
 

 

 



 

 

ค ำน ำ 

 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้จัดท ำ “แนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ในกำรช่วยแนะน ำและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวปฏิบัติที่ดี ในกำรด ำเนินงำน 
ตำมหลักธรรมำภิบำล ที่ส่งผลต่อกำรยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .(Integrity.and.Transparency.Assessment.:. ITA).ให้บรรลุเป้ำหมำย 
และตัวชี้วัดตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ซึ่งได้ก ำหนดให้ได้ร้อยละ.80.ของหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินจะต้องมีผลคะแนน.85.คะแนนขึ้นไป  
ภำยในปี พ.ศ. 2565  

ส ำหรับกระบวนกำรจัดท ำ แนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้รวบรวมประมวลผล และสรุปขึ้นจำกกำรลงพ้ืนที่ถอดบทเรียนและประสบกำรณ์ 
เพ่ือศึกษำแนวทำงและวิธีกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกำรประเมินคุณธรรม  
และควำมโปร่งใส (ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไป จ ำนวน 8 แห่ง ได้แก่   

ที ่ หน่วยงาน อ าเภอ / จังหวัด คะแนน 
1 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยแก้ว อ ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 96.78 
2 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอ้อมเกร็ด อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 95.29 
3 เทศบำลต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 91.85 
4 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงแม่นำง อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 91.19 
5 เทศบำลต ำบลสันนำเม็ง อ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่ 90.05 
6 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองข่อย อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 88.26 
7 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนสหกรณ์ อ ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 88.12 
8 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเทพเสด็จ อ ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 85.73 

รวมทั้ง.ยังได้ส ำรวจควำมเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส ( ITA) ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป จ ำนวน 100 แห่ง เพ่ือหำควำมเป็นไปได้ 
และควำมเชื่อมั่นว่ำ หำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งที่ก ำหนดไว้ 
จะสำมำรถยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส.(ITA).โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งระดับกำรรับรู้ 
(Perception).หรือทัศนคติ.(Attitude).ของผู้มีส่วนได้เสียภำยใน.หรือบุคลำกรฝ่ำยกำรเมืองและฝ่ำยประจ ำ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก ซึ่งหมำยถึงประชำชนในเขตบริกำรและนอกเขต
บริกำรที่เข้ำมำติดต่อทุกกรณ.ีตลอดจนวิธีกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะ  
 ส ำนักงำน.ป.ป.ช..หวังว่ำ แนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่ำงส ำคัญยิ่งแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนอ่ืน น ำไปเป็น
แนวทำงในกำรยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส.(Integrity.and.Transparency.Assessment)  
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563      
 

กลุ่มส่งเสริมธรรมำภิบำลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ส ำนักพัฒนำและส่งเสริมธรรมำภิบำล 

ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
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ผลการประเมิน.ITA.ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมด.7,852.แห่ง.สามารถสรุปได้ว่า  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคะแนนเฉลี่ย.69.48.จัดอยู่ในระดับ.C 

 

 

 

 
1) ผลการประเมินแบ่งตามประเภทหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ประเภทหน่วยงำน 
จ ำนวน
ทั้งหมด 

ด ำเนินกำร
ไม่ครบถ้วน 

ด ำเนินกำรครบถ้วน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผ่ำนเกณฑ์ 
(ร้อยละ) 

ผ่ำน
เกณฑ์ 

ไม่ผ่ำน
เกณฑ์ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 0 19 57 77.69 25 

เทศบาลนคร 30 2 7 21 76.04 23.33 

เทศบาลเมือง 178 2 23 153 70.28 12.92 

เทศบาลต าบล 2,233 64 196 1,973 66.42 8.78 

องค์การบริหารส่วนต าบล 5,333 163 387 4,783 64.86 7.26 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รูปแบบพิเศษ 

2 1 0 1 61.58 0 

รวม 7,852 232 632 6,988 69.48   8.05 

 
เกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน จะเป็นการรายงานในลักษณะค่าคะแนนควบคู่

กับระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ 
 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ 85 คะแนน จ านวน 632 แห่ง (ร้อยละ 8.05) 
 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนต่ ากว่า 85 คะแนน จ านวน 5,953 แห่ง (ร้อยละ 75.82) 
 และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผลคะแนนต่ ากว่า 49.99 จ านวน 1,035 แห่ง (ร้อยละ 13.18) 
ดังมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

ภำพรวมของผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

คะแนนเฉลี่ย 

69.48 

ระดับผล 

C 

อปท. 

7,852 แห่ง 
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คะแนน ระดับ จ ำนวน (แห่ง) ร้อยละ 

95.00 – 100 AA 20 0.25 

85.00 – 94.99 A 612 7.80 

75.00 – 84.99 B 1,598 20.35 

65.00 – 74.99 C 1,508 19.21 

55.00 – 64.99 D 1,853 23.60 

50.00 – 54.99 E 994 12.66 

0 – 49.99 F 1,035 13.18 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน -- 232 2.95 

รวม 7,852 100 

 
2) ผลการประเมินแบ่งตามตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท พบว่าตัวชี้วัดที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นทุกประเภทมีคะแนนเฉลี่ยสูง คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ส่วนตัวชี้วัดที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกประเภท.มีคะแนนเฉลี่ยต่ า คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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3) สรุปผลการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าแนกตามจังหวัด 76 จังหวัด 
(3.1) จังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด: ล าพูน, นนทบุรี, ตรัง, สิงห์บุรี, เชียงราย 
(3.2) จังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด: ชัยภูมิ, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, มหาสารคาม, หนองบัวล าภู 
(3.3) จังหวัดที่มีหน่วยงานผ่านเกณฑ์มากที่สุด: เชียงราย, นครปฐม, พระนครศรีอยุธยา, สุพรรณบุรี, ล าพูน
(3.4) จังหวัดที่ไม่มีหน่วยงานใดผ่านเกณฑ์ (9 จังหวัด): นครนายก, เพชรบูรณ์, ภูเก็ต, มุกดาหาร, เลย,  
 ศรสีะเกษ, หนองคาย, หนองบัวล าภู, อ านาจเจริญ 
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4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผลการประเมินระดับ AA มีจ านวน 20 แห่ง 
โดยแบ่งเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลต าบล 8 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 11 แห่ง 

เรียงจากคะแนนมากไปน้อย ดังนี้ 
 

ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ หน่วยงำน คะแนนรวม ระดับ 

1 ล าพูน ทุ่งหัวช้าง เทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง 98.82 AA 

2 สิงห์บุรี อินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย 98.73 AA 

3 ล าพูน เมืองล าพูน เทศบาลต าบลป่าสัก 98.32 AA 

4 เชียงราย เวียงชัย เทศบาลต าบลดอนศิลา 97.31 AA 

5 เชียงใหม่ แม่ออน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 96.78 AA 

6 เชียงราย เชียงของ เทศบาลต าบลเวียง 96.44 AA 

7 ล าพูน เมืองล าพูน เทศบาลต าบลริมปิง 96.23 AA 

8 นครปฐม เมืองนครปฐม องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น 96.04 AA 

9 แพร่ เมืองแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 96.03 AA 

10 เชียงราย เทิง เทศบาลต าบลเวียงเทิง 95.97 AA 

11 สกลนคร อากาศอ านวย เทศบาลต าบลบะหว้า 95.52 AA 

12 ลพบุรี ล าสนธ ิ องค์การบริหารส่วนต าบลเขารวก 95.47 AA 

13 ลพบุรี ชัยบาดาล องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน 95.46 AA 

14 เพชรบุรี บ้านแหลม เทศบาลต าบลบ้านแหลม 95.45 AA 

15 ลพบุรี เมืองลพบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 95.43 AA 

16 ปราจีนบุรี ประจันตคาม องค์การบริหารส่วนต าบลค าโตนด 95.35 AA 

17 นนทบุรี ปากเกร็ด องค์การบริหารส่วนต าบลอ้อมเกร็ด 95.29 AA 

18 สิงห์บุรี อินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลอินทร์บุรี 95.25 AA 

19 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลสวนแตง 95.25 AA 

20 ลพบุรี ชัยบาดาล องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแหลม 95.17 AA 

 

 

 

 



  

 
5 

 

 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ.(ITA) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 เครื่องมือ โดยสรุป ดังนี้ 
 
 

เครื่องมือในกำรประเมิน ตัวชี้วัด น้ ำหนัก 

แบบวัดกำรรับรู้ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภำยใน 
(IIT) 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนา้ที ่

ร้อยละ 30 

ตัวชี้วัดที ่2 การใช้งบประมาณ 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

แบบวัดกำรรับรู้ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภำยนอก (EIT) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนนิงาน 

ร้อยละ 30 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสือ่สาร 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

แบบตรวจกำรเปิดเผย 
ข้อมูลสำธำรณะ (OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ร้อยละ 40 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
 

.ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน . ITA.ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับ 
ระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับดังนี ้
 

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 
 

หมำยเหตุ  สามารถดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสาร.(ร่าง).การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

  

กรอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
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ตัวชี้วัดที่     

 กำรปฏิบัติหน้ำที ่
 

  

ข้อค ำถำม i1 

i1 บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงาน / ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด? 

 เป็นไปตามข้ันตอนที่ก าหนด 

 เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
ตำมข้อค ำถำม i1 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรด าเนินการ ดังนี้ 
1. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวก 

และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง รวมทั้งเผยแพร่ผลการประเมิน
ความพึงพอใจดังกล่าวให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชนได้รับทราบ  

 

2..จัดท าแผนผังแสดงขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการประชาชน.และระบุผู้รับผิดชอบงานให้บริการ 
ในทุกกระบวนงานให้ทราบ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ 
สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์.จดหมายข่าว.เสียงตามสาย.หอกระจายข่าว ฯลฯ 

ประเมินการรับรู้บุคลากรภายใน  ( IIT) เกี่ ยวกับการปฏิบัติ งานโดยยึดหลัก 

ตามมาตรฐานระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความ

โปร่งใส ปฏิบัติงานตามขัน้ตอน/ระยะเวลาที่ก าหนด/เป็นไปอย่างเท่าเทียม การปฏิบัติ

หน้าที่มุ่งมั่นเต็มความสามารถมีความรับผิดชอบ/มีคุณธรรม 

 

แนวทำงกำรยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

ในกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
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ข้อค ำถำม i2 
i2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน / ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป  

กับผู้ที่มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด? 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
ตำมข้อค ำถำม i2 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรด าเนินการ ดังนี้ 
1. พัฒนาการบริการสร้างมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน เช่น การจัดให้มีบัตรคิว หรือการน าเทคโนโลยีมาใช้  

ในการจัดระบบคิว โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับจ านวนผู้มารับบริการในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2..จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ(สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการแก้ไข)  
กรณีบุคลากรเลือกปฏิบัติและให้บริการโดยไม่เป็นธรรม  เช่น ทางหมายเลขโทรศัพท์ สื่อสังคมออนไลน์ 
ของหน่วยงาน อีเมล์หน่วยงาน เว็บไซต์หน่วยงาน เป็นต้น 

 

3. ก าหนดแนวทางในการชื่นชม ยกย่อง บุคลากรที่ให้บริการประชาชนตามมาตรฐานของหน่วยงานก าหนดไว้ 
รวมทั้งมีมาตรการในการด าเนินการกับบุคลากรที่ให้บริการโดยเลือกปฏิบัติและไม่เป็นธรรม เช่น การตักเตือน 
ภาคทัณฑ์ เป็นต้น 

 

4. พัฒนาบุคลากร โดย  
 ปลูกฝังฐานความคิดในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม  เช่น เสริมสร้างความรู้ ให้เกิด 
ความตระหนักในการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนบุคคล 
 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ  เช่น ก าหนดประเด็น 
การให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไว้ในพันธกิจขององค์กรและมีแนวทางในการด าเนินการร่วมกัน 
อย่างต่อเนื่อง 
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ข้อค ำถำม i3 
i3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร? 

 มุ่งผลส าเร็จของงาน       
 ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 
 พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
ตำมข้อค ำถำม i3 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรด าเนินการ ดังนี้ 
1. กำรด ำเนินกำรในระดับองค์กร 

1.1 ก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ .ความก้าวหน้า 
โดยก าหนดข้อตกลงการปฏิบัติงานในระดับบุคคล พิจารณาจากเกณฑ์ผลงาน/ผลส าเร็จของงาน/กรอบระยะเวลา/  
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

1.2.มีการประกาศยกย่องชมเชย.หรือให้รางวัลแก่บุคลากรผู้ที่ปฏิบัติงานเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความวิริยะ 
อุตสาหะ เป็นระยะ 
 

2. กำรด ำเนินกำรในระดับบุคคล 
2.1.จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยมุ่งผลส าเร็จของงานและปฏิบัติงาน  

เต็มก าลังความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน พร้อมรับผิดชอบหากเกิดความผิดพลาดจากตนเอง 
2.2 จัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
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ข้อค ำถำม i4 ถึง i6 
i4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อเพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน  การอนุมัติ 
อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่? 

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

หมำยเหตุ  เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดใหร้บัได้ เช่น ค่าธรรมเนยีม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น 
 

i5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี 
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ 
หรือไม่? 

 เงิน   
 ทรัพย์สิน  
 ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

 

i6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอก/ภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
และคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่? 

 เงิน 
 ทรัพย์สิน 
 ประโยชน์อื่นๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอ านวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น 

 

 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
ตำมข้อค ำถำม i4 ถึง i6 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรด าเนินการ ดังนี้ 
1. จัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการให้-การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ต่างๆ  
 

2. ปลูกฝังฐานความคิดในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการส่งเสริมความรู้ให้แก่
บุคลากร 
 

3. จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ กรณีบุคลากรเรียกรับสินบน (สะดวก/ปลอดภัย/
รวดเร็ว/ตอบสนองต่อปัญหา) 
 

4..ผู้บริหารด าเนินการลงโทษบุคลากรที่มีการจงใจท าให้เรื่องล่าช้าเพ่ือเรียกรับสินบนอย่างจริงจัง รวดเร็ว เด็ดขาด 
 

5. ประกาศยกย่องชมเชย / ให้รางวัลแก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
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ตัวชี้วัดที่  
กำรใช้งบประมำณ 
 

 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
ตำมข้อค ำถำม i7 ถึง i12 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรด าเนินการ ดังนี้ 
1. มีมาตรการแจ้งเวียนให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสื่อสารให้สาธารณชนทราบ เรื่อง แผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปี ความคืบหน้า ความคุ้มค่า หรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  

ข้อค ำถำม i7 ถึง i12 
i7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด? 
 

i8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด? 
 คุ้มค่า    
 ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

 

i9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด? 
 

i10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ 
ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด? 
 

i11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้  
มากน้อยเพียงใด? 

 โปร่งใส ตรวจสอบได้    
 เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

 

i12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด?  

 สอบถาม    
 ทักท้วง    
 ร้องเรียน 

ประเมินการรับรู้บุคลากรภายใน (IIT) เกี่ยวข้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

การใช้จ่ายงบประมาณ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน มีลักษณะคุ้มค่า 

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โปร่งใส ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง รวมทั้ง

ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้งบประมาณ 
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แนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
ตำมข้อค ำถำม i7 ถึง i12 (ต่อ) 

 

2. จัดท ารายงานการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ งานก่อสร้าง งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต เป็นต้น โดยระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการใช้จ่าย จ านวนงบประมาณที่เบิกจ่าย และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและสาธารณชนได้รับทราบ 

 

3. ส่งเสริมมาตรการในการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับงบประมาณ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 

 

4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และส่งเสริมให้บุคลากรทุกส านัก/กอง/ฝ่าย      
มีส่วนร่วมให้มีการติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดให้มี  
การประชุม และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในระดับหน่วยงานประจ าเดือนหรือประจ าไตรมาส 

 

5. มีมาตรการการลงโทษที่ชัดเจน รวดเร็ว หากพบการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตน/พวกพ้อง  
และการเบิกจ่ายที่เป็นเท็จ ปกปิด หรือไม่ตรงกับความเป็นจริง 

 

6. จัดให้ผู้แทนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ/การตรวจรับพัสดุ 
เช่น สังเกตการณ์ ติดตามผลการด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ/การตรวจรับพัสดุ 

 

7. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้เสีย  เช่น ประชาชน เอกชน 
ร้านค้า ผู้รับเหมา ฯลฯ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใส คุ้มค่า และสร้าง
การมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  
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ตัวชี้วัดที่     
กำรใช้อ ำนำจ 

 

 
 
 

ข้อค ำถำม i13 
i13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด? 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ตำมข้อค ำถำม i13 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรด าเนินการ ดังนี้ 
1..จัดประชุมหน่วยงาน.เพ่ือแจ้งให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบ บทบาทอ านาจ 

และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงาน รวมถึงยอมรับหน้าที่และภาระงานของบุคลากรหรือพนักงานในองค์กรทั้งหมด 
 

2. มีแนวทางในการมอบหมายงาน การแบ่งหน้าที่/ผู้รับผิดชอบในการท างาน ที่มีความชัดเจน เป็นธรรม
โดยมอบหมายงานให้ทั่วถึง และกระจายงาน สอดคล้องกับความสามารถ โครงสร้าง สายการบังคับบัญชา 
ประสบการณ์ ความรู้ และทักษะต่างๆ ที่จ าเป็น ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง มีอคติ และก้าวก่ายงานที่ ได้มอบหมาย 
ไปแล้ว 

 

3. จัดประชุมชี้แจงและท าความเข้าใจรายละเอียดของงานที่มอบหมาย โดยก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
ขอบเขตงาน ก าหนดระยะเวลา รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้รับมอบหมายงานเข้าใจและเปิดโอกาส
ให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หาข้อตกลงร่วมกัน อย่างน้อย 2 ครั้ง ในแต่ละปงีบประมาณ 

 

4. จัดท าค าสั่งมอบหมายงานแก่บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
ค าสั่งมอบหมายงาน ให้แก่บุคลากรและสาธารณะทราบ 

 
 
 
 

ประเมินการรับรู้บุคลากรภายใน (IIT) ต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชา 
ของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การคัดเลือกบุคลากรเ พ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่ างๆ การใช้อ านาจสั่ งการ 
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือการบริหารงานบุคคล 
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ข้อค ำถำม i14 
i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด? 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ตำมข้อค ำถำม i14 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรด าเนินการ ดังนี้ 
1. ก าหนดเกณฑ์การประเมินบุคลากรตามผลการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับคุณภาพ 

ของผลงาน 
2. เผยแพร่เกณฑ์การประเมินบุคลากร และผลการประเมินการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทราบ 

 

ข้อค ำถำม i15 
i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 

หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด? 
 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
ตำมข้อค ำถำม i15 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรด าเนินการ ดังนี้ 
1..ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และเผยแพร่ให้แก่พนักงานทราบ

โดยทั่วกัน 
 

2. ก าหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
อย่างเป็นระบบ และเผยแพร่หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขดังกล่าวให้แก่บุคลากรและสาธารณชนทราบ 

 

3..ประชาสัมพันธ์ .ข่าวการฝึกอบรม.การศึกษาดูงาน.ให้แก่บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง .เสมอภาค 
และเท่าเทียมกัน 
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ข้อค ำถำม i16 ถึง i8 
 

i16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท่านท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด? 
 

i17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท่านท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อย
เพียงใด? 
 

i18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด? 
 ถูกแทรกแซงจำกผู้มีอ ำนำจ 
 มีกำรซื้อขำยต ำแหน่ง    
 เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

 

 
 
 
 
 
 

 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ตำมข้อค ำถำม i16 ถึง i18 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรด าเนินการ ดังนี้ 
1..ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ 

ในการบริหารงานบุคคล ไม่เข้าไปแทรกแซงการบริหารงานบุคคลขององค์กร ไม่มีการซื้อขายต าแหน่ง และไม่มี
การเอ้ือประโยชน์ให้แก่กลุ่มหรือพวกพ้อง ตลอดจนมีแนวทางปฏิบัติ กรณีมีการแทรกแซงการบริหารงาน
บุคคลภายในหน่วยงาน รวมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนทราบ 

 

2. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม/จัดให้มีช่องทาง หรือจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลากรภายใน ประชาชน 
ในด้านบริหารงานของผู้บริหาร เพ่ือสะท้อนไปยังผู้บริหารเพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานต่อไป 

 

3. จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
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ตัวชี้วัดที่     
กำรใช้ทรัพย์สิน 
ของทำงรำชกำร 

 
 

ข้อค ำถำม i19 ถึง i24 
i19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือ 
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด? 
 

i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก 
มากน้อยเพียงใด? 
 

i21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาต 
อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด? 
 

i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง  
จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด? 
 

i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด? 
 

i24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด? 

 
 

 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ตำมข้อค ำถำม i19 ถึง i24 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรด าเนินการ ดังนี้ 
1. สร้างฐานความคิดการแยกแยะประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตัว และการมีจิตส านึกสาธารณะ 

ให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
 

2. จัดท าแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมาย ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก 
เปิดเผย และตรวจสอบได้.ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 

ประเมินการรับรู้บุคลากรภายใน (IIT) ต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยประเมิน
จากพฤติกรรมของบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก แนวปฏิบัติและกระบวนการ
ขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของราชการ และก ากับดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 
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แนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ตำมข้อค ำถำม i19 ถึง i24 (ต่อ) 

 

3. จัดท าคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ 
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร และประชาชนทราบ 

 

4. ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการไม่น าทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้
กลุ่มหรือพวกพ้อง 

 

5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิน แผนผัง
ขั้นตอนในการด าเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบ 

 

6. ก าหนดกลไกในติดตามตรวจสอบการด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการอย่างเคร่งครัด วางระบบการจัดท าทะเบียนการเบิกทรัพย์สินของราชการ 
ทะเบียนการยืมทรัพย์สินของทางราชการอย่างเป็นระบบ ง่าย และสะดวก ต่อการตรวจสอบของหน่วย
ตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายนอก รวมทั้งภาคประชาชน 
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ตัวชี้วัดที่     

กำรแก้ไขปัญหำ 
กำรทุจริต 

 

ข้อค ำถำม i25 ถึง i30 
i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด? 
 

I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ หรือไม่? 
 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
 จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 

 

i27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด? 
 

i28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด? 
 เฝ้าระวังการทุจริต 
 ตรวจสอบการทุจริต 
 ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 

 

i29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด? 
หมำยเหตุ  ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน, ฝ่ายตรวจสอบภายนอก หมายถึง 
หน่วยงานท่ีมีอ านาจตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น 
 

i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร? 

 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 
 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 
 มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา 
 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 

ประเมินการรับรู้บุคลากรภายใน (IIT) ต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน    
โดยประเมินจากผู้บริหารสูงสุดที่ ให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต  
การทบทวนนโยบายป้องกันการทุจริต  จัดท าแผนงานด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต มีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบเรื่องทุจริต และลงโทษ 
ทางวินัย ความเชื่อมั่นของช่องทางการร้องเรียน ระดับการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
และการน าผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานตรวจสอบ
ภายนอกไปปรับปรุงระบบการป้องกันการทุจริต  
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แนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
ตำมข้อค ำถำม i25 ถึง i30 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรด าเนินการ ดังนี้ 
1..ผู้บริหารแสดงเจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร  

และเผยแพร่ต่อบุคลากรและสาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

2. ผู้บริหารก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม 
และความโปร่งใสด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต .และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร  
และประชาชนทราบ 

 

3. ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริ ตที่แสดง 
เจตจ านงไว้ 

 

4. ผู้บริหารก ากับดูแล ติดตามการน าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไปสู่การปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนฯ ที่ก าหนดไว้ รวมทั้ง เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานป้องกันการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ 

 

5. ส่งเสริมให้ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม ตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

 

6. จัดให้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามบริบทและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยให้
บุคลากรและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

 

7. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตผ่านระบบ e-PlanNACC ของส านักงาน 
ป.ป.ช. คือ รอบ 6 เดือนภายในเดือนเมษายน และรอบ 12 เดือนภายในเดือนตุลาคม 

 

8. จัดช่องทางให้บุคลากร และประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริตในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้โดยสะดวกและปลอดภัย และไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องหรือผู้แจ้ง และมีการประกาศ
เผยแพร่/กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

9. .จัดให้มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการ  
หรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ เช่น ทางโทรศัพท์ ระบบออนไลน์ 
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แนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
ตำมข้อค ำถำม i25 ถึง i30 (ต่อ) 

 

10..เมื่อมีการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกระบวนการจัดการแก้ไขโดยเร็ว และรายงานสรุปผล
การด าเนินการแก้ไขการทุจริต พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เผยแพร่ให้บุคลากร 
และประชาชนทราบ 

 

11. จัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน ดังนี้ 
1) จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในที่มีการท างานอย่างเป็นอิสระ 
2) น าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต 
3) เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้บุคลากรและประชาชนทราบ 
 

12. จัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน ดังนี้ 
1) มีวางระบบการควบคุมภายใน 
2) น าผลการควบคุมภายในไปใช้ในการปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต 
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ตัวชี้วัดที่     

คุณภำพกำรด ำเนินงำน 

 

 

 

 

ข้อค ำถำม e1 ถึง e5 
e1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด? 

 เป็นไปตามข้ันตอนที่ก าหนด    
 เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 

e2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอ่ืนๆ อย่างเท่าเทียมกัน 
มากน้อยเพียงใด? 
 

e3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา  
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด? 
 

e4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้ 
สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่? 

 เงิน 
 ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น 

หมำยเหตุ  เป็นการให้ท่ีนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น 
 

e5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
มากน้อยเพียงใด? 

ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (EIT) ต่อคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลา 
ที่ก าหนด การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูล 
แก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และประเมิน 
การรับรู้ เกี่ยวกับประสบการณ์ในการถูกเจ้าหน้าที่ เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับการอนุมัติ อนุญาต และบริการอ่ืนๆ นอกจากนี้  
ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวม 
ที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก  
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แนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ตำมข้อค ำถำม e1 ถึง e5 

 

 กำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงในข้อค ำถำม e1 ถึง e5 ของตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำนนั้น  
องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่ นควรด ำ เนินกำร เช่น เดี ยวกับแนวทำงกำรด ำ เนินงำนที่ ร ะบุ ไ ว้ 
ในตัวช้ีวัดที่ 1 กำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 

 

1. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและ
สะดวกและรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง รวมทั้งเผยแพร่ผลการ
ประเมินความพึงพอใจดังกล่าวให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชนได้รับทราบ  

 

2..จัดท าแผนผังแสดงขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการประชาชน.และระบุผู้รับผิดชอบงานให้บริการ 
ในทุกกระบวนงานให้ทราบ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น 
เว็บไซต ์สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์.จดหมายข่าว.เสียงตามสาย.หอกระจายข่าว ฯลฯ 

 

3. พัฒนาการบริการสร้างมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน เช่น การจัดให้มีบัตรคิว หรือการน าเทคโนโลยีมาใช้  
ในการจัดระบบคิว โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับจ านวนผู้มารับบริการในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

4..จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ(สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการแก้ไข)  
กรณีบุคลากรเลือกปฏิบัติและให้บริการโดยไม่เป็นธรรม เช่น ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ สื่อสังคมออนไลน์ 
ของหน่วยงาน อีเมล์หน่วยงาน เว็บไซต์หน่วยงาน เป็นต้น 

 

5. ก าหนดแนวทางในการชื่นชม ยกย่องบุคลากรที่ให้บริการประชาชนตามมาตรฐานของหน่วยงานก าหนด
ไว้ รวมทั้งมีมาตรการในการด าเนินการกับบุคลากรที่ให้บริการโดยเลือกปฏิบัติและไม่เป็นธรรม เช่น  
การตักเตือน ภาคทัณฑ์ เป็นต้น 

 

6. พัฒนาบุคลากร โดย  
 ปลูกฝังฐานความคิดในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เช่น เสริมสร้างความรู้ให้เกิด 
ความตระหนักในการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนบุคคล 
 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ  เช่น ก าหนดประเด็น 
การให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไว้ในพันธกิจขององค์กรและมีแนวทางในการด าเนินการร่วมกัน 
อย่างต่อเนื่อง 
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แนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ตำมข้อค ำถำม e1 ถึง e5 (ต่อ) 

 

7. ก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ.ความก้าวหน้า  
โดยก าหนดข้อตกลงการปฏิบัติงานในระดับบุคคล พิจารณาจากเกณฑ์ผลงาน/ผลส าเร็จของงาน/  
กรอบระยะเวลา/ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

 

8. มีการประกาศยกย่องชมเชย.หรือให้รางวัลแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความ
วิริยะ อุตสาหะ เป็นระยะ 
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ตัวชี้วัดที่  
ประสิทธิภำพ 
กำรสื่อสำร 

 
 
 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ตำมข้อค ำถำม e6 ถึง e10 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรด าเนินการ ดังนี้ 
1. การจัดให้มีและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ                         

 จัดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ               
การค านวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไป  
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ 
ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบ โดยมีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

  มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อค ำถำม e6 ถึง e10 
e6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด? 

 เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน       
 มีช่องทางหลากหลาย 

 

e7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด? 
 

e8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ 
หรือไม่? 

 

e9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถามเม่ือมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
ได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด? 
 

e10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม?่ 

ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (EIT) ต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวกับ 
การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทาง 
ที่หลากหลาย โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และประเมิน
ถึงความสามารถในการชี้แจงและตอบค าถาม รวมทั้งช่ องทางให้ผู้มาติดต่อ
สามารถแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนการทุจริต  
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แนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ตำมข้อค ำถำม e6 ถึง e10 (ต่อ) 

 

2. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อสอบถามหรือ  
ขอข้อมูล หรือรับฟังค าติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น เช่น 

 จัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ เฉพาะที่มี เจ้ าหน้าที่ของห น่วยงานให้บริการข้อมูลการบริการ 
หรือการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดระยะเวลาท าการ 

 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อสอบถาม
หรือขอข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 จัดให้มีช่องทางที่สื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น  
ตู้ ปณ. ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประชุมรับฟังความคิดเห็น การสัมภาษณ์รายบุคคล สื่อสังคม
ออนไลน์ เป็นต้น 
 

3. เผยแพร่ผลงานและข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืนๆ และช่องทางที่หลากหลาย อาทิ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน  
หรือชุมชน สื่อสิ่งพิมพ์/วารสารประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าวเผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่างๆ หอกระจายข่าว  
เสียงตามสาย วิทยุชุมชน วิทยุกระจายเสียง การจัดหน่วยประชาสัมพันธ์ เคลื่อนที่ /การโฆษณา  
ผ่านรถกระจายเสียง การจัดแถลงข่าว/การจัดนิทรรศการ ฯลฯ 
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ตัวชี้วัดที่  

     กำรปรับปรุง 
     ระบบกำรท ำงำน 
 

ข้อค ำถำม e11 ถึง e15 
e11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด? 
 

 e12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด? 
 

e13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากข้ึนหรือไม?่ 
 

e14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด? 

 

e15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อย
เพียงใด?   

แนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ตำมข้อค ำถำม e11 ถึง e15 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรด าเนินการ ดังนี้ 
1. จัดให้มีการอ านวยความสะดวกในการบริการประชาชนหรือผู้มาติดต่อ มีดังนี ้

1.1 มีเก้าอ้ีรับรองผู้มาติดต่อราชการหรือรับบริการ 
1.2 มีป้าย/สัญลักษณ์บอกทิศทางหรือต าแหน่งในการเข้าถึงจุดให้บริการได้สะดวกและชัดเจน และที่ตั้งของ  

จุดให้บริการ 
1.3 มีแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละข้ันตอนและช่องทางการติดต่อ 
1.4 มีแบบค าร้องพร้อมทั้งตัวอย่างการกรอกข้อมูล/เจ้าหน้าที่ผู้ให้ค าแนะน า 

ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (EIT) ต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวกับ

คุณภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  หน่วยงานมีการปรับปรุงการให้บริการ  

การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และ 

การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ  
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แนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ตำมข้อค ำถำม e11 ถึง e15 (ต่อ) 

 

1.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการในบริการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน หรือตามเวลาที่สอดคล้องกับ 
ผลส ารวจความต้องการของผู้รับบริการในพื้นท่ี 

1.6 มีการออกแบบสถานที่ค านึงถึงผู้พิการ สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ 
1.7 ให้บริการอินเตอร์เน็ต หรือ WIFI 
1.8.ในจุดที่ส าคัญหรืออันตรายมีการออกแบบหรือให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนตามหลักสากล 

ทั้งขณะยืน หรือล้อเลื่อน 
1.9 มีการจัดแสงสว่างอย่างเพียงพอ 
1.10 มีการจัดบัตรคิว หรือระบบเทคโนโลยีอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการได้อย่างเป็นธรรม 
1.11 มีจุดแรกรับเพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น คัดกรองผู้มาติดต่อ ให้ค าแนะน าในการขอรับ

บริการหรือช่วยเตรียมเอกสาร 
1.12 มีจุดประเมินผลความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ให้บริการ 
 

2..จัดท าระบบบริการเชิงรุก.จัดชุดบริการเคลื่อนท่ีให้บริการนอกสถานที่ หรือในช่วงนอกวันและเวลาราชการ 
เช่น การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ หรือการปรับขยายเวลาการให้บริการในช่วงพักเที่ยง หรือจัดตั้งระบบ  
One Stop Service (OSS) หรือบริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เป็นต้น 

 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ โดยประมวล 
ความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กล่องหรือตู้รับฟังความคิดเห็น ตู้ปณ. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 
การสัมภาษณ์รายบุคคล โทรศัพท์ โทรศัพท์สายด่วน ช่องทางออนไลน์ เป็นต้น  จากนั้นรายงานผลให้ผู้บริหาร 
และน ามาปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และประชาชนทราบ 

 

4. จัดฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

5. ผู้บริหารจัดประชุมระดมความคิดเห็นบุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการท างาน และการบริการประชาชนให้ดีขึ้น และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมให้บุคลากร และประชาชนทราบ 
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แนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ตำมข้อค ำถำม e11 ถึง e15 (ต่อ) 

 

6. ประกาศยกย่องชมเชยบุคลากรที่ให้บริการผู้มาติดต่อ หรือประชาชนด้วยหัวใจ และจิตบริการ 
 

7. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอน  
การปฏิบัติงาน เช่น ให้บริการช าระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต การใช้โปรแกรมอนุมัติงานก่อสร้าง แจ้งผลการอนุมัติ
ผ่านระบบ SMS การจองคิวขอรับบริการออนไลน์ การแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์  

 

8. จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
มาประยุกตใ์ช้งานให้มีความสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งาน และคุ้มค่า โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับจ านวน
ผู้มารับบริการในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยี
ของบุคลากรผู้ดูแลระบบอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้ความรู้แก่ประชาชนผู้รับบริการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริการ 
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ตัวชี้วัดที่     

กำรเปิดเผยข้อมูล 

 

 

 
 

 
  

ตัวชี้วัดที่  

กำรป้องกันกำรทุจริต 

 
 

 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ตำมตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10 (ข้อค ำถำม o1 ถึง o43) 

 

 ประเด็นส าคัญในการด าเนินการในตัวชี้วัด 2 ประการนี้ มุ่งเน้นให้มีการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การประเมิน ITA ในตัวชี้วัดที่ 10 ในเรื่องมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
(ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2) ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่หน่วยงานต้องเปิดเผย ซึ่งจากเดิมก าหนดไว้ในข้อ o42 - o48  
เหลือเพียง ข้อ o42 - o43 เท่านั้น โดยมีรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องเปิดเผย ดังนี้ 

ข้อ o42 หน่วยงานต้องจัดท าสรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินในปีที่ผ่านมา และต้องจัดท ามาตรการภายใน  
เพ่ือก าหนดแนวปฏิบัติในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ 

ข้อ o43 หน่วยงานต้องก ากับติดตามการด าเนินงานตามมาตรการภายในในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน โดยการจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน/การปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ก าหนดไว้ตามข้อ o42 

วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐำน ได้แก ่ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประขาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
2. กำรบริหำรงำน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน การให้บริการ 
3. กำรบริหำรเงินงบประมำณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี การจัดซื้อ 

จัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
4. กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล การด าเนินการตามนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

5. กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ  
ใน 2 ประเด็น คือ  
1. กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต    2. มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต  

ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริต 
ในหน่วยงานให้ลดน้อยลง หรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 
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แนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ตำมตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10 (ข้อค ำถำม o1 ถึง o43) 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรด าเนินการเพ่ือยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสตามตัวชี้วัดที่ 9  
และตัวชี้วัดที่ 10 ดังแนวทางต่อไปนี้ 
 

1. วิเครำะห์ผลกำรประเมิน ITA และจัดท ำมำตรกำรเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน 
 หน่วยงานต้องน าผลการประเมิน ITA ในปีที่ผ่านมาของตน มาวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง  

เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน หรือประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
 จัดท ามาตรการภายในส าหรับหน่วยงานของตน เพ่ือก าหนดแนวปฏิบัติในการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 มีการติดตามการด าเนินงานตามมาตรการภายในในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  

(น ามาตรการที่ก าหนดไปสู่การปฏิบัติ) จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ จากการ
ด าเนินงานเป็นต้น 

 

2. กำรพัฒนำระบบเว็บไซต์ / เพิ่มศักยภำพบุคลำกรในกำรดูแลระบบ     

 จัดสรรงบประมาณพัฒนาเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูล และสามารถ
เผยแพร่ข้อมูลได้อย่างเป็นปัจจุบัน รวดเร็ว 

 จัดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มีความสามารถในการปรับปรุงระบบเว็บไซต์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัย 

 จัดให้มีบุคลากรในการดูแลเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือท าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้เป็น
ปัจจุบัน ตามข้อค าถามท่ีระบุในตัวชี้วัดที่ 9 ถึงตัวชี้วัดที่ 10 ให้ครบถ้วน 
 

3. ก ำกับดูแล กวดขันให้มีกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงปฏิบัติที่ระบุไว้ ในตัวช้ีวัดที่ 1 ถึงตัวชี้วัดที่ 8 
 

 ทั้งนี้ การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในตัวชี้วัดที่ 9 
และตัวชี้วัดที่ 10 ได้ครบถ้วนทุกประเด็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินงานที่ได้
น าเสนอไว้ตามตัวชี้วัดที่ 1 ถึงตัวชี้วัดที่ 8 
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รำยช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

ในกำรด ำเนนิงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป 

 

ที ่ จังหวัด อ ำเภอ หน่วยงำน 
ผลคะแนน 

ITA 
ระดับ 

1 กระบี่ เมืองกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ 93.74 A 

2 ก าแพงเพชร คลองขลุง เทศบาลต าบลท่ามะเขือ 91.54 A 

3 คลองขลุง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขลุง 91.00 A 

4 ปางศิลาทอง องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาต 90.84 A 

5 พรานกระต่าย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 90.05 A 

6 กาญจนบุรี บ่อพลอย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย 93.40 A 

7 ห้วยกระเจา องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 93.18 A 

8 พนมทวน เทศบาลต าบลรางหวาย 92.41 A 

9 ท่าม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 92.02 A 

10 บ่อพลอย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกร่าง 90.96 A 

11 กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสะอาด 91.05 A 

12 ขอนแก่น พล องค์การบริหารส่วนต าบลลอมคอม 93.62 A 

13 ภูเวียง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเรือ 92.23 A 

14 ภูเวียง องค์การบริหารส่วนต าบลนาหว้า 91.31 A 

15 ภูผาม่าน องค์การบริหารส่วนต าบลภูผาม่าน 90.01 A 

16 ชลบุร ี เกาะจันทร์ เทศบาลต าบลท่าบุญมี 94.95 A 

17 พนัสนิคม เทศบาลต าบลกุฏโง้ง 92.27 A 

18 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ เทศบาลต าบลลาดใหญ่ 94.48 A 

19 เมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ 93.79 A 

20 แก้งคร้อ เทศบาลต าบลแก้งคร้อ 90.24 A 

21 เชียงใหม่ แม่ออน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 96.78 AA 

22 แม่วาง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งรวงทอง 94.68 A 

23 ไชยปราการ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทะลบ 91.52 A 

24 แม่วาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน 91.50 A 

25 แม่ออน องค์การบริหารส่วนต าบลทาเหนือ 91.35 A 
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ที ่ จังหวัด อ ำเภอ หน่วยงำน 
ผลคะแนน 

ITA 
ระดับ 

26 เชียงใหม่ ฮอด เทศบาลต าบลบ่อหลวง 90.13 A 

27 สันทราย เทศบาลต าบลสันนาเม็ง 90.05 A 

28 เชียงราย เวียงชัย เทศบาลต าบลดอนศิลา 97.31 AA 

29 เชียงของ เทศบาลต าบลเวียง 96.44 AA 

30 เทิง เทศบาลต าบลเวียงเทิง 95.97 AA 

31 แม่จัน องค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง 94.89 A 

32 เชียงของ เทศบาลต าบลบุญเรือง 93.52 A 

33 พาน องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม 93.15 A 

34 เมืองเชียงราย เทศบาลต าบลนางแล 92.62 A 

35 แม่จัน เทศบาลต าบลแม่จัน 92.21 A 

36 เวียงเชียงรุ้ง เทศบาลต าบลบ้านเหล่า 92.13 A 

37 เมืองเชียงราย องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 92.04 A 

38 แม่ลาว เทศบาลต าบลแม่ลาว 91.46 A 

39 เชียงแสน เทศบาลต าบลโยนก 90.79 A 

40 เวียงชัย เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 90.47 A 

41 ตรัง ห้วยยอด องค์การบริหารส่วนต าบลในเตา 91.36 A 

42 ย่านตาขาว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 90.38 A 

43 ตราด เขาสมิง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโสม 93.80 A 

44 ตาก เมืองตาก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวเหนือ 93.25 A 

45 นครปฐม เมืองนครปฐม องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น 96.04 AA 

46 เมืองนครปฐม องค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์ 93.77 A 

47 บางเลน องค์การบริหารส่วนต าบลนราภิรมย์ 92.58 A 

48 บางเลน องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่หูช้าง 92.04 A 

49 บางเลน องค์การบริหารส่วนต าบลนิลเพชร 91.24 A 

50 เมืองนครปฐม องค์การบริหารส่วนต าบลล าพยา 90.90 A 

51 บางเลน องค์การบริหารส่วนต าบลหินมูล 90.63 A 

52 นครพนม เรณูนคร องค์การบริหารส่วนต าบลนางาม 91.59 A 

53 นครราชสีมา เสิงสาง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดโบสถ์ 93.44 A 

54 นครศรีธรรมราช นาบอน องค์การบริหารส่วนต าบลแก้วแสน 93.25 A 
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55 นครสวรรค์ ตากฟ้า เทศบาลต าบลอุดมธัญญา 92.24 A 

56 นนทบุรี ปากเกร็ด องค์การบริหารส่วนต าบลอ้อมเกร็ด 95.29 AA 

57 ไทรน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลทวีวัฒนา 92.17 A 

58 บางใหญ่ เทศบาลต าบลเสาธงหิน 91.85 A 

59 บางใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางแม่นาง 91.19 A 

60 เมืองนนทบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบางกร่าง 90.59 A 

61 นราธิวาส สุไหงโก-ลก องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 93.08 A 

62 น่าน ทุ่งช้าง เทศบาลต าบลทุ่งช้าง 94.26 A 

63 ภูเพียง องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว 91.66 A 

64 เวียงสา องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่น่าน 91.15 A 

65 เวียงสา เทศบาลต าบลเวียงสา 90.40 A 

66 ทุ่งช้าง เทศบาลต าบลงอบ 90.23 A 

67 บึงกาฬ เซกา เทศบาลต าบลท่าสะอาด 92.02 A 

68 บุรีรัมย์ หนองก่ี เทศบาลต าบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี 93.30 A 

69 ปทุมธานี สามโคก องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ 92.55 A 

70 เมืองปทุมธานี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฉาง 91.93 A 

71 ลาดหลุมแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหลุมแก้ว 91.68 A 

72 ธัญบุรี เทศบาลนครรังสิต 90.88 A 

73 คลองหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 90.15 A 

74 ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด องค์การบริหารส่วนต าบลไร่เก่า 91.09 A 

75 ปราจีนบุรี ประจันตคาม องค์การบริหารส่วนต าบลค าโตนด 95.35 AA 

76 เมืองปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 94.04 A 

77 กบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลวังท่าช้าง 92.72 A 

78 ประจันตคาม องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลอย 92.65 A 

79 ปัตตานี หนองจิก องค์การบริหารส่วนต าบลคอลอตันหยง 94.07 A 

80 ยะหริ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแรต 92.37 A 

81 โคกโพธิ์ เทศบาลต าบลมะกรูด 92.28 A 

82 ยะรัง เทศบาลต าบลยะรัง 91.75 A 

83 สายบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลกะดุนง 90.41 A 
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84 ปัตตานี ยะหริ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลตาลีอายร์ 90.31 A 

85 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขล้อ 92.90 A 

86 ลาดบัวหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลหลักชัย 92.72 A 

87 บางไทร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม้า 92.13 A 

88 เสนา องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง 91.62 A 

89 ผักไห่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู 90.57 A 

90 บ้านแพรก องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย 90.46 A 

91 ภาช ี องค์การบริหารส่วนต าบลโคกม่วง 90.41 A 

92 วังน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลวังน้อย 90.37 A 

93 บางปะอิน เทศบาลต าบลตลาดเกรียบ 90.26 A 

94 พระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 90.18 A 

95 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลเมืองอโยธยา 90.02 A 

96 พะเยา ภูซาง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกล้วย 90.22 A 

97 พังงา ตะกั่วทุ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสม 90.34 A 

98 พัทลุง ศรีนครินทร์ เทศบาลต าบลบ้านนา 93.39 A 

99 พิจิตร บึงนาราง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 91.27 A 

100 พิษณุโลก นครไทย องค์การบริหารส่วนต าบลน้ ากุ่ม 92.22 A 

101 บางกระทุ่ม เทศบาลต าบลสนามคลี 90.28 A 

102 เพชรบุรี 
 

บ้านแหลม เทศบาลต าบลบ้านแหลม 95.45 AA 

103 บ้านลาด องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 93.99 A 

104 บ้านลาด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 93.65 A 

105 เมืองเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะม่วง 92.49 A 

106 ชะอ า เทศบาลต าบลบางเก่า 92.00 A 

107 เขาย้อย เทศบาลต าบลเขาย้อย 90.48 A 

108 แพร่ เมืองแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 96.03 AA 

109 สูงเม่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปง 93.82 A 

110 เด่นชัย เทศบาลต าบลปงป่าหวาย 91.49 A 

111 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 91.67 A 

112 ยโสธร เมืองยโสธร องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 93.20 A 



  

 
34 

ที ่ จังหวัด อ ำเภอ หน่วยงำน 
ผลคะแนน 

ITA 
ระดับ 

113 ยโสธร ค าเข่ือนแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทัน 91.55 A 

114 ยะลา เมืองยะลา เทศบาลนครยะลา 92.51 A 

115 รามัน องค์การบริหารส่วนต าบลบาโงย 91.17 A 

116 เมืองยะลา องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 90.14 A 

117 ระยอง เมืองระยอง เทศบาลต าบลเชิงเนิน 92.86 A 

118 บ้านค่าย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 90.44 A 

119 แกลง เทศบาลต าบลเนินฆ้อ 90.39 A 

120 ราชบุรี ปากท่อ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางโทน 90.35 A 

121 ลพบุรี ล าสนธ ิ องค์การบริหารส่วนต าบลเขารวก 95.47 AA 

122 ชัยบาดาล องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน 95.46 AA 

123 เมืองลพบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 95.43 AA 

124 ชัยบาดาล องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแหลม 95.17 AA 

125 เมืองลพบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ 93.26 A 

126 เมืองลพบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลโคกล าพาน 92.33 A 

127 พัฒนานิคม องค์การบริหารส่วนต าบลชอนน้อย 91.66 A 

128 ท่าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 91.44 A 

129 ล าสนธ ิ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย 91.26 A 

130 ล าพูน ทุ่งหัวช้าง เทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง 98.82 AA 

131 เมืองล าพูน เทศบาลต าบลป่าสัก 98.32 AA 

132 เมืองล าพูน เทศบาลต าบลริมปิง 96.23 AA 

133 บ้านโฮ่ง เทศบาลต าบลศรีเตี้ย 94.89 A 

134 ป่าซาง เทศบาลต าบลป่าซาง 94.58 A 

135 ลี้ เทศบาลต าบลก้อ 94.05 A 

136 แม่ทา เทศบาลต าบลทากาศ 93.43 A 

137 ป่าซาง เทศบาลต าบลม่วงน้อย 93.42 A 

138 เมืองล าพูน เทศบาลเมืองล าพูน 92.84 A 

139 แม่ทา เทศบาลต าบลทากาศเหนือ 92.65 A 

140 บ้านโฮ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าพลู 92.65 A 

141 ลี้ เทศบาลต าบลแม่ตืน 92.54 A 
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142 ล าพูน ลี้ เทศบาลต าบลป่าไผ่ 92.18 A 

143 เวียงหนองล่อง เทศบาลต าบลวังผาง 91.89 A 

144 แม่ทา เทศบาลต าบลทาปลาดุก 91.79 A 

145 ทุ่งหัวช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปวง 90.90 A 

146 ป่าซาง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตุ้ม 90.78 A 

147 เมืองล าพูน เทศบาลต าบลเหมืองจี้ 90.09 A 

148 สกลนคร อากาศอ านวย เทศบาลต าบลบะหว้า 95.52 AA 

149 อากาศอ านวย เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 93.07 A 

150 นิคมน้ าอูน องค์การบริหารส่วนต าบลสุวรรณคาม 92.01 A 

151 วานรนิวาส องค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย 91.13 A 

152 วานรนิวาส เทศบาลต าบลคูสะคาม 90.39 A 

153 สงขลา หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ 94.74 A 

154 คลองหอยโข่ง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหลา 91.71 A 

155 สะบ้าย้อย องค์การบริหารส่วนต าบลจะแหน 91.68 A 

156 สะเดา เทศบาลต าบลปริก 90.74 A 

157 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปรก 93.48 A 

158 สระแก้ว เมืองสระแก้ว เทศบาลเมืองสระแก้ว 93.36 A 

159 สระบุรี มวกเหล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองย่างเสือ 90.10 A 

160 สิงห์บุรี อินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย 98.73 AA 

161 อินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลอินทร์บุรี 95.25 AA 

162 ค่ายบางระจัน องค์การบริหารส่วนต าบลคอทราย 91.48 A 

163 พรหมบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแป้ง 91.43 A 

164 เมืองสิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 91.42 A 

165 พรหมบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ 90.78 A 

166 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลสวนแตง 95.25 AA 

167 เดิมบางนางบวช เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม 94.38 A 

168 สามชุก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสระ 94.24 A 

169 เมืองสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลดอนก ายาน 94.15 A 

170 เมืองสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง 93.09 A 
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171 สุพรรณบุรี อู่ทอง เทศบาลต าบลจรเข้สามพัน 92.73 A 

172 ด่านช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะค่าโมง 91.63 A 

173 สองพ่ีน้อง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพธิ์ 91.53 A 

174 เมืองสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาขาว 90.05 A 

175 อุดรธานี กู่แก้ว เทศบาลต าบลกู่แก้ว 91.30 A 

176 บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลอ้อมกอ 90.53 A 

177 อุตรดิตถ์ ตรอน องค์การบริหารส่วนต าบลวังแดง 93.35 A 

178 บ้านโคก เทศบาลต าบลบ้านโคก 92.03 A 

179 ลับแล เทศบาลต าบลพระเสด็จ 90.48 A 

180 น้ าปาด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาย 90.28 A 

181 ท่าปลา เทศบาลต าบลท่าปลา 90.26 A 
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แนวทางการยกระดับผลการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
ที่ปรึกษา 
พลเอก บุณยวัจน์  เครือหงส์   กรรมกำร ป.ป.ช. 
นำยมนต์ชัย  วสุวัต    ผู้ช่วยเลขำธิกำรคณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
 
คณะผู้จัดท า 

ส านักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล 
1. นำยบุญแสง  ชีระภำกร  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำและส่งเสริมธรรมำภิบำล 
2. นำงภัทริยำ  เมฆวณิชย์  เจ้ำพนักงำนป้องกันกำรทุจริตเชี่ยวชำญ 
3. นำยสุทัศน์  สมน้อย   เจ้ำพนักงำนป้องกันกำรทุจริตช ำนำญกำร 
4. นำงสุวิมล  สุจริต   เจ้ำพนักงำนป้องกันกำรทุจริตช ำนำญกำร 
5. นำงสำวอรวรรณ  สิงเต  เจ้ำพนักงำนป้องกันกำรทุจริตช ำนำญกำร 
6. นำยสกลเกียรติ  ศำนตินิรันดร  เจ้ำพนักงำนป้องกันกำรทุจริตปฏิบัติกำร 
7. นำยพรเทพ  มั่นไทรทอง  เจ้ำพนักงำนป้องกันกำรทุจริตปฏิบัติกำร 
8. นำยสภำเทพ  อวยสวัสดิ์  เจ้ำพนักงำนป้องกันกำรทุจริตปฏิบัติกำร 

 
 

 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2528 4800 ต่อ 7121 - 7122 
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จัดท ำโดย 

กลุ่มส่งเสริมธรรมำภิบำลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส ำนักพัฒนำและส่งเสริมธรรมำภิบำล 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) 
361 ถนนนนทบุรี ต ำบลท่ำทรำย อ ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
 
ติดตำมข่ำวสำรกำรประเมิน www.nacc.go.th และ www.facebook.com/ita.nacc 
เข้ำสู่ระบบกำรประเมิน www.itas.nacc.go.th 
มีข้อสงสัยโปรดติดต่อหมำยเลข 0 2528 4800 ต่อ 7138 7141 7142

 

http://www.nacc.go.th/
http://www.facebook.com/ita.nacc

