


 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(Integrity and transparency Assessment: ITA) 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 

ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 22 กันยายน 2561                                                                              

คํานํา 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ถูกกําหนดเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซ่ึงถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและ    
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐ
ทั่วประเทศจะต้องดําเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและ
แนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม
โดยเม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือ
และเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางการประเมินและเคร่ืองมือการประเมินตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 

 ต่อมา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 961 – 32/2561 เม่ือวันที่ 10 เมษายน 2561 ได้มีมติ
ให้ดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    
ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 23 มกราคม 2561 โดยให้นํากรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ประจําปีงบประมาณ  พ .ศ . 2562 มาเป็นเครื่องมือสําห รับการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    

 ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สํานักงาน ป.ป.ช. จึงได้จัดทําคู่มือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (Integrity and 
transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ  พ .ศ . 2561 ฉบับน้ี ข้ึน  เพ่ือให้องค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถ่ินทั่วประเทศที่เข้ารับการประเมิน มีความเข้าใจเก่ียวกับรายละเอียดเกณฑ์การประเมิน ระเบียบวิธีการ
ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ข้ันตอนการประเมินผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 
System) หรือที่เรียกว่า ระบบ ITAS ที่จะถูกนํามาใช้เป็นคร้ังแรกสําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้การประเมินมีความเป็นระบบ และเป็นไปในทิศทางและ
มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 

 

ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
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บทที่ 1 บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำ 

 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ส านักงาน ป.ป.ช.)  
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต  และเป็นกลไกในการสร้าง 
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง
ด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทาง          
ในการพัฒนา และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
และที่ผ่านมาพบว่า หลายหน่วยงานน าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  เกิดการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและการอ านวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะ 
ด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ
อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ในด้านบริหารจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการป้องกัน
ในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยง หรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทัน
สถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่าว  ก็จะท าให้ 
การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุง
การท างานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนอีกด้วย 
 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้เริ่ม
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยายขอบเขตและพัฒนา 
ให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ โดยทั่วไปแล้ว จะจ าแนกการด าเนินการออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
 (1) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รับผิดชอบประเมิน 
องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ ศาล (เฉพาะหน่วยงานธุรการ) หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา ส านักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ องค์การมหาชน และกรุงเทพมหานคร 
 (2) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รับผิดชอบประเมิน
หน่วยงานภาครัฐระดับกรม และส่วนราชการระดับจังหวัด 
 (3) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับผิดชอบประเมิน สถาบันอุดมศึกษา 
 



 

การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Integrity and transparency Assessment: ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 22 กันยายน 2561                                                                       
หน้า 2                                                                                                                  

 
 (4) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับผิดชอบประเมิน รัฐวิสาหกิจ 
 (5) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับผิดชอบประเมิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (เมืองพัทยา) 
 

 ทั้งนี้  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ 
ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่
ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ด าเนินการโดยใช้หลักการประเมิน เครือ่งมือ
การประเมิน เกณฑ์การประเมิน ระเบียบวิธีการประเมิน รวมถึงการก าหนดกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงาน
รับผิดชอบการประเมินเช่นเดียวกับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และในปี พ.ศ. 2562 – 2564  
ให้ด าเนินการโดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมิน ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาของส านักงาน ป.ป.ช. โดยจะมี
การศึกษาทบทวนและปรับปรุงแนวทางการประเมิน จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับ
เครื่องมือวัดเกี่ยวกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐจากทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ร่วมกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนระบบการประเมิน ทั้งนี้ จะด าเนินการ
ทดสอบประสิทธิภาพระบบการประเมินดังกล่าวภายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 และใช้ประเมิน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

 การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ประสบปัญหาความล่าช้าในการด าเนินงาน ท าให้ส่งผลกระทบต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงาน ป.ป.ช. จึงได้หารือร่วมกับ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีข้อสรุปว่า 
ส านักงาน ป.ป.ช. ในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA ในภาพรวมจะเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ
การประเมิน ITA ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นจะให้การสนับสนุนในการประสานงานกับส านักงานส่งเสริมท้องถิ่นจังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกหน่วยงาน 
 

 ต่อมา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 961 – 32/2561 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 
2561 ได้มีมติให้ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ข อ งอ งค์ ก รป ก ค รอ งส่ ว น ท้ อ งถิ่ น ทั่ ว ป ระ เท ศ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 โดยให้น ำกรอบ 
แนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มำเป็นเครื่องมือส ำหรับกำร
ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 โดยมีกรรมการ ป.ป.ช. (นางสุวณา สุวรรณจูฑะ) เป็นประธานคณะอนุกรรมการ และมีผู้แทนจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ โดยมีบทบาทหน้าที่ ในการก ากับติ ดตาม           
การประเมิน และพิจารณาในเชิงนโยบายของการด าเนินงานในภาพรวม 
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 ต่อมา คณะอนุกรรมการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการประชุมครั้งที่ 1  – 1/2561 เมื่อวันที่  
2 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของกรอบแนวทางการประเมิน และในการประชุมครั้งที่  
2 – 2/2561 เมื่อวันที่  1 มิถุนายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบรายละเอียดกรอบการประเมิน ระเบียบวิธี  
การประเมิน และเครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

1.2 แนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

  
 การด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะด าเนินการโดยส านักงาน ป.ป.ช. จะเป็นผู้ด าเนินการจัดจ้าง
ประเมินทั้งหมด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้การสนับสนุนในด้านต่าง  ๆ ส าหรับหน่วยงานที่รับ 
การประเมินคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง 
เทศบาลนคร เทศบาลต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล และเมืองพัทยา รวมทั้งสิ้น 7,851 แห่ง นั้น              
จะจ าแนกการประเมินออกเป็น 9 กลุ่มจังหวัด เพ่ือให้สามารถด าเนินการประเมินได้พร้อมกันทั่วประเทศ และ
สามารถก ากับติดตามการประเมินให้เป็นตามกรอบระยะเวลาและเป็นมาตรฐานเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนี้ 
 กลุ่ม 1 ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สมุทรปราการ สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง รวม 9 จังหวัด มีองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นท้ังสิ้น 720 แห่ง 
 กลุ่ม 2 ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว รวม 8 จังหวัด มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังสิ้น 584 แห่ง 
 กลุ่ม 3 ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี และอ านาจเจริญ รวม 8 จังหวัด มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งสิ้น 1,467 แห่ง 
 กลุ่ม 4 ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น 
นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวล าภู และอุดรธานี  
รวม 12 จังหวัด มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังสิ้น 1,500 แห่ง 
 กลุ่ม 5 ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน 
แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ล าปาง และล าพูน รวม 8 จังหวัด มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังสิ้น 822 แห่ง 
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 กลุ่ม 6 ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ งหมดในจังหวัดก าแพงเพชร ตาก 
นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี รวม 9 จังหวัด มีองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นท้ังสิ้น 870 แห่ง 
 กลุ่ม 7 ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม 
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี รวม 8 จังหวัด มีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท้ังสิ้น 698 แห่ง 
 กลุ่ม  8  ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทั้ งหมดในจังหวัดกระบี่  ชุมพ ร 
นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี รวม 7 จังหวัด มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น 
566 แห่ง 
 กลุ่ม 9 ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดตรัง นราธิวาส ปัตตานี 
พัทลุง ยะลา สงขลา และสตูล รวม 7 จังหวัด มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังสิ้น 624 แห่ง 
 

รำยละเอียดกลุ่มเป้ำหมำยและกำรจัดกลุ่ม 
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 

กลุ่ม จังหวัด อบจ. 
เทศบำล

นคร 
เทศบำล
เมือง 

เทศบำล
ต ำบล 

อบต. รวม รวม 

1 

ชัยนาท 1 - 1 38 20 60 

720 

นนทบุรี 1 2 4 11 28 46 
ปทุมธานี 1 1 9 17 37 65 
พระนครศรีอยุธยา 1 1 4 31 121 158 
ลพบุรี 1 - 3 20 102 126 
สมุทรปราการ 1 1 4 13 30 49 
สระบุรี 1 - 4 34 70 109 
สิงห์บุรี 1 - 2 6 33 42 
อ่างทอง 1 - 1 20 43 65 

2 

จันทบุรี 1 - 5 42 34 82 

584 
*รวม 

เมืองพทัยา 

ฉะเชิงเทรา 1 - 1 33 74 109 
ชลบุรี* 1 2 10 35 50 98 
ตราด 1 - 1 13 29 44 
นครนายก 1 - 1 5 39 46 
ปราจีนบุรี 1 - 1 12 56 70 
ระยอง 1 1 2 27 37 68 
สระแก้ว 1 - 3 13 49 66 

3 ชัยภูมิ 1 - 1 35 106 143 1,467 
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กลุ่ม จังหวัด อบจ. 
เทศบำล

นคร 
เทศบำล
เมือง 

เทศบำล
ต ำบล 

อบต. รวม รวม 

นครราชสีมา 1 1 4 85 243 334 
บุรีรัมย์ 1 - 3 59 146 209 
ยโสธร 1 - 1 23 63 88 
ศรีสะเกษ 1 - 2 35 179 217 
สุรินทร์ 1 - 1 27 144 173 
อุบลราชธานี 1 1 4 54 179 239 
อ านาจเจริญ 1 - 1 23 39 64 

4 

กาฬสินธุ์ 1 - 2 77 71 151 

1,500 

ขอนแก่น 1 1 6 77 140 225 
นครพนม 1 - 1 21 81 104 
บึงกาฬ 1 - - 18 41 60 
มหาสารคาม 1 - 1 18 123 143 
มุกดาหาร 1 - 1 24 29 55 
ร้อยเอ็ด 1 - 1 72 129 203 
เลย 1 - 2 27 71 101 
สกลนคร 1 1 - 65 74 141 
หนองคาย 1 - 2 17 48 68 
หนองบัวล าภู 1 - 1 23 43 68 
อุดรธานี 1 1 3 67 109 181 

5 

เชียงราย 1 1 - 72 70 144 

822 

เชียงใหม่ 1 1 4 116 89 211 
น่าน 1 - 1 18 80 100 
แพร่ 1 - 1 25 57 84 
พะเยา 1 - 2 33 36 72 
แม่ฮ่องสอน 1 - 1 6 42 50 
ล าปาง 1 1 3 38 60 103 
ล าพูน 1 - 1 39 17 58 

6 

ก าแพงเพชร 1 - 3 22 64 90 

870 

ตาก 1 1 1 17 49 69 
นครสวรรค์ 1 1 2 18 121 143 
พิจิตร 1 - 3 25 73 102 
พิษณุโลก 1 1 1 24 76 103 
เพชรบูรณ์ 1 - 3 22 102 128 
สุโขทัย 1 - 3 18 69 91 
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กลุ่ม จังหวัด อบจ. 
เทศบำล

นคร 
เทศบำล
เมือง 

เทศบำล
ต ำบล 

อบต. รวม รวม 

อุตรดิตถ์ 1 - 1 25 53 80 
อุทัยธานี 1 - 1 13 49 64 

7 

กาญจนบุรี 1 - 2 47 72 122 

698 

นครปฐม 1 1 4 18 93 117 
ประจวบคีรีขันธ์ 1 - 2 14 44 61 
เพชรบุรี 1 - 2 13 69 85 
ราชบุรี 1 - 4 30 77 112 
สมุทรสงคราม 1 - 1 8 26 36 
สมุทรสาคร 1 2 1 9 25 38 
สุพรรณบุรี 1 - 2 43 81 127 

8 

กระบี่ 1 - 1 12 48 62 

566 

ชุมพร 1 - 2 25 51 79 
นครศรีธรรมราช 1 1 3 50 130 185 
พังงา 1 - 2 13 36 52 
ภูเก็ต 1 1 2 9 6 19 
ระนอง 1 - 2 10 18 31 
สุราษฎร์ธานี 1 2 3 35 97 138 

9 

ตรัง 1 1 1 20 77 100 

624 

นราธิวาส 1 - 3 13 72 89 
ปัตตานี 1 - 2 15 96 114 
พัทลุง 1 - 1 47 25 74 
ยะลา 1 1 2 13 47 64 
สงขลา 1 2 11 35 92 141 
สตูล 1 - 1 6 34 42 

รวม 76 30 178 2,233 5,333 7,851 7,851 
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บทที่ 2 เกณฑ์การประเมิน 
 

2.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน 
 
 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทีม่ีมติให้น ากรอบ 
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 มาเป็นเครื่องมือส าหรับการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 ส าหรับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน       
ให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและ 
แนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
เพ่ือน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าว 
ได้สังเคราะห์ประเด็นการส ารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ  (Transparency 
International) น ามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการ
เพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง ท าให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และ
การทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตโดยตรงและการทุจริตโดยอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ 
การทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะ
เกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้  
 นอกจากนี้  เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้น ส านักงาน ป.ป.ช. ยังได้หารือกับผู้แทนกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น เพ่ือก าหนดรายละเอียดบางส่วนให้มีความเหมาะสมกับบริบทขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและให้สามารถด าเนินการได้ในสถานการณ์เฉพาะกิจอย่างมีประสิทธิภาพให้มากที่สุด โดยจ าแนก
ออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1) การปฏิบัติหน้าที่ 
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อ านาจ 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการด าเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการท างาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 
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2.2 รายละเอียดเกณฑ์การประเมิน 
 
 ตัวช้ีวัดที ่1 การปฏิบัติหน้าที่ 
 ค าอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
ตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นผู้มาติดต่อทั่ วไปหรือผู้มาติดต่อที่ รู้จักกันเป็นการส่วนตัว  รวมไปถึงการปฏิบัติ งานอย่างมุ่ งมั่น  
เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม 
 นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์ อ่ืน ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงาน ทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่  และในกรณี 
ช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นการรับสินบนหรือท าให้เกิดแนวโน้มในการรับสินบนได้ในอนาคต 
 แหล่งข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I1 บุคลากรใน อปท. ของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่
ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 โปร่งใสเป็นไปตามข้ันตอนที่ก าหนด     
 โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I2 บุคลากรใน อปท. ของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ 
แก่ผู้ ม าติดต่อทั่ ว  ๆ  ไป  กับผู้ ม าติดต่อที่ รู้ จั ก เป็ น 
การส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I3 บุคลากรใน อปท. ของท่าน มีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 มุ่งผลส าเร็จของงาน     
 ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว     
 พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง     
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I4 บุคลากรใน อปท. ของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพ่ือแลก
กับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

มี ไม่มี 

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง 
เป็นต้น 

  

หมายเหตุ: เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ 
เป็นต้น 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรใน 
อปท. ของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา หรือไม่ 

มี ไม่มี 

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง 
เป็นต้น 

  

หมายเหตุ: การรับโดยธรรมจรรยา หมายถึง การรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติ
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I6 บุคลากรใน อปท. ของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้  แก่บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต 
หรือไม ่

มี ไม่มี 

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอ านวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ 
เป็นต้น 
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ตัวช้ีวัดที ่2 การใช้งบประมาณ 
 ค าอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
ต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย 
 นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 
 แหล่งข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของ อปท. ของท่าน มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I8 อปท. ของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึง
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 คุ้มค่า     
 ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I9 อปท. ของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I10 บุคลากรใน อปท. ของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็น
เท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่า
เดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I11 อปท. ของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ 
และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 โปร่งใส ตรวจสอบได้     
 เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง     

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I12 อปท. ของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้ จ่ ายงบประมาณ  ตามประเด็ น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 สอบถาม     
 ทักท้วง     
 ร้องเรียน     

 
 ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
 ค าอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
ต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล  
การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและ 
ไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือ  
ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
 นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจาก 
ผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
 แหล่งข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 ค านิยาม ผู้บังคับบัญชาของท่าน หมายถึง ผู้บังคับบัญชาตามสายงานในล าดับที่สูงกว่าท่าน 
และท าหน้าที่มอบหมายงานแก่ท่านโดยตรง 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่าง
เป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: การมอบหมาย หมายถึง การมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา 
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I16 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านท าธุระ
ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I17 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านท าในสิ่ง
ที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อย
เพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I18 ก ารบ ริ ห ารงาน บุ คคลขอ ง  อป ท . ขอ งท่ าน  
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ     
 มีการซื้อขายต าแหน่ง     
 เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง     
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ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 ค าอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
ต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สิน  
ของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ 
ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมี
กระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก 
 นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
ที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับ
ดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
 แหล่งข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I19 บุคลากรใน อปท. ของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของ
ราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือ 
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงานใน อปท. ของท่าน มีความสะดวก  
มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I21 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรใน อปท. ของท่าน มีการขออนุญาต
อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 
  



 

การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Integrity and transparency Assessment: ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 22 กันยายน 2561                                                                         
หน้า 15                                                                                                                  

 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง  
จาก อปท. ของท่าน มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของ อปท. ของท่าน เกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I24 อปท. ของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 
 ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 ค าอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
ต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุด  
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้าง 
ความเชื่อมั่นให้บุคลกรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย 
 นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน 
รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน 
เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 แหล่งข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของ อปท. ของท่าน ให้ความส าคัญ
กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I26 อปท. ของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ มี ไม่มี 
 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ   
 จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน   

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I27 ปัญหาการทุจริตใน อปท. ของท่าน ได้รับการแก้ไข 
มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านเห็นว่าหน่วยงานของท่านไม่มีปัญหาการทุจริตให้ตอบ “มากที่สุด” 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I28 อปท. ของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการ
ทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 เฝ้าระวัง     
 ตรวจสอบ     
 ลงโทษทางวินัย     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I29 อปท. ของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของ 
ฝ่ายตรวจสอบ ทั้ งภายในและภายนอกหน่วยงาน  
ไป ป รั บ ป รุ งก ารท า งาน  เพ่ื อ ป้ อ งกั น ก ารทุ จ ริ ต 
ในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 
  ฝ่ายตรวจสอบภายนอก หมายถึง หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานของ
  หน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นใน 
อปท. ของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ 
อย่างไร 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก     
 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้     
 มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา     
 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง     

 
 ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
 ค าอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่  
ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไป
อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงาน 
แก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึง
การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับ
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
 นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวมของ
หน่วยงาน ที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับ 
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 แหล่งข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้  มากน้อย
เพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 โปร่งใสเป็นไปตามข้ันตอนที่ก าหนด     
 โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติ งาน/
ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกัน 
มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูล 
เกี่ ย ว กั บ ก า ร ด า เนิ น ก า ร / ให้ บ ริ ก า ร แ ก่ ท่ า น  
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิ ดบั งหรือบิ ด เบื อนข้อมูล  
มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต 
หรือให้บริการ หรือไม ่

มี ไม่มี 

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง 
เป็นต้น 

  

หมายเหตุ: เป็นการให้ที่นอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อย
เพียงใด 

    

 
 ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 ค าอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล 
ของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน 
โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล
สงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียน 
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 แหล่งข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน     
 มีช่องทางหลากหลาย     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม ่

  

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม 
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านไม่มีข้อกังวลสงสัยให้ตอบ “มากที่สุด” 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน หรือไม ่
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 ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
 ค าอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดี ยิ่งขึ้น รวมไปถึงการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับ  
ความต้องการด้วย ทั้งนี้  นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควร 
ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย 
 แหล่งข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E11 เจ้าหน้ าที่ ของหน่ วยงานที่ ท่ านติดต่อ มีการ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ 
ก่อนมาติดต่อ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการที่ท่าน
คาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
E13 หน่ วยงานที่ ท่ านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ ในการด าเนินงาน/ 
การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม ่
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E15 หน่ วยงานที่ ท่ านติดต่อ  มีการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น  
มากน้อยเพียงใด 

    

 
 ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
 ค าอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นปัจจุบัน 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้ประชาชนในพ้ืนที่และให้สาธารณชนได้  
รับทราบ ใน 4 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงิน
งบประมาณ ได้แก่ ข้อบัญญัติหรือ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ และ (4) การส่งเสริม ความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
 แหล่งข้อมูล เว็บไซต์หน่วยงาน 
 ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัดย่อย (27 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้ 
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 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

O1 โครงสร้างหน่วยงาน 
โครงสร้างหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดการแบ่ง
ส่วนงานภายในของหน่วยงาน 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 
ข้อมูลผู้บริหาร อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ชื่อ–นามสกุล 
และต าแหน่ง ของผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด 

O3 อ านาจหน้าที่ 
อ านาจหน้าที่  จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 

O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน 
แผนการขั บ เคลื่ อนหน่ วย งาน ในการพัฒ นาท้ องถิ่ น          
อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจของหน่วยงาน ครบถ้วน 

O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย  
ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์
อิ เล็ กทรอนิ กส์  (E–Mail) และแผนที่ ตั้ งของหน่ วยงาน 
ครบถ้วน 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จะต้องมีข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็น
ข้อมูลภายในปีที่ประเมิน 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

O8 Q&A 

Q&A จะต้องเป็นส่วนที่ ผู้ รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย 
ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น กล่องข้อความ หรือ 
เว็บบอร์ด เป็นต้น 

O9 Social Network 
Social Network จะต้องเป็นช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน  เช่น Facebook 
Twitter Line เป็นต้น 
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 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
แผนด าเนินงาน 

O10 แผนด าเนินงานประจ าปี 
แผนด าเนินงานประจ าปี  จะต้องมีรายละเอียดแผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรม ที่หน่วยงานจะด าเนินการตามภารกิจ
ของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน 

O11 
รายงานการก ากับติดตาม 
การด าเนินงาน รอบ 6 เดือน 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน จะต้อง
มีสรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และ
จะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน 

O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
รายงานผลการด าเนิน งานประจ าปี  จะต้องมีสรุปผล 
การด าเนินงานของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้อง
เป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา 

การปฏิบัติงาน 

O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพ่ือให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน (ส าหรับหน่วยงานที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เป็นจ านวนมาก อาจเผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ที่มีความส าคัญต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได้) 

การให้บริการ 

O14 มาตรฐานการให้บริการ 

มาตรฐานการให้บริการ จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียด
การให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ผู้มารับบริการ
จะต้องรับทราบ (ส าหรับหน่วยงานที่มีมาตรฐานการให้บริการ
เป็นจ านวนมาก อาจเผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการให้บริการ 
ที่มีความส าคัญต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได้) 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จะต้องเป็นสรุปจ านวนผู้มารับ
บริการตามภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูล
ภายในปีที่ประเมิน 
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 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

O16 
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเงินงบประมาณที่หน่วยงานจะมี
การใช้จ่าย และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน 

O17 
รายงานการก ากับติดตาม 
การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 

รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 
จะต้องมีสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ในรอบ 
6 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน 

O18 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จะต้องมีสรุป 
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และ
จะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

O19 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
แผนการจัดหาพัสดุ 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้องเป็น
แผนการจัดซื้ อจัดจ้ างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  ตามที่
หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และจะต้องเป็นข้อมูล
ภายในปีที่ประเมิน 

O20 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา 
พัสดุ จะต้องมีประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อ 
จัดจ้าง เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน 

O21 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุรายเดือน 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน จะต้อง
เป็นสรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 และจะต้อง
เป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน 

O22 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจ าปี 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 
จะต้องมีสรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของ
หน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของ 
ปีที่ผ่านมา 

 
  
  



 

การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Integrity and transparency Assessment: ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 22 กันยายน 2561                                                                         
หน้า 25                                                                                                                  

 

 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การส่งเสริมความโปร่งใส 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

O23 
แนวปฏิบัติการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องมี
เนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน 
ที่เก่ียวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

O24 
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 
การทุจริต 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องเป็นส่วนที่
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้ง
เรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้ าหน้ าที่ ของหน่ วยงาน 
ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

O25 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตประจ าปี 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี จะต้องมีสรุป
จ านวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 
ของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของ 
ปีที่ผ่านมา 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

O26 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เช่น กล่องข้อความ หรือเว็บบอร์ด เป็นต้น 

O27 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม จะต้องเป็นการด าเนินการ
หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น 
ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูล
ภายในปีที่ประเมิน 
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 ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
 ค าอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นปัจจุบัน 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ  
ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่  เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น
แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 
 แหล่งข้อมูล เว็บไซต์หน่วยงาน 
 ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัดย่อย (6 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้ 
 
 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 ข้อมูลการด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

O28 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร จะต้องเป็นการแสดงเจตนารมณ์
หรือค ามั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่
และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

O29 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร จะต้องเป็นการด าเนินการหรือ
กิจกรรมที่ แสดงถึ งการมี ส่ วนร่วมของผู้ บ ริห ารสู งสุ ด 
คนปัจจุบัน ในการให้ความส าคัญกับการปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส และจะต้องเป็นข้อมูล
ภายในปีที่ประเมิน 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

O30 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะต้องเป็นการด าเนินการ
หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ให้ เจ้ าหน้ าที่ ของหน่ วยงานมีทัศนคติ  ค่ านิ ยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเป็นข้อมูลภายใน 
ปีที่ประเมิน 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

O31 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี 

แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ องกันการทุ จริตประจ าปี  จะต้องมี
รายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ด้านการป้องกัน
การทุจริตที่หน่วยงานจะด าเนินการ และจะต้องเป็นข้อมูล
ของปีที่ประเมิน 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O32 
รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริต  
รอบ 6 เดือน 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต 
รอบ 6 เดือน จะต้องมี สรุปผลการด าเนินการป้องกัน 
การทุจริตของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็น
ข้อมูลของปีที่ประเมิน 
 
หมายเหตุ : ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถ
น าเสนอรายงานผลการน าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
รอบ ๖ เดือน ตามระบบ e – PlanNACC มาเป็นข้อมูล
ส าหรับเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานได้  
รายละเอียดโปรดศึกษาเพ่ิมเติมในคู่มือการใช้งานระบบ
ราย งาน ผ ลแ ละติ ด ต าม ผ ล การด า เนิ น งาน  (ร ะบ บ                
e – PlanNACC) ได ้

O33 
รายงานผลการด าเนินการป้องกัน
การทุจริตประจ าปี 

รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี จะต้องมี
สรุปการด าเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ในรอบ 
12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา 
 
หมายเหตุ : ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถ
น าเสนอรายงานผลการน าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณ ตามระบบ e – PlanNACC มาเป็น
ข้อมูลส าหรับเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานได้  
รายละเอียดโปรดศึกษาเพ่ิมเติมในคู่มือการใช้งานระบบ
ราย งาน ผ ลแ ละติ ด ต าม ผ ล การด า เนิ น งาน  (ร ะบ บ                
e – PlanNACC) ได ้

 



 

การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Integrity and transparency Assessment: ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 22 กันยายน 2561                                                                         
หน้า 28                                                                                                                  

บทที่ 3 ระเบียบวิธีการประเมิน 
 
 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment System: 
ITAS) เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้การด าเนินการประเมินสามารถท าได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
ทั่วประเทศ อีกทั้งยังสามารถก ากับติดตามการประเมินได้อย่างทันสถานการณ์ รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์และ
ประมวลผลการประเมินได้อย่างอัตโนมัติ ตอบสนองต่อการน าข้อมูลไปสู่การปรับปรุงหน่วยงานที่รับ  
การประเมิน และการวางแผนในการป้องกันการทุจริตต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 ส าหรับระเบียบวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

3.1 ตัวชี้วัดการประเมิน 
 
 ตัวช้ีวัดการประเมิน จ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1) การปฏิบัติหน้าที่ 
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อ านาจ 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการด าเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการท างาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 
 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน  (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
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 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบ  
การท างาน 
 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 
 

3.3 กลุ่มประชากร กลุ่มตวัอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  
 กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล จะก าหนดให้ครอบคลุมในทุกมิติ  
ของหน่วยงาน เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและครบถ้วนตามตัวชี้วัด  และเครื่องมือ 
การประเมินได้ และก าหนดขนาดตัวอย่างตามหลักความเป็นตัวแทนที่ดี โดยก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 

 1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ส าหรับแบบ IIT) 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท างานให้กับ
หน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ประกอบด้วย 
นายก/รองนายก/ที่ปรึกษานายก/เลขานุการนายก/ผู้ช่วยเลขานุการนายก ประธานสภา/รองประธานสภา/
เลขานุ ก ารสภ า/สมาชิ กสภ า ป ลั ด /รองป ลั ด  หั วหน้ า –ผู้ อ าน วยการ  ปฏิ บั ติ ก าร–ทรงคุณ วุฒิ  
ปฏิบัติงาน–ทักษะพิเศษ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และลูกจ้างประจ า 
 การคัดเลือกตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
 การก าหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ า เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนที่แตกต่างกัน จึงจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ เล็ก กลาง และใหญ่ และก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนจ านวนของบุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทดังนี้ 

ประเภท/
ขนาด 

อบจ. เทศบาล อบต. เมืองพัทยา 
จ านวน 

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ภายใน 

ขนาด
ตัวอย่าง 
ขั้นต่ า 

จ านวน 
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ภายใน 

ขนาด
ตัวอย่าง 
ขั้นต่ า 

จ านวน 
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ภายใน 

ขนาด
ตัวอย่าง 
ขั้นต่ า 

จ านวน 
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ภายใน 

ขนาด
ตัวอย่าง 
ขั้นต่ า 

เล็ก 
ไม่เกิน 

300 คน 

30 
หรือทั้งหมด

เท่าที่มี 

ไม่เกิน  
100 คน 

30 
หรือทั้งหมด

เท่าที่มี 

ไม่เกิน  
30 คน 

ทั้งหมด
เท่าที่มี 

– – 

กลาง 
301 – 500 

คน 
ร้อยละ 10 

101 – 300 
คน 

30 
31 – 100 

คน 
30 – – 

ใหญ ่
มากกว่า 
500 คน 

ร้อยละ 10 
มากกว่า 
300 คน 

ร้อยละ 10 
มากกว่า 
100 คน 

 

ร้อยละ 10 
(ไม่น้อยกวา่ 

30 คน) 

มากกว่า 
100 คน 

 

ร้อยละ 10 
(ไม่น้อยกวา่ 

30 คน) 
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 การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายหลังจากท่ี ส านักงาน 
ป.ป.ช. จัดส่งช่องทางการเข้าระบบ ITAS ให้แก่ Admin ของหน่วยงานทางระบบ ITAS (ระบบ Notification 
ของผู้ใช้งาน) และ e-mail โดยช่องทางการเข้าระบบ ITAS จะอยู่ในลักษณะ URL และ QR Code ซึ่งเป็น
ช่องทางเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน จากนั้น หน่วยงานจะต้องประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITAS 
แก่บุคลากรในหน่วยงาน ผ่านกลไกสื่อสารภายใน เช่น หนังสือเวียนภายใน ระบบ Intranet บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ภายใน Line Group หรือ e-mail เป็นต้น เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ที่ปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป เข้าระบบและประเมินด้วยตนเอง ผ่านระบบ ITAS  
  
 2) ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ส าหรับแบบ EIT) 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงาน          
ของรัฐอ่ืนที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย ผู้เสียภาษี ผู้ขอการอนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบหรือข้อบัญญัติ ผู้ขอรับรัฐสวัสดิการ
ต่าง ๆ  บริษัทผู้เสนองานซื้อ/จ้าง บริษัทผู้ได้รับคัดเลือก โรงเรียนในสังกัด และผู้มารับบริการ/ติดต่อในเรื่อง   
อ่ืน ๆ  
 การคัดเลือกตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 
จากบัญชีรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 การก าหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ า เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนที่แตกต่างกัน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้มีการจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม 
ตามปัจจัยหลายประการ เช่น ศักยภาพเชิงพ้ืนที่ รายได้ จ านวนประชากร และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ดังนั้น การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจึงก าหนดตามกลุ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภท ดังนี้ 
ประเภท/ขนาด 

อบจ. เทศบาล อบต. เมืองพัทยา 
ขนาดตัวอย่างขั้นต่ า ขนาดตัวอย่างขั้นต่ า ขนาดตัวอย่างขั้นต่ า ขนาดตัวอย่างขั้นต่ า 

เล็ก 30 30 30 – 
กลาง 50 50 50 – 
ใหญ ่ 100 100 100 100 

 การเก็บข้อมูลตัวอย่าง โดยเก็บข้อมูลจาก 2 วิธี ดังนี้ 
1) เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตามบัญชีรายชื่อ ที่หน่วยงานรวบรวมให้ และ

น าส่งผ่านระบบ ITAS เพ่ือให้ผู้รับจ้างส ารวจข้อมูลด าเนินการ Download ข้อมูลดังกล่าว และน าไปคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างตามระเบียบวิธีวิจัย และด าเนินการส ารวจข้อมูลให้ได้ตามก าหนดจ านวนขนาดตัวอย่างขั้นต่ า
ตามที่ระบบ ITAS จะค านวณผลอัตโนมัติตามขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จากนั้นผู้รับจ้างส ารวจ
ข้อมูลจึงน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ ITAS 

2) ด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยส านักงาน ป.ป.ช. จะจัดส่งช่องทางการ   
เข้าระบบ ITAS ให้แก่ Admin ของหน่วยงานทางระบบ ITAS (ระบบ Notification ของผู้ใช้งาน) และ e-mail 
โดยช่องทางการเข้าระบบ จะอยู่ในลักษณะ URL และ QR Code ซึ่งเป็นช่องทางเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน
จากนั้นหน่วยงานประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITAS แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งการ
ประชาสัมพันธ์ จะต้องเป็นการสื่อสารภายนอก เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายนอก การ
สื่อสารภาคสนาม เป็นต้น เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าระบบและประเมินด้วยตนเองโดยสมัครใจ 
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3) ด าเนินการโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกโดยเข้าระบบ ITAS โดยตรงเพ่ือตอบแบบ
ส ารวจด้วยตนเองโดยสมัครใจ 

 

3) หน่วยงาน (ส าหรับแบบ OIT) 
เก็บข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ เข้ารับการประเมินทั้งหมด และไม่มีการคัดเลือก 

กลุ่มตัวอย่าง โดยหน่วยงานต้องเข้าระบบ ITAS เพ่ือไปตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ         
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
 ข้อปฏิบัติ 
 1) การแสดงข้อมูลในแต่ละข้อ จะต้องเป็นการแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
โดยมีลักษณะดังนี้ 
 1.1) เป็นข้อความบรรยาย รูปภาพ หรือเนื้อหาในรูปแบบอ่ืน ๆ บนหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน หรือ 
 1.2) เป็นลิงค์ (link) บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ที่เชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ 
PDF ภาพถ่าย หรือเอกสารอื่น ๆ 
 2) หน่วยงานอาจใช้ชื่อเรียกข้อมูลที่แตกต่างจากรายการข้อมูลที่ก าหนด แต่จะต้องมี
รายละเอียดเนื้อหาที่สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน 
 3) กรณีที่หน่วยงานมีข้อจ ากัด ท าให้ไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน 
ที่ก าหนดได้ ให้หน่วยงานเผยแพร่เท่าที่สามารถด าเนินการได้ แล้วอธิบายเหตุผลประกอบ 
 4) หน่วยงานสามารถส่งที่อยู่ของข้อมูลได้มากกว่า 1 ที่อยู่ ในแต่ละข้อ 
 

  



 

การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Integrity and transparency Assessment: ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 22 กันยายน 2561                                                                         
หน้า 32                                                                                                                  

3.4 การประมวลผลคะแนน 
 

 การประมวลผลคะแนน จะมีการค านวณคะแนนทั้งรายตัวชี้วัด รายเครื่องมือ และคะแนนรวม
ตามล าดับ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนข้อค าถาม 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ข้อค าถามจากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ข้อค าถามจากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนของข้อค าถาม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย – – 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อค าถาม 
ในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด 
คะแนน 

ตามประเภทเครื่องมือ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 
น้ าหนัก 

ตามประเภทเครื่องมือ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 

คะแนน 
ตามประเภทเครื่องมือ 

ที่ถ่วงน้ าหนักแล้ว 

คะแนนแบบส ารวจ x 
0.30 

คะแนนแบบส ารวจ x 
0.30 

คะแนนแบบส ารวจ x 
0.40 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบส ารวจที่ถ่วงน้ าหนักแล้ว 
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ตารางแสดงสัดส่วนน ้าหนักคะแนน 
 

แบบ น้ าหนัก ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดย่อย จ านวนข้อค าถาม 

IIT 30 

การปฏิบัติหน้าที่ – 6 
การใช้งบประมาณ – 6 

การใช้อ านาจ – 6 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ – 6 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต – 6 

EIT 30 
คุณภาพการด าเนินงาน – 5 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร – 5 
การปรับปรุงการท างาน – 5 

OIT 40 
การเปิดเผยข้อมูล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 9 
การบริหารงาน 6 

การบริหารเงินงบประมาณ 7 
การส่งเสริมความโปร่งใส 5 

การป้องกันการทุจริต 
การด าเนินการเพ่ือป้องกัน

การทุจริต 6 

 
3.5 การรายงานผลการประเมิน 

 

 การรายงานผลการประเมิน จะเป็นการรายงานในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับ           
ผลการประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ คะแนน 
AA Excellence 95 – 100 
A Very Good 85 – 94.99 
B Good 75 – 84.99 
C Fair 65 – 74.99 
D Poor 55 – 64.99 
E Extremely Poor 50 – 54.99 
F Fail 0 – 49.99 

 
 ส่วนหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลให้เป็นไปตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหน 
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แผนภาพแสดงภาพรวม 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(Integrity and transparency Assessment: ITA) 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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แผนภาพแสดงภาพรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

          การประเมิน ITA           
                     
                       

เครื่องมือ     IIT       EIT      OIT  
น้ าหนัก      30        30       40 

                               

ตัวช้ีวัด 
การปฏิบัติ

หน้าท่ี 
 

การใช้
งบประมาณ 

 
การใช้
อ านาจ 

 
การใช้ทรัพย์สิน

ของราชการ 
 

การแก้ไขปัญหา
การทุจริต 

 
คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

 
ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 

 
 

การปรับปรุง
การท างาน 

 
การเปิดเผย

ข้อมูล 
 

การป้องกัน
การทุจริต 

                         
                      

การเก็บ
ข้อมูล 

  
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายในเข้าระบบ ITAS  

เพื่อตอบแบบส ารวจด้วยตนเอง 
  

ผู้รับจ้างส ารวจข้อมลูเก็บ
ข้อมูลจากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี
ภายนอกตามบัญชีรายชื่อ  

แล้วน าข้อมูลเข้าสูร่ะบบ ITAS 

 

 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก
เข้าระบบ ITAS เพื่อตอบ 
แบบส ารวจด้วยตนเอง 

 
หน่วยงานเข้าระบบ 

ITAS เพื่อตอบ 
แบบส ารวจ 

 

                      
                       

ขนาด
ตัวอย่าง 

   ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด      
 

ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด      

                       
การคัดเลือก

ตัวอย่าง 
   

สุ่มตัวอย่างแบบง่าย  
(Simple Random Sampling) 

     
 สุ่มตัวอย่างแบบมีชั้นภูมิ  

(Stratified Random Sampling) 
     

                       

ประชากร    
บุคลากรในหน่วยงานท่ีท างาน 

ให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

     
 บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือ

หน่วยงานของรัฐอื่นท่ีมารับบริการหรือ
มาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงาน 

   หน่วยงาน  
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บทที่ 4 ขั้นตอนการประเมิน 
 
 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดรายละเอียดของการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะต้องด าเนินการผ่านระบบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: 
ITAS) โดยจ าแนกขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่  (1) ช่วงเตรียมการประเมิน  
(2) ช่วงด าเนินการประเมิน และ (3) ช่วงรายงานผลการประเมิน ซึ่งในแต่ละช่วงจะมีขั้นตอนด าเนินการและ 
มีกรอบระยะเวลาด าเนินการพอสังเขป ดังนี้ 
 

ช่วงการประเมิน กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน 
ช่วงเตรียมการประเมิน 

1 – 15 ต.ค. 61 
1. เตรียมบุคลากร 
 1.1 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (Admin หน่วยงาน) 
 1.2 ผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน 

1 – 15 ต.ค. 61 2. ลงทะเบียนและเปิดใช้งานรหัสผ่านในระบบ ITAS 
 

1 – 15 ต.ค. 61 
3. น าเข้าข้อมูลเพื่อเตรียมการประเมิน 
    3.1 จ านวนผู้มีส่วนได้เสียภายใน 
    3.2 ข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 

ช่วงด าเนินการ
ประเมิน 

1 ต.ค. – 31 พ.ย. 61 
4. ด าเนินการประเมินตามแบบ IIT 
 ด าเนินการโดยหน่วยงานที่รับการประเมิน 

 
1 ต.ค. – 31 พ.ย. 61 
16 ต.ค. – 31 พ.ย. 61 

5. ด าเนินการประเมินตามแบบ EIT 
 5.1 ด าเนินการโดยหน่วยงานที่รับการประเมิน 
 5.2 ด าเนินการโดยผู้รับจ้างส ารวจข้อมูล*  
          (จัดจ้างโดย ส านักงาน ป.ป.ช.) 

 
1 ต.ค. – 31 พ.ย. 61 

1 - 15 พ.ย. 61 
16 - 31 พ.ย. 61 

6. ด าเนินการประเมินตามแบบ OIT 
 6.1 ด าเนินการโดยหน่วยงานที่รับการประเมิน 
 6.2 อนุมัติการตอบโดยผู้บริหารหน่วยงานที่รับการประเมิน 
 6.3 ตรวจสอบและให้คะแนนโดยผู้รับจ้างส ารวจข้อมูล* 

ช่วงรายงาน 
ผลการประเมิน 

ธ.ค. 61 7. รายงานผลการประเมิน* 

 
หมายเหตุ:  

 ก าหนดการข้างต้น ตามข้อ 5.2 6.3 และข้อ 7 จะด าเนินการได้ ภายใต้เงื่อนไขที่สามารถ     
จัดจ้างผู้รับจ้างส ารวจข้อมูลได้ภายในวันที่ 15 ต.ค. 2561 

 ปัจจุบันอยู่ ในกระบวนการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ระหว่างส านักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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ทั้งนี้ รายละเอียดและภาพตัวอย่างประกอบของระบบ ITAS ในการด าเนินการแต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

ช่วงเตรียมการประเมิน 
 
 1. เตรียมบุคลากร 
 หน่วยงานจะต้องจัดเตรียมบุคลากรเพื่อท าหน้าที่ต่าง ๆ ในการประเมิน ดังนี้ 
 1.1 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (Admin หน่วยงาน) จ านวน 1 คน ท าหน้าที่ ดังนี้ 
 – ลงทะเบียนเข้ารับการประเมิน 
 – ประสานงานในขั้นด าเนินการประเมินกับผู้ที่เก่ียวข้อง 
 – ตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) 
 1.2 ผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน จ านวน 1 คน ท าหน้าที่ ดังนี้ 
 – ก ากับดูแลการประเมินในภาพรวมของหน่วยงาน 
 – อนุมัติการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) 
 
 2. ลงทะเบียนและเปิดใช้งานรหัสผ่านในระบบ ITAS 
 ส านักงาน ป.ป.ช. จะจัดส่ง Username และรหัสผ่าน ส าหรับ Admin ของหน่วยงาน และ
ผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน ให้แก่หน่วยงาน 
 จากนั้น Admin หน่วยงาน และผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน จะต้อง 
เข้าระบบ ITAS เพ่ือเปิดใช้งานรหัสผ่านในระบบ ITAS ซึ่งเมื่อเปิดใช้งานรหัสผ่านแล้ว ระบบจะก าหนดให้
ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลที่จ าเป็น ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ e-mail และตราสัญลักษณ์ของ
หน่วยงาน พร้อมกับเปลี่ยนรหัสผ่านก่อนด าเนินการใด ๆ ในระบบ 
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 3. น าเข้าข้อมูลเพื่อเตรียมการประเมิน 
   3.1 จ านวนผู้มีส่วนได้เสียภายใน 
 หน่วยงานจะต้องทบทวนจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของหน่วยงาน และให้ Admin 
หน่วยงาน ระบุจ านวนบุคลากรในหน่วยงานในระบบ ITAS 
 

 
  
 3.2 ข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 
 หน่วยงานจะต้องจัดเตรียมและน าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงาน  
ในระบบ ITAS โดยสามารถด าเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้ 
 (1) ใช้แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อ 
 หน่วยงานสามารถ Download แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
(ไฟล์ Excel) จากเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้น Upload ไฟล์ข้อมูลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานเข้าระบบ 
 

 
 

หรือ 
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 (2) กรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานในระบบ 
 

 
 

ช่วงด าเนินการประเมิน 
 

 4. ด าเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal 
Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
 ส านักงาน ป.ป.ช. จะจัดส่งช่องทางการเข้าระบบ ITAS ให้แก่ Admin ของหน่วยงาน  
ทางระบบ ITAS (ระบบ Notification ของผู้ใช้งาน) และ e-mail โดยช่องทางการเข้าระบบ ITAS จะอยู่ใน
ลักษณะ URL และ QR Code ซึ่งเป็นช่องทางเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน 
 จากนั้น หน่วยงานจะต้องประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITAS แก่บุคลากร 
ในหน่วยงาน ซึ่งการประชาสัมพันธ์จะต้องเป็นการสื่อสารภายใน เช่น หนังสือเวียนภายใน ระบบ Intranet 
บอร์ดประชาสัมพนัธ์ภายใน เป็นต้น เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าระบบและประเมินด้วยตนเอง 
 บุคลากรในหน่วยงาน จะเข้าระบบ ITAS จาก URL และ QR Code และประเมินด้วยตนเอง 
โดยเมื่อบุคลากรในหน่วยงานเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของ
ตนเองก่อนท าแบบส ารวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชนเพ่ือป้องกันการตอบซ้ า
ของผู้ใช้งานและเพ่ือให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัว
ของผู้ตอบแบบส ารวจใด ๆ ทั้งสิ้น 
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ทั้งนี้ Admin ของหน่วยงาน และผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน จะมีหน้าที่ก ากับ
ติดตามการประเมินตามแบบ IIT ให้ได้ตามจ านวนตัวอย่างที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

 



 

การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Integrity and transparency Assessment: ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 22 กันยายน 2561                                                                         
หน้า 41                                                                                                                  

 
 

 5. ด าเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External 
Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
 5.1 ด าเนินการโดยหน่วยงานที่รับการประเมิน 
 ส านักงาน ป.ป.ช. จัดส่งช่องทางการเข้าระบบ ITAS ให้แก่ Admin ของหน่วยงาน  
ทางระบบ ITAS (ระบบ Notification ของผู้ใช้งาน) และ e-mail โดยช่องทางการเข้าระบบ จะอยู่ในลักษณะ 
URL และ QR Code ซึ่งเป็นช่องทางเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน 
 จากนั้นหน่วยงานประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITAS แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก ซึ่งการประชาสัมพันธ์ จะต้องเป็นการสื่อสารภายนอก เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ภายนอก เป็นต้น เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าระบบและประเมินด้วยตนเอง 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จะเข้าระบบ ITAS จาก URL และ QR Code และประเมิน
ด้วยตนเอง โดยเมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตร
ประชาชนของตนเองก่อนท าแบบส ารวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชนเพื่อป้องกัน
การตอบซ้ าของผู้ใช้งานและเพ่ือให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบส ารวจใด ๆ ทั้งสิ้น 
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ทั้งนี้ Admin ของหน่วยงาน และผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน สามารถเรียกดู
สถานะการประเมินตามแบบ EIT ในระบบ ITAS ได ้

 

 
 

 5.2 ด าเนินการโดยผู้ประเมิน 
 ส านักงาน ป.ป.ช. จะจัดจ้างหน่วยงานผู้ประเมิน ซึ่งผู้ประเมินจะ Download ข้อมูล 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงาน แล้วจะมีการวิเคราะห์ความเป็นตัวแทนที่ดีของหน่วยงาน โดยหาก
เห็นว่ายังไม่สามารถเป็นตัวแทนที่ดีของหน่วยงานได้ อาจจะมีการประสานงานกับ Admin ของหน่วยงานเพ่ือ
ขอข้อมูลเพิ่มเติม 
 จากนั้น ผู้ประเมินจะคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างและเก็บข้อมูล รวมถึงจะลงรหัสและบันทึก
ข้อมูลในระบบ ITAS และก ากับติดตามการประเมินให้ได้ตามจ านวนตัวอย่างขั้นต่ า ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

 
 6. ด าเนินการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity 
and Transparency Assessment: OIT) 
 6.1 ด าเนินการโดยหน่วยงานที่รับการประเมิน 
 Admin ของหน่วยงาน จะต้องเข้าระบบ ITAS เพ่ือตอบค าถามตามแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) โดยสามารถเข้าระบบเพ่ือตอบแบบส ารวจได้ตั้งแต่การลงทะเบียนเสร็จสิ้น  
โดยจะต้องด าเนินการตอบแต่ละข้อตามแนวทางท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดเท่านั้น 
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 6.2 อนุมัติการตอบโดยผู้บริหารหน่วยงานที่รับการประเมิน 
 ผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน จะต้องเข้าระบบ ITAS เพ่ือตรวจสอบ
ค าตอบแต่ละข้อที่ Admin ของหน่วยงานได้ตอบไว้ จากนั้นผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน 
จะต้องอนุมัติการตอบของหน่วยงาน 
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 6.3 ตรวจสอบและให้คะแนนโดยผู้ประเมิน 
 ผู้ประเมิน จะท าการตรวจสอบความถูกต้องตามเกณฑ์ที่ก าหนดและให้คะแนน 
ในระบบ ITAS 

 

 
 

ช่วงรายงานผลการประเมิน 
 

 7. รายงานผลการประเมิน 
 เมื่ อการสิ้ นสุดระยะเวลาของการเก็บข้อมูลและตรวจสอข้อมู ลแล้ ว  ระบบ ITAS  
จะประมวลผลคะแนนและจัดท ารายงานโดยอัตโนมัติ โดยหน่วยงานสามารถติดตามผลการประเมินได้  
ด้วยตนเอง 
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ตัวอย่างรายงานผลการประเมินภาพรวม 
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ตัวอย่างรายงานผลรายหน่วยงาน 
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แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนไดเ้สียภายใน 
Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  ด ำเนินกำรส ำรวจระดับคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ โดยใช้แบบส ำรวจซึ่งได้รับกำรออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ผลกำรประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ และเป็นแนวทำงปฏิบัติในกำรแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำร  
ให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้น 
 
 เพื่อให้ผลกำรประเมินสำมำรถสะท้อนกำรรับรู้ของท่ำนได้เป็นอย่ำงดี ท่ำนสำมำรถแสดงควำมเห็นได้อย่ำ งอิสระ 
และขอยืนยันว่ำ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนและค ำตอบของท่ำนจะถูกเก็บไว้เป็นควำมลับอย่ำงดีที่สุด และจะไม่ ถูกน ำไป
เผยแพร่หรือใช้เพื่อกำรใด ๆ ทั้งสิ้น โดยกำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะของภำพรวมเท่ำนั้น  
ไม่มีกำรวิเครำะห์หรือรำยงำนเป็นรำยบุคคลแต่อย่ำงใด ควำมร่วมมือของท่ำนจะช่วยสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำและปรับปรุง
ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
 

ขอขอบคุณในควำมร่วมมือมำ ณ โอกำสนี ้
 
 
ค าชี้แจง 1. แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)  
  แบ่งเป็น 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหนำ้ที่ 
 ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ 
 ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ 
 ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
 ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
 
 2. โปรดใส่เครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมเป็นจริงมำกที่สุด โดยใช้ประสบกำรณ์ของท่ำนในรอบ 1 ปี  
  ที่ผ่ำนมำ โดยผู้ตอบแบบส ำรวจต้องตอบค ำถำมทุกข้อ หำกข้อใดไม่ตอบ จะคิดค่ำคะแนนเป็น 0 
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ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธภิาพคุณธรรมและความโปร่งใส 
 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที ่
 

ประเด็นกำรประเมนิ ระดับ 
I1 บุ คล ำกรใน  อปท . ของท่ ำน  ปฏิ บั ติ งำน /ให้บ ริกำรแก่ 
ผู้มำติดต่อ ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

 โปร่งใสเป็นไปตำมขั้นตอนทีก่ ำหนด     
 โปร่งใสเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด     

 

ประเด็นกำรประเมนิ 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

I2 บุ คลำกรใน  อปท . ของท่ ำน  ปฏิ บั ติ งำน /ให้บ ริกำรแก่ 
ผู้มำติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มำติดต่อที่รู้จักเป็นกำรส่วนตัวอย่ำง 
เท่ำเทียมกัน มำกน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นกำรประเมนิ ระดับ 

I3 บุคลำกรใน อปท. ของท่ำน มีพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน  
ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ อย่ำงไร 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

 มุ่งผลส ำเร็จของงำน     
 ให้ควำมส ำคัญกับงำนมำกกว่ำธุระส่วนตัว     
 พร้อมรับผิดชอบ หำกควำมผดิพลำดเกิดจำกตนเอง     

 
ประเด็นกำรประเมนิ ระดับ 

I4 บุคลำกรใน อปท. ของท่ำน มีกำรเรียกรับสิ่ งดังต่อไปนี้  จำกผู้มำติดต่อ เพื่อแลกกับ 
กำรปฏิบัติงำน กำรอนุมัติ อนุญำต หรือให้บริกำร หรือไม่ 

มี ไม่มี 

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อำจค ำนวณเป็นเงินได้ เช่น กำรลดรำคำ กำรรับควำมบนัเทิง เป็นต้น   

หมำยเหตุ: เป็นกำรเรียกรับที่นอกเหนือจำกที่กฎหมำยก ำหนดให้รับได้ เช่น ค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำร ค่ำปรับ เปน็ตน้ 
 

ประเด็นกำรประเมนิ ระดับ 
I5 ในช่วงเทศกำลหรือวำระส ำคัญต่ำง ๆ ตำมขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลำกรใน  อปท. 
ของท่ำน มีกำรรับสิ่งดังต่อไปนี้ นอกเหนือจำกกำรรับโดยธรรมจรรยำ หรือไม่ 

มี ไม่มี 

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อำจค ำนวณเป็นเงินได้ เช่น กำรลดรำคำ กำรรับควำมบนัเทิง เป็นต้น   

หมำยเหตุ: กำรรับโดยธรรมจรรยำ หมำยถึง กำรรับจำกญำติหรือจำกบุคคล ที่ ให้กันในโอกำสต่ำง ๆ โดยปกติตำม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตำมมำรยำทที่ปฏิบัติกันในสังคม 
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ประเด็นกำรประเมนิ ระดับ 
I6 บุคลำกรใน อปท. ของท่ำน มีกำรให้สิ่งดังต่อไปนี้  แก่บุคคลภำยนอกหรือภำคเอกชน  
เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีและคำดหวังให้มีกำรตอบแทนในอนำคต หรือไม่ 

มี ไม่มี 

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อ่ืน ๆ เชน่ กำรยกเว้นค่ำบริกำร กำรอ ำนวยควำมสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นตน้   

 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
 

ประเด็นกำรประเมนิ 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

I7 ท่ำนรู้เกี่ยวกับข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีของ อปท. ของท่ำน มำกน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นกำรประเมนิ ระดับ 

I8 อปท. ของท่ำน ใช้จ่ำยงบประมำณ โดยค ำนึงถึงประเด็น
ดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

 คุ้มค่ำ     
 ไม่บิดเบือนวัตถปุระสงค์ของงบประมำณที่ตัง้ไว้     

 

ประเด็นกำรประเมนิ 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

I9 อปท. ของท่ำน ใช้จ่ำยงบประมำณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม 
หรือพวกพ้อง มำกน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นกำรประเมนิ 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

I10 บุคลำกรใน อปท. ของท่ำน มีกำรเบิกจ่ำยเงินที่เป็นเท็จ เช่น 
ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ หรือค่ำเดินทำง ฯลฯ มำกน้อย
เพียงใด 

    

 
ประเด็นกำรประเมนิ ระดับ 

I11 อปท. ของท่ำน มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง/กำรจัดหำพัสดุ และ 
กำรตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

 โปร่งใส ตรวจสอบได ้     
 เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบกำรรำยใดรำยหนึ่ง     
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ประเด็นกำรประเมนิ ระดับ 
I12 อปท. ของท่ำน เปิดโอกำสให้ท่ำน มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

 สอบถำม     
 ทักท้วง     
 ร้องเรียน     

 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
 
ค ำนิยำม: ผู้บังคับบัญชำของท่ำน หมำยถึง ผู้บังคับบัญชำตำมสำยงำนในล ำดับที่สูงกว่ำท่ำน และท ำหน้ำที่มอบหมำย
งำนแก่ท่ำนโดยตรง 
 

ประเด็นกำรประเมนิ 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

I13 ผู้บังคับบัญชำของท่ำน มอบหมำยงำนแก่ท่ำนอย่ำงเป็นธรรม 
มำกน้อยเพียงใด 

    

หมำยเหตุ: กำรมอบหมำย หมำยถึง กำรมอบหมำยงำนตำมต ำแหน่งหน้ำที ่
 

ประเด็นกำรประเมนิ 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

I14 ท่ำนได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตำมระดับคุณภำพ
ของผลงำน มำกน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นกำรประเมนิ 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

I15 ผู้บังคับบัญชำของท่ำน มีกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
กำรศึกษำดูงำน หรือกำรให้ทุนกำรศึกษำ อย่ำงเป็นธรรม มำกน้อย
เพียงใด 

    

 

ประเด็นกำรประเมนิ 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

I16 ผู้บังคับบัญชำของท่ำน มีกำรสั่งกำรให้ท่ำนท ำธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชำ มำกน้อยเพียงใด 
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ประเด็นกำรประเมนิ 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

I17 ผู้บังคับบัญชำของท่ำน มีกำรสั่งกำรให้ท่ำนท ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
หรือมีควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต มำกน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นกำรประเมนิ ระดับ 

I18 กำรบริหำรงำนบุคคลของ อปท. ของท่ำน มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
มำกน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

 ถูกแทรกแซงจำกผู้มีอ ำนำจ     
 มีกำรซื้อขำยต ำแหน่ง     
 เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง     

 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 

ประเด็นกำรประเมนิ 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

I19 บุคลำกรใน อปท. ของท่ำน มีกำรเอำทรัพย์สินของรำชกำร  
ไปเป็นของส่วนตัว หรือน ำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มำกน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นกำรประเมนิ 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

I20 ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพื่อยืมทรัพย์สินของรำชกำร ไปใช้
ปฏิบัติงำนใน อปท. ของท่ำน มีควำมสะดวก มำกน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นกำรประเมนิ 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

I21 กรณีที่ต้องมีกำรขอยืมทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ปฏิบัติงำน 
บุคลำกรใน  อปท. ของท่ ำน  มีกำรขออนุญำตอย่ำงถูกต้อง  
มำกน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นกำรประเมนิ 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

I22 บุคคลภำยนอกหรือภำคเอกชน มีกำรน ำทรัพย์สินของรำชกำร
ไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญำตอย่ำงถูกต้อง จำก อปท. ของท่ำน  
มำกน้อยเพียงใด 
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ประเด็นกำรประเมนิ 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

I23 ท่ำนรู้แนวปฏิบัติของ อปท. ของท่ำน เก่ียวกับกำรใช้ทรัพย์สิน
ของรำชกำรที่ถูกต้อง มำกน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นกำรประเมนิ 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

I24 อปท. ของท่ำน มีกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สิน
ของรำชกำร เพื่อป้องกันไม่ให้มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม 
หรือพวกพ้อง มำกน้อยเพียงใด 

    

 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 

ประเด็นกำรประเมนิ 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

I25 ผู้บริหำรสู งสุดของ อปท. ของท่ ำน  ให้ควำมส ำคัญกับ 
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต มำกน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นกำรประเมนิ ระดับ 

I26 อปท. ของท่ำน มีกำรด ำเนนิกำร ดังต่อไปนี้ หรือไม ่ มี ไม่มี 
 ทบทวนนโยบำยหรือมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ   
 จัดท ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน   

 

ประเด็นกำรประเมนิ 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

I27 ปั ญ หำกำรทุ จริต ใน  อป ท . ของท่ ำน  ได้ รับ กำรแก้ ไข  
มำกน้อยเพียงใด 

    

หมำยเหตุ: หำกท่ำนเห็นว่ำ อปท. ของท่ำนไม่มปีัญหำกำรทุจรติให้ตอบ “มำกที่สุด” 
 

ประเด็นกำรประเมนิ ระดับ 
I28 อปท. ของท่ำน มีกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี้  ต่อกำรทุจริต 
ในหน่วยงำน มำกน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

 เฝ้ำระวัง     
 ตรวจสอบ     
 ลงโทษทำงวนิัย     
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ประเด็นกำรประเมนิ 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

I29 อปท. ของท่ำน มีกำรน ำผลกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบ 
ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน ไปปรับปรุงกำรท ำงำน เพื่อ
ป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน มำกน้อยเพียงใด 

    

หมำยเหตุ: ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน หมำยถึง ส่วนงำนตรวจสอบภำยในของหน่วยงำน 
 ฝ่ำยตรวจสอบภำยนอก หมำยถึง หน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของ หน่วยงำนภำครัฐ เช่น 
 ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น 
 

ประเด็นกำรประเมนิ ระดับ 
I30 หำกท่ำนพบเห็นแนวโน้มกำรทุจริตที่จะเกิดขึ้นใน  อปท.  
ของท่ำน ท่ำนมีควำมคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่ำงไร 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มำก มำกที่สุด 

 สำมำรถร้องเรียนและสง่หลักฐำนได้อย่ำงสะดวก     
 สำมำรถติดตำมผลกำรร้องเรียนได้     
 มั่นใจว่ำจะมีกำรด ำเนนิกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ     
 มั่นใจว่ำจะปลอดภัยและไม่มผีลกระทบต่อตนเอง     

 
 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน 

 
1. ท่ำนมีควำมสุขกับกำรท ำงำนในหน่วยงำนของท่ำนในระดบัใด 

มีความสุขน้อยที่สุด มีความสุขน้อย มีความสุขมาก มีความสุขมากที่สุด 
    

 
2. ท่ำนคิดว่ำ ในช่วงที่ผ่ำนมำ ปัญหำต่ำง ๆ เก่ียวกับคุณธรรม ควำมโปร่งใส และกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนของท่ ำน 
เพิ่มขึ้นหรือลดลง มำกน้อยเพียงใด 

ลดลงมาก ลดลงเล็กน้อย เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เพิ่มขึ้นมาก 
    

 
3. ในช่วงอีก 5 ปีข้ำงหน้ำ ท่ำนมีควำมหวังว่ำ ปัญหำต่ำง ๆ เกี่ยวกับคุณธรรม ควำมโปร่งใส และกำรป้องกันกำรทุจริต  
ในหน่วยงำนของท่ำน จะเป็นอย่ำงไร 

น่าจะลดลงมาก น่าจะลดลงเล็กน้อย น่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย น่าจะเพิ่มขึ้นมาก 
    

 
4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อหน่วยงำนของท่ำน เพื่อกำรปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำนให้มีคุณธรรม ควำมโปร่งใส และป้องกัน
ไม่ให้เกิดกำรทุจริตในหน่วยงำน 
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ตอนที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 

 
1. ท่ำนเป็นเจำ้หน้ำที่รัฐระดับใด 

ผู้บริหารและสภาท้องถิ่น 
(ผู้บริหำรสูงสุด/รองผูบ้ริหำร
สูงสุด/ผู้ช่วยผู้บริหำรสงูสุด/

ต ำแหน่งอื่น ๆ ทีสู่งกว่ำ
ระดับผู้อ ำนวยกำรหรือ

หัวหน้ำ) 

ผู้อ านวยการ/หัวหน้า 
(ผู้บังคบับัญชำส่วนงำน

ภำยในหน่วยงำน เชน่ ส ำนัก 
กอง ฝ่ำย ศูนย์ กลุ่มงำน 

เป็นต้น) 

ข้าราชการ/พนักงาน 
(เจ้ำหน้ำทีท่ี่ได้รับกำรบรรจุ

หรือแต่งตั้งให้เป็น
ข้ำรำชกำร/พนักงำนประจ ำ

ในหน่วยงำน) 

ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 
(เจ้ำหน้ำทีท่ี่ปฏิบตัิงำนใน
หน่วยงำนโดยมสีัญญำจำ้ง) 

    
 
2. กรุณำระบุเพศของท่ำน 
 ชำย   หญิง   อ่ืน ๆ 
 
3. ท่ำนท ำงำนให้กับหน่วยงำนของท่ำนมำเป็นระยะเวลำทั้งหมด 

ต่ ากว่า 5 ปี 5 – 10 ปี 11 – 20 ปี มากกว่า 20 ปี 
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แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 
External Integrity and Transparency Assessment (EIT) 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดําเนินการสํารวจระดับคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบสํารวจซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากย่ิงขึ้น 
 
 เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนการรับรู้ของท่านได้เป็นอย่างดี ท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ 
และขอยืนยันว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและคําตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด และจะไม่ถูกนําไป
เผยแพร่หรือใช้เพื่อการใด ๆ ทั้งส้ิน โดยการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะของภาพรวมเท่านั้น  
ไม่มีการวิเคราะห์หรือรายงานเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด ความร่วมมือของท่านจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุง
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี ้
 
 
คําชี้แจง 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT)  
  แบ่งเป็น 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 ตัวชี้วัดที่ 1 คุณภาพการดําเนินงาน 
 ตัวชี้วัดที่ 2 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
 ตัวชี้วัดที่ 3 การปรับปรงุการทํางาน 
 
 2. โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยใช้ประสบการณ์ของท่านในรอบ 1 ปี  
  ที่ผ่านมา โดยผู้ตอบแบบสํารวจต้องตอบคําถามทุกข้อ หากข้อใดไม่ตอบ จะคิดค่าคะแนนเป็น 0 
 
ชื่อหน่วยงานทีท่่านประเมิน            
ท่านเคยรับบริการหรอืมาติดตอ่กับหน่วยงานน้ีหรือไม่ 
 ไม่เคย  เคย 1 ครัง้   เคย มากกว่า 1 ครัง้  เคย เป็นประจํา 
 
ท่านติดตอ่กับหน่วยงานนีใ้นสถานะใด 
 บุคคลทั่วไป  หน่วยงานของรฐั  องค์กรธรุกจิ   อื่น ๆ 
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ท่านติดตอ่กับหน่วยงานนีใ้นเรือ่งใด 
 งานหลักของหน่วยงาน 
 งานจัดซือ้จดัจ้างหรือการจดัหาพัสด ุ
 งานสนับสนุน เช่น การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การวิจัย การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
 งานอื่น ๆ 
หมายเหต:ุ หากท่านไม่ทราบใหเ้ลือก “งานอื่น ๆ” 
 
ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปร่งใส 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 คณุภาพการดําเนินงาน 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนทีก่ําหนด     
 โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E3 เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานที่ท่ านติดต่อ  ให้ข้อมูลเกี่ ยวกับ
การดําเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ร้องขอให้จ่าย
หรือให้ส่ิงดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

มี ไม่มี 

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคํานวณเป็นเงินได้ เชน่ การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น   

หมายเหต:ุ เป็นการให้ที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

    

 
ตัวชี้วัดที่ 2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มี ลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน     
 มีช่องทางหลากหลาย     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E7 หน่วยงานที่ท่ านติดต่อ  มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล
ที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคําติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/ 
การให้บริการ หรือไม่ 

  

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคําถาม เมื่อมี
ข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด 

    

หมายเหต:ุ หากท่านไม่มีข้อกังวลสงสัยให้ตอบ “มากที่สุด” 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
หรือไม่ 
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ตัวชี้วัดที่ 3 การปรับปรุงการทํางาน 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหต:ุ หากท่านติดตอ่ครั้งแรก ให้เปรยีบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัตงิาน/การให้บริการทีท่่านคาดหวงัไว้ก่อนมาตดิต่อ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน
การดําเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับวิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ 
ก่อนมาติดต่อ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

  

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา
การดําเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด 

    

หมายเหต:ุ การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการ ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E15 หน่วยงานที่ท่ านติดต่อ มีการปรับปรุงการดําเนินงาน/
การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อหน่วยงาน 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อหน่วยงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานให้มีคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันไม่ให้เกิด 
การทุจริตในหน่วยงาน 
              
              
              
 
 
ตอนที่ 3 ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสํารวจ 

 
1. อาย ุ  ปี 
 
2. เพศ 
 ชาย   หญิง   อื่น ๆ 
 
3. ระดับการศึกษา 
 ประถมศึกษาหรอืต่ํากว่า  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  อนุปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 
 ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า  สูงกว่าปริญญาตร ี   อื่น ๆ 
 
4. อาชพี 
 เจ้าหน้าที่ของรฐั/ข้าราชการ/พนกังานราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ 
 พนักงานบริษทัเอกชน 
 ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
 เกษตรกร 
 อาชีพอิสระ 
 รับจ้างทั่วไป 
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) 
 
5. รายได้ตอ่เดอืนของตัวท่านเอง (ถ้ารายได้ไมแ่น่นอน ให้เฉล่ียทั้งปี) 
 ต่ํากว่า 8,000 บาท   8,001 – 15,000 บาท   15,001 – 30,000 บาท 
 30,001 – 50,000 บาท  50,001 – 100,000 บาท  มากกว่า 100,001 บาท 
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แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ด ำเนินกำรส ำรวจระดับ
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ โดยใช้แบบส ำรวจซึ่งได้รับกำรออกแบบ  
เพ่ือวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ผลกำรประเมินจะแสดงถึง
ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ และเป็นแนวทำงปฏิบัติในกำรแก้ไข 
ปรับปรุง และพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำร ให้มคีุณธรรมและควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้น 
 
 เพ่ือให้ผลกำรประเมินสำมำรถสะท้อนข้อมูลด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสได้ เป็นอย่ำงดี 
โปรดแสดงข้อมูลที่ตรงกับควำมเป็นจริงมำกที่สุด ควำมร่วมมือของท่ำน นอกจำกจะช่วยให้หน่วยงำนของท่ำน
เกิดควำมตระหนักและมีแนวทำงในกำรปรับปรุงพัฒนำด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของตนเองแล้ว  
ยังช่วยสนับสนุนให้เกิดคุณธรรมและควำมโปร่งใสในภำพรวมของประเทศได้อีกด้วย 
 

ขอขอบคุณในควำมร่วมมือมำ ณ โอกำสนี้ 
 
 
ค าชี้แจง 1. แ บ บ ต รว จ ก ำ ร เปิ ด เผ ย ข้ อ มู ล ส ำธ ำ รณ ะ  Open Data Integrity and Transparency  
  Assessment (OIT) แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 ตัวชี้วัดที่ 1 กำรเปิดเผยข้อมูล 
 ตัวชี้วัดที่ 2 กำรป้องกันกำรทุจริต 
 
 2. โปรดใส่เครื่องหมำย  และกรอกข้อมูลลงในช่องที่ก ำหนด ให้ตรงกับควำมเป็นจริงมำกที่สุด 
  ดังนี้ 
 “ มี ” หมำยถึง มีข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน และเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
 “ ไม่มี ” หมำยถึง ไม่มีข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน หรือมีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
 
ชื่อหน่วยงาน            
 
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน          
 



 
 

64 
 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ มี ไม่มี 
หมายเหตุ 

“มี” ระบุต าแหน่งข้อมูล 
“ไม่มี” ระบุเหตุผล 

ข้อมูลพื้นฐาน 
O1 โครงสร้ำงหน่วยงำน    
O2 ข้อมูลผู้บริหำร    
O3 อ ำนำจหน้ำที่    
O4 แผนกำรขับเคลื่อนหน่วยงำน    
O5 ข้อมูลกำรติดต่อหน่วยงำน    
O6 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง    

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
O7 ข่ำวประชำสัมพันธ์    

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
O8 Q&A    
O9 Social Network    

 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ มี ไม่มี 
หมายเหตุ 

“มี” ระบุต าแหน่งข้อมูล 
“ไม่มี” ระบุเหตุผล 

แผนด าเนินงาน 
O10 แผนด ำเนินงำนประจ ำปี    
O11 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน    
O12 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี    
การปฏิบัติงาน 
O13 มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน    
การให้บริการ 
O14 มำตรฐำนกำรให้บริกำร    
O15 ข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำร    
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ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ มี ไม่มี 
หมายเหตุ 

“มี” ระบุต าแหน่งข้อมูล 
“ไม่มี” ระบุเหตุผล 

ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
O16 ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี    

O17 
รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ ำยงบประมำณ  
รอบ 6 เดือน 

   

O18 รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี    
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
O19 แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำพัสดุ    

O20 
ประกำศต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำ
พัสดุ 

   

O21 สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุรำยเดือน    

O22 
รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ 
ประจ ำปี 

   

 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การส่งเสริมความโปร่งใส 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ มี ไม่มี 
หมายเหตุ 

“มี” ระบุต าแหน่งข้อมูล 
“ไม่มี” ระบุเหตุผล 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
O23 แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต    
O24 ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต    
O25 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตประจ ำปี    
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
O26 ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น    
O27 กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม    
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ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ มี ไม่มี 
หมายเหตุ 

“มี” ระบุต าแหน่งข้อมูล 
“ไม่มี” ระบุเหตุผล 

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
O28 เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร    
O29 กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร    
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
O30 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร    
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
O31 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี    

O32 
รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรป้องกัน 
กำรทุจริต รอบ 6 เดือน 

   

O33 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี    
 



 

การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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คณะผู้จัดท ำ 
 
ที่ปรึกษำ 
นางสุวณา  สุวรรณจูฑะ   กรรมการ ป.ป.ช.  
รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ  ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. 
นายวรวิทย์ สุขบุญ    เลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช.  
นายอุทิศ บัวศรี   ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 
คณะผู้จัดท ำ 
1. นางสาวชนิดา  อาคมวัฒนะ หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  
2. นายเทอดศักดิ์ ฤทธิโชติ นักบริหารทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
3. นายกฤตนันทน์  เตนากุล เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ  
4. นายดนุภพ  พลันสังเกตุ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ  
5. นายวิน  จิตรไกรสร เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ  
6. นางสาวชัญญาฉัตร  อินโปธา เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ  
7. นายเทอดธรรม  สังขพันธานนท์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ  
8. นายเอกวุฒิ  บุตรประเสริฐ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ  
9. นายชูกิจ  เปรมประดิษฐ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ  
10. นายอภิรักษ์  แสงทอง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ  
11. นางสาวณภัค  เขตภัทรพิพิธ เจ้าพนกังานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ 
12. นางสาวมณีรัตน์ อ่อนเกตุพล พนักงานบริหารทั่วไปช านาญงาน 
13. นายสิทธิกร  นวนเมือง พนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน  
14. นางสาวศิริทร  สุขพร้อม พนักงานธุรการ 
15. นางสาวอรุณพร  พิทักษ์ ผู้ช่วยนักวิจัย 
16. นายอดิศักดิ์  จันทร์สุริวงค์ ผู้ช่วยนักวิจัย 
17. นางสาวอ าพรทิพย์  สรรพวุธ ผู้ช่วยนักวิจัย  
18. นายเดชาวัต มุ่งสอนกลาง ผู้ช่วยนักวิจัย 
19. นางสาวรุ่งรัตน์  อรัญญิก ผู้ช่วยนักวิจัย 
 
ลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
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