
 
 

 
 

แบบประเมิน 
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Local Performance Assessment : LPA) 

ประจำปี 2565 
 

ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารนี้ใช้สำหรับการอบรม สัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจำป ี2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ระบบ Webex แบบ Cloud Meeting 
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แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2565 

ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล  
ตัวช้ีวัดที่ 127 – 136 จำนวน 10 ตัวชี้วัด จำนวน 50 คะแนน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการใช้อำนาจหน้าที่ให้
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม หรือจริยธรรม 
และการบริหารราชการท้องถิ่น ให้โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
เฝ้าระวังการทุจริตและยกย่องบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรมทั้งในและนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป้าหมายเชิงปริมาณ: ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ 5 ร้อยละ 70 

ชื่อ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) …………………………………………………………………………………….. 

อำเภอ ……………………..………………………….………. จังหวัด ……..…………………….……… 
 

 

หัวข้อประเมิน เมือง
พัทยา 

อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. คะแนนที่ได ้

ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด คะแนน ร้อยละ 
1. การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 4 4 4 4 4 4   
2. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน 

2 2 2 2 2 2   

3. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

4 4 4 4 4 4   

รวม 10 10 10 10 10 10   

 

  ลงชื่อ .................................................................. ผู้รับการประเมิน 
                                       ( ................................................................. ) 
                        ปลัด/รองปลัด/ผอ.สำนัก/กอง ....................................................... 

ลงชื่อ                                  หวัหน้าทีมประเมิน 
          (......................................................) 

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

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

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

วันที่ประเมิน.........../................../.............. 
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หน่วยที่ 1 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 127 - 130 จำนวน 4 ตัวช้ีวัด จำนวน 20 คะแนน 
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานโดยการสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากรทั ้งข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ ่น สมาชิกสภาท้องถิ ่น พร้อมทั ้งสนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงาน            
ด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความโปร่งใสในหน่วยงานของตนเอง 
ตัวช้ีวัดที่ 127 - 128 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด จำนวน 10 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ :  1. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ   ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น  
                                                              โทร. 08 4941 5414 
                   2. นายอานนท์ เพชรหนู              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ      โทร. 08 4878 5970 
                   3. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ         พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน            โทร. 09 5669 3645 
                                                              หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ตอ่ 2322 
ตัวช้ีวัดที่ 129 - 130 จำนวน 2 ตัวชี้วัด จำนวน 10 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานมาตรฐานวินัยบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ:   1. นายมนู โชติเสน                   ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานวินัยบุคคลส่วนท้องถิ่น  
                                                             โทร. 08 9969 2538 
                   2.. นางสาวสิริรัตน์ แตงรอด         นิติกรชำนาญการ โทร. 08 4706 0๙63 
                                                             หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ตอ่ 3133 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

127 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน  
๑. แผน/แนวทางเพ่ือการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตหรือการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบ
ในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากระบบจริงในวันตรวจ
ประเมินฯ) 
3. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือทราบ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 
50 วรรคสอง 
2. พระราชบัญญัต ิสภาตำบลและองค์ก าร
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1 
3. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 มาตรา 45/1  
4. หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที ่ ปช 0004/            
ว 0019 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 

127. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำ
แผน/แนวทางเพื่อการป้องกันและปราบปราม
การทุจร ิตหร ือการส่งเสร ิมความโปร่งใส                
ตามหลักธรรมาภิบาลในองค์กรปกครอง                   
ส่วนท้องถิ่น 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต (พ.ศ. 2560–2564 หรือ พ.ศ. 2561-
2564) 
 ๒. มีการประกาศให้ประชาชนได้ทราบถึง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2560 - 
2564) และเผยแพร่บนเว ็บไซต์หล ักของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๓. มีการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4               
รอบ ๖ เดือน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 และ
รายงานในระบบ e-PlanNACC 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

คะแนนเต็ม       20 
คะแนนที่ได้ 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น              
ด่วน ที่ มท 0810.3/ว 615 ลงวันที่ 21 มีนาคม 
2560  
6. หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น        
ที่ มท 0810.3/ว 1300 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 
7. หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0810.3/ว 2681 ลงวันที่               
29 สิงหาคม 2561 
8. คู่มือการประเมิน ITA 2563/2564 สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 
9. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น       
ท ี ่  มท 0810.3/ว 1493 ลงว ันท ี ่  21 
พฤษภาคม 2563  
10. หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองส ่วน
ท้องถิ ่น ที ่ มท 0810.32/ว 2271 ลงวันที่ 
31 ก.ค. 63 เรื ่อง แจ้งขยายเวลาแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
11. คู่มือการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
12. หนังสือคู่มือแนวทางการยกระดับผลการ
ประเมินค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการ
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
13. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
ที่ 21 ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ           
มิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) 

 ๔. มีการนำรายงานผลการดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจร ิต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน และ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนจากระบบ e-PlanNACC 
มาแสดงบนเว ็บไซต ์ขององค ์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่น 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:  
1. ดำเนินการครบ 4 ข้อ 
2. ดำเนินการ 3 ข้อ 
3. ดำเนินการ 2 ข้อ 
4. ดำเนินการ 1 ข้อ หรือไม่มีการดำเนินการ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

5 
3 
1 
0 
 
 
 

 

คำอธิบาย: 
1. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
แห่งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้ได้มาตรฐาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมีการติดตามผลการนำแผนปฏบิัติการ ป้องกัน
การทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านระบบ e-PlanNACC  
2. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย มิติที่ 1 การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต มิติที่ 2 การบริหารราชการ               
เพื่อป้องกันการทุจริต มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และมิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไก              
ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตมีความสัมพันธ์กับตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ในตัวชี ้ว ัดที ่ 10 การป้องกันการทุจริต ประเด็น “แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต”                
ข้อคำถามที่ o39 – o41 
4. ระบบ e-PlanNACC หมายถึง ระบบรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่สามารถให้ประชาชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตได้ทุกเวลาและเป็นปัจจุบัน 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
128 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 

1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparence Assessment: ITA)  
3 .  เอกสาร รายการท ี ่แสดงให ้ เห ็นถ ึงการ
ดำเนินการจริงในเชิงประจักษ์ 
4. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น โดยให ้ท ีมประเม ินฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากระบบจริง
ในวันตรวจประเมินฯ) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที ่ ปช. 0004/           
ว 0019 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น            
ด่วน ที ่ มท 0810.3/ว 615 ลงวันที ่ 21 
มีนาคม 2560 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0810.3/ว 1300 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0810.3/ว 2681 ลงวันที่ 
29 สิงหาคม 2561 
5 .  ค ู ่ม ือการประเม ิน ITA 2563-2564
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 
คำอธิบาย: 
1. คุณธรรม หมายถึง ความดีงามท่ีถูกปลูกฝังขึ้น
ในจิตใจจนเกิดจิตสำนึกที ่ด ี ม ีความกตัญญู             
เป็นต้น 

128. กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. มีกิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่อง
บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. กิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่อง
บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. สนับสนุนหน่วยงานอื ่นในการยกย่อง
บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 4. มีการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตและค่านิยมวัฒนธรรมสุจริต
องค์กรของผู้บริหาร 
 5. มีมาตรการการวิเคราะห์/ประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน 
 6. มีการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล               
ในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัต ิตน                  
ให้เป็นที่ประจักษ ์
 7. มีมาตรการแนวทาง/คู่มือจัดการในกรณี            
ได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 
 8. มีการเผยแพร่ก ิจกรรมการบร ิหาร
ราชการเพื ่อป ้องกันการทุจร ิตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ 1 - 7 ทางเว็บไซต์
หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

2. จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตาม
ความดีงามแห่งคุณธรรมนั้น 
(เป็นมิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ 
ป.ป.ช.) 
หมายเหตุ :  ประเม ินท ุกองค ์กรปกครอง                      
ส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ดำเนินการ 7 - 8 ข้อ 
2. ดำเนินการ 5 - 6 ข้อ 
3. ดำเนินการ 2 - 4 ข้อ 
4. ดำเนินการ 1 ข้อ หรือไม่มีการดำเนินการ 

 
5 
3 
1 
0 

129 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน 
2. ม ี โครงการในข ้อบ ัญญ ัต ิ / เทศบ ัญญ ัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 
3. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือทราบ   
4. ตรวจสอบการให ้บร ิการช ่องทางเว ็บไซต์ของ                  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. หลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์, 
ภาพถ่าย, แผ่นพับ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัต ิระเบ ียบบริหารงานบุคคล                
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2. พระราชบ ัญญ ัต ิมาตรฐานทางจร ิยธรรม 
พ.ศ. 2562 และประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ ่น เรื ่อง ประมวล
จริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 
๓. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด ้วย           
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
มาตรา 128 - 129 
๔.  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 
เรื่อง (ร่าง) แผนการปฏิรูประเทศ ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจร ิตและประพฤติม ิชอบ 
(ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) 
๕. หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป 0010/ว 27 
ลงวันที ่ 17 ธันวาคม 2563 เรื ่อง การประกาศ
นโยบาย No Gift Policy ตาม (ร่าง) แผนการปฏิรูป
ประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิอบ (ฉบับปรับปรุง) 

129. การส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ขององค ์กรปกครองส ่วนท้องถ ิ ่น  รวมถึง            
การป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. ม ีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและ
ป้องกันการทุจริต 
 2. มีการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ
หรือของกำนัลจากการปฏิบัต ิหน้าที ่ (No Gift 
Policy)  
 3. มีการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
ล ักษณะส ่งเสร ิมค ุณธรรม จร ิยธรรมและ               
ธรรมาภ ิบาล โดยผ ู ้บร ิหารท ้องถ ิ ่นเข ้ามา                  
มีส่วนร่วมจริง อย่างน้อย 3 โครงการ หรือ 3 
กิจกรรม และแสดงผลการดำเนินงานดังกล่าวให้
สาธารณชนร ับทราบทางเว ็บไซต์หล ักของ           
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 4. มีการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการ
ป้องกันการทุจริตของอำเภอ/จังหวัด 
 5. มีการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หรือการป้องกันการ
ทุจร ิตของหน่วยงานราชการ (มิ ใช ่อำเภอ/
จังหวัด) ป.ป.ช.,ป.ป.ท., สถาบันพระปกเกล้า, 
สถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่น, รัฐวิสาหกิจ, 
ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ,  ว ิ ท ย า ล ั ย ,  โ ร ง เ ร ี ย น ,                      
องค์การมหาชน, สมาคม, มูลนิธิ, องค์กรภาค
ประชาสังคม ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



7 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

๖. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงาน
ของร ัฐ พ.ศ. 2563 ลงว ันที ่  19 กุมภาพันธ์                  
พ.ศ. 2563  
๗. ระเบียบสำนักนายกร ัฐมนตร ีว ่าด้วยการให้                 
หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 
๘. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที ่ นร 
0215/ว 11 ลงวันที่ 10 มกราคม 2540 เรื ่อง 
การให ้ของขว ัญแก ่ข ้าราชการชั้นผ ู ้ ใหญ ่หรือ
ผู้บังคับบัญชา 

 6. มีการจัดทำรายงานผลด้านการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมให้ผ ู ้บร ิหารให้ท้องถิ่น
รับทราบ 
 7. มีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการ
ด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (ไม่รวม            
การประชาสัมพันธ์ตาม ข้อ 3. 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ดำเนินการ 6 - 7 ข้อ 
๒. ดำเนินการ 4 - 5 ข้อ 
๓. ดำเนินการ 2 – 3 ข้อ     
๔. ดำเนินการ 1 ข้อ หรือไม่มีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย: 
1. กรณีจัดทำ 1 โครงการ อาจมีหลายกิจกรรมก็ได้ 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดทำและดำเนินการโครงการ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่มีลักษณะเป็นการสร้างจิตสำนึก                 
ในการปฏิบัติหน้าที่หรือมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี หรือกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ตลอดจนการจัดทำ
โครงการบำเพ็ญประโยชน์ที่ดำเนินการ โดยข้าราชการ/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. คุณธรรม หมายถึง ความดีงามท่ีถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจจนเกิดจิตสำนึกท่ีดี มีความกตัญญู เป็นต้น 
4. จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตามความดีงามแห่งคุณธรรมนั้น 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
130 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 

1. โครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 
2. เอกสารหล ักฐานท ี ่ เ ก ี ่ ยวข ้องก ับการ
ดำเนินการสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษา
วินัย เช่น รูปถ่าย รายงานการประชุม หรือ
หลักฐานเช ิงประจักษ์อ ื ่น  ท ี ่แสดงว ่าได ้จัด
กิจกรรมดังกล่าวจริง ฯลฯ 
3. มติ ก. จังหวัด หรือหนังสือ/คำสั่งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับการดำเนินการ           
ทางวินัย 
4. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหาร     
ท้องถิ่นพิจารณาหรือเพ่ือทราบ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบ ัญญ ัต ิมาตรฐานทางจร ิ ยธรรม 
พ.ศ. 2562 

130. การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการ
รักษาวินัย 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. มีการจัดทำป้าย/แผ่นพับ หรือรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ที่เป็นการเสริมสร้าง
และพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย 
 2. มีการเผยแพร่ข้อห้ามและข้อปฏิบัติ                
เกี่ยวกับการรักษาวินัยให้กับข้าราชการทราบ
และถือปฏิบัติ 
 3. มีการอบรมหรือฝึกอบรมเพื่อสนับสนุน
ส ่งเสริมให ้ข ้าราชการปฏิบ ัต ิตามระเบ ียบ              
แบบแผนหรือวินัยของข้าราชการ  
 4. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ให้เจ้าหน้าที่ที่มีทัศนคติค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
๒. พระราชบ ัญญัต ิระเบ ียบบร ิหารงานบุคคล                
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
๓. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ ่น เร ื ่องกำหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
และเรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น  
๔. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล/               
พน ักงานเทศบาล/ข ้ าราชการองค ์การบร ิหาร 
ส่วนจังหวัด เรื ่องหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขเกี ่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตำบล/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
๕. ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการ/
พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล เรื ่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยการรักษาวินัย และ
การดำเนินการทางวินัย 
๖. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการ/พนักงาน
เทศบาล/พนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวนิัย           
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดนั้น ๆ 

ร ับผ ิดชอบต ่อหน ้ าท ี ่ ตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ  
 5. ในรอบปี ไม่มีข้าราชการถูกดำเนินการ          
ทางวินัย 
เกณฑการใหคะแนน: 
1. ดำเนินการครบ 5 ข้อ 
2. ดำเนินการ 3 – 4 ข้อ 
3. ดำเนินการ 2 ข้อ 
4. ดำเนินการ 1 ข้อ หรือไม่มีการดำเนินการ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

5 
3 
1 
0 

 

คำอธิบาย: 
1. ข้าราชการ หมายถึง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานเมืองพัทยา/
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 
2. ถูกดำเนินการทางวินัย หมายถึง  
    2.1 การที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคำสั่งลงโทษ หรืองดโทษ รวมถึงการว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือด้วย ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
การว่ากล่าวตักเตือนโดยการใช้อำนาจทางบริหาร (ไม่ใช่การดำเนินการทางวินัย) 
    2.2 การมีคำสั่งตาม 2.1 จะต้องเป็นกรณีที่การดำเนินการทางวินัยสิ้นสุดลงแล้ว กล่าวคือ ก.จังหวัด ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนั้น  ๆแล้ว 
    ๒.๓ เหตุแห่งการถูกสั่งลงโทษทางวินัยจะต้องเกิดขึ้น ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้รับการประเมิน 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

 
 

หน่วยที่ 2  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
ตัวช้ีวัดที่ 131 - 132 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด จำนวน 10 คะแนน 
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยยึดหลัก “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิด                  
เป็นข้อยกเว้น” เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมบทบาท เสริมพลังการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ :  1. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ   ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น  
                                                              โทร. 08 4941 5414 
                   2. นายอานนท์ เพชรหนู              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ      โทร. 08 4878 5970 
                   3. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ         พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน            โทร. 09 5669 3645 

คะแนนเต็ม       10 
คะแนนที่ได ้
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                                                              หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ตอ่ 2322 
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

131 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. คำสั่ง/ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นพร ้อมแต ่งตั้ ง
เจ้าหน้าที่ ที่เป็นปัจจุบัน 
2. เอกสารที่เผยแพร่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่น  ประกอบด้วย
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
ประเภท กฎหมายกระจายอำนาจ แผนพัฒนา
ท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม 
งบประมาณรายจ ่ ายอ ื ่ น  ๆ  และรายงาน          
การประชุมสภาท้องถิ่น 
3. สถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และ
สรุปผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
4. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการรับฟังความ
คิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของประชาชน 
5. หลักฐานที่มีการแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริม
ให ้ประชาชนมีส ่วนร ่วมบร ิหารก ิจการของ                  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัต ิข ้อม ูลข ่าวสารของราชการ                
พ.ศ. 2540 
2. หน ังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถิ่น                  
ที่ มท 0808.2/ว 670 ลงวันที่ 23 เมษายน 2550 
3. หน ังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถิ่น                
ที่ มท 0801.3/ว 437 ลงวันที ่28 กุมภาพันธ์ 2560 
4. หน ังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถิ่น                
ที่ มท 0801.3/ว 854 ลงวันที ่25 เมษายน 2560 
5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0801.3/ว 1119 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 
6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.7/ว 1045 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 

131. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน (Participation) 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่เป็น
ปัจจ ุบ ันในศูนย ์ข ้อม ูลข ่าวสารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
ช ่องทางที ่ เป ็นการอำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 3. มีการรับฟังความคิดเห็นการรับและ
ตอบสนองเร ื ่ องร ้อง เร ียน/ร ้องท ุกข ์ของ
ประชาชน 
 4. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการ
ดำเนินงานผ่านทางออนไลน์หรือเว็บไซต์  
 5. มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 6. มีการเก็บสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร และสรุปผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ดำเนินการ 5 - 6 ข้อ 
2. ดำเนินการ 4 ข้อ 
3. ดำเนินการ 3 ข้อ 
4. ดำเน ินการ 1 - 2 ข ้อ หร ือ ไม ่ม ีการ
ดำเนินการ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คำอธิบาย: 
1. การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอนนั้น อย่างน้อยต้องมีเอกสารที่เผยแพร่ในศูนย์ฯ ประกอบด้วย
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท กฎหมายกระจายอำนาจ แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี/
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

เพิ่มเติม งบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ และรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น หากขาดเอกสารใด เอกสารหนึ่งไม่นับเป็นจำนวนข้อที่
ดำเนินการได้จริง 
2. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร :  
2.1 ประกาศผ่านเว็บไซต์/สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น/แจ้งผ่านเสียงตามสาย/ Facebook/Line 
2.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน/แถลงข่าว/หน่วยโฆษณาเคลื่อนที่/ลงหนังสือพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์ 
2.3 มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหมู่บ้าน/ชุมชน จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ วารสารประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว  
จดันิทรรศการ 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
132 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. มีแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัด ITA 
2. มีการกำหนดขั้นตอน วิธีการ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรื่องร้องเรียน หรือการทุจริต 
 3. มีการกำหนดขั้นตอน วิธีการที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
4. เอกสาร รายการท ี ่แสดงให ้เห ็นถ ึงการ
ดำเนินการจริงในเชิงประจักษ์ 
5. มีการเผยแพร่ลงเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1.พระราชบ ัญญ ัต ิการจ ัดซื้ อจ ัดจ ้ างและ                 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
2. แผนปฏิบัต ิการป้องกันการทุจริตภายใต้
ย ุทธศาสตร์ชาติว ่าด้วยการป้องกันและการ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 
2564) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที ่ ปช 0004/            
ว 0019 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 
4. หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น              
ด่ วน  ท ี ่  มท  0810 .3/ว  615 ลงว ั นที่                     
21 มีนาคม 2560 
5. หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น               
ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 0804.1/ว 621 ลงวันที่              
13 พฤษภาคม 2547 
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0219/            
ว 389 ลงวันที่ 29 มกราคม 2550 
7. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0804.2/10392 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2550 
8. คู่มือการประเมิน ITA 2563/2564 สำนักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)  

132. มาตรการภายในเพื ่อส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
 2. ม ีมาตรการให้ผ ู ้ม ีส ่วนได ้ ส ่วน เสีย                     
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต 
 3. มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 4. มีมาตรการจัดการเรื ่องร้องเรียนการ
ทุจริต 
 5. มีมาตรการป้องกันการรับสินบน 
 6. มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 7. มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
 8. มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 9. มีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ ่น และข้าราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 10. มีการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ใน
ป ี งบประมาณ พ .ศ .  2564 และกำหนด
แนวทาง/มาตรการเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับ
ผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 สูงขึ้นหรือรักษาระดับผลการประเมิน
กรณีผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามตัวชี้วัดเป้าหมาย
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
ที่ 21 ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ดำเนินการ 7 – 10 ข้อ 
2. ดำเนินการ 4 – 6  ข้อ 
3. ดำเนินการ 1 - 3 ข้อ 
4. ไม่มีการดำเนินการ 

 

5 
3 
1 
0 

คำอธิบาย: 
ใช้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparence Assessment: ITA) 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

 
หน่วยที่ 3 การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
ตัวช้ีวัดที่ 133 – 136 จำนวน 4 ตัวช้ีวัด จำนวน 20 คะแนน 
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการเชิดชูเกียรติว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุข
ต่อประชาชนในท้องถิ่นหรือมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและไม่ถูกชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบ 
ตัวช้ีวัดที่ 133 – 134 จำนวน 2 ตัวชี้วัด จำนวน 10 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ :  1. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ   ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น  
                                                              โทร. 08 4941 5414 
                   2. นายอานนท์ เพชรหนู              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ      โทร. 08 4878 5970 
                   3. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ         พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน            โทร. 09 5669 3645 
                                                              หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ตอ่ 2322 
ตัวช้ีวัดที่ 135 – 136 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด จำนวน 10 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ: 1. นายณัฐศักย์ ดีศรี                   หัวหน้าสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  โทร. 081 173 1097 
  2. นายธณาวุธ เหล่าเจริญพาณิชย์   นิติกรชำนาญการ                                    โทร. ๐๙ ๒๒๗๘ 9๗๘๒ 
              หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9034 ตอ่ 9035 - 36 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

133 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
เอกสารหรือหลักฐานหรือรายการที่แสดงให้เห็น
ถึงการได้รับรางวัลหรือได้รับการเชิดชูเกียรติ             
ในปี พ.ศ. 2561 – 2564 จากหน่วยงาน
ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน หรือองค์กร
ภาคประชาชนสังคมต่าง ๆ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท้องถิ่น                
ด่วน ที่ มท 0810.3/ว 615 ลงวันที่21 มีนาคม 
2560 

133. องค ์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นได้รับ
รางวัลเชิดชูเกียรติหรือการรับรองว่าเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ปฏิบัติหน้าที่
ให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนตามหน้าที่
และอำนาจที ่ได ้กำหนดไว้จากหน่วยงาน    
ต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหรือการรับรองว่า
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่ได้ปฏิบัติ

 
 
 
 
 

 
 
 

5 
 

 

คะแนนเต็ม 20 
คะแนนที่ได ้  
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2. หน ังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท้องถ ิ ่น ที่                     
มท 0810.3/ว 1300 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 
3. หนังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท้องถิ่น                      
ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 0810.3/ว 2681 ลงวันที่                   
29 สิงหาคม 2561 
คำอธิบาย: 
เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงให้ใช้ปี 
2562 – 2564 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงกำหนดให้ได้รับรางวัล
หรือได้รับการเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ/
รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน หรือองค์กรภาค
ประชาชนสังคมต่าง ๆ 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

หน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนจำนวน 
3 รางวัลขึ้นไป 
2. ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหรือการรับรองว่า
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนจำนวน 
2 รางวัล 
3. ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหรือการรับรองว่า
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนจำนวน 
1 รางวัล 
4. ไม่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหรือการรับรองว่า
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนใด ๆ 

 
 

3 
 
 
 

1 
 
 
 

0 

 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

134 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
หนังสือแจ้งชี้มูลความผิดจากหน่วยงานที่มี
หน้าที่ตรวจสอบ เช่น คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานการตรวจ
เง ินแผ ่นด ิน (สตง.) ผ ู ้ว ่าราชการจ ังหวัด 
นายอำเภอ และกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 
2. กฎหมาย ระเบียบ หนังสือของราชการที่
เกี ่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีนำไปสู่การชี้มูลความผิด 

134. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นถูกชี ้มูล
ความผิดจากหน่วยตรวจสอบ 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นไม่ม ีการถูก          
ชี้มูลความผิด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.  องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นม ีการถูก                 
ชี้มูลความผิด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 

5 
 

0 

 
 
 
 

คำอธิบาย: 
1. การถูกชี้มูลความผิด: เกิดจากการตรวจสอบการเงินของหน่วยรับตรวจ ซึ่งรวมถึงตรวจการจัดเก็บรายได้ การรับ การใช้จ่าย                  
การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษา และการบริหาร ซ่ึงเงิน ทรัพย์สนิ สิทธิ และผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจหรือท่ีอยู่ในความครอบครอง
หรืออำนาจใช้จ่ายของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติราชการหรือไม่                  
และตรวจว่าการใช้จ่ายเงินหรือการใช้ประโยชน์นั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพหรือไม่               
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

รวมตลอดถึงการตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยรับตรวจและแสดงความเห็นต่อผลของการตรวจสอบ และการตรวจสอบอ่ืน                   
ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 
2. การชี้มูลความผิด: นอกจากข้อ 1 แล้ว เป็นเรื่องการบริหารงานบุคคล หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการท้องถิ่นก็ได้                   
3. นับเฉพาะกรณีท่ีมีการแจ้งการถูกชี้มูลความผิดในห้วงระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

 
ตัวช้ีวัดที่ 135 – 136 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด จำนวน 10 คะแนน  
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. และมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดตาม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 – 2565)  

 

ตัวช้ีวัด ตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

135 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1.เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการเข้าร่วม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงาน 
ป.ป.ช. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. บ ันทึกผลคะแนนและข้อเสนอแนะการ
ประเมิน ITA เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
3. เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน หรือหลักฐานอ่ืน
เชิงประจักษ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑  
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 
21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ. 2561 – 2580) 
3. คะแนน ระดับผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ
การประเมิน ITA ในระบบ ITAS ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
คำอธิบาย: 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 
21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ได้นำผลการประเมิน 
ITA ไปกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผน
แม่บทฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 

135. ระด ับคะแนนและระด ับผลการ
ประเมิน การเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน ่วยงานภาคร ัฐ ( Integr ity and 
Transparency Assessment : ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม
ประเมิน ITA ผ่านระบบ ITAS ได้รับคะแนน
และระดับผลการประเมินตามที่กำหนด 
 2. ผลการประเมิน คือ ค่าคะแนน โดยมี
คะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการ
ประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น 
7 ระดับ ดังนี้ 
คะแนน                    ระดับ 
95.00 – 100           AA 
85.00 – 94.99  A 
75.00 – 84.99  B 
65.00 – 74.99  C 
55.00 – 64.99  D 
50.00 – 54.99  E 
0 – 49.99            F 
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ตัวช้ีวัด ตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

2565) กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐ
ที ่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน            
ขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีบันทึกผล
คะแนนและข้อเสนอแนะการประเมิน ITA เสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถแสดงผลคะแนน
และระดับผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. คะแนนและระดับผลการประเมิน ITA                   
ได้คะแนน  85.00 – 100 ระดับ A และ AA  
2. คะแนนและระดับผลการประเมิน ITA               
ได้คะแนน  65.00 – 84.99 ระดับฺ B และ C    
3. คะแนนและระดับผลการประเมิน ITA                
ได้คะแนน  55.00 – 64.99 ระดับ  D  
4. ไม ่ได ้ลงทะเบ ียนในระบบ ITAS หรือ
ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามกระบวนการใน
ระบบ ITAS  หรือได้คะแนนและระดับผลการ
ประเมิน ITA ได้คะแนน 0 - 54.99 ระดับ             
E และ F        
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. บันทึก ผลคะแนน OIT ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับจากการประเมิน ITA ที่แสดงใน
ระบบ ITAS และความเห็นเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน หรือหลักฐานอ่ืน
เช ิงประจ ักษ ์ท ี ่ เก ี ่ ยวข้ องก ับการยกระดับ          
ผลคะแนน ITA 
3. นำลงในเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑  
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 
21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ. 2561 – 2580) 
3. คะแนนระดับผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ
การประเมิน ITA ในระบบ ITAS ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

136. ระดับคะแนนการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) ใน
การเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร ่งใสในการดำเนินงานของ
หน ่วยงานภาคร ัฐ ( Integr ity and 
Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. มีบันทึก ผลคะแนน OIT ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจากการประเมิน 
ITA ที่แสดงในระบบ ITAS และความเห็น
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
 2. มีความเห็น/ข้อสั่งการ ของผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ม ีบ ันท ึกผลคะแนน OIT จากการ
ประเมิน ITA และได้คะแนน 75.00 – 
100 คะแนน  
2. ม ีบ ันท ึกผลคะแนน OIT จากการ
ประเมิน ITA และได้คะแนน 65.00 – 
74.99 คะแนน 
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ตัวช้ีวัด ตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

3. ม ีบ ันท ึกผลคะแนน OIT จากการ
ประเมิน ITA และได้คะแนน 50.00 – 
64.99 คะแนน 
4. ม ีบ ันท ึกผลคะแนน OIT จากการ
ประเม ิน  ITA และได ้คะแนนต ่ ำกว่ า  
50.00 คะแนน 

1 
 
 

0 
 

คำอธิบาย: 
1. เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์หลักของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ในการสื่อสารต่อสาธารณะ 
2. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบ                  
มีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพ่ิมเติมประกอบคำตอบ 
3. คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เป็นคะแนนจากการเก็บรวบรวมข้อมูล                
ในตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหาร                
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่                
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน                 
ของหน่วยงานภาครัฐ ITA 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีบันทึกผลคะแนนและข้อเสนอแนะการประเมิน ITA เสนอผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถแสดงผลคะแนน                 
และระดับผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 

 


