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สำำ �นัั กงาน ป.ป.ช. ได้้จัั ดทำำ �  “แนวทางการยกระดัั บ ผลการประเมิิ น คุุ ณ ธรรมและความโปร่่ ง ใส
ในการดำำ�เนิินงานขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น (ITA) ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563” เพื่่�อเป็็นเครื่่�องมืือ
ในการช่่วยแนะนำำ�และส่่งเสริิมให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� มีีแนวปฏิิบัติั ที่่ิ ดี� ใี นการดำำ�เนิินงานตามหลัักธรรมาภิิบาล 
ที่่�ส่ง่ ผลต่่อการยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ให้้บรรลุุเป้้าหมายและตััวชี้้�วััดตามแผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ
ประเด็็นการต่่อต้้านการทุุจริิตและประพฤติิมิชิ อบ ซึ่ง�่ ได้้กำำ�หนดเป้้าหมายร้้อยละ 80 ของหน่่วยงานที่่เ� ข้้ารัับการประเมิิน
จะต้้องมีีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้้�นไป ภายในปีี พ.ศ. 2565
สำำ�หรัับกระบวนการจััดทำำ� แนวทางการยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสฯ สำำ�นักั งาน
ป.ป.ช. ได้้รวบรวมประมวลผลจากการลงพื้้�นที่่�ถอดบทเรีียนเพื่่�อศึึกษาแนวทางและวิิธีีการดำำ�เนิินงานขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�มีีผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส (ITA) ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้้�งแต่่ 85
คะแนนขึ้้�นไป จำำ�นวน 8 แห่่ง ได้้แก่่
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ส่่วนที่่� 1

ธรรมาภิิบาลเป็็นหลัักการสำำ�คััญในการบริิหารงานองค์์กร  เพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิิภาพ ประสิิทธิิผล  โปร่่งใส  
และตรวจสอบได้้  โดยการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานรััฐ (ITA) ได้้นำำ�
หลัักธรรมาภิิบาลมาเป็็นแนวทางสำำ�คััญประการหนึ่่�งในกระบวนการประเมิินดัังกล่่าว
ดัังนั้้�น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึึงได้้ตั้้�งคณะทำำ�งานศึึกษาแนวทางการยกระดัับธรรมาภิิบาลองค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น1 เพื่่�อกำำ�หนดคำำ�นิิยาม องค์์ประกอบของธรรมาภิิบาล กรอบแนวทางการดำำ�เนิินงานสำำ�หรัับองค์์กร
ปกครองท้้องถิ่่�นให้้มีีความสอดคล้้องกัับอำำ�นาจหน้้าที่่�และภารกิิจของท้้องถิ่่�น และให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
นำำ�ไปปรัับใช้้ในการยกระดัับการบริิหารจััดการองค์์กร อัันจะส่่งผลต่่อการยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรม
และความโปร่่งใสขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต่่อไป โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
1. นิิติิธรรม (Rule of Law)
องค์์ กรปก ครองส่่ ว นท้้องถิ่่� น จะใช้้อำำ � นาจตามกฎหมายและระเบีี ย บ รวมถึึงข้้อบัั ง คัั บ ต่่ า งๆ ที่่� มีี อ ยู่่� 
โดยเคร่่งครััดและไม่่เลืือกปฏิิบััติิ ทั้้�งนี้้� ในการจััดทำำ�บริิการสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องคำำ�นึึงถึึง
หลัักความเสมอภาค กล่่าวคืือ การให้้บริิการสาธารณะแก่่ประชาชนในท้้องถิ่่น� ต้้องเป็็นไปอย่่างเท่่าเทีียมกััน ไม่่แบ่่งแยก 
ไม่่ว่่าจะเป็็นประเด็็นเกี่่�ยวกัับเพศ เชื้้�อชาติิ ศาสนา หรืือ กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ต่่างๆ เป็็นต้้น นอกจากนั้้�นองค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่น�  ยัังต้้องให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับความเท่่าเทีียมกัันในการเข้้าถึึงบริิการสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ด้้วย
ทั้้�งนี้้� ต้้องคำำ�นึึงถึึง 2 องค์์ประกอบย่่อย ได้้แก่่ 1) นิิติิธรรม (Rule of Law) และ 2) ความเสมอภาค (Equity)
		1.1 นิิติิธรรม (Rule of Law)
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� บริิหารงานโดยยึึดอำำ�นาจหน้้าที่่�ตามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับในการ
ปฏิิบัติั งิ านอย่่างเคร่่งครััดด้้วยความชอบธรรม คำำ�นึึงถึึงสิิทธิเิ สรีีภาพของประชาชน และผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้ส่่วนเสีีย ทั้้�งนี้้�ให้้รวมถึึง
การตราข้้อบััญญััติิ/เทศบััญญััติิขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นด้้วย
			1.1.1 การปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�ให้้เป็็นไปตามกฎหมายในการบริิหารงาน
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นพึึงใช้้อำำ�นาจโดยยึึดหลัักข้้อกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ
และแนวทางปฏิิบััติที่่ิ �เกี่่�ยวข้้อง โดยคำำ�นึึงถึึงอำำ�นาจหน้้าที่่� ปััญหาและความต้้องการของประชาชนในท้้องถิ่่�น ในการ
ดำำ�เนิินการดัังกล่่าวให้้คำำ�นึึงถึึงมิิติิสำ�คั
ำ ัญทางการบริิหารดัังต่่อไปนี้้�
1) การบริิหารงานบุุคคลต้้องดำำ�เนิินการตามกฎหมายว่่าด้้วยระเบีียบบริิหารงานบุุคคล
ส่่วนท้้องถิ่่�น เป็็นต้้น
2) การจััดทำำ�และการบริิหารแผนพััฒนาท้้องถิ่่�น ต้้องดำำ�เนิินการตามกฎหมาย ระเบีียบ
หรืือหลัักเกณฑ์์ว่่าด้้วยการจััดทำำ�แผนพััฒนาขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เป็็นต้้น
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3) การตราข้้อบััญญััติท้้ิ องถิ่่น� /เทศบััญญััติิ เป็็นไปตามขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ตามที่่�กฎหมาย
ในการนั้้�นๆ ให้้อำำ�นาจแก่่องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ในการตราข้้อบััญญััติท้้ิ องถิ่่น� /เทศบััญญััติิ เช่่น ข้้อบััญญััติท้้ิ องถิ่่น�
เกี่่�ยวกัับงบประมาณ การเงิิน การคลััง ข้้อบััญญััติิท้้องถิ่่�นที่่�ออกตามพระราชบััญญััติิการสาธารณสุุข พ.ศ. 2535 อาทิิ
การจััดการสิ่่�งปฏิิกููลและมููลฝอย การควบคุุมการเลี้้ย� งหรืือปล่่อยสััตว์์ กิจก
ิ ารที่่�เป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพ ตลาด สถานที่่�
จำำ�หน่า่ ยอาหารและสถานที่่�สะสมอาหาร การจำำ�หน่า่ ยสิินค้้าในที่่�หรือื ทางสาธารณะ ตลอดจนข้้อบััญญััติอื่่ิ น� ๆ ที่่�เกี่่ย� วกัับ
การดำำ�เนิินการจััดบริิการสาธารณะในลัักษณะที่่�เข้้าถึึงประชาชนในท้้องถิ่่�นนั้้�นๆ
4) การบริิหารการเงิินการคลััง ต้้องดำำ�เนิินการตามกฎหมายว่่าด้้วยวิิธีงี บประมาณขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่น�  กฎหมายว่่าด้้วยการรัับเงิิน การเบิิกจ่า่ ยเงิิน การฝากเงิิน การเก็็บรัักษา และการตรวจเงิินขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น กฎหมายว่่าด้้วยเงิินอุุดหนุุนขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เป็็นต้้น
5) การจััดบริิการสาธารณะ ต้้องดำำ�เนิินการตามมาตรฐานการบริิหารและการบริิการ
สาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เช่่น มาตรฐานถนน ทางเดิินและทางเท้้า มาตรฐานไฟฟ้้าสาธารณะ
มาตรฐานทางระบายน้ำำ��  มาตรฐานการบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย มาตรฐานการจััดการขยะ มููลฝอยและสิ่่�งปฏิิกููล  มาตรฐาน
การส่่งเสริิมกีีฬา เป็็นต้้น
			1.1.2 การใช้้อำำ�นาจ / การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้เป็็นไปตามกฎหมายต่่อผู้้�มารัับบริิการ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นจะต้้องคำำ�นึึงถึึงการจััดทำำ�บริิการสาธารณะที่่�ครอบคลุุมตาม
อำำ�นาจหน้้าที่่� และเปิิดโอกาสให้้ประชาชนเข้้าถึึงบริิการนั้้�นๆ ได้้อย่่างทั่่�วถึึง รวมถึึงการอนุุมััติิ อนุุญาต และการใช้้
อำำ�นาจอื่่�นๆ ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ต้้องดำำ�เนิินการโดยยึึดหลัักกฎหมาย ระเบีียบ และคำำ�นึึงถึึงความถููกต้้อง
ชอบธรรม ไม่่เลืือกปฏิิบััติิ และไม่่มีีการเรีียกร้้องผลประโยชน์์เพื่่�อตนเองหรืือพวกพ้้อง ทั้้�งนี้้� ต้้องปฏิิบััติิต่่อประชาชน
ในพื้้�นที่่�และผู้้ที่่� �มาประกอบกิิจการในพื้้�นที่่�อย่่างเท่่าเทีียมกัันไม่่เลืือกปฏิิบััติิ
		1.2 ความเสมอภาค (Equity)
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นจััดบริิการสาธารณะและบัังคัับใช้้กฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับอย่่าง
เท่่าเทีียม  ไม่่เลืือกปฏิิบัติั ิ โดยไม่่แบ่่งแยกเพศ ถิ่่�นกำำ�เนิิด เชื้้อ� ชาติิ ภาษา ศาสนา ตลอดจนสภาพและสถานะของบุุคคล
ทั้้�งทางร่่างกาย เศรษฐกิิจและสัังคม รวมทั้้�งคำำ�นึึงถึึงโอกาสในการเข้้าถึึงบริิการสาธารณะอย่่างทั่่�วถึึง และเป็็นที่่�ยอมรัับ
ของประชาชนในท้้องถิ่่�น โดยการจััดทำำ�บริิการสาธารณะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ให้้คำำ�นึึงถึึงความเสมอภาค
ในการให้้บริิการแก่่ประชาชนตามอำำ�นาจหน้้าที่่�และภารกิิจขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� อย่่างน้้อยต้้องครอบคลุุม
ด้้านต่่างๆ ดัังนี้้�
1) ด้้านโครงสร้้างพื้้�นฐาน
2) ด้้านงานส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิต
3) ด้้านการจััดระเบีียบชุุมชน/สัังคม และการรัักษาความสงบเรีียบร้้อย
4) ด้้านการวางแผน การส่่งเสริิมการลงทุุน พาณิิชยกรรม และการท่่องเที่่�ยว
5) ด้้านการบริิหารจััดการและการอนุุรัักษ์ทรั
์ ัพยากรธรรมชาติิ สิ่่�งแวดล้้อม
6) ด้้านการศึึกษา ศาสนา ศิิลปะ วััฒนธรรม จารีีตประเพณีีและภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น
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แนวทางการยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่ (ITA)
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2. คุุณธรรม (Morality)
บุุคลากรขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องพึึงมีีจิิตสำำ�นึึกความรัับผิิดชอบในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยยึึดมั่่�น
ในศีีลธรรม คุุณธรรมต้้องยึึดมั่่�นในประมวลจริิยธรรมของท้้องถิ่่�น รวมถึึงมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่่งวิิชาชีีพ 
โดยคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์สุุขของประชาชน เป็็นหลัักสำำ�คััญ
		2.1 การปฏิิบััติิตามประมวลจริิยธรรม / มาตรฐานและจรรยาบรรณแห่่งวิิชาชีีพ
บุุคลากรขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นทุุกคนต้้องปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยมีีจิิตสำำ�นึึกความรัับผิิดชอบ
ต่่อตนเองและต่่อประชาชน โดยยึึดมั่่น� และปฏิิบัติั ติ ามประมวลจริิยธรรม มาตรฐานและจรรยาบรรณแห่่งวิิชาชีีพอย่่าง
เคร่่งครััด ทั้้�งนี้้� องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� พึึงส่่งเสริิมและปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึกให้้บุุคลากรของตน มีีสำ�นึึก
ำ ความรัับผิิดชอบ
ในการปฏิิบัติั งิ าน ยึึดมั่่น� ในประมวลจริิยธรรมของข้้าราชการการเมืืองท้้องถิ่่น� ฝ่่ายสภาท้้องถิ่่น�  ประมวลจริิยธรรมของ
ข้้าราชการการเมืืองท้้องถิ่่�นฝ่่ายบริิหาร ประมวลจริิยธรรมของข้้าราชการ พนัักงาน และลููกจ้้างขององค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น แล้้วแต่่กรณีี รวมทั้้�ง กำำ�กัับ กระตุ้้�น กวดขัันการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของบุุคลากรนั้้�น ให้้เป็็นไปตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณแห่่งวิิชาชีีพนั้้�น เช่่น บุุคลากรทางการศึึกษา บุุคลากรทางสาธารณสุุข วิิศวกร เป็็นต้้น
2.2 การปฏิิบััติิตามหลัักการขััดกัันแห่่งผลประโยชน์์ (Conflict of Interest)
บุุคลากรขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ต้้องปฏิิบัติั หน้้
ิ าที่่�โดยยึึดมั่่น� ผลประโยชน์์สาธารณะเป็็นที่่�ตั้้ง�
ไม่่เห็็นแก่่ผลประโยชน์์ส่่วนตนหรืือพวกพ้้อง ไม่่นำำ�ทรััพย์์สิินของราชการไปเป็็นของส่่วนตััวหรืือนำำ�ไปให้้กลุ่่�มหรืือ
พวกพ้้อง รวมทั้้�งต้้องไม่่เป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามอำำ�นาจหน้้าที่่�ของตนและต้้องคำำ�นึึงถึึง
ความเหมาะสมในการดำำ�รงตำำ�แหน่่งและการปฏิิบัติั หน้้
ิ าที่่�อันั จะเป็็นการเปิิดโอกาสให้้เกิิดการขััดกัันแห่่งผลประโยชน์์ได้้ 
เช่่น การไม่่เป็็นคู่่�สััญญาหรืือเป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียไม่่ว่่าทางตรงหรืือทางอ้้อมในสััญญาหรืือกัับบุุคคลที่่�ทำำ�สััญญากัับ
หน่่วยงานของรััฐที่่�ตนปฏิิบัติั หน้้
ิ าที่่�อยู่่� การไม่่รับั เงิิน ทรััพย์สิ์ นิ  หรืือประโยชน์์อื่่น� ใดอัันมิิควรได้้ตามกฎหมายจากบุุคคลอื่่�น
ทั้้�งนี้้� ตามกฎหมายว่่าด้้วยการจััดตั้้ง� องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น�  พระราชบััญญััติปร
ิ ะกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วยการป้้องกััน
และปราบปรามการทุุจริิต พ.ศ. 2561 และพระราชบััญญััติิการจััดซื้้�อจััดจ้้างและการบริิหารพััสดุุภาครััฐ พ.ศ. 2560
3. ความโปร่่งใส (Transparency)
บุุคลากรทั้้�งฝ่่ายการเมืืองและฝ่่ายข้้าราชการประจำำ�ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ต้้องมีีความซื่่อ� สััตย์์สุจุ ริิต
ตรงไปตรงมา  รวมถึึงการมีีวัฒ
ั นธรรม และค่่านิิยมขององค์์กรที่่ใ� ห้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารและสื่่อ� สาร
กัับประชาชน เพื่่�อให้้ประชาชนได้้รัับทราบถึึงข้้อมููลต่่างๆ อย่่างสม่ำำ��เสมอเป็็นปััจจุุบััน และจััดให้้มีีการวางระบบ
เพื่่�อให้้ประชาชนและภาคส่่วนอื่่�นๆ ในสัังคมสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสารต่่างๆ ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
ได้้โดยง่่าย รวมถึึงในการดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่างๆ ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น�  พึึงมีีความชััดเจน เป็็นระบบ เป็็นที่่�เข้้าใจ 
รัับรู้้� และคาดการณ์์ได้้ของสัังคม
3.1 การบริิหารการเงิินและการคลััง
ในการจััดทำำ�ข้้อบััญญััติิ/เทศบััญญััติิงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีี หรืือแผนการใช้้จ่่ายงบประมาณ
ประจำำ�ปี ก
ี ารจััดหารายได้้ การรัับเงิิน การใช้้จ่่ายเงิิน ตลอดจนการจััดซื้้อ� จััดจ้้างและการบริิหารพััสดุขุ ององค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น ต้้องดำำ�เนิินการตามกฎหมายตรงไปตรงมา มีีความโปร่่งใสและตรวจสอบได้้ โดยต้้องให้้ความสำำ�คััญกัับ
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การเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสาร ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการเงิินและการคลัังขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น�
ผ่่านทางช่่องทางต่่างๆ ที่่�ประชาชนสามารถเข้้าถึึงได้้ง่่ายและสะดวก และมีีส่่วนร่่วมในการตรวจสอบการดำำ�เนิินงาน
ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
		3.2 การบริิหารงานบุุคคล
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมีีระบบการสรรหา คััดเลืือก แต่่งตั้้�ง เลื่่�อนระดัับ และการให้้คุุณให้้โทษ
แก่่บุคุ ลากรภายในองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� อย่่างเป็็นธรรม โปร่่งใส สามารถตรวจสอบได้้ รวมทั้้�งเปิิดเผยหลัักเกณฑ์์
ขั้้�นตอนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารงานบุุคคลเป็็นการทั่่�วไป  เพื่่�อให้้ประชาชนหรืือบุุคลากรขององค์์กรปกครองส่่วน
ท้้องถิ่่�นสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลได้้ง่่ายและสะดวก
		3.3 การจััดบริิการสาธารณะ / การบริิการประชาชน
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องจััดให้้ประชาชนสามารถเข้้าถึึงบริิการสาธารณะหรืือบริิการของ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นได้้อย่่างสะดวก รวดเร็็วและเปิิดเผยทุุกขั้้�นตอน
4. การมีีส่่วนร่่วม (Participation)
การปฏิิบััติิงานขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นพึึงต้้องยึึดหลัักการกระจายอำำ�นาจและการมีีส่่วนร่่วม
ในการตััดสิินใจ  โดยเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ปฏิิบััติิงาน และประชาชนในท้้องถิ่่�นได้้รัับรู้้� เรีียนรู้้� และร่่วมแสดงความคิิดเห็็น
หรืือเสนอปััญหา และประเด็็นต่่างๆ ที่่�จำ�ำ เป็็นต้้องได้้รัับการแก้้ไขและพััฒนา นอกจากนั้้�น ประชาชนยัังต้้องมีีส่ว่ นร่่วม
ในการดำำ�เนิินการ และร่่วมตรวจสอบการปฏิิบััติิงาน ทั้้�งนี้้� การมีีส่่วนร่่วมมีีเป้้าหมายสำำ�คััญเพื่่�อแสวงหาฉัันทามติิร่่วม
ของประชาชนภายในท้้องถิ่่�น
		4.1 การมีีส่่วนร่่วม / การพยายามแสวงหาฉัันทามติิ (Participation / Consensus Oriented)
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ต้้องเปิิดโอกาสให้้ประชาชนได้้มีีส่ว่ นร่่วมในการตััดสิินใจ แสดงความคิิด
เห็็นและเสนอปััญหาภายในท้้องถิ่่น� ในประเด็็นต่่างๆ ที่่�จำ�ำ เป็็นต้้องได้้รัับการแก้้ไขและพััฒนา เพื่่�อให้้เกิิดฉัันทามติิร่ว่ มกััน
ทั้้�งในเรื่่�องการกำำ�หนดทิิศทาง นโยบาย หรืือแผนงานขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น การบริิหารงานและการจััดทำำ�
บริิการสาธารณะ ตลอดจนการมีีส่ว่ นร่่วมในการตรวจสอบและสอดส่่องการปฏิิบัติั งิ านขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น�
			4.1.1 การมีีส่่วนร่่วมกำำ�หนดทิิศทาง นโยบาย หรืือแผนงานขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น�
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นพึึงจััดให้้มีีกระบวนการและกลไกให้้ประชาชนในพื้้�นที่่�เข้้ามา
มีีส่ว่ นร่่วมกำำ�หนดทิิศทาง นโยบาย แผนงานขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� โดยประชาชนที่่�เข้้าร่่วมมีีความหลากหลาย
กระจายครอบคลุุมทุุกชุุมชน เพื่่�อร่่วมแสดงความคิิดเห็็น เสนอปััญหาและความต้้องการ ผ่่านแผนพััฒนาท้้องถิ่่�น
และแผนงานอื่่�นๆ
			4.1.2 การมีีส่่วนร่่วมในการบริิหาร
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นพึึงส่่งเสริิมและเปิิดโอกาสให้้บุุคลากรขององค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น ประชาชน และผู้้�มีส่ี ่วนเกี่่�ยวข้้องเข้้ามามีีส่่วนร่่วมบริิหารจััดการเกี่่�ยวกัับการตััดสิินใจในเรื่่�องต่่าง ๆ โดย
สามารถให้้ข้้อมููล ความคิิดเห็็น แนะนำำ� ปรึึกษา ร่่วมวางแผนและร่่วมปฏิิบััติิงาน
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แนวทางการยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่ (ITA)
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำำ�นัักพััฒนาและส่่งเสริิมธรรมาภิิบาล
สำำ�นัักงาน ป.ป.ช.
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			4.1.3 การมีีส่่วนร่่วมในการตรวจสอบ ติิดตาม และประเมิินผล
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นส่่งเสริิมให้้ภาคส่่วนต่่างๆ เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการสอดส่่อง
ติิดตาม ตรวจสอบ ประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของพนัักงานท้้องถิ่่�น และองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
		4.2 การกระจายอำำ�นาจ (Decentralization)
ในการปฏิิบััติิราชการควรมีีการมอบอำำ�นาจและกระจายความรัับผิิดชอบในการตััดสิินใจและ
การดำำ�เนิินการให้้แก่่ผู้้�ปฏิิบััติิงานในระดัับต่่างๆ ได้้อย่่างเหมาะสม รวมทั้้�งมีีการโอนถ่่ายบทบาทและภารกิิจให้้แก่่
ภาคส่่วนอื่่�นๆ ในสัังคม
			4.2.1 การกระจายอำำ�นาจในการตััดสิินใจ
การปฏิิบััติิงานขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ควรมีีการกระจายอำำ�นาจในการตััดสิินใจ
ให้้มีีความสอดคล้้องกัับสภาพแวดล้้อมในพื้้�นที่่� โดยมุ่่�งไปที่่�การมอบอำำ�นาจในการตััดสิินใจเพื่่�อให้้บุุคลากรในแต่่ละ
ระดัับมีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจ และรัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินงาน โดยคำำ�นึึงถึึงการสร้้างขีีดความสามารถขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นในการให้้บริิการสาธารณะ เพื่่�อประโยชน์์สุุขของประชาชน
			4.2.2 กระจายอำำ�นาจไปสู่่�ภาคส่่วนอื่่�น
การกระจายอำำ�นาจในการตััดสิินใจให้้หน่่วยงาน หรืือภาคส่่วนอื่่น� ๆ หรืือประชาชนในพื้้�นที่่�
เพื่่�อจััดการหรืือจััดสรรทรััพยากรเพื่่�อสอดคล้้องความต้้องการของประชาชนหรืือผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้ส่่วนเสีียอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ 
โดยมีีการกระจายบุุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยีี ที่่�เหมาะสม
5. หลัักความรัับผิิดชอบ (Accountability)
ในการปฏิิบััติิงานขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องมุ่่�งให้้การทำำ�งานมีีคุุณภาพ สร้้างความเชื่่�อมั่่�นไว้้วางใจ 
และตอบสนองต่่อความคาดหวัังของประชาชน ตลอดจนผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้เสีียภายในท้้องถิ่่น�  หากการทำำ�หน้้าที่่�นั้้น� เกิิดปััญหา
หรืือข้้อขััดข้้อง องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ต้้องสามารถตอบคำำ�ถามและอธิิบายให้้ทราบถึึงรายละเอีียดเกี่่ย� วกัับประเด็็น
ปััญหาเหล่่านั้้�น รวมทั้้�งองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ยัังต้้องมีีการจััดทำำ�ระบบการรายงานความก้้าวหน้้าและผลสััมฤทธิ์์�
ตามเป้้าหมาย ตลอดจนระบบการบรรเทาปััญหาและผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
5.1 ความรัับผิิดชอบ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� สามารถตอบคำำ�ถามและชี้้แ� จงได้้เมื่่อ� มีีข้้อสงสััย รวมทั้้�งต้้องมีีการจััดวาง
ระบบการรายงานความก้้าวหน้้าและผลสััมฤทธิ์์�ตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ต่่อสาธารณะ เพื่่�อให้้ประชาชนตรวจสอบ
และกำำ�หนดให้้มีีการจััดเตรีียมระบบการแก้้ไขหรืือบรรเทาปััญหาและผลกระทบใดๆ ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นจากการดำำ�เนิิน
งานตามอำำ�นาจหน้้าที่่�ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
			5.1.1 การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานและการรายงาน
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นพึึงส่่งเสริิมและกำำ�หนดให้้มีีเครื่่�องมืือที่่�ช่่วยชี้้�วััดความสำำ�เร็็จ
ในการปฏิิบัติั งิ านของพนัักงานและองค์์กร ให้้เกิิดความชััดเจน เป็็นรููปธรรม โดยระบบการประเมิินผลนั้้�น ควรต้้องสะท้้อน
ให้้เห็็นถึึงความรัับผิิดชอบต่่อผลการปฏิิบััติิงานของตน และตอบสนองต่่อความคาดหวัังของประชาชนได้้
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			5.1.2 ระบบควบคุุมภายใน ตรวจสอบภายใน และการบริิหารความเสี่่�ยง
องค์์ กรปก ครองส่่ ว นท้้องถิ่่� น ต้้องมีี กร ะบวนการควบคุุ ม ภายใน ตรวจสอบภายใน
และการบริิหารความเสี่่ย� งที่่�มีมี าตรฐาน เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� เป็็นไปด้้วยความโปร่่งใส 
และบรรลุุผลสำำ�เร็็จตามภารกิิจ หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ และได้้รัับความเชื่่�อมั่่�นและความไว้้วางใจจากประชาชน
			5.1.3 การจััดการเรื่่�องร้้องเรีียนและบรรเทาผลกระทบ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องมีีข้้อมููล/ระบบ/วิิธีีการจััดการข้้อร้้องเรีียนและบรรเทา
ผลกระทบต่่อปััญหาหรืือข้้อขััดข้้องที่่�ประชาชนร้้องเรีียน รวมทั้้�งต้้องกำำ�หนดระยะเวลาในการดำำ�เนิินการให้้ทราบ
และรายงานรายละเอีียดเกี่่ย� วกัับประเด็็นปััญหาให้้สาธารณชนได้้รัับทราบ พร้้อมทั้้�ง มีีระบบการวิิเคราะห์์ปัญ
ั หาและ
แนวทางการป้้องกัันปััญหาในรููปแบบและลัักษณะเดิิมไม่่ให้้เกิิดขึ้้�นอีีก
		5.2 การตอบสนอง (Responsiveness)
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องสามารถให้้บริิการได้้อย่่างมีีคุุณภาพ สามารถดำำ�เนิินการแล้้วเสร็็จ
ภายในกรอบระยะเวลาที่่�กำำ�หนด สร้้างความเชื่่�อมั่่�นไว้้วางใจ รวมถึึงตอบสนองตามความคาดหวััง/ความต้้องการ
ของประชาชนผู้้�รัับบริิการ และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�มีีความหลากหลายและมีีความแตกต่่างกัันได้้อย่่างเหมาะสม
			5.2.1 การบริิการอย่่างมีีคุุณภาพ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นพึึงรัับผิิดชอบและให้้บริิการต่่อประชาชนในพื้้�นที่่�และผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียอย่่างมีีคุุณภาพ เพื่่�อให้้ประชาชน/ผู้้�รัับบริิการเกิิดความพึึงพอใจ ความเชื่่�อมั่่�นและความไว้้วางใจ
			5.2.2 การตอบสนองต่่อปััญหาและความต้้องการของประชาชน
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ต้้องมุ่่�งพััฒนาประสิิทธิภิ าพและคุุณภาพในการปฏิิบัติั งิ านหรืือ
การให้้บริิการเพื่่�อจััดการ/บรรเทาปััญหาและตอบสนองต่่อความต้้องการของประชาชนในพื้้�นที่่�ได้้อย่่างรวดเร็็ว
และทั่่�วถึึง
6. หลัักความคุ้้�มค่่า (Cost-Effectiveness / Economy)
การปฏิิบัติั งิ านขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ต้้องมีีการกำำ�หนดวิิสัยั ทััศน์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ตลอดจนเป้้าหมาย
และพัันธกิิจที่่มี� คี วามชััดเจน โดยต้้องมีีลักั ษณะที่่�ตอบสนองต่่อความคาดหวัังของประชาชน นอกจากนี้้� การปฏิิบัติั งิ าน
ตามเป้้าหมายและวิิสััยทััศน์์ดัังกล่่าว ต้้องคำำ�นึึงถึึงการใช้้ทรััพยากรอย่่างประหยััดและคุ้้�มค่่า รวมถึึงใช้้ระยะเวลา
ในการดำำ�เนิินการที่่�รวดเร็็วและเหมาะสม
		6.1 ประสิิทธิิผล (Effectiveness)
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ต้้องมีีวิสัิ ยั ทััศน์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของประชาชน
และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่าย ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามพัันธกิิจให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์วางเป้้าหมายการปฏิิบััติิงาน ที่่�ชััดเจน
และอยู่่�ในระดัับที่่�ตอบสนองต่่อความคาดหวัังของประชาชน โดยสร้้างกระบวนการปฏิิบััติิงานอย่่างเป็็นระบบ
และมีีมาตรฐาน มีีการจััดการความเสี่่�ยงและมุ่่�งเน้้นผลการปฏิิบััติิงานเป็็นเลิิศ รวมถึึงมีีการติิดตามประเมิินผล
และพััฒนาปรัับปรุุงการปฏิิบััติิงานให้้ดีีขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
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สำำ�นัักพััฒนาและส่่งเสริิมธรรมาภิิบาล
สำำ�นัักงาน ป.ป.ช.

7

ส่่วนที่่� 1

			6.1.1 การจััดทำำ�แผนพััฒนาท้้องถิ่่�น
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นพึึงจััดทำำ�แผนพััฒนาท้้องถิ่่�นที่่�มีีความชััดเจน ตอบสนองต่่อ
ความต้้องการของประชาชน และสอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์การพััฒนาจัังหวััดและประเทศ โดยวางเป้้าหมายแผนการ
ปฏิิบััติิงานที่่�ชััดเจน
			6.1.2 แนวทางการปฏิิบััติิงานที่่�ทำ�ำ ให้้บรรลุุเป้้าหมาย
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นปฏิิ บััติิงานอย่่ างเป็็ นระบบ มุ่่�งผลของความสำำ �เร็็ จ ตาม
วััตถุุประสงค์์ ทั้้�งในเชิิงปริิมาณและคุุณภาพ รวมทั้้�งกำำ�หนดระบบการติิดตามประเมิินผลและพััฒนาปรัับปรุุงการ
ปฏิิบััติิงานให้้ดีีขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
		6.2 ประสิิทธิิภาพ (Efficiency)
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องใช้้ทรััพยากรอย่่างประหยััด เกิิดผลิิตภาพที่่�คุ้้�มค่่าต่่อการลงทุุน
และบัังเกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อส่่วนรวม ทั้้�งนี้้� ต้้องมีีการลดขั้้�นตอนและระยะเวลาในการปฏิิบััติิงานเพื่่�ออำำ�นวย
ความสะดวก และลดภาระค่่าใช้้จ่่าย ตลอดจนยกเลิิกภารกิิจที่่�ล้้าสมััยและไม่่มีีความจำำ�เป็็น
			6.2.1 ความประหยััด
การนำำ�ทรััพยากรที่่�องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมีีอยู่่�อย่่างจำำ�กััดมาใช้้หรืือจััดสรรอย่่างมีี
ประโยชน์์สููงสุุดต่่อท้้องถิ่่น� โดยคำำ�นึึงถึึงต้้นทุุนการผลิิตและการใช้้ทรััพยากรอย่่างประหยััด รวมทั้้�งประเมิินความคุ้้ม� ค่่า
ก่่อนและหลัังการดำำ�เนิินงานโครงการ/กิิจกรรม
			6.2.2 ความรวดเร็็ว
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องปฏิิบััติิงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ คำำ�นึึงถึึงกรอบระยะเวลา
ที่่�กำำ�หนด ให้้บริิการอย่่างรวดเร็็ว สนองตอบต่่อความคาดหวัังของประชาชน และตอบสนองต่่อสถานการณ์์ได้้อย่่าง
ทัันท่่วงทีี
			6.2.3 มาตรฐานและการพััฒนาคุุณภาพการให้้บริิการ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ต้้องปฏิิบัติั งิ านอย่่างเป็็นระบบ ตามขั้้น� ตอน ได้้มาตรฐาน รวมทั้้�ง
พััฒนาระบบการให้้บริิการอย่่างสม่ำำ��เสมอ

ส่่วนที่่� 2

ภาพรวมผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส
ในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ (ITA) ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการประเมิิน ITA ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่ (อปท.) 7,852 แห่่ง สามารถสรุุปได้้ว่่า
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่ มีีคะแนนเฉลี่่�ย 69.48 จััดอยู่่�ในระดัับ C
อปท.
7,852 แห่่ง

คะแนนเฉลี่่�ย
69.48

ระดัับผล
C

ส่่วนที่่� 2

1) ผลการประเมิินแบ่่งตามประเภทหน่่วยงาน มีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
ประเภท
หน่่วยงาน

จำำ�นวน
ทั้้�งหมด

องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด
เทศบาลนคร
เทศบาลเมืือง
เทศบาลตำำ�บล
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
รููปแบบพิิเศษ
รวม

76
30
178
2,233
5,333
2
7,852

ดำำ�เนิินการ ดำำ�เนิินการครบถ้้วน
ไม่่ครบถ้้วน ผ่่านเกณฑ์์ ไม่่ผ่า่ นเกณฑ์์
0
19
57
2
7
21
2
23
153
64
196
1,973
163
387
4,783
1
0
1
232

632

6,988

คะแนน
เฉลี่่�ย

ผ่่านเกณฑ์์
(ร้้อยละ)

77.69
76.04
70.28
66.42
64.86
61.58

25
23.33
12.92
8.78
7.26
0

69.48

8.05

เกณฑ์์การประเมิินผลและการรายงานผลการประเมิิน จะเป็็นการรายงานในลัักษณะค่่าคะแนนควบคู่่�กัับ
ระดัับผลการประเมิิน (Rating Score) โดยจำำ�แนกออกเป็็น 7 ระดัับ
   มีีองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�มีีผลคะแนนผ่่านเกณฑ์์ 85 คะแนน จำำ�นวน 632 แห่่ง (ร้้อยละ 8.05)
   มีีองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�มีีผลคะแนนต่ำำ�กว่
� ่า 85 คะแนน จำำ�นวน 5,953 แห่่ง (ร้้อยละ 75.82)
   และมีีองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�ผลคะแนนต่ำำ�กว่
� ่า 49.99 จำำ�นวน 1,035 แห่่ง (ร้้อยละ 13.18)
ดัังมีีรายละเอีียด ดัังต่่อไปนี้้�
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ระดัับ

จำำ�นวน (แห่่ง)

ร้้อยละ

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

ดำำ�เนิินการไม่่ครบถ้้วน

--

232

2.95

7,852

100

รวม

2) ผลการประเมิินแบ่่งตามตััวชี้้�วััด พบว่่า ตััวชี้้�วััดที่่�องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นทุุกประเภทมีีคะแนนเฉลี่่�ยสููง คืือ
ตััวชี้้�วััดที่่� 1 การปฏิิบััติิหน้้าที่่� ส่่วนตััวชี้้�วััดที่่�มีีคะแนนเฉลี่่�ยต่ำำ�� คืือ ตััวชี้้�วััดที่่� 9 การเปิิดเผยข้้อมููล และตััวชี้้�วััดที่่� 10
การป้้องกัันการทุุจริิต โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�

คะแนน องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด

77.69 คะแนน
B

ระดัับผลการประเมิิน

การป้้องกัันการทุุจริิต
70.21
การเปิิดเผยข้้อมููล
78.54

การปฏิิบััติิหน้้าที่่�
88.11
การใช้้งบประมาณ
78.67
50
0

การใช้้ทรัพ
ั ย์์สินข
ิ องราชการ
78.31

การปรัับปรุุงการทำำ�งาน
76.07
ประสิิทธิิภาพการสื่่�อสาร
78.21

การใช้้อำำ�นาจ
81.91

คุุณภาพการดำำ�เนิินงาน
81.90

การแก้้ไขปััญหาการทุุจริิต
78.41

คะแนน เทศบาลนคร

76.04 คะแนน
B

ระดัับผลการประเมิิน

การป้้องกัันการทุุจริิต
70.44

การปฏิิบััติิหน้้าที่่�
87.41
การใช้้งบประมาณ
78.84
50

การเปิิดเผยข้้อมููล
68.96

0

การใช้้อำำ�นาจ
82.07
การใช้้ทรัพ
ั ย์์สินข
ิ องราชการ
78.13

การปรัับปรุุงการทำำ�งาน
76.70
ประสิิทธิิภาพการสื่่�อสาร
79.21

คุุณภาพการดำำ�เนิินงาน
82.39

การแก้้ไขปััญหาการทุุจริิต
79.03

สำำ�นัักพััฒนาและส่่งเสริิมธรรมาภิิบาล
สำำ�นัักงาน ป.ป.ช.
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ส่่วนที่่� 2

คะแนน

70.28 คะแนน

คะแนน เทศบาลเมืือง

C

ระดัับผลการประเมิิน

การป้้องกัันการทุุจริิต
48.35

การปฏิิบััติิหน้้าที่่�
88.72

50

การเปิิดเผยข้้อมููล
63.41

การใช้้ทรัพ
ั ย์์สินข
ิ องราชการ
77.39

การปรัับปรุุงการทำำ�งาน
75.78
ประสิิทธิิภาพการสื่่�อสาร
78.53

การแก้้ไขปััญหาการทุุจริิต
79.55

คุุณภาพการดำำ�เนิินงาน
80.97

คะแนน องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
รููปแบบพิิเศษ

D

ส่่วนที่่� 2

ระดัับผลการประเมิิน

การป้้องกัันการทุุจริิต
0
การเปิิดเผยข้้อมููล
55.93

การปฏิิบััติิหน้้าที่่�
87.58
การใช้้งบประมาณ
77.08
50
0

การใช้้ทรัพ
ั ย์์สินข
ิ องราชการ
76.23

การปรัับปรุุงการทำำ�งาน
85.68
ประสิิทธิิภาพการสื่่�อสาร
89.64

การใช้้อำำ�นาจ
82.10

คุุณภาพการดำำ�เนิินงาน
88.21

การแก้้ไขปััญหาการทุุจริิต
77.72

การใช้้งบประมาณ
79.17
การใช้้อำำ�นาจ
82.17

0

การใช้้ทรัพ
ั ย์์สินข
ิ องราชการ
77.64

การปรัับปรุุงการทำำ�งาน
75.63
ประสิิทธิิภาพการสื่่�อสาร
78.57

61.58 คะแนน

การปฏิิบััติิหน้้าที่่�
88.41

50

การเปิิดเผยข้้อมููล
51.97

การใช้้อำำ�นาจ
82.30

0

C

ระดัับผลการประเมิิน

การป้้องกัันการทุุจริิต
41.16

การใช้้งบประมาณ
78.70

66.42 คะแนน

คะแนน เทศบาลตำำ�บล

การแก้้ไขปััญหาการทุุจริิต
78.68

คุุณภาพการดำำ�เนิินงาน
80.15

64.86 คะแนน

คะแนน องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล

D

ระดัับผลการประเมิิน

การป้้องกัันการทุุจริิต
37.66
การเปิิดเผยข้้อมููล
48.71

การปฏิิบััติิหน้้าที่่�
88.81
การใช้้งบประมาณ
80.26
50
0

การใช้้ทรัพ
ั ย์์สินข
ิ องราชการ
78.35

การปรัับปรุุงการทำำ�งาน
74.03
ประสิิทธิิภาพการสื่่�อสาร
77.18

การใช้้อำำ�นาจ
82.84

คุุณภาพการดำำ�เนิินงาน
78.88

การแก้้ไขปััญหาการทุุจริิต
79.41

3) สรุุปผลการประเมิินขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น จำำ�แนกตามจัังหวััด
(3.1) จัังหวััดที่่�มีีคะแนนเฉลี่่�ยสููงสุุด : ลำำ�พููน นนทบุุรีี ตรััง สิิงห์์บุุรีี เชีียงราย
(3.2) จัังหวััดที่่�มีีคะแนนเฉลี่่�ยต่ำำ��สุุด : ชััยภููมิิ ศรีีสะเกษ สุุริินทร์์ มหาสารคาม หนองบััวลำำ�ภูู
(3.3) จัังหวััดที่่�มีีหน่่วยงานผ่่านเกณฑ์์มากที่่�สุุด : เชีียงราย นครปฐม พระนครศรีีอยุุธยา สุุพรรณบุุรีี ลำำ�พููน
(3.4) จัังหวััดที่่�ไม่่มีหน่
ี ว่ ยงานใดผ่่านเกณฑ์์ (9 จัังหวััด) : นครนายก เพชรบููรณ์์ ภููเก็็ต มุุกดาหาร เลย ศรีีสะเกษ
หนองคาย หนองบััวลำำ�ภูู อำำ�นาจเจริิญ
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แนวทางการยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่ (ITA)
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำำ�ดัับที่่�

จัังหวััด

อำำ�เภอ

หน่่วยงาน

คะแนนรวม

ระดัับ

1

ลำำ�พููน

ทุ่่�งหััวช้้าง

เทศบาลตำำ�บลทุ่่�งหััวช้้าง

98.82

AA

2

สิิงห์์บุุรีี

อิินทร์์บุุรีี

องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลงิ้้�วราย

98.73

AA

3

ลำำ�พููน

เมืืองลำำ�พููน

เทศบาลตำำ�บลป่่าสััก

98.32

AA

4

เชีียงราย

เวีียงชััย

เทศบาลตำำ�บลดอนศิิลา

97.31

AA

5

เชีียงใหม่่

แม่่ออน

องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลห้้วยแก้้ว

96.78

AA

6

เชีียงราย

เชีียงของ

เทศบาลตำำ�บลเวีียง

96.44

AA

7

ลำำ�พููน

เมืืองลำำ�พููน

เทศบาลตำำ�บลริิมปิิง

96.23

AA

8

นครปฐม

เมืืองนครปฐม องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลวัังเย็็น

96.04

AA

9

แพร่่

เมืืองแพร่่

องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดแพร่่

96.03

AA

10

เชีียงราย

เทิิง

เทศบาลตำำ�บลเวีียงเทิิง

95.97

AA

11

สกลนคร

อากาศอำำ�นวย เทศบาลตำำ�บลบะหว้้า

95.52

AA

12

ลพบุุรีี

ลำำ�สนธิิ

องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลเขารวก

95.47

AA

13

ลพบุุรีี

ชััยบาดาล

องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลห้้วยหิิน

95.46

AA

14

เพชรบุุรีี

บ้้านแหลม

เทศบาลตำำ�บลบ้้านแหลม

95.45

AA

15

ลพบุุรีี

เมืืองลพบุุรีี

องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลโพธิ์์�เก้้าต้้น

95.43

AA

16

ปราจีีนบุุรีี ประจัันตคาม

องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลคำำ�โตนด

95.35

AA

17

นนทบุุรีี

ปากเกร็็ด

องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลอ้้อมเกร็็ด

95.29

AA

18

สิิงห์์บุุรีี

อิินทร์์บุุรีี

องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลอิินทร์์บุุรีี

95.25

AA

19

สุุพรรณบุุรีี เมืืองสุุพรรณบุุรีี องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลสวนแตง

95.25

AA

20

ลพบุุรีี

95.17

AA

ชััยบาดาล

องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลเขาแหลม

สำำ�นัักพััฒนาและส่่งเสริิมธรรมาภิิบาล
สำำ�นัักงาน ป.ป.ช.
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ส่่วนที่่� 2

4) องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�ผลการประเมิิน ระดัับ AA มีีจำ�ำ นวน 20 แห่่ง
โดยแบ่่งเป็็นองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด 1 แห่่ง เทศบาลตำำ�บล  8 แห่่ง และองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล 
11 แห่่ง เรีียงจากคะแนนมากไปน้้อย ดัังนี้้�

ส่่วนที่่� 3

กรอบการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส
ในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ (ITA) ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ (ITA) ประจำำ�ปีงี บประมาณ พ.ศ. 2563
ประกอบด้้วย 10 ตััวชี้้�วััด โดยกำำ�หนดวิิธีีการประเมิิน จำำ�นวน 3 เครื่่�องมืือ ดัังนี้้�
เครื่่�องมืือในการประเมิิน

ตััวชี้้�วััด

น้ำำ��หนััก

ตััวชี้้�วััดที่่� 1 การปฏิิบััติิหน้้าที่่�
แบบวััดการรัับรู้้�
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(IIT)

ตััวชี้้�วััดที่่� 2 การใช้้งบประมาณ
ตััวชี้้�วััดที่่� 3 การใช้้อำำ�นาจ

ร้้อยละ 30

ตััวชี้้�วััดที่่� 4 การใช้้ทรััพย์์สิินของราชการ
ตััวชี้้�วััดที่่� 5 การแก้้ไขปััญหาการทุุจริิต

ส่่วนที่่� 3

แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT)
แบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ตััวชี้้�วััดที่่� 6 คุุณภาพการดำำ�เนิินงาน
ตััวชี้้�วััดที่่� 7 ประสิิทธิิภาพการสื่่�อสาร

ร้้อยละ 30

ตััวชี้้�วััดที่่� 8 การปรัับปรุุงระบบการทำำ�งาน
ตััวชี้้�วััดที่่� 9 การเปิิดเผยข้้อมููล
ตััวชี้้�วััดที่่� 10 การป้้องกัันการทุุจริิต

ร้้อยละ 40

กำำ�หนดเกณฑ์์การประเมิินผลและการรายงานผลการประเมิิน ITA ในลัักษณะค่่าคะแนนควบคู่่�กัับระดัับผลการประเมิิน
(Rating Score) โดยจำำ�แนกออกเป็็น 7 ระดัับดัังนี้้�
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คะแนน

ระดัับ

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

หมายเหตุุ   สามารถดููข้้อมููลรายละเอีียดเพิ่่�มเติิม
ได้้ที่่� เ อกสารรายละเอีี ย ดการประเมิิ น คุุ ณ ธรรม
และความโปร่่ ง ใสในการดำำ � เนิิ น งานของหน่่ ว ยงาน
ภาครััฐ ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Download
ได้้ที่่� itas.go.th/home/listalldocument)

แนวทางการยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่ (ITA)
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่่วนที่่� 4

แนวทางการยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส
ในการดำำ�เนิินงานขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตััวชี้้�วััดที่่�

1

การปฏิิบััติิหน้้าที่่�

ประเมิินการรัับรู้้�บุุคลากรภายใน (IIT) เกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิงานโดยยึึดหลัักตามมาตรฐาน
ระเบีียบ กฎหมายที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น�  มีีความโปร่่งใส ปฏิิบัติั งิ านตาม
ขั้้�นตอน/ระยะเวลาที่่�กำำ�หนด/เป็็นไปอย่่างเท่่าเทีียม การปฏิิบััติิหน้้าที่่�มุ่่�งมั่่�นเต็็มความ
สามารถมีีความรัับผิิดชอบ/มีีคุุณธรรม
ข้้อคำำ�ถาม i1

แนวทางการดำำ�เนิินงานเพื่่�อยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส ตามข้้อคำำ�ถาม i1

องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นควรดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
1. จััดให้้มีีการประเมิินความพึึงพอใจของผู้้�มาติิดต่่อหรืือรัับบริิการ  ณ จุุดให้้บริิการในรููปแบบที่่�ง่่าย
และสะดวก เช่่น ประเมิินผลผ่่าน QR Code และรายงานผลการประเมิินให้้ผู้้บ� ริิหารท้้องถิ่่น� ได้้รัับทราบ อย่่างน้้อยปีีละ
2 ครั้้ง�  รวมทั้้�งเผยแพร่่ผลการประเมิินความพึึงพอใจดัังกล่่าวให้้บุุคลากรภายในหน่่วยงานและสาธารณชนได้้รัับทราบ
2. จัั ด ทำำ � แผนผัั ง แสดงขั้้� น ตอน/ระยะเวลาให้้บริิ ก ารประชาชน และระบุุ ผู้้ � รัั บ ผิิ ด ชอบงานให้้บริิ ก าร
ในทุุกกระบวนงานให้้ทราบ โดยเผยแพร่่ประชาสััมพัันธ์์ให้้ประชาชนทราบผ่่านช่่องทางที่่�หลากหลาย เช่่น เว็็บไซต์์
สื่่�อสัังคมออนไลน์์ บอร์์ดประชาสััมพัันธ์์ จดหมายข่่าว เสีียงตามสาย หอกระจายข่่าว ฯลฯ

สำำ�นัักพััฒนาและส่่งเสริิมธรรมาภิิบาล
สำำ�นัักงาน ป.ป.ช.
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ส่่วนที่่� 4

i1 บุุคลากรในหน่่วยงานของท่่านปฏิิบััติิงาน / ให้้บริิการแก่่ผู้้�มาติิดต่่อ ตามประเด็็นดัังต่่อไปนี้้�มากน้้อยเพีียงใด?
เป็็นไปตามขั้้�นตอนที่่�กำำ�หนด
เป็็นไปตามระยะเวลาที่่�กำำ�หนด

ข้้อคำำ�ถาม i2

i2 บุุคลากรในหน่่วยงานของท่่าน ปฏิิบััติิงาน / ให้้บริิการแก่่ผู้้�มาติิดต่่อทั่่�วๆ ไป กัับผู้้�ที่่�มาติิดต่่อที่่�รู้้�จัักเป็็นการ
ส่่วนตััว อย่่างเท่่าเทีียมกััน มากน้้อยเพีียงใด?

แนวทางการดำำ�เนิินงานเพื่่�อยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส ตามข้้อคำำ�ถาม i2

องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นควรดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
1. พััฒนาการบริิการสร้้างมาตรฐานที่่�เท่่าเทีียมกััน เช่่น การจััดให้้มีีบััตรคิิว หรืือการนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้
ในการจััดระบบคิิว โดยพิิจารณาให้้เหมาะสมกัับจำำ�นวนผู้้�มารัับบริิการในแต่่ละองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น

ส่่วนที่่� 4

2. จััดให้้มีีระบบและช่่องทางการรัับเรื่่อ� งร้้องเรีียนที่่�มีปร
ี ะสิิทธิภิ าพ (สะดวก/รวดเร็็ว/ตอบสนองในการแก้้ไข)
กรณีีบุคุ ลากรเลืือกปฏิิบัติั แิ ละให้้บริิการโดยไม่่เป็็นธรรม เช่่น ทางหมายเลขโทรศััพท์ สื่่
์ อ� สัังคมออนไลน์์ของหน่่วยงาน
อีีเมล์์หน่่วยงาน เว็็บไซต์์หน่่วยงาน เป็็นต้้น
3. กำำ�หนดแนวทางในการชื่่�นชม ยกย่่อง บุุคลากรที่่�ให้้บริิการประชาชนตามมาตรฐานของหน่่วยงาน
กำำ�หนดไว้้ รวมทั้้�งมีีมาตรการในการดำำ�เนิินการกัับบุุคลากรที่่�ให้้บริิการโดยเลืือกปฏิิบััติิและไม่่เป็็นธรรม เช่่น
การตัักเตืือน ภาคทััณฑ์์ เป็็นต้้น
4. พััฒนาบุุคลากร โดย
ปลููกฝัังฐานความคิิดในการแยกแยะประโยชน์์ส่่วนตนและส่่วนรวม เช่่น เสริิมสร้้างความรู้้�ให้้เกิิด
ความตระหนัักในการเห็็นประโยชน์์ส่่วนรวมมากกว่่าส่่วนบุุคคล
สร้้างวััฒนธรรมองค์์กรในการให้้บริิการอย่่างเท่่าเทีียมกััน และไม่่เลืือกปฏิิบััติิ เช่่น กำำ�หนดประเด็็น
การให้้บริิการอย่่างเท่่าเทีียมกัันไว้้ในพัันธกิิจขององค์์กรและมีีแนวทางในการดำำ�เนิินการร่่วมกััน
อย่่างต่่อเนื่่�อง
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แนวทางการยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่ (ITA)
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้้อคำำ�ถาม i3

i3 บุุคลากรในหน่่วยงานของท่่าน มีีพฤติิกรรมในการปฏิิบััติิงาน ตามประเด็็นดัังต่่อไปนี้้� อย่่างไร?
มุ่่�งผลสำำ�เร็็จของงาน      
ให้้ความสำำ�คััญกัับงานมากกว่่าธุุระส่่วนตััว
พร้้อมรัับผิิดชอบ หากความผิิดพลาดเกิิดจากตนเอง

แนวทางการดำำ�เนิินงานเพื่่�อยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส ตามข้้อคำำ�ถาม i3

2. การดำำ�เนิินการในระดัับบุุคคล
2.1 จัั ด กิิ จกรร มปลููกฝัั ง จิิ ต สำำ �นึึก และสร้้างแรงจููงใจให้้บุุ ค ลากรปฏิิ บัั ติิ ง านโดยมุ่่�งผลสำำ � เร็็ จ ของงาน
และปฏิิบัติั งิ านเต็็มกำำ�ลังั ความสามารถ มุ่่�งประโยชน์์ส่ว่ นรวมมากกว่่าส่่วนตน พร้้อมรัับผิิดชอบหากเกิิดความผิิดพลาด
จากตนเอง
2.2 จััดกิิจกรรมเพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพบุุคลากรให้้ปฏิิบััติิงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ประสิิทธิิผล

สำำ�นัักพััฒนาและส่่งเสริิมธรรมาภิิบาล
สำำ�นัักงาน ป.ป.ช.
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ส่่วนที่่� 4

องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นควรดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
1. การดำำ�เนิินการในระดัับองค์์กร
1.1 กำำ�หนดมาตรการบริิหารงานบุุคคลตามหลัักคุุณธรรมในการพิิจารณาความดีีความชอบ ความก้้าวหน้้า
โดยกำำ�หนดข้้อตกลงการปฏิิบััติิงานในระดัับบุุคคล พิิจารณาจากเกณฑ์์ผลงาน/ผลสำำ�เร็็จของงาน/กรอบระยะเวลา/
ผลการประเมิินความพึึงพอใจของประชาชนผู้้�รัับบริิการ
1.2 มีี ก ารประกาศยกย่่ อ งชมเชย หรืื อ ให้้รางวัั ล แก่่ บุุ ค ลากรผู้้ � ที่่� ป ฏิิ บัั ติิ ง านเต็็ ม กำำ �ลัั ง ความสามารถ
ด้้วยความวิิริิยะ อุุตสาหะ เป็็นระยะ

ข้้อคำำ�ถาม i4 - i6

i4 บุุคลากรในหน่่วยงานของท่่าน มีีการเรีียกรัับสิ่่ง� ดัังต่่อไปนี้้� จากผู้้ม� าติิดต่่อเพื่่�อแลกกัับการปฏิิบัติั งิ าน การอนุุมัติั ิ
อนุุญาต หรืือให้้บริิการ หรืือไม่่?
เงิิน  
ทรััพย์์สิิน  
ประโยชน์์อื่่�นๆ ที่่�อาจคำำ�นวณเป็็นเงิินได้้ เช่่น การลดราคา การรัับความบัันเทิิง เป็็นต้้น
หมายเหตุุ เป็็นการเรีียกรัับที่่�นอกเหนืือจากที่่�กฎหมายกำำ�หนดให้้รัับได้้  เช่่น ค่่าธรรมเนีียม ค่่าบริิการ ค่่าปรัับ
เป็็นต้้น

ส่่วนที่่� 4

i5 นอกเหนืือจากการรัับจากญาติิหรืือจากบุุคคล ที่่�ให้้กัันในโอกาสต่่างๆ โดยปกติิ ตามขนบธรรมเนีียม ประเพณีี
หรืือวััฒนธรรม หรืือให้้กัันตามมารยาทที่่�ปฏิิบัติั กัิ นั ในสัังคมแล้้ว บุุคลากรในหน่่วยงานของท่่าน มีีการรัับสิ่่ง� ดัังต่่อไปนี้้�
หรืือไม่่?
เงิิน  
ทรััพย์์สิิน
ประโยชน์์อื่่�นๆ ที่่�อาจคำำ�นวณเป็็นเงิินได้้ เช่่น การลดราคา การรัับความบัันเทิิง เป็็นต้้น
i6 บุุคลากรในหน่่วยงานของท่่าน มีีการให้้สิ่่�งดัังต่่อไปนี้้� แก่่บุคุ คลภายนอก/ภาคเอกชน เพื่่�อสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่ดี� ี
และคาดหวัังให้้มีีการตอบแทนในอนาคต หรืือไม่่?
เงิิน
ทรััพย์์สิิน
ประโยชน์์อื่่�นๆ เช่่น การยกเว้้นค่่าบริิการ การอำำ�นวยความสะดวกเป็็นกรณีีพิิเศษ เป็็นต้้น

แนวทางการดำำ�เนิินงานเพื่่�อยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส ตามข้้อคำำ�ถาม i4 - i6

องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นควรดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
1. จััดทำำ�คู่่�มืือแนวทางปฏิิบััติิเพื่่�อป้้องกัันผลประโยชน์์ทัับซ้้อน (Conflict of Interest) กรณีีการให้้-การรัับ
ของขวััญหรืือผลประโยชน์์ต่่างๆ
2. ปลููกฝัังฐานความคิิดในการแยกแยะประโยชน์์ส่่วนตนและประโยชน์์ส่่วนรวม โดยการส่่งเสริิมความรู้้�
ให้้แก่่บุุคลากร
3. จััดให้้มีีระบบและช่่องทางการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนที่่�มีีประสิิทธิิภาพ กรณีีบุุคลากรเรีียกรัับสิินบน (สะดวก/
ปลอดภััย/รวดเร็็ว/ตอบสนองต่่อปััญหา)
4. ผู้้�บริิหารดำำ�เนิินการลงโทษบุุคลากรที่่�มีีการจงใจทำำ�ให้้เรื่่�องล่่าช้้าเพื่่�อเรีียกรัับสิินบนอย่่างจริิงจััง รวดเร็็ว
เด็็ดขาด
5. ประกาศยกย่่องชมเชย / ให้้รางวััลแก่่บุุคลากรในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต
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แนวทางการยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่ (ITA)
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2

ประเมิินการรัับรู้้�บุุคลากรภายใน (IIT) เกี่่�ยวข้้องกัับแผนการใช้้จ่่ายงบประมาณประจำำ�ปีี
การใช้้จ่่ายงบประมาณ กระบวนการจััดซื้้�อจััดจ้้าง และการเบิิกจ่่ายเงิิน มีีลัักษณะคุ้้�มค่่า
ตััวชี้้�วััดที่่�
เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ โปร่่งใส ไม่่เอื้้�อประโยชน์์ต่่อตนเองหรืือพวกพ้้อง รวมทั้้�งส่่งเสริิม
การใช้้งบประมาณ กระบวนการมีีส่่วนร่่วมในการตรวจสอบการใช้้งบประมาณ
ข้้อคำำ�ถาม i7 - i12

i7 ท่่านรู้้�เกี่่�ยวกัับแผนการใช้้จ่่ายงบประมาณประจำำ�ปีีของหน่่วยงานของท่่าน มากน้้อยเพีียงใด?
i8 หน่่วยงานของท่่าน ใช้้จ่่ายงบประมาณ โดยคำำ�นึึงถึึงประเด็็นดัังต่่อไปนี้้� มากน้้อยเพีียงใด?
คุ้้�มค่่า   
ไม่่บิิดเบืือนวััตถุุประสงค์์ของงบประมาณที่่�ตั้้�งไว้้
i9 หน่่วยงานของท่่าน ใช้้จ่่ายงบประมาณเพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตััว กลุ่่�ม หรืือพวกพ้้อง มากน้้อยเพีียงใด?

i11 หน่่วยงานของท่่าน มีีการจััดซื้้�อจััดจ้้าง/การจััดหาพััสดุุ และการตรวจรัับพััสดุุในลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
มากน้้อยเพีียงใด?
โปร่่งใส ตรวจสอบได้้   
เอื้้�อประโยชน์์ให้้ผู้้ปร
� ะกอบการรายใดรายหนึ่่�ง
i12 หน่่วยงานของท่่าน เปิิดโอกาสให้้ท่่านมีีส่ว่ นร่่วมในการตรวจสอบการใช้้จ่่ายงบประมาณ ตามประเด็็นดัังต่่อไปนี้้�
มากน้้อยเพีียงใด?
สอบถาม   
ทัักท้้วง   
ร้้องเรีียน

สำำ�นัักพััฒนาและส่่งเสริิมธรรมาภิิบาล
สำำ�นัักงาน ป.ป.ช.
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ส่่วนที่่� 4

i10 บุุคลากรในหน่่วยงานของท่่าน มีีการเบิิกจ่่ายเงิินที่่�เป็็นเท็็จ  เช่่น ค่่าทำำ�งานล่่วงเวลา ค่่าวััสดุุอุุปกรณ์์ หรืือ
ค่่าเดิินทาง ฯลฯ มากน้้อยเพีียงใด?

แนวทางการดำำ�เนิินงานเพื่่�อยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส ตามข้้อคำำ�ถาม i7 - i12

องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นควรดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
1. มีีมาตรการในการเผยแพร่่ข้้อมููลที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการใช้้จ่่ายงบประมาณให้้บุุคลากรทราบ เช่่น แผนการใช้้จ่่าย
งบประมาณประจำำ�ปีี ความคืืบหน้้า ความคุ้้�มค่่า หรืือประโยชน์์ที่่�จะเกิิดขึ้้�น โดยเฉพาะโครงการพััฒนาท้้องถิ่่�น
2. จััดทำำ�รายงานการใช้้งบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีี การจััดซื้้�อวััสดุุ ครุุภััณฑ์์ งานก่่อสร้้าง งานส่่งเสริิม
คุุณภาพชีีวิิต เป็็นต้้น โดยระบุุวััตถุุประสงค์์ที่่�ชััดเจนในการใช้้จ่่าย จำำ�นวนงบประมาณที่่�เบิิกจ่่าย และเผยแพร่่
ประชาสััมพัันธ์์ให้้บุุคลากรและสาธารณชนได้้รัับทราบ
3. ส่่งเสริิมมาตรการในการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงบประมาณ ให้้เป็็นไปตามพระราชบััญญััติิ
การจััดซื้้�อจััดจ้้างและการบริิหารพััสดุุภาครััฐ พ.ศ. 2560 อย่่างเคร่่งครััด

ส่่วนที่่� 4

4. ส่่งเสริิมให้้บุุคลากรทุุกสำำ�นักั /กอง/ฝ่่าย มีีส่ว่ นร่่วมให้้มีีการติิดตามความก้้าวหน้้าการเบิิกจ่า่ ยงบประมาณ
ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น โดยจััดให้้มีีการประชุุม และรายงานผลการใช้้จ่่ายงบประมาณในระดัับหน่่วยงาน
ประจำำ�เดืือนหรืือประจำำ�ไตรมาส
5. มีีมาตรการการลงโทษที่่�ชััดเจน รวดเร็็ว หากพบการใช้้จ่่ายงบประมาณเพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตน/พวกพ้้อง  
และการเบิิกจ่่ายที่่�เป็็นเท็็จ ปกปิิด หรืือไม่่ตรงกัับความเป็็นจริิง
6. จััดให้้ผู้้�แทนชุุมชนเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการกระบวนการจััดซื้้�อจััดจ้้าง/การจััดหาพััสดุุ/การตรวจรัับพััสดุุ
เช่่น สัังเกตการณ์์ ติิดตามผลการดำำ�เนิินการในการจััดซื้้�อจััดจ้้าง/การจััดหาพััสดุุ/การตรวจรัับพััสดุุ
7. จััดเวทีีรับั ฟัังความคิิดเห็็น ข้้อเสนอแนะจากบุุคลากรภายใน ผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้ส่่วนเสีีย เช่่น ประชาชน ภาคเอกชน
ร้้านค้้า ผู้้�รัับเหมา ฯลฯ เพื่่�อพััฒนาและปรัับปรุุงการใช้้จ่่ายเงิินงบประมาณให้้มีีความโปร่่งใส คุ้้�มค่่า และสร้้างการ
มีีส่่วนร่่วมในการติิดตามและตรวจสอบการใช้้จ่่ายงบประมาณ
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แนวทางการยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่ (ITA)
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตััวชี้้�วััดที่่�

3

การใช้้อำำ�นาจ

ประเมิินการรัับรู้้�บุุคลากรภายใน (IIT) ต่่อการใช้้อำำ�นาจของผู้้�บัังคัับบััญชาของตนเอง
ในประเด็็นที่่�เกี่่ย� วกัับการมอบหมายงาน การประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน การคััดเลืือกบุุคลากร
เพื่่�อให้้สิิทธิิประโยชน์์ต่่างๆ การใช้้อำำ�นาจสั่่�งการให้้ผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชาเพื่่�อการบริิหาร
งานบุุคคล
ข้้อคำำ�ถาม i13

i13 ท่่านได้้รัับมอบหมายงานจากผู้้�บัังคัับบััญชาอย่่างเป็็นธรรม มากน้้อยเพีียงใด?

แนวทางการดำำ�เนิินงานเพื่่�อยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส ตามข้้อคำำ�ถาม i13

2. มีีแนวทางในการมอบหมายงาน การแบ่่งหน้้าที่่�/ผู้้�รัับผิิดชอบในการทำำ�งาน ให้้มีีความชััดเจน เป็็นธรรม
โดยมอบหมายงานให้้ทั่่�วถึึง กระจายงาน สอดคล้้องกัับความสามารถ โครงสร้้าง สายการบัังคัับบััญชา ประสบการณ์์
ความรู้้� ทัักษะต่่างๆ ที่่�จำำ�เป็็น โดยไม่่เลืือกที่่�รักมั
ั ักที่่�ชััง ไม่่มีีอคติิ และไม่่ก้้าวก่่ายงานที่่�ได้้มอบหมายไปแล้้ว
3. จััดประชุุมชี้้แ� จงและทำำ�ความเข้้าใจรายละเอีียดของงานที่่�มอบหมาย โดยกำำ�หนดเป้้าหมาย วััตถุุประสงค์์
ขอบเขตงาน กำำ�หนดระยะเวลา รายละเอีียดต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้ผู้้�รัับมอบหมายงานเข้้าใจและเปิิดโอกาสให้้มีี
การแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น หาข้้อตกลงร่่วมกััน อย่่างน้้อย 2 ครั้้�ง ในแต่่ละปีีงบประมาณ
4. จััดทำำ�คำำ�สั่่�งมอบหมายงานแก่่บุุคลากรในองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น และเผยแพร่่ประชาสััมพัันธ์์คำำ�สั่่�ง
มอบหมายงาน ให้้แก่่บุุคลากรและสาธารณะทราบ

สำำ�นัักพััฒนาและส่่งเสริิมธรรมาภิิบาล
สำำ�นัักงาน ป.ป.ช.
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ส่่วนที่่� 4

องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นควรดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
1. จััดประชุุมหน่่วยงาน เพื่่�อแจ้้งให้้บุุคลากรในองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นรัับทราบ บทบาทอำำ�นาจ
และหน้้าที่่�ที่่�ต้้องปฏิิบััติิงาน รวมถึึงยอมรัับหน้้าที่่�และภาระงานของบุุคลากรหรืือพนัักงานในองค์์กรทั้้�งหมด

ข้้อคำำ�ถาม i14

i14 ท่่านได้้รัับการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน ตามระดัับคุุณภาพของผลงานอย่่างถููกต้้อง มากน้้อยเพีียงใด?

แนวทางการดำำ�เนิินงานเพื่่�อยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส ตามข้้อคำำ�ถาม i14

องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นควรดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
1. กำำ�หนดเกณฑ์์การประเมิินบุุคลากรตามผลการปฏิิบััติงิ านและความรัับผิิดชอบให้้สอดคล้้องกัับคุุณภาพ
ของผลงาน
2. เผยแพร่่เกณฑ์์การประเมิินบุุคลากร และผลการประเมิินการปฏิิบััติิงานให้้แก่่บุุคลากรทราบ

ข้้อคำำ�ถาม i15

ส่่วนที่่� 4

i15 ผู้้�บัังคัับบััญชาของท่่าน มีีการคััดเลืือกผู้้�เข้้ารัับการฝึึกอบรม การศึึกษาดููงานหรืือการให้้ทุุนการศึึกษา
อย่่างเป็็นธรรม มากน้้อยเพีียงใด?

แนวทางการดำำ�เนิินงานเพื่่�อยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส ตามข้้อคำำ�ถาม i15

1. ส่่งเสริิมให้้บุุคลากรมีีส่่วนร่่วมในการจััดทำำ�แผนพััฒนาบุุคลากรประจำำ�ปีี และเผยแพร่่ให้้พนัักงาน
ทราบโดยทั่่�วกััน
2. กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์หรืือเงื่่�อนไขการพิิจารณาคััดเลืือกบุุคลากรเพื่่�อเข้้ารัับการฝึึกอบรม การศึึกษาดููงาน
อย่่างเป็็นระบบ และเผยแพร่่หลักั เกณฑ์์หรืือเงื่่�อนไขดัังกล่่าวให้้แก่่บุุคลากรและสาธารณชนทราบ
3. ประชาสัั ม พัั น ธ์์  ข่ ่ า วการฝึึ ก อบรม การศึึกษาดููงานให้้แก่่ บุุ ค ลากรทราบอย่่ า งทั่่� ว ถึึง เสมอภาค
และเท่่าเทีียมกััน

20

แนวทางการยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่ (ITA)
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้้อคำำ�ถาม i16 - i18

i16 ท่่านเคยถููกผู้้บั� ังคัับบััญชาสั่่�งการให้้ท่่านทำำ�ธุุระส่่วนตััวของผู้้�บัังคัับบััญชา มากน้้อยเพีียงใด?
i17 ท่่านเคยถููกผู้้บั� ังคัับบััญชาสั่่�งการให้้ท่่านทำำ�ในสิ่่�งที่่�ไม่่ถููกต้้อง หรืือมีีความเสี่่�ยงต่่อการทุุจริิตมากน้้อยเพีียงใด?
i18 การบริิหารงานบุุคคลของหน่่วยงานของท่่าน มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้� มากน้้อยเพีียงใด?
ถููกแทรกแซงจากผู้้�มีีอำำ�นาจ
มีีการซื้้�อขายตำำ�แหน่่ง   
เอื้้�อประโยชน์์ให้้กลุ่่�มหรืือพวกพ้้อง

องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นควรดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
1. ผู้้บ� ริิหารองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� มีีการประกาศเจตนารมณ์์ในการนำำ�หลักคุ
ั ณ
ุ ธรรมมาใช้้ในการบริิหาร
งานบุุคคล โดยไม่่เข้้าไปแทรกแซงการบริิหารงานบุุคคลขององค์์กร ไม่่มีกี ารซื้้�อขายตำำ�แหน่่ง และไม่่มีกี ารเอื้้อ� ประโยชน์์
ให้้แก่่กลุ่่�มหรืือพวกพ้้อง และมีีแนวทางปฏิิบััติิในการดำำ�เนิินการที่่�ชััดเจน กรณีีมีีการแทรกแซงการบริิหารงานบุุคคล
ภายในหน่่วยงาน รวมทั้้�งเผยแพร่่ ประชาสััมพัันธ์์ ให้้แก่่บุุคลากรองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น และประชาชนทราบ
2. ส่่งเสริิมการรวมกลุ่่�ม/จััดให้้มีีช่อ่ งทาง หรืือจััดเวทีีแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นของบุุคลากรภายใน ประชาชน
ในด้้านบริิหารงานของผู้้�บริิหาร เพื่่�อสะท้้อนไปยัังผู้้�บริิหารเพื่่�อนำำ�ไปปรัับปรุุงและพััฒนาการบริิหารงานต่่อไป
3. จััดให้้มีีระบบและช่่องทางการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนที่่�มีีประสิิทธิิภาพ

สำำ�นัักพััฒนาและส่่งเสริิมธรรมาภิิบาล
สำำ�นัักงาน ป.ป.ช.
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ส่่วนที่่� 4

แนวทางการดำำ�เนิินงานเพื่่�อยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส
ตามข้้อคำำ�ถาม i16 - i18

ตััวชี้้�วััดที่่�

4

การใช้้ทรััพย์์สิิน
ของราชการ

ประเมิินการรัับรู้้�บุุคลากรภายใน (IIT) ต่่อการใช้้ทรััพย์์สิินของราชการ  โดยประเมิินจาก
พฤติิกรรมของบุุคลากรภายในและบุุคคลภายนอก แนวปฏิิบัติั แิ ละกระบวนการขออนุุญาต
ใช้้ทรััพย์์สิินของราชการ และกำำ�กัับดููแลตรวจสอบการใช้้ทรััพย์์สิินของราชการ

ข้้อคำำ�ถาม i19 - i24

i19 บุุคลากรในหน่่วยงานของท่่าน มีีการเอาทรััพย์สิ์ นิ ของราชการ ไปเป็็นของส่่วนตััว หรืือนำำ�ไปให้้กลุ่่�มหรืือพวกพ้้อง
มากน้้อยเพีียงใด?
i20 ขั้้�นตอนการขออนุุญาตเพื่่�อยืืมทรััพย์์สิินของราชการ  ไปใช้้ปฏิิบััติิงานในหน่่วยงานของท่่าน มีีความสะดวก
มากน้้อยเพีียงใด?
i21 ถ้้าต้้องมีีการขอยืืมทรััพย์์สิินของราชการไปใช้้ปฏิิบััติิงาน บุุคลากรในหน่่วยงานของท่่าน มีีการขออนุุญาต
อย่่างถููกต้้อง มากน้้อยเพีียงใด?

ส่่วนที่่� 4

i22 บุุคคลภายนอกหรืือภาคเอกชน มีีการนำำ�ทรััพย์์สิินของราชการไปใช้้  โดยไม่่ได้้ขออนุุญาตอย่่างถููกต้้อง
จากหน่่วยงานของท่่าน มากน้้อยเพีียงใด?
i23 ท่่านรู้้�แนวปฏิิบััติิของหน่่วยงานของท่่าน เกี่่�ยวกัับการใช้้ทรััพย์์สิินของราชการที่่�ถููกต้้อง มากน้้อยเพีียงใด?
i24 หน่่วยงานของท่่าน มีีการกำำ�กัับดููแลและตรวจสอบการใช้้ทรััพย์์สิินของราชการ เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้มีีการนำำ�ไป
ใช้้ประโยชน์์ส่่วนตััว กลุ่่�มหรืือพวกพ้้อง มากน้้อยเพีียงใด?

แนวทางการดำำ�เนิินงานเพื่่�อยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส
ตามข้้อคำำ�ถาม i19 - i24

องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นควรดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
1. สร้้างฐานความคิิดการแยกแยะประโยชน์์ส่่วนรวมและประโยชน์์ส่่วนตััว และการมีีจิิตสำำ�นึึกสาธารณะ
ให้้แก่่ผู้้�บริิหาร และบุุคลากรให้้เกิิดเป็็นวััฒนธรรมขององค์์กร
2. จััดทำำ�แนวทางปฏิิบััติิ/ระเบีียบการใช้้ทรััพย์์สิินของราชการ การยืืมทรััพย์์สิินของราชการที่่�ถููกต้้อง
ตามระเบีียบกฎหมาย กำำ�หนดขั้้น� ตอนปฏิิบัติั ที่่ิ ชั� ดั เจน มีีแบบการขออนุุญาต/การอนุุมัติั ยืิ มื ที่่�มีรููป
ี แบบที่่�สะดวก เปิิดเผย
และตรวจสอบได้้ ทั้้�งกรณีีการยืืมของบุุคคลภายในและบุุคคลภายนอกหรืือภาคเอกชน
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แนวทางการดำำ�เนิินงานเพื่่�อยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส
ตามข้้อคำำ�ถาม i19 - i24 (ต่่อ)

3. จััดทำำ�คู่่�มืือเกี่่�ยวกัับแนวทางปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการใช้้ทรััพย์์สิินของราชการ การยืืมทรััพย์์สิินของราชการ 
4. ผู้้�บริิหารประพฤติิตนเป็็นแบบอย่่างในการไม่่นำำ�ทรััพย์์สิินของราชการไปเป็็นของส่่วนตััว หรืือนำำ�ไปให้้
กลุ่่�มหรืือพวกพ้้อง
5. เผยแพร่่ประชาสััมพัันธ์์แนวทางปฏิิบััติิ/ระเบีียบการใช้้ทรััพย์์สิินของราชการ การยืืมทรััพย์์สิิน แผนผััง
ขั้้�นตอนในการดำำ�เนิินการให้้บุุคลากรและประชาชนได้้รัับทราบ

ส่่วนที่่� 4

6. กำำ�หนดกลไกในติิดตามตรวจสอบการดำำ�เนิินการตามแนวทางปฏิิบััติิ/ระเบีียบของการใช้้ทรััพย์์สิินของ
ราชการ การยืืมทรััพย์์สิินของราชการอย่่างเคร่่งครััด วางระบบการจััดทำำ�ทะเบีียนการเบิิกทรััพย์์สิินของราชการ 
ทะเบีียนการยืืมทรััพย์์สิินของทางราชการอย่่างเป็็นระบบ ง่่าย และสะดวก ต่่อการตรวจสอบของหน่่วยตรวจสอบ
ภายใน และหน่่วยตรวจสอบภายนอก รวมทั้้�งภาคประชาชน

สำำ�นัักพััฒนาและส่่งเสริิมธรรมาภิิบาล
สำำ�นัักงาน ป.ป.ช.
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ตััวชี้้�วััดที่่�

5

การแก้้ไขปััญหา
การทุุจริิต

ประเมิินการรัับรู้้�บุุคลากรภายใน (IIT) ต่่อการแก้้ไขปััญหาการทุุจริิตของหน่่วยงาน
โดยประเมิินจากผู้้�บริิหารสููงสุุดที่่�ให้้ความสำำ�คััญในการต่่อต้้านการทุุจริิต การทบทวน
นโยบายป้้องกัันการทุุจริิต จััดทำำ�แผนงานด้้านการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต
มีีการเฝ้้าระวััง ตรวจสอบเรื่่�องทุุจริิต และลงโทษทางวิินััย ความเชื่่�อมั่่�นของช่่องทาง
การร้้องเรีี ย น ระดัั บ การแก้้ไขปัั ญ หาการทุุ จ ริิ ต และการนำำ �ผลก ารตรวจสอบของ
หน่่วยตรวจสอบภายในหรืือหน่่วยงานตรวจสอบภายนอกไปปรัับปรุุงระบบการป้้องกััน
การทุุจริิต
ข้้อคำำ�ถาม i25 - i30

i25 ผู้้�บริิหารสููงสุุดของหน่่วยงานของท่่าน ให้้ความสำำ�คััญกัับการต่่อต้้านการทุุจริิต มากน้้อยเพีียงใด?
i26 หน่่วยงานของท่่าน มีีการดำำ�เนิินการดัังต่่อไปนี้้� หรืือไม่่?
ทบทวนนโยบายหรืือมาตรการป้้องกัันการทุุจริิตในหน่่วยงานให้้มีีประสิิทธิิภาพ
จััดทำำ�แผนงานด้้านการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตของหน่่วยงาน

ส่่วนที่่� 4

i27 ปััญหาการทุุจริิตในหน่่วยงานของท่่าน ได้้รัับการแก้้ไข มากน้้อยเพีียงใด?
i28 หน่่วยงานของท่่าน มีีการดำำ�เนิินการดัังต่่อไปนี้้� ต่่อการทุุจริิตในหน่่วยงาน มากน้้อยเพีียงใด?
เฝ้้าระวัังการทุุจริิต
ตรวจสอบการทุุจริิต
ลงโทษทางวิินััย เมื่่�อมีีการทุุจริิต
i29 หน่่วยงานของท่่าน มีีการนำำ�ผลการตรวจสอบของฝ่่ายตรวจสอบ ทั้้�งภายในและภายนอกหน่่วยงานไปปรัับปรุุง
การทำำ�งาน เพื่่�อป้้องกัันการทุุจริิตในหน่่วยงาน มากน้้อยเพีียงใด?
หมายเหตุุ   ฝ่่ายตรวจสอบภายใน หมายถึึง ส่่วนงานตรวจสอบภายในของหน่่วยงาน, ฝ่่ายตรวจสอบภายนอก 
หมายถึึง หน่่วยงานที่่�มีอำี �ำ นาจตรวจสอบการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ เช่่น สำำ�นักั งานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน
(สตง.) เป็็นต้้น
i30 หากท่่านพบเห็็นแนวโน้้มการทุุจริิตที่่�จะเกิิดขึ้้�นในหน่่วยงานของท่่าน ท่่านมีีความคิิดเห็็นต่่อประเด็็น
ดัังต่่อไปนี้้� อย่่างไร?
สามารถร้้องเรีียนและส่่งหลัักฐานได้้อย่่างสะดวก
สามารถติิดตามผลการร้้องเรีียนได้้
มั่่�นใจว่่าจะมีีการดำำ�เนิินการอย่่างตรงไปตรงมา
มั่่�นใจว่่าจะปลอดภััยและไม่่มีีผลกระทบต่่อตนเอง
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แนวทางการดำำ�เนิินงานเพื่่�อยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส
ตามข้้อคำำ�ถาม i25 - i30

องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นควรดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
1. ผู้้�บริิหารแสดงเจตจำำ�นงในการบริิหารงานด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ทั้้�งด้้วยวาจาและลายลัักษณ์์อัักษร 
และเผยแพร่่ต่่อบุุคลากรและสาธารณชนให้้ทราบโดยทั่่�วกััน
2. ผู้้บ� ริิหารกำำ�หนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรืือโครงการ/กิิจกรรม เพื่่�อพััฒนาหน่่วยงานให้้มีีคุณ
ุ ธรรม
และความโปร่่ ง ใสด้้วยการจัั ด ทำำ � แผนปฏิิ บัั ติิ ก ารป้้ อ งกัั น การทุุ จ ริิ ต และเผยแพร่่ ปร ะชาสัั ม พัั น ธ์์ ใ ห้้บุุ ค ลากร 
และประชาชนทราบ
3. ผู้้�บริิหารจััดสรรงบประมาณเพื่่�อขัับเคลื่่�อนดำำ�เนิินงานตามแผนปฏิิบััติิการป้้องกัันการทุุจริิตที่่�แสดง
เจตจำำ�นงไว้้

5. ส่่งเสริิมให้้ประชาชน และภาคส่่วนต่่างๆ เข้้ามามีีส่ว่ นร่่วม ตรวจสอบการบริิหารงานขององค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น
6. จััดให้้มีีการทบทวนแผนปฏิิบััติิการป้้องกัันการทุุจริิต ตามบริิบทและการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�น โดยให้้
บุุคลากรและประชาชนเข้้ามามีีส่่วนร่่วม
7. รายงานผลการดำำ�เนิินงานตามแผนปฏิิบัติั กิ ารป้้องกัันการทุุจริิตผ่่านระบบ e-PlanNACC ของสำำ�นักั งาน
ป.ป.ช. คืือ รอบ 6 เดืือนภายในเดืือนเมษายน และรอบ 12 เดืือนภายในเดืือนตุุลาคม
8. จััดช่่องทางให้้บุุคลากร และประชาชนในท้้องถิ่่น� สามารถร้้องเรีียน/ร้้องทุุกข์์ เกี่่ย� วกัับการทุุจริิตในองค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นได้้โดยสะดวกและปลอดภััย และไม่่มีีผลกระทบต่่อผู้้ร้้� องหรืือผู้้�แจ้้ง และมีีการประกาศเผยแพร่่/
กระบวนการขั้้�นตอนในการดำำ�เนิินการร้้องเรีียนให้้ทราบโดยทั่่�วกััน
9. จััดให้้มีีช่่องทางการติิดตามเรื่่�องร้้องเรีียนได้้ด้้วยตนเอง และมีีการรายงานผลการดำำ�เนิินการหรืือ
ความก้้าวหน้้าเรื่่�องร้้องเรีียนให้้ผู้้�ร้้องเรีียนทราบ เช่่น ทางโทรศััพท์์ ระบบออนไลน์์

สำำ�นัักพััฒนาและส่่งเสริิมธรรมาภิิบาล
สำำ�นัักงาน ป.ป.ช.
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ส่่วนที่่� 4

4. ผู้้�บริิหารกำำ�กัับดููแล ติิดตามการนำำ�แผนปฏิิบััติิการป้้องกัันการทุุจริิตขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
ไปสู่่�การปฏิิบัติั ิ ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 80 ของจำำ�นวนโครงการ/กิิจกรรม ตามแผนฯ ที่่�กำ�ห
ำ นดไว้้ รวมทั้้�ง เผยแพร่่ประชาสััมพัันธ์์
ผลการดำำ�เนิินงานป้้องกัันการทุุจริิตให้้บุุคลากรและประชาชนทราบ

แนวทางการดำำ�เนิินงานเพื่่�อยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส
ตามข้้อคำำ�ถาม i25 - i30 (ต่่อ)

10. เมื่่�อมีีการทุุจริิตในองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น มีีกระบวนการจััดการแก้้ไขโดยเร็็ว และรายงานสรุุปผล
การดำำ�เนิินการแก้้ไขการทุุจริิต พร้้อมระบุุปัญ
ั หาอุุปสรรคและแนวทางแก้้ไข เผยแพร่่ให้้บุุคลากรและประชาชนทราบ
11. จััดทำำ�และรายงานการจััดทำำ�ระบบตรวจสอบภายใน ดัังนี้้�
1) จััดให้้มีีหน่่วยงานตรวจสอบภายใน/มีีผู้้�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตรวจสอบภายในที่่�มีีการทำำ�งานอย่่างเป็็นอิิสระ
2) นำำ�ผลการตรวจสอบภายในไปใช้้ในการปรัับปรุุงเพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิิภาพในการป้้องกัันการทุุจริิต
3) เผยแพร่่ผลการตรวจสอบภายในให้้บุุคลากรและประชาชนทราบ

ส่่วนที่่� 4

12. จััดทำำ�และรายงานการจััดทำำ�ระบบควบคุุมภายใน ดัังนี้้�
1) มีีวางระบบการควบคุุมภายใน
2) นำำ�ผลการควบคุุมภายในไปใช้้ในการปรัับปรุุงเพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิิภาพในการป้้องกัันการทุุจริิต
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6

คุุณภาพ
การดำำ�เนิินงาน

ประเมิินการรัับรู้้�ของผู้้�รัับบริิการ/ผู้้�มาติิดต่่อ/ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียขององค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น (EIT) ต่่อคุุณภาพการดำำ�เนิินงาน ในประเด็็นที่่�เกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของ
เจ้้าหน้้าที่่�โดยยึึดหลัักตามมาตรฐาน ขั้้�นตอน และระยะเวลาที่่�กำ�ห
ำ นด การให้้บริิการอย่่าง
เท่่าเทีียมกััน ไม่่เลืือกปฏิิบััติิ รวมถึึงจะต้้องให้้ข้้อมููลแก่่ผู้้�รัับบริิการอย่่างตรงไปตรงมา
ไม่่ปิิดบัังหรืือบิิดเบืือนข้้อมููล  และประเมิินการรัับรู้้�เกี่่�ยวกัับประสบการณ์์ในการถููก
เจ้้าหน้้าที่่�เรีียกรัับเงิิน ทรััพย์์สิิน หรืือประโยชน์์อื่่�นๆ เพื่่�อแลกกัับการอนุุมััติิ อนุุญาต และ
บริิการอื่่�นๆ นอกจากนี้้�ยัังประเมิินการรัับรู้้�เกี่่�ยวกัับการบริิหารงานและการดำำ�เนิินงาน
ในภาพรวมที่่�จะต้้องคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ของประชาชนและส่่วนรวมเป็็นหลััก
ข้้อคำำ�ถาม e1 - e5

e1 เจ้้าหน้้าที่่�ของหน่่วยงานที่่�ท่่านติิดต่่อ ปฏิิบััติิงาน/ให้้บริิการแก่่ท่่าน ตามประเด็็นดัังต่่อไปนี้้� มากน้้อยเพีียงใด?
เป็็นไปตามขั้้�นตอนที่่�กำำ�หนด   
เป็็นไปตามระยะเวลาที่่�กำำ�หนด

e3 เจ้้าหน้้าที่่�ของหน่่วยงานที่่�ท่่านติิดต่่อ ให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินการ/ให้้บริิการแก่่ท่่านอย่่างตรงไปตรงมา
ไม่่ปิิดบัังหรืือบิิดเบืือนข้้อมููล มากน้้อยเพีียงใด?
e4 ในระยะเวลา 1 ปีีที่่ผ่� า่ นมา ท่่านเคยถููกเจ้้าหน้้าที่่�ของหน่่วยงานที่่�ท่า่ นติิดต่่อร้้องขอให้้จ่่ายหรืือให้้สิ่่�งดัังต่่อไปนี้้�
เพื่่�อแลกกัับการปฏิิบััติิงาน การอนุุมััติิ อนุุญาต หรืือให้้บริิการ หรืือไม่่?
เงิิน
ทรััพย์์สิิน ประโยชน์์อื่่�นๆ ที่่�อาจคำำ�นวณเป็็นเงิินได้้ เช่่น การลดราคา การให้้ความบัันเทิิง เป็็นต้้น
หมายเหตุุ  เป็็นการให้้ที่่�นอกเหนืือจากที่่�กฎหมายกำำ�หนด เช่่น ค่่าธรรมเนีียม ค่่าบริิการ ค่่าปรัับ เป็็นต้้น
e5 หน่่วยงานที่่�ท่่านติิดต่่อ มีีการดำำ�เนิินงาน โดยคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ของประชาชนและส่่วนรวมเป็็นหลัักมากน้้อย
เพีียงใด?

สำำ�นัักพััฒนาและส่่งเสริิมธรรมาภิิบาล
สำำ�นัักงาน ป.ป.ช.
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e2 เจ้้าหน้้าที่่�ของหน่่วยงานที่่�ท่่านติิดต่่อปฏิิบััติิงาน/ให้้บริิการแก่่ท่่าน กัับผู้้�มาติิดต่่อคนอื่่�นๆ อย่่างเท่่าเทีียมกััน
มากน้้อยเพีียงใด?

แนวทางการดำำ�เนิินงานเพื่่�อยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส ตามข้้อคำำ�ถาม e1 - e5

การดำำ�เนิินงานตามแนวทางในข้้อคำำ�ถาม e1 ถึึง e5 ของตััวชี้้�วัดั ที่่� 6 คุุณภาพการดำำ�เนิินงานนั้้�น องค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นควรดำำ�เนิินการเช่่นเดีียวกัับแนวทางการดำำ�เนิินงานที่่�ระบุุไว้้ในตััวชี้้�วััดที่่� 1 การปฏิิบััติิงาน ดัังนี้้�
1. จััดให้้มีีการประเมิินความพึึงพอใจของผู้้�มาติิดต่่อหรืือรัับบริิการ  ณ จุุดให้้บริิการในรููปแบบที่่�ง่่าย
และสะดวก เช่่น ประเมิินผลผ่่าน QR Code และรายงานผลการประเมิินให้้ผู้้บ� ริิหารท้้องถิ่่น� ได้้รัับทราบ อย่่างน้้อยปีีละ
2 ครั้้ง�  รวมทั้้�งเผยแพร่่ผลการประเมิินความพึึงพอใจดัังกล่่าวให้้บุุคลากรภายในหน่่วยงานและสาธารณชนได้้รัับทราบ
2. จัั ด ทำำ � แผนผัั ง แสดงขั้้� น ตอน/ระยะเวลาให้้บริิ ก ารประชาชน.และระบุุ ผู้้ � รัั บ ผิิ ด ชอบงานให้้บริิ ก าร
ในทุุกกระบวนงานให้้ทราบ โดยเผยแพร่่ประชาสััมพัันธ์์ให้้ประชาชนทราบผ่่านช่่องทางที่่�หลากหลาย เช่่น เว็็บไซต์์
สื่่�อสัังคมออนไลน์์ บอร์์ดประชาสััมพัันธ์์ จดหมายข่่าว เสีียงตามสาย.หอกระจายข่่าว ฯลฯ

ส่่วนที่่� 4

3. พััฒนาการบริิการสร้้างมาตรฐานที่่�เท่่าเทีียมกััน เช่่น การจััดให้้มีีบััตรคิิว หรืือการนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้
ในการจััดระบบคิิว โดยพิิจารณาให้้เหมาะสมกัับจำำ�นวนผู้้�มารัับบริิการในแต่่ละองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
4. จััดให้้มีีระบบและช่่องทางการรัับเรื่่อ� งร้้องเรีียนที่่�มีปร
ี ะสิิทธิภิ าพ(สะดวก/รวดเร็็ว/ตอบสนองในการแก้้ไข)
กรณีีบุคุ ลากรเลืือกปฏิิบัติั แิ ละให้้บริิการโดยไม่่เป็็นธรรม เช่่น ผ่่านทางหมายเลขโทรศััพท์ สื่่์ อ� สัังคมออนไลน์์ของหน่่วยงาน
อีีเมล์์หน่่วยงาน เว็็บไซต์์หน่่วยงาน เป็็นต้้น
5. กำำ�หนดแนวทางในการชื่่�นชม ยกย่่องบุุคลากรที่่�ให้้บริิการประชาชนตามมาตรฐานของหน่่วยงานกำำ�หนดไว้้ 
รวมทั้้�งมีีมาตรการในการดำำ�เนิินการกัับบุุคลากรที่่�ให้้บริิการโดยเลืือกปฏิิบัติั แิ ละไม่่เป็็นธรรม เช่่น การตัักเตืือน ภาคทััณฑ์์
เป็็นต้้น
6. พััฒนาบุุคลากร โดย
ปลููกฝัังฐานความคิิดในการแยกแยะประโยชน์์ส่่วนตนและส่่วนรวม เช่่น เสริิมสร้้างความรู้้�ให้้เกิิด
ความตระหนัักในการเห็็นแก่่ประโยชน์์ส่่วนรวมมากกว่่าประโยชน์์ส่่วนบุุคคล
สร้้างวััฒนธรรมองค์์กรในการให้้บริิการอย่่างเท่่าเทีียมกััน และไม่่เลืือกปฏิิบััติิ เช่่น กำำ�หนดประเด็็น
การให้้บริิการอย่่างเท่่าเทีียมกัันไว้้ในพัันธกิิจขององค์์กรและมีีแนวทางในการดำำ�เนิินการร่่วมกัันอย่่างต่่อเนื่่�อง
7. กำำ�หนดมาตรการบริิหารงานบุุคคลตามหลัักคุุณธรรมในการพิิจารณาความดีีความชอบ ความก้้าวหน้้า
โดยกำำ�หนดข้้อตกลงการปฏิิบััติิงานในระดัับบุุคคล พิิจารณาจากเกณฑ์์ผลงาน/ผลสำำ�เร็็จของงาน/กรอบระยะเวลา/
ผลการประเมิินความพึึงพอใจของประชาชนผู้้�รัับบริิการ
8. มีีการประกาศยกย่่องชมเชย หรืือให้้รางวััลแก่่บุคุ ลากรผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านเต็็มกำำ�ลังั ความสามารถ ด้้วยความวิิริยิ ะ
อุุตสาหะ เป็็นระยะ
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แนวทางการยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่ (ITA)
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตััวชี้้�วััดที่่�

7

ประสิิทธิิภาพ
การสื่่�อสาร

ประเมิินการรัับรู้้�ของผู้้�รัับบริิการ/ผู้้�มาติิดต่่อ/ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียขององค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น (EIT) ต่่อประสิิทธิิภาพการสื่่�อสารในประเด็็นที่่�เกี่่�ยวกัับการเผยแพร่่ข้้อมููล
ของหน่่วยงานในเรื่่อ� งต่่างๆ ต่่อสาธารณชน ผ่่านช่่องทางที่่�หลากหลาย โดยข้้อมููลที่่�เผยแพร่่
จะต้้องครบถ้้วนและเป็็นปััจจุุบััน และประเมิินถึึงความสามารถในการชี้้�แจงและตอบ
คำำ�ถาม รวมทั้้�งช่่องทางให้้ผู้้�มาติิดต่่อสามารถแสดงความคิิดเห็็นและร้้องเรีียนการทุุจริิต
ข้้อคำำ�ถาม e6 - e10

e6 การเผยแพร่่ข้้อมููลของหน่่วยงานที่่�ท่่านติิดต่่อ มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้� มากน้้อยเพีียงใด?
เข้้าถึึงง่่าย ไม่่ซัับซ้้อน      
มีีช่่องทางหลากหลาย
e7 หน่่วยงานที่่�ท่่านติิดต่่อ มีีการเผยแพร่่ผลงานหรืือข้้อมููลที่่�สาธารณชนควรรัับทราบอย่่างชััดเจนมากน้้อย
เพีียงใด?

e9 หน่่วยงานที่่�ท่า่ นติิดต่่อ มีีการชี้้�แจงและตอบคำำ�ถามเมื่่อ� มีีข้้อกัังวลสงสััยเกี่่ย� วกัับการดำำ�เนิินงานได้้อย่่างชััดเจน
มากน้้อยเพีียงใด?
e10 หน่่วยงานที่่�ท่่านติิดต่่อ มีีช่่องทางให้้ผู้้�มาติิดต่่อร้้องเรีียนการทุุจริิตของเจ้้าหน้้าที่่�ในหน่่วยงาน หรืือไม่่?

แนวทางการดำำ�เนิินงานเพื่่�อยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส ตามข้้อคำำ�ถาม e6 - e10

องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นควรดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
1. การจััดให้้มีีและปรัับปรุุงศููนย์์ข้้อมููลข่่าวสารตามกฎหมายว่่าด้้วยข้้อมููลข่่าวสารของทางราชการ                        
จััดข้้อมููลข่่าวสารเกี่่�ยวกัับการบริิหารงานบุุคคล การบริิหารงบประมาณ การเงิิน การจััดหาพััสดุุ               
การคำำ�นวณราคากลาง การจััดซื้้�อจััดจ้้าง การใช้้จ่่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์
วิิธีีการที่่�กฎหมาย ระเบีียบ กฎ ข้้อบัังคัับที่่�กำำ�หนดให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องเผยแพร่่ให้้ประชาชนทราบ
และตรวจสอบ โดยมีีข้้อมููลครบถ้้วน ถููกต้้อง เป็็นปััจจุุบััน และไม่่บิิดเบืือนข้้อเท็็จจริิง
มีีหน่่วยประชาสััมพัันธ์์ ณ ที่่�ทำ�ก
ำ ารองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
มีีสื่่�อประชาสััมพัันธ์์เผยแพร่่บทบาทและอำำ�นาจหน้้าที่่�ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น

สำำ�นัักพััฒนาและส่่งเสริิมธรรมาภิิบาล
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e8 หน่่วยงานที่่�ท่า่ นติิดต่่อ มีีช่อ่ งทางรัับฟัังคำำ�ติชิ มหรืือความคิิดเห็็นเกี่่ย� วกัับการดำำ�เนิินงาน/การให้้บริิการ หรืือไม่่?

แนวทางการดำำ�เนิินงานเพื่่�อยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส
ตามข้้อคำำ�ถาม e6 - e10 (ต่่อ)

2. จััดให้้มีีช่่องทางการสื่่�อสารเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ประชาชนผู้้�รัับบริิการ ที่่�จะติิดต่่อสอบถาม
หรืือขอข้้อมููล หรืือรัับฟัังคำำ�ติิชม/แสดงความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงาน/การให้้บริิการขององค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น เช่่น
จััดให้้มีีหมายเลขโทรศััพท์เ์ ฉพาะที่่�มีเี จ้้าหน้้าที่่�ให้้บริิการข้้อมููลการบริิการหรืือการดำำ�เนิินงานขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ตลอดระยะเวลาทำำ�การ
แต่่งตั้้�งเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�รัับผิิดชอบ เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ประชาชนผู้้�รัับบริิการที่่�จะติิดต่่อสอบถาม
หรืือขอข้้อมููล หรืือแสดงความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิงานขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
จััดให้้มีีช่อ่ งทางสื่่อ� สารในรููปแบบต่่างๆ เช่่น การจััดตั้้ง� ศููนย์์บริิการร่่วม กล่่อง/ตู้้รั� บั ฟัังความคิิดเห็็น ตู้้ ป
� ณ.
ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น การประชุุมรัับฟัังความคิิดเห็็น การสััมภาษณ์์รายบุุคคล สื่่�อสัังคมออนไลน์์ เป็็นต้้น

ส่่วนที่่� 4

3. เผยแพร่่ผลงานและข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์กัับสาธารณชนให้้เป็็นปััจจุุบัันทางเว็็บไซต์์ขององค์์กรปกครอง       
ส่่วนท้้องถิ่่น� และสื่่อ� ออนไลน์์รููปแบบอื่่น� ๆ และช่่องทางที่่�หลากหลาย อาทิิ  บอร์์ดประชาสััมพัันธ์์ตามหมู่่�บ้้านหรืือชุุมชน
สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์/วารสารประชาสััมพัันธ์์/จดหมายข่่าวเผยแพร่่ให้้กัับหน่่วยงานต่่างๆ หอกระจายข่่าว เสีียงตามสาย
วิิทยุชุุ มุ ชน วิิทยุกร
ุ ะจายเสีียง การจััดหน่่วยประชาสััมพัันธ์์เคลื่่อ� นที่่�/การโฆษณาผ่่านรถกระจายเสีียง การจััดแถลงข่่าว/
การจััดนิิทรรศการ ฯลฯ
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ตััวชี้้�วััดที่่�

8

การปรัับปรุุง
ระบบการทำำ�งาน

ประเมิินการรัับรู้้�ของผู้้�รัับบริิการ/ผู้้�มาติิดต่่อ/ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียขององค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น (EIT) ต่่อการปรัับปรุุงระบบการทำำ�งาน ในประเด็็นที่่�เกี่่�ยวกัับคุุณภาพการ
ปฏิิบััติิงานของเจ้้าหน้้าที่่� หน่่วยงานมีีการปรัับปรุุงการให้้บริิการ การนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้
ในการดำำ�เนิินงานเพื่่�อให้้เกิิดความสะดวกรวดเร็็ว และการสร้้างกระบวนการมีีส่่วนร่่วม
ของภาคประชาชนเพื่่�อการปรัับปรุุงการให้้บริิการ 
ข้้อคำำ�ถาม e11 - e15

e11 เจ้้าหน้้าที่่�ของหน่่วยงานที่่�ท่่านติิดต่่อ มีีการปรัับปรุุงคุุณภาพการปฏิิ บััติิงาน/การให้้บริิการให้้ดีีขึ้้�น
มากน้้อยเพีียงใด?
e12 หน่่ ว ยงานที่่� ท่ ่ า นติิ ด ต่่ อ  มีี ก ารปรัั บ ปรุุ ง วิิ ธีี ก ารและขั้้� น ตอนการดำำ � เนิิ น งาน/การให้้บริิ ก ารให้้ดีี ขึ้้� น
มากน้้อยเพีียงใด?

e14 หน่่วยงานที่่�ท่่านติิดต่่อ เปิิดโอกาสให้้ผู้้�รัับบริิการ ผู้้�มาติิดต่่อ หรืือผู้้มี� ีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย เข้้าไปมีีส่่วนร่่วมในการ
ปรัับปรุุงพััฒนาการดำำ�เนิินงาน/การให้้บริิการของหน่่วยงานให้้ดีีขึ้้�น มากน้้อยเพีียงใด?
e15 หน่่วยงานที่่�ท่่านติิดต่่อ มีีการปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงาน/การให้้บริิการ  ให้้มีีความโปร่่งใสมากขึ้้�น มากน้้อย
เพีียงใด?

แนวทางการดำำ�เนิินงานเพื่่�อยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส
ตามข้้อคำำ�ถาม e11 - e15

องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ควรดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
1. จััดให้้มีีการอำำ�นวยความสะดวกในการบริิการประชาชนหรืือผู้้�มาติิดต่่อ มีีดัังนี้้�
1.1 มีีเก้้าอี้้�รัับรองผู้้�มาติิดต่่อราชการหรืือรัับบริิการ
1.2 มีีป้้าย/สััญลัักษณ์์บอกทิิศทางหรืือตำำ�แหน่่งในการเข้้าถึึงจุุดให้้บริิการได้้อย่่างสะดวกและชััดเจน
1.3 มีีแผนผัังกำำ�หนดผู้้รั� ับผิิดชอบแต่่ละขั้้�นตอนและช่่องทางการติิดต่่อ
1.4 มีีแบบคำำ�ร้้องพร้้อมทั้้�งตััวอย่่างการกรอกข้้อมููล/เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ให้้คำำ�แนะนำำ�

สำำ�นัักพััฒนาและส่่งเสริิมธรรมาภิิบาล
สำำ�นัักงาน ป.ป.ช.
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e13 หน่่วยงานที่่�ท่่านติิดต่่อ มีีการนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้ในการดำำ�เนิินงาน/การให้้บริิการ  ให้้เกิิดความสะดวก
รวดเร็็วมากขึ้้�นหรืือไม่่?

แนวทางการดำำ�เนิินงานเพื่่�อยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส
ตามข้้อคำำ�ถาม e11 - e15 (ต่่อ)

1.5 มีีการให้้บริิการนอกเวลาราชการสำำ�หรับั การบริิการที่่�มีคี วามจำำ�เป็็นเร่่งด่่วน หรืือพิิจารณาจััดบริิการ
ให้้สอดคล้้องกัับผลสำำ�รวจความต้้องการของผู้้�รัับบริิการในพื้้�นที่่�
1.6 มีีการออกแบบสถานที่่�คำำ�นึึงถึึงผู้้�พิิการ สตรีีมีีครรภ์์ และผู้้�สููงอายุุ
1.7 ให้้บริิการอิินเตอร์์เน็็ต หรืือ WIFI
1.8.ในจุุ ด ที่่� สำำ �คัั ญ หรืื อ อัั น ตรายมีี ก ารออกแบบหรืื อ ให้้สามารถมองเห็็ น ได้้ชัั ด เจนตามหลัั กส ากล
ทั้้�งขณะยืืน หรืือล้้อเลื่่�อน
1.9 มีีการจััดแสงสว่่างอย่่างเพีียงพอ
1.10 มีีการจััดบััตรคิิว หรืือระบบเทคโนโลยีีอื่่�นๆ เพื่่�อให้้บริิการได้้อย่่างเป็็นธรรม
1.11 มีีจุุดแรกรัับเพื่่�อช่่วยอำำ�นวยความสะดวกต่่างๆ เช่่น คััดกรองผู้้�มาติิดต่่อ ให้้คำำ�แนะนำำ�ในการ
ขอรัับบริิการหรืือช่่วยเตรีียมเอกสาร

ส่่วนที่่� 4

2. จััดทำำ�ระบบบริิการเชิิงรุุก จัดั ชุุดบริิการเคลื่่อ� นที่่�ให้้บริิการนอกสถานที่่� หรือื ในช่่วงนอกวัันและเวลาราชการ 
เช่่น การจััดเก็็บภาษีีนอกสถานที่่� หรืือการปรัับขยายเวลาการให้้บริิการในช่่วงพัักเที่่�ยง หรืือจััดตั้้�งระบบ One Stop
Service (OSS) หรืือบริิการดิิจิิทััลแบบเบ็็ดเสร็็จ ณ จุุดเดีียว เป็็นต้้น
3. มีีการประเมิินผลความพึึงพอใจ  ณ จุุดให้้บริิการในรููปแบบที่่�ง่่ายและสะดวกต่่อผู้้�รัับบริิการและนำำ�ผล
การประเมิินมาวิิเคราะห์์ สรุุปรายงานให้้ผู้้บ� ริิหารหน่่วยงานพิิจารณาเพื่่�อปรัับปรุุงคุุณภาพการปฏิิบััติงิ านและบริิการ
อย่่างน้้อยปีีละ 2 ครั้้�ง รวมทั้้�งเผยแพร่่ประชาสััมพัันธ์์ให้้บุุคลากรองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นและประชาชนทราบ
4. จััดฝึึกอบรมส่่งเสริิมความรู้้� และพััฒนาศัักยภาพบุุคลากรผู้้�ให้้บริิการ อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
5. ผู้้บ� ริิหารจััดประชุุมระดมความคิิดเห็็นบุุคลากรอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้ง� เพื่่�อศึึกษาปััญหาอุุปสรรค และข้้อเสนอ
แนะในการปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งาน คุุณภาพการปฏิิบััติิงาน และการบริิการให้้ดีีขึ้้�น และเผยแพร่่ประชาสััมพัันธ์์
ผลการประชุุมให้้บุุคลากร และประชาชนทราบ
6. ประกาศยกย่่องชมเชยบุุคลากรที่่�ให้้บริิการผู้้�มาติิดต่่อ และประชาชนด้้วยหััวใจ และจิิตบริิการ
7. นำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศมาพััฒนาการปฏิิบัติั งิ านให้้โปร่่งใส มีีประสิิทธิภิ าพ และลดขั้้น� ตอนการปฏิิบัติั งิ าน
เช่่น ให้้บริิการชำำ�ระภาษีีผ่่านอิินเตอร์์เน็็ต การใช้้โปรแกรมอนุุมััติิงานก่่อสร้้าง แจ้้งผลการอนุุมััติิผ่่านระบบ SMS
การจองคิิวขอรัับบริิการออนไลน์์ การแจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียนร้้องทุุกข์์ผ่่านระบบออนไลน์์
8. จััดสรรงบประมาณเพื่่�อพััฒนาและปรัับปรุุงระบบบริิการ โดยนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�ทันั สมััย มาประยุุกต์์
ใช้้งานให้้มีีความสะดวก รวดเร็็ว ง่่ายต่่อการใช้้งาน และคุ้้�มค่่า โดยพิิจารณาให้้เหมาะสมกัับจำำ�นวนผู้้�มารัับบริิการ
ในแต่่ละองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น�  รวมทั้้�งพััฒนาศัักยภาพความรู้้ด้้� านเทคโนโลยีีของบุุคลากรผู้้ดูู� แลระบบอย่่างต่่อเนื่่�อง
32
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ประเมิินการเผยแพร่่ข้้อมููลที่่�เป็็นปััจจุบัุ นั บนเว็็บไซต์์ของหน่่วยงาน เพื่่�อเปิิดเผยข้้อมููลต่่างๆ
ของหน่่วยงานให้้สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็็น ดัังนี้้�
ตััวชี้้�วััดที่่�
1.	ข้้อมููลพื้้�นฐาน ได้้แก่่ ข้้อมููลพื้้�นฐาน ข่่าวประขาสััมพัันธ์์ การปฏิิสัมั พัันธ์์ข้้อมููล
2. การบริิหารงาน ได้้แก่่ แผนดำำ�เนิินงาน การปฏิิบััติิงาน การให้้บริิการ
การเปิิดเผยข้้อมููล
3. การบริิหารเงิินงบประมาณ แผนการใช้้จ่่ายงบประมาณประจำำ�ปีี การจััดซื้้อ�
จััดจ้้างหรืือแผนการจััดหาพััสดุุ
4. การบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคล ได้้แก่่ นโยบายการบริิหารทรััพยากร
บุุคคล การดำำ�เนิินการตามนโยบายและหลัักเกณฑ์์การบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคล
5. การส่่งเสริิมความโปร่่งใสในหน่่วยงาน ได้้แก่่ การจััดการเรื่่อ� งร้้องเรีียนการ
ทุุจริิตและการเปิิดโอกาสให้้เกิิดการมีีส่่วนร่่วม

1. ศึึกษารายละเอีียดที่่�กำำ�หนดไว้้ในองค์์ประกอบของตััวชี้้�วััดที่่� 9
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ต้้องศึึกษาองค์์ประกอบของข้้อมููลที่่�ต้้องเปิิดเผย และทำำ�ความเข้้าใจในรายละเอีียด
ของแต่่ละข้้อคำำ�ถาม โดยตััวชี้้�วััดที่่� 9 ประกอบด้้วยการเปิิดเผยข้้อมููล ในตััวชี้้�วััดย่่อย 5 ประเด็็น ดัังนี้้�
(1) ข้้อมููลพื้้�นฐาน
(ข้้อคำำ�ถาม o1 - o9)
(2) การบริิหารงาน
(ข้้อคำำ�ถาม o10 - o17)
(3) การบริิหารเงิินงบประมาณ
(ข้้อคำำ�ถาม o18 - o24)
(4) การบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคล  (ข้้อคำำ�ถาม o25 - o28)
(5) การส่่งเสริิมความโปร่่งใส 
(ข้้อคำำ�ถาม o29 - o33)
2. จััดทำำ�ข้้อมููล/ปรัับปรุุงข้้อมููลให้้เป็็นปััจจุุบัันและครบถ้้วน พร้้อมทั้้�งต้้องเปิิดเผยข้้อมููลบนเว็็บไซต์์ของ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องจััดทำำ�และปรัับปรุุงข้้อมููลตามข้้อคำำ�ถาม o1 - o33 และนำำ�ข้้อมููลเข้้าสู่่�
เว็็บไซต์์หลัักขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น โดยการเปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าว ต้้องมีีลัักษณะดัังนี้้�   
1) ข้้อมููลตามข้้อคำำ�ถาม o1 - o33 สามารถเข้้าถึึงได้้ผ่่านทาง URL โดยตรง
2) ข้้อมููลตามข้้อคำำ�ถาม o1 - o33 ต้้องเผยแพร่่ที่่�เว็็บไซต์์หลัักขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
3) ข้้อมููลตามข้้อคำำ�ถาม o1 - o33 ต้้องเผยแพร่่ในหััวข้้อหรืือตำำ�แหน่่งที่่�ประชาชนทั่่�วไปสามารถเข้้าใจ
และสืืบค้้นข้้อมููลได้้ ทั้้�งนี้้� องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ต้้องรัักษาและคงสภาพเว็็บไซต์์หลักั ของหน่่วยงานให้้สาธารณชน
สามารถเข้้าถึึงได้้ทุุกช่่วงเวลา
การนำำ�เข้้าข้้อมููลในระบบ ITAS (http://itas.nacc.go.th) องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องบัันทึึกข้้อมููล 
โดยการตอบข้้อคำำ�ถาม มีี/ไม่่มีี ข้้อมููลให้้ครบทุุกข้้อ พร้้อมทั้้�งระบุุ URL ที่่�เชื่่อ� มโยงไปสู่่�แหล่่งที่่�อยู่่�ของข้้อมููลบนเว็็บไซต์์
ของหน่่วยงาน โดยอาจระบุุคำำ�อธิิบายเพิ่่�มเติิมในช่่องเพื่่�อประกอบการตอบแต่่ละข้้อคำำ�ถาม
ผู้้�ดููแลระบบขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น และผู้้�บริิหารขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้อง สอบทาน
ข้้อมููลให้้เป็็นไปตามข้้อเท็็จจริิง มีีความถููกต้้อง และเป็็นปััจจุุบััน ก่่อนการนำำ�ส่่งข้้อมููลเข้้าสู่่�ระบบ ITAS
สำำ�นัักพััฒนาและส่่งเสริิมธรรมาภิิบาล
สำำ�นัักงาน ป.ป.ช.

33

ส่่วนที่่� 4

ข้้อแนะนำำ�ในการดำำ�เนิินการเพื่่�อยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส
ตามตััวชี้้�วััดที่่� 9 (ข้้อคำำ�ถาม o1 - o33)

ตััวชี้้�วััดที่่� 9

ส่่วนที่่� 4

ข้้อ

ข้้อมููล

o1

โครงสร้้าง

o2

ข้้อมููลผู้้�บริิหาร

o3

อำำ�นาจหน้้าที่่�

o4

แผนยุุทธศาสตร์์ หรืือ
แผนพััฒนาหน่่วยงาน

o5

ข้้อมููลการติิดต่่อ

o6

กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง

รายละเอีียด / องค์์ประกอบ
o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
o ประกอบด้้วยตำำ�แหน่่งที่่�สำำ�คััญ และการแบ่่งส่่วนงานภายใน เช่่น สำำ�นััก กอง ศููนย์์ ฝ่่าย
ส่่วน กลุ่่�ม เป็็นต้้น
o แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
o ประกอบด้้วยชื่่�อ-นามสกุุล ตำำ�แหน่่ง รููปถ่่าย ช่่องทางการติิดต่่อ ผู้้�บริิหารสููงสุุดหรืือหััวหน้้า
หน่่วยงาน และผู้้�ดำ�ร
ำ งตำำ�แหน่่งทางการบริิหารของหน่่วยงาน
o แสดงข้อมูลหน้าที่และอ�ำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก�ำหนด
o แสดงแผนการด�ำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
o มีีข้้อมููลรายละเอีียดของแผนฯ เช่่น ยุุทธศาสตร์์หรืือแนวทาง เป้้าหมาย ตััวชี้้�วััด เป็็นต้้น
o ที่่�อยู่่�หน่่วยงาน
o หมายเลขโทรศััพท์์
o หมายเลขโทรสาร 
o ที่่�อยู่่�ไปรษณีีย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์
o แผนที่่�ตั้้�งหน่่วยงาน
o แสดงกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานหรืือการปฏิิบััติิงานของหน่่วยงาน

o แสดงข้้อมููลข่่าวสารต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานตามอำำ�นาจหน้้าที่่�หรืือภารกิิจ
o7 ข่่าวประชาสััมพัันธ์์
ของหน่่วยงาน
o เป็็นข้้อมููลข่่าวสารที่่�เกิิดขึ้้�นในปีี พ.ศ. 2563
o แสดงช่่องทางที่่�บุคุ คลภายนอกสามารถสอบถามข้้อมููลต่่างๆ ได้้ และหน่่วยงานสามารถสื่่อ� สาร
ให้้คำำ�ตอบกัับผู้้�สอบถามได้้  โดยมีีลัักษณะ เป็็นการสื่่�อสารได้้สองทาง เช่่น Web broad,
o8 Q & A
กล่่องข้้อความถาม-ตอบ, Line official เป็็นต้้น
o สามารถเชื่่�อมโยงไปยัังช่่องทางข้้างต้้นได้้จากเว็็บไซต์์หลัักของหน่่วยงาน
o แสดงเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ของหน่่วยงาน เช่่น Facebook, Twitter, Instagram เป็็นต้้น
o9 Social Network
o สามารถเชื่่�อมโยงไปยัังช่่องทางข้้างต้้นได้้จากเว็็บไซต์์หลัักของหน่่วยงาน
o แสดงแผนการดำำ�เนิินภารกิิจของหน่่วยงานที่่�มีีระยะ 1 ปีี
o เป็็นแผนที่่�มีีระยะเวลาบัังคัับใช้้ในปีี พ.ศ. 2563
o10 แผนดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี
o มีีข้้อมููลรายละเอีียดของแผนฯ เช่่น โครงการหรืือกิิจกรรม งบประมาณที่่�ใช้้ช่่วงระยะเวลา
เป็็นต้้น
o แสดงความก้้าวหน้้าในการดำำ�เนิินงานตามแผนดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี
รายงานการกำำ�กัับ
o เป็็นข้้อมููลในระยะเวลา 6 เดืือนแรกของแผนดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี
o11 ติิดตามการดำำ�เนิินงาน
o มีีเนื้้�อหาหรืือรายละเอีียดความก้้าวหน้้า เช่่น ความก้้าวหน้้าการ ดำำ�เนิินการแต่่ละโครงการ/
ประจำำ�ปีีรอบ 6 เดืือน
กิิจกรรม รายละเอีียดงบประมาณที่่�ใช้้ดำำ�เนิินงาน เป็็นต้้น
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แนวทางการยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่ (ITA)
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้้อ

ข้้อมููล

o12

รายงานผลการดำำ�เนิิน
งานประจำำ�ปีี

o13

คู่่�มืือหรืือมาตรฐาน
การปฏิิบััติิงาน

o14

คู่่�มืือหรืือมาตรฐาน
การให้้บริิการ

ข้้อมููลเชิิงสถิิติิการให้้
o15
บริิการ
รายงานผลการสำำ�รวจ
o16 ความพึึงพอใจการให้้
บริิการ
o17 E – Service

o18

แผนการใช้้จ่่าย
งบประมาณประจำำ�ปีี

รายงานการกำำ�กัับ
ติิดตามการใช้้จ่่าย
o19
งบประมาณประจำำ�ปีี
รอบ 6 เดืือน

o20

รายงานผลการใช้้จ่่าย
งบประมาณประจำำ�ปีี

รายละเอีียด / องค์์ประกอบ
o แสดงผลการดำำ�เนิินงานตามแผนดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี
o เป็็นข้้อมููลตลอดระยะเวลาของแผนดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี
o มีีข้้อมููลรายละเอีียดสรุุปผลการดำำ�เนิินงาน เช่่น ผลการดำำ�เนิินการ  โครงการหรืือกิิจกรรม
ผลการใช้้จ่่ายงบประมาณ ปััญหา อุุปสรรค ข้้อเสนอแนะ ผลสััมฤทธิ์์�ตามเป้้าหมาย เป็็นต้้น
o ใช้้รายงานผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี ของปีีที่่�ผ่่านมา (พ.ศ. 2562)
o แสดงคู่่�มืือหรืือแนวทางการปฏิิบัติั งิ านที่่�เจ้้าหน้้าที่่�หรือื พนัักงานของหน่่วยงานใช้้ยึึดถืือปฏิิบัติั ิ
ให้้เป็็นมาตรฐานเดีียวกััน
o มีีข้้อมููลรายละเอีียดของการปฏิิบัติั งิ าน เช่่น เป็็นคู่่�มืือปฏิิบัติั ภิ ารกิิจ ใด สำำ�หรับั เจ้้าหน้้าที่่�หรือื
พนัักงานตำำ�แหน่่งใด กำำ�หนดวิิธีีการขั้้�นตอน การปฏิิบััติิอย่่างไร เป็็นต้้น
o แสดงคู่่�มืือหรืือแนวทางการปฏิิบััติิที่่�ผู้้�รัับบริิการหรืือผู้้�มาติิดต่่อกัับหน่่วยงานใช้้เป็็นข้้อมููล 
o มีีข้้อมููลรายละเอีียดของการปฏิิบััติิ เช่่น เป็็นคู่่�มืือสำำ�หรัับบริิการ หรืือภารกิิจใดที่่�กำำ�หนดวิิธีี
การขั้้�นตอนการให้้บริิการหรืือการติิดต่่ออย่่างไร เป็็นต้้น
o แสดงข้้อมููลสถิิติิการให้้บริิการตามภารกิิจของหน่่วยงาน
o เป็็นข้้อมููลการให้้บริิการที่่�เกิิดขึ้้�นในปีี พ.ศ. 2563
o แสดงผลสำำ�รวจความพึึงพอใจการให้้บริิการตามอำำ�นาจหน้้าที่่� หรืือภารกิิจของหน่่วยงาน
o ใช้้ผลการสำำ�รวจฯ ของปีีที่่�ผ่่านมา (พ.ศ. 2562)
o แสดงช่่องทางที่่�บุคุ คลภายนอกสามารถขอรัับบริิการตามอำำ�นาจหน้้าที่่� ภารกิิจของหน่่วยงาน
ผ่่านเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ต เพื่่�อช่่วยอำำ�นวยความสะดวกแก่่ผู้้�ขอรัับบริิการ 
o สามารถเชื่่�อมโยงไปยัังช่่องทางข้้างต้้นได้้จากเว็็บไซต์์หลัักของหน่่วยงาน
o แสดงแผนการใช้้จ่่ายงบประมาณของหน่่วยงานที่่�มีีระยะ 1 ปีี
o เป็็นแผนที่่�มีีระยะเวลาบัังคัับใช้้ในปีี พ.ศ. 2563
o มีีข้้อมููลรายละเอีียดของแผนฯ เช่่น งบประมาณตามแหล่่งที่่�ได้้รัับ การจััดสรร งบประมาณ
ตามประเภทรายการใช้้จ่่าย เป็็นต้้น
o แสดงความก้้าวหน้้าในการดำำ�เนิินงานตามแผนการใช้้จ่่ายงบประมาณประจำำ�ปีี
o เป็็นข้้อมููลในระยะเวลา 6 เดืือนแรกของแผนการใช้้จ่่ายงบประมาณประจำำ�ปีี
o มีีข้้อมููลรายละเอีียดความก้้าวหน้้า เช่่น ความก้้าวหน้้าการใช้้จ่่ายงบประมาณ เป็็นต้้น
o แสดงผลการดำำ�เนิินงานตามแผนการใช้้จ่่ายงบประมาณประจำำ�ปีี
o เป็็นข้้อมููลตลอดระยะเวลาของแผนการใช้้จ่่ายงบประมาณประจำำ�ปีี
o มีีข้้อมููลรายละเอีียดสรุุปผลการใช้้จ่่ายงบประมาณ เช่่น ผลการใช้้จ่่ายงบประมาณ ปััญหา
อุุปสรรค ข้้อเสนอแนะ ผลสััมฤทธิ์์�ตามเป้้าหมาย เป็็นต้้น
o ใช้้รายงานผลการใช้้จ่่ายงบประมาณประจำำ�ปีี ของปีีที่่�ผ่่านมา (พ.ศ. 2562)
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ส่่วนที่่� 4

ตััวชี้้�วััดที่่� 9

ตััวชี้้�วััดที่่� 9

ส่่วนที่่� 4

ข้้อ

ข้้อมููล

รายละเอีียด / องค์์ประกอบ

o แสดงแผนการจััดซื้้�อจััดจ้้างหรืือแผนการจััดหาพััสดุุตามที่่�หน่่วยงานจะต้้องดำำ�เนิินการ
แผนการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
o21
ตามพระราชบััญญััติิการจััดซื้้�อจััดจ้้างและการบริิหารพััสดุุภาครััฐ พ.ศ. 2560
หรืือแผนการจััดหาพััสดุุ
o เป็็นข้้อมููลการจััดซื้้�อจััดจ้้างในปีี พ.ศ. 2563
ประกาศต่่าง ๆ เกี่่ย� วกัับ o แสดงประกาศตามที่่�หน่่วยงานจะต้้องดำำ�เนิินการตามพระราชบััญญััติิการจััดซื้้�อจััดจ้้างและ
o22 การจััดซื้้�อจััดจ้้างหรืือ การบริิหารพััสดุภุ าครััฐ พ.ศ. 2560 เช่่น ประกาศ เชิิญชวน ประกาศผลการจััดซื้้อ� จััดจ้้าง เป็็นต้้น
การจััดหาพััสดุุ
o เป็็นข้้อมููลการจััดซื้้�อจััดจ้้างในปีี พ.ศ. 2563
o แสดงสรุุปผลการจััดซื้้�อจััดจ้้างของหน่่วยงาน ตามแบบฟอร์์ม สขร.1
สรุุปผลการจััดซื้้อ�  จััดจ้้าง
o จำำ�แนกข้้อมููลเป็็นรายเดืือน (กรณีีไม่่มีกี ารจััดซื้้อ� จััดจ้้างในรอบเดืือนใดให้้ระบุุว่า่ ไม่่มีกี ารจััดซื้้อ�
o23 หรืือการจััดหาพััสดุุ
จััดจ้้าง)
รายเดืือน
o เป็็นข้้อมููลการจััดซื้้�อจััดจ้้างในปีี พ.ศ. 2563
รายงานผลการจััดซื้้�อ o แสดงผลการจััดซื้้�อจััดจ้้างของหน่่วยงาน
o24 จััดจ้้าง หรืือการจััดหาพััสดุุ o เป็็นข้้อมููลตลอดระยะเวลาของปีี
ประจำำ�ปีี
o ใช้้ข้้อมููลการจััดซื้้�อจััดจ้้าง ของปีีที่่�ผ่่านมา (พ.ศ. 2562)
o แสดงนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารทรััพยากรบุุคคล ที่่�มีีจุุดมุ่่�งหมายหรืือวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อก่่อให้้เกิิดการบริิหารทรััพยากรบุุคคลที่่�มีีความโปร่่งใสและมีีคุุณธรรม
นโยบายการบริิหาร
o เป็็นนโยบายของผู้้บ� ริิหารสููงสุุดหรืือผู้้บ� ริิหารที่่�ได้้รัับมอบหมาย หรืือ นโยบายที่่�กำ�ห
ำ นดในนาม
o25
ทรััพยากรบุุคคล
ของหน่่วยงาน
o เป็็นนโยบายที่่�ยัังใช้้บัังคัับในหน่่วยงานในปีี พ.ศ. 2563
o แสดงการดำำ�เนิินการตามนโยบายการบริิหารทรััพยากรบุุคคล เช่่น การวางแผนกำำ�ลัังคน
การสรรหาคนดีีคนเก่่งเพื่่�อปฏิิบัติั ิงานตามภารกิิจของหน่่วยงาน การพััฒนาบุุคลากร 
(การพััฒนาบุุคลากร การสร้้างทางก้้าวหน้้าในสายอาชีีพ) การพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต การบรรจุุ
การดำำ�เนิินการตาม
และแต่่งตั้้�งบุุคลากรการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน การส่่งเสริิมจริิยธรรมและรัักษาวิินััยของ
o26 นโยบายการบริิหาร
บุุคลากรในหน่่วยงาน เป็็นต้้น
ทรััพยากรบุุคคล
o เป็็นการดำำ�เนิินการที่่�มีีความสอดรัับกัับนโยบายการบริิหารทรััพยากรบุุคคล ตามข้้อ O25
หรืือเป็็นไปตามกิิจกรรมที่่�อยู่่�ภายใต้้นโยบายการบริิหารทรััพยากรบุุคคล ตามข้้อ O25
o เป็็นการดำำ�เนิินการที่่�ยัังใช้้บัังคัับในหน่่วยงานในปีี พ.ศ. 2563
o หลัักเกณฑ์์การสรรหาและคััดเลืือกบุุคลากร 
o หลัักเกณฑ์์การบรรจุุและแต่่งตั้้�งบุุคลากร 
หลัักเกณฑ์์การบริิหาร
o หลัักเกณฑ์์การพััฒนาบุุคลากร 
o27 และพััฒนาทรััพยากร
o หลัักเกณฑ์์การประเมิินผลการปฏิิบัติั ิงานบุุคลากร 
บุุคคล
o หลัักเกณฑ์์การให้้คุุณให้้โทษและการสร้้างขวััญกำำ�ลัังใจ 
o เป็็นหลัักเกณฑ์์ที่่�ยัังใช้้บัังคัับในหน่่วยงานในปีี พ.ศ. 2563
o แสดงผลการบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคล 
รายงานผลการบริิหาร
o มีีข้้อมููลรายละเอีียดของการดำำ�เนิินการ เช่่น ผลการดำำ�เนิินการตามนโยบายการบริิหาร
o28 และพััฒนาทรััพยากร
ทรััพยากรบุุคคล ผลการวิิเคราะห์์การบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคล เป็็นต้้น
บุุคคลประจำำ�ปีี
o ใช้้ข้้อมููลผลการบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคล ของปีีที่่�ผ่่านมา (พ.ศ. 2562)
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ข้้อ

o29

o30

o31

o32

o33

ข้้อมููล

รายละเอีียด / องค์์ประกอบ

o แสดงคู่่�มืือหรืือแนวทางการดำำ�เนิินการต่่อเรื่่อ� งร้้องเรีียนที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการทุุจริิตของเจ้้าหน้้าที่่�
ของหน่่วยงาน
แนวปฏิิบััติิการจััดการ o มีีข้้อมููลรายละเอีียดของการปฏิิบััติิงาน เช่่น รายละเอีียดวิิธีีการที่่�บุุคคลภายนอกจะทำำ�การ
เรื่่�องร้้องเรีียนการทุุจริิต ร้้องเรีียน รายละเอีียดขั้้น� ตอน หรืือวิิธีกี ารในการจััดการต่่อเรื่่อ� งร้้องเรีียน ส่่วนงานที่่�
รัับผิิดชอบ ระยะเวลาดำำ�เนิินการ เป็็นต้้น
o เป็็นแนวปฏิิบัติั ิที่่�ใช้้บัังคัับในหน่่วยงานครอบคลุุมปีี พ.ศ. 2563
o แสดงช่่องทางที่่�บุุคคลภายนอกสามารถแจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับการทุุจริิตของเจ้้าหน้้าที่่�
ช่่องทางแจ้้งเรื่่�อง
ของหน่่วยงานผ่่านทางเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ต
ร้้องเรีียนการทุุจริิต
o สามารถเชื่่�อมโยงไปยัังช่่องทางข้้างต้้นได้้จากเว็็บไซต์์หลัักของหน่่วยงาน
o แสดงข้้อมููลสถิิติิเรื่่�องร้้องเรีียนการทุุจริิตของเจ้้าหน้้าที่่�ของหน่่วยงาน
ข้้อมููลเชิิงสถิิติิเรื่่�อง
o มีีข้้อมููลความก้้าวหน้้าการจััดการเรื่่�องร้้องเรีียน เช่่น จำำ�นวนเรื่่�องร้้องเรีียน
ร้้องเรีียนการทุุจริิต
เรื่่�องที่่�ดำ�ำ เนิินการแล้้วเสร็็จ เรื่่�องที่่�อยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการ เป็็นต้้น (กรณีีไม่่มีีเรื่่�องร้้องเรีียน
ประจำำ�ปีี
ให้้ระบุุไม่่มีีเรื่่�องร้้องเรีียน)
o เป็็นข้้อมููลเรื่่�องร้้องเรีียนการทุุจริิตของเจ้้าหน้้าที่่�ของหน่่วยงานในปีี พ.ศ. 2563
o แสดงช่่องทางที่่�บุุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิิดเห็็นต่่อการดำำ�เนิินงานตามอำำ�นาจ
ช่่องทางการรัับฟััง
หน้้าที่่� หรืือภารกิิจของหน่่วยงาน ผ่่านทางเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ต
ความคิิดเห็็น
o สามารถเชื่่�อมโยงไปยัังช่่องทางข้้างต้้นได้้จากเว็็บไซต์์หลัักของหน่่วยงาน
o แสดงการดำำ�เนิินการหรืือกิิจกรรมที่่�แสดงถึึงการเปิิดโอกาสให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียได้้มีี
การเปิิดโอกาสให้้เกิิด ส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินงานตามภารกิิจของหน่่วยงาน เช่่น ร่่วมวางแผน ร่่วมดำำ�เนิินการ 
การมีีส่่วนร่่วม
ร่่วมแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น หรืือ ร่่วมติิดตามประเมิินผล เป็็นต้้น
o เป็็นการดำำ�เนิินการในปีี พ.ศ. 2563

สำำ�นัักพััฒนาและส่่งเสริิมธรรมาภิิบาล
สำำ�นัักงาน ป.ป.ช.
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ส่่วนที่่� 4

ตััวชี้้�วััดที่่� 9

10

ประเมิินการเผยแพร่่ข้้อมููลที่่�เป็็นปััจจุุบัันบนเว็็บไซต์์ของหน่่วยงานเพื่่�อเปิิดเผย
การดำำ�เนิินการต่่างๆ ของหน่่วยงานให้้สาธารณชนได้้รัับทราบ ใน 2 ประเด็็น คืือ
ตััวชี้้�วััดที่่�
1. การดำำ�เนิินการเพื่่�อป้้องกัันการทุุจริิต
2. มาตรการภายในเพื่่�อป้้องกัันการทุุจริิต
การป้้องกัันการทุุจริต
ิ
ซึ่่�งเป็็นการแสดงให้้เห็็นถึึงความมุ่่�งมั่่�นตั้้�งใจของหน่่วยงานที่่�จะป้้องกัันการทุุจริิต
ในหน่่วยงานให้้ลดน้้อยลง โดยการจััดทำำ�มาตรการส่่งเสริิมความโปร่่งใสและกำำ�กัับ
ติิดตามการนำำ�ไปสู่่�การปฏิิบััติิอย่่างเป็็นรููปธรรม

ส่่วนที่่� 4

ข้้อแนะนำำ�ในการดำำ�เนิินการเพื่่�อยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส
ตามตััวชี้้�วัดที่
ั ่� 10 (ข้้อคำำ�ถาม o34 - o43)

ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การประเมิิน ITA ในตััวชี้้�วััดที่่� 10 ในเรื่่�องมาตรการภายในเพื่่�อป้้องกััน
การทุุจริิต (ตััวชี้้�วััดย่่อยที่่� 10.2) ได้้มีีการเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลที่่�หน่่วยงานต้้องเปิิดเผย ซึ่่�งจากเดิิมกำำ�หนดไว้้ใน
ข้้อ o42 - o48  เหลืือเพีียง ข้้อ o42 - o43 โดยมีีรายละเอีียดของข้้อมููลที่่�ต้้องเปิิดเผย ดัังนี้้�
ข้้อ o42 หน่่วยงานต้้องจััดทำำ�สรุุปผลการวิิเคราะห์์ผลการประเมิินในปีีที่่�ผ่่านมา และต้้องจััดทำำ�มาตรการ
ภายในเพื่่�อกำำ�หนดแนวปฏิิบััติิในการส่่งเสริิมคุุณธรรมและความโปร่่งใสของหน่่วยงานให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น และเปิิดเผย
ผ่่านทางเว็็บไซต์์
ข้้อ o43 หน่่วยงานต้้องกำำ�กัับติิดตามการดำำ�เนิินงานตามมาตรการภายในในการส่่งเสริิมคุุณธรรมและความ
โปร่่งใสของหน่่วยงาน โดยการจััดทำำ�สรุุปผลการดำำ�เนิินงาน/การปฏิิบััติิตามมาตรการที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ตามข้้อ o42
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นควรดำำ�เนิินการเพื่่�อยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส
ตามตััวชี้้�วััดที่่� 10 ดัังแนวทางต่่อไปนี้้�
1. วิิเคราะห์์ผลการประเมิิน ITA และจััดทำำ�มาตรการเพื่่�อส่่งเสริิมคุุณธรรมและความโปร่่งใสของหน่่วยงาน
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องจััดให้้มีีการประชุุมซัักซ้้อมความเข้้าใจภายในองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
เกี่่�ยวกัับแนวทางการดำำ�เนิินงานเพื่่�อเตรีียมความพร้้อมก่่อนการประเมิิน ITA
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ต้้องนำำ�ผลการประเมิิน ITA ในปีีที่่ผ่� า่ นมาของตน มาวิิเคราะห์์แนวทางการปรัับปรุุง
และพััฒนาตนเอง เช่่น ประเด็็นที่่�เป็็นข้้อบกพร่่องหรืือจุุดอ่่อนที่่�จะต้้องแก้้ไขโดยเร่่งด่่วน หรืือประเด็็นที่่�จะต้้องพััฒนา
ให้้ดีีขึ้้�น
จััดทำำ�มาตรการภายในสำำ�หรัับหน่่วยงานของตน เพื่่�อกำำ�หนดแนวปฏิิบััติิในการส่่งเสริิมคุุณธรรมและ
ความโปร่่งใสของหน่่วยงานให้้ดีีขึ้้�น
มีีการติิดตามการดำำ�เนิินงานตามมาตรการภายในในการส่่งเสริิมคุุณธรรมและความโปร่่งใสของหน่่วยงาน
(นำำ�มาตรการที่่�กำ�ห
ำ นดไปสู่่�การปฏิิบัติั )ิ  จััดทำำ�สรุปผลก
ุ
ารดำำ�เนิินงาน ปััญหาและอุุปสรรค ข้้อเสนอแนะจากการดำำ�เนิินงาน
เป็็นต้้น
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2. พััฒนาระบบเว็็บไซต์์ / เพิ่่�มศัักยภาพบุุคลากรในการดููแลระบบ
จััดสรรงบประมาณพััฒนาเว็็บไซต์์องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ให้้มีีความพร้้อมในการเปิิดเผยข้้อมููล 
และสามารถเผยแพร่่ข้้อมููลได้้อย่่างเป็็นปััจจุุบััน รวดเร็็ว
จััดโครงการเพื่่�อพััฒนาทัักษะ ความรู้้�ความสามารถของบุุคลากรให้้มีีความสามารถในการปรัับปรุุงระบบ
เว็็บไซต์์องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวดเร็็ว ทัันสมััย
จััดให้้มีีบุุคลากรในการดููแลเว็็บไซต์์องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เปิิดเผยข้้อมููลต่่อสาธารณะ
ให้้เป็็นปััจจุุบััน ตามข้้อคำำ�ถามที่่�ระบุุในตััวชี้้�วััดที่่� 9 และถึึงตััวชี้้�วััดที่่� 10 ให้้ครบถ้้วน
3. ผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�นต้้องกำำ�กัับดููแล และกวดขัันให้้มีีการดำำ�เนิินการตามแนวทางปฏิิบััติิที่่�ระบุุไว้้ในตััวชี้้�วััดที่่� 1
ถึึงตััวชี้้�วััดที่่� 10
4. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องเปิิดเผยข้้อมููลรายละอีียดตามข้้อคำำ�ถาม o34 - o43 บนเว็็บไซต์์ขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นให้้เป็็นปััจุุบััน

ข้้อ

ข้้อมููล

รายละเอีียด / องค์์ประกอบ

o แสดงการแสดงเจตนารมณ์์หรืือคำำ�มั่่�นว่่าจะปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�และบริิหารหน่่วยงานอย่่างซื่่�อสััตย์์
สุุจริิต โปร่่งใสและเป็็นไปตามหลัักธรรมาภิิบาล 
o ดำำ�เนิินการโดยผู้้�บริิหารสููงสุุดคนปััจจุบัุ ันของหน่่วยงาน
o แสดงการดำำ�เนิินการหรืือกิิจกรรมที่่�แสดงถึึงการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�บริิหารสููงสุุดคนปััจจุุบััน
การมีีส่่วนร่่วมของ
o เป็็นการดำำ�เนิินการหรืือกิิจกรรมที่่�แสดงให้้เห็็นถึึงการให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการปรัับปรุุง พััฒนา
o35 ผู้้�บริิหาร
และส่่งเสริิมหน่่วยงานด้้านคุุณธรรมและโปร่่งใส 
o เป็็นการดำำ�เนิินการในปีี พ.ศ. 2563
o แสดงผลการประเมิินความเสี่่�ยงของการดำำ�เนิินงานหรืือการปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�ที่่�อาจก่่อให้้เกิิด
การทุุจริิตหรืือก่่อให้้เกิิดการขััดกัันระหว่่างผลประโยชน์์ส่่วนตนกัับผลประโยชน์์ส่่วนรวมของ
การประเมิินความเสี่่�ยง หน่่วยงาน
o36
การทุุจริิตประจำำ�ปีี
o มีีข้้อมููลรายละเอีียดของผลการประเมิิน เช่่น เหตุุการณ์์ความเสี่่ย� งและระดัับของความเสี่่ย� ง
มาตรการและการดำำ�เนิินการในการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง เป็็นต้้น
o เป็็นการดำำ�เนิินการในปีี พ.ศ. 2563
o แสดงการดำำ�เนิินการหรืือกิิจกรรมที่่�แสดงถึึงการจััดการความเสี่่ย� งของการดำำ�เนิินงานในกรณีี
ที่่�อาจก่่อให้้เกิิดการทุุจริิตหรืือก่่อให้้เกิิดการขััดกัันระหว่่างผลประโยชน์์ส่ว่ นตนกัับผลประโยชน์์
การดำำ�เนิินการเพื่่�อจััดการ ส่่วนรวมของหน่่วยงาน
o37
ความเสี่่ย� งการทุุจริิต
o เป็็นกิิจกรรมหรืือการดำำ�เนิินการที่่�สอดคล้้องกัับมาตรการหรืือการดำำ�เนิินการเพื่่�อบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยงตามข้้อ o36
o เป็็นการดำำ�เนิินการในปีี พ.ศ. 2563
o แสดงการดำำ�เนิินการหรืือกิิจกรรมที่่�แสดงถึึงการเสริิมสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรให้้เจ้้าหน้้าที่่�
การเสริิมสร้้างวััฒนธรรม
o38
ของหน่่วยงานมีีทััศนคติิ ค่่านิิยม ในการปฏิิบััติิงานอย่่างซื่่�อสััตย์์สุจุ ริิต อย่่างชััดเจน
องค์์กร
o เป็็นการดำำ�เนิินการในปีี พ.ศ. 2563
เจตจำำ�นงสุุจริิตของ
o34 ผู้้�บริิหาร

สำำ�นัักพััฒนาและส่่งเสริิมธรรมาภิิบาล
สำำ�นัักงาน ป.ป.ช.
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ส่่วนที่่� 4

ตััวชี้้�วััดที่่� 10

ตััวชี้้�วััดที่่� 10
ข้้อ

o39

ข้้อมููล
แผนปฏิิบััติิการป้้องกััน
การทุุจริิตประจำำ�ปีี

รายงานการกำำ�กับั ติิดตาม
การดำำ�เนิินการป้้องกััน
o40
การทุุจริิตประจำำ�ปีี
รอบ 6 เดืือน

ส่่วนที่่� 4

o41

รายงานผลการดำำ�เนิินการ
ป้้องกัันการทุุจริิตประจำำ�ปีี

มาตรการส่่งเสริิมคุุณธรรม
o42 และความโปร่่งใสภายใน
หน่่วยงาน

การดำำ�เนิินการตาม
มาตรการส่่งเสริิมคุุณธรรม
o43
และความโปร่่งใสภายใน
หน่่วยงาน

รายละเอีียด / องค์์ประกอบ
o แสดงแผนปฏิิบััติิการที่่�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อป้้องกัันการทุุจริิตหรืือพััฒนาด้้านคุุณธรรมและ
ความโปร่่งใสของหน่่วยงาน ที่่�มีีระยะ 1 ปีี
o ระยะเวลาของแผนจะต้้องเป็็นประจำำ�ปี พ
ี .ศ. 2563
o มีีข้้อมููลรายละเอีียดของแผนฯ เช่่น โครงการ กิิจกรรม งบประมาณ ช่่วงเวลาดำำ�เนิินการ 
เป็็นต้้น
o แสดงความก้้าวหน้้าในการดำำ�เนิินงานตามแผนปฏิิบััติิการป้้องกัันการทุุจริิตประจำำ�ปีี
o เป็็นข้้อมููลในระยะเวลา 6 เดืือนแรกของแผนปฏิิบัติั ิการป้้องกัันการทุุจริิตประจำำ�ปีี
o มีีข้้อมููลรายละเอีียดความก้้าวหน้้า เช่่น ความก้้าวหน้้าการดำำ�เนิินการแต่่ละโครงการ/
กิิจกรรม รายละเอีียดงบประมาณที่่�ใช้้ดำำ�เนิินงาน เป็็นต้้น
o แสดงผลการดำำ�เนิินงานตามแผนปฏิิบััติิการป้้องกัันการทุุจริิตประจำำ�ปีี
o เป็็นข้้อมููลตลอดระยะเวลาของแผนปฏิิบััติิการป้้องกัันการทุุจริิตประจำำ�ปีี
o มีีข้้อมููลรายละเอีียดสรุุปผลการดำำ�เนิินการ เช่่น ผลการดำำ�เนิินการโครงการหรืือกิิจกรรม
ผลการใช้้จ่่ายงบประมาณ ปััญหา อุุปสรรค ข้้อเสนอแนะ ผลสััมฤทธิ์์�ตามเป้้าหมาย เป็็นต้้น
o ใช้้รายงานผลดำำ�เนิินการของปีีที่่�ผ่่านมา (พ.ศ. 2562)
o แสดงการวิิเคราะห์์ผลการประเมิินฯ ในปีีที่่�ผ่่านมา (ปีี พ.ศ. 2562)
o มีีข้้อมููลรายละเอีียดการวิิเคราะห์์ เช่่น ประเด็็นที่่�เป็็นข้้อบกพร่่องหรืือจุุดอ่่อนที่่�จะต้้องแก้้ไข
โดยเร่่งด่่วน ประเด็็นที่่�จะต้้องพััฒนาให้้ดีีขึ้น้� แนวทางการนำำ�ผลการวิิเคราะห์์ไปสู่่�การปฏิิบัติั ขิ อง
หน่่วยงาน เป็็นต้้น
o มีีมาตรการเพื่่�อขัับเคลื่่�อนการส่่งเสริิมคุุณธรรมและความโปร่่งใสภายในหน่่วยงานให้้ดีีขึ้้�น
ซึ่่�งสอดคล้้องตามผลการวิิเคราะห์์ฯ โดยมีีรายละเอีียดต่่างๆ เช่่น การกำำ�หนดผู้้�รัับผิิดชอบหรืือ
ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง การกำำ�หนดขั้้�นตอนหรืือวิิธีีการปฏิิบัติั ิ การกำำ�หนดแนวทางการกำำ�กัับติิดตามให้้
นำำ�ไปสู่่�การปฏิิบััติิและการรายงานผล เป็็นต้้น
o เป็็นการดำำ�เนิินการในปีี พ.ศ. 2563
o แสดงผลการดำำ�เนิินการตามมาตรการเพื่่�อส่่งเสริิมคุุณธรรมและความโปร่่งใสภายในหน่่วยงาน
o มีีข้้อมููลรายละเอีียดการนำำ�มาตรการเพื่่�อส่่งเสริิมคุุณธรรมและความโปร่่งใสภายในหน่่วยงาน
ในข้้อ o42 ไปสู่่�การปฏิิบััติิอย่่างเป็็นรููปธรรม
o เป็็นการดำำ�เนิินการในปีี พ.ศ. 2563

การที่่�องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นจะสามารถเปิิดเผยข้้อมููลบนเว็็บไซต์์ได้้ครบถ้้วนตามที่่�ระบุุไว้้ใน
ตััวชี้้�วััดที่่� 9 และตััวชี้้�วััดที่่� 10 ได้้ครบถ้้วนทุุกประเด็็น องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องปฏิิบััติิตาม
แนวทางการดำำ�เนิินงานที่่�ได้้นำำ�เสนอไว้้ตามตััวชี้้�วััดที่่� 1 ถึึงตััวชี้้�วััดที่่� 10
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ส่่วนที่่� 5

ที่่�

จังหวัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

กระบี่่�
กำำ�แพงเพชร

กาญจนบุุรีี

กาฬสิินธุ์์�
ขอนแก่่น

ชลบุุรีี
ชััยภููมิิ

เชีียงใหม่่

อ�ำเภอ
เมืืองกระบี่่�
คลองขลุุง
คลองขลุุง
ปางศิิลาทอง
พรานกระต่่าย
บ่่อพลอย
ห้้วยกระเจา
พนมทวน
ท่่าม่่วง
บ่่อพลอย
ห้้วยเม็็ก
พล
ภููเวีียง
ภููเวีียง
ภููผาม่่าน
เกาะจัันทร์์
พนััสนิิคม
เมืืองชััยภููมิิ
เมืืองชััยภููมิิ
แก้้งคร้้อ
แม่่ออน
แม่่วาง
ไชยปราการ
แม่่วาง
แม่่ออน
ฮอด
สัันทราย

หน่่วยงาน
เทศบาลเมืืองกระบี่่�
เทศบาลตำำ�บลท่่ามะเขืือ
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลคลองขลุุง
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลหิินดาต
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลห้้วยยั้้�ง
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบ่่อพลอย
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลดอนแสลบ
เทศบาลตำำ�บลรางหวาย
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้้านใหม่่
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลหนองกร่่าง
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลโนนสะอาด
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลลอมคอม
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้้านเรืือ
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลนาหว้้า
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลภููผาม่่าน
เทศบาลตำำ�บลท่่าบุุญมีี
เทศบาลตำำ�บลกุุฏโง้้ง
เทศบาลตำำ�บลลาดใหญ่่
เทศบาลเมืืองชััยภููมิิ
เทศบาลตำำ�บลแก้้งคร้้อ
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลห้้วยแก้้ว
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลทุ่่�งรวงทอง
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลแม่่ทะลบ
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลแม่่วิิน
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลทาเหนืือ
เทศบาลตำำ�บลบ่่อหลวง
เทศบาลตำำ�บลสัันนาเม็็ง

คะแนน

ระดัับ

93.74
91.54
91
90.84
90.05
93.4
93.18
92.41
92.02
90.96
91.05
93.62
92.23
91.31
90.01
94.95
92.27
94.48
93.79
90.24
96.78
94.68
91.52
91.5
91.35
90.13
90.05

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
AA
A
A
A
A
A
A

สำำ�นัักพััฒนาและส่่งเสริิมธรรมาภิิบาล
สำำ�นัักงาน ป.ป.ช.
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ส่่วนที่่� 5

องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่น
�่ ที่่มีี
� ผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส
ในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ (ITA) ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตั้้�งแต่่ 90 คะแนนขึ้้�นไป

ส่่วนที่่� 5

ที่่�
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

42

จัังหวััด

อำำ�เภอ

เวีียงชััย
เชีียงของ
เทิิง
แม่่จััน
เชีียงของ
พาน
เมืืองเชีียงราย
เชีียงราย
แม่่จััน
เวีียงเชีียงรุ้้�ง
เมืืองเชีียงราย
แม่่ลาว
เชีียงแสน
เวีียงชััย
ห้้วยยอด
ตรััง
ย่่านตาขาว
ตราด
เขาสมิิง
ตาก
เมืืองตาก
เมืืองนครปฐม
เมืืองนครปฐม
บางเลน
บางเลน
นครปฐม
บางเลน
เมืืองนครปฐม
บางเลน
นครพนม
เรณููนคร
นครราชสีีมา เสิิงสาง
นครศรีีธรรมราช นาบอน
นครสวรรค์์ ตากฟ้้า
ปากเกร็็ด
ไทรน้้อย
บางใหญ่่
นนทบุุรีี
บางใหญ่่
เมืืองนนทบุุรีี
นราธิิวาส
สุุไหงโก-ลก

หน่่วยงาน
เทศบาลตำำ�บลดอนศิิลา
เทศบาลตำำ�บลเวีียง
เทศบาลตำำ�บลเวีียงเทิิง
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลป่่าตึึง
เทศบาลตำำ�บลบุุญเรืือง
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลดอยงาม
เทศบาลตำำ�บลนางแล
เทศบาลตำำ�บลแม่่จััน
เทศบาลตำำ�บลบ้้านเหล่่า
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลรอบเวีียง
เทศบาลตำำ�บลแม่่ลาว
เทศบาลตำำ�บลโยนก
เทศบาลตำำ�บลสิิริิเวีียงชััย
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลในเตา
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลหนองบ่่อ
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลท่่าโสม
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลหนองบััวเหนืือ
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลวัังเย็็น
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลสนามจัันทร์์
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลนราภิิรมย์์
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลไผ่่หููช้้าง
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลนิิลเพชร
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลลำำ�พยา
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลหิินมููล
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลนางาม
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลกุุดโบสถ์์
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลแก้้วแสน
เทศบาลตำำ�บลอุุดมธััญญา
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลอ้้อมเกร็็ด
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลทวีีวััฒนา
เทศบาลตำำ�บลเสาธงหิิน
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบางแม่่นาง
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบางกร่่าง
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลมููโนะ

คะแนน

ระดัับ

97.31
96.44
95.97
94.89
93.52
93.15
92.62
92.21
92.13
92.04
91.46
90.79
90.47
91.36
90.38
93.8
93.25
96.04
93.77
92.58
92.04
91.24
90.9
90.63
91.59
93.44
93.25
92.24
95.29
92.17
91.85
91.19
90.59
93.08

AA
AA
AA
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
AA
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
AA
A
A
A
A
A

แนวทางการยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่ (ITA)
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จัังหวััด

62
63
64
น่่าน
65
66
67
บึึงกาฬ
68
บุุรีีรััมย์์
69
70
71
ปทุุมธานีี
72
73
74 ประจวบคีีรีขัี ันธ์์
75
76
ปราจีีนบุุรีี
77
78
79
80
81
ปััตตานีี
82
83
84
85
86
87
88
89
90 พระนครศรีีอยุุธยา
91
92
93
94
95

อำำ�เภอ
ทุ่่�งช้้าง
ภููเพีียง
เวีียงสา
เวีียงสา
ทุ่่�งช้้าง
เซกา
หนองกี่่�
สามโคก
เมืืองปทุุมธานีี
ลาดหลุุมแก้้ว
ธััญบุุรีี
คลองหลวง
สามร้้อยยอด
ประจัันตคาม
เมืืองปราจีีนบุุรีี
กบิินทร์์บุุรีี
ประจัันตคาม
หนองจิิก
ยะหริ่่�ง
โคกโพธิ์์�
ยะรััง
สายบุุรีี
ยะหริ่่�ง
บางปะหััน
ลาดบััวหลวง
บางไทร
เสนา
ผัักไห่่
บ้้านแพรก
ภาชีี
วัังน้้อย
บางปะอิิน
พระนครศรีีอยุุธยา
พระนครศรีีอยุุธยา

หน่่วยงาน
เทศบาลตำำ�บลทุ่่�งช้้าง
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลฝายแก้้ว
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลไหล่่น่่าน
เทศบาลตำำ�บลเวีียงสา
เทศบาลตำำ�บลงอบ
เทศบาลตำำ�บลท่่าสะอาด
เทศบาลตำำ�บลศาลเจ้้าพ่่อขุุนศรีี
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลท้้ายเกาะ
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้้านฉาง
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลลาดหลุุมแก้้ว
เทศบาลนครรัังสิิต
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลคลองสาม
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลไร่่เก่่า
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลคำำ�โตนด
องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดปราจีีนบุุรีี
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลวัังท่่าช้้าง
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลเกาะลอย
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลคอลอตัันหยง
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลหนองแรต
เทศบาลตำำ�บลมะกรููด
เทศบาลตำำ�บลยะรััง
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลกะดุุนง
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลตาลีีอายร์์
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้้านขล้้อ
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลหลัักชััย
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้้านม้้า
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลดอนทอง
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลนาคูู
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลคลองน้้อย
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลโคกม่่วง
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลวัังน้้อย
เทศบาลตำำ�บลตลาดเกรีียบ
องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
เทศบาลเมืืองอโยธยา

คะแนน

ระดัับ

94.26
91.66
91.15
90.4
90.23
92.02
93.3
92.55
91.93
91.68
90.88
90.15
91.09
95.35
94.04
92.72
92.65
94.07
92.37
92.28
91.75
90.41
90.31
92.9
92.72
92.13
91.62
90.57
90.46
90.41
90.37
90.26
90.18
90.02

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
AA
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

สำำ�นัักพััฒนาและส่่งเสริิมธรรมาภิิบาล
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ส่่วนที่่� 5

ที่่�

ส่่วนที่่� 5

ที่่�

จัังหวััด

อำำ�เภอ

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

พะเยา
พัังงา
พััทลุุง
พิิจิิตร

ภููซาง
ตะกั่่�วทุ่่�ง
ศรีีนคริินทร์์
บึึงนาราง
นครไทย
บางกระทุ่่�ม
บ้้านแหลม
บ้้านลาด
บ้้านลาด
เมืืองเพชรบุุรีี
ชะอำำ�
เขาย้้อย
เมืืองแพร่่
สููงเม่่น
เด่่นชััย
เมืืองแม่่ฮ่่องสอน
เมืืองยโสธร
คำำ�เขื่่�อนแก้้ว
เมืืองยะลา
รามััน
เมืืองยะลา
เมืืองระยอง
บ้้านค่่าย
แกลง
ปากท่่อ
ลำำ�สนธิิ
ชััยบาดาล
เมืืองลพบุุรีี
ชััยบาดาล
เมืืองลพบุุรีี
เมืืองลพบุุรีี
พััฒนานิิคม
ท่่าหลวง
ลำำ�สนธิิ
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พิิษณุุโลก

เพชรบุุรีี

แพร่่
แม่่ฮ่่องสอน
ยโสธร
ยะลา

ระยอง
ราชบุุรีี

ลพบุุรีี

หน่่วยงาน
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลทุ่่�งกล้้วย
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลกระโสม
เทศบาลตำำ�บลบ้้านนา
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลห้้วยแก้้ว
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลน้ำำ��กุ่่�ม
เทศบาลตำำ�บลสนามคลีี
เทศบาลตำำ�บลบ้้านแหลม
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลถ้ำำ�ร
� งค์์
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลท่่าช้้าง
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลต้้นมะม่่วง
เทศบาลตำำ�บลบางเก่่า
เทศบาลตำำ�บลเขาย้้อย
องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดแพร่่
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้้านปง
เทศบาลตำำ�บลปงป่่าหวาย
องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน
องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดยโสธร
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลโพนทััน
เทศบาลนครยะลา
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบาโงย
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบัันนัังสาเรง
เทศบาลตำำ�บลเชิิงเนิิน
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลหนองบััว
เทศบาลตำำ�บลเนิินฆ้้อ
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลห้้วยยางโทน
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลเขารวก
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลห้้วยหิิน
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลโพธิ์์�เก้้าต้้น
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลเขาแหลม
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลพรหมมาสตร์์
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลโคกลำำ�พาน
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลชอนน้้อย
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลท่่าหลวง
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลเขาน้้อย

คะแนน

ระดัับ

90.22
90.34
93.39
91.27
92.22
90.28
95.45
93.99
93.65
92.49
92
90.48
96.03
93.82
91.49
91.67
93.2
91.55
92.51
91.17
90.14
92.86
90.44
90.39
90.35
95.47
95.46
95.43
95.17
93.26
92.33
91.66
91.44
91.26

A
A
A
A
A
A
AA
A
A
A
A
A
AA
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
AA
AA
AA
AA
A
A
A
A
A
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130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

จัังหวััด

ลำำ�พููน

สกลนคร

สงขลา
สมุุทรสงคราม
สระแก้้ว
สระบุุรีี
สิิงห์์บุรีุ ี

อำำ�เภอ
ทุ่่�งหััวช้้าง
เมืืองลำำ�พููน
เมืืองลำำ�พููน
บ้้านโฮ่่ง
ป่่าซาง
ลี้้�
แม่่ทา
ป่่าซาง
เมืืองลำำ�พููน
แม่่ทา
บ้้านโฮ่่ง
ลี้้�
ลี้้�
เวีียงหนองล่่อง
แม่่ทา
ทุ่่�งหััวช้้าง
ป่่าซาง
เมืืองลำำ�พููน
อากาศอำำ�นวย
อากาศอำำ�นวย
นิิคมน้ำำ��อููน
วานรนิิวาส
วานรนิิวาส
หาดใหญ่่
คลองหอยโข่่ง
สะบ้้าย้้อย
สะเดา
เมืืองสมุุทรสงคราม
เมืืองสระแก้้ว
มวกเหล็็ก
อิินทร์์บุุรีี
อิินทร์์บุรีุ ี
ค่่ายบางระจััน
พรหมบุุรีี

หน่่วยงาน
เทศบาลตำำ�บลทุ่่�งหััวช้้าง
เทศบาลตำำ�บลป่่าสััก
เทศบาลตำำ�บลริิมปิิง
เทศบาลตำำ�บลศรีีเตี้้�ย
เทศบาลตำำ�บลป่่าซาง
เทศบาลตำำ�บลก้้อ
เทศบาลตำำ�บลทากาศ
เทศบาลตำำ�บลม่่วงน้้อย
เทศบาลเมืืองลำำ�พููน
เทศบาลตำำ�บลทากาศเหนืือ
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลป่่าพลูู
เทศบาลตำำ�บลแม่่ตืืน
เทศบาลตำำ�บลป่่าไผ่่
เทศบาลตำำ�บลวัังผาง
เทศบาลตำำ�บลทาปลาดุุก
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้้านปวง
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลท่่าตุ้้�ม
เทศบาลตำำ�บลเหมืืองจี้้�
เทศบาลตำำ�บลบะหว้้า
เทศบาลตำำ�บลอากาศอำำ�นวย
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลสุุวรรณคาม
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลขััวก่่าย
เทศบาลตำำ�บลคููสะคาม
เทศบาลนครหาดใหญ่่
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลคลองหลา
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลจะแหน
เทศบาลตำำ�บลปริิก
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้้านปรก
เทศบาลเมืืองสระแก้้ว
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลหนองย่่างเสืือ
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลงิ้้�วราย
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลอิินทร์์บุรีุ ี
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลคอทราย
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้้านแป้้ง

คะแนน

ระดัับ

98.82
98.32
96.23
94.89
94.58
94.05
93.43
93.42
92.84
92.65
92.65
92.54
92.18
91.89
91.79
90.9
90.78
90.09
95.52
93.07
92.01
91.13
90.39
94.74
91.71
91.68
90.74
93.48
93.36
90.1
98.73
95.25
91.48
91.43

AA
AA
AA
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
AA
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
AA
AA
A
A
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ส่่วนที่่� 5

ที่่�

ส่่วนที่่� 5

ที่่�
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

46

จัังหวััด
สิิงห์์บุรีุ ี

สุุพรรณบุุรีี

อุุดรธานีี

อุุตรดิิตถ์์

อำำ�เภอ
เมืืองสิิงห์์บุรีุ ี
พรหมบุุรีี
เมืืองสุุพรรณบุุรีี
เดิิมบางนางบวช
สามชุุก
เมืืองสุุพรรณบุุรีี
เมืืองสุุพรรณบุุรีี
อู่่�ทอง
ด่่านช้้าง
สองพี่่�น้้อง
เมืืองสุุพรรณบุุรีี
กู่่�แก้้ว
บ้้านดุุง
ตรอน
บ้้านโคก
ลัับแล
น้ำำ��ปาด
ท่่าปลา

หน่่วยงาน
องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดสิิงห์์บุุรีี
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้้านหม้้อ
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลสวนแตง
เทศบาลตำำ�บลหนองกระทุ่่�ม
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้้านสระ
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลดอนกำำ�ยาน
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลไผ่่ขวาง
เทศบาลตำำ�บลจรเข้้สามพััน
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลหนองมะค่่าโมง
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลหััวโพธิ์์�
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลศาลาขาว
เทศบาลตำำ�บลกู่่�แก้้ว
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลอ้้อมกอ
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลวัังแดง
เทศบาลตำำ�บลบ้้านโคก
เทศบาลตำำ�บลพระเสด็็จ
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้้านฝาย
เทศบาลตำำ�บลท่่าปลา

คะแนน

ระดัับ

91.42
90.78
95.25
94.38
94.24
94.15
93.09
92.73
91.63
91.53
90.05
91.3
90.53
93.35
92.03
90.48
90.28
90.26

A
A
AA
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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ภาคผนวก

ภาคผนวก
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ภาคผนวก

48
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก

50
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก

องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น
� ที่่ใ� ห้้ข้อ
้ คิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะต่่อการจััดทำ�ำ และพััฒนา
แนวทางการยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส
ในการดำำ�เนิินงานขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่น
�่ ประจำำ�ปีง
ี บประมาณ พ.ศ. 2563

1

อ.เมืืองกระบี่่�

2

อ.พนมทวน

3

อ.ห้้วยกระเจา

4

อ.ภููเวีียง

5
6
7
8

อ.เกาะจัันทร์์
อ.พนััสนิิคม
อ.เมืืองชััยภููมิิ
อ.เมืืองชััยภููมิิ

9
10
11
12
13
14
15
16

อ.เมืืองเชีียงราย
อ.เมืืองเชีียงราย
อ.เชีียงของ
อ.เชีียงของ
อ.เวีียงเชีียงรุ้้�ง
อ.เวีียงชััย
อ.แม่่จััน
อ.พาน

17

อ.เขาสมิิง

18

อ.เมืืองตาก

19
20
21
22
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อ.เมืืองนครปฐม
อ.เมืืองนครปฐม
อ.บางเลน
อ.บางเลน

กระบี่่�
เทศบาลเมืืองกระบี่่�
กาญจนบุุรีี
เทศบาลตำำ�บลรางหวาย
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล
ดอนแสลบ
ขอนแก่่น
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้้านเรืือ
ชลบุุรีี
เทศบาลตำำ�บลท่่าบุุญมีี
เทศบาลตำำ�บลกุุฏโง้้ง
เทศบาลตำำ�บลลาดใหญ่่
เทศบาลเมืืองชััยภููมิิ
เชีียงราย
เทศบาลตำำ�บลนางแล
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลรอบเวีียง
เทศบาลตำำ�บลเวีียง
เทศบาลตำำ�บลบุุญเรืือง
เทศบาลตำำ�บลบ้้านเหล่่า
เทศบาลตำำ�บลดอนศิิลา
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลป่่าตึึง
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลดอยงาม
ตราด
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลท่่าโสม
ตาก
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล
หนองบััวเหนืือ
นครปฐม
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลวัังเย็็น
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลสนามจัันทร์์
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลนราภิิรมย์์
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลไผ่่หููช้้าง

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

นครราชสีีมา
อ.เสิิงสาง
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลกุุดโบสถ์์
นครศรีีธรรมราช
อ.นาบอน
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลแก้้วแสน
นครสวรรค์์
อ.ตากฟ้้า
เทศบาลตำำ�บลอุุดมธััญญา
นราธิิวาส
อ.สุุไหงโก-ลก องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลมููโนะ
น่่าน
อ.ทุ่่�งช้้าง
เทศบาลตำำ�บลทุ่่�งช้้าง
บุุรีีรััมย์์
อ.หนองกี่่�
เทศบาลตำำ�บลศาลเจ้้าพ่่อขุุนศรีี
ปทุุมธานีี
อ.เมืืองปทุุมธานีี องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้้านฉาง
อ.สามโคก
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลท้้ายเกาะ
ปราจีีนบุุรีี
องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด
อ.เมืืองปราจีีนบุุรีี
ปราจีีนบุุรีี
อ.กบิินทร์์บุรีุ ี องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลวัังท่่าช้้าง
อ.ประจัันตคาม องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลคำำ�โตนด
อ.ประจัันตคาม องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลเกาะลอย
ปััตตานีี
อ.ยะหริ่่�ง
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลหนองแรต
อ.หนองจิิก
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลคอลอตัันหยง
พระนครศรีีอยุุธยา
อ.บางปะหััน องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้้านขล้้อ
พััทลุุง
อ.ศรีีนคริินทร์์ เทศบาลตำำ�บลบ้้านนา
พิิษณุุโลก
อ.นครไทย
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลน้ำำ�กุ่่�
� ม
เพชรบุุรีี
อ.ชะอำำ�
เทศบาลตำำ�บลบางเก่่า
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

สกลนคร
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล
อ.นิิคมน้ำำ��อููน
สุุวรรณคาม
อ.อากาศอำำ�นวย เทศบาลตำำ�บลอากาศอำำ�นวย
สงขลา
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล
อ.คลองหอยโข่่ง
คลองหลา
อ.สะบ้้าย้้อย องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลจะแหน
อ.หาดใหญ่่
เทศบาลนครหาดใหญ่่
สมุุทรสงคราม
อ.เมืือง
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้้านปรก
สมุุทรสงคราม
สระแก้้ว
อ.เมืืองสระแก้้ว เทศบาลเมืืองสระแก้้ว
สุุพรรณบุุรีี
อ.เดิิมบาง
เทศบาลตำำ�บลหนองกระทุ่่�ม
นางบวช
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล
อ.เมืืองสุุพรรณบุุรีี
ดอนกำำ�ยาน
อ.สามชุุก
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้้านสระ
อ.อู่่�ทอง
เทศบาลตำำ�บลจรเข้้สามพััน
อุุตรดิิตถ์์
อ.ตรอน
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลวัังแดง
อ.บ้้านโคก
เทศบาลตำำ�บลบ้้านโคก

หมายเหตุุ   สำำ�นัักงาน ป.ป.ช. ได้้จััดส่่งแบบสอบถามให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�มีีผลคะแนน ITA สููงที่่�สุุด 100
ลำำ�ดัับแรก  เพื่่�อให้้ข้้อคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะต่่อการจััดทำำ�คู่่�มืือแนวทางการยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมและ
ความโปร่่ ง ใสในการดำำ � เนิิ น งานขององค์์ กรปก ครองส่่ ว นท้้องถิ่่� น  ประจำำ �ปี ี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้้� ง นี้้�
มีีองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น จำำ�นวน 72 หน่่วยงานที่่�นำำ�ส่่งข้้อคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะกลัับมายัังสำำ�นัักงาน ป.ป.ช.

สำำ�นัักพััฒนาและส่่งเสริิมธรรมาภิิบาล
สำำ�นัักงาน ป.ป.ช.
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ภาคผนวก

41
42

แพร่่
อ.เมืืองแพร่่
องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดแพร่่
อ.สููงเม่่น
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้้านปง
ยโสธร
อ.เมืืองยโสธร องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดยโสธร
ยะลา
อ.เมืืองยะลา เทศบาลนครยะลา
ลพบุุรีี
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล
อ.เมืืองลพบุุรีี
พรหมมาสตร์์
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล
อ.เมืืองลพบุุรีี
โคกลำำ�พาน
อ.ชััยบาดาล
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลห้้วยหิิน
อ.ลำำ�สนธิิ
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลเขารวก
ลํําพููน
อ.เมืืองลำำ�พููน เทศบาลตำำ�บลป่่าสััก
อ.เมืืองลำำ�พููน เทศบาลตำำ�บลริิมปิิง
อ.เมืืองลำำ�พููน เทศบาลเมืืองลำำ�พููน
อ.เวีียงหนองล่่อง เทศบาลตำำ�บลวัังผาง
อ.แม่่ทา
เทศบาลตำำ�บลทากาศเหนืือ
อ.แม่่ทา
เทศบาลตำำ�บลทาปลาดุุก
อ.ทุ่่�งหััวช้้าง
เทศบาลตำำ�บลทุ่่�งหััวช้้าง
อ.บ้้านโฮ่่ง
เทศบาลตำำ�บลศรีีเตี้้�ย
อ.บ้้านโฮ่่ง
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลป่่าพลูู
อ.ลี้้�
เทศบาลตำำ�บลก้้อ
อ.ลี้้�
เทศบาลตำำ�บลแม่่ตืืน

Line @itas

ช่่องทางการติิดต่่อสื่่�อสารในการประเมิิน ITA
Scan QR Code หรืือค้้นหา Line ID พิิมพ์์ @itas
เพื่่�อเพิ่่�มเพื่่�อนและรัับข้้อมููลข่่าวสารอย่่างใกล้้ชิิด
พร้้อมตอบข้้อคำำ�ถามที่่�ท่่านสงสััยเกี่่�ยวกัับ

ติิดตามข่่าวสารการประเมิิน
www.nacc.go.th
www.facebook.com/ita.nacc

เข้้าสู่่�ระบบการประเมิิน
www.itas.nacc.go.th

มีีข้้อสงสััยเกี่่�ยวกัับขั้้�นตอนการประเมิิน
โปรดติิดต่่อหมายเลข
0 2528 4800
ต่่อ 7138 7141 7142

จััดทำำ�โดย
กลุ่่�มส่่งเสริิมธรรมาภิิบาลองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
สำำ�นัักพััฒนาและส่่งเสริิมธรรมาภิิบาล
สำำ�นัักงานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริติ แห่่งชาติิ (สำำ�นัักงาน ป.ป.ช.)
361 ถนนนนทบุุรีี ตำำ�บลท่่าทราย อำำ�เภอเมืืองนนทบุุรีี จัังหวััดนนทบุุรีี 11000

สำนักพัฒนาและสงเสริมธรรมาภิบาล
สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
361 ถนนนนทบุรี ตำบลทาทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สายดวน 1205
www.nacc.go.th

