรือมีการใหค้วามช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือ

ประโยชน์ตอบแทนสาํหรับตนเองและพวกพอ้งหรือ

บุคคลอ่ืน

ระดบัคะแนน

 10 คะแนน (3 ขอ้)

 8 คะแนน (2 ขอ้)

 6 คะแนน (1 ขอ้)

 0 คะแนน (ไม่มี

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสาํคญัขอ้ใดเลย)



ใหผู้ร้้องเรียน/ร้องทุกขรั์บทราบ

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ

จงัหวดั อําเภอท่ีได้ดาํเนินการตามอํานาจหน้าท่ี

เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ

ราชการของ อปท.

ประกอบดว้ยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน

มาตรการ ดงัน้ี

2.5.2 (1) มาตรการ การใหค้วามร่วมมือกบั

หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคก์รอิสระ

2.5.2 (2) โครงการมการจดัทาํแผนการตรวจสอบ

ภายในประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564

2.5.2 (3) โครงการจดัทาํแผนปฏิบติัการป้องกนั

และปรามการทุจริตของ อบต.สีดา ประจาํ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ครอบคลุมสาระสาํคญั ดงัน้ี

 (1) มีแผนปฏิบตัิการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริต

 (2) มีผูรั้บผิดชอบเพ่ือรับการประเมิน ตรวจสอบ

จากหน่วยกาํกบั ดูแล

ระดบัคะแนน

 5 คะแนน (2 ขอ้)

 3 คะแนน (1 ขอ้)

 0 คะแนน (ไม่มี

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสาํคญัขอ้ใดเลย)

2.5.3 ดาํเนินการให้มีเจ้าหน้าทีท่ี่รับผดิชอบ

ดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณเีร่ือง

ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน อปท. ท่ีปฏิบัติ

ราชการตามอํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ

ประกอบดว้ยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน

มาตรการ ดงัน้ี

2.5.3 (1) มาตรการ “แต่งตั้งผูรั้บผดิชอบเก่ียวกบั

เร่ืองร้องเรียน”

2.5.3 (2) ) มาตรการ ดาํเนินการเก่ียวกบัเร่ือง

ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน

กล่าวหาเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสี

ดาวา่ทุจริตและปฏิบติัราชการตามหนา้ท่ีหนา้ท่ี

โดยมิชอบ

2.5.3 (3) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบ

ขอ้เทจ็จริงใหผู้ร้้องเรียน/ร้องทุกขรั์บทราบ

ครอบคลุมสาระสาํคญั ดงัน้ี

 (1) ) มีกระบวนการท่ีเหมาะสมในการลงโทษ

ผูก้ระทาํผดิการทุจริต

 (2) มีขั้นตอนการลงโทษผูก้ระทาํผดิการทุจริตท่ี

เหมาะสม

 (3) มีการติดตาม ตรวจสอบผูก้ระทาํผดิการทุจริต

อยา่งมีประสิทธิภาพ

ระดบัคะแนน

 5 คะแนน (3 ขอ้)

 4 คะแนน (2 ขอ้)

 3 คะแนน (1 ขอ้)

 0 คะแนน (ไม่มี

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสาํคญัขอ้ใดเลย)

รวมคะแนน มิติท่ี 2

มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวม 40 คะแนน

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม

ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้ทุกขั้นตอน (15 คะแนน)

รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคญัและวตัถุประสงค์ ประเมินผลตนเอง

3.1.1 การจดัให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม

กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ประกอบดว้ยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน

ครอบคลุมสาระสาํคญั ดงัน้ี

 (1) ใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งครบถว้น

ถูกตอ้งและไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง

ระดบัคะแนน

 5 คะแนน (5 ขอ้)

 4 คะแนน (4 ขอ้)

70 คะแนน



มาตรการ ดงัน้ี

1.) กิจกรรม การจดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสารของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสีดา

2.) กิจกรรม การอบรมการใหค้วามรู้ตาม พ.ร.บ.

ขอ้มูลข่าวสารชองราชการ พ.ศ. 2540

3.) กิจกรรม จดัทาํตู ้ ป.ณ. และเวบ็ไซต์ เพ่ือรับฟัง

ความคิดเห็นและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้น

การเงิน การคลงั พสัดุ และทรัพยสิ์นขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลสีดา และการรับเร่ืองร้องเรียน

เก่ียวกบัการเงินการคลงั

 (2) มีหน่วยงานประชาสมัพนัธ์ ณ ท่ีทาํการของ

หน่วยงาน

 (3) มีส่ือประชาสมัพนัธ์เผยแพร่บทบาทอาํนาจ

หนา้ท่ี

 (4) มีการแสดงขอ้มูลการดาํเนินงานตามบทบาท

ภารกิจอยา่งชดัเจน ถูกตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ และเป็น

ปัจจุบนัทางเวบ็ไซตข์องหน่วยงานและส่ืออ่ืนๆ

 (5) มีระบบการใหข้อ้มูลการดาํเนินงานของ

หน่วยงานผา่นหมายเลขโทรศพัทเ์ฉพาะหรือระบบ

Call Center โดยมีระบบตอบรับอตัโนมติัหรือมี

เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานใหบ้ริการขอ้มูลตลอดเวลาการ

ทาํการของหน่วยงาน

 3 คะแนน (3 ขอ้)

 2 คะแนน (2 ขอ้)

 1 คะแนน (1 ขอ้)

 0 คะแนน (ไม่มี

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสาํคญัขอ้ใดเลย)

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ

การเงนิ การจดัหาพสัดุ การคาํนวณราคากลาง

รายงานผลการปฏิบัตงิานเป็นไปตามหลักเกณฑ์

วธีิการ ท่ีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบัท่ีกําหนดให้

อปท. ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ

ตรวจสอบได้

ประกอบดว้ยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน

มาตรการ ดงัน้ี

1.) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน

บุคคล2.) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม

ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี”

3.) กิจกรรม “การพฒันาแผนและกระบวนการ

จดัหาพสัดุ”

4.) โครงการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นการจดัซ้ือ–

จดัจา้ง

5.) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใชจ่้ายเงิน

งบประมาณ”

ครอบคลุมสาระสาํคญั ดงัน้ี

 (1) การประกาศ เผยแพร่แผนจดัหาพสัดุหรือการ

จดัซ้ือจดัจา้ง

 (2) การเปิดขอ้มูลผลการจดัซ้ือจดัจา้งให้

สาธารณชนทราบ

ระดบัคะแนน

 5 คะแนน (2 ขอ้)

 3 คะแนน (1 ขอ้)

 0 คะแนน (ไม่มี

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสาํคญัขอ้ใดเลย)

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ี

เก่ียวกับการปฏิบัตริาชการท่ีเป็นประโยชน์กับ

การมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน

ประกอบดว้ยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน

มาตรการ ดงัน้ี

1.) กิจกรรมการออกระเบียบการจดัตั้งศูนยข์อ้มูล

ข่าวสารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสีดา

2.) มาตรการ เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีสาํคญัและ

หลากหลาย

ครอบคลุมสาระสาํคญั ดงัน้ี

 การเผยแพร่ขอ้มูลการใหบ้ริการต่างๆ กฎเกณฑ์

ขอ้กฎหมาย ขอ้บงัคบั และสถานท่ีใหบ้ริการอยา่ง

ชดัเจน

ระดบัคะแนน

 5 คะแนน (มีโครงการ)

 0 คะแนน (ไม่มี

โครงการ)

3.2 การับฟังความคดิเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน (15 คะแนน)



รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคญัและวตัถุประสงค์ ประเมินผลตนเอง

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคดิเห็นของ

ประชาชน ในการดาํเนินกิจการ ตามอํานาจ

หน้าท่ีของ อปท. โดยเฉพาะการดาํเนินกิจการท่ี

จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย

ของประชาชน

ประกอบดว้ยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน

มาตรการ ดงัน้ี

1) โครงการจดัประชุมประชาคมเพ่ือจดัทาํ

แผนพฒันา 4 ปี

2) มาตรการส่งเสริมและพฒันาเครือข่ายดา้นการ

ป้องกนัการทุจริต

3) มาตรการ เฝ้าระวงัการทุจริตคอร์รัปชนัโดยภาค

ประชาชน

4) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใชป้ระโยชน์

ทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสีดา

ครอบคลุมสาระสาํคญั ดงัน้ี

 (1) จดัประชาคม

 (2) สนบัสนุนเครือข่ายภาคประชาสงัคม

ระดบัคะแนน

 5 คะแนน (2 ขอ้)

 3 คะแนน (1 ขอ้)

 0 คะแนน (ไม่มี

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสาํคญัขอ้ใดเลย)

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิน่สามารถ

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก

ประกอบดว้ยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน

มาตรการ ดงัน้ี

1) มาตรการ แต่งตั้งผูรั้บผดิชอบเก่ียวกบัเร่ือง

ร้องเรียน

2) มาตรการ ดาํเนินการเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน

กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา

เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสีดาวา่

ทุจริตและปฏิบติัราชการตามหนา้ท่ีหนา้ท่ีโดยมิ

ชอบ

3) กิจกรรม “การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้น

การเงิน การคลงั พสัดุ และทรัพยสิ์นขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลสีดา และการรับเร่ืองร้องเรียน

เก่ียวกบัการเงินการคลงั

ครอบคลุมสาระสาํคญั ดงัน้ี

 (1) มีการจดัตั้งศูนยแ์ละเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบรับ

เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข/์ร้องเรียนการทุจริต หรือมีการ

กาํหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการ

จดัการเร่ืองร้องเรียนท่ีสามารถทาํไดง่้าย สะดวกและ

เหมาะสม

 (2) มีการประกาศเผยแพร่/กระบวนการเร่ือง

ขั้นตอนร้องเรียน

ระดบัคะแนน

 5 คะแนน (2 ขอ้)

 3 คะแนน (1 ขอ้)

 0 คะแนน (ไม่มี

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสาํคญัขอ้ใดเลย)

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้

ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถงึการ

ได้รับเร่ือง ระยะเวลา และผลการดาํเนินการ

เก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์

ประกอบดว้ยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน

มาตรการ ดงัน้ี

1) มาตรการ ดาํเนินการเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน

กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา

ครอบคลุมสาระสาํคญั ดงัน้ี

 (1) มีการแกไ้ขขอ้ร้องเรียนอยา่งเหมาะสม ภายใน

15 วนั หากไม่สามารถดาํเนินการไดท้นัภายใน 15 วนั

ตอ้งช้ีแจงใหผู้ร้้องเรียนทราบ

 (2) มีช่องทางการติดตามเร่ืองร้องเรียนใหผู้ ้

ร้องเรียนติดตามผลไดด้ว้ยตนเอง และมีรายงานผลการ

ดาํเนินการหรือความกา้วหนา้เร่ืองร้องเรียนใหผู้ ้

ร้องเรียนทราบ

ระดบัคะแนน

 5 คะแนน (4 ขอ้)

 4 คะแนน (3 ขอ้)

 3 คะแนน (2 ขอ้)

 2 คะแนน (1 ขอ้)

 0 คะแนน (ไม่มี

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสาํคญัขอ้ใดเลย)



เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสีดาวา่

ทุจริตและปฏิบติัราชการตามหนา้ท่ีหนา้ท่ีโดยมิ

ชอบ

 (3) มีการแจง้ผลเร่ืองร้องเรียนหรือแจง้ผลการ

ดาํเนินการเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนใหผู้ร้้องเรียนทราบ

อยา่งเหมาะสม

 (4) รายงานสรุปผลการดาํเนินการเร่ืองร้องเรียน

พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแกไ้ขและ

เผยแพร่ใหส้าธารณชนทราบ

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกจิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคญัและวตัถุประสงค์ ประเมินผลตนเอง

3.3.1 ดาํเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัทํา

แผนพฒันาการจดัทํางบประมาณ

ประกอบดว้ยโครงการ/กิจกรรม/แผนงานมาตรการ

ดงัน้ี

1) มาตรการ แต่งตั้งประชาชนเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการ

สนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันา 4 ปี ขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลสีดา

2) โครงการประชุมประชาคมหมู่บา้นและประชาคม

ตาํบล ประจาํปี

3) กิจกรรมส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัทาํแผนชุมชน

4) ) มาตรการ แต่งตั้งประชาชนซ่ึงเป็นตวัแทนประชาคม

เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจา้ง

ครอบคลุมสาระสาํคญั ดงัน้ี

 (1) แต่งตั้งเป็นกรรมการจดัทาํแผนพฒันา

 (2) การมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนงาน/

โครงการ

 (3) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

การปฏิบติัราชการ

 (4) การมีส่วนร่วมดาํเนินการตามโครงการ

ระดบัคะแนน

 5 คะแนน (4 ขอ้)

 4 คะแนน (3 ขอ้)

 3 คะแนน (2 ขอ้)

 2 คะแนน (1 ขอ้)

 0 คะแนน (ไม่มี

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสาํคญัขอ้ใดเลย)

3.3.2 ดาํเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ

และประเมินผลการปฏิบัตงิานในการ

ประกอบดว้ยโครงการ/กิจกรรม/แผนงานมาตรการ

ดงัน้ี

1) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบติัราชการของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสีดา

2) โครงการประชุมประชาคมหมู่บา้นและประชาคม

ตาํบล ประจาํปี

3) มาตรการ แต่งตั้งประชาชนเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 4 ปี

 (1) แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผล

แผนพฒันา

 (2) การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล

โครงการ

 (3) การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแกไ้ข

โครงการ

ระดบัคะแนน

 5 คะแนน (3 ขอ้)

 4 คะแนน (2 ขอ้)

 3 คะแนน (1 ขอ้)

 0 คะแนน (ไม่มี

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสาํคญัขอ้ใดเลย)

รวมคะแนน มิติท่ี 3
37 คะแนน



มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวม

45 คะแนน

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิกําหนด

(10 คะแนน)

รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคญัและวตัถุประสงค์ ประเมินผลตนเอง

4.1.1 มีการจดัทําและรายงานการจดัทําระบบ

ตรวจสอบภายใน

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน

มาตรการ ดงันี้

1) โครงการการจดัทาํแผนการตรวจสอบภายใน

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564

2) กิจกรรม การจดัทาํรายงานการควบคุมภายใน

3) มาตรการ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล

การควบคุมภายใน

 (1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/มีผูป้ฏิบติัหนา้ท่ี

ตรวจสอบภายในท่ีมีการทาํงานอยา่งเป็นอิสระ

 (2) มีการนาํผลการตรวจสอบภายในไปใชใ้นการ

ปรับปรุงเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพการในการป้องกนั

การทุจริต

 (3) มีการเผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้

สาธารณชนทราบ

ระดบัคะแนน

 5 คะแนน (3 ขอ้)

 4 คะแนน (2 ขอ้)

 3 คะแนน (1 ขอ้)

 0 คะแนน (ไม่มี

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสาํคญัขอ้ใดเลย)

4.1.2 มีการจดัทําและรายงานการจดัทําระบบ

ควบคุมภายใน

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน

มาตรการ ดงันี้

1) กิจกรรม การจดัทาํรายงานการควบคุมภายใน

2) มาตรการ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล

การควบคุมภายใน

 (1) มีระบบควบคุมภายใน

 (2) มีการนาํผลการควบคุมภายในไปใชใ้นการ

ปรับปรุงเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพการในการป้องกนั

การทุจริต

 (3) มีการเผยแพร่ผลการควบคุมภายในให้

สาธารณชนทราบ

ระดบัคะแนน

 5 คะแนน (3 ขอ้)

 4 คะแนน (2 ขอ้)

 3 คะแนน (1 ขอ้)

 0 คะแนน (ไม่มี

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสาํคญัขอ้ใดเลย)

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถ

ดาํเนินการได้ (15 คะแนน)



รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคญัและวตัถุประสงค์ ประเมินผลตนเอง

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ

กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการ

บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน

ลูกจ้าง

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน

มาตรการ ดงันี้

1) มาตรการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม

ตรวจสอบ กาํกบั ดูแลการบริหารงานบุคคล

เก่ียวกบัการบรรจุแต่งตั้ง การโอนยา้ย

ครอบคลุมสาระสาํคญั ดงัน้ี

 (1) มีการนาํผลการประเมินความพึงพอใจของ

ประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงาน

บุคคล

 (2) เปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร/แนวทางการบริหารงาน

บุคคล

ระดบัคะแนน

 5 คะแนน (2 ขอ้)

 3 คะแนน (1 ขอ้)

 0 คะแนน (ไม่มี

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสาํคญัขอ้ใดเลย)

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมส่ีวนร่วมตรวจสอบ

กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงนิ

การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงานมาตรการ

ดงันี้

1) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใชป้ระโยชน์

ทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสีดา

2) ) กิจกรรมการรายงานผลการใชจ่้ายเงินให้

ประชาชนไดรั้บทราบ

ครอบคลุมสาระสาํคญั ดงัน้ี

 (1) จดัใหป้ระชาชนเขา้ร่วมสงัเกตการณ์ในการ

บริหารงบประมาณ

 (2) จดัใหมี้และการเผยแพร่รายละเอียดขอ้มูลการ

ดาํเนินโครงการและการใชง้บประมาณใหป้ระชาชน

ในทอ้งถ่ินไดท้ราบล่วงหนา้และใหข้อ้มูลท่ีวา่น้ีแก่

บุคคลท่ีร้องขอหรือขอดู

ระดบัคะแนน

 5 คะแนน (2 ขอ้)

 3 คะแนน (1 ขอ้)

 0 คะแนน (ไม่มี

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสาํคญัขอ้ใดเลย)

รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคญัและวตัถุประสงค์ ประเมินผลตนเอง

4.2.3 ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ

กาํกบั ดูแลการจดัหาพสัดุ

ประกอบดว้ยโครงการ/กิจกรรม/แผนงานมาตรการ

ดงัน้ี

1) กิจกรรมการจดัหาคณะกรรมการจดัซ้ือ-จดัจา้งจาก

ตวัแทนชุมชน/หมู่บา้น

2) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใชป้ระโยชน์

ทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสีดา

3) ) กิจกรรมการรายงานผลการใชจ่้ายเงินใหป้ระชาชน

ไดรั้บทราบ

4) ) มาตรการ เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีสาํคญัและ

หลากหลาย

ครอบคลุมสาระสาํคญั ดงัน้ี

 (1) จดัใหป้ระชาชนเขา้ร่วมสงัเกตการณ์ในการ

จดัหาพสัดุในขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึง

 (2) ฝึกอบรมใหค้วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพสัดุ

 (3) ออกประกาศรายงานผลการดาํเนินการ

โครงการทุกขั้นตอนใหป้ระชาชนไดท้ราบ และตาม

ช่องทางท่ีประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลไดส้ะดวก

ระดบัคะแนน

 5 คะแนน (3 ขอ้)

 4 คะแนน (2 ขอ้)

 3 คะแนน (1 ขอ้)

 0 คะแนน (ไม่มี

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสาํคญัขอ้ใดเลย)

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิน่ (10 คะแนน)

รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคญัและวตัถุประสงค์ ประเมินผลตนเอง



4.3.1 ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพสมาชิกสภา

ท้องถิน่ให้มคีวามรู้ความเข้าใจในการปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบทีเ่ก่ียวข้องได้กําหนด

ไว้

ประกอบดว้ยโครงการ/กิจกรรม/แผนงานมาตรการ

ดงัน้ี

1) โครงการอบรมใหค้วามรู้ดา้นระเบียบ กฎหมาย

ทอ้งถ่ินสาํหรับผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลสีดา

2) โครงการพฒันาฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพฒันา

ศกัยภาพคณะผูบ้ริหารและสมาชิกสภาฯ พนกังานส่วน

ตาํบลและพนกังานจา้งสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสี

ดา

3) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลสีดา ใหมี้บทบาทในการตรวจสอบฝ่ายบริหาร

4) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของสมาชิก

สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสีดา

ครอบคลุมสาระสาํคญั ดงัน้ี

 (1) การพจิารณาให้มแีผนงาน/โครงการสําหรับสมาชิก

สภาท้องถิน่เป็นการเฉพาะ หรือร่วมกับฝ่ายบริหาร/

พนกังาน/ขา้ราชการทอ้งถ่ินเขา้ร่วมการฝึกอบรม สมัมนา

ศึกษาดูงานการปฏิบตัิงานของสภาทอ้งถ่ิน และการ

เสริมสร้างความรู้ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของฝ่ายบริหารให้

เป็นไปตามระเบียบ / กฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้ง

ระดบัคะแนน

 5 คะแนน (มี

โครงการ)

 0 คะแนน (ไม่มี

โครงการ)

รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคญัและวตัถุประสงค์ ประเมินผลตนเอง

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิน่ให้มบีทบาทในการ

ตรวจสอบการปฏบิตังิานของฝ่ายบริหารตาม

กระบวนการ และวธิีการทีก่ฎหมาย ระเบยีบที่

เก่ียวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

ประกอบดว้ยโครงการ/กิจกรรม/แผนงานมาตรการ

ดงัน้ี

1) โครงการอบรมใหค้วามรู้ดา้นระเบียบ กฎหมาย

ทอ้งถ่ินสาํหรับผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล

2) โครงการพฒันาฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพฒันา

ศกัยภาพคณะผูบ้ริหารและสมาชิกสภาฯ พนกังานส่วน

ตาํบลและพนกังานจา้งสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

3) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลสีดา ใหมี้บทบาทในการตรวจสอบฝ่ายบริหาร

4) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของสมาชิก

สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสีดา

ครอบคลุมสาระสาํคญั ดงัน้ี

 (1) การใหค้วามรู้ความเขา้ใจตามโอกาส เก่ียวกบั

ขอ้บงัคบัการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา ไม่วา่

จะเป็นการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ การตั้งกระทู ้

รวมทั้งการทาํความเขา้ใจล่วงหนา้ในขอ้กฎหมาย ระเบียบ

คาํสัง่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองกบัเร่ืองท่ีฝ่ายบริหารเสนอใหส้ภา

พิจารณา

ระดบัคะแนน

 5 คะแนน (มี

โครงการ)

 0 คะแนน (ไม่มี

โครงการ)

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

(10 คะแนน)

รายละเอียดการจัดทําแผน สาระสําคญัและวตัถุประสงค์ ประเมินผลตนเอง

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดาํเนินการเฝ้าระวงัการ

ทุจริต

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน

ครอบคลุมสาระสาํคญั ดงัน้ี

 (1) มีการเผยแพร่หลกัการ แนวความคิดท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการต่อตา้นการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เวบ็ไซต์

ระดบัคะแนน

 5 คะแนน (2 ขอ้)

 3 คะแนน (1 ขอ้)



มาตรการ ดงันี้

1.) มาตรการเฝ้าระวงั การทุจริตคอร์รัปชนัโดย

ภาคประชาชน

2.) มาตรการการส่งเสริมและพฒันาเครือข่ายดา้น

การป้องกนัการทุจริต

3.) กิจกรรมการติดป้ายประชาสมัพนัธ์กรณีพบ

เห็นการทุจริต

หรือช่องทางอ่ืนๆ

 (2) สร้างชุมชนเฝ้าระวงัการต่อตา้นการทุจริต

 0 คะแนน (ไม่มี

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสาํคญัขอ้ใดเลย)

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อตา้นการ

ทุจริต

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน

มาตรการ ดงันี้

1.) มาตรการเฝ้าระวงั การทุจริตคอร์รัปชนัโดย

ภาคประชาชน

2.) มาตรการการส่งเสริมและพฒันาเครือข่าย

ดา้นการป้องกนัการทุจริต

3.) กิจกรรมการติดป้ายประชาสมัพนัธ์กรณีพบ

เห็นการทุจริต

4) มาตรการ “การใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงาน

ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคก์รอิสระ”

ครอบคลุมสาระสาํคญั ดงัน้ี

 การพฒันาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุก

ภาคส่วนเพ่ือต่อตา้นการทุจริต (ภาครัฐ ภาคธุรกิจ

เอกชน ภาคประชาสงัคม)

ระดบัคะแนน

 5 คะแนน (มีโครงการ)

 0 คะแนน (ไม่มี

โครงการ)

รวมคะแนน มิติท่ี 4

รวมคะแนนทั้งส้ิน

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้ความท่ีระบุไวใ้นรายงานประเมินผลตนเอง (Self Report : SAR) น้ีมีความถูกตอ้ง

ครบถว้นตามหลกัเกณฑทุ์กประการ

(ลงช่ือ)

(นายครรชิต ต่อเงิน)

ตาํแหน่ง นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสีดา

วนัท่ี 6 / สิงหาคม / 2561

30 คะแนน

180 คะแนน



รายงานผลการประเมนิผลตนเอง

(Self Assessment Repor t : SAR)

การจัดทําแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต

สําหรับองค์การบริหารส่วนตาํบลสีดา

(พ.ศ. 2562-2564)

องค์การบริหารส่วนตาํบลสีดา

อําเภอสีดา จังหวดันครราชสีมา




