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ด้านที่ ๕ ธรรมาภิบาล 

แบบประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA) 

ประจ�าปี ๒๕๖๕

การบริหารราชการ
เพื่อป้องกันการทุจริต

การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน

การสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ

เป็นการประยุกต์ใช้จากมาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือ

ที่มีประสิทธิภาพและปรับบริบทให้เข้ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA) ประจ�าปี ๒๕๖๕ 

ด้านที่ ๕ ธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดที่ ๑๒๗ – ๑๓๖ จ�านวน ๑๐ ตัวชี้วัด จ�านวน ๕๐ คะแนน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสร้างจิตส�านึกและตระหนักในการใช้อ�านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข 
แก่ประชาชนในท้องถิน่ การปฏบัิตงิานด้วยความซือ่สตัย์ สจุรติ มีคณุธรรม หรอืจรยิธรรม และการบรหิารราชการท้องถ่ิน ให้โปร่งใส 
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังการทุจริตและยกย่องบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมทั้งในและนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้าหมายเชิงปริมาณ: ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ ๕ ร้อยละ ๗๐

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

อ�าเภอ ..................................................... จังหวัด ........................................................

หัวข้อประเมิน

เมือง
พัทยา

อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. คะแนนที่ได้

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด คะแนน ร้อยละ

๑. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔

๒. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน

๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒

๓. การสร้างความโปร่งใสในการปฏบิตัริาชการ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔

รวม ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐

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

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

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

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

วันที่ประเมิน.........../................../..............
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คะแนนเต็ม ๒๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๑ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดที่ ๑๒๗ - ๑๓๐ จ�านวน ๔ ตัวชี้วัด จ�านวน ๒๐ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานโดยการสร้างจิตส�านึก 
และความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงาน             
ด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความโปร่งใสในหน่วยงานของตนเอง
ตัวชี้วัดที่ ๑๒๗ - ๑๒๘ จ�านวน ๒ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๐ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:   ๑. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ      ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น 
                                                                 โทร. ๐๘ ๔๙๔๑ ๕๔๑๔
                    ๒. นายอานนท์ เพชรหนู              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ       โทร. ๐๘ ๔๘๗๘ ๕๙๗๐
                    ๓. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ         พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน            โทร. ๐๙ ๕๖๖๙ ๓๖๔๕
                                                                หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๒๒
ตัวชี้วัดที่ ๑๒๙ - ๑๓๐ จ�านวน ๒ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๐ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานมาตรฐานวินัยบุคคลส่วนท้องถิ่น ส�านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นายมนู โชติเสน                     ผู้อ�านวยการกลุ่มงานมาตรฐานวินัยบุคคลส่วนท้องถิ่น 
                                                                โทร. ๐๘ ๙๙๖๙ ๒๕๓๘
                   ๒. นางสาวสิริรัตน์ แตงรอด          นิติกรช�านาญการ         โทร. ๐๘ ๔๗๐๖ ๐๙๖๓
                                                               หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๓๓

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนทีไ่ด้

๑๒๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
๑. แผน/แนวทางเพือ่การป้องกันและปราบปราม
การทจุรติหรอืการส่งเสรมิความโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยให้ทีมประเมินฯ  
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากระบบจริง
ในวันตรวจประเมินฯ)
๓. รายงานผลการด�าเนนิการทีเ่สนอต่อผูบ้รหิาร
ท้องถิ่นเพื่อทราบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
มาตรา ๕๐ วรรคสอง
๒. พระราชบญัญตัสิภาต�าบลและองค์การบรหิาร
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

๑๒๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการจัดท�า 
แผน/แนวทางเพื่อการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตหรือการส่งเสริมความโปร่งใส  
ตามหลักธรรมาภิบาลในองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น
มีการด�าเนินการ ดังนี้                         
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. มีการจัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ หรือ พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๔)

๒. มีการประกาศให้ประชาชนได้ทราบถึง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๐ -  
๒๕๖๔) และเผยแพร่บนเว็บไซต ์หลักของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. มีการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓               
รอบ ๖ เดือน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ และ 
รายงานในระบบ e-PlanNACC
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๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น              
ด่วน ที ่มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕ ลงวันที ่๒๑ มนีาคม 
๒๕๖๐ 
๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น        
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๓๐๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๑
๗. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๖๘๑ ลงวันที ่              
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
๘. คู ่ มือการประเมิน ITA ๒๕๖๓/๒๕๖๔ 
ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ส�านักงาน ป.ป.ช.)
๙. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที ่มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๔๙๓ ลงวนัท่ี ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
๑๐. หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ที ่มท ๐๘๑๐.๓๒/ว ๒๒๗๑ ลงวนัที ่๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ เร่ือง แจ้งขยายเวลาแผนปฏิบัติการ
ป้องกนัการทุจรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๑๑. คู่ มื อการติดตามประเมินผลการน� า 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –  
๒๕๖๔)
๑๒ . ห นั งสื อคู่ มื อแนวทางการยกระ ดับ 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด�าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๓. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
ที่ ๒๑ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ          
มิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)

๔. มีการน�ารายงานผลการด�าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป ้องกันการทุจริต ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน  
และ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนจากระบบ  
e-PlanNACC มาแสดงบนเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ด�าเนินการครบ ๔ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๓ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๒ ข้อ
๔. ด�าเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย: 
๑. ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�านักงาน ป.ป.ช.) ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้ได้มาตรฐาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีการติดตามผล
การน�าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านระบบ e-PlanNACC 
๒. การจดัท�าแผนปฏบัิตกิารป้องกนัการทุจรติ ประกอบด้วย มติิที ่๑ การสร้างสงัคมไม่ทนต่อการทจุรติ มติิที ่๒ การบรหิารราชการ               
เพื่อป้องกันการทุจริต มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และมิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุง
กลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๓. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตมีความสัมพันธ์กับตัวช้ีวัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ในตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ประเด็น  
“แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต” ข้อค�าถามที่ o๓๙ – o๔๑
๔. ระบบ e-PlanNACC หมายถึง ระบบรายงานและติดตามประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของส�านักงาน ป.ป.ช. ที่สามารถให้ประชาชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามผลการขับเคลื่อน 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตได้ทุกเวลาและเป็นปัจจุบัน
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๑๒๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๒. การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and 
Transparence Assessment: ITA) 
๓. เอกสาร รายการท่ีแสดงให้เหน็ถึงการด�าเนนิการ
จริงในเชิงประจักษ์
๔. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยให้ทีมประเมินฯ  
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากระบบจริง
ในวันตรวจประเมินฯ)
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 ลงวันท่ี ๒๑  
มีนาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๓๐๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม  
๒๕๖๑
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      
ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๖๘๑ ลงวันที ่ 
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
๕. คู ่ มือการประเมิน ITA ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 
ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ส�านักงาน ป.ป.ช.)
ค�าอธิบาย:
๑. คุณธรรม หมายถึง ความดีงามที่ถูกปลูกฝัง
ขึ้นในจิตใจจนเกิดจิตส�านึกท่ีดี มีความกตัญญู            
เป็นต้น

๑๒๘. กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการด�าเนินการ ดังนี้                         
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. มีกิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่อง
บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. กิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่อง 
บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่อง
บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

๔. มีการแสดงเจตจ�านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตและค่านิยมวัฒนธรรมสุจริต
องค์กรของผู้บริหาร

๕. มีมาตรการการวิ เคราะห ์/ประเมิน 
ความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

๖. มีการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล 
ในการด�าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตน                  
ให้เป็นที่ประจักษ์

๗. มีมาตรการแนวทาง/คู่มือจัดการในกรณี            
ได้ทราบหรอืรบัแจ้ง หรอืตรวจสอบพบการทจุรติ

๘. มกีารเผยแพร่กจิกรรมการบรหิารราชการ 
เ พ่ือป ้องกันการทุจริตขององค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๑ - ๗ ทางเว็บไซต์หลัก 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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๒. จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตาม
ความดีงามแห่งคุณธรรมนั้น
(เป็นมิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกัน 
การทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ของ ป.ป.ช.)
หมายเหต:ุ ประเมนิทกุองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

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
๑
๐

๑๒๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ประกาศนโยบายไม่รบัของขวญัหรอืของก�านลั 
จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
๒ . มี โ คร งการ ในข้อบัญญั ติ / เทศบัญญั ต ิ
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๓. รายงานผลการด�าเนินการที่เสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อทราบ  
๔. ตรวจสอบการให้บริการช่องทางเว็บไซต์ของ                  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. หลกัฐานเชงิประจกัษ์ เช่น ป้ายประชาสมัพนัธ์, 
ภาพถ่าย, แผ่นพบั หรอืสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ เป็นต้น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล                
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
๓ . พระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญ 
ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ - ๑๒๙
๔. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
เรือ่ง (ร่าง) แผนการปฏริปูระเทศ ด้านการป้องกนั 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่ส�าคัญ 
(Big Rock)
๕. หนงัสอืส�านกังาน ป.ป.ท. ที ่ปป ๐๐๑๐/ว ๒๗
ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การประกาศ
นโยบาย No Gift Policy ตาม (ร่าง) แผนการ
ปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๙. การส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึง 
การป้องกันการกระท�าผิดจริยธรรม
มีการด�าเนินการ ดังนี้                         
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. มี แ ผ น ง า น / โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม  
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล 
และป้องกันการทุจริต

๒. มีการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ 
หรือของก�านัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift 
Policy) 

๓. มีการด�าเนินการโครงการหรือกิจกรรม
ลักษณะส ่ง เสริมคุณธรรม จริยธรรมและ               
ธรรมาภิบาล โดยผู ้บริหารท ้องถิ่นเข ้ามา                   
มีส่วนร่วมจริง อย่างน้อย ๓ โครงการ หรือ  
๓ กิจกรรม และแสดงผลการด�าเนินงานดังกล่าว
ให้สาธารณชนรับทราบทางเว็บไซต์หลักของ           
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. มีการเข ้าร ่วมโครงการหรือกิจกรรม 
การป้องกันการทุจริตของอ�าเภอ/จังหวัด

๕. มีการเข ้าร ่วมโครงการหรือกิจกรรม 
ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หรือการป้องกัน
การทุจริตของหน่วยงานราชการ (มิใช่อ�าเภอ/
จังหวัด) ป.ป.ช.,ป.ป.ท., สถาบันพระปกเกล้า, 
สถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่น, รัฐวิสาหกิจ,  
มหาวทิยาลยั, วทิยาลยั, โรงเรยีน, องค์การมหาชน, 
สมาคม, มูลนิธิ, องค์กรภาคประชาสังคม ฯลฯ
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๖. ประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา 
ของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่  
๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๗. ระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการให้ หรอื
รับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
๘. หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 
๐๒๑๕/ว ๑๑ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๐  
เรื่อง การให้ของขวัญแก่ข้าราชการช้ันผู้ใหญ ่
หรือผู้บังคับบัญชา

๖. มีการจัดท�ารายงานผลด้านการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมให้ผู ้บริหารให้ท้องถิ่น 
รับทราบ

๗. มีการประชาสัมพันธ์ผลการด�าเนินการ
ด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (ไม่รวม 
การประชาสัมพันธ์ตาม ข้อ ๓.
เกณฑ์การให้คะแนน:
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

ค�าอธิบาย:
๑. กรณีจัดท�า ๑ โครงการ อาจมีหลายกิจกรรมก็ได้
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มกีารจดัท�าและด�าเนนิการโครงการ ด้านคณุธรรมและจรยิธรรมทีม่ลีกัษณะเป็นการสร้างจิตส�านกึ                  
ในการปฏิบัติหน้าท่ีหรือมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี หรือกิจกรรมที่ท�าให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ตลอดจน 
การจัดท�าโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ท่ีด�าเนินการ โดยข้าราชการ/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนต�าบล/ลูกจ้างประจ�า  
และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. คุณธรรม หมายถึง ความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจจนเกิดจิตส�านึกที่ดี มีความกตัญญู เป็นต้น
๔. จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตามความดีงามแห่งคุณธรรมนั้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๑๓๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. โครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. เอกสารหลกัฐานท่ีเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิการ
สร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย เช่น  
รูปถ่าย รายงานการประชุม หรือหลักฐาน 
เชิงประจักษ ์อื่น ท่ีแสดงว่าได ้จัดกิจกรรม 
ดังกล่าวจริง ฯลฯ
๓. มติ ก. จังหวัด หรือหนังสือ/ค�าสั่งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีเก่ียวกับการด�าเนินการ           
ทางวินัย
๔. รายงานผลการด�าเนินการที่เสนอต่อผู้บริหาร     
ท้องถิ่นพิจารณาหรือเพื่อทราบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 
๒๕๖๒
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล                
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๓๐. การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการ
รักษาวินัย
มีการด�าเนินการ ดังนี้                         
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. มีการจัดท�าป้าย/แผ่นพับ หรือรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ที่เป็นการเสริมสร้าง
และพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย

๒. มีการเผยแพร่ข ้อห ้ามและข้อปฏิบัต ิ
เกี่ยวกับการรักษาวินัยให้กับข้าราชการทราบ
และถือปฏิบัติ

๓. มีการอบรมหรือฝึกอบรมเพ่ือสนับสนุน 
ส่งเสรมิให้ข้าราชการปฏบิตัติามระเบยีบแบบแผน
หรือวินัยของข้าราชการ 

๔. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ให้เจ้าหน้าที่ที่มีทัศนคติค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส�านึกที่ดี  
รับผิดชอบต่อหน้าทีต่ามมาตรฐานทางจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่รัฐ 
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๓. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องก�าหนดมาตรฐาน 
กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน และ 
เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
๔. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน 
ส ่วนต�าบล/พนักงานเทศบาล/ข ้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต�าบล/เทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
๕. ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการ/
พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนต�าบล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยการรักษาวินัย และ
การด�าเนินการทางวินัย
๖. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการ/พนักงาน
เทศบาล/พนักงานส่วนต�าบล เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงือ่นไขในการสอบสวน การลงโทษทางวนิยั           
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดนั้น ๆ

๕. ในรอบปี ไม่มีข้าราชการถูกด�าเนินการ          
ทางวินัย
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. ถูกด�าเนินการทางวินัย หมายถึง 

๒.๑ การที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค�าส่ังลงโทษ หรืองดโทษ รวมถึงการว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือด้วย ทั้งนี ้ 
ไม่รวมถึงการว่ากล่าวตักเตือนโดยการใช้อ�านาจทางบริหาร (ไม่ใช่การด�าเนินการทางวินัย)

๒.๒ การมีค�าสั่งตาม ๒.๑ จะต้องเป็นกรณีท่ีการด�าเนินการทางวินัยสิ้นสุดลงแล้ว กล่าวคือ ก.จังหวัด ได้พิจารณาและมีมติ 
เห็นชอบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนั้น ๆ แล้ว

๒.๓ เหตุแห่งการถูกสั่งลงโทษทางวินัยจะต้องเกิดขึ้น ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้รับการประเมิน
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ตัวชี้วัดที่ ๑๓๑ - ๑๓๒ จ�านวน ๒ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๐ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ความส�าคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยยึดหลัก “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิด 
เป็นข้อยกเว้น” เพือ่ให้ประชาชนมโีอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รบัข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัการด�าเนนิงานต่าง ๆ  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมบทบาท เสริมพลังการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ     ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น 
                                                                  โทร. ๐๘ ๔๙๔๑ ๕๔๑๔
                   ๒. นายอานนท์ เพชรหนู               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ      โทร. ๐๘ ๔๘๗๘ ๕๙๗๐
                   ๓. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ          พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน           โทร. ๐๙ ๕๖๖๙ ๓๖๔๕
                                                                หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๒๒

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๓๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�าสั่ง/ประกาศจัดตั้งศูนย์ข ้อมูลข่าวสาร 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพร้อมแต่งต้ัง 
เจ้าหน้าที่ ที่เป็นปัจจุบัน
๒. เอกสารท่ีเผยแพร่ในศูนย์ข ้อมูลข่าวสาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทกุประเภท กฎหมายกระจายอ�านาจ แผนพฒันา
ท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี/เพ่ิมเติม 
งบประมาณรายจ่ายอืน่ๆ และรายงานการประชมุ
สภาท้องถิ่น
๓. สถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และ
สรุปผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
๔. หลกัฐานท่ีแสดงให้เหน็ถงึการรับฟังความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน
๕. หลักฐานที่มีการแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริม
ให ้ประชาชนมีส ่วนร ่วมบริหารกิจการของ                  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ                
พ.ศ. ๒๕๔๐
๒. หนังสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ท่ี มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๖๗๐ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๐

๑๓๑. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน (Participation)
มีการด�าเนินการ ดังนี้                         
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบท่ีเป็น
ปัจจบุนัในศนูย์ข้อมลูข่าวสารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

๒. จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน 
ช ่องทางที่ เป ็ นการอ� านวยความสะดวก 
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน

๓. มีการรับฟังความคิดเห็นการรับและ 
ตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน

๔. มีช ่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อ 
การด�าเนินงานผ่านทางออนไลน์หรือเว็บไซต์ 

๕. มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๖. มีการเก็บสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร และสรุปผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
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๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน                
ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ว ๔๓๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ว ๘๕๔ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน 
๒๕๖๐
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๐๑.๓/ว ๑๑๑๙ ลงวันที ่ 
๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๗/ว ๑๐๔๕ ลงวันที ่ 
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการ ๕ - ๖ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๔ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๓ ข้อ
๔. ด�าเนนิการ ๑ - ๒ ข้อ หรือ ไม่มกีารด�าเนนิการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. การจดัให้มแีละเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร ในช่องทางทีเ่ป็นการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มส่ีวนร่วมตรวจสอบการปฏบัิติ
ราชการตามอ�านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้ทกุขัน้ตอนนัน้ อย่างน้อยต้องมเีอกสารทีเ่ผยแพร่ในศนูย์ฯ ประกอบด้วย 
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท กฎหมายกระจายอ�านาจ แผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปี/เพิ่มเติม งบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ และรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น หากขาดเอกสารใด เอกสารหนึ่งไม่นับเป็น
จ�านวนข้อที่ด�าเนินการได้จริง
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�าสื่อสิ่งพิมพ์ วารสารประชาสัมพันธ์ 

จดหมายข่าว จัดนิทรรศการ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๑๓๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. มีแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัด ITA
๒. มีการก�าหนดข้ันตอน วิธีการ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรื่องร้องเรียน หรือการทุจริต
๓. มีการก�าหนดข้ันตอน วิธีการที่เก่ียวข้องกับ
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
๔. เอกสาร รายการที่แสดงให ้ เห็นถึงการ 
ด�าเนินการจริงในเชิงประจักษ์
๕. มีการเผยแพร่ลงเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการ จัดซื้ อจัดจ ้ างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๓๒. มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส 
และป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง 
มีการด�าเนินการ ดังนี้                         
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
๒ . มีมาตรการให ้ ผู ้ มีส่วนได ้  ส่วนเ สีย  

มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต

๓. มมีาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจดั
ซื้อจัดจ้าง

๔. มีมาตรการจดัการเรือ่งร้องเรยีนการทจุรติ
๕. มีมาตรการป้องกันการรับสินบน
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๒. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติว ่าด้วยการป้องกันและการ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ๒๕๖๔) ส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. หนังสือส�านักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๔/            
ว ๐๐๑๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๔. หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ด่วน 
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕ ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม 
๒๕๖๐
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน               
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๑/ว ๖๒๑ ลงวันที่              
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗
๖. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๙/            
ว ๓๘๙ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๐
๗. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๐๔.๒/๑๐๓๙๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐
๘. คู ่มือการประเมิน ITA ๒๕๖๓/๒๕๖๔ 
ส�านกังาน คณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ส�านักงาน ป.ป.ช.) 

๖. มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๗. มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
๘. มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
๙. มีมาตรการในการสร้างจิตส�านึกและ 

ความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๐. มีการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และก�าหนด 
แนวทาง/มาตรการเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับ 
ผลการประเมนิ ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
สู ง ขึ้ น ห รื อ รั ก ษ า ร ะ ดั บผลก า รป ร ะ เ มิ น 
กรณีผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามตัวชี้วัดเป้าหมาย
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
ท่ี ๒๑ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการ ๗ – ๑๐ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๔ – ๖  ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๑ - ๓ ข้อ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
ใช้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparence  
Assessment: ITA)
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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คะแนนเต็ม ๒๐

คะแนนที่ได้
หน่วยที่ ๓ การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๓๓ – ๑๓๖ จ�านวน ๔ ตัวชี้วัด จ�านวน ๒๐ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับการเชิดชูเกียรติว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์
สุขต่อประชาชนในท้องถิ่นหรือมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและไม่ถูกชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบ
ตัวชี้วัดที่ ๑๓๓ – ๑๓๔ จ�านวน ๒ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๐ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ      ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น 
                                                                โทร. ๐๘ ๔๙๔๑ ๕๔๑๔
                    ๒. นายอานนท์ เพชรหนู              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ       โทร. ๐๘ ๔๘๗๘ ๕๙๗๐
                    ๓. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ         พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน        โทร. ๐๙ ๕๖๖๙ ๓๖๔๕
                                                            หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๒๒
ตัวชี้วัดที่ ๑๓๕ – ๑๓๖ จ�านวน ๒ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๐ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นายณัฐศักย์ ดีศรี           หัวหน้าส�านักงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
          โทร. ๐๘ ๑๑๗๓ ๑๐๙๗
  ๒. นายธณาวุธ เหล่าเจริญพาณิชย์     นิติกรช�านาญการ                       โทร. ๐๙ ๒๒๗๘ ๙๗๘๒
                    หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๓๔ ต่อ ๙๐๓๕ - ๓๖

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๓๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
เอกสารหรอืหลกัฐานหรอืรายการทีแ่สดงให้เหน็
ถึงการได้รับรางวัลหรือได้รับการเชิดชูเกียรติ             
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ จากหน่วยงาน 
ภาครฐั/รฐัวสิาหกจิ/องค์การมหาชน หรอืองค์กร
ภาคประชาชนสังคมต่าง ๆ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน                
ด่วน ที ่มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕ ลงวนัที ่๒๑ มนีาคม 
๒๕๖๐
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๓๐๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๑
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน                      
ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๖๘๑ ลงวันที ่                  
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

๑๓๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับรางวลั
เชิดชูเกียรติหรือการรับรองว่าเป็นองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชนตามหน้าที่และ
อ�านาจท่ีได้ก�าหนดไว้จากหน่วยงานต่าง ๆ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหรือการรับรองว่า
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีไ่ด้ปฏบิตัหิน้าที ่
ให ้ เกิดประโยชน์สุขต ่อประชาชน จ�านวน  
๓ รางวัลขึ้นไป
๒. ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหรือการรับรองว่า 
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้ปฏิบัติ
หน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน จ�านวน 
๒ รางวัล
๓. ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหรือการรับรองว่า 
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้ปฏิบัติ
หน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน จ�านวน 
๑ รางวัล

๕

๓

๑
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ค�าอธิบาย:
เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงให้ใช้ 
ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง 
กบัสถานการณ์ทีเ่กดิข้ึน จงึก�าหนดให้ได้รบัรางวลั
หรอืได้รบัการเชิดชูเกยีรตจิากหน่วยงานภาครฐั/ 
รัฐวิสาหกิจ/องค ์การมหาชน หรือองค ์กร 
ภาคประชาสังคมต่าง ๆ
หมายเหต:ุ ประเมนิทกุองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๔. ไม่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหรือการรับรองว่า
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีไ่ด้ปฏบิตัหิน้าที่
ให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนใด ๆ

๐

๑๓๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
หนงัสอืแจ้งชีม้ลูความผดิจากหน่วยงานทีม่หีน้าที ่
ตรวจสอบ เช่น คณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแห ่งชาติ  (ป .ป.ช. )  
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 
ในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ส�านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ�าเภอ 
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. กฎหมาย ระเบียบ หนังสือของราชการ 
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่น�าไปสู่การชี้มูลความผิด

๑๓๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกช้ีมูล
ความผิดจากหน่วยตรวจสอบ
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีการถูกชี้มูล
ความผิด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการถูกชี้มูล
ความผิด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๕

๐

ค�าอธิบาย:
๑. การถูกชี้มูลความผิด: เกิดจากการตรวจสอบการเงินของหน่วยรับตรวจ ซึ่งรวมถึงตรวจการจัดเก็บรายได้ การรับ การใช้จ่าย                   
การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษา และการบริหาร ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจหรือท่ีอยู่ใน 
ความครอบครองหรืออ�านาจใช้จ่ายของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี  
และแบบแผนการปฏิบัติราชการหรือไม่ และตรวจว่าการใช้จ่ายเงินหรือการใช้ประโยชน์นั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด 
เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพหรือไม่ รวมตลอดถึงการตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยรับตรวจและแสดงความเห็น 
ต่อผลของการตรวจสอบ และการตรวจสอบอื่นที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. การชี้มูลความผิด: นอกจากข้อ ๑ แล้ว เป็นเรื่องการบริหารงานบุคคล หรือเรื่องอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการท้องถิ่นก็ได้                  
๓. นับเฉพาะกรณีที่มีการแจ้งการถูกชี้มูลความผิดในห้วงระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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ตัวชี้วัดที่ ๑๓๕ – ๑๓๖ จ�านวน ๒ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๐ คะแนน 
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของส�านักงาน ป.ป.ช. และมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมาย 
ของตวัช้ีวดัตาม แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิประเดน็ท่ี ๒๑ การต่อต้านการทจุรติและประพฤติมชิอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  
ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๓๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity  
and Transparency Assessment : ITA) ของ
ส�านักงาน ป.ป.ช. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. บนัทกึผลคะแนนและข้อเสนอแนะการประเมนิ 
ITA เสนอผู้บริหารท้องถิ่น
๓. เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน หรือหลักฐานอ่ืน
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�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ค�าอธิบาย:
๑. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
ที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้น�าผลการประเมิน  
ITA ไปก�าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของ 
แผนแม่บทฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ก�าหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครฐั
ทีมี่ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึน้ไป) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๑๓๕. ระดับคะแนนและระดับผลการประเมิน 
การเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั  
(Integrity and Transparency Assessment:  
ITA) ประจ�าป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการด�าเนินการ ดังนี้                         
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้าร ่วม
ประเมิน ITA ผ่านระบบ ITAS ได้รับคะแนน 
และระดับผลการประเมินตามที่ก�าหนด

๒. ผลการประเมิน คือ ค่าคะแนน โดยม ี
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และระดับผล 
การประเมิน (Rating Score) โดยจ�าแนก 
ออกเป็น 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
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๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีบันทึก 
ผลคะแนนและข้อเสนอแนะการประเมิน ITA  
เสนอผู ้บริหารท ้องถ่ิน และสามารถแสดง 
ผลคะแนนและระดับผลการประเมิน ITA  
ในภาพรวม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หมายเหต:ุ ประเมนิทกุองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. คะแนนและระดับผลการประเมิน ITA                   
ได้คะแนน ๘๕.๐๐ – ๑๐๐ ระดับ A และ AA 
๒. คะแนนและระดับผลการประเมิน ITA               
ได้คะแนน ๖๕.๐๐ – ๘๔.๙๙ ระดับฺ B และ C   
๓. คะแนนและระดับผลการประเมิน ITA 
ได้คะแนน ๕๕.๐๐ – ๖๔.๙๙ ระดับ  D 
๔. ไม่ได ้ลงทะเบียนในระบบ ITAS หรือ 
ด�าเนนิการไม่ครบถ้วนตามกระบวนการในระบบ 
ITAS หรือได้คะแนนและระดับผลการประเมิน 
ITA ได้คะแนน ๐ - ๕๔.๙๙ ระดับ E และ F       

๕

๓

๑

๐

๑๓๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. บันทึก ผลคะแนน OIT ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับจากการประเมิน ITA ที่แสดง
ในระบบ ITAS และความเห็นเสนอผู้บริหาร 
ท้องถิ่น ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน หรือหลักฐานอื่น 
เชิ งประจักษ ์ ท่ี เกี่ ยวข ้องกับการยกระดับ 
ผลคะแนน ITA
๓. น�าลงในเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๑ 
๒. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
ที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
๓. คะแนนระดับผลการประเมิน และข้อเสนอ
แนะการประเมิน ITA ในระบบ ITAS ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๓๖. ระดบัคะแนนการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency  
Assessment: OIT) ในการเข้าร่วมการประเมนิ 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
มีการด�าเนินการ ดังนี้                         
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. มีบันทึก ผลคะแนน OIT ที่องค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจากการประเมิน ITA  
ที่แสดงในระบบ ITAS และความเห็นเสนอ 
ผู้บริหารท้องถิ่น 

๒. มีความเห็น/ข้อสั่งการ ของผู ้บริหาร 
ท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. มบีนัทกึผลคะแนน OIT จากการประเมนิ ITA 
และได้คะแนน ๗๕.๐๐ – ๑๐๐ คะแนน 
๒. มบีนัทกึผลคะแนน OIT จากการประเมนิ ITA 
และได้คะแนน ๖๕.๐๐ – ๗๔.๙๙ คะแนน
๓. มบีนัทกึผลคะแนน OIT จากการประเมนิ ITA 
และได้คะแนน ๕๐.๐๐ – ๖๔.๙๙ คะแนน
๔. มบีนัทกึผลคะแนน OIT จากการประเมนิ ITA 
และได้คะแนนต�่ากว่า  ๕๐.๐๐ คะแนน

๕

๓

๑

๐
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ค�าอธิบาย:
๑. เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์หลักของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ในการสื่อสารต่อสาธารณะ
๒. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เป็นแบบวัด 
ที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบ มีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล  
และระบุค�าอธิบายเพิ่มเติมประกอบค�าตอบ
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�าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต) ในการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องมบีนัทกึผลคะแนนและข้อเสนอแนะการประเมนิ ITA เสนอผูบ้รหิารท้องถิน่ และสามารถแสดง
ผลคะแนน และระดับผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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