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แบบประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำป 2564 

ดานที่ 5 ธรรมาภิบาล  

ตัวช้ีวัดที่ 177 -  190 จำนวน 14 ตัวช้ีวัด ประกอบดวย 

1. ตัวช้ีวัดจริง จำนวน 13  ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดที่ 177 - 189 จำนวน 65 คะแนน 

2. ตัวช้ีวัดนำรอง จำนวน 1 ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดที่ 190 จำนวน 5 คะแนน (ไมนำไปนับเปนคะแนนรวม) 
เปาหมายเชิงคุณภาพ: องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการสรางจิตสำนึกและตระหนักในการใชอำนาจหนาท่ีใหบังเกิดประโยชน
สุขแกประชาชนในทองถิ่น การปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม หรือจริยธรรม และการบริหารราชการทองถ่ิน 
ใหโปรงใส เปดเผยขอมูลขาวสาร เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวังการทุจริตและยกยองบุคคลตนแบบ 
ดานคุณธรรม จริยธรรมท้ังในและนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เปาหมายเชิงปริมาณ: รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีผานเกณฑการประเมินดานท่ี 5 รอยละ 70 

ช่ือ (องคกรปกครองสวนทองถิ่น) …………………………………………………………………………………….. 

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

 

หัวขอประเมิน เมือง
พัทยา 

อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. คะแนนที่ได 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด คะแนน รอยละ 

1. การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 4 4 4 4 4 4   

2. การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน 

2 2 2 2 2 2   

3. การมีระบบ และกลไกจัดการรับเรื่องรองเรียน 2 2 2 2 2 2   

4. การสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 5 5 5 5 5 5   

5. การบังคับใชกฎหมายเกี ่ยวกับปายโฆษณา 
(ตัวชี้วัดนำรอง) 

1 1 1 1 1 1   

รวม 13 13 13 13 13 13   

 

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

ลงชื่อ                                  หวัหนาทีมประเมิน 
          (......................................................) 

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

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

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

วันท่ีประเมิน.........../................../.............. 
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หนวยท่ี 1 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต ตัวช้ีวัดท่ี 177 – 180 จำนวน 4 ตัวช้ีวัด จำนวน 20 คะแนน 
เปาหมาย: องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งผูบริหารทองถิ่นและเจาหนาที่ใหความสำคัญกับการดำเนินงานโดยการสรางจิตสำนึก
และความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการ ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พรอมทั้งสนับสนุน สงเสริมการปฏิบัติงาน            
ดานคุณธรรม จริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และความโปรงใสในหนวยงานของตนเอง 
ตัวช้ีวัดท่ี 177 – 178 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: กลุมงานสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีทองถ่ิน กองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบ:  1. นางสาวลัดดาวรรณ นอยอรุณ   ผูอำนวยการกลุมงานสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีทองถ่ิน  
                                                             โทร. 08 4941 5414 
                  2. นายสุริยะ หินเมืองเกา            นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 06 4951 5885 
                  3. นายโสพรรณ สืบบุตร             นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 08 4493 4268 
                  4. นายโพธิรัตน รัตนพันธ            นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 08 5661 1731  
                  5. นางสาวชนเนษฎ แกวพุฒ        พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน โทร. 09 5669 3645 
                                                             หมายเลขโทรศัพทสำนักงาน 02 241 9000 ตอ 2312,2322 
ตัวช้ีวัดท่ี 179 – 180 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ :  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบ:   1. นายมนู โชติเสน                   ผูอำนวยการกลุมงานมาตรฐานวินัยบุคคลสวนทองถ่ิน  
                                                             โทร. 08 9969 2538 
                   2.. นางสาวสิริรัตน แตงรอด         นิติกรชำนาญการ โทร. 08 47060๙63 
                                                             หมายเลขโทรศัพทสำนักงาน 02 241 9000 ตอ 3133 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

177 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
๑. แผน/แนวทางเพ่ือการปองกันและปราบปราม
การทุจริตหรือการสงเสริมความโปรงใสตามหลัก
ธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. มีการเผยแพรทางเว็บไซตหลักขององคกร
ปกครองส วนท องถ ิ ่น โดยให ท ีมประเม ินฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจักษ (เปดดูจากระบบจริง
ในวันตรวจประเมินฯ) 
3. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอตอผูบริหาร
ทองถ่ินเพ่ือทราบ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 
50 วรรคสอง 
2. พระราชบัญญัต ิสภาตำบลและองคการ
บริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1 
3. พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 มาตรา 45/1  
4. หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที ่ ปช 0004/            
ว 0019 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2560 

177. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดทำ
แผน/แนวทางเพ่ือการปองกันและปราบปราม
การทุจริตหรือการสงเสริมความโปรงใสตาม
หลักธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
มีการดำเนินการ ดังนี ้
1. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
(พ.ศ. 2560–2564 หรือ พ.ศ. 2561-
2564) 
๒. มีการประกาศใหประชาขนไดทราบถึง
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2560 - 
2564) และเผยแพรบนเว ็บไซตหล ักของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๓. มีการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปองกันการ
ท ุจร ิต ประจำป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3               
รอบ ๖ เดือน ไมนอยกวา รอยละ 50 และ
รายงานในระบบ e-PlanNACC 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คะแนนเต็ม       20 
คะแนนท่ีได 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

177 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. หนังส ือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน              
ด  วน  ท ี ่  มท  0810 .3/ว  615 ลงว ัน ท่ี                     
21 มีนาคม 2560  
6. หนังส ือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน        
ท่ี มท 0810.3/ว 1300 ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม 2561 
7. หนังส ือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   
ดวนที ่สุด ที ่ มท 0810.3/ว 2681 ลงวันท่ี               
29 สิงหาคม 2561 
8. คูมือการประเมิน ITA 2562/2563 สำนักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 
9. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน       
ท ี ่  มท 0810.3/ว 1493 ลงว ันท ี ่  21 
พฤษภาคม 2563  
10. คูมือการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติ
การป องก ันการท ุจร ิตส ู การปฏ ิบ ัต ิ  ภายใต
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
11. หนังสือคูมือแนวทางการยกระดับผลการ
ประเม ินค ุณธรรมและความโปร งใสในการ
ดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๔. มีการนำรายงานผลการดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจร ิต ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน และ 
พ . ศ .  ๒๕๖๔  ร อบ  ๖  เ ด ื อนจ าก ระบบ               
e-PlanNACC มาแสดงบนเว็บไซตของ อปท. 
 
เกณฑการใหคะแนน:  
1. ดำเนินการครบ 4 ขอ 
2. ดำเนินการ 3 ขอ 
3. ดำเนินการ 2 ขอ 
4. ดำเนินการ 1 ขอ หรือไมมีการดำเนินการ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
5 
3 
1 
0 
 
 
 

 

คำอธิบาย: 
1. สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ไดสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุก
แหงจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตใหไดมาตรฐาน ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมีการติดตามผลการนำแผนปฏบิัติการ ปองกัน
การทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมผานระบบ e-PlanNACC  
2. การจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประกอบดวย มิติท่ี 1 การสรางสังคมไมทนตอการทุจริต มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือ
ปองกันการทุจริต มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน และมิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
3. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตมีความสัมพันธกับตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ในตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต ประเด็น “แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต” ขอ
คำถามท่ี o39 – o41 
4. ระบบ e-PlanNACC หมายถึง ระบบรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ของสำนักงาน ป.ป.ช. ท่ีสามารถใหประชาชน/หนวยงานท่ีเก่ียวของติดตามผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตไดทุกเวลาและเปนปจจุบัน 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

178 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
2. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparence Assessment: ITA)  
3. เอกสาร รายการท ี ่แสดงให  เห ็นถ ึงการ
ดำเนินการจริงในเชิงประจักษ 
4. มีการเผยแพรทางเว็บไซตหลักขององคกร
ปกครองส วนท องถ ิ ่น โดยให ท ีมประเม ินฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจักษ (เปดดูจากระบบจริง
ในวันตรวจประเมินฯ) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที ่ ปช. 0004/           
ว 0019 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2560 
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน    
ท ี ่  มท 0810.3/ว 615 ลงว ันที ่  ลงว ันท่ี                  
21 มีนาคม 2560 
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0810.3/ว 1300 ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม 2561 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน      
ดวนที ่สุด ที ่ มท 0810.3/ว 2681 ลงวันท่ี 
29 สิงหาคม 2561 
5.  ค ู ม ือการประเม ิน ITA 2562/2563 
สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 
คำอธิบาย: 
1. คุณธรรม หมายถึง ความดีงามท่ีถูกปลูกฝงข้ึน
ในจิตใจจนเกิดจิตสำนึกที ่ดี มีความกตัญู            
เปนตน 
2. จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตาม
ความดีงามแหงคุณธรรมนั้น 
(เปนมิติที ่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการ
ทุจริต ตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของ 
ป.ป.ช.) 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 

178. กิจกรรมการบริหารราชการเพ่ือปองกัน
การทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
มีการดำเนินการ ดังนี ้
1. มีกิจกรรมและสนับสนุน หรือยกยองบุคคล
ตนแบบดานคุณธรรม จริยธรรมในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
2. กิจกรรมและสนับสนุน หรือยกยองบุคคล
ตนแบบดานค ุณธรรม จร ิยธรรมภายนอก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3. สนับสนุนหนวยงานอื่นในการยกยองบุคคล
ตนแบบดานคุณธรรม จริยธรรม 
4. มีการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
5. มีมาตรการการใชดุลยพินิจและใชอำนาจ           
หนาที ่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีด ี
6. มีการเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการ
ดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี
ประจักษ 
7. มีมาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือ          
รับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
8. มีการเผยแพรกิจกรรมการบริหารราชการ
เพื่อปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ทางเว็บไซตหลักขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
 
เกณฑการใหคะแนน: 
1. ดำเนินการ 7 - 8 ขอ 
2. ดำเนินการ 5 - 6 ขอ 
3. ดำเนินการ 2 - 4 ขอ 
4. ดำเนินการ 1 ขอ หรือไมมีการดำเนินการ 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

179 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ประกาศเจตนารมณการปองกัน และตอตาน
การทุจริตคอรรัปชัน 
2.  ม ี โครงการในข อบ ัญญ ัต ิ / เทศบ ัญญ ัติ
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2563 
3. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอตอผูบริหาร
ทองถ่ินเพ่ือทราบ   
4. ตรวจสอบการใหบริการชองทางเว็บไซตหลักของ                  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
5. หลักฐานเชิงประจักษ เชน ปายประชาสัมพันธ, 
ภาพถาย, แผนพับ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส เปนตน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัต ิระเบ ียบบร ิหารงานบุคคล                
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
2. พระราชบ ัญญ ัต ิ มาตรฐานทางจร ิยธรรม 
พ.ศ. 2562  
คำอธิบาย: 
1. กรณีจัดทำ 1 โครงการ อาจมีหลายกิจกรรม
ก็ได 
2. องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการจัดทำและ
ดำเนินการโครงการ ดานคุณธรรมและจริยธรรม
ที่มีลักษณะเปนการสรางจิตสำนึกในการปฏิบัติ
ห น  า ท่ี ห ร ื อ ม ี พฤต ิ ก ร รมทา ง จ ร ิ ย ธ ร ร ม                     
เป นแบบอย างท ี ่ ดี  หร ือก ิจกรรมท ี ่ทำให
ประชาชนไดรับบริการที่ดี ตลอดจนการจัดทำ
โครงการบำเพ ็ญประโยชน ท ี ่ ดำ เน ินการ                  
โดยขาราชการ/พนักงานเทศบาล/พนักงานสวน
ตำบล/ล ูกจ  างประจำ  และพน ักงานจ  า ง 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3. คุณธรรม หมายถึง ความดีงามท่ีถูกปลูกฝงข้ึน
ในจิตใจจนเกิดจิตสำนึกที่ดี มีความกตัญู เปน
ตน 
4. จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตาม
ความดีงามแหงคุณธรรมนั้น 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 

179. การสงเสริมดานคุณธรรมและจริยธรรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงการ
ปองกันการกระทำผิดจริยธรรม 
 

มีการดำเนินการ ดังนี้  
๑. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต 
๒. มีการประกาศเจตนารมณการปองกันและ
ตอตานการทุจริตคอรรัปชัน 
3. ม ีการดำเน ินการโครงการหร ือก ิจกรรม 
ที่สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมจริงอยางนอย 
3 โครงการ หรือ  3 กิจกรรม และแสดงผลการ
ดำเนินงานดังกลาวใหสาธารณชนรับทราบทาง
เว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. มีการเขาร วมโครงการหรือกิจกรรมการ
ปองกันการทุจริตของอำเภอ/จังหวัด 
5. มีการเขารวมโครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม หรือการปองกันการทุจริต
ของหนวยงานราชการ (มิใชอำเภอ/จังหวัด) 
ป.ป.ช., ป.ป.ท., สถาบันพระปกเกลา, สถาบัน
พ ัฒนาบ ุคคลากรท องถ ิ ่ น ,  ร ั ฐวิ สาหก ิจ , 
มหาวิทยาลัย, วิทยาลัย, โรงเรียน, องคการ
มหาชน, สมาคม, มูลนิธิ, องคกรภาคประชา
สังคม ฯลฯ 
6. ม ีการจ ัดทำรายงานผลดานการส งเสริม
ค ุณธรรมและจริยธรรมใหผ ู บร ิหารทองถ่ิน
รับทราบ  
7. มีการประชาสัมพันธผลการดำเนินการดาน
สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (ไมรวมการ
ประชาสัมพันธตาม 3.) 
 

เกณฑการใหคะแนน: 
๑. ดำเนินการ 6 - 7 ขอ 
๒. ดำเนินการ 4 - 5 ขอ 
๓. ดำเนินการ 2 – 3 ขอ     
๔. ดำเนินการ 1 ขอ หรือไมมีการดำเนินการ 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

180 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. โครงการ/กิจกรรมในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2563 
2. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับการดำเนินการสราง
และพัฒนาใหข าราชการรักษาวินัย เชน รูปถาย 
รายงานการประชุม หรือหลักฐานเชิงประจักษอ่ืน             
ท่ีแสดงวาไดจัดกิจกรรมดังกลาวจริง ฯลฯ 
3. มติ ก. จังหวัด หรือหนังสือ/คำสั ่ง ขององคกร
ปกครองส วนทองถ ิ ่นที ่ เก ี ่ยวกับการดำเนินการ           
ทางวินัย 
4. รายงานผลการดำเนินการที ่ เสนอตอผู บร ิหาร     
ทองถ่ินพิจารณาหรือเพ่ือทราบ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบ ัญญัต ิระเบ ียบบร ิหารงานบุคคล                
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
2. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน             
บุคคลสวนทองถ ิ ่น เร ื ่อง กำหนดมาตรฐานกลาง                    
การบร ิหารงานบุคคลสวนทองถ ิ ่น ลงว ันที ่  25 
มิถุนายน พ.ศ. 2544 
3. ประกาศคณะกรรมการพน ักงานส วนตำบล/               
พนักงานเทศบาล/ขาราชการองคการบริหารส วน
จังหวัด เรื ่องหลักเกณฑและเงื ่อนไขเกี ่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล/
เทศบาล/องคการบริหารสวนจังหวัด (ของจังหวัดนั้น )ๆ 
4. ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการ/พนักงาน
เทศบาล/พนักงานสวนตำบล เรื ่อง มาตรฐานทั ่วไป
เก่ียวกับวินัยการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย 
5. ประกาศคณะกรรมการขาราชการ/พนักงาน
เทศบาล/พนักงานสวนตำบล เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื ่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัยของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในจังหวัดนั้น ๆ   

180. การเสริมสรางและพัฒนาใหขาราชการ
รักษาวินัย 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
1. มีการจัดทำปาย/แผนพับ หรือรูปแบบการ
ประชาสัมพันธอ่ืน ๆ 
2. มีการเผยแพรขอหามและขอปฏิบัติเกี่ยวกับ
การร ักษาว ิน ัยใหก ับข าราชการทราบและ         
ถือปฏิบัติ 
3. มีการอบรมหรือฝกอบรมเพื ่อสนับสนุน
ส งเสร ิมให ข าราชการปฏิบ ัติตามระเบ ียบ
ระเบียบแบบแผนหรือวินัยของขาราชการ 
๔. มีการจัดกิจกรรมที่เปนการเสริมสรางและ
พัฒนาทัศนคติ จิตสำนึกและพฤติกรรมของ
ขาราชการใหไปในทางท่ีมีวินัย 
๕. ในรอบป ไมมีขาราชการถูกดำเนินการทางวนิัย  
 
เกณฑการใหคะแนน: 
1. ดำเนินการครบ 5 ขอ 
2. ดำเนินการ 3 – 4 ขอ 
3. ดำเนินการ 2 ขอ 
4. ดำเนินการ 1 ขอ หรือไมมีการดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5 
3 
1 
0 

 

 

คำอธิบาย: 
1. ขาราชการ หมายถึง ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด/พนักงานเทศบาล/พนักงานสวนตำบล/พนักงานเมืองพัทยา/
ลูกจางประจำ และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังหมด 
2. ถูกดำเนินการทางวินัย หมายถึง  
2.1 การที่นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีคำสั่งลงโทษ หรืองดโทษ รวมถึงการวากลาวตักเตือนเปนหนังสือดวย ทั้งนี้ ไมรวมถึงการ
วากลาวตักเตือนโดยการใชอำนาจทางบริหาร (ไมใชการดำเนินการทางวินัย) 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

2.2 การมีคำสั่งตาม 2.1 จะตองเปนกรณีท่ีการดำเนินการทางวินัยสิ้นสุดลงแลว กลาวคือ ก.จังหวัด ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบตาม
หลักเกณฑและเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดนั้น  ๆแลว 
๒.๓ เหตุแหงการถูกสั่งลงโทษทางวินัยจะตองเกิดข้ึน ณ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูรับการประเมิน 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 

 

 
 
 

หนวยท่ี 2  การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน ตัวช้ีวัดท่ี 181 – 182 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด จำนวน 10 คะแนน 
เปาหมาย: องคกรปกครองสวนทองถิ ่นใหความสำคัญกับการเผยแพรขอมูลขาวสารโดยยึดหลัก “เปดเผยเปนหลัก ปกปด                 
เปนขอยกเวน” เพื่อใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานตาง ๆ ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และเปนการสงเสริมบทบาท เสริมพลังการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:  กลุมงานสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีทองถ่ิน กองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบ:   1. นางสาวลัดดาวรรณ นอยอรุณ    ผูอำนวยการกลุมงานสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีทองถ่ิน  
                                                              โทร. 08 4941 5414 
                   2. นายสุริยะ หินเมืองเกา            นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 06 4951 5885 
                   3. นายโสพรรณ สืบบุตร             นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 08 4493 4268 
                   4. นายโพธิรัตน รัตนพันธ            นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  โทร. 08 5661 1731  
                   5. นางสาวชนเนษฎ แกวพุฒ        พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน        โทร. 09 5669 3645 
                                                              หมายเลขโทรศัพทสำนักงาน 02 241 9000 ตอ 2312,2322 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. คำสั่ง/ประกาศจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของ
องค กรปกครองส วนท องถ ิ ่นพร อมแต งตั้ ง
เจาหนาท่ี ท่ีเปนปจจุบัน 
2. เอกสารที่เผยแพรในศูนยขอมูลขาวสารของ
องคกรปกครองส วนทองถ ิ ่น ประกอบดวย
กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุก
ประเภท กฎหมายกระจายอำนาจ แผนพัฒนา
ทองถิ่น งบประมาณรายจายประจำป/เพิ่มเติม 
งบประมาณรายจ  ายอ ื ่ น  ๆ  และรายงาน          
การประชุมสภาทองถ่ิน 
3. สถิติผูมารับบริการศูนยขอมูลขาวสาร และ
สรุปผลเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

181. การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวม
ของภาคประชาชน (Participation) 
มีการดำเนินการ ดังนี ้
1. มีการแตงตั้งเจาหนาที่ผู รับผิดชอบที่เปน
ปจจ ุบ ันในศูนย ข อม ูลข าวสารขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
2 .  จ ัดให ม ีและเผยแพร ข อม ูลข าวสารใน
ช องทางที ่ เป นการอำนวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดทุกข้ันตอน 
3.  มีการร ับฟ งความค ิด เห ็นการร ับและ
ตอบสนองเร ื ่ องร อง เร ียน/ร องท ุกข ของ
ประชาชน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คะแนนเต็ม        10 
คะแนนท่ีได 
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4. หลักฐานที ่แสดงใหเห็นถึงการรับฟงความ
คิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รอง
ทุกขของประชาชน 
5. หลักฐานที่มีการแสดงใหเห็นถึงการสงเสริม
ให ประชาชนมีส วนร วมบร ิหารก ิจการของ                  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัต ิข อม ูลข าวสารของราชการ                
พ.ศ. 2540 
2. หน ังส ือกรมส งเสร ิมการปกครองท องถ่ิน                  
ท่ี มท 0808.2/ว 670 ลงวันท่ี 23 เมษายน 2550 
3. หน ังส ือกรมส งเสร ิมการปกครองท องถ่ิน                
ท่ี มท 0801.3/ว 437 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2560 
4. หน ังส ือกรมส งเสร ิมการปกครองท องถ่ิน                
ท่ี มท 0801.3/ว 854 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2560 
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด 
ท่ี มท 0801.3/ว 1119 ลงวันท่ี 20 เมษายน 2561 
6. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ท่ี มท 0810.7/ว 1045 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2562 

4. มีการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหาร
กิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
5. มีการเก็บสถิติผู มารับบริการศูนยขอมูล
ขาวสาร และสรุปผลเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
 
เกณฑการใหคะแนน: 
1. ดำเนินการครบ 5 ขอ 
2. ดำเนินการ 4 ขอ 
3. ดำเนินการ 3 ขอ 
4. ดำเนินการ 1-2 ขอ หรือ ไมมีการดำเนินการ 

 
 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

 
 
 

 
 
 

คำอธิบาย: 
1. การจัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสาร ในชองทางที่เปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอนนั้น อยางนอยตองมีเอกสารที่เผยแพรในศูนยฯ ประกอบดวย
กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภท กฎหมายกระจายอำนาจ แผนพัฒนาทองถิ่น งบประมาณรายจายประจำป/
เพิ่มเติม งบประมาณรายจายอื่น ๆ และรายงานการประชุมสภาทองถิ่น หากขาดเอกสารใด เอกสารหนึ่งไมนับเปนจำนวนขอท่ี
ดำเนินการไดจริง 
2. การเผยแพรขอมูลขาวสาร :  
2.1 ประกาศผานเว็บไซต/สื่อสังคมออนไลน (Social Media) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน/แจงผานเสียงตามสาย/ Facebook/Line 
2.2 ประชาสัมพันธผานสื่อมวลชน/แถลงขาว/หนวยโฆษณาเคลื่อนท่ี/ลงหนังสือพิมพ/วิทยุ/โทรทัศน 
2.3 มีบอรดประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามหมูบาน/ชุมชน จัดทำสื่อสิ่งพิมพ วารสารประชาสัมพันธ จดหมายขาว  
จัดนิทรรศการ 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. รายงานระดับหนวยงานของรัฐ ตามแบบ    
ปค.1 แบบ ปค. 4 แบบ ปค. 5 และแบบ               
ปค .  6  พร  อมหน ั ง ส ื อนำส  ง ร าย งานให                   
ผูกำกับดูแล 
2 .  เอกสารท ี ่ แสดงให  เห ็นถ ึ งการให ภาค
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการและการประชุมสภาทองถ่ิน 
3. เอกสารที่แสดงหรือขอเท็จจริงที่แสดงไดหรือ
เห ็นถ ึงการมีส วนร วมในการพัฒนาองค กร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
4. รายงานการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ: 
ITA ป 2562/2563 หรือ ITA 2564 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 
50 วรรคสอง 
2. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร                
สวนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1 
3. พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 มาตรา 45/1 
4. พระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 16 
5 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.2/ว 0600  ลงว ันที ่ 29 มกราคม 
2559 
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 
0810.3 /ว 6247 ลงวันที ่ 3 พฤศจิกายน 
2560 
7. หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที ่ ปช. 0004/             
ว 0019 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2560 
8. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
ด  วน  ท ี ่  มท  0810 .3/ว  615 ลงว ัน ท่ี                     
21 มีนาคม 2560 
9. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ท่ี 
มท 0810.3/ว 1300 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 
2561 

182. การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
มีการดำเนินการ ดังนี ้
1.  จ ัด ให  มีมาตรการภายในการควบคุม                 
ภ า ย ใ น ต า ม ม า ต ร ฐ า น แ ละ ห ล ั ก เ กณฑ                           
ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 
2. มีการสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ
ตามชองทางท่ีสามารถดำเนินการได 
3. มีการสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของ 
สภาทองถ่ิน 
4. เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) 
และบ ูรณาการท ุกภาคส วนเพ ื ่ อต อต  าน                     
การทุจริต 
5. เปดเผยขอมูลของบุคคลและหนวยงานตาม
ตัวชี ้ ITA และลงในเว็บไซตหลักขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 
เกณฑการใหคะแนน: 
1. ดำเนินการครบ 5 ขอ 
2. ดำเนินการ 4 ขอ 
3. ดำเนินการ 3 ขอ 
4. ดำเน ินการ 1 - 2 ข อ หร ือ ไม ม ีการ
ดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5 
3 
1 
0 
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10. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ดวนที ่สุด ที ่ มท 0810.3/ว 2681 ลงวันท่ี 
29 สิงหาคม 2561 
11. ค ู  ม ื อการประเม ิ น ITA 2562/2563                  
สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 

คำอธิบาย: 
1. ดูคำอธิบายเพ่ิมเติมไดตามตัวชี้วัดท่ี 13  ในดานท่ี 1 การบริหารจัดการ  
2. พระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด  ๒ การมีสวนรวมของภาคประชาชนและ
ผูประกอบการในการปองกันการทุจริต มาตรา ๑๖ เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  ใหหนวยงานของรัฐจัดให              
ภาคประชาชนมีสวนรวมในการสังเกตการณข้ันตอนหนึ่งข้ันตอนใดของการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานของรัฐ 
3. การมีสวนรวม : เชน การจัดทำหรือทบทวน/การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 16  
4. กิจกรรมสาธารณะ เชน ประเพณี/วันสำคัญ/การอนุรักษ รักษาสิ่งแวดลอม ฯลฯ 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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หนวยท่ี 3  การมีระบบ และกลไกจัดการรับเรื่องรองเรียน ตัวช้ีวัดท่ี 183 – 184 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด จำนวน 10 คะแนน 
เปาหมาย: องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบ และกลไกในการจัดการกับเรื่องรองเรียนที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการประเมิน
เก่ียวกับประสิทธภิาพ การแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน ท่ีจะตองทำใหการทุจริตในหนวยงานลดลงหรือไมมี โดยมีมาตรการ
ในการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: กลุมงานสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีทองถ่ิน กองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบ: 1. นางสาวลัดดาวรรณ นอยอรุณ   ผูอำนวยการกลุมงานสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีทองถ่ิน  
                                                            โทร. 08 4941 5414 
 2. นายสุริยะ หินเมืองเกา            นักวเิคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 06 4951 5885 
 3. นายโสพรรณ สืบบุตร             นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 08 4493 4268 
 4. นายโพธิรัตน รัตนพันธ            นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  โทร. 08 5661 1731  
 5. นางสาวชนเนษฎ แกวพุฒ        พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน        โทร. 09 5669 3645 
                                                           หมายเลขโทรศัพทสำนักงาน 02 241 9000 ตอ 2312,23221 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1 .  คำส ั ่ ง กำหนดหน  วยงาน/มอบหมาย
ผูรับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการตอเรื ่อง
รองเรียน และแนวปฏิบัติจัดการเรื่องรองเรียน
การทุจริตเผยแพรทางเว็บไซตหลักขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
2. ชองทางการรองเรียน 
3. เอกสาร/หลักฐานการประชาสัมพันธ   
4. เอกสาร/หลักฐานการสงเรื ่องรองเรียนให
ผูรับผิดชอบดำเนินการ พรอมผลการดำเนินการ
เรื่องรองเรียน     
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที ่ ปช 0004/            
ว 0019 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2560 
2. หนังส ือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน              
ด  วน  ท ี ่  มท  0810 .3/ว  615 ลงว ัน ท่ี                     
21 มีนาคม 2560 
3. หนังส ือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน               
ดวนที ่ส ุด ที ่ มท 0804.1/ว 621 ลงวันท่ี              
13 พฤษภาคม 2547 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0219/            
ว 389 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2550 
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0804.2/10392 ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 2550 

183. องคกรปกครองสวนทองถิ ่น มีระบบ
และกลไกจัดการกับเรื่องรองเรียน 
มีการดำเนินการ ดังนี ้
1. มีการกำหนดหนวยงานหรือมอบหมาย
ผู ร ับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการตอ
เรื ่องรองเรียน และแนวปฏิบัติจัดการเรื ่อง
รองเรียนการทุจริตเผยแพรทางเว็บไซตหลัก
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. มีการสงเรื ่องรองเรียนใหผู ร ับผิดชอบ
ดำเนินการ 
3. มีบัญชีเรื่องรองเรียนและลงรายละเอียด
ในบัญชีครบ ถูกตอง 
4. ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน           
ไดรับการแกไข 
5. มีการแจงผลการดำเนินการใหผูรองเรียน
ทราบ ทั้งดำเนินการและไมดำเนินการแกไข              
ขอรองเรียน 
6. มีการดำเนินการหรือมีกิจกรรม ดังตอไปนี้
ตอการทุจริตในหนวยงาน เชน เฝาระวังการ
ทุจริต ตรวจสอบการทุจริต ลงโทษทางวินัย  
7. ม ีการนำผลการตรวจสอบของฝ  าย
ตรวจสอบทั้งภายใน ภายนอก ไปปรับปรุง
การทำงาน  เ พ่ือปองก ันการท ุ จร ิ ต ใน
หนวยงาน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คะแนนเต็ม          10 
คะแนนท่ีได 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

183 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

6 .  ค ู  ม ือการประเม ิน ITA 2562/2563 
สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)  
คำอธิบาย: 
ใชการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparence Assessment: ITA)  
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 

เกณฑการประเมิน:  
1. ดำเนินการ 6 – 7 ขอ 
2. ดำเนินการ 4 - 5 ขอ 
3. ดำเนินการ 2 – 3 ขอ 
4. ดำเนินการ 1 ขอ หรือไมมีการดำเนินการ 
 
 

 
5 
3 
1 
0 
 

 

184 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. มีแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัด ITA 
2. มีการกำหนดขั้นตอน วิธีการ ที่เกี่ยวของกับ
การจัดการเรื่องรองเรียน หรือการทุจริต 
 3. มีการกำหนดขั้นตอน วิธีการที่เกี่ยวของกับ
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
4. เอกสาร รายการท ี ่แสดงให เห ็นถ ึงการ
ดำเนินการจริงในเชิงประจักษ 
5. มีการเผยแพรลงเว็บไซตหลักขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1.พระราชบ ัญญ ัต ิการจ ัดซ ื ้ อจ ัดจ  างและ                 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
2. แผนปฏิบัต ิการปองกันการทุจริตภายใต
ย ุทธศาสตรชาติว าดวยการปองกันและการ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 
2564) สำหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3. หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที ่ ปช 0004/            
ว 0019 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2560 
4. หนังส ือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน              
ด  วน  ท ี ่  มท  0810 .3/ว  615 ลงว ัน ท่ี                     
21 มีนาคม 2560 
5. หนังส ือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน               
ดวนที ่ส ุด ที ่ มท 0804.1/ว 621 ลงวันท่ี              
13 พฤษภาคม 2547 
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0219/            
ว 389 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2550 

184. มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความ
โปรงใสและปองกันการทุจริตขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
มีการดำเนินการ ดังนี ้
1. มีมาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ  
2. ม ีมาตรการให ผ ู ม ีส วนได   ส วนเสีย                     
มีสวนรวมในการสงเสริมความโปรงใสและ
ปองกันการทุจริต 
3. มีมาตรการสงเสริมความโปรงใสในการ
จัดซ้ือจัดจาง 
4. มีมาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
5. มีมาตรการปองกันการรับสินบน 
6. มีมาตรการปองกันการขัดกันระหวาง
ผลประโยชน ส  วนตนก ับผลประโยชน
สวนรวม 
7. มีมาตรการตรวจสอบการใชดุลยพินิจ 
8. มีการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 
9. มีมาตรการในการสรางจิตสำนึกและความ
ตระหนักแกบุคลากรทั ้งผ ู บร ิหารทองถ่ิน 
สมาชิกสภาทองถิ่น และขาราชการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
  
เกณฑการประเมิน:  
1. ดำเนินการ 7 – 9 ขอ 
2. ดำเนินการ 4 – 6  ขอ 
3. ดำเนินการ 1 - 3 ขอ 
4. ไมมีการดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5 
3 
1 
0 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

184 
 
 
 
 
 

 

7. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0804.2/10392 ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 2550 
8 .  ค ู  ม ือการประเม ิน ITA 2562/2563 
ส ำน ั ก ง าน  คณะกร รมกา รป  อ ง ก ั น และ
ปราบปรามการทุจร ิตแหงชาต ิ (สำนักงาน 
ป.ป.ช.) 

 
 
 
 
 

คำอธิบาย: 
ใชการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparence Assessment: ITA) 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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หนวยท่ี 4 การสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ ตัวช้ีวัดท่ี 185 – 189 จำนวน 5 ตัวช้ีวัด จำนวน 25 คะแนน 
เปาหมาย: องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับการเชิดชูเกียรติวาเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประโยชนสุข
ตอประชาชนในทองถ่ินหรือมีความโปรงใสในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและไมถูกชี้มูลความผิดจากหนวยตรวจสอบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 185 - 186 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:  กลุมงานสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีทองถ่ิน กองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบ:  1. นางสาวลัดดาวรรณ นอยอรุณ   ผูอำนวยการกลุมงานสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีทองถ่ิน  
                                                             โทร. 08 4941 5414 
                  2. นายสุริยะ หินเมืองเกา            นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 06 4951 5885 
                  3. นายโสพรรณ สืบบุตร             นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 08 4493 4268 
                  4. นายโพธิรัตน รัตนพันธ            นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 08 5661 1731  
                  5. นางสาวชนเนษฎ แกวพุฒ        พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน โทร. 09 5669 3645 
                                                             หมายเลขโทรศัพทสำนักงาน 02 241 9000 ตอ 2312,2322 
ตัวช้ีวัดท่ี 187 – 189 จำนวน 3 ตัวช้ีวัด 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบ: 1. นายณัฐศักย ดีศรี     หัวหนาสำนักงานศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  โทร. 081 173 1097 
  2. นายวรานนท สมคิด   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ  โทร. 063 146 1498 
   หมายเลขโทรศัพทสำนักงาน 02 241 9000 ตอ 5408 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

185 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
เอกสารหรือหลักฐานหรือรายการที่แสดงใหเห็น
ถึงการไดรับรางวัลหรือไดรับการเชิดชูเกียรติ             
ในป พ.ศ. 2561 – 2563 จากหนวยงาน
ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/องคการมหาชน หรือองคกร
ภาคประชาชนสังคมตาง ๆ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. หนังส ือกรมส งเสร ิมการปกครองทองถ่ิน                
ดวน ที่ มท 0810.3/ว 615 ลงวันที่21 มีนาคม 
2560 
2. หนังส ือกรมส งเสร ิมการปกครองทองถ่ิน              
ที่ มท 0810.3/ว 1300 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 
2561 
3. หนังส ือกรมส งเสร ิมการปกครองทองถ่ิน                      
ดวนที ่ส ุด ที ่ มท 0810.3/ว 2681 ลงวันท่ี                   
29 สิงหาคม 2561 
คำอธิบาย: 
เนื่องจากเกิดสถานการณการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงใหใชป 

185. องคกรปกครองสวนทองถ ิ ่นไดรับ
รางวัลเชิดชูเกียรติหรือการรับรองวาเปน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดปฏิบัติหนาท่ี
ใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนตามหนาท่ี
และอำนาจที ่ได กำหนดไวจากหนวยงาน    
ตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 
เกณฑการใหคะแนน: 
1. ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติหรือการรับรองวา
เปนองคกรปกครองสวนทองถิ ่นที ่ไดปฏิบัติ
หนาที่ใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนจำนวน 
3 รางวัลข้ึนไป 
2. ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติหรือการรับรองวา
เปนองคกรปกครองสวนทองถิ ่นที ่ไดปฏิบัติ
หนาที่ใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนจำนวน 
2 รางวัล 
3. ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติหรือการรับรองวา
เปนองคกรปกครองสวนทองถิ ่นที ่ไดปฏิบัติ
หนาที่ใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนจำนวน 
1 รางวัล 

 
 
 
 
 

 
 

5 
 
 
 

3 
 
 
 

1 
 
 
 

 

คะแนนเต็ม 25 

คะแนนท่ีได  
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

185 2562 – 2563 เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับ
สถานการณที่เกิดขึ้น จึงกำหนดใหไดรับรางวัล
หรือไดรับการเชิดชูเกียรติจากหนวยงานภาครัฐ/
รัฐวิสาหกิจ/องคการมหาชน หรือองคกรภาค
ประชาชนสังคมตาง ๆ 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 

4. ไมไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติหรือการรับรองวา
เปนองคกรปกครองสวนทองถิ ่นที ่ไดปฏิบัติ
หนาท่ีใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนใด ๆ 

0 

 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

186 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
หนังสือแจงชี้มูลความผิดจากหนวยงานที ่มี
หนาที่ตรวจสอบ เชน คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานการตรวจ
เง ินแผ นด ิน (สตง.) ผู ว าราชการจ ังหวัด 
นายอำเภอ และกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2561 
2. กฎหมาย ระเบียบ หนังสือของราชการท่ี
เกี ่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีนำไปสูการชี้มูลความผิด 

186. องคกรปกครองสวนทองถิ ่นถูกชี ้มูล
ความผิดจากหนวยตรวจสอบ 
 
เกณฑการใหคะแนน: 
1. องคกรปกครองสวนทองถิ ่นไมม ีการถูก          
ชี้มูลความผิด ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 
2. องค กรปกครองส วนท องถ ิ ่นม ีการ ถูก                 
ชี้มูลความผิด ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 
 
 

5 
 

0 

 

คำอธิบาย: 
1. การถูกชี้มูลความผิด: เกิดจากการตรวจสอบการเงินของหนวยรับตรวจ ซึ่งรวมถึงตรวจการจัดเก็บรายได การรับ การใชจาย                  
การใชประโยชน การเก็บรักษา และการบริหาร ซ่ึงเงิน ทรัพยสิน สิทธิ และผลประโยชนของหนวยรับตรวจหรือท่ีอยูในความครอบครอง
หรืออำนาจใชจายของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติราชการหรือไม                  
และตรวจวาการใชจายเงินหรือการใชประโยชนนั้นเปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัด เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพหรือไม               
รวมตลอดถึงการตรวจสอบรายงานการเงินของหนวยรับตรวจและแสดงความเห็นตอผลของการตรวจสอบ และการตรวจสอบอ่ืน                   
ท่ีกำหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2561 
2. การชี้มูลความผิด: นอกจากขอ 1 แลว เปนเรื่องการบริหารงานบุคคล หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการทองถิ่นก็ได                  
3. นับเฉพาะกรณีท่ีมีการแจงการถูกชี้มูลความผิดในหวงระยะเวลาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

 
 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 187 – 189 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด  
เปาหมาย: องคกรปกครองสวนทองถิ่นเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. และมีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑคาเปาหมายของ
ตัวชี้วัดตาม แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
ในระยะแรกของแผนแมบทฯ (พ.ศ. 2561 – 2565)  

 

ตัวช้ีวัด ตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. เอกสารหรือหลักฐานหรือรายการที่แสดงให
เห็นถึงการเขารวมการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ของสำนักงาน ป.ป.ช. ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 โดยสามารถพิมพออกจากระบบ ITAS 
2. เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน หรือหลักฐานอ่ืน
เชิงประจักษท่ีเก่ียวของกับการประเมิน ITA 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. มติคณะรัฐมนตร ีเม่ือวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ 
2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 
21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ. 2561 – 2580) 
2. ประกาศของสำนักงาน ป.ป.ช. เรื ่อง การ
ขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการ
ประเม ินค ุณธรรมและความโปร งใสในการ
ดำเน ินงานของหนวยงานภาคร ัฐ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 
2563 
3. คูมือกรอบแนวทางการประเมิน ITA ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงาน ป.ป.ช. 
คำอธิบาย: 
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเขารวมการ
ประเมิน ITA โดยเขาลงทะเบียนผานระบบระบบ

187. องคกรปกครองสวนทองถิ่นเขารวม          

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน               

การดำเน ินงานของหน วยงานภาครั ฐ 

( In teg r i ty  and Transparency 

Assessment: ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. 

มีการดำเนินการ ดังนี ้
 มีการดำเนินการเขารวมการประเมิน ITA โดย

เขาลงทะเบียนผานระบบระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน

ภาคร ัฐ  (Integrity and Transparency 

Assessment System: ITAS)  และดำเนินการ

เก็บรวบรวมขอมูลครบท้ัง 3 กระบวนการ ดังนี้ 

1.  มีการเก็บขอมูลแบบวัดการรับรูของผูมี

สวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity 

and Transparency Assessment: IIT) (ผูดูแล

ระบบของหนวยงานเปนผูกรอกขอมูลและ

ผูบริหารจะตองตรวจสอบและอนุมัติขอมูล

ในระบบ ITAS) 

2.  มีการเก็บขอมูลแบบการวัดการรับรูของผู

มีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity 

and Transparency Assessment: EIT) 
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ตัวช้ีวัด ตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

 

 

 

 

 

187 

 

เทคโนโลย ีสารสนเทศรองร ับการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
ห น  ว ย ง า น ภ า ค ร ั ฐ   ( I n t e g r i t y  a n d 
Transparency Assessment System: ITAS)  
และดำเนินการครบท้ัง 3 กระบวนการ ไดแก 
  (๑) การสำรวจความคิดเห็นของผู มีสวนได             
สวนเส ียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment IIT) (๒) การ
สำรวจความคิดเห็นของผู ม ีส วนไดส วนเสีย
ภ า ย น อ ก  ( E x t e r n a l  I n t e g r i t y  a n d 
Transparency Assessment: EIT) และ (๓) 
การตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open 
da t a  I n t e g r i t y  and  Tr an spa r ency 
Assessment: OIT)  
2. คะแนนและระดับผลการประเมิน ITA เปน
เครื ่องแสดงความสำเร็จในเรื ่องคุณธรรมและ
ความโปร งใสในการดำเน ินงานขององค กร
ปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือปองกันการทุจริต 
3. เปนการเขารวมการประเมิน ITA ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 

(ผู ด ูแลระบบของหนวยงานเปนผู กรอก

ขอมูลและผูบริหารจะตองตรวจสอบและ

อนุมัติขอมูล) 

 

 

3. มีการตอบแบบตรวจการเปดเผยขอมูล

สาธารณะ(Open data Integrity and 

Transparency Assessment: OIT ) 

(ผู ด ูแลระบบของหนวยงานเปนผู กรอก

ข อม ูลและผ ู บร ิหารจะต องตรวจสอบ             

และอนุมัติขอมูล) 

 

เกณฑการใหคะแนน: 
1. มีการลงทะเบ ียนในระบบ ITAS และ

ดำเนินการครบท้ัง 3 กระบวนการ  

2. ลงทะเบียนในระบบ ITAS และดำเนินการ  

ไมครบท้ัง 3 กระบวนการ 

3. ลงทะเบ ี ยนในระบบ ITAS และไม                     

ดำเนินการตอ 

4. ไมไดลงทะเบียนในระบบ ITAS 
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1 
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188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1.เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงการเขารวม
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงาน 
ป.ป.ช. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. บ ันทึกผลคะแนนและขอเสนอแนะการ
ประเมิน ITA เสนอผูบริหารทองถ่ิน 
3. เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน หรือหลักฐานอ่ืน
เชิงประจักษท่ีเก่ียวของกับการประเมิน ITA 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑  

188. ระด ับคะแนนและระด ับผลการ
ประเมิน การเขารวมการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หน วยงานภาคร ัฐ ( Integr ity and 
Transparency Assessment: ITA) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
มีการดำเนินการ ดังนี ้
1. องคกรปกครองสวนทองถ่ินเขารวมประเมิน 
ITA ผานระบบ ITAS ไดรับคะแนนและระดับ
ผลการประเมินตามท่ีกำหนด 
2. ผลการประเม ิน ค ือ ค าคะแนน โดยมี
คะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการ
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ตัวช้ีวัด ตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

 

 

 

 

 

188 

2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 
21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ. 2561 – 2580) 
3. คะแนน ระดับผลการประเมิน และขอเสนอแนะ
การประเม ิน ITA ในระบบ ITAS ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
คำอธิบาย: 
1. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 
21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ไดนำผลการประเมิน 
ITA ไปกำหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแผน
แม บทฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 
2565) กำหนดคาเปาหมายใหหนวยงานภาครัฐ
ที่มีผลการประเมินผานเกณฑ (85 คะแนนข้ึน
ไป) ไมนอยกวารอยละ 80  
2. องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีบันทึกผล
คะแนนและขอเสนอแนะการประเมิน ITA เสนอ
ผูบริหารทองถิ่น และสามารถแสดงผลคะแนน
และระดับผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 
 

ประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเปน 
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 
 
เกณฑการใหคะแนน: 
1. คะแนนและระดับผลการประเมิน ITA ได
คะแนน  75.00 – 100 ระดับ B A และ AA    
2. คะแนนและระดับผลการประเมิน ITA ได
คะแนน  65.00 – 74.99 ระดับฺ C     
3. คะแนนและระดับผลการประเมิน ITA ได
คะแนน  55.00 – 64.99 ระดับ  D     
4. ไม ได ลงทะเบ ียนในระบบ ITAS หรือ
ดำเนินการไมครบถวนตามกระบวนการใน
ระบบ ITAS  หรือไดคะแนนและระดับผล
การประเมิน ITA ไดคะแนน 0 - 54.99 
ระดับ E และ F            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

3 
 

1 
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189 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. บันทึก ผลคะแนน OIT ท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดรับจากการประเมิน ITA ที่แสดงใน
ระบบ ITAS และความเห็นเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน หรือหลักฐานอ่ืน
เช ิงประจ ักษ ท ี ่ เก ี ่ ยวข องก ับการยกระดับ          
ผลคะแนน ITA 
3. นำลงในเว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑  

189. ระดับคะแนนการเปดเผยขอมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) ใน
การเขารวมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร งใสในการดำเน ินงานของ
หน วยงานภาคร ัฐ ( Integr ity and 
Transparency Assessment: ITA)
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
มีการดำเนินการ ดังนี ้
1. ม ีบ ันทึก ผลคะแนน OIT ที ่องค กร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับจากการประเมิน 
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189 
 
 

 

2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 
21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ. 2561 – 2580) 
3.คะแนน ระดับผลการประเมิน และขอเสนอแนะ
การประเม ิน ITA ในระบบ ITAS ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
คำอธิบาย: 
1. เว็บไซต หมายถึง เว็บไซตหลักของหนวยงาน
ภาครัฐท่ีใชในการสื่อสารตอสาธารณะ 
2. แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open 
Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) เปนแบบวัดที่ใหผู ตอบเลือกตอบมีหรือไมมี
การเปดเผยขอมูล พรอมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยง
ไปสู แหลงที ่อยู ของการเปดเผยขอมูล และระบุ
คำอธิบายเพ่ิมเติมประกอบคำตอบ 
3. คะแนนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
เปนคะแนนจากการเก็บรวบรวมขอมูล                  ใน
ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล (ประกอบดวย 5 
ตัวชี้วัดยอย ไดแก ขอมูลพื้นฐาน การบริหารงาน 
การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และการสงเสริมความโปรงใส) และ 
ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต (ประกอบดวย 
2 ตัวชี้วัดยอย ไดแก การดำเนินการเพ่ือปองกันการ
ทุจริต และมาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต) 
ในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ITA 
4. องคกรปกครองสวนทองถิ ่น ตองมีบันทึกผล
คะแนนและขอเสนอแนะการประเมิน ITA เสนอ
ผู บร ิหารทองถิ ่น และสามารถแสดงผลคะแนน                 
และระดับผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 

ITA ที่แสดงในระบบ ITAS และความเห็น
เสนอผูบริหารทองถ่ิน  
2. มีความเห็น/ขอสั ่งการ ของผู บริหาร
ทองถ่ิน 
 
 
 
เกณฑการใหคะแนน: 
1. ม ีบ ันท ึกผลคะแนน OIT จากการ
ประเมิน ITA และไดคะแนน 75.00 – 
100 คะแนน  
2. ม ีบ ันท ึกผลคะแนน OIT จากการ
ประเมิน ITA และไดคะแนน 65.00 – 
74.99 คะแนน 
3. ม ีบ ันท ึกผลคะแนน OIT จากการ
ประเมิน ITA และไดคะแนน 50.00 – 
64.99 คะแนน 
4. ม ีบ ันท ึกผลคะแนน OIT จากการ
ประเมินITA และไดคะแนนต่ำกวา  50.00 
คะแนน 
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ตัวช้ีวัดนำรอง จำนวน 1 ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดที่ 190 จำนวน 5 คะแนน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: กองกฎหมายและระเบียบทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบ  1. นายณัฐศักย ดีศรี               ผูอำนวยการกลุมงานกฎหมายและระเบียบทองถ่ิน โทร. 081 173 1097 
                 2. นางสาวสายสุวรรณ เกตุดำ    นิติกรปฏิบัติการ   โทร. 098 569 9351 
                                                         หมายเลขโทรศัพทสำนักงาน 02 241 9000 ตอ 5207 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ตรวจสอบการใหบริการชองทางแจงเบาะแส
ปายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ 
ที ่ ไม ชอบดวยกฎหมายในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือเครือขายสังคมออนไลน หรือ
ชองทางอื่น เชน ทางไปรษณีย กลองรับความ
คิดเห็น เปนตน 
2. เอกสารท ี ่ เก ี ่ยวข องก ับการรายงานผล 
การดำเนินการ ตลอดจนปญหาและอุปสรรค 
ในการปฏิบัติงาน และแจงขอมูลใหกับจังหวัด
และใหจังหวัดรายงานผลใหกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินทราบทุก ๆ 3 เดือน 
3.ตรวจสอบการดำเน ินการตามมาตรการ
ปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในการบังคับ
ใชกฎหมายเกี ่ยวกับปายโฆษณา เชน รูปถาย 
การประชุมหรือหลักฐานเชิงประจักษที่แสดงให
เห็นถึงการดำเนินการตามมาตรการดังกลาว 
4. หลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามกฎหมาย
กับผู ต ิดตั ้งปายโฆษณาหรือสิ ่งอื ่นใดที ่ร ุกล้ำ 
ทางสาธารณะท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป  น ร ะ เ บ ี ย บ เร ี ย บ ร  อ ย ข อ ง บ  า น เ ม ื อ ง  
พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(ตัวช้ีวัดนำรอง) 
190. องคกรปกครองสวนทองถ ิ ่นมีการ
ดำเนินการตามมาตรการปองกันการละเวน
การปฏิบัติหนาที ่ในการบังคับใชกฎหมาย
เกี่ยวกับปายโฆษณา 
มีการดำเนินการ ดังนี ้
1. ตรวจสอบการทำงานของเจาหนาท่ีในสังกัด 
ตามสายการบังคับบัญชาในการกำกับดูแล 
เรื่องการติดปายโฆษณาบนทางสาธารณะ 
2. มีการจัดใหมีชองทางที่เหมาะสมสำหรับแจง
เบาะแสปายโฆษณาหรือสิ่งอื ่นใดที่ร ุกล้ำทาง
สาธารณะที่ไมชอบดวยกฎหมาย โดยใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือเคร ือข ายส ังคม
ออนไลนหรือชองทางอื ่น เชน ทางไปรษณีย 
กล องร ับความคิดเห ็น เป นตน และมีแนว
ทางการจัดการที ่ช ัดเจนและรายงานผลการ
ดำเนินการภายหลังไดรับการแจงเบาะแสให
ประชาชนผูแจงเบาะแสรับทราบ 
3. มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชน
และผูประกอบการทราบถึงการกระทำอันเปน
การฝาฝ นกฎหมายเกี ่ยวกับการติดตั ้งปาย
โฆษณาหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีรุกล้ำทางสาธารณะ 
4. มีการออกตรวจการต ิดต ั ้งป ายโฆษณา 
หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไมชอบ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได  
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2.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
3.พระราชบ ัญญัต ิทางหลวง พ.ศ. 2535 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
4.หน ังส ือสำน ักเลขาธ ิการคณะร ัฐมนตรี   
ด วนท ี ่ ส ุดท ี ่  นร 0505/1569 ลงว ัน ท่ี   
10 มกราคม 2562 
5.หน ั งส ือกระทรวงมหาดไทย ด วนท ี ่สุด  
ที่ มท0226.2/01075 ลงวันที ่ 22 มกราคม 
2562 
6.หนังส ือกรมสงเสร ิมการปกครองทองถ่ิน  
ท่ี มท 0804.6/ว 554 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 
2562 

ดวยกฎหมายและมีการจัดเก็บหรือรื้อถอนปาย
โฆษณาหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีรุกล้ำทางสาธารณะ 
5. มีการดำเนินการตามกฎหมายกับผู ติดตั้ง
ปายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
ท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 
 
6. มีการรายงานผลการดำเนินการ ตลอดจน
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแจง
ขอมูลใหกับจังหวัดและใหจังหวัดรายงานผลให
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินทราบทุก ๆ  
3 เดือน 
 
เกณฑการใหคะแนน: 
1. ดำเนินการครบ 5 ขอ 
2. ดำเนินการครบ 4 ขอ 
3. ดำเนินการครบ 2-3 ขอ 
4. ไมมีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย: 
1. การตรวจสอบการทำงานของเจาหนาท่ีในสังกัดตามสายการบังคับบัญชาในการกำกับดูแลเรื่องการติดปายโฆษณาบนทางสาธารณะ 
การรายงานผลการดำเนินการ เปนไปตาม.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0804.6/ว 554 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 
2562 
2.การรายงานผลการดำเนินการ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแจงขอมูลใหกับจังหวัดและใหจังหวัดรายงานผล 
ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทราบทุก ๆ 3 เดือน เปนไปตาม.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0804.6/ว 554  
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2562 โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานผลการดำเนินการรายงานครบถวนจึงจะถือวาไดวา 
ไดมีการดำเนินการตามขอนี้แลว 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 

 


