


แบบประเมิน

ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local Performance Assessment : LPA) 

ประจ�าปี ๒๕๖๓

ด้านที่ ๕ ธรรมาภิบาล

การบริหารราชการ
เพื่อป้องกันการทุจริต

การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน

การมีระบบ และกลไกจัด
การรับเรื่องร้องเรียน

การสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ

เป็นการประยุกต์ใช้จากมาตรฐานความโปร่งใส

ของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือ

ที่มีประสิทธิภาพและปรับบริบทให้เข้ากับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA) ประจ�าปี ๒๕๖๓

ด้านที่ ๕ ธรรมาภิบาล (รวม ๑๑ ข้อ) ข้อ ๑๘๐ - ๑๙๐
จ�านวน ๕๕ คะแนน

เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสร้างจิตส�านึกและตระหนักในการใช้อ�านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
ในท้องถิ่น การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม หรือจริยธรรม และการบริหารราชการท้องถ่ิน ให้โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังการทุจริตและยกย่องบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรมทั้งในและนอก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อ (อปท.) ………………………………………………..………….……..………………………………..…………….
อ�าเภอ ……………………..……………………………… จังหวัด ……………………..………………………………

หัวข้อประเมิน

เมือง
พัทยา

อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. คะแนนที่ได้

ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ คะแนน ร้อยละ

๑. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕

๒. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒

๓. การมีระบบ และกลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒

๔. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒

รวม ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑

ลงชื่อ ................................................................... ผู้รับการประเมิน
      ( ................................................................. )

                                   ปลัด/รองปลัด/ผอ.ส�านัก/กอง ....................................................................

ลงชื่อ                                           หัวหน้าทีมประเมิน  ลงชื่อ                                           ทีมประเมิน
       (......................................................)           (......................................................)

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

วันที่ประเมิน.........../................../..............
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คะแนนเต็ม ๒๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๑ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๑๘๐ – ๑๘๔ จ�านวน ๕ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานโดยการสร้างจิตส�านึกและ 
ความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความโปร่งใสในหน่วยงานของตนเอง

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๘๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. แผน/แนวทางเพื่อการป้องกันและปราบปรามการ

ทจุรติหรอืการส่งเสรมิความโปร่งใสตามหลกัธรรมาภบิาล

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน โดยให้ทีมประเมนิฯ ตรวจสอบในเชิงประจกัษ์ 

(เปิดดูจากระบบจริงในวันตรวจประเมินฯ)

๓. รายงานผลการด�าเนนิการทีเ่สนอต่อผูบ้รหิารท้องถิน่

เพื่อทราบ

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ 

วรรคสอง

๒. พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๙/๑

๓. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 

๒๕๔๐ มาตรา ๔๕/๑ 

๔. หนังสือส�านักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๔/ว ๐๐๑๙ 

ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่ มท 

๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 

๐๘๑๐.๓/ว ๑๓๐๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๗. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด 

ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๖๘๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

๘. คู่มือการประเมิน ITA ๒๕๖๒ ส�านักงาน ป.ป.ช.

๑๘๐. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท�า

แผน/แนวทางเพ่ือการป้องกันและปราบปราม

การทจุรติหรอืการส่งเสรมิความโปร่งใสตามหลัก

ธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มกีารจดัท�าแผนปฏิบตักิารป้องกนัการทจุรติ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

๒. มีรายงานผลการประเมินตนเอง (Self  

Assessment Report : SAR)

๓. มีการประกาศให้ประชาชนได้ทราบถึงแผน

ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 

๒๕๖๔) และเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. มีการก�าหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ

๕. มกีารด�าเนนิการจรงิท่ีเป็นรปูธรรม อย่างน้อย  

๕ ตัวชี้วัด

เกณฑ์การให้คะแนน : 

๑. ด�าเนินการครบ ๕ ข้อ

๒. ด�าเนินการ ๔ ข้อ

๓. ด�าเนินการ ๓ ข้อ

๔. ด�าเนนิการ ๑ – ๒ ข้อหรอืไม่มกีารด�าเนนิการ

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :

๑. ITA : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparence Assessment)
ตัวชี้วัดการประเมิน ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่/ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ/ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อ�านาจ/ตัวชี้วัดที่ ๔ 

การใช้ทรัพย์สินของราชการ/ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต/ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการด�าเนินงาน/ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร/ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการท�างาน/ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล/ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

๒. ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�านักงาน ป.ป.ช.) : การจัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประกอบด้วย มิติที่ ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาท
และการมส่ีวนร่วมของภาคประชาชน และมติิที ่๔ การเสรมิสร้างและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏบัิตริาชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๓. ช่องทางในการสือ่สาร เช่น หนงัสอืพมิพ์ วารสารรายการโทรทัศน์ วทิย ุหอกระจายข่าว ป้ายประชาสมัพนัธ์ สือ่ออนไลน์ Facebook Line ฯลฯ
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการจัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และหรือ (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔) 

กรณีมีการด�าเนินการจริงที่เป็นรูปธรรม อย่างน้อย ๕ ตัวชี้วัด ก็ถือว่าเข้าองค์ประกอบตามเกณฑ์การด�าเนินการที่ก�าหนดไว้
๕. ITA : ตัวชี้วัดที่ ๕ และ ๙
๖. เป็นมิติที่ ๑ และ ๒ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

๑๘๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๒. การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิ

งานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparence 
Assessment : ITA) 

๓. เอกสาร รายการทีแ่สดงให้เหน็ถงึการด�าเนนิการจรงิ
ในเชิงประจักษ์

๔. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน โดยให้ทีมประเมนิฯ ตรวจสอบในเชิงประจกัษ์ 
(เปิดดูจากระบบจริงในวันตรวจประเมินฯ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนังสือส�านักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. ๐๐๐๔/ว ๐๐๑๙ 
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕ ลงวันที่ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๑๓๐๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๖๘๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

๕. คู่มือการประเมิน ITA ๒๕๖๒ ส�านักงาน ป.ป.ช.
ค�าอธิบาย :

๑. คุณธรรม หมายถึง ความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นใน
จิตใจจนเกิดจิตส�านึกที่ดี มีความกตัญญู เป็นต้น

๒. จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตามความ
ดีงามแห่งคุณธรรมนั้น (เป็นมิติที่ ๒ การบริหารราชการ
เพ่ือป้องกันการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต ของ ป.ป.ช.)

๓. ITA : ตัวชี้วัดที่ ๑, ๙ และ ๑๐
๔. เป ็นมิติที่  ๒ ของคณะกรรมการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

๑๘๑. กิจกรรมการบริหารราชการเพ่ือป้องกัน
การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มีกิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่องบุคคล
ต้นแบบด้านคณุธรรม จรยิธรรมในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

๒. กิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่องบุคคล
ต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคล
ต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

๔. มีการแสดงเจตจ�านงทางการเมืองในการ 
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

๕. มาตรการการใช้ดลุยพนิจิและใช้อ�านาจหน้าที่
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๖. มีการเชิดชูเกียรติแก ่หน่วยงาน/บุคคล 
ในการด�าเนนิกจิการการประพฤตปิฏบิตัตินให้เป็น
ที่ประจักษ์

๗. มีมาตรการจัดการในกรณีได ้ทราบหรือ 
รับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต

๘. มีการเผยแพร่กิจกรรมการบริหารราชการ 
เพื่อป ้องกันการทุจริตขององค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�าเนินการ ๗-๘ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๕-๖ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๒-๔ ข้อ
๔. ด�าเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๒
๑

๑๘๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. มปีระกาศหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัคุณธรรม และจรยิธรรม
๒. มีจัดท�าประกาศหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อบังคับว่าด้วย

จรรยาข้าราชการ
๓. มีโครงการในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. รายงานผลการด�าเนินการที่ เสนอต่อผู ้บริหาร 

ท้องถิ่นเพื่อทราบ  
๕. เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๘๒. การจัดท� ามาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. จัดท�าประกาศหลักเกณฑ์เก่ียวกับคุณธรรม
และจริยธรรมของหน่วยงาน

๒. มีการน�าประกาศหลักเกณฑ ์ เ ก่ียวกับ
คณุธรรมและจริยธรรม มาใช้บังคบักบัข้าราชการ/
พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนต�าบล/ลูกจ้าง
ประจ�า และพนักงานจ้าง
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ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคลส่วนท้องถิน่ 

พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. ประกาศ ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและ

จรยิธรรมของข้าราชการ พนกังาน และลกูจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๖

๓. แนวทางการจัดท�ามาตรฐานทางคุณธรรมและ
จรยิธรรมของข้าราชการ พนกังาน และลกูจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. ข้าราชการ/พนักงานเทศบาล/พนักงาน 
ส่วนต�าบล/ลกูจ้างประจ�าและพนกังานจ้าง ลงนาม
รบัทราบทุกคน ตามประกาศหรอืนโยบายคณุธรรม
และจริยธรรม

๔. จัดท�าแนวทางการปฏิบัติงานตามประกาศ
คุณธรรมและจริยธรรม

๕. มีจดัท�าประกาศหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัข้อบงัคบั
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการและข้าราชการ/พนักงาน
เทศบาล/พนักงานส่วนต�าบล/ลูกจ้างประจ�า และ
พนักงานจ้าง ลงนามรับทราบทุกคน 

๖. มีการขับเคลื่อนโดยก�าหนดให้มีโครงการ 
หรือกิจกรรมที่ด�าเนินการคุณธรรมและจริยธรรม
จริง อย่างน้อย ๓ โครงการ หรือ ๓ กิจกรรมและ
แสดงผลการด�าเนินงานดังกล่าวให้สาธารณชน 
รับทราบทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�าเนินการครบ ๖ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๔ - ๕ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๒ – ๓ ข้อ    
๔. ด�าเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย :
๑. กรณีจัดท�า ๑ โครงการ อาจมีหลายกิจกรรมก็ได้
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดท�าและด�าเนินการโครงการ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่มีลักษณะเป็นการสร้างจิตส�านึก                 

ในการปฏิบัติหน้าที่หรือกิจกรรมที่ท�าให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีตลอดจนการจัดท�าโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ที่ด�าเนินการ                       
โดยข้าราชการ/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนต�าบล/ลูกจ้างประจ�า และพนักงานจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. คุณธรรม หมายถึง ความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจจนเกิดจิตส�านึกที่ดี มีความกตัญญู เป็นต้น
๔. จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตามความดีงามแห่งคุณธรรมนั้น
๕. จรรยา/จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก�าหนดข้ึน เพื่อรักษาและส่งเสริม                  

เกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิกในองค์กร อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือไม่ก็ได้
๖. ITA : ตัวชี้วัดที่ ๙ และ ๑๐
๗. เป็นมิติที่ ๑ และ ๒ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

๑๘๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชัน
๒. มีโครงการในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. รายงานผลการด�าเนินการที่ เสนอต่อผู ้บริหาร 

ท้องถิ่นเพื่อทราบ  
๔. ตรวจสอบการให้บริการช่องทางเว็บไซต์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๘๓. การส่งเสรมิคุณธรรมและจริยธรรม รวมถงึ 
การป้องกันการกระท�าผิดจริยธรรม
มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มีการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและ 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

๒. มแีผนการเสรมิสร้างวนิยัคณุธรรม จริยธรรม 
และป้องกันการทุจริต

๓. มีการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการ
ป้องกันการทุจริตของอ�าเภอ/จังหวัด
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ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคลส่วนท้องถิน่ 

พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. ประกาศ ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและ

จรยิธรรมของข้าราชการ พนกังาน และลกูจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๖

๓. แนวทางการจัดท�ามาตรฐานทางคุณธรรมและ
จรยิธรรมของข้าราชการ พนกังาน และลกูจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. มีการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมป้องกัน
การทุจริตของหน่วยงานราชการ (มิใช่อ�าเภอ/
จงัหวดั) รฐัสาหกจิ มหาวทิยาลยั วทิยาลยั โรงเรยีน 
องค์การมหาชน สมาคม มลูนธิ ิองค์กรภาคประชา
สังคม ฯลฯ

๕. มีการเข้าร่วมโครงการป้องกันการทุจริตของ 
ป.ป.ช., ป.ป.ท. หรือ สถาบันพระปกเกล้า

๖. มีการจัดท�ารายงานผลด้านการส่งเสริม
คณุธรรมและจรยิธรรมทีผู้่บรหิารท้องถ่ินรบัทราบ 

๗. มีการประชาสัมพันธ ์ผลการด�าเนินการ 
ด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�าเนินการครบ ๗ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๕ - ๖  ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๓ - ๔ ข้อ
๔. ด�าเนินการน้อยกว่า ๓ ข้อ หรือไม่มีการ

ด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย :
๑. คุณธรรม หมายถึง ความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจจนเกิดจิตส�านึกที่ดี มีความกตัญญู เป็นต้น
๒. จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตามความดีงามแห่งคุณธรรมนั้น
๓. จรรยา/จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก�าหนดข้ึน เพื่อรักษาและส่งเสริม                 

เกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิกในองค์กร อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้
๔. ITA : ตัวชี้วัดที่ ๕, ๙ และ ๑๐
๕. เป็นมิติที่ ๑ และ ๒ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

๑๘๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. โครงการ/กิจกรรมในข ้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการสร้าง

และพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย เช่น รูปถ่าย รายงาน
การประชุม หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นที่แสดงว่าได้จัด
กิจกรรมดังกล่าวจริง ฯลฯ

๓. มต ิก. จังหวัด หรือหนังสอื/ค�าสัง่ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับการด�าเนินการทางวินัย

๔. รายงานผลการด�าเนินการที่ เสนอต่อผู ้บริหาร 
ท้องถิ่นเพื่อทราบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคลส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ. ๒๕๔๒

๒. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บคุคลส่วนท้องถิน่ เรือ่งก�าหนดมาตรฐานกลาง การบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔

๑๘๔. การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการ            
รักษาวินัย
มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. การจัดท�าป้าย/แผ่นพับ หรือรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

๒. การจัดท�าและเผยแพร่ประมวลจริยธรรม 
ให้ข้าราชการทราบและถือปฏิบัติ

๓. การอบรมหรอืฝึกอบรมเพ่ือสนบัสนนุส่งเสรมิ
ให้ข้าราชการปฏิบตัติามระเบยีบระเบยีบแบบแผน
หรือวินัยของข้าราชการ

๔. การจัดกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างและ
พัฒนาทัศนคติ จิตส�านึกและพฤติกรรมของ
ข้าราชการให้ไปในทางที่มีวินัย

๕. ในรอบปี ไม่มีข ้าราชการถูกด�าเนินการ 
ทางวินัย
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ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๓. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส ่วนต�าบล/               
พนักงานเทศบาล/ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรือ่งหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคล
ขององค์การบริหารส่วนต�าบล/เทศบาล/องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ของจังหวัดนั้น ๆ)

๔. ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการ/พนักงาน
เทศบาล/พนักงานส่วนต�าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับวินัยการรักษาวินัย และการด�าเนินการทางวินัย

๕. ประกาศคณะกรรมการข ้าราชการ/พนักงาน
เทศบาล/พนักงานส่วนต�าบล เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไข
ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดนั้น ๆ 

เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�าเนินการครบ ๕ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๓ – ๔ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๒ ข้อ
๔. ด�าเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย : ๑. ข้าราชการ หมายถึง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนต�าบล/พนักงานเมืองพัทยา/
ลูกจ้างประจ�า และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด

๒. การด�าเนินการทางวินัย หมายถึง การที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีค�าสั่ง ลงโทษ หรืองดโทษ รวมถึงการว่ากล่าว
ตักเตือนเป็นหนังสือด้วย อันเนื่องมาจากการด�าเนินการทางวินัยตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วน
ต�าบล/พนักงานเมืองพัทยา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนั้น 
(ไม่นับการว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ)

๓. ตามข้อ ๒ กรณีการว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ โดยอ�านาจทางบริหารของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เข้า 
ตามข้อ ๒ ถือได้ว่ายังไม่ถูกด�าเนินการทางวินัย

๔. TA : ตัวชี้วัดที่ ๕, ๙ และ ๑๐
๕. เป็นมิติที่ ๓ และ ๔ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ข้อ ๑๘๕ – ๑๘๖ จ�านวน ๒ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส�าคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยยึดหลัก “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”  
เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด�าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เป็นการส่งเสริมบทบาท เสริมพลังการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๘๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�าสัง่/ประกาศจดัตัง้ศนูย์ฯ พร้อมแต่งตัง้เจ้าหน้าที ่ทีเ่ป็น

ปัจจุบัน
๒. เอกสารที่เผยแพร่ในศูนย์ฯ ประกอบด้วยกฎหมายจัด

ตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท กฎหมายกระจาย
อ�านาจ แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี/ 
เพิม่เตมิ งบประมาณรายจ่ายอืน่ ๆ และรายงานการประชุมสภา
ท้องถิ่น

๓. สถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และสรุปผลเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น

๔. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการรับฟังความคิดเห็นการรับ
และตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน

๑๘๕. การส่งเสรมิบทบาทและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน (Participation)
มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบที่
เป็นปัจจุบนัในศนูย์ข้อมลูข่าวสารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการอ�านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ�านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
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๕. หลกัฐานทีม่กีารแสดงให้เหน็ถงึการส่งเสรมิให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๒. หนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ที ่มท ๐๘๐๘.๒/

ว ๖๗๐ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๐
๓. หนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ที ่มท ๐๘๐๑.๓/

ว ๔๓๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๔. หนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ที ่มท ๐๘๐๑.๓/

ว ๘๕๔ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 

๐๘๐๑.๓/ว ๑๑๑๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 

๐๘๑๐.๗/ว ๑๐๔๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

๓. มีการรับฟังความคิดเห็นการรับและ

ตอบสนองเรื่องร ้องเรียน/ร ้องทุกข์ของ

ประชาชน
๔. มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม

บรหิารกจิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๕. มกีารเกบ็สถติผู้ิมารบับรกิารศนูย์ข้อมูล

ข่าวสาร และสรุปผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�าเนินการครบ ๕ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๔ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๓ ข้อ
๔. ด�าเนินการ ๑-๒ ข้อ หรือ ไม่มีการ

ด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย :
๑. การจดัให้มแีละเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร ในช่องทางทีเ่ป็นการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มส่ีวนร่วมตรวจสอบการปฏบิตัริาชการ

ตามอ�านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้ทกุข้ันตอนน้ัน อย่างน้อยต้องมเีอกสารทีเ่ผยแพร่ในศนูย์ฯ ประกอบด้วยกฎหมายจดัตัง้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท กฎหมายกระจายอ�านาจ แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี/เพิ่มเติม งบประมาณ
รายจ่ายอื่น ๆ และรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น หากขาดเอกสารใด เอกสารหนึ่งไม่นับเป็นจ�านวนข้อที่ด�าเนินการได้จริง

๒. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร : 
๒.๑ ประกาศผ่านเวบ็ไซต์/สือ่สงัคมออนไลน์ (Social Media) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่/แจ้งผ่านเสยีงตามสาย/ Facebook)/Line
๒.๒ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน/แถลงข่าว/หน่วยโฆษณาเคลื่อนที่/ลงหนังสือพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์
๒.๓ มีบอร์ดประชาสมัพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามหมูบ้่าน/ชุมชน จดัท�าสือ่สิง่พมิพ์ วารสารประชาสมัพนัธ์ จดหมายข่าว 

จัดนิทรรศการ
๓. ITA : ตัวชี้วัดที่ ๕, ๖, ๗, ๘, ๙ และ ๑๐
๔. เป็นมิติที่ ๓ และ ๔ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

๑๘๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานระดับหน่วยงานของรัฐ ตามแบบ ปค.๑ แบบ ปค. ๔  

แบบ ปค. ๕ และแบบ ปค. ๖ พร้อมหนังสือน�าส่งรายงาน 
ให้ผู้ก�ากับดูแล

๒. เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการให้ภาคประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการและการประชุม
สภาท้องถิ่น

๓. เอกสารที่แสดงหรือข้อเท็จจริงที่แสดงได้หรือเห็นถึงการ 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ปี ๒๕๖๒
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคสอง
๒. พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๙/๑

๑๘๖. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มีการจัดวางระบบและรายงานการ
ควบคมุภายในตามทีค่ณะกรรมการตรวจเงนิ
แผ่นดินก�าหนด

๒. มีการสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่สามารถด�าเนินการได้

๓. มีการส่งเสรมิบทบาทการตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น

๔. เสริมพลังการมีส ่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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๓. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
มาตรา ๔๕/๑

๔. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖

๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ 
ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

๖. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/
ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๗. หนังสือส�านักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. ๐๐๐๔/ ว ๐๐๑๙ ลงวัน
ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

๘. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วน ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕ ลงวันที่  ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

๙. หนังสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ที ่มท ๐๘๑๐.๓/
ว ๑๓๐๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๑๐. หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ดุ ที ่มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๖๘๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

๑๑. คู่มือการประเมิน ITA ๒๕๖๒ ส�านักงาน ป.ป.ช.

๕. เปิดเผยข้อมูลของบุคคลและหน่วยงาน
ตามตัวชี้วัดที่ ๙ ITA ครบถ้วนทุกตัวชี้วัดย่อย

เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. ด�าเนินการครบ ๕ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๔ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๓ ข้อ
๔. ด�าเนินการ ๑-๒ ข้อ หรือ ไม่มีการ

ด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย :
๑. ดูค�าอธิบายเพิ่มเติมได้ตามข้อ ๑๓-๑๔ ในด้านที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการ
๒. พระราชบญัญัติการจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด  ๒ การมส่ีวนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการ 

ในการป้องกนัการทจุรติ มาตรา ๑๖ เพือ่ให้เกดิความโปร่งใสในการจดัซือ้จดัจ้างภาครฐั  ให้หน่วยงานของรฐัจดัให้ภาคประชาชนมส่ีวนร่วม 
ในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

๓. การมส่ีวนร่วม : เช่น การจดัท�าหรอืทบทวน/การเพิม่เตมิแผนพฒันาท้องถิน่ การด�าเนนิการตามพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖ 

๔. กิจกรรมสาธารณะ เช่น ประเพณี/วันส�าคัญ/การอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
๕. ITA : ตัวชี้วัดที่ ๕, ๘, ๙ และ ๑๐
๖. เป็นมิติที่ ๓ และ ๔ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๓ การมีระบบ และกลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน ข้อ ๑๘๗ – ๑๘๘ จ�านวน ๒ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบ และกลไกในการจัดการกับเรื่องร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ท่ีจะต้องท�าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มี และจะต้องสร้างความเชื่อมั่น
ให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียน เมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๘๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�าสัง่ก�าหนดหน่วยงาน/มอบหมายผูร้บัผดิชอบโดยตรง

ในการด�าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน และแนวปฏิบัติจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ช่องทางการร้องเรียน
๓. เอกสาร/หลักฐานการประชาสัมพันธ์  

๑๘๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบ
และกลไกจัดการกับเรื่องร้องเรียน
มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มีการก�าหนดหน่วยงานหรือมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการด�าเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียน และแนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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๔. เอกสาร/หลักฐานการส่งเรื่องร้องเรียนให้ผู้รับผิดชอบ

ด�าเนินการ พร้อมผลการด�าเนินการเรื่องร้องเรียน    

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนังสือส�านักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๔/ว ๐๐๑๙ ลง

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ท่ี มท 

๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

๓. หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี 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. คู่มือการประเมิน ITA ๒๕๖๒ ส�านักงานคณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ (ส�านกังาน ป.ป.ช.) 

ค�าอธิบาย :

๑. ITA : ตัวชี้วัดที่ ๕, ๘, ๙ และ ๑๐

๒. เป็นมิติที่ ๓ และ ๔ ของคณะกรรมการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

๒. มีการส่งเรื่องร้องเรียนให้ผู ้รับผิดชอบ

ด�าเนินการ

๓. มีบัญชีเรื่องร้องเรียนและลงรายละเอียด

ในบัญชีครบ ถูกต้อง

๔. ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน           

ได้รับการแก้ไข

๕. มีการแจ้งผลการด�าเนินการให้ผู้ร้องเรียน

ทราบ ทั้งด�าเนินการและไม่ด�าเนินการแก้ไข              

ข้อร้องเรียน

๖. มีการด�าเนินการหรือมีกิจกรรม ดังต่อไป

นี้ต่อการทุจริตในหน่วยงาน เช่น เฝ้าระวังการ

ทุจริต ตรวจสอบการทุจริต ลงโทษทางวินัย 

๗. มีการน�าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจ

สอบทัง้ภายใน ภายนอก ไปปรบัปรงุการท�างาน            

เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เกณฑ์การประเมิน : 

๑. ด�าเนินการ ๖ – ๗ ข้อ

๒. ด�าเนินการ ๔ - ๕ ข้อ

๓. ด�าเนินการ ๒ – ๓ ข้อ

๔. ด�าเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการด�าเนินการ

๕

๓

๑

๐

๑๘๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. มีแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัด ITA

๒. มีการก�าหนดขั้นตอน วิธีการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรื่องร้องเรียน หรือการทุจริต

๓. มีการก�าหนดขั้นตอน วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ
สอบการปฏิบัติงาน

๔. เอกสาร รายการที่แสดงให้เห็นถึงการด�าเนินการจริง
ในเชิงประจักษ์

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริตภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. หนังสือส�านักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๔/ว ๐๐๑๙  
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

๕. หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท 
๐๘๐๔.๑/ว ๖๒๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗

๑๘๘. มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

๒. มีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วน
ร่วม

๓. มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง

๔. มมีาตรการจดัการเรือ่งร้องเรียนการทุจรติ
๕. มีมาตรการป้องกันการรับสินบน

๖. มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผล
ประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๗. มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

๘. มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

๙. มมีาตรการในการสร้างจติส�านกึและความ
ตระหนกัแก่บคุลากรทัง้ผูบ้รหิารท้องถิน่ สมาชกิ
สภาท้องถ่ิน และข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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๖. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๙/ว ๓๘๙  

ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๐

๗. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๒/ 

๑๐๓๙๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐

๘. คูม่อืการประเมนิ ITA ๒๕๖๒ ส�านกังาน คณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ (ส�านกังาน ป.ป.ช.)

เกณฑ์การประเมิน : 

๑. ด�าเนินการ ๘ – ๙ ข้อ

๒. ด�าเนินการ ๖ – ๗  ข้อ

๓. ด�าเนินการ ๓ - ๕ ข้อ

๔. ด�าเนนิการ ๑ – ๒ หรอืไม่มกีารด�าเนนิการ

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย :
๑. ITA : ตัวชี้วัดที่ ๕, ๗, ๙ และ ๑๐
๒. เป็นมิติที่ ๓ และ ๔ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๔ การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ข้อ ๑๘๙ – ๑๙๐ จ�านวน ๒ ข้อ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการเชิดชูเกียรติ เพราะมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและไม่ถูก 
ชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบ

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๘๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๒. เอกสารหรอืหลกัฐานหรอืรายการทีแ่สดงให้เหน็ถงึ

การด�าเนนิการจรงิในเชงิประจกัษ์ (ตามวธิกีารด�าเนนิการ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. หนังสือส�านักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. ๐๐๐๔/ว ๐๐๑๙ 
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

๒. หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ด่วน ที ่มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕ ลงวันที่ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๑๓๐๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๖๘๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

๕. คู่มอืการประเมนิ ITA ๒๕๖๒ ส�านกังาน คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

๑๘๙. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าร่วมการ
ประกวดเพื่อรับรางวัล ด้านธรรมมาภิบาล และ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมจาก
หน่วยงานต่าง ๆ
มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มีการสมัครเข้าร่วมการประกวดและมีการ
ประเมินจริง

๒. มีการสมัคร แต่ไม่ได้รับการประเมินหรือไม่มี
การสมัคร

๓. ได้รับรางวัลระดับอ�าเภอ/จังหวัด
๔. ได้รับรางวัลระดับเขต/ภาค
๕. ได้รับรางวัลระดับประเทศ ระหว่างประเทศ 

หรือในลักษณะทวิภาคี/พหุพาคี
เกณฑ์การให้คะแนน :

๑. ด�าเนินการ ๔-๕ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๓ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๑-๒ ข้อ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย :
๑. การได้รับรางวัลระดับระดับประเทศ ระหว่างประเทศ หรือในลักษณะทวิภาคี/พหุพาคี ถือว่าเป็นการด�าเนินการ ๔-๕ ข้อ แม้ว่า 

จะไม่ได้ด�าเนินการในข้ออื่น ๆ ก็จะได้ ๕ คะแนน
๒. การได้รับรางวัลระดับเขต/ภาค ถือว่าเป็นการด�าเนินการ ๓ ข้อ แม้ว่าจะไม่ได้ด�าเนินการในข้ออื่น ๆ ก็จะได้ ๓ คะแนน
๓. เป็นมิติที่ ๒ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้



แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๓12

๑๙๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
หนังสือแจ้งชี้มูลความผิดจากหน่วยงานที่มีหน้าท่ี 

ตรวจสอบ เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ส�านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ�าเภอ 
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. กฎหมาย ระเบียบ หนังสือของราชการที่เก่ียวกับ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีน�าไปสู่
การชี้มูลความผิด

๑๙๐. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ถกูชีมู้ลความผดิ
จากหน่วยตรวจสอบ

เกณฑ์การให้คะแนน :
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีการถูกชี้มูล

ความผิด
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการถูกชี้มูล

ความผิด

๕

๐

ค�าอธิบาย :
๑. การถูกชี้มูลความผิด : เกิดจากการตรวจสอบการเงินของหน่วยรับตรวจ ซึ่งรวมถึงตรวจการจัดเก็บรายได้ การรับ การใช้จ่าย                  

การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษา และการบริหาร ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจหรือที่อยู่ในความครอบครอง
หรืออ�านาจใช้จ่ายของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติราชการหรือไม่                  
และตรวจว่าการใช้จ่ายเงินหรือการใช้ประโยชน์นั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพหรือไม่รวมตลอด
ถึงการตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยรับตรวจและแสดงความเห็นต่อผลของการตรวจสอบ และการตรวจสอบอ่ืนท่ีก�าหนดไว้ใน 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. การชี้มูลความผิด : นอกจากข้อ ๑ แล้ว เป็นเรื่องการบริหารงานบุคคล หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการท้องถิ่นก็ได้
๓. นับเฉพาะกรณีที่มีการแจ้งการถูกชี้มูลความผิดในห้วงระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้านที่ ๕ ธรรมาภิบาล ข้อ ๑๘๐ - ๑๙๐

หน่วยที่ ๑ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๑๘๐-๑๘๑
หน่วยที่ ๒ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชน ข้อ ๑๘๕-๑๘๖
หน่วยที่ ๓ การมีระบบ และกลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน ข้อ ๑๘๗-๑๘๘
หน่วยที่ ๔ การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ข้อ ๑๘๙-๑๙๐

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ :  ๑. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ   ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น 
                                                             โทร. ๐๘ ๔๙๔๑ ๕๔๑๔
                  ๒. นายสุริยะ หินเมืองเก่า            หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการบริหารจัดการท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๑๙๐๒ ๔๓๗๕
                  ๓. นายไพศาล พันธุระ                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. ๐๘ ๔๓๙๙ ๔๒๖๓
                                                             โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒,๒๓๒๒
                  ๔. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ        พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. ๐๙ ๕๖๖๙ ๓๖๔๕

หน่วยที่ ๑  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๑๘๒-๑๘๔

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ส�านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ :  ๑. นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์             ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๙๕๖๙ ๑๓๐๓
                  ๒. นายมนู โชติเสน                    ผู้อ�านวยการกลุ่มงานมาตรฐานวินัยบุคคลส่วนท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๙๙๖๙ ๒๕๓๘
                  ๓. นางสาวสิริรัตน์ แตงรอด          นิติกรปฏิบัติการ โทร. ๐๘ ๔๗๐๖๐๗๖๓
                                                             โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๓๓

ข้อ การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้




