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แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA) ประจ�าปี ๒๕๖๑

ด้านที่ ๕ ธรรมาภิบาล (รวม ๑๓ ข้อ) 

เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ความส�าคญักบัการด�าเนนิงานตามหลักธรรมาภบิาล โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
            การสร้างความโปร่งใส และการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในทกุรูปแบบ

ชื่อ อปท. (อบจ./เทศบาล/อบต.) ………….……..…………………………..………………
อ�าเภอ ……………………..……………………………… จังหวัด ……………………..………………………………

หัวข้อประเมิน จ�านวนข้อ คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

คะแนน %

๑. นโยบายและการจัดกิจกรรม
๒. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วม
๓. มาตรฐานการให้บริการ
๔. การมีระบบ/กลไกจัดการกับเรื่องร้องเรียน
๕. การถูกชี้มูลความผิด

๕
๓
๒
๒
๑

๒๕
๑๕
๑๐
๑๐

รวม ๑๓ ๖๕

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

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

ลงชื่อ                                           ทีมประเมิน  ลงชื่อ                                           ทีมประเมิน
       (......................................................)           (......................................................)
ลงชื่อ                                           ทีมประเมิน  ลงชื่อ                                           ทีมประเมิน
       (......................................................)           (......................................................)
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คะแนนเต็ม ๒๕

คะแนนที่ได้

หมวด ๑ นโยบายและการจัดกิจกรรม
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑.๑ ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
๑) แผน/นโยบายเพือ่ป้องกนัและปราบปราม

การทุจริต/การส่งเสริมความโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒) รายงานผลการด�าเนินกิจกรรม/โครงการ
๓) รูปภาพการด�าเนินงาน
๔) หลักฐานการรายงานผลการด�าเนินงาน

ให้กับผู้บริหาร
- หนังสือ สถ. ด่วน ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕ 
ลว ๒๑ ม.ีค. ๖๐ เร่ือง การจดัท�าแผนปฏบิติัการ
ป้องกันการทจุริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

๑.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท�าแผน/
แนวทางเพือ่การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
หรอืการส่งเสรมิความโปร่งใสตามหลักธรรมาภบิาล
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

เกณฑ์การให้คะแนน : 

มกีารด�าเนนิการจดัท�าแผน/แนวทางเพือ่ป้องกนั
และปราบปรามการทจุริต/การส่งเสรมิความโปร่งใส
ตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
มีการด�าเนินการตามแผนหรือแนวทางฯ มีการ
รายงานผลการด�าเนินงานให้กับผู ้บริหารและ
ประชาชนทราบ

๕

มกีารด�าเนนิการจดัท�าแผน/แนวทางเพือ่ป้องกนั
และปราบปรามการทจุริต/การส่งเสรมิความโปร่งใส
ตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
มีการด�าเนินการตามแผนหรือแนวทางฯ

๓

มกีารด�าเนนิการจดัท�าแผน/แนวทางเพือ่ป้องกนั
และปราบปรามการทจุริต/การส่งเสรมิความโปร่งใส
ตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

๑

ไม่มีการด�าเนินการ ๐

๑.๒ ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
๑) กิจกรรม/โครงการในการส ่งเสริม/    

ปลูกจิตส�านึกให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

๒) รูปกิจกรรม/โครงการตามข้อ ๑)
๓) การรายงานผลการด�าเนินการ

๑.๒ กิจกรรมที่องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ่ิน 
ด�าเนินการเพื่อการสร้างความโปร่งใส ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

เกณฑ์การให้คะแนน :
๕ กิจกรรมขึ้นไป
๓ - ๔ กิจกรรม
๑ - ๒ กิจกรรม
ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑.๓ ตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร เช่น
๑) หลักฐานช่องทางและเน้ือหาในการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ
๒) ช่องทางในการสื่อสารหมายถึง ช่องทาง 

ในการสื่อสารต่าง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ ์
รายการโทรทัศน ์ วิทยุ  หอกระจายข ่าว  
ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ 
(Social Media) วารสาร ฯลฯ  

๑.๓ ช่องทางที่องค ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด�าเนินการเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์การให้ 
ความส�าคัญกับการสร้างความโปร่งใสตามหลัก 
ธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เกณฑ์การให้คะแนน :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด�าเนินการ 

เพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การให้ความส�าคัญกับ
ความโปร่งใสตามหลกัธรรมาภบิาลต้ังแต่ ๔ ช่องทาง
ขึ้นไป

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด�าเนินการ 
เพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การให้ความส�าคัญกับ 
ความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ๓ ช่องทาง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด�าเนินการ 
เพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การให้ความส�าคัญกับ
ความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ๑-๒ ช่องทาง 

ไม่มีการด�าเนินการ

๕

๓

๑

๐

๑.๔ ตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร เช่น
- แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
- ภาพถ่ายการด�าเนินการ

ค�าอธิบาย
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนหรือยกย่อง

บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมต้องมี
การด�าเนนิการจรงิ เช่น มกีารต้ังคณะกรรมการ
คัดเลือกมีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 
มีหลักฐานของการเป็นบุคคลต้นแบบซึ่งเป็น
ที่ประจักษ์ เป็นต้น

- การสนับสนนุ หมายถงึ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ไม่ได้จดักิจกรรมเองแต่สนับสนุนหน่วย
งานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบ
ด้านคุณธรรมจริยธรรมภายนอกองค์กร
หรือในองค์กร

๑.๔ กิจกรรมที่องค ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่งเสริมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
 
เกณฑ์การให้คะแนน :    

มีกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนหรือยกย่อง
บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมทั้งภายใน 
และภายนอกองค์กร

มีกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนหรือยกย่อง
บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมภายนอก
องค์กรหรือในองค์กร

สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคล
ต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม

ไม่มีการด�าเนินการ

๕

๓

๑

๐
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การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑.๕ ตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร เช่น
- หนังสือสมัคร/เอกสารประกอบการสมัคร

เข้าร่วมโครงการ หรือ เข้าร่วมโครงการจาก
หน่วยงานต่างๆ

- หนังสือโต้ตอบจากหน่วยงานท่ีแสดงถึง
ความคืบหน้าในการคัดเลือกผลการตัดสิน 
การประกวด

- ประกาศผลการประกวดของหน่วยงาน
ต่าง ๆ 

- หลักฐานที่แสดงถึงขั้นตอนการด�าเนินงาน  
เช่น รูปถ่ายในการด�าเนินงาน การตรวจ
ประเมินของคณะกรรมการประเมินผล

- รางวัลที่ได้รับ เช่น โล่ เหรียญเกียรติบัตร 
- รูปถ่ายที่มีผู้แทน อปท. เข้ารับรางวัลจาก

หน่วยงาน
- ตัวอย่างหน่วยงานที่จัดประกวด เช่น  

สถานบันพระปกเกล้า,ส�านักงาน ป.ป.ช., 
ส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

๑.๕ อปท. ได้เข้าร่วมการประกวดเพื่อรับรางวัล  
ด้านธรรมาภบิาล และการบรหิารกจิการบ้านเมอืง
ที่ดี ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใสและ 
การมส่ีวนร่วมจากหน่วยงานต่าง ๆ

เกณฑ์การให้คะแนน :    
ได้รับรางวัลระดับจังหวัด/ภาค/เขต/ประเทศ
มีการสมัครเข้าร ่วมการประกวดและมีการ

ประเมินจริง
มีการสมัครแต่ไม่ได้รับการประเมิน
ไม่มีการสมัคร 

๕
๓

๑
๐
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คะแนนเต็ม ๑๕

คะแนนที่ได้

หมวด ๒ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วม
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ความส�าคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยยึดหลัก “เปิดเผยเป็นหลักปกปิด 
เป็นข้อยกเว้น” และในการด�าเนินการต่าง ๆ ค�านึงถึงหลักการมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๒.๑ ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
๑) ค�าสั่ง/ประกาศจัดตั้งศูนย์ฯ พร้อมแต่งตั้ง

เจ้าหน้าที่
๒) จัดสถานที่พร้อมป้ายให้ชัดเจน
๓) เอกสารที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดไว้ครบ

ตามรายการที่ก�าหนด
- แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา ๔ ปี
- งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ๒๕๖๐
- แผนงานด�าเนินงาน
- รายงานการประชุมสภาทุกครั้ง
- ประกาศสอบราคา, ประกวดราคาสัญญา

ซื้อขายและสัญญาจ้าง ทุกโครงการ
- หลักฐานการเข้าใช้ของประชาชน
- แผนอัตราก�าลัง

๔) หลกัฐานการอนุมตัโิครงการและภาพถ่าย
๕) หลักฐานการจัดอบรมให้ความรู้
๖) หลักฐานการเก็บสถิติผู ้มารับบริการฯ    

และรายงานสรุปผล

๒.๑ การด�าเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
มีการด�าเนินการดังนี้

๑) มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จัดสถานท่ี 
ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล และจัดเอกสารข้อมูล
ครบรายการที่ก�าหนด

๒) มีการแต่งตั้งเจ ้าหน้าที่ผู ้ รับผิดชอบที่เป ็น
ปัจจุบัน

๓) มีการเกบ็สถติผิูม้ารับบรกิารศนูย์ข้อมลูข่าวสาร 
และสรุปผลเสนอผู้บริหาร

๔) มกีารอบรมหรือให้ความรูแ้ก่ประชาชนเกีย่วกบั 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๕) มีการอบรมหรือให้ความรู้แก่บุคลากร อปท. 
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐

เกณฑ์การให้คะแนน :    

ด�าเนินการ ๕ ข้อ ๕

ด�าเนินการ ๓ - ๔ ข้อ ๓

ด�าเนินการ ๑ - ๒ ข้อ ๑

ไม่มีการด�าเนินการ ๐
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การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๒.๒ การด�าเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจสอบหลักฐานช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
พร้อมข้อมูลที่เผยแพร่ (เอกสารหรือภาพถ่าย) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เกณฑ์การประเมิน :
จ�านวน  ๓๕ รายการขึ้นไป
จ�านวน ๓๐ - ๓๔ รายการ
จ�านวน ๒๐ - ๒๙ รายการ
จ�านวนน้อยกว่า ๒๐ รายการ

๕
๓
๑
๐

ประเภทข้อมูล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หรือคาบเกี่ยวกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)

ช่องทางเผยแพร่ข้อมูล
(โปรดท�าเครื่องหมาย ในช่องทางที่ได้ด�าเนินการ)

ประชา
สัมพันธ์ 
ณ ศูนย์
ข้อมูล
ข่าวสาร

ป้าย
ประชาสมัพนัธ์
หน้าส�านกังาน
หรือป้าย
ประชาสมัพนัธ์
ในหมู่บ้าน/
ชุมชน

จัดส่งเอกสาร 
สื่อสิ่งพิมพ์
ให้ผู้น�าชุมชน/
ประชาขน
ทั่วไป/สมาชิก
สภาท้องถิ่น

ประกาศผ่าน
เว็บไซต์/สือ่
สงัคมออนไลน์
(Social Media) 
ของ อปท./
แจ้งผ่าน
เสียงตามสาย

ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อมวลชน/
แถลงข่าว/
หน่วยโฆษณา
เคลื่อนที่/
ลงหนังสือพิมพ์/
วิทยุ/โทรทัศน์

(๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

(๓) แผนการด�าเนินงาน

(๔) แผนอัตราก�าลัง

(๕) แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการ
     จัดซื้อจัดจ้าง

(๖) ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

(๗) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

(๘) ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย

(๙) งบแสดงฐานะทางการเงิน

(๑๐) รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง

(๑๑) รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น

(๑๒) รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./
       ป.ป.ท./สถ.

(๑๓) รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ 
       อปท. (LPA)

(๑๔) ผลส�ารวจความพึงพอใจของประชาชน

(๑๕) รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี 
       (Annual Report)

(๑๖) อื่นๆ (ระบุ)
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การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

ตรวจสอบหลักฐานช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
พร้อมข้อมูลที่เผยแพร่ (เอกสารหรือภาพถ่าย)   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.๓ ช่องทางประจ�าส�าหรบัเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 
และผลงานของ อปท.

การด�าเนินการ

๑) มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ อปท. 
ตามหมู่บ้าน/ชุมชน

๒) จัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์ วารสารประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าวเผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่างๆ

๓) เผยแพร่เว็บไซต์ของ อปท.

๔) หอกระจายข่าว/เสยีงตามสาย/วทิยชุมุชน/
วทิยุกระจายเสียง

๕) การจัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่/
การโฆษณาผ่านรถกระจายเสียง

๖) การจัดแถลงข่าว/การจัดนิทรรศการ

๗) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

๘) อื่นๆ (ระบุ) ................................

ข้อมูลข่าวสาร

เกณฑ์การประเมิน :
ด�าเนินการรวม ๗ ข้อขึ้นไป
ด�าเนินการรวม ๕ - ๖ ข้อ
ด�าเนินการรวม ๓ - ๔ ข้อ
ด�าเนินการรวมน้อยกว่า ๓ ข้อ

๕
๓
๑
๐
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คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หมวด ๓ มาตรฐานการให้บริการ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท�าคู่มือส�าหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอ�านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีมาตรการเพื่อป้องกันและละเว้นการไม่ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๓.๑ ตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร เช่น 
๑) คูม่อืส�าหรบัประชาชนฯ ทีอ่งค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิน่จัดท�าขึน้ โดยจะต้องครอบคลมุงาน
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น
งานบริการที่มีการ “พิจารณาอนุญาต” 

๒) การเผยแพร่หมายถึงการเผยแพร่เป็น 
รูปแบบเอกสารที่ติดประกาศท่ีส�านักงาน
หรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น

๓) มีเอกสารหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึง 
การก�าหนดระบบหรือมาตรการเพื่อป้องกัน
หรือตรวจสอบการละเว้นไม่ปฏิบัติตามคู่มือ
ส�าหรับประชาชนฯ

๓.๑ การจดัท�าคูมื่อส�าหรบัประชาชนฯ ตาม พ.ร.บ. 
การอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

เกณฑ์การประเมิน : 
มีการจัดท�าและเผยแพร่คู่มือส�าหรับประชาชน  

ครบถ้วนทกุกระบวนงานให้บริการและประชาสัมพนัธ์
ให้ประชาชนทราบ

มีการจัดท�าและเผยแพร่คู่มือส�าหรับประชาชน 
ครบถ้วนทุกกระบวนงานให้บริการ

มีการจัดท�าและเผยแพร่คู่มือส�าหรับประชาชน 
ไม่ครบถ้วนทุกกระบวนงานให้บริการ

ไม่มกีารด�าเนนิการจดัท�าคูม่อืส�าหรบัประชาชนฯ

๕

๓

๑

๐

๓.๒ ตรวจสอบหลกัฐานการรบัฟังความคดิเหน็
- ตรวจสอบหลักฐานรายงานการประชุม

ประชาคมให้มีความคิดเห็นของประชาชน
-ตรวจสอบช่องทางแสดงความคิดเห็น เช่น 

เว็บไซต์ (Webboard), สื่อสังคมออนไลน์  
(Facebook, Line ฯลฯ), กล่องรบัความคดิเหน็  
ฯลฯ

- ต ร ว จ ส อ บ ห ลั ก ฐ า น ผ ล ก า ร รั บฟัง 
ความคิดเห็นและช ่องทางการเผยแพร  ่
ผลการรับฟังความคิดเห็น

- ตรวจสอบผลการน�าข้อมูลที่ได้จากการรับ
ฟังความคิดเห็นมาด�าเนินการ เช่น ข้อสั่งการ 
ของผู ้ บริหาร  แผน/โครงการที่ มาจาก 
ความต้องการของประชาชน

๓.๒ การจดัช่องทางในการรับฟังความคดิเหน็ของ
ประชาชน 
การด�าเนินการ ดังนี้

๑) มช่ีองทางการแสดงความคดิเหน็ของประชาชน
อย่างน้อย ๒ ช่องทาง

๒) มีกิจกรรมการจัดประชาคม/เวทีชาวบ้านเพื่อ 
รับฟังป ัญหาและความต้องการของประชาชน  
(นอกเหนือจากการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น)

๓) มีการจัดท�าหลักฐานการรับฟังความคิดเห็น
เสนอต่อผู้บริหาร

๔) น�าข้อมลูจากการรบัฟังความคดิเหน็มาแก้ปัญหา
หรือตอบสนองความต้องการของประชาชน และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
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การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

เกณฑ์การประเมิน :

ด�าเนินการครบ ๔ ข้อ ๕

ด�าเนินการ ๒ - ๓ ข้อ ๓

ด�าเนินการ  ๑   ข้อ ๑

ไม่มีการด�าเนินการ ๐
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คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หมวด ๔ การมีระบบ/กลไกจัดการกับเรื่องร้องเรียน       
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบหรือกลไกในการจัดการกับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๔.๑ ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- ค�าสั่ งก�าหนดหน ่วยงาน/มอบหมาย 

ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการด�าเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียน

- ช่องทางการร้องเรียน
- เอกสาร/หลักฐานการประชาสัมพันธ์  
- เอกสาร/หลักฐานการส่งเรื่องร้องเรียน 

ให้ผู้รับผิดชอบด�าเนินการ 

๔.๑ การมีระบบ/กลไกจัดการกับเรื่องร้องเรียน

เกณฑ์การประเมิน :

มกีารก�าหนดหน่วยงานหรอืมอบหมายผูร้บัผดิชอบ 
โดยตรงในการด�าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน มีบัญช ี
เรือ่งร้องเรยีนและมกีารส่งให้ผูร้บัผดิชอบด�าเนนิการ 
และมีการแจ้งผลการด�าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ

๕

มกีารก�าหนดหน่วยงานหรอืมอบหมายผูร้บัผดิชอบ
โดยตรงในการด�าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน มีบัญชี 
เรือ่งร้องเรยีนและมกีารส่งให้ผูร้บัผดิชอบด�าเนนิการ

๓

มกีารก�าหนดหน่วยงานหรอืมอบหมายผูร้บัผดิชอบ
โดยตรงในการด�าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน

๑

ไม่มีการด�าเนินการ  ๐

๔.๒ ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่
๑) แผนผงัขัน้ตอน/การตอบรบัเรือ่งร้องเรยีน 

(Flow chat)
๒) ติดตั้งแผนผังขั้นตอน ณ จุดบริการ
๓) เผยแพร่ให้ประชาชนทราบทางช่องทาง

ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ อปท. ป้ายประชาสัมพันธ์ 
อปท. หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน ฯลฯ

๔.๒ การพจิารณาวนิิจฉยัการร้องเรยีนร้องทกุข์
โดยเร็ว
มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑) มีการก�าหนดแผนผังขั้นตอนการด�าเนินงาน
๒) ติดตั้งแผนผังขั้นตอน ณ จุดบริการ
๓) เผยแพร่แผนผงัขัน้ตอน/การตอบรบัเรือ่งร้องเรียน

ให้ประชาชนทราบ ๓ ช่องทางขึ้นไป

เกณฑ์การประเมิน : 
ด�าเนินการ ๓ ข้อ
ด�าเนินการ ๒ ข้อ
ด�าเนินการ ๑ ข้อ
ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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คะแนนเต็ม ๕

คะแนนที่ได้

หมวด ๕ การถูกชี้มูลความผิด        
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มคีวามโปร่งใสตามหลักธรรมาภบิาลและไม่มกีารถูกชีม้ลูความผดิจากหน่วยงานตรวจสอบ

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๕.๑ ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
หนังสอืแจ้งการชีม้ลูความผดิจากหน่วยงานทีม่ี
หน้าที่ตรวจสอบ เช่น ป.ป.ช., ป.ป.ท., สตง., 
ผวจ., นอภ., สถ. เป็นต้น
หมายเหตุ

๑. การถกูช้ีมลูความผดิจาก สตง. นบัเฉพาะ 
การถกูช้ีมูลจากผลการตรวจสอบว่ามพีฤตกิารณ์
น่าเชื่อว่าเป็นการทุจริตหรือมีการใช้อ�านาจ
หน้าท่ีโดยมิชอบตาม มาตรา ๔๖ พ.ร.บ. 
สตง. พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่รวมการถูกทักท้วงกรณ ี
ข้อบกพร่อง จากไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ  
ตาม มาตรา ๔๔ พ.ร.บ. สตง. พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒. นับเฉพาะกรณีท่ีมีการแจ้งการถูกช้ีมูล
ความผิดในห้วงระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐

๕.๑ การถกูชีม้ลูความผดิจากหน่วยงานตรวจสอบ
 
เกณฑ์การประเมิน :

อปท. ไม่มีการถูกชี้มูลความผิด
อปท. มีการถูกชี้มูล

 

๕
๐




