แบบประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)
ประจ�ำปี ๒๕๖๔
ด้านที่ ๕ ธรรมาภิบาล
การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน

การมีระบบ และกลไกจัด
การรับเรื่องร้องเรียน
การสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ

การบริหารราชการ
เพื่อป้องกันการทุจริต
การบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับป้ายโฆษณา

เป็นการประยุกต์ใช้จากมาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือ
ที่มีประสิทธิภาพและปรับบริบทให้เข้ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๔
ด้านที่ ๕ ธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดที่ ๑๗๗ - ๑๙๐ จ�ำนวน ๑๔ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย

๑) ตัวชี้วัดจริง ตัวชี้วัดที่ ๑๗๗ - ๑๘๙ จ�ำนวน ๑๓ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๖๕ คะแนน
๒) ตัวชี้วัดน�ำร่อง ตัวชี้วัดที่ ๑๙๐ จ�ำนวน ๑ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๕ คะแนน (ไม่น�ำไปนับเป็นคะแนนรวม)

เป้าหมายเชิงคุณภาพ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสร้างจิตส�ำนึกและตระหนักในการใช้อ�ำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถิน่ การปฏิบตั งิ านด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต มีคณ
ุ ธรรม หรือจริยธรรม และการบริหารราชการท้องถิน่ ให้โปร่งใส
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังการทุจริตและยกย่องบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม
จริยธรรมทั้งในและนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้าหมายเชิงปริมาณ: ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ ๕ ร้อยละ ๗๐
ชื่อ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)………………………………….................................................................
อ�ำเภอ ................................................ จังหวัด ........................................................
เมือง
อบจ. ทน.
ทม.
ทต. อบต.
คะแนนที่ได้
พัทยา
หัวข้อประเมิน
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด คะแนน ร้อยละ
๑. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
๔
๔
๔
๔
๔
๔
๒. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของ ๒
๒
๒
๒
๒
๒
ภาคประชาชน
๓. การมีระบบ และกลไกจัดการรับเรือ่ งร้องเรียน ๒
๒
๒
๒
๒
๒
๔. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕. การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
๑
๑
๑
๑
๑
(ตัวชี้วัดน�ำร่อง)
รวม ๑๓
๑๓
๑๓
๑๓
๑๓
๑๓
ลงชื่อ ................................................................... ผู้รับการประเมิน
( ................................................................. )
ปลัด/รองปลัด/ผอ.ส�ำนัก/กอง ....................................................................
ลงชื่อ

หัวหน้าทีมประเมิน			
(......................................................)				

ลงชื่อ

ทีมประเมิน
(......................................................)

ลงชื่อ

ทีมประเมิน			
(......................................................)				

ลงชื่อ

ทีมประเมิน
(......................................................)

วันที่ประเมิน.........../................../..............
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๒๐

หน่วยที่ ๑ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดที่ ๑๗๗ – ๑๘๐ จ�ำนวน ๔ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๒๐ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานโดยการสร้างจิตส�ำนึก
และความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความโปร่งใสในหน่วยงานของตนเอง
ตัวชี้วัดที่ ๑๗๗ – ๑๗๘ จ�ำนวน ๒ ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น
โทร. ๐๘ ๔๙๔๑ ๕๔๑๔
๒. นายสุริยะ หินเมืองเก่า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๖ ๔๙๕๑ ๕๘๘๕
๓. นายโสพรรณ์ สืบบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๘ ๔๔๙๓ ๔๒๖๘
๔. นายโพธิรัตน รัตนพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. ๐๘ ๕๖๖๑ ๑๗๓๑
๕. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. ๐๙ ๕๖๖๙ ๓๖๔๕
หมายเลขโทรศัพท์ส�ำนักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒, ๒๓๒๒
ตัวชี้วัดที่ ๑๗๙ – ๑๘๐ จ�ำนวน ๒ ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส�ำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นายมนู โชติเสน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานวินัยบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร. ๐๘ ๙๙๖๙ ๒๕๓๘
๒.. นางสาวสิริรัตน์ แตงรอด
นิติกรช�ำนาญการ โทร. ๐๘ ๔๗๐๖ ๐๙๖๓
หมายเลขโทรศัพท์ส�ำนักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๓๓
ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๗๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผน/แนวทางเพือ่ การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตหรือการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยให้ ที ม ประเมิ น ฯ
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากระบบจริง
ในวันตรวจประเมินฯ)
๓. รายงานผลการด�ำเนินการทีเ่ สนอต่อผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่นเพื่อทราบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา
๕๐ วรรคสอง
๒. พระราชบัญญัตสิ ภาต�ำบลและองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๙/๑
๓. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔๕/๑

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๗๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท�ำ
แผน/แนวทางเพื่อการป้องกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต หรื อ การส่ ง เสริ ม ความโปร่ ง ใส
ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลในองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มีการจัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ หรือ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๒. มีการประกาศให้ประชาขนได้ทราบถึงแผน
ปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต (พ.ศ.๒๕๖๐๒๕๖๔) และเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. มี ก ารขั บ เคลื่ อ นแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น
การทุจริต ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
รอบ ๖ เดือน ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ ๕๐ และรายงาน
ในระบบ e-PlanNACC
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ตัวชี้วัด

การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๔. หนังสือส�ำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๔/ว ๔. มี ก ารน� ำ รายงานผลการด� ำ เนิ น การตาม
๐๐๑๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ประจ� ำ
๕. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดื อ น
ด่วน ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕ ลงวันที่ ๒๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนจากระบบ
มีนาคม ๒๕๖๐
e-PlanNACC มาแสดงบนเว็ บ ไซต์ ข อง
๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๐๘๑๐.๓/ว ๑๓๐๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เกณฑ์การให้คะแนน:
๗. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ๑. ด�ำเนินการครบ ๔ ข้อ
๕
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๖๘๑ ลงวันที่ ๒๙ ๒. ด�ำเนินการ ๓ ข้อ
๓
สิงหาคม ๒๕๖๑
๓. ด�ำเนินการ ๒ ข้อ
๑
๘. คู่ มื อ การประเมิ น ITA ๒๕๖๒/๒๕๖๓ ๔. ด�ำเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการด�ำเนินการ
๐
ส�ำนักงาน ป.ป.ช.
๙. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๔๙๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม
๒๕๖๓
๑๐. คู ่ มื อ การติ ด ตามประเมิ น ผลการน� ำ แผน
ปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต สู ่ ก ารปฏิ บั ติ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔)
๑๑. หนังสือคู่มือแนวทางการยกระดับผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนิน
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ค�ำอธิบาย:
๑. ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�ำนักงาน ป.ป.ช.) ได้สง่ เสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ทุกแห่งจัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้ได้มาตรฐาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีการติดตามผลการน�ำ
แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านระบบ e-PlanNACC
๒. การจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย มิตทิ ี่ ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต มิตทิ ี่ ๒ การบริหารราชการ
เพื่อป้องกันการทุจริต มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และมิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุง
กลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริตมีความสัมพันธ์กบั ตัวชีว้ ดั การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ในตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ประเด็น “แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต” ข้อค�ำถามที่ o๓๙ – o๔๑
๔. ระบบ e-PlanNACC หมายถึง ระบบรายงานและติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของส�ำนักงาน ป.ป.ช. ที่สามารถให้ประชาชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามผลการขับเคลื่อนแผน
ปฏิบัติการป้องกันการทุจริตได้ทุกเวลาและเป็นปัจจุบัน
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
4

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๗๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๒. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparence Assessment: ITA)
๓. เอกสาร รายการที่แสดงให้เห็นถึงการด�ำเนิน
การจริงในเชิงประจักษ์
๔. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยให้ ที ม ประเมิ น ฯ
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากระบบจริง
ในวันตรวจประเมินฯ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือส�ำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. ๐๐๐๔/
ว ๐๐๑๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๒. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ด่วน ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕ ลงวันที่ ลงวันที่
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๓. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๓๐๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม
๒๕๖๑
๔. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๖๘๑ ลงวันที่
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
๕. คู่ มื อ การประเมิ น ITA ๒๕๖๒/๒๕๖๓
ส�ำนักงาน ป.ป.ช.
ค�ำอธิบาย:
๑. คุณธรรม หมายถึง ความดีงามที่ถูกปลูกฝัง
ขึ้นในจิตใจจนเกิดจิตส�ำนึกที่ดี มีความกตัญญู
เป็นต้น
๒. จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตาม
ความดีงามแห่งคุณธรรมนั้น
(เป็นมิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
ป.ป.ช.)

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๗๘. กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มีกิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่องบุคคล
ต้ น แบบด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. กิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่องบุคคล
ต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคล
ต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม
๔. มี ก ารแสดงเจตจ� ำ นงทางการเมื อ งในการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
๕. มีมาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ�ำนาจ
หน้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามหลั ก การบริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี
๖. มี ก ารเชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ก่ ห น่ ว ยงาน/บุ ค คล
ในการด� ำ เนิ น กิ จ การการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต น
ให้เป็นที่ประจักษ์
๗. มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการทุจริต
๘. มีการเผยแพร่กิจกรรมการบริหารราชการ
เพื่ อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการ ๗ - ๘ ข้อ
๕
๒. ด�ำเนินการ ๕ - ๖ ข้อ
๓
๓. ด�ำเนินการ ๒ - ๔ ข้อ
๑
๔. ด�ำเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการด�ำเนินการ
๐

หมายเหตุ : ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๔
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๗๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน
๒. มี โ ครงการในข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. รายงานผลการด�ำเนินการทีเ่ สนอต่อผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่นเพื่อทราบ
๔. ตรวจสอบการให้บริการช่องทางเว็บไซต์หลัก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. หลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์,
ภาพถ่าย, แผ่นพับ หรือสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. พระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานทางจริ ย ธรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒
ค�ำอธิบาย:
๑. กรณีจัดท�ำ ๑ โครงการ อาจมีหลายกิจกรรม
ก็ได้
๒. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ก ารจั ด ท� ำ
และด� ำ เนิ น การโครงการ ด้ า นคุ ณ ธรรม
และจริยธรรมที่มีลักษณะเป็นการสร้างจิตส�ำนึก
ในการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือมีพฤติกรรมทางจริยธรรม
เป็นแบบอย่างทีด่ ี หรือกิจกรรมทีท่ ำ� ให้ประชาชน
ได้รับบริการที่ดี ตลอดจนการจัดท�ำโครงการ
บ�ำเพ็ญประโยชน์ที่ด�ำเนินการโดยข้าราชการ/
พนั ก งานเทศบาล/พนั ก งานส่ ว นต� ำ บล/
ลู ก จ้ า งประจ� ำ และพนั ก งานจ้ า งขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. คุณธรรม หมายถึง ความดีงามที่ถูกปลูกฝัง
ขึ้นในจิตใจจนเกิดจิตส�ำนึกที่ดี มีความกตัญญู
เป็นต้น
๔. จริ ย ธรรม หมายถึ ง การประพฤติ ป ฏิ บั ติ
ตามความดีงามแห่งคุณธรรมนั้น
หมายเหตุ : ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๗๙. การส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการ
ป้องกันการกระท�ำผิดจริยธรรม
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
๒. มีการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
๓. มี ก ารด� ำ เนิ น การโครงการหรื อ กิ จ กรรม
ที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมจริงอย่างน้อย
๓ โครงการ หรือ ๓ กิจกรรม และแสดงผลการ
ด�ำเนินงานดังกล่าวให้สาธารณชนรับทราบทาง
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. มี ก ารเข้ า ร่ ว มโครงการหรื อ กิ จ กรรมการ
ป้องกันการทุจริตของอ�ำเภอ/จังหวัด
๕. มี ก ารเข้ า ร่ ว มโครงการหรื อ กิ จ กรรมที่
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หรือการป้องกัน
การทุจริตของหน่วยงานราชการ (มิใช่อ�ำเภอ/
จังหวัด) ป.ป.ช., ป.ป.ท., สถาบันพระปกเกล้า,
สถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่น, รัฐวิสาหกิจ,
มหาวิทยาลัย, วิทยาลัย, โรงเรียน, องค์การ
มหาชน, สมาคม, มูลนิธิ, องค์กรภาคประชา
สังคม ฯลฯ
๖. มี ก ารจั ด ท� ำ รายงานผลด้ า นการส่ ง เสริ ม
คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมให้ ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
รับทราบ
๗. มีการประชาสัมพันธ์ผลการด�ำเนินการด้าน
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม (ไม่ ร วมการ
ประชาสัมพันธ์ตาม ๓.)
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการ ๖ - ๗ ข้อ
๕
๒. ด�ำเนินการ ๔ - ๕ ข้อ
๓
๓. ด�ำเนินการ ๒ – ๓ ข้อ
๑
๔. ด�ำเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการด�ำเนินการ
๐

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย:
๑. กรณีจัดท�ำ ๑ โครงการ อาจมีหลายกิจกรรมก็ได้
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการจัดท�ำและด�ำเนินการโครงการ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมทีม่ ลี กั ษณะเป็นการสร้างจิตส�ำนึก
ในการปฏิบัติหน้าที่หรือมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี หรือกิจกรรมที่ท�ำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ตลอดจน
การจัดท�ำโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่ด�ำเนินการ โดยข้าราชการ/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนต�ำบล/ลูกจ้างประจ�ำ
และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. คุณธรรม หมายถึง ความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจจนเกิดจิตส�ำนึกที่ดี มีความกตัญญู เป็นต้น
๔. จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตามความดีงามแห่งคุณธรรมนั้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
๑๘๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๘๐. การเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาให้
๑. โครงการ/กิ จ กรรมในข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ ข้าราชการรักษาวินัย
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๒. เอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินการสร้าง ๑. มีการจัดท�ำป้าย/แผ่นพับ หรือรูปแบบ
และพัฒนาให้ขา้ ราชการรักษาวินยั เช่น รูปถ่าย รายงาน การประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
การประชุม หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่น ที่แสดงว่า ๒. มีการเผยแพร่ข้อห้ามและข้อปฏิบัติ
ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวจริง ฯลฯ
เกี่ยวกับการรักษาวินัยให้กับข้าราชการ
๓. มติ ก. จังหวัด หรือหนังสือ/ค�ำสั่ง ขององค์กร ทราบและถือปฏิบัติ
ปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินการทางวินยั ๓. มีการอบรมหรือฝึกอบรมเพือ่ สนับสนุน
๔. รายงานผลการด�ำเนินการทีเ่ สนอต่อผูบ้ ริหารท้องถิน่ ส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติตามระเบียบ
พิจารณาหรือเพื่อทราบ
ระเบียบแบบแผนหรือวินยั ของข้าราชการ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๔. มีการจัดกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้าง
๑. พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว น และพัฒนาทัศนคติ จิตส�ำนึกและพฤติกรรม
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ของข้าราชการให้ไปในทางที่มีวินัย
๒. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน ๕. ในรอบปี ไม่มีข้าราชการถูกด�ำเนินการ
บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐานกลางการ ทางวินัย
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน เกณฑ์การให้คะแนน:
พ.ศ. ๒๕๔๔
๑. ด�ำเนินการครบ ๕ ข้อ
๕
๓. ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต� ำ บล/ ๒. ด�ำเนินการ ๓ – ๔ ข้อ
๓
พนั ก งานเทศบาล/ข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น ๓. ด�ำเนินการ ๒ ข้อ
๑
จังหวัด เรือ่ งหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหาร ๔. ด�ำเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มกี ารด�ำเนินการ ๐
งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต�ำบล/เทศบาล/
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ของจังหวัดนั้น ๆ)
๔. ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการ/พนักงาน
เทศบาล/พนักงานส่วนต�ำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกีย่ วกับวินยั การรักษาวินยั และการด�ำเนินการทางวินยั
๕. ประกาศคณะกรรมการข้ า ราชการ/พนั ก งาน
เทศบาล/พนักงานส่วนต�ำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงือ่ นไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินยั ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดนั้น ๆ
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๔
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
ค�ำอธิบาย:
๑. ข้าราชการ หมายถึง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนต�ำบล/พนักงานเมืองพัทยา/
ลูกจ้างประจ�ำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด
๒. ถูกด�ำเนินการทางวินัย หมายถึง
๒.๑ การที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค�ำสั่งลงโทษ หรืองดโทษ รวมถึงการว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือด้วย ทั้งนี้
ไม่รวมถึงการว่ากล่าวตักเตือนโดยการใช้อ�ำนาจทางบริหาร (ไม่ใช่การด�ำเนินการทางวินัย)
๒.๒ การมีค�ำสั่งตาม ๒.๑ จะต้องเป็นกรณีที่การด�ำเนินการทางวินัยสิ้นสุดลงแล้ว กล่าวคือ ก.จังหวัด ได้พิจารณาและมีมติ
เห็นชอบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนั้น ๆ แล้ว
๒.๓ เหตุแห่งการถูกสั่งลงโทษทางวินัยจะต้องเกิดขึ้น ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้รับการประเมิน
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๐

หน่วยที่ ๒ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ตัวชี้วัดที่ ๑๘๑ – ๑๘๒ จ�ำนวน ๒ ตัวชี้วัด
จ�ำนวน ๑๐ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส�ำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยยึดหลัก “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิด
เป็นข้อยกเว้น” เพือ่ ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการด�ำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมบทบาท เสริมพลังการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น
โทร. ๐๘ ๔๙๔๑ ๕๔๑๔
		
๒. นายสุริยะ หินเมืองเก่า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๖ ๔๙๕๑ ๕๘๘๕
		
๓. นายโสพรรณ์ สืบบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๘ ๔๔๙๓ ๔๒๖๘
		
๔. นายโพธิรัตน รัตนพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. ๐๘ ๕๖๖๑ ๑๗๓๑
		
๕. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. ๐๙ ๕๖๖๙ ๓๖๔๕
หมายเลขโทรศัพท์ส�ำนักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒, ๒๓๒๒
ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๘๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�ำสั่ง/ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ที่เป็น
ปัจจุบัน
๒. เอกสารที่ เ ผยแพร่ ใ นศู น ย์ ข ้ อ มู ล ข่า วสารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยกฎหมาย
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท กฎหมาย
กระจายอ� ำ นาจ แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น งบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปี/เพิ่มเติม งบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ
และรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๘๑. การส่ ง เสริ ม บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน
(Participation)
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ที่เป็นปัจจุบันในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๔

ตัวชี้วัด

การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๓. สถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และสรุปผล ๒. จั ด ให้ มี แ ละเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสาร
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ในช่องทางทีเ่ ป็นการอ�ำนวยความสะดวก
๔. หลักฐานทีแ่ สดงให้เห็นถึงการรับฟังความคิดเห็นการ แก่ ป ระชาชนได้ มี ส ่ ว นร่ ว มตรวจสอบ
รับและตอบสนองเรือ่ งร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน การปฏิบัติราชการตามอ�ำนาจหน้าที่ของ
๕. หลั ก ฐานที่ มี ก ารแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การส่ ง เสริ ม องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ทกุ ขัน้ ตอน
ให้ ป ระชาชนมี ส ่ ว นร่ ว มบริ ห ารกิ จ การขององค์ ก ร ๓. มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น การรั บ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ของประชาชน
๑. พระราชบั ญ ญั ติ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ ๔. มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
พ.ศ. ๒๕๔๐
บริ ห ารกิ จ การขององค์ ก รปกครอง
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ส่วนท้องถิ่น
๐๘๐๘.๒/ว ๖๗๐ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๐
๕. มี ก ารเก็ บ สถิ ติ ผู ้ ม ารั บ บริ ก ารศู น ย์
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ข้อมูลข่าวสาร และสรุปผลเสนอผู้บริหาร
๐๘๐๑.๓/ว ๔๓๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ท้องถิ่น
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท เกณฑ์การให้คะแนน:
๐๘๐๑.๓/ว ๘๕๔ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐
๑. ด�ำเนินการครบ ๕ ข้อ
๕
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ๒. ด�ำเนินการ ๔ ข้อ
๓
ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ว ๑๑๑๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ๓. ด�ำเนินการ ๓ ข้อ
๑
๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ๔. ด�ำเนินการ ๑-๒ ข้อ หรือ ไม่มีการ ๐
ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๑๐๔๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ด�ำเนินการ
ค�ำอธิบาย:
๑. การจัดให้มแี ละเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร ในช่องทางทีเ่ ป็นการอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มสี ว่ นร่วมตรวจสอบการปฏิบตั ิ
ราชการตามอ�ำนาจหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ทกุ ขัน้ ตอนนัน้ อย่างน้อยต้องมีเอกสารทีเ่ ผยแพร่ในศูนย์ฯ ประกอบด้วย
กฎหมายจัดตัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกประเภท กฎหมายกระจายอ�ำนาจ แผนพัฒนาท้องถิน่ งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี/
เพิ่มเติม งบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ และรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น หากขาดเอกสารใด เอกสารหนึ่งไม่นับเป็นจ�ำนวนข้อ
ที่ด�ำเนินการได้จริง
๒. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร :
๒.๑ ประกาศผ่านเว็บไซต์/สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/แจ้งผ่านเสียงตามสาย/
Facebook/Line
๒.๒ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน/แถลงข่าว/หน่วยโฆษณาเคลื่อนที่/ลงหนังสือพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์
๒.๓ มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหมู่บ้าน/ชุมชน จัดท�ำสื่อสิ่งพิมพ์ วารสารประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว จัดนิทรรศการ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
๑๘๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๘๒. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไก
๑. รายงานระดับหน่วยงานของรัฐ ตามแบบ ปค.๑ ในการตรวจสอบการปฏิบตั ริ าชการของ
แบบ ปค. ๔ แบบ ปค. ๕ และแบบ ปค. ๖ พร้อมหนังสือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
น�ำส่งรายงานให้ ผู้ก�ำกับดูแล
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๔
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ตัวชี้วัด

การตรวจสอบการประเมิน
๒. เอกสารทีแ่ สดงให้เห็นถึงการให้ภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการและการ
ประชุมสภาท้องถิ่น
๓. เอกสารที่แสดงหรือข้อเท็จจริงที่แสดงได้หรือเห็นถึง
การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๔. รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ: ITA ปี ๒๕๖๓
หรือ ITA ๒๕๖๔
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐
วรรคสอง
๒. พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต� ำ บลและองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๙/๑
๓. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
๒๕๔๐ มาตรา ๔๕/๑
๔. พระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖
๕. หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
๖. หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
๐๘๑๐.๓ /ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๗. หนังสือส�ำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. ๐๐๐๔/ว ๐๐๑๙
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๘. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่ มท
๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๙. หนัง สือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
๐๘๑๐.๓/ว ๑๓๐๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๑๐. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๖๘๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
๑๑. คู่มือการประเมิน ITA ๒๕๖๒/๒๕๖๓ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
แห่งชาติ (ส�ำนักงาน ป.ป.ช.)

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. จัดให้มีมาตรการภายในการควบคุม
ภายในตามมาตรฐานและหลั ก เกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
๒. มี ก ารสนั บ สนุ น ให้ ภ าคประชาชน
มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการตามช่องทางที่สามารถ
ด�ำเนินการได้
๓. มีการส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น
๔. เสริ ม พลั ง การมี สว่ นร่ว มของชุ ม ชน
(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต
๕. เปิดเผยข้อมูลของบุคคลและหน่วยงาน
ตามตั ว ชี้ ITA และลงในเว็ บ ไซต์ ห ลั ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการครบ ๕ ข้อ
๕
๒. ด�ำเนินการ ๔ ข้อ
๓
๓. ด�ำเนินการ ๓ ข้อ
๑
๔. ด�ำเนินการ ๑-๒ ข้อ หรือ ไม่มีการ ๐
ด�ำเนินการ

ค�ำอธิบาย:
๑. ดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมได้ตามตัวชี้วัดที่ ๑๓ ในด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ
๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๒ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
และผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต มาตรา ๑๖ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๓. การมีส่วนร่วม : เช่น การจัดท�ำหรือทบทวน/การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น การด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖
๔. กิจกรรมสาธารณะ เช่น ประเพณี/วันส�ำคัญ/การอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๐

หน่วยที่ ๓ การมีระบบ และกลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน ตัวชี้วัดที่ ๑๘๓ – ๑๘๔ จ�ำนวน ๒ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๑๐ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบ และกลไกในการจัดการกับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการประเมิน
เกีย่ วกับประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ทีจ่ ะต้องท�ำให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มี โดยมีมาตรการ
ในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น
โทร. ๐๘ ๔๙๔๑ ๕๔๑๔
		
๒. นายสุริยะ หินเมืองเก่า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๖ ๔๙๕๑ ๕๘๘๕
		
๓. นายโสพรรณ์ สืบบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๘ ๔๔๙๓ ๔๒๖๘
		
๔. นายโพธิรัตน รัตนพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. ๐๘ ๕๖๖๑ ๑๗๓๑
		
๕. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. ๐๙ ๕๖๖๙ ๓๖๔๕
หมายเลขโทรศัพท์ส�ำนักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒, ๒๓๒๒๑
ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๘๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�ำสัง่ ก�ำหนดหน่วยงาน/มอบหมายผูร้ บั ผิดชอบ
โดยตรงในการด� ำ เนิ น การต่ อ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
และแนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๒. ช่องทางการร้องเรียน
๓. เอกสาร/หลักฐานการประชาสัมพันธ์
๔. เอกสาร/หลักฐานการส่งเรื่องร้องเรียนให้
ผู้รับผิดชอบด�ำเนินการ พร้อมผลการด�ำเนินการ
เรื่องร้องเรียน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือส�ำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๔/
ว ๐๐๑๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๒. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ด่วน ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕ ลงวันที่ ๒๑
มีนาคม ๒๕๖๐

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๘๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบ
และกลไกจัดการกับเรื่องร้องเรียน
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มี ก ารก� ำ หนดหน่ ว ยงานหรื อ มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการด�ำเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียน และแนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. มี ก ารส่ ง เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นให้ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ
ด�ำเนินการ
๓. มี บั ญ ชี เ รื่ อ งร้ อ งเรี ย นและลงรายละเอี ย ด
ในบัญชีครบ ถูกต้อง
๔. ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับ
การแก้ไข
๕. มีการแจ้งผลการด�ำเนินการให้ผู้ร้องเรียน
ทราบ ทั้งด�ำเนินการและไม่ด�ำเนินการแก้ไข
ข้อร้องเรียน
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ตัวชี้วัด

การตรวจสอบการประเมิน
๓. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๑/ว ๖๒๑ ลงวันที่
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๙/
ว ๓๘๙ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๐
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๐๔.๒/๑๐๓๙๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐
๖. คู่ มื อ การประเมิ น ITA ๒๕๖๒/๒๕๖๓
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ส�ำนักงาน ป.ป.ช.)
ค�ำอธิบาย:
ใช้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparence Assessment: ITA)
หมายเหตุ : ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
๑๘๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. มีแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัด ITA
๒. มีการก�ำหนดขั้นตอน วิธีการ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรื่องร้องเรียน หรือการทุจริต
๓. มีการก�ำหนดขั้นตอน วิธีการที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
๔. เอกสาร รายการที่แสดงให้เห็นถึงการด�ำเนิน
การจริงในเชิงประจักษ์
๕. มี ก ารเผยแพร่ ล งเว็ บ ไซต์ ห ลั ก ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติก ารจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ภายใต้
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว ่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และการ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔) ส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. หนังสือส�ำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๔/ว
๐๐๑๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๔. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ด่วน ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕ ลงวันที่ ๒๑
มีนาคม ๒๕๖๐

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๖. มีการด�ำเนินการหรือมีกจิ กรรม ดังต่อไปนีต้ อ่
การทุจริตในหน่วยงาน เช่น เฝ้าระวังการทุจริต
ตรวจสอบการทุจริต ลงโทษทางวินัย
๗. มีการน�ำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ
ทั้ ง ภายใน ภายนอก ไปปรั บ ปรุ ง การท� ำ งาน
เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
เกณฑ์การประเมิน :
๑. ด�ำเนินการ ๖ – ๗ ข้อ
๕
๒. ด�ำเนินการ ๔ - ๕ ข้อ
๓
๓. ด�ำเนินการ ๒ – ๓ ข้อ
๑
๔. ด�ำเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการด�ำเนินการ
๐

๑๘๔. มาตรการภายในเพือ่ ส่งเสริมความโปร่งใส
และป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
๒. มีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม
ในการส่ ง เสริ ม ความโปร่ ง ใสและป้ อ งกั น การ
ทุจริต
๓. มี ม าตรการส่ ง เสริ ม ความโปร่ ง ใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง
๔. มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
๕. มีมาตรการป้องกันการรับสินบน
๖. มี ม าตรการป้อ งกั น การขั ด กั น ระหว่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๗. มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
๘. มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
๙. มี ม าตรการในการสร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก และ
ความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น และข้ า ราชการองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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ตัวชี้วัด

การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๕. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น เกณฑ์การประเมิน :
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๑/ว ๖๒๑ ลงวันที่ ๑. ด�ำเนินการ ๗ – ๙ ข้อ
๕
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗
๒. ด�ำเนินการ ๔ – ๖ ข้อ
๓
๖. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๙/ ๓. ด�ำเนินการ ๑ - ๓ ข้อ
๑
ว ๓๘๙ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๐
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
๗. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๐๔.๒/๑๐๓๙๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐
๘. คู ่ มื อ การประเมิ น ITA ๒๕๖๒/ ๒๕๖๓
ส�ำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ส�ำนักงาน ป.ป.ช.)
ค�ำอธิบาย:
ใช้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparence Assessment: ITA)
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๒๕

หน่วยที่ ๔ การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๑๘๕ – ๑๘๙ จ�ำนวน ๕ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๒๕ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการเชิดชูเกียรติว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์
สุขต่อประชาชนในท้องถิ่นหรือมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและไม่ถูกชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบ
ตัวชี้วัดที่ ๑๘๕ - ๑๘๖ จ�ำนวน ๒ ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น
โทร. ๐๘ ๔๙๔๑ ๕๔๑๔
๒. นายสุริยะ หินเมืองเก่า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๖ ๔๙๕๑ ๕๘๘๕
๓. นายโสพรรณ์ สืบบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๘ ๔๔๙๓ ๔๒๖๘
๔. นายโพธิรัตน รัตนพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. ๐๘ ๕๖๖๑ ๑๗๓๑
๕. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. ๐๙ ๕๖๖๙ ๓๖๔๕
หมายเลขโทรศัพท์ส�ำนักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒, ๒๓๒๒
ตัวชี้วัดที่ ๑๘๗ – ๑๘๙ จ�ำนวน ๓ ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นายณัฐศักย์ ดีศรี 		
หัวหน้าส�ำนักงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
โทร. ๐๘ ๑๑๗๓ ๑๐๙๗
		
๒. นายวรานนท์ สมคิด 		
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ โทร. ๐๖ ๓๑๔๖ ๑๔๙๘
				
หมายเลขโทรศัพท์ส�ำนักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๘
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๘๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
เอกสารหรือหลักฐานหรือรายการทีแ่ สดงให้เห็น
ถึ ง การได้ รั บ รางวั ล หรื อ เชิ ด ชู เ กี ย รติ นั บ รวม
ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ด่วน ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕ ลงวันที๒่ ๑ มีนาคม
๒๕๖๐
๒. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๓๐๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม
๒๕๖๑
๓. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๖๘๑ ลงวันที่
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๘๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบั รางวัล
เชิ ด ชู เ กี ย รติ ห รื อ การรั บ รองว่ า เป็ น องค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้
เกิ ด ประโยชน์ สุ ข ต่ อ ประชาชนตามหน้ า ที่
และอ�ำนาจทีไ่ ด้กำ� หนดไว้จากหน่วยงานต่าง ๆ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ได้รบั รางวัลเชิดชูเกียรติหรือการรับรองว่าเป็น ๕
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้
เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนจ�ำนวน ๓ รางวัล
ขึ้นไป
๒. ได้รบั รางวัลเชิดชูเกียรติหรือการรับรองว่าเป็น ๓
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้
เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนจ�ำนวน ๒ รางวัล
๓. ได้รบั รางวัลเชิดชูเกียรติหรือการรับรองว่าเป็น ๑
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้
เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนจ�ำนวน ๑ รางวัล
๔. ไม่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหรือการรับรองว่า ๐
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีไ่ ด้ปฏิบตั หิ น้าที่
ให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนใด ๆ

ค�ำอธิบาย:
เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงให้ใช้ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ เพื่อให้เกิด
ความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงก�ำหนดให้ได้รับรางวัล หรือการรับรอง หรือการเชิดชูเกียรติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
๑๘๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๘๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูก
หนังสือแจ้งชีม้ ลู ความผิดจากหน่วยงานทีม่ หี น้าที่ ชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบ
ตรวจสอบ เช่ น คณะกรรมการป้ อ งกั น และ เกณฑ์การให้คะแนน:
ปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ (ป.ป.ช.) ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีการถูก
๕
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ชี้มูลความผิด ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ในภาครั ฐ (ป.ป.ท.) ส� ำ นั ก งานการตรวจ ๒. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ก ารถู ก
๐
เงินแผ่นดิน (สตง.) ผูว้ า่ ราชการจังหวัด นายอ�ำเภอ ชี้มูลความผิด ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

14 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๔

ตัวชี้วัด

การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. กฎหมาย ระเบี ย บ หนั ง สื อ ของราชการ
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่น�ำไปสู่การชี้มูลความผิด
ค�ำอธิบาย:
๑. การถูกชี้มูลความผิด: เกิดจากการตรวจสอบการเงินของหน่วยรับตรวจ ซึ่งรวมถึงตรวจการจัดเก็บรายได้ การรับ การใช้จ่าย
การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษา และการบริหาร ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจหรือที่อยู่ใน
ความครอบครองหรืออ�ำนาจใช้จ่ายของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผน
การปฏิบัติราชการหรือไม่ และตรวจว่าการใช้จ่ายเงินหรือการใช้ประโยชน์นั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด เกิดผลสัมฤทธิ์
และมีประสิทธิภาพหรือไม่ รวมตลอดถึงการตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยรับตรวจและแสดงความเห็นต่อผลของการ
ตรวจสอบ และการตรวจสอบอื่น ที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. การชี้มูลความผิด: นอกจากข้อ ๑ แล้ว เป็นเรื่องการบริหารงานบุคคล หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการท้องถิ่นก็ได้
๓. นับเฉพาะกรณีที่มีการแจ้งการถูกชี้มูลความผิดในห้วงระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

ตัวชี้วัดที่ ๑๘๗ – ๑๘๙ จ�ำนวน ๒ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของส�ำนักงาน ป.ป.ช. และมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมาย
ของตัวชีว้ ดั ตาม แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๘๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. เอกสารหรือหลัก ฐานหรือรายการที่ แ สดง
ให้ เ ห็ น ถึ ง การเข้ า ร่ ว มการประเมิ น คุ ณ ธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ของส�ำนักงาน ป.ป.ช. ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสามารถพิมพ์
ออกจากระบบ ITAS
๒. เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน หรือหลักฐานอื่น
เชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๘๗. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เข้ า ร่ ว ม
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสใน
การด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) ของ
ส�ำนักงาน ป.ป.ช.
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
มี ก ารด� ำ เนิ น การเข้ า ร่ ว มการประเมิ น ITA
โดยเข้าลงทะเบียนผ่านระบบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรั บ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment System: ITAS) และด�ำเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลครบทั้ง ๓ กระบวนการ ดังนี้
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ตัวชี้วัด

การตรวจสอบการประเมิน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม
๒๕๖๑
๒. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
ที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
๒. ประกาศของส�ำนักงาน ป.ป.ช. เรือ่ ง การขยาย
ระยะเวลาการด�ำเนินงานตามปฏิทนิ การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
๓. คู่มือกรอบแนวทางการประเมิน ITA ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส�ำนักงาน ป.ป.ช.

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑. มีการเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรูข้ องผูม้ สี ว่ นได้
ส่ ว นเสี ย ภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment: IIT) (ผูด้ แู ลระบบ
ของหน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูลและผู้บริหาร
จะต้องตรวจสอบและอนุมตั ขิ อ้ มูลในระบบ ITAS)
๒. มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล แบบการวั ด การรั บ รู ้ ข อง
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายนอก (External Integrity
and Transparency Assessment : EIT)
(ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูล
และผูบ้ ริหารจะต้องตรวจสอบและอนุมตั ิข้อมูล)
๓. มี ก ารตอบแบบตรวจการเปิ ด เผยข้ อ มู ล
สาธารณะ (Open data Integrity and
Transparency Assessment: OIT) (ผู้ดูแล
ระบบของหน่ ว ยงานเป็ น ผู ้ ก รอกข้ อ มู ล และ
ผู้บริหารจะต้องตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล)
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. มีการลงทะเบียนในระบบ ITAS และด�ำเนินการ ๕
ครบทั้ง ๓ กระบวนการ
๒. ลงทะเบียนในระบบ ITAS และด�ำเนินการ ๓
ไม่ครบทั้ง ๓ กระบวนการ
๓. ลงทะเบียนในระบบ ITAS และไม่ดำ� เนินการต่อ ๑
๔. ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ ITAS
๐

ค�ำอธิบาย:
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเข้าร่วมการประเมิน ITA โดยเข้าลงทะเบียนผ่านระบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment
System: ITAS) และด�ำเนินการครบทั้ง ๓ กระบวนการ ได้แก่ (๑) การส�ำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(Internal Integrity and Transparency Assessment IIT) (๒) การส�ำรวจความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายนอก (External
Integrity and Transparency Assessment: EIT) และ (๓) การตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and
Transparency Assessment: OIT)
๒. คะแนนและระดับผลการประเมิน ITA เป็นเครื่องแสดงความส�ำเร็จในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อป้องกันการทุจริต
๓. เป็นการเข้าร่วมการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๘๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. เอกสาร/หลั ก ฐานที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง การ
เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ของ
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. บันทึกผลคะแนนและข้อเสนอแนะการประเมิน
ITA เสนอผู้บริหารท้องถิ่น
๓. เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน หรือหลักฐานอื่น
เชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม
๒๕๖๑
๒. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
ที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
๓. คะแนน ระดับผลการประเมิน และข้อเสนอ
แนะการประเมิน ITA ในระบบ ITAS ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๘๘. ระดับคะแนนและระดับผลการประเมิน
การเข้ า ร่ ว มการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความ
โปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment:
ITA) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประเมิน
ITA ผ่านระบบ ITAS ได้รับคะแนนและระดับผล
การประเมินตามที่ก�ำหนด
๒. ผลการประเมิน คือ ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม
๑๐๐ คะแนน และระดับผลการประเมิน (Rating
Score) โดยจ�ำแนกออกเป็น ๗ ระดับ ดังนี้
คะแนน
ระดับ
๙๕.๐๐ – ๑๐๐
AA
๘๕.๐๐ – ๙๔.๙๙
A
๗๕.๐๐ – ๘๔.๙๙
B
๖๕.๐๐ – ๗๔.๙๙
C
๕๕.๐๐ – ๖๔.๙๙
D
๕๐.๐๐ – ๕๔.๙๙
E
๐ – ๔๙.๙๙
F
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. คะแนนและระดับผลการประเมิน ITA ได้ ๕
คะแนน ๗๕.๐๐ – ๑๐๐ ระดับ B A และ AA
๒. คะแนนและระดับผลการประเมิน ITA ได้ ๓
คะแนน ๖๕.๐๐ – ๗๔.๙๙ ระดับฺ C
๓. คะแนนและระดับผลการประเมิน ITA ได้ ๑
คะแนน ๕๕.๐๐ – ๖๔.๙๙ ระดับ D
๔. ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ ITAS หรือด�ำเนิน ๐
การไม่ครบถ้วนตามกระบวนการในระบบ ITAS
หรือได้คะแนนและระดับผลการประเมิน ITA ได้
คะแนน ๐ - ๕๔.๙๙ ระดับ E และ F

ค�ำอธิบาย:
๑. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
ได้น�ำผลการประเมิน ITA ไปก�ำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ก�ำหนด
ค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องมีบนั ทึกผลคะแนนและข้อเสนอแนะการประเมิน ITA เสนอผูบ้ ริหารท้องถิน่ และสามารถแสดง
ผลคะแนนและระดับผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๘๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. บันทึก ผลคะแนน OIT ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับจากการประเมิน ITA ที่แสดง
ในระบบ ITAS และความเห็นเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน หรือหลักฐาน
อื่ น เชิ ง ประจั ก ษ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การยกระดั บ
ผลคะแนน ITA
๓. น�ำลงในเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม
๒๕๖๑
๒. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
ที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
๓. คะแนน ระดับผลการประเมิน และข้อเสนอ
แนะการประเมิน ITA ในระบบ ITAS ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๘๙. ระดับคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency
Assessment: OIT) ในการเข้ า ร่ ว มการ
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA)
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มีบันทึก ผลคะแนน OIT ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ได้รบั จากการประเมิน ITA ทีแ่ สดงใน
ระบบ ITAS และความเห็นเสนอผูบ้ ริหารท้องถิน่
๒. มีความเห็น/ข้อสั่งการ ของผู้บริหารท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. มีบนั ทึกผลคะแนน OIT จากการประเมิน ITA ๕
และได้คะแนน ๗๕.๐๐ – ๑๐๐ คะแนน
๒. มีบนั ทึกผลคะแนน OIT จากการประเมิน ITA ๓
และได้คะแนน ๖๕.๐๐ – ๗๔.๙๙ คะแนน
๓. มีบนั ทึกผลคะแนน OIT จากการประเมิน ITA ๑
และได้คะแนน ๕๐.๐๐ – ๖๔.๙๙ คะแนน
๔. มีบนั ทึกผลคะแนน OIT จากการประเมิน ITA ๐
และได้คะแนนต�่ำกว่า ๕๐.๐๐ คะแนน

ค�ำอธิบาย:
๑. เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์หลักของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ในการสื่อสารต่อสาธารณะ
๒. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เป็นแบบวัด
ที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุ
ค�ำอธิบายเพิ่มเติมประกอบค�ำตอบ
๓. คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เป็นคะแนนจากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหาร
เงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต
(ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การด�ำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต) ในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีบันทึกผลคะแนนและข้อเสนอแนะการประเมิน ITA เสนอผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถ
แสดงผลคะแนนและระดับผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๕

หน่วยที่ ๕ การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา จ�ำนวน ๑ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๕ คะแนน (ตัวชี้วัดน�ำร่อง)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นายณัฐศักย์ ดีศรี
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๑๑๗๓ ๑๐๙๗
๒. นางสาวสายสุวรรณ เกตุด�ำ นิติกรปฏิบัติการ โทร. ๐๙ ๘๕๖๙ ๙๓๕๑
หมายเลขโทรศัพท์ส�ำนักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๒๐๗
ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๙๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ตรวจสอบการให้บริการช่องทางแจ้งเบาะแส
ป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล�้ำทางสาธารณะ
ที่ ไ ม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือ
ช่ อ งทางอื่ น เช่ น ทางไปรษณี ย ์ กล่อ งรั บ
ความคิดเห็น เป็นต้น
๒. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการ
ด�ำเนินการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิ บั ติ ง าน และแจ้ ง ข้ อ มู ล ให้ กั บ จั ง หวั ด และ
ให้จงั หวัดรายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นทราบทุก ๆ ๓ เดือน
๓. ตรวจสอบการด� ำ เนิ น การตามมาตรการ
ป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับ
ใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา เช่น รูปถ่าย
การประชุมหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดง
ให้เห็นถึงการด�ำเนินการตามมาตรการดังกล่าว
๔. หลักฐานเกีย่ วกับการด�ำเนินคดีตามกฎหมาย
กั บ ผู ้ ติ ด ตั้ ง ป้ า ยโฆษณาหรื อ สิ่ ง อื่ น ใดที่ รุ ก ล�้ ำ
ทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบั ญ ญั ติ รั ก ษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. พระราชบั ญ ญั ติ ท างหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
(ตัวชี้วัดน�ำร่อง)
๑๙๐. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ก าร
ด�ำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้น
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
เกี่ยวกับป้ายโฆษณา
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. ตรวจสอบการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ตามสายการบั ง คั บ บั ญ ชาในการก� ำ กั บ ดู แ ล
เรื่องการติดป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
๒. มี ก ารจั ด ให้ มี ช ่ อ งทางที่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล�้ำ
ทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเครือข่ายสังคม
ออนไลน์หรือช่องทางอื่น เช่น ทางไปรษณีย์
กล่องรับความคิดเห็น เป็นต้น และมีแนวทาง
การจัดการที่ชัดเจนและรายงานผลการด�ำเนิน
การภายหลังได้รับการแจ้งเบาะแสให้ประชาชน
ผู้แจ้งเบาะแสรับทราบ
๓. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและ
ผู้ประกอบการทราบถึงการกระท�ำอันเป็นการ
ฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา
หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล�้ำทางสาธารณะ
๔. มีการออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือ
สิ่งอื่นใดที่รุกล�้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วย
กฎหมายและมีการจัดเก็บหรือรือ้ ถอนป้ายโฆษณา
หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล�้ำทางสาธารณะ
๕. มี ก ารด� ำ เนิ น การตามกฎหมายกั บ ผู ้ ติ ด ตั้ ง
ป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล�้ำทางสาธารณะ
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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ตัวชี้วัด

การตรวจสอบการประเมิน
๔. หนั ง สื อ ส� ำ นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๕๖๙ ลงวันที่ ๑๐
มกราคม ๒๕๖๒
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๒๒๖.๒/๐๑๐๗๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
๖. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๕๕๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๖. มีการรายงานผลการด�ำเนินการ ตลอดจน
ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ง าน และ
แจ้งข้อมูลให้กบั จังหวัดและให้จงั หวัดรายงานผล
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบทุก ๆ
๓ เดือน
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการครบ ๕ ข้อขึ้นไป
๕
๒. ด�ำเนินการครบ ๔ ข้อ
๓
๓. ด�ำเนินการครบ ๒-๓ ข้อ
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐

ค�ำอธิบาย:
๑. การตรวจสอบการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดตามสายการบังคับบัญชาในการก�ำกับดูแลเรื่องการติดป้ายโฆษณาบนทาง
สาธารณะการรายงานผลการด�ำเนินการ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๕๕๔ ลงวันที่
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๒. การรายงานผลการด�ำเนินการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแจ้งข้อมูลให้กับจังหวัดและให้จังหวัด
รายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบทุก ๆ ๓ เดือน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
๐๘๐๔.๖/ว ๕๕๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด�ำเนินการรายงานครบถ้วน
จึงจะถือว่าได้ว่าได้มีการด�ำเนินการตามข้อนี้แล้ว
หมายเหตุ:
๑. ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ต้องประเมิน
๒. กรณีไม่มีป้ายรุกล�้ำที่สาธารณะให้ได้ ๕ คะแนน กรณีด�ำเนินการตาม ๑ - ๔ ในกรณี ๔. ยกเว้นการรื้อถอนฯ และด�ำเนินการ ๖.
เกี่ยวกับการรายงานผล
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