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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ได้ก าหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติ
แนวทางวิชาการเพ่ือให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
อย่างจริงจัง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ได้แก่ 
  1) การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ  (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) 
 2) การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการ/ผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) และ 
 3) การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์หน่วยงาน (OIT) 

  ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลคะแนนการประเมิน ITA 
ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ.2561 – 2580) เพียงร้อยละ 10.35 (85 คะแนนขึ้นไป) ของจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 
ส านักงาน ป.ป.ช. โดยส านักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ได้เห็นถึงความจ าเป็นในการยกระดับผลคะแนน
การประเมิน ITA ในประเด็นการรับรู้/ทัศนคติของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (IIT) และการรับรู้/ทัศนคติของ
ผู้รับบริการ/ผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (EIT) จึงได้จัดท า “แนวทำงกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อยกระดับผลกำรประเมิน ITA ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564”ตามแบบวัดการรับรู้ IIT (ตัวชี้วัด
ที่ 1 - 5) และแบบวัดการรับรู้ EIT (ตัวชี้วัดที่ 6 – 8) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้ง
ช่วยแนะน าและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแนวทางฯ เล่มนี้มี
รายละเอียดเนื้อหาประกอบด้วย 4 ส่วน ประกอบด้วยส่วนที่ 1 การประเมิน ITA กล่าวถึง การประเมิน ITA คืออะไร
และประโยชน์ของการประเมิน ITA ต่อองค์กร ส่วนที่ 2 ภาพรวมผลการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 3 แนวทางการยกระดับผลการประเมิน ITA ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแบบวัดการรับรู้ IIT และแบบวัดการรับรู้ EIT  
และส่วนที่  4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมิน . ITA ผ่านเกณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 - 2563 (ต่อเนื่อง 3 ปี) 

 ส านักงาน ป.ป.ช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทำงกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อยกระดับผลกำรประเมิน ITA ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือที่มี
ประโยชน์อย่างยิ่งแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืน น าไปเป็นแนวทางในการยกระดับ 
ผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
การประเมิน ITA 

      
1.1 การประเมิน ITA คืออะไร 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
ตลอดจนประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มี        
ความโปร่งใส รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปจนถึงการประเมิน “วัฒนธรรม”      
ในหน่วยงานที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการป้องกัน        
การทุจริตและการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนประเมินผล      
การปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ซึ่งล้วนแต่มีความส าคัญและสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในการด าเนินงานที่มีคุณธรรม และมี 
ธรรมาภิบาล ที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พึงจะต้องมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี  

โดยการประเมิน ITA เป็นการประเมินมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ เป็นการประเมินที ่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั ่วประเทศ        
ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ถือเป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” โดย
ใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด  

กรอบการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 เครื่องมือ โดยสรุป ดังนี้ 

เครื่องมือในการประเมิน ตัวช้ีวัด น้้าหนัก 

แบบวัดการรับรู้ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 

ร้อยละ 30 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

แบบวัดการรับรู้ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

(EIT) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 

ร้อยละ 30 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

แบบตรวจการเปิดเผย 
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ร้อยละ 40 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
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 เกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน . 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 
 

1.2 ประเด็นการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
1) การปฏิบัติหน้าที่  

      เป็นตวัชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความ
โปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่าง
เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่าง
มุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
การเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงาน ทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ 
และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 

2) การใช้งบประมาณ  
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการ

ต่างๆ ของหน่วยงานของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี และเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่าง
คุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่อง
ต่างๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการ
ตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได ้

3) การใช้อ้านาจ  
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของ

ผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือก
บุคลากร เพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่ง
การให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอ้ือ
ผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง  
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4) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
     เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้

ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการ
ของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการ
ยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการ
ในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึง
หน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
      5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
             เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหา
การทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้
บุคลากรภายในในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมี
กระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริต 

6) คุณภาพการด้าเนินงาน  
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลัก
ตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
คุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน และ
การด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มี
การเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  

7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่อง
ต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่
จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงาน และข้อมูลที่สาธารณชน
ควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชม
หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน 
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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8) การปรับปรุงระบบการท้างาน  
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือ   
ผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ 
นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย 

9) การเปิดเผยข้อมูล 
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือ

เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ ข้อมูลพ้ืนฐาน การบริหารงาน 
การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของ
หน่วยงาน  

10) การป้องกันการทุจริต 
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือ

เปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ การด าเนินการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง
การให้ความส าคัญต่อผลการประเมินเพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และ
มีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

1.3 ประโยชน์ของการประเมิน ITA ต่อองค์กร  

1) ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงาน  
การประเมิน ITA ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน โดยการ

ประเมินเป็นการสะท้อนจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ผ่านตัวชี้วัดที่ 1 – 5 สะท้อนการรับรู้จากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก ตัวชี้วัดที่ 6 – 8 รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานจากตัวชี้วัดที่ 9 – 10 ท าให้
หน่วยงานได้รับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน และน าไปก าหนดแนวทางในการ
พัฒนา และยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

2) ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานในการด้าเนินงานของหน่วยงาน  
การประเมิน ITA ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ด้วยความ

รับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ 
3) ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงาน 
การประเมิน ITA ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและ  

ความโปร่งใสในหน่วยงาน โดยส่งเสริมให้หน่วยงานได้แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งการด าเนินการเพ่ือ
จัดการความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน 
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4) เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด้าเนินงานของหน่วยงาน  
การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านการประเมินการรับรู้ของประชาชนในด้านคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน และการปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะด้วย  

5) การทุจริตในหน่วยงานลดลง 
การประเมิน ITA เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุง

พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ  หากหน่วยงานมีการน าผลการประเมิน ITA มา
วิเคราะห์และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขในจุดอ่อนอย่างจริงจัง ย่อมจะส่งผลให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงได้ 
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ส่วนที่ 2 
ภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด้าเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ (ITA) 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

2.1 เปรียบเทียบภาพรวมคะแนนเฉลี่ยการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
  ผลการประเมิน.ITA.ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด.7,852.แห่ง.สามารถสรุปได้ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้านวน 1.72 คะแนน
  
2.2 ผลการประเมิน ITA แบ่งตามประเภทหน่วยงาน โดยเปรียบเทียบจ้านวนการผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA 
 

ประเภทหน่วยงาน 
จ้านวน
ทั้งหมด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 
เปรียบเทียบ 

จ้านวนผ่านเกณฑ์  

(พ.ศ.2562 กับ พ.ศ. 2563) 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563* 
จ้านวน ร้อยละ 

จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 57 60 19 25.00 16 21.05 -3 -3.95 ลด 

เทศบาลนคร 30 21 19 7 23.33 11 36.67 4 13.33 เพิ่ม 

เทศบาลเมือง 178 153 158 23 12.92 30 15.96 7 3.04 เพิ่ม 

เทศบาลต าบล 2,233 1,973 2,044 196 8.78 199 8.87 3 0.09 เพิ่ม 

องค์การบริหารส่วนต าบล 5,333 4,783 4,757 387 7.26 556 10.46 169 3.20 เพิ่ม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รูปแบบพิเศษ** 2 1 1 0 0 1 50.00 1 50.00 เพิ่ม 

 รวม  7,852  
  
6,988  7,039   632  8.05   813  10.35 181 2.31 

 
เพ่ิม  

* ปี พ.ศ. 2563 เทศบาลเมือง มีจ านวน 188 แห่ง เทศบาลต าบล จ านวน 2,243 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 5,313 แห่ง 
** ปี พ.ศ. 2562 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบพิเศษเข้าประเมินเครื่องมือไมค่รบ จ านวน 1 แห่ง 

อปท. 7,852 
แห่ง  

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

คะแนนเฉลี่ย    
71.20  ระดับผล C 

   ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 

คะแนนเฉลี่ย 
69.48 

ระดับผล C 

คะแนน 

เฉลี่ย 

เพิ่มขึ้น 

1.72 
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 ผลการประเมิน ITA แบ่งตามประเภทหน่วยงาน โดยเปรียบเทียบจ านวนการผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA สรุปได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้านวน 
181 แห่ง หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.31 ของจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมด  
 
2.3  ผลการประเมิน ITA แบ่งตามประเภทหน่วยงาน โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย 
 

ประเภทหน่วยงาน 
จ้านวน
ทั้งหมด 

คะแนนเฉลี่ย 
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย 

(พ.ศ. 2562 กับ พ.ศ. 
2563) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563* จ้านวน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 77.69 74.78 -2.91 ลด 
เทศบาลนคร 30 76.04 75.85 -0.19 ลด 
เทศบาลเมือง 178 70.28 70.02 -0.26 ลด 
เทศบาลต าบล 2,233 66.42 66.40 -0.02 ลด 
องค์การบริหารส่วนต าบล 5,333 64.86 66.83 1.97 เพ่ิม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบพิเศษ* 2 61.58 73.34 11.76 เพ่ิม 

รวม 7,852 69.48 71.20 1.72 เพิ่ม 
* ปี พ.ศ. 2563 เทศบาลเมือง มีจ านวน 188 แห่ง เทศบาลต าบล จ านวน 2,243 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 5,313 แห่ง 

ผลการประเมิน ITA แบ่งตามประเภทหน่วยงาน โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย พบว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้านวน 1.72 คะแนน  

2.4  คะแนนเฉลี่ยภาพรวมผลการประเมิน ITA ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563          
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคะแนนเฉลี่ยรายตัวชี้วัด 

 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยภาพรวมผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเฉลี่ยภาพรวม 71.20 คะแนน อยู่ในระดับ C โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดในตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ คะแนนเฉลี่ย 89.92 คะแนน อยู่ในระดับ A และคะแนน
เฉลี่ยต่ าสุดในตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต คะแนนเฉลี่ย 45.35 คะแนน อยู่ในระดับ F  
 

ตัวช้ีวัด อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล อบต. อปท.รูปแบบพิเศษ คะแนนเฉล่ีย ระดับผลการประเมิน

1. การปฏิบัติหน้าที่ 90.84 91.07 89.52 89.8 90.28 88 89.92 A
2. การใช้งบประมาณ 84.24 83.99 81.15 81.47 82.56 79.68 82.18 B
3. การใช้อ านาจ 87.59 87.25 85.73 85.61 86.33 84.43 86.16 A
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 84.02 83.76 80.4 80.63 81.61 78.51 81.49 B
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 85.35 84.84 83.32 82.63 83.38 81.33 83.48 B
6. คุณภาพการด าเนินงาน 85.09 83.22 83.05 83.05 83.34 79.61 82.89 B
7. ประสิทธิภาพการส่ือสาร 84.85 81.99 81.77 82.27 82.6 76.05 81.59 B
8. การปรับปรุงการท างาน 82.37 80.02 79.69 79.73 79.96 74.42 79.37 B
9. การเปิดเผยข้อมูล 67.97 69.7 59.9 50.52 50.75 71.82 61.78 D
10. การป้องกันการทุจริต 50.17 57.65 41.91 32.92 33.22 56.25 45.35 F

คะแนนเฉล่ียภาพรวม 74.78 75.85 70.02 66.40 66.83 73.34 71.20 C

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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2.5 สัดส่วนหน่วยงานจ้าแนกตามระดับผลการประเมิน ITA ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
 

สัดส่วนหน่วยงานจ าแนกตามระดับผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคะแนนผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) 
จ้านวน 813 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.35 ไม่ผ่านเกณฑ์ จ้านวน 7,039 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 89.65       
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่อยู่ในระดับ D จ านวน 2,462 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.36 และ ระดับ 
C จ านวน 1,813 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23.09 

สรุปผลการยกระดับผลการประเมิน ITA องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเปรียบเทียบเป้าหมาย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ก าหนดตัวชี้วัดว่า
หน่วยงานต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวนร้อยละ 50    
ผลปรากฏว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน 7,852 แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA จ้านวน 813 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.35 ต่้ากว่าเป้าหมายจ้านวน 3,113 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 39.65 โดยเป้าหมายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก้าหนดตัวชี้วัดให้หน่วยงานต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA จ้านวนร้อยละ 65 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ
AA 0 0 0 0 1 0.53 9 0.4 30 0.56 0 0 40 0.51
A 16 21.05 11 36.67 29 15.43 190 8.47 526 9.9 1 50 773 9.84
B 21 27.63 9 30 29 15.43 370 16.5 885 16.66 0 0 1314 16.74
C 22 28.95 4 13.33 60 31.91 513 22.87 1214 22.85 0 0 1813 23.09
D 16 21.05 3 10 51 27.13 744 33.17 1647 31 1 50 2462 31.36
E 1 1.32 1 3.33 14 7.45 279 12.44 657 12.37 0 0 952 12.12
F 0 0 2 6.67 4 2.13 138 6.15 354 6.66 0 0 498 6.34

รวม 76 100 30 100 188 100 2243 100 5313 100 2 100 7852 100
ผ่านเกณฑ์ 16 21.05 11 36.67 30 15.96 199 8.87 556 10.46 1 50 813 10.35

ไม่ผ่านเกณฑ์ 60 78.95 19 63.33 158 84.04 2044 91.13 4757 89.54 1 50 7039 89.65

สัดส่วนหน่วยงานจ าแนกตามระดับผลการประเมิน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ระดับผลการ

ประเมิน
อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล อบต. รวมอปท.รูปแบบพิเศษ
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ส่วนที่ 3 
แนวทางการยกระดบัผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด้าเนนิงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(แบบวดั IIT (ตวัชี้วัดที่ 1 – 5) และแบบวัด EIT (ตัวชี้วัดที่ 6 – 8)) 
 
 

 
 

ตัวชี้วัดที่     

 การปฏิบัติหน้าที่ 

ข้อค าถาม i1 

i1 บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงาน / ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด? 

 เป็นไปตามข้ันตอนที่ก าหนด 

 เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

แนวทางการด าเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ตามข้อค าถาม i1 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรด าเนินการ ดังนี้ 
1. จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร และ

ประชาชนทราบผ่านระบบสารสนเทศ และช่องทางที่หลากหลาย 
2. จัดท าแผนผังแสดงขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการประชาชน .และระบุผู้รับผิดชอบงานให้บริการ 

ในทุกกระบวนงานให้ทราบ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ 
สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์.จดหมายข่าว.เสียงตามสาย.หอกระจายข่าว ฯลฯ 

3. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวก 
เช่น การประเมินผ่าน QR Code การประเมินผ่านระบบการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้
ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง รวมทั้งเผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจดังกล่าวให้
บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชนได้รับทราบ  
  

ประเมินการรับรู้บุคลากรภายใน  (IIT) เกี่ยวกับการปฏิบัติ งานโดยยึดหลัก 
ตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานตามขั้นตอน/ระยะเวลาที่ก าหนด/เป็นไป
อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ มีความ
รับผิดชอบ/มีคุณธรรม รวมทั้งประเมินการรับรู้ประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการ
เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงาน 
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ข้อค าถาม i2 
i2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน / ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป  

กับผู้ที่มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการด าเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ตามข้อค าถาม i2 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรด าเนินการ ดังนี้ 
1. พัฒนาการบริการสร้างมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน เช่น การจัดให้มีบัตรคิว หรือการน าเทคโนโลยีมาใช้  

ในการจัดระบบคิว โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับจ านวนผู้มารับบริการในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2..จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ(สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการแก้ไข)  
กรณีบุคลากรเลือกปฏิบัติและให้บริการโดยไม่เป็นธรรม เช่น ทางหมายเลขโทรศัพท์ สื่อสังคมออนไลน์ของ
หน่วยงาน อีเมล์หน่วยงาน เว็บไซต์หน่วยงาน เป็นต้น 

3. ก าหนดแนวทางในการชื่นชม ยกย่อง เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรที่ ให้บริการประชาชนตาม
มาตรฐานของหน่วยงานก าหนดไว้ รวมทั้งมีมาตรการในการด าเนินการกับบุคลากรที่ให้บริการโดยเลือกปฏิบัติและ
ไม่เป็นธรรม เช่น การตักเตือน ภาคทัณฑ์ เป็นต้น 

4. พัฒนาบุคลากร โดย  
 ปลูกฝังฐานความคิดในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม  เช่น เสริมสร้างความรู้ให้ เกิด 
ความตระหนักในการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนบุคคล 
 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ  เช่น ก าหนดประเด็น 
การให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไว้ในพันธกิจขององค์กรและมีแนวทางในการด าเนินการร่วมกัน  
อย่างต่อเนื่อง 
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ข้อค าถาม i3 
i3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร? 

 มุ่งผลส าเร็จของงาน       
 ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 
 พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการด าเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ตามข้อค าถาม i3 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรด าเนินการ ดังนี้ 
1. การด าเนินการในระดับองค์กร 

1.1 ก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ .
ความก้าวหน้าโดยก าหนดข้อตกลงการปฏิบัติงานในระดับบุคคล พิจารณาจากเกณฑ์ผลงาน/ผลส าเร็จของงาน/
กรอบระยะเวลา/ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

1.2.มีการประกาศยกย่องชมเชย.หรือให้รางวัลแก่บุคลากรผู้ที่ปฏิบัติงานเต็มก าลังความสามารถด้วยความ
วิริยะ อุตสาหะ เป็นระยะ 
 

2. การด าเนินการในระดับบุคคล 
2.1.จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยมุ่งผลส าเร็จของงานและ

ปฏิบัติงานเต็มก าลังความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน พร้อมรับผิดชอบหากเกิดความผิดพลาด
จากตนเอง 

2.2 จัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
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ข้อค าถาม i4 ถึง i6 
i4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อเพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน  การอนุมัติ 
อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่? 

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

หมายเหตุ  เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดใหร้บัได้ เช่น ค่าธรรมเนยีม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น 
 

i5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี 
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว 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 

 

 

แนวทางการด าเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ตามข้อค าถาม i4 ถึง i6 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรด าเนินการ ดังนี้ 
1. จัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการให้-การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ต่างๆ 
และจัดกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ  
2. ปลูกฝังฐานความคิดในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการส่งเสริมความรู้ให้แก่
บุคลากร 
3..ผู้บริหารด าเนินการลงโทษบุคลากรที่มีการจงใจท าให้เรื่องล่าช้าเพ่ือเรียกรับสินบนอย่างจริงจัง รวดเร็ว เด็ดขาด 
4. ประกาศยกย่องชมเชย / ให้รางวัลแก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
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ตัวชี้วัดที่  
การใช้งบประมาณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อค าถาม 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 ตามประเด็ น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด?  

 สอบถาม    
 ทักท้วง    
 ร้องเรียน 

ประเมินการรับรู้บุคลากรภายใน (IIT) เกี่ยวข้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี การใช้จ่ายงบประมาณ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน             
มีลักษณะคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โปร่งใส ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือ   
พวกพ้อง รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้งบประมาณ 
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แนวทางการด าเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ตามข้อค าถาม i7 ถึง i12 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรด าเนินการ ดังนี้ 
    1. มีมาตรการแจ้งเวียนให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสื่อสารให้สาธารณชนทราบ เรื่องแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี ความคืบหน้า ความคุ้มค่า หรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะโครงการพัฒนา
ท้องถิน่ 

2. จัดท ารายงานการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ งานก่อสร้าง งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต เป็นต้น โดยระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการใช้จ่าย จ านวนงบประมาณที่เบิกจ่าย และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและสาธารณชนได้รับทราบ 

3. ส่งเสริมมาตรการในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 

4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และส่งเสริมให้บุคลากรทุกส านัก/กอง/
ฝ่ายมีส่วนร่วมให้มีการติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จัดให้มีการประชุม และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในระดับหน่วยงานประจ าเดือนหรือประจ า      
ไตรมาส 

5. มีมาตรการการลงโทษที่ชัดเจน รวดเร็ว หากพบการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตน/พวก
พ้อง  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 และ
สร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
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ตัวชี้วัดที่     
การใช้อ านาจ 

 

 
 
 
 

ข้อค าถาม i13 
i13 ท่านได้รับมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด? 

แนวทางการด าเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ตามข้อค าถาม i13 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรด าเนินการ ดังนี้ 
1. มีแนวทางในการมอบหมายงาน การแบ่งหน้าที่/ผู้รับผิดชอบในการท างาน ที่มีความชัดเจน เป็นธรรม

โดยมอบหมายงานสอดคล้องกับต าแหน่งหน้าที่ โครงสร้าง สายการบังคับบัญชา ประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถ และทักษะต่างๆ ที่จ าเป็น ไม่เลือกที่รักมักท่ีชัง มีอคติ  

2. จัดประชุมชี้แจงและท าความเข้าใจรายละเอียดของงานที่มอบหมาย โดยก าหนดเป้าหมาย 
วตัถุประสงค์ ขอบเขตงาน ก าหนดระยะเวลา รายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ผู้รับมอบหมายงานเข้าใจ
และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หาข้อตกลงร่วมกัน อย่างน้อย 2 ครั้ง ในแต่ละปีงบประมาณ 
    3. จัดท าค าสั่งมอบหมายงานแก่บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ค าสั่งมอบหมายงาน ให้แก่บุคลากรและสาธารณะทราบ 

 
 
 
 

ประเมินการรับรู้บุคลากรภายใน (IIT) ต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชา
ของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ การใช้อ านาจสั่งการให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัว หรือท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งประเมินเกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อขาย
ต าแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
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ข้อค าถาม i14 
i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด? 

แนวทางการด าเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ตามข้อค าถาม i14 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรด าเนินการ ดังนี้ 
1. ก าหนดเกณฑ์การประเมินบุคลากรตามผลการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับคุณภาพ

ของผลงาน 
2. เผยแพร่เกณฑ์การประเมินบุคลากร และผลการประเมินการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทราบ  

 

ข้อค าถาม i15 
i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 

หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด? 
 

แนวทางการด าเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ตามข้อค าถาม i15 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรด าเนินการ ดังนี้ 
1..ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และเผยแพร่ให้แก่พนักงาน

ทราบโดยทั่วกัน 
2. ก าหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 

โดยใช้กลไกคณะท างานจากผู้แทนทุกส านัก/กอง/ฝ่าย มีส่วนร่วมในการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกบุคลากร
อย่างเป็นธรรม ทั่วถึง ครอบคลุมทุกต าแหน่งอย่างเท่าเทียมกัน และเผยแพร่หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขดังกล่าว
ใหแ้ก่บุคลากรและสาธารณชนทราบ 

3..ประชาสัมพันธ์ .ข่าวการฝึกอบรม.การศึกษาดูงาน.ให้แก่บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง .เสมอภาค 
และเท่าเทียมกัน 
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ข้อค าถาม i16 ถึง i18 
 

i16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด? 
 

i17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด? 
 

i18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด? 
 ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ 
 มีการซื้อขายต าแหน่ง    
 เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

 

 
 

แนวทางการด าเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ตามข้อค าถาม i16 ถึง i18 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรด าเนินการ ดังนี้ 
1..ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ 

ในการบริหารงานบุคคล ไม่เข้าไปแทรกแซงการบริหารงานบุคคลขององค์กร ไม่มีการซื้อขายต าแหน่ง และ
ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้แก่กลุ่มหรือพวกพ้อง ตลอดจนมีแนวทางปฏิบัติ กรณีมีการแทรกแซงการ
บริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน รวมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และประชาชนทราบ 

2. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม/จัดให้มีช่องทาง หรือจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการ
บริหารงานของผู้บริหาร เพ่ือสะท้อนไปยังผู้บริหารเพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานต่อไป 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

 
ตัวชี้วัดที่     
การใช้ทรัพย์สิน 
ของทางราชการ 

 
 

ข้อค าถาม i19 ถึง i24 
i19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้

กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด? 
 

i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความ
สะดวกมากน้อยเพียงใด? 

 

i21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขอ
อนุญาต อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด? 

 

i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด? 

 

i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด? 

 

i24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มี
การน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด? 

 
 

 

แนวทางการด าเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ตามข้อค าถาม i19 ถึง i24 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรด าเนินการ ดังนี้ 
1. สร้างฐานความคิดการแยกแยะประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตัว และการมีจิตส านึก

สาธารณะ ให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
2. จัดท าแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

ตามระเบียบกฎหมาย ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่
สะดวก เปิดเผย และตรวจสอบได้.ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
โดยน าเทคโนโลยีมาช่วยในการด าเนินการ 

ประเมินการรับรู้บุคลากรภายใน (IIT) ต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดย
ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และก ากับดูแลตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 
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แนวทางการด าเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ตามข้อค าถาม i19 ถึง i24 (ต่อ) 

 

3. จัดท าคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร และประชาชนทราบ 

4. ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการไม่น าทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไป
ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิน 
แผนผังขั้นตอนในการด าเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบ 

6. ก าหนดกลไกในติดตามตรวจสอบการด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการอย่างเคร่งครัด วางระบบการจัดท าทะเบียนการเบิกทรัพย์สินของ
ราชการ ทะเบียนการยืมทรัพย์สินของทางราชการอย่างเป็นระบบ ง่าย และสะดวก ต่อการตรวจสอบของ
หน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายนอก รวมทั้งภาคประชาชน 
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ตัวชี้วัดที่     
การแก้ไขปัญหา 
การทุจริต 
 
 

ข้อค าถาม 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 ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด? 
หมายเหตุ  ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน, ฝ่ายตรวจสอบภายนอก หมายถึง 
หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงาน 
ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นต้น 

i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร? 

 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 
 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 
 มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา 
 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 

ประเมินการรับรู้บุคลากรภายใน (IIT) ต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ
หน่วยงาน โดยประเมินจากผู้บริหารสูงสุดที่ให้ความส าคัญในการต่อต้านการ
ทุจริต การทบทวนนโยบายป้องกันการทุจริต จดัท าแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบเรื่องทุจริต และลงโทษทางวินัย 
ความเชื่อมั่นของช่องทางการร้องเรียน ระดับการแก้ไขปัญหาการทุจริต และการ
น าผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานตรวจสอบ
ภายนอกไปปรับปรุงระบบการป้องกันการทุจริต  
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แนวทางการด าเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ตามข้อค าถาม i25 ถึง i30 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรด าเนินการ ดังนี้ 
1..ผู้บริหารแสดงเจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร 

และเผยแพร่ต่อบุคลากรและสาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน 
2. ผู้บริหารก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มี

คุณธรรมและความโปร่งใสด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต .และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรและประชาชนทราบ 

3. ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริ ตที่แสดง
เจตจ านงไว้ 

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

5. ส่งเสริมให้ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม ตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. จัดให้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามบริบทและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดย
ให้บุคลากรและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

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

8. จัดช่องทางให้บุคลากร และประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริตใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้โดยสะดวกและปลอดภัย และไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องหรือผู้แจ้ง และมีการ
ประกาศเผยแพร่/กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน 

9..จัดให้มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ เช่น ทางโทรศัพท์ ระบบออนไลน์  

10..เมื่อมีการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกระบวนการจัดการแก้ไขโดยเร็ว และรายงาน
สรุปผลการด าเนินการแก้ไขการทุจริต พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เผยแพร่ให้บุคลากรและ
ประชาชนทราบ 
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แนวทางการด าเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ตามข้อค าถาม i25 ถึง i30 (ต่อ) 

11. จัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน ดังนี้ 
1) จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในที่มีการท างานอย่าง

เป็นอิสระ 
2) น าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกัน

การทุจริต 
3) เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้บุคลากรและประชาชนทราบ เฉพาะในส่วนที่สามารถ

เปิดเผยได้ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
12. จัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน ดังนี้ 

1) มีวางระบบการควบคุมภายใน 
2) น าผลการควบคุมภายในไปใช้ในการปรับปรุงเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการ

ทุจริต 
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ตัวชี้วัดที่     
 

คุณภาพการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 เป็นไปตามข้ันตอนที่ก าหนด    
 เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 

e2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอ่ืนๆ อย่างเท่าเทียมกัน 
มากน้อยเพียงใด? 
 

e3 เจ้ าหน้าที่ ของหน่วยงานที่ท่ านติดต่อ ให้ข้อมูล เกี่ ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน                  
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด? 
 

e4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือ            
ให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่? 

 เงิน 
 ทรัพย์สิน  
 ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น 

หมายเหตุ  เป็นการให้ที่นอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น 
e5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก  
มากน้อยเพียงใด? 

ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EIT) ต่อคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน 
และระยะเวลาที่ก าหนด การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล และประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูก
เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติ
หน้าที่ นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ เกี่ยวกับการบริหารงานและการ
ด าเนินงานในภาพรวมที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม
เป็นหลัก  
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แนวทางการด าเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ตามข้อค าถาม e1 ถึง e5 

 

          การด าเนินงานตามแนวทางในข้อค าถาม e1 ถึง e5 ของตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรด าเนินการเช่นเดียวกับแนวทางการด าเนินงานที่ระบุไว้ในตัวชี้วัดที่ 1 การ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร และ
ประชาชนทราบผ่านระบบสารสนเทศ และช่องทางที่หลากหลาย 

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

3. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการในรูปแบบที่ง่าย
และสะดวกเช่น การประเมิน QR Code การประเมินผ่านระบบการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผล
การประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง รวมทั้งเผยแพร่ผลการประเมินความพึง
พอใจดังกล่าวให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชนได้รับทราบ  

4. พัฒนาการบริการสร้างมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน เช่น การจัดให้มีบัตรคิว หรือการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการจัดระบบคิว โดยพิจารณารูปแบบให้เหมาะสมกับจ านวนผู้มารับบริการในแต่ละองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

5..จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ(สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการ
แก้ไข)กรณีบุคลากรเลือกปฏิบัติและให้บริการโดยไม่เป็นธรรม เช่น ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ สื่อสังคม
ออนไลน์ของหน่วยงาน อีเมล์หน่วยงาน เว็บไซต์หน่วยงาน เป็นต้น 

6. ก าหนดแนวทางในการชื่นชม ยกย่อง เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรที่ให้บริการประชาชน
ตามมาตรฐานของหน่วยงานก าหนดไว้ รวมทั้งมีมาตรการในการด าเนินการกับบุคลากรที่ให้บริการ      
เลือกปฏิบัติและไม่เป็นธรรม เช่น การตักเตือน ภาคทัณฑ์ เป็นต้น 

7. พัฒนาบุคลากร โดย  
 ปลูกฝังฐานความคิดในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เช่น เสริมสร้างความรู้ให้เกิด
ความตระหนักในการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนบุคคล 
 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ เช่น ก าหนดประเด็น
การให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไว้ในพันธกิจขององค์กรและมีแนวทางในการด าเนินการร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง 

8. ก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ .
ความก้าวหน้า โดยก าหนดข้อตกลงการปฏิบัติงานในระดับบุคคล พิจารณาจากเกณฑ์ผลงาน/ผลส าเร็จ  
ของงาน/กรอบระยะเวลา/ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 



25 
 

 

 
ตัวชี้วัดที่  
ประสิทธิภาพ 
การสื่อสาร 

 

แนวทางการด าเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ตามข้อค าถาม e6 ถึง e10 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรด าเนินการ ดังนี้ 
1. การจัดให้มีและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ                         

 จัดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ  
การค านวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและตรวจสอบ โดยมีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

  มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อค าถาม e6 ถึง e10 
e6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด? 

 เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน       
 มีช่องทางหลากหลาย 

e7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากน้อย
เพียงใด? 
e8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ 
หรือไม?่ 
e9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
ได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด? 
e10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม?่ 

ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EIT) ต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่
เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และ
ประเมินถึงความสามารถในการชี้แจงและตอบค าถาม รวมทั้งช่องทางให้ผู้มา
ติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
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แนวทางการด าเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ตามข้อค าถาม e6 ถึง e10 (ต่อ) 

 

2. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อสอบถาม
หรือขอข้อมูล หรือรับฟังค าติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 

 จัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มี เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลการบริการ 
หรือการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดระยะเวลาท าการ 

 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อ
สอบถามหรือขอข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

3. เผยแพร่ผลงานและข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืนๆ และช่องทางท่ีหลากหลาย อาทิ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ตาม
หมู่บ้าน หรือชุมชน สื่อสิ่งพิมพ์/วารสารประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าวเผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่างๆ หอกระจาย
ข่าว เสียงตามสาย วิทยุชุมชน วิทยุกระจายเสียง การจัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่/การโฆษณา        
ผ่านรถกระจายเสียง การจัดแถลงข่าว/การจัดนิทรรศการ ฯลฯ 
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ตัวชี้วัดที่  
     การปรับปรุง 
     ระบบการท างาน 
 

 
 

ข้อค าถาม 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?   

แนวทางการด าเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ตามข้อค าถาม e11 ถึง e15 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรด าเนินการ ดังนี้ 
1. จัดให้มีการอ านวยความสะดวกในการบริการประชาชนหรือผู้มาติดต่อ มีดังนี ้

1.1 มีเก้าอ้ีรับรองผู้มาติดต่อราชการหรือรับบริการ 
1.2 มีป้าย/สัญลักษณ์บอกทิศทางหรือต าแหน่งในการเข้าถึงจุดให้บริการได้สะดวกและชัดเจน และ

ที่ตั้งของจุดให้บริการ 
1.3 มีแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละข้ันตอนและช่องทางการติดต่อ 
1.4 มีแบบค าร้องพร้อมทั้งตัวอย่างการกรอกข้อมูล/เจ้าหน้าที่ผู้ให้ค าแนะน า 
 

ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EIT) ต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่
เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และ
กระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึน  
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แนวทางการด าเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ตามข้อค าถาม e11 ถึง e15 (ต่อ) 

 

1.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการในบริการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน หรือตามเวลาที่สอดคล้อง
กับผลส 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 คัดกรองผู้มาติดต่อให้ค าแนะน าในการ

ขอรับบริการหรือช่วยเตรียมเอกสาร 
1.12 มีจุดประเมินผลความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ให้บริการ 

2.จัดท าระบบบริการเชิงรุก จัดชุดบริการเคลื่อนที่ให้บริการนอกสถานที่ หรือในช่วงนอกวันและเวลา
ราชการ เช่น การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ หรือการปรับขยายเวลาการให้บริการในช่วงพักเที่ยง หรือจัดตั้ง
ระบบ One Stop Service (OSS) หรือบริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เป็นต้น 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ โดยประมวลความคิดเห็น
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น กล่องหรือตู้รับฟังความคิดเห็น ตู้ปณ. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการสัมภาษณ์
รายบุคคล โทรศัพท์ โทรศัพท์สายด่วน ช่องทางออนไลน์ เป็นต้น และมีการรายงานผลให้ผู้บริหาร และน ามา
ปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
ประชาชนทราบ 
     4. จัดฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. ผู้บริหารจัดประชุมระดมความคิดเห็นบุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนินงานและก าหนดแนวทางร่วมกันในการปรับปรุงกระบวนการท างาน และพัฒนาการบริการ
ประชาชนให้ดีขึ้น รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมให้บุคลากร และประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
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แนวทางการด าเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ตามข้อค าถาม e11 ถึง e15 (ต่อ) 

 

6. ประกาศยกย่องชมเชยบุคลากรที่ให้บริการผู้มาติดต่อ และประชาชนด้วยหัวใจ และจิตบริการ 
7. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน เช่น ให้บริการช าระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต การใช้โปรแกรมอนุมัติงานก่อสร้าง แจ้งผลการอนุมัติ
ผ่านระบบ SMS การจองคิวขอรับบริการออนไลน์ การแจ้งผลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์ 

8. จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมา
ประยุกต์ใช้งานให้มีความสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งาน และคุ้มค่า โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับจ านวน
ผู้มารับบริการในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านเทคโนโลยีของ
บุคลากรผู้ดูแลระบบอย่างต่อเนื่องทุกปี 
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ส่วนที่ 4 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ผ่านเกณฑ์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 (ต่อเนื่อง 3 ปี) 

 

ที ่ จังหวัด หน่วยงาน อ าเภอ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ผล
คะแนน  

ระดับ 
ผล

คะแนน  
ระดับ ผลคะแนน ระดับ 

1 กระบี ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี ่ เมืองกระบี ่ 92.34 A 86.82 A 85.18 A 

2 

ก าแพงเพชร 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขลุง คลองขลุง 89.95 A 91 A 94.39 A 

3 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง ลานกระบือ 89.37 A 86.01 A 89.77 A 

4 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง พรานกระต่าย 90.48 A 90.05 A 88.2 A 

5 

ขอนแกน่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลลอมคอม พล 91.24 A 93.62 A 91.81 A 

6 องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม ชุมแพ 89.08 A 87.04 A 91.11 A 

7 เทศบาลต าบลซ าสูง ซ าสูง 85.07 A 89.45 A 85.62 A 

8 

ชลบุร ี

เทศบาลต าบลหนองซ้ าซาก บ้านบึง 89.69 A 89.2 A 96.01 AA 

9 เทศบาลต าบลท่าบุญม ี เกาะจันทร ์ 87.91 A 94.95 A 95.24 AA 

10 เทศบาลต าบลกฏุโง้ง พนัสนิคม 97.61 AA 92.27 A 90.3 A 

11 ชัยนาท เทศบาลต าบลหาดอาษา สรรพยา 86.56 A 88.94 A 91.5 A 

12 
ชัยภูม ิ

เทศบาลต าบลลาดใหญ ่ เมืองชัยภูม ิ 86.89 A 94.48 A 96.5 AA 

13 เทศบาลเมืองชัยภูม ิ เมืองชัยภูมิ 89.11 A 93.79 A 88.04 A 

14 ชุมพร เทศบาลต าบลปะทิว ปะทิว 86.56 A 85.51 A 85.38 A 

15  
ตราด 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโสม เขาสมิง 91.21 A 93.8 A 92.68 A 

16 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งนนทรี เขาสมิง 86.92 A 88.57 A 90.44 A 

17  
ตาก 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวเหนอื เมืองตาก 92.59 A 93.25 A 95.09 AA 

18 องค์การบริหารส่วนต าบลตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก 88.98 A 85.54 A 88.29 A 

19 เทศบาลต าบลทุ่งกระเชาะ บ้านตาก 85.53 A 85.2 A 87.15 A 

20  
นครปฐม 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น เมืองนครปฐม 85.64 A 96.04 AA 96.46 AA 

21 องค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์ เมืองนครปฐม 85.08 A 93.77 A 95.57 AA 

22 องค์การบริหารส่วนต าบลนลิเพชร บางเลน 85.88 A 91.24 A 91.2 A 
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ที ่ จังหวัด หน่วยงาน อ าเภอ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ผล
คะแนน  

ระดับ 
ผล

คะแนน  
ระดับ 

ผล
คะแนน 

ระดับ 

23 นครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนต าบลแก้วแสน นาบอน 85.54 A 93.25 A 93.98 A 

24 
 

นครสวรรค ์
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ 86.01 A 88.34 A 99.52 AA 

25 เทศบาลต าบลอุดมธัญญา ตากฟ้า 96.78 AA 92.24 A 99.03 AA 

26 องค์การบริหารส่วนต าบลตาคล ี ตาคล ี 89.57 A 89.75 A 94.51 A 

27 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ 85.35 A 86.86 A 92.24 A 

28 
นราธิวาส 

องค์การบริหารส่วนต าบลมโูนะ สุไหงโก-ลก 91.83 A 93.08 A 97.53 AA 

29 องค์การบริหารส่วนต าบลปาโงสะโต ระแงะ 85.96 A 85.37 A 90.33 A 

30 
บึงกาฬ 

องค์การบริหารส่วนต าบลค านาด ี เมืองบึงกาฬ 86.87 A 86.82 A 92.97 A 

31 องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม เซกา 94.43 A 87.95 A 89.61 A 

32 

ปัตตาน ี
 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอลอตนัหยง หนองจิก 89.09 A 94.07 A 94.39 A 

33 องค์การบริหารส่วนต าบลตาลีอายร์ ยะหริ่ง 92.25 A 90.31 A 91.51 A 

34 องค์การบริหารส่วนต าบลบือเระ สายบุร ี 88 A 86.05 A 89.81 A 

35 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปตัตานี เมืองปัตตาน ี 86.45 A 87.94 A 87.7 A 

36 องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว โคกโพธ์ิ 85.75 A 85.34 A 87.61 A 

37 องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาวา หนองจิก 86.05 A 88.14 A 85.91 A 

38  
พระนครศรีอยุธยา 

 

เทศบาลต าบลเจ้าเจด็ เสนา 92.74 A 89.3 A 91.8 A 

39 เทศบาลต าบลตลาดเกรยีบ บางปะอิน 89.92 A 90.26 A 90.11 A 

40  
พังงา 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลเหมาะ กะปง 86.74 A 86.89 A 89.77 A 

41 องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสม ตะกั่วทุ่ง 90.61 A 90.34 A 87.15 A 

42 พัทลุง เทศบาลต าบลบ้านนา ศรีนครินทร ์ 86.64 A 93.39 A 92.44 A 

43 พิจิตร องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแกว้ บึงนาราง 87.03 A 91.27 A 87.08 A 

44 พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนต าบลหินลาด วัดโบสถ ์ 86.95 A 87.31 A 89.2 A 

45 
เพชรบุรี 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน เมืองเพชรบุร ี 87.43 A 88.68 A 92.64 A 

46 เทศบาลต าบลท่าไม้รวก ท่ายาง 88.15 A 88.03 A 86.23 A 

47 
แพร่ 

เทศบาลต าบลปงป่าหวาย เด่นชัย 90.85 A 91.49 A 87.02 A 

48 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปง สูงเม่น 89.58 A 93.82 A 86.82 A 
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ที ่ จังหวัด หน่วยงาน อ าเภอ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ผล
คะแนน  

ระดับ 
ผล

คะแนน  
ระดับ 

ผล
คะแนน 

ระดับ 

49 ยโสธร องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะไมย์ เมืองยโสธร 87.51 A 85.62 A 94.66 A 

50 
ยะลา 

องค์การบริหารส่วนต าบลบาโงย รามัน 85.67 A 91.17 A 92.64 A 

51 องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ รามัน 85.1 A 87.63 A 85.07 A 

52 ระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เมืองระยอง 85.71 A 88.53 A 85.51 A 

53 ล าปาง เทศบาลต าบลวังพร้าว เกาะคา 93.47 A 89.55 A 91.15 A 

54 ล าพูน เทศบาลต าบลก้อ ลี้ 88.33 A 94.05 A 85.93 A 

55 

สกลนคร 

องค์การบริหารส่วนต าบลสุวรรณคาม นิคมน้ าอูน 95.58 AA 92.01 A 96.34 AA 

56 เทศบาลต าบลบะหว้า อากาศอ านวย 91.98 A 95.52 AA 94.86 A 

57 เทศบาลต าบลพรรณานคร พรรณานิคม 85.56 A 86.27 A 93 A 

58 องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ เมืองสกลนคร 86.16 A 86.41 A 91.58 A 

59 เทศบาลต าบลปลาโหล วาริชภูมิ 88.44 A 88.59 A 89.53 A 

60 องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย เต่างอย 90.69 A 89.32 A 89.49 A 

61 องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ 91.38 A 87.83 A 89.06 A 

62 เทศบาลต าบลท่าศลิา ส่องดาว 87.97 A 89.69 A 87.96 A 

63 องค์การบริหารส่วนต าบลดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง 87.01 A 85.71 A 87.43 A 

64 องค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย วานรนิวาส 94.69 A 91.13 A 86.75 A 

65 เทศบาลต าบลโคกภ ู ภูพาน 96.65 AA 87.25 A 85.13 A 

66 สงขลา เทศบาลนครหาดใหญ ่ หาดใหญ่ 90.66 A 94.74 A 86.56 A 

67 

สุพรรณบุรี 

เทศบาลต าบลบ้านดอน อู่ทอง 87.8 A 88.89 A 88.5 A 

68 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนก ายาน เมืองพรรณบุรี 92.8 A 94.15 A 87.89 A 

69 องค์การบริหารส่วนต าบลศรีประจนัต์ ศรีประจันต์ 94.58 A 88.38 A 86.25 A 

70 สุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ ส าโรงทาบ 85.7 A 87.03 A 88.03 A 

71 อุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลบ้านโคก บ้านโคก 89.52 A 92.03 A 87.85 A 

72 

อุทัยธานี 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งพง หนองฉาง 92.82 A 88.45 A 95.9 AA 

73 เทศบาลต าบลสว่างแจ้งสบายใจ สว่างอารมณ์ 92.3 A 89.52 A 91.13 A 

74 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนขวาง เมืองอุทัยธานี 87.15 A 89.07 A 86.46 A 

75 อุบลราชธาน ี องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเดช เดชอุดม 88.76 A 86.67 A 90.81 A 
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 จากการพิจารณาผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ปรากฏรายละเอียด
สรุปได้ดังนี้ 

 1. จังหวัดที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (ระดับ AA/A) 
ต่อเนื่อง 3 ปี จ านวนมากที่สุด ได้แก ่
  

ที ่ จังหวัด 
จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่มีผลการประเมินในระดับ AA/A ต่อเนื่อง 3 ปี 
1 สกลนคร 11 แห่ง 
2 ปัตตานี 6 แห่ง 
3 นครสวรรค์ 4 แห่ง 

4 

ก าแพงเพชร 

3 แห่ง 

ขอนแก่น 
ชลบุร ี
ตาก 

นครปฐม 
สุพรรณบุรี 
อุทัยธานี 

 
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ในระดับ AA ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 - 2563 (ต่อเนื่อง 2 ปี) จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น อ าเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ ไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ในระดับ AA ต่อเนื่องถึง 3 ปี 
 

****************************************************** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

   







แนวทางการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
เพ่ือยกระดับผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
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