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คุำานำา
	 สำำานักุงาน	 ป้.ป้.ช.	 ได�จำัดทุำา	 “แนวที่างการ่ยกร่ะดับผลการ่ปร่ะเมินคุณธร่ร่มและความโปร่่งใส  
ในการ่ดำาเนินงานขององค์กร่ปกคร่องส่วนที่�องถิิ่�น (ITA) ปร่ะจัำาปีงบปร่ะมาณ พิ.ศั. 2563”	 เพืั�อเป็้นเครืิ�องมือ 
ในกุาริช่วยแนะนำาแล่ะส่ำงเสำริิมให่�องค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นมีแนวป้ฏิิบัติทีุ�ดีในกุาริดำาเนินงานตามห่ลั่กุธ์ริริมาภิบาล่	 
ทีุ�ส่ำงผู้ล่ต่อกุาริยกุริะดับผู้ล่กุาริป้ริะเมินคุณธ์ริริมแล่ะความโป้ร่ิงใสำในกุาริดำาเนินงานของห่น่วยงานภาครัิฐ	(Integrity	 
and	 Transparency	 Assessment	 :	 ITA)	 ให่�บริริลุ่เป้้าห่มายแล่ะตัวชี�วัดตามแผู้นแม่บทุภายใต�ยุทุธ์ศาสำตริ์ชาต	ิ 
ป้ริะเด็นกุาริต่อต�านกุาริทุุจำริิตแล่ะป้ริะพัฤติมิชอบ	ซ้ึ่�งได�กุำาห่นดเป้้าห่มายริ�อยล่ะ	80	ของห่น่วยงานทีุ�เข�ารัิบกุาริป้ริะเมิน 
จำะต�องมีผู้ล่คะแนน	85	คะแนนข้�นไป้	ภายในปี้	พั.ศ.	2565
	 สำำาห่รัิบกุริะบวนกุาริจัำดทุำา แนวที่างการ่ยกร่ะดับผลการ่ปร่ะเมินคุณธร่ร่มและความโปร่่งใสฯ	 สำำานักุงาน	
ป้.ป้.ช.	 ได�ริวบริวมป้ริะมวล่ผู้ล่จำากุกุาริล่งพัื�นทุี�ถอดบทุเริียนเพัื�อศ้กุษาแนวทุางแล่ะวิธ์ีกุาริดำาเนินงานขององค์กุริ 
ป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นทีุ�มีผู้ล่กุาริป้ริะเมินคุณธ์ริริมแล่ะความโป้ร่ิงใสำ	(ITA)	ป้ริะจำำาปี้งบป้ริะมาณ	พั.ศ.	2562	ตั�งแต่	85	
คะแนนข้�นไป้	จำำานวน	8	แห่่ง	ได�แกุ่

ริวมทุั�ง	 ยังได�สำำาริวจำความเห่็นแล่ะริับฟัังข�อเสำนอแนะจำากุองค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�นทุี�มีผู้ล่กุาริป้ริะเมินคุณธ์ริริม 
แล่ะความโป้ริ่งใสำ	 (ITA)	 ตั�งแต่	 90	 คะแนนข้�นไป้	 จำำานวน	 100	 แห่่ง	 เพัื�อห่าความเป้็นไป้ได�	 แล่ะความเชื�อมั�นว่า	 
ห่ากุองค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�นได�ดำาเนินกุาริตามแนวทุางอย่างใดอย่างห่น้�งทุี�กุำาห่นดไว�	 จำะสำามาริถยกุริะดับ 
ผู้ล่กุาริป้ริะเมินคุณธ์ริริมแล่ะความโป้ริ่งใสำ	 (ITA)	 โดยเฉพัาะอย่างยิ�งริะดับกุาริริับริ้�	 (Perception)	 ห่ริือทุัศนคติ	 
(Attitude)	ของผู้้�มีส่ำวนได�ส่ำวนเสีำยภายใน	ซ้ึ่�งเป็้นบุคล่ากุริฝ่่ายกุาริเมืองแล่ะฝ่่ายป้ริะจำำาขององค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�น	 
แล่ะผู้้�มีส่ำวนได�ส่ำวนเสีำยภายนอกุ	ซ้ึ่�งห่มายถ้งป้ริะชาชนในเขตบริิกุาริแล่ะนอกุเขตบริิกุาริทีุ�เข�ามาติดต่อทุุกุกุริณี	ตล่อดจำน 
กุาริเปิ้ดเผู้ยข�อม้ล่ต่อสำาธ์าริณะ	
	 สำำานักุงาน	ป้.ป้.ช.	ขอขอบคุณองค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นดังกุล่่าวทีุ�ได�ให่�ข�อเสำนอแนะ		แล่ะห่วังว่า	แนวที่าง
การ่ยกร่ะดับผลการ่ปร่ะเมินคุณธร่ร่มและความโปร่่งใสฯ	 ฉบับนี�	 จำะเป็้นเครืิ�องมือทีุ�มีป้ริะโยชน์อย่างยิ�งแกุ่องค์กุริ 
ป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�น	แล่ะห่น่วยงานอื�น	นำาไป้เป็้นแนวทุางในกุาริยกุริะดับผู้ล่กุาริป้ริะเมินคุณธ์ริริมแล่ะความโป้ร่ิงใสำ	 
(Integrity	and	Transparency	Assessment)	ในปี้งบป้ริะมาณ	พั.ศ.	2563	ต่อไป้

ท่ี่� หน่วยงาน อำาเภอ / จัังหวัด คะแนน

1 องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ห่�วยแกุ�ว อำาเภอแม่ออน						จัำงห่วัดเชียงให่ม่ 96.78

2 องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่อ�อมเกุร็ิด อำาเภอป้ากุเกุร็ิด				จัำงห่วัดนนทุบุรีิ 95.29

3 เทุศบาล่ตำาบล่เสำาธ์งหิ่น อำาเภอบางให่ญ่					จัำงห่วัดนนทุบุรีิ 91.85

4 องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่บางแม่นาง อำาเภอบางให่ญ่					จัำงห่วัดนนทุบุรีิ 91.19

5 เทุศบาล่ตำาบล่สัำนนาเม็ง อำาเภอสัำนทุริาย					จัำงห่วัดเชียงให่ม่ 90.05

6 องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่คล่องข่อย อำาเภอป้ากุเกุร็ิด				จัำงห่วัดนนทุบุรีิ 88.26

7 องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่บ�านสำห่กุริณ์ อำาเภอแม่ออน						จัำงห่วัดเชียงให่ม่ 88.12

8 องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่เทุพัเสำด็จำ อำาเภอดอยสำะเก็ุด		จัำงห่วัดเชียงให่ม่ 85.73

กุลุ่่มส่ำงเสำริิมธ์ริริมาภิบาล่องค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�น	
สำำานักุพััฒนาแล่ะส่ำงเสำริิมธ์ริริมาภิบาล่

สำำานักุงาน	ป้.ป้.ช.
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หน�า             

ส่วนที่่� 1		ธ์ริริมาภิบาล่สำำาห่ริับองค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�น	 	 	 	 	 	
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ขององค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�น	ป้ริะจำำาปี้งบป้ริะมาณ	พั.ศ.	2563
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	 ตัวชี�วัดทุี�	2	กุาริใช�งบป้ริะมาณ	 	 	 	 	 	 	 	

	 ตัวชี�วัดทุี�	3	กุาริใช�อำานาจำ		 	 	 	 	 	 	 	

	 ตัวชี�วัดทุี�	4	กุาริใช�ทุริัพัย์สำินของริาชกุาริ	 	 	 	 	 	 	

	 ตัวชี�วัดทุี�	5	กุาริแกุ�ไขป้ัญห่ากุาริทุุจำริิต	 	 	 	 	 	 	

	 ตัวชี�วัดทุี�	6	คุณภาพักุาริดำาเนินงาน	 	 	 	 	 	 	 	

	 ตัวชี�วัดทุี�	7	ป้ริะสำิทุธ์ิภาพักุาริสำื�อสำาริ	 	 	 	 	 	

	 ตัวชี�วัดทุี�	8	กุาริป้ริับป้ริุงริะบบกุาริทุำางาน	 	 	 	 	 	

	 ตัวชี�วัดทุี�	9	กุาริเป้ิดเผู้ยข�อม้ล่	 	 	 	 	 	 	

	 ตัวชี�วัดทุี�	10	กุาริป้้องกุันกุาริทุุจำริิต		 	 	 	 	 	

ส่วนที่่� 5	องค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�นทุี�มีผู้ล่กุาริป้ริะเมินคุณธ์ริริมแล่ะความโป้ริ่งใสำ	 	

ในกุาริดำาเนินงาน	ของห่น่วยงานภาครัิฐ	(ITA)	ป้ริะจำำาปี้งบป้ริะมาณ	พั.ศ.	2562	ตั�งแต่	90	คะแนนข้�นไป้	

ภาคผนวก          

	 -	 คณะทุำางานศ้กุษาแนวทุางกุาริยกุริะดับธ์ริริมาภิบาล่องค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�น	

	 -	 คณะอนุกุริริมกุาริ	ป้.ป้.ช.	ด�านพััฒนาแล่ะสำ่งเสำริิมธ์ริริมาภิบาล่องค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�น

	 -	 องค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�นทุี�ให่�ข�อคิดเห่็นแล่ะข�อเสำนอแนะต่อกุาริจำัดทุำาแล่ะพััฒนา

	 	 แนวทุางกุาริยกุริะดับผู้ล่กุาริป้ริะเมินคุณธ์ริริมแล่ะความโป้ริ่งใสำ
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1สำำ�นัักพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล

สำำ�นัักง�นั ป.ป.ช.

ส่วนท่� 1
ธรรมิาภิิบาลสำาหรับองค์ุกรปกคุรองส่วนท้องถิิ่�น

	 ธ์ริริมาภิบาล่เป้็นห่ลั่กุกุาริสำำาคัญในกุาริบริิห่าริงานองค์กุริ	 เพืั�อให่�เกิุดป้ริะสิำทุธิ์ภาพั	 ป้ริะสิำทุธิ์ผู้ล่	 โป้ริ่งใสำ		

แล่ะตริวจำสำอบได�	 โดยกุาริป้ริะเมินคุณธ์ริริมแล่ะความโป้ริ่งใสำในกุาริดำาเนินงานของห่น่วยงานรัิฐ	 (ITA)	 ได�นำา 

ห่ลั่กุธ์ริริมาภิบาล่มาเป็้นแนวทุางสำำาคัญป้ริะกุาริห่น้�งในกุริะบวนกุาริป้ริะเมินดังกุล่่าว	

	 ดังนั�น	คณะกุริริมกุาริ	ป้.ป้.ช.	จ้ำงได�ตั�งคณะทุำางานศ้กุษาแนวทุางกุาริยกุริะดับธ์ริริมาภิบาล่องค์กุริป้กุคริอง 

สำ่วนทุ�องถิ�น1	 เพืั�อกุำาห่นดคำานิยาม	 องค์ป้ริะกุอบของธ์ริริมาภิบาล่	 กุริอบแนวทุางกุาริดำาเนินงานสำำาห่รัิบองค์กุริ 

ป้กุคริองทุ�องถิ�นให่�มีความสำอดคล่�องกัุบอำานาจำห่น�าทีุ�แล่ะภาริกิุจำของทุ�องถิ�น	 แล่ะให่�องค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�น 

นำาไป้ป้ริับใช�ในกุาริยกุริะดับกุาริบริิห่าริจัำดกุาริองค์กุริ	 อันจำะสำ่งผู้ล่ต่อกุาริยกุริะดับผู้ล่กุาริป้ริะเมินคุณธ์ริริม 

แล่ะความโป้ร่ิงใสำขององค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นต่อไป้	โดยมีริายล่ะเอียด	ดังนี�

 1. นิติ่ธร่ร่ม (Rule of Law)

	 องค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�นจำะใช�อำานาจำตามกุฎห่มายแล่ะริะเบียบ	 ริวมถ้งข�อบังคับต่างๆ	 ทีุ�มีอย้ ่	

โดยเคริ่งคริัดแล่ะไม่เล่ือกุป้ฏิิบัติ	 ทัุ�งนี�	 ในกุาริจำัดทุำาบริิกุาริสำาธ์าริณะขององค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�นต�องคำาน้งถ้ง 

ห่ลั่กุความเสำมอภาค	กุล่่าวคือ	กุาริให่�บริิกุาริสำาธ์าริณะแกุ่ป้ริะชาชนในทุ�องถิ�นต�องเป็้นไป้อย่างเทุ่าเทีุยมกัุน	ไม่แบ่งแยกุ	 

ไม่ว่าจำะเป้็นป้ริะเด็นเกีุ�ยวกัุบเพัศ	 เชื�อชาติ	 ศาสำนา	 ห่รืิอ	 กุลุ่่มชาติพัันธุ์์ต่างๆ	 เป้็นต�น	 นอกุจำากุนั�นองค์กุริป้กุคริอง 

ส่ำวนทุ�องถิ�น	ยังต�องให่�ความสำำาคัญกัุบความเทุ่าเทีุยมกัุนในกุาริเข�าถ้งบริิกุาริสำาธ์าริณะขององค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นด�วย	 

ทัุ�งนี�	ต�องคำาน้งถ้ง	2	องค์ป้ริะกุอบย่อย	ได�แกุ่	1)	นิติธ์ริริม	(Rule	of	Law)	แล่ะ	2)	ความเสำมอภาค	(Equity)

  1.1 นิติ่ธร่ร่ม (Rule of Law) 

	 	 องค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นบริิห่าริงานโดยยด้อำานาจำห่น�าทีุ�ตามกุฎห่มาย	ริะเบียบ	ข�อบังคับในกุาริ 

ป้ฏิิบัติงานอย่างเคร่ิงคริดัด�วยความชอบธ์ริริม	คำาน้งถ้งสิำทุธิ์เสำรีิภาพัของป้ริะชาชน	แล่ะผู้้�มีส่ำวนได�ส่ำวนเสำยี	ทัุ�งนี�ให่�ริวมถ้ง 

กุาริตริาข�อบัญญัติ/เทุศบัญญัติขององค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นด�วย

   1.1.1 การ่ปฏิิบัติ่หน�าท่ี่�ให�เป็นไปต่ามกฎหมายในการ่บริ่หาร่งาน

	 	 	 องค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�นพ้ังใช�อำานาจำโดยย้ดห่ลั่กุข�อกุฎห่มาย	 ริะเบียบ	 ข�อบังคับ	 

แล่ะแนวทุางป้ฏิิบัติทีุ�เกีุ�ยวข�อง	โดยคำาน้งถ้งอำานาจำห่น�าทีุ�	ปั้ญห่าแล่ะความต�องกุาริของป้ริะชาชนในทุ�องถิ�น	ในกุาริ

ดำาเนินกุาริดังกุล่่าวให่�คำาน้งถ้งมิติสำำาคัญทุางกุาริบริิห่าริดังต่อไป้นี�

	 	 	 1)	 กุาริบริิห่าริงานบุคคล่ต�องดำาเนินกุาริตามกุฎห่มายว่าด�วยริะเบียบบริิห่าริงานบุคคล่ 

ส่ำวนทุ�องถิ�น	เป็้นต�น

	 	 	 2)	 กุาริจัำดทุำาแล่ะกุาริบริิห่าริแผู้นพััฒนาทุ�องถิ�น	 ต�องดำาเนินกุาริตามกุฎห่มาย	 ริะเบียบ	 

ห่รืิอห่ลั่กุเกุณฑ์์ว่าด�วยกุาริจัำดทุำาแผู้นพััฒนาขององค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�น	เป็้นต�น

สืว
นัที่

�  1

1	คำาสัำ�งคณะกุริริมกุาริ	ป้.ป้.ช.	ทีุ�	300/2562	ล่งวันทีุ�	10	ตุล่าคม	2562	ริายล่ะเอียดโป้ริดด้ภาคผู้นวกุ



2 แนวทางการยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใสในการดัำาเนินงานขององค์ุกรปกคุรองส่วนท้องถิิ่�น (ITA)

ประจำำาปีงบประมิาณ พ.ศ. 2563

	 	 	 3)	กุาริตริาข�อบัญญัติทุ�องถิ�น/เทุศบญัญัติ	เป็้นไป้ตามขอบเขตอำานาจำห่น�าทีุ�ตามทีุ�กุฎห่มาย 

ในกุารินั�นๆ	ให่�อำานาจำแกุ่องค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นในกุาริตริาข�อบัญญัติทุ�องถิ�น/เทุศบัญญัติ	เช่น	ข�อบัญญัติทุ�องถิ�น 

เกีุ�ยวกัุบงบป้ริะมาณ	กุาริเงิน	กุาริคลั่ง	ข�อบัญญัติทุ�องถิ�นทีุ�ออกุตามพัริะริาชบัญญัติกุาริสำาธ์าริณสุำข	พั.ศ.	2535	อาทิุ	 

กุาริจัำดกุาริสิำ�งป้ฏิิกุ้ล่แล่ะม้ล่ฝ่อย	กุาริควบคมุกุาริเลี่�ยงห่รืิอป้ล่่อยสัำตว์	กิุจำกุาริทีุ�เป็้นอนัตริายต่อสุำขภาพั	ตล่าด	สำถานทีุ� 

จำำาห่น่ายอาห่าริแล่ะสำถานทีุ�สำะสำมอาห่าริ	กุาริจำำาห่น่ายสิำนค�าในทีุ�ห่รืิอทุางสำาธ์าริณะ	ตล่อดจำนข�อบัญญัติอื�นๆ	ทีุ�เกีุ�ยวกัุบ 

กุาริดำาเนินกุาริจัำดบริิกุาริสำาธ์าริณะในลั่กุษณะทีุ�เข�าถ้งป้ริะชาชนในทุ�องถิ�นนั�นๆ	

	 	 	 4)	กุาริบริิห่าริกุาริเงนิกุาริคลั่ง	ต�องดำาเนินกุาริตามกุฎห่มายว่าด�วยวิธี์งบป้ริะมาณขององค์กุริ 

ป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�น	กุฎห่มายว่าด�วยกุาริริบัเงิน	กุาริเบกิุจ่ำายเงนิ	กุาริฝ่ากุเงนิ	กุาริเกุบ็รัิกุษา	แล่ะกุาริตริวจำเงนิขององค์กุริ 

ป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�น	กุฎห่มายว่าด�วยเงินอุดห่นุนขององค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�น	เป็้นต�น

	 	 	 5)	 กุาริจัำดบริิกุาริสำาธ์าริณะ	 ต�องดำาเนินกุาริตามมาตริฐานกุาริบริิห่าริแล่ะกุาริบริิกุาริ 

สำาธ์าริณะขององค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�น	 เช่น	 มาตริฐานถนน	 ทุางเดินแล่ะทุางเทุ�า	 มาตริฐานไฟัฟั้าสำาธ์าริณะ	 

มาตริฐานทุางริะบายนำ�า	 มาตริฐานกุาริบำาบัดนำ�าเสีำย	 มาตริฐานกุาริจำัดกุาริขยะ	 ม้ล่ฝ่อยแล่ะสิำ�งป้ฏิิกุ้ล่	 มาตริฐาน 

กุาริส่ำงเสำริิมกีุฬา	เป็้นต�น

   1.1.2 การ่ใช้�อำานาจั / การ่ปฏิิบัติ่หน�าท่ี่�ให�เป็นไปต่ามกฎหมายต่่อผ้�มารั่บบริ่การ่

	 	 	 องค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�นจำะต�องคำาน้งถ้งกุาริจัำดทุำาบริิกุาริสำาธ์าริณะทีุ�คริอบคลุ่มตาม 

อำานาจำห่น�าทีุ�	 แล่ะเป้ิดโอกุาสำให่�ป้ริะชาชนเข�าถ้งบริิกุารินั�นๆ	 ได�อย่างทัุ�วถ้ง	 ริวมถ้งกุาริอนุมัติ	 อนุญาต	 แล่ะกุาริใช� 

อำานาจำอื�นๆ	ขององค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นต�องดำาเนินกุาริโดยย้ดห่ลั่กุกุฎห่มาย	ริะเบียบ	แล่ะคำาน้งถ้งความถ้กุต�อง	 

ชอบธ์ริริม	ไม่เลื่อกุป้ฏิิบัติ	แล่ะไม่มีกุาริเรีิยกุริ�องผู้ล่ป้ริะโยชน์เพืั�อตนเองห่รืิอพัวกุพั�อง	ทัุ�งนี�	ต�องป้ฏิิบัติต่อป้ริะชาชน 

ในพืั�นทีุ�แล่ะผู้้�ทีุ�มาป้ริะกุอบกิุจำกุาริในพืั�นทีุ�อย่างเทุ่าเทีุยมกัุนไม่เลื่อกุป้ฏิิบัติ

  1.2 ความเสมอภาค (Equity) 

	 	 องค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�นจัำดบริิกุาริสำาธ์าริณะแล่ะบังคับใช�กุฎห่มาย	 ริะเบียบ	 ข�อบังคับอย่าง 

เทุ่าเทุยีม		ไม่เลื่อกุป้ฏิิบัติ	โดยไม่แบ่งแยกุเพัศ	ถิ�นกุำาเนดิ	เชื�อชาติ	ภาษา	ศาสำนา	ตล่อดจำนสำภาพัแล่ะสำถานะของบคุคล่ 

ทัุ�งทุางร่ิางกุาย	เศริษฐกิุจำแล่ะสัำงคม	ริวมทัุ�งคำาน้งถ้งโอกุาสำในกุาริเข�าถ้งบริิกุาริสำาธ์าริณะอย่างทัุ�วถ้ง	แล่ะเป็้นทีุ�ยอมรัิบ 

ของป้ริะชาชนในทุ�องถิ�น	โดยกุาริจัำดทุำาบริิกุาริสำาธ์าริณะขององค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�น	ให่�คำาน้งถ้งความเสำมอภาค 

ในกุาริให่�บริิกุาริแกุ่ป้ริะชาชนตามอำานาจำห่น�าทีุ�แล่ะภาริกิุจำขององค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�น	อย่างน�อยต�องคริอบคลุ่ม 

ด�านต่างๆ	ดังนี�	

	 	 1)	ด�านโคริงสำริ�างพืั�นฐาน	

	 	 2)	ด�านงานส่ำงเสำริิมคุณภาพัชีวิต	

	 	 3)	ด�านกุาริจัำดริะเบียบชุมชน/สัำงคม	แล่ะกุาริรัิกุษาความสำงบเรีิยบริ�อย	

	 	 4)	ด�านกุาริวางแผู้น	กุาริส่ำงเสำริิมกุาริล่งทุุน	พัาณิชยกุริริม	แล่ะกุาริทุ่องเทีุ�ยว	

	 	 5)	ด�านกุาริบริิห่าริจัำดกุาริแล่ะกุาริอนุรัิกุษ์ทุรัิพัยากุริธ์ริริมชาติ	สิำ�งแวดล่�อม	

	 	 6)	ด�านกุาริศ้กุษา	ศาสำนา	ศิล่ป้ะ	วัฒนธ์ริริม	จำารีิตป้ริะเพัณีแล่ะภ้มิปั้ญญาทุ�องถิ�น

สืว
นัที่
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3สำำ�นัักพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล

สำำ�นัักง�นั ป.ป.ช.

 2. คุณธร่ร่ม (Morality)

	 บุคล่ากุริขององค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�นต�องพ้ังมีจิำตสำำาน้กุความริับผิู้ดชอบในกุาริป้ฏิิบัติห่น�าทีุ�โดยย้ดมั�น 

ในศีล่ธ์ริริม	 คุณธ์ริริมต�องย้ดมั�นในป้ริะมวล่จำริิยธ์ริริมของทุ�องถิ�น	 ริวมถ้งมาตริฐานแล่ะจำริริยาบริริณแห่่งวิชาชีพั	 

	โดยคำาน้งถ้งป้ริะโยชน์สุำขของป้ริะชาชน	เป็้นห่ลั่กุสำำาคัญ

  2.1 การ่ปฏิิบัติ่ต่ามปร่ะมวลจัริ่ยธร่ร่ม / มาต่ร่ฐานและจัร่ร่ยาบร่ร่ณแห่งวิช้าช่้พิ

	 	 บุคล่ากุริขององค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�นทุุกุคนต�องป้ฏิิบัติห่น�าทีุ�โดยมีจิำตสำำาน้กุความรัิบผิู้ดชอบ 

ต่อตนเองแล่ะต่อป้ริะชาชน	โดยยด้มั�นแล่ะป้ฏิิบัติตามป้ริะมวล่จำริิยธ์ริริม	มาตริฐานแล่ะจำริริยาบริริณแห่่งวชิาชีพัอย่าง 

เคร่ิงครัิด	ทัุ�งนี�	องค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นพ้ังส่ำงเสำริิมแล่ะป้ล้่กุฝั่งจิำตสำำาน้กุให่�บุคล่ากุริของตน	มีสำำาน้กุความรัิบผิู้ดชอบ 

ในกุาริป้ฏิิบัติงาน	ยด้มั�นในป้ริะมวล่จำริิยธ์ริริมของข�าริาชกุาริกุาริเมอืงทุ�องถิ�นฝ่่ายสำภาทุ�องถิ�น	ป้ริะมวล่จำริิยธ์ริริมของ 

ข�าริาชกุาริกุาริเมืองทุ�องถิ�นฝ่่ายบริิห่าริ	ป้ริะมวล่จำริิยธ์ริริมของข�าริาชกุาริ	พันักุงาน	แล่ะล้่กุจำ�างขององค์กุริป้กุคริอง 

ส่ำวนทุ�องถิ�น	แล่�วแต่กุริณี	ริวมทัุ�ง	กุำากัุบ	กุริะตุ�น	กุวดขันกุาริป้ฏิิบัติห่น�าทีุ�ของบุคล่ากุรินั�น	ให่�เป็้นไป้ตามมาตริฐาน 

แล่ะจำริริยาบริริณแห่่งวิชาชีพันั�น	เช่น	บุคล่ากุริทุางกุาริศ้กุษา	บุคล่ากุริทุางสำาธ์าริณสุำข	วิศวกุริ	เป็้นต�น

  2.2 การ่ปฏิิบัติ่ต่ามหลักการ่ขัดกันแห่งผลปร่ะโยช้น์ (Conflict of Interest)   

	 	 บุคล่ากุริขององค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นต�องป้ฏิิบัติห่น�าทีุ�โดยยด้มั�นผู้ล่ป้ริะโยชน์สำาธ์าริณะเป็้นทีุ�ตั�ง	 

ไม่เห็่นแกุ่ผู้ล่ป้ริะโยชน์สำ่วนตนห่รืิอพัวกุพั�อง	 ไม่นำาทุรัิพัย์สิำนของริาชกุาริไป้เป้็นของสำ่วนตัวห่รืิอนำาไป้ให่�กุลุ่่มห่รืิอ 

พัวกุพั�อง	 ริวมทัุ�งต�องไม่เป้็นผู้้�มีสำ่วนได�สำ่วนเสำียในกุาริป้ฏิิบัติห่น�าทีุ�ตามอำานาจำห่น�าทีุ�ของตนแล่ะต�องคำาน้งถ้ง 

ความเห่มาะสำมในกุาริดำาริงตำาแห่น่งแล่ะกุาริป้ฏิิบัติห่น�าทีุ�อันจำะเป็้นกุาริเปิ้ดโอกุาสำให่�เกิุดกุาริขัดกัุนแห่่งผู้ล่ป้ริะโยชน์ได�	 

เช่น	 กุาริไม่เป้็นค้่สัำญญาห่รืิอเป้็นผู้้�มีสำ่วนได�เสีำยไม่ว่าทุางตริงห่รืิอทุางอ�อมในสัำญญาห่รืิอกัุบบุคคล่ทีุ�ทุำาสัำญญากัุบ 

ห่น่วยงานของรัิฐทีุ�ตนป้ฏิิบตัหิ่น�าทีุ�อย้	่กุาริไม่ริบัเงิน	ทุรัิพัย์สิำน	ห่รืิอป้ริะโยชน์อื�นใดอันมิควริได�ตามกุฎห่มายจำากุบุคคล่อื�น	 

ทัุ�งนี�	ตามกุฎห่มายว่าด�วยกุาริจัำดตั�งองค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�น	พัริะริาชบัญญัติป้ริะกุอบรัิฐธ์ริริมน้ญว่าด�วยกุาริป้้องกัุน 

แล่ะป้ริาบป้ริามกุาริทุุจำริิต	พั.ศ.	2561	แล่ะพัริะริาชบัญญัติกุาริจัำดซืึ่�อจัำดจำ�างแล่ะกุาริบริิห่าริพััสำดุภาครัิฐ	พั.ศ.	2560

 3. ความโปร่่งใส (Transparency)

	 บุคล่ากุริทัุ�งฝ่่ายกุาริเมืองแล่ะฝ่่ายข�าริาชกุาริป้ริะจำำาขององค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นต�องมีความซืึ่�อสัำตย์สำจุำริิต 

ตริงไป้ตริงมา		ริวมถ้งกุาริมีวัฒนธ์ริริม	แล่ะค่านิยมขององค์กุริทีุ�ให่�ความสำำาคัญกัุบกุาริเปิ้ดเผู้ยข�อม้ล่ข่าวสำาริแล่ะสืำ�อสำาริ 

กัุบป้ริะชาชน	 เพืั�อให่�ป้ริะชาชนได�รัิบทุริาบถ้งข�อม้ล่ต่างๆ	 อย่างสำมำ�าเสำมอเป้็นป้ัจำจุำบัน	 แล่ะจัำดให่�มีกุาริวางริะบบ 

เพืั�อให่�ป้ริะชาชนแล่ะภาคสำ่วนอื�นๆ	 ในสัำงคมสำามาริถเข�าถ้งข�อม้ล่ข่าวสำาริต่างๆ	 ขององค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�น 

ได�โดยง่าย	ริวมถ้งในกุาริดำาเนินกิุจำกุริริมต่างๆ	ขององค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�น	พ้ังมีความชัดเจำน	เป็้นริะบบ	เป็้นทีุ�เข�าใจำ	 

รัิบร้ิ�	แล่ะคาดกุาริณ์ได�ของสัำงคม

  3.1 การ่บริ่หาร่การ่เงินและการ่คลัง

	 	 ในกุาริจัำดทุำาข�อบัญญัติ/เทุศบัญญัติงบป้ริะมาณริายจำ่ายป้ริะจำำาป้ี	 ห่รืิอแผู้นกุาริใช�จำ่ายงบป้ริะมาณ 

ป้ริะจำำาปี้	กุาริจัำดห่าริายได�	กุาริรัิบเงิน	กุาริใช�จ่ำายเงิน	ตล่อดจำนกุาริจัำดซืึ่�อจัำดจำ�างแล่ะกุาริบริิห่าริพััสำดุขององค์กุริป้กุคริอง 

ส่ำวนทุ�องถิ�น	ต�องดำาเนินกุาริตามกุฎห่มายตริงไป้ตริงมา	มีความโป้ร่ิงใสำแล่ะตริวจำสำอบได�	โดยต�องให่�ความสำำาคัญกัุบ
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4 แนวทางการยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใสในการดัำาเนินงานขององค์ุกรปกคุรองส่วนท้องถิิ่�น (ITA)

ประจำำาปีงบประมิาณ พ.ศ. 2563

กุาริเปิ้ดเผู้ยข�อม้ล่ข่าวสำาริ	ขั�นตอนกุาริดำาเนินกุาริทีุ�เกีุ�ยวข�องกัุบกุาริเงินแล่ะกุาริคลั่งขององค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�น 

ผู่้านทุางช่องทุางต่างๆ	ทีุ�ป้ริะชาชนสำามาริถเข�าถ้งได�ง่ายแล่ะสำะดวกุ	แล่ะมีส่ำวนร่ิวมในกุาริตริวจำสำอบกุาริดำาเนินงาน 

ขององค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�น

  3.2 การ่บริ่หาร่งานบุคคล

	 	 องค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นมีริะบบกุาริสำริริห่า	คัดเลื่อกุ	แต่งตั�ง	เลื่�อนริะดับ	แล่ะกุาริให่�คุณให่�โทุษ 

แกุ่บุคล่ากุริภายในองค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นอย่างเป็้นธ์ริริม	โป้ร่ิงใสำ	สำามาริถตริวจำสำอบได�	ริวมทัุ�งเปิ้ดเผู้ยห่ลั่กุเกุณฑ์์	

ขั�นตอนทีุ�เกีุ�ยวข�องกัุบกุาริบริิห่าริงานบุคคล่เป้็นกุาริทัุ�วไป้	 เพืั�อให่�ป้ริะชาชนห่รืิอบุคล่ากุริขององค์กุริป้กุคริองสำ่วน 

ทุ�องถิ�นสำามาริถเข�าถ้งข�อม้ล่ได�ง่ายแล่ะสำะดวกุ

  3.3 การ่จััดบริ่การ่สาธาร่ณะ / การ่บริ่การ่ปร่ะช้าช้น

	 	 องค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�นต�องจัำดให่�ป้ริะชาชนสำามาริถเข�าถ้งบริิกุาริสำาธ์าริณะห่รืิอบริิกุาริของ 

องค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นได�อย่างสำะดวกุ	ริวดเร็ิวแล่ะเปิ้ดเผู้ยทุุกุขั�นตอน

 4. การ่ม่ส่วนร่่วม (Participation)

	 กุาริป้ฏิิบัติงานขององค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�นพ้ังต�องย้ดห่ลั่กุกุาริกุริะจำายอำานาจำแล่ะกุาริมีสำ่วนริ่วม 

ในกุาริตัดสิำนใจำ	 โดยเป้ิดโอกุาสำให่�ผู้้�ป้ฏิิบัติงาน	 แล่ะป้ริะชาชนในทุ�องถิ�นได�รัิบร้ิ�	 เรีิยนร้ิ�	 แล่ะริ่วมแสำดงความคิดเห็่น	

ห่รืิอเสำนอปั้ญห่า	แล่ะป้ริะเดน็ต่างๆ	ทีุ�จำำาเป็้นต�องได�ริบักุาริแกุ�ไขแล่ะพััฒนา	นอกุจำากุนั�น	ป้ริะชาชนยงัต�องมส่ีำวนร่ิวม 

ในกุาริดำาเนินกุาริ	แล่ะร่ิวมตริวจำสำอบกุาริป้ฏิิบัติงาน	ทัุ�งนี�	กุาริมีส่ำวนร่ิวมมีเป้้าห่มายสำำาคัญเพืั�อแสำวงห่าฉันทุามติร่ิวม

ของป้ริะชาชนภายในทุ�องถิ�น

  4.1 การ่ม่ส่วนร่่วม / การ่พิยายามแสวงหาฉัันที่ามติ่ (Participation / Consensus Oriented)

	 	 องค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นต�องเปิ้ดโอกุาสำให่�ป้ริะชาชนได�มส่ีำวนร่ิวมในกุาริตัดสิำนใจำ	แสำดงความคดิ 

เห็่นแล่ะเสำนอปั้ญห่าภายในทุ�องถิ�นในป้ริะเด็นต่างๆ	ทีุ�จำำาเป็้นต�องได�รัิบกุาริแกุ�ไขแล่ะพััฒนา	เพืั�อให่�เกิุดฉันทุามติร่ิวมกัุน	

ทัุ�งในเรืิ�องกุาริกุำาห่นดทิุศทุาง	นโยบาย	ห่รืิอแผู้นงานขององค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�น	กุาริบริิห่าริงานแล่ะกุาริจัำดทุำา 

บริิกุาริสำาธ์าริณะ	ตล่อดจำนกุาริมส่ีำวนร่ิวมในกุาริตริวจำสำอบแล่ะสำอดส่ำองกุาริป้ฏิิบัติงานขององค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�น

   4.1.1 การ่ม่ส่วนร่่วมกำาหนดทิี่ศัที่าง นโยบาย หรื่อแผนงานขององค์กร่ปกคร่องส่วนที่�องถิิ่�น

	 	 	 องค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�นพ้ังจัำดให่�มีกุริะบวนกุาริแล่ะกุล่ไกุให่�ป้ริะชาชนในพืั�นทีุ�เข�ามา 

มีส่ำวนร่ิวมกุำาห่นดทิุศทุาง	นโยบาย	แผู้นงานขององค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�น	โดยป้ริะชาชนทีุ�เข�าร่ิวมมีความห่ล่ากุห่ล่าย 

กุริะจำายคริอบคลุ่มทุุกุชุมชน	 เพืั�อริ่วมแสำดงความคิดเห็่น	 เสำนอป้ัญห่าแล่ะความต�องกุาริ	 ผู้่านแผู้นพััฒนาทุ�องถิ�น	 

แล่ะแผู้นงานอื�นๆ

   4.1.2 การ่ม่ส่วนร่่วมในการ่บริ่หาร่

	 	 	 องค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�นพ้ังสำ่งเสำริิมแล่ะเป้ิดโอกุาสำให่�บุคล่ากุริขององค์กุริป้กุคริอง 

ส่ำวนทุ�องถิ�น	ป้ริะชาชน	แล่ะผู้้�มีส่ำวนเกีุ�ยวข�องเข�ามามีส่ำวนร่ิวมบริิห่าริจัำดกุาริเกีุ�ยวกัุบกุาริตัดสิำนใจำในเรืิ�องต่าง	ๆ	โดย 

สำามาริถให่�ข�อม้ล่	ความคิดเห็่น	แนะนำา	ป้ร้ิกุษา	ร่ิวมวางแผู้นแล่ะร่ิวมป้ฏิิบัติงาน
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   4.1.3 การ่ม่ส่วนร่่วมในการ่ต่ร่วจัสอบ ติ่ดต่าม และปร่ะเมินผล

	 	 	 องค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�นสำ่งเสำริิมให่�ภาคสำ่วนต่างๆ	 เข�ามามีสำ่วนริ่วมในกุาริสำอดสำ่อง	 

ติดตาม	ตริวจำสำอบ	ป้ริะเมินผู้ล่กุาริป้ฏิิบัติห่น�าทีุ�ของพันักุงานทุ�องถิ�น	แล่ะองค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�น

  4.2 การ่กร่ะจัายอำานาจั (Decentralization)

	 	 ในกุาริป้ฏิิบัติริาชกุาริควริมีกุาริมอบอำานาจำแล่ะกุริะจำายความริับผิู้ดชอบในกุาริตัดสิำนใจำแล่ะ 

กุาริดำาเนินกุาริให่�แกุ่ผู้้�ป้ฏิิบัติงานในริะดับต่างๆ	 ได�อย่างเห่มาะสำม	 ริวมทัุ�งมีกุาริโอนถ่ายบทุบาทุแล่ะภาริกิุจำให่�แกุ ่

ภาคส่ำวนอื�นๆ	ในสัำงคม

   4.2.1 การ่กร่ะจัายอำานาจัในการ่ตั่ดสินใจั

	 	 	 กุาริป้ฏิิบัติงานขององค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�น	 ควริมีกุาริกุริะจำายอำานาจำในกุาริตัดสิำนใจำ 

ให่�มีความสำอดคล่�องกัุบสำภาพัแวดล่�อมในพืั�นทีุ�	 โดยมุ่งไป้ทีุ�กุาริมอบอำานาจำในกุาริตัดสิำนใจำเพืั�อให่�บุคล่ากุริในแต่ล่ะ 

ริะดับมีส่ำวนร่ิวมในกุาริตัดสิำนใจำ	แล่ะรัิบผิู้ดชอบในกุาริดำาเนินงาน	โดยคำาน้งถ้งกุาริสำริ�างขีดความสำามาริถขององค์กุริ 

ป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นในกุาริให่�บริิกุาริสำาธ์าริณะ	เพืั�อป้ริะโยชน์สุำขของป้ริะชาชน

   4.2.2 กร่ะจัายอำานาจัไปส่้ภาคส่วนอื�น 

	 	 	 กุาริกุริะจำายอำานาจำในกุาริตัดสิำนใจำให่�ห่น่วยงาน	ห่รืิอภาคส่ำวนอื�นๆ	ห่รืิอป้ริะชาชนในพืั�นทีุ� 

เพืั�อจัำดกุาริห่รืิอจัำดสำริริทุรัิพัยากุริเพืั�อสำอดคล่�องความต�องกุาริของป้ริะชาชนห่ริอืผู้้�มีส่ำวนได�ส่ำวนเสำยีอย่างมีป้ริะสิำทุธิ์ภาพั	 

โดยมีกุาริกุริะจำายบุคล่ากุริ	งบป้ริะมาณ	เทุคโนโล่ยี	ทีุ�เห่มาะสำม

 5. หลักความรั่บผิดช้อบ (Accountability)

	 ในกุาริป้ฏิิบัติงานขององค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นต�องมุ่งให่�กุาริทุำางานมีคุณภาพั	สำริ�างความเชื�อมั�นไว�วางใจำ	 

แล่ะตอบสำนองต่อความคาดห่วังของป้ริะชาชน	ตล่อดจำนผู้้�มีส่ำวนได�เสีำยภายในทุ�องถิ�น	ห่ากุกุาริทุำาห่น�าทีุ�นั�นเกิุดปั้ญห่า 

ห่รืิอข�อขัดข�อง	องค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นต�องสำามาริถตอบคำาถามแล่ะอธิ์บายให่�ทุริาบถ้งริายล่ะเอียดเกีุ�ยวกัุบป้ริะเด็น 

ปั้ญห่าเห่ล่่านั�น	ริวมทัุ�งองค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นยงัต�องมกีุาริจัำดทุำาริะบบกุาริริายงานความกุ�าวห่น�าแล่ะผู้ล่สำมัฤทุธิ์� 

ตามเป้้าห่มาย	ตล่อดจำนริะบบกุาริบริริเทุาปั้ญห่าแล่ะผู้ล่กุริะทุบทีุ�อาจำเกิุดข้�น

  5.1 ความรั่บผิดช้อบ 

	 	 องค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นสำามาริถตอบคำาถามแล่ะชี�แจำงได�เมื�อมีข�อสำงสัำย	ริวมทัุ�งต�องมีกุาริจัำดวาง 

ริะบบกุาริริายงานความกุ�าวห่น�าแล่ะผู้ล่สัำมฤทุธิ์�ตามเป้้าห่มายทีุ�กุำาห่นดไว�ต่อสำาธ์าริณะ	 เพืั�อให่�ป้ริะชาชนตริวจำสำอบ 

แล่ะกุำาห่นดให่�มีกุาริจัำดเตรีิยมริะบบกุาริแกุ�ไขห่รืิอบริริเทุาปั้ญห่าแล่ะผู้ล่กุริะทุบใดๆ	ทีุ�อาจำจำะเกิุดข้�นจำากุกุาริดำาเนิน 

งานตามอำานาจำห่น�าทีุ�ขององค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�น

   5.1.1 การ่ปร่ะเมินผลการ่ปฏิิบัติ่งานและการ่ร่ายงาน

	 	 	 องค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�นพ้ังสำ่งเสำริิมแล่ะกุำาห่นดให่�มีเครืิ�องมือทีุ�ช่วยชี�วัดความสำำาเร็ิจำ 

ในกุาริป้ฏิิบัติงานของพันักุงานแล่ะองค์กุริ	ให่�เกิุดความชัดเจำน	เป็้นร้ิป้ธ์ริริม	โดยริะบบกุาริป้ริะเมินผู้ล่นั�น	ควริต�องสำะทุ�อน 

ให่�เห็่นถ้งความรัิบผิู้ดชอบต่อผู้ล่กุาริป้ฏิิบัติงานของตน	แล่ะตอบสำนองต่อความคาดห่วังของป้ริะชาชนได�
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   5.1.2 ร่ะบบควบคุมภายใน ต่ร่วจัสอบภายใน และการ่บริ่หาร่ความเส่�ยง

	 	 	 องค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�นต�องมีกุริะบวนกุาริควบคุมภายใน	 ตริวจำสำอบภายใน	 

แล่ะกุาริบริิห่าริความเสีำ�ยงทีุ�มีมาตริฐาน	เพืั�อให่�กุาริดำาเนนิงานขององค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นเป็้นไป้ด�วยความโป้ร่ิงใสำ	 

แล่ะบริริลุ่ผู้ล่สำำาเร็ิจำตามภาริกิุจำ	ห่น�าทีุ�แล่ะความรัิบผิู้ดชอบ	แล่ะได�รัิบความเชื�อมั�นแล่ะความไว�วางใจำจำากุป้ริะชาชน

   5.1.3 การ่จััดการ่เรื่�องร่�องเร่่ยนและบร่ร่เที่าผลกร่ะที่บ

	 	 	 องค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�นต�องมีข�อม้ล่/ริะบบ/วิธี์กุาริจัำดกุาริข�อริ�องเรีิยนแล่ะบริริเทุา

ผู้ล่กุริะทุบต่อป้ัญห่าห่รืิอข�อขัดข�องทีุ�ป้ริะชาชนริ�องเรีิยน	 ริวมทัุ�งต�องกุำาห่นดริะยะเวล่าในกุาริดำาเนินกุาริให่�ทุริาบ	 

แล่ะริายงานริายล่ะเอียดเกีุ�ยวกัุบป้ริะเด็นปั้ญห่าให่�สำาธ์าริณชนได�ริบัทุริาบ	พัริ�อมทัุ�ง	มีริะบบกุาริวเิคริาะห์่ปั้ญห่าแล่ะ 

แนวทุางกุาริป้้องกัุนปั้ญห่าในร้ิป้แบบแล่ะลั่กุษณะเดิมไม่ให่�เกิุดข้�นอีกุ

  5.2 การ่ต่อบสนอง (Responsiveness)

	 	 องค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นต�องสำามาริถให่�บริิกุาริได�อย่างมีคุณภาพั	 สำามาริถดำาเนินกุาริแล่�วเสำร็ิจำ 

ภายในกุริอบริะยะเวล่าทีุ�กุำาห่นด	 สำริ�างความเชื�อมั�นไว�วางใจำ	 ริวมถ้งตอบสำนองตามความคาดห่วัง/ความต�องกุาริ 

ของป้ริะชาชนผู้้�รัิบบริิกุาริ	แล่ะผู้้�มีส่ำวนได�ส่ำวนเสีำยทีุ�มีความห่ล่ากุห่ล่ายแล่ะมีความแตกุต่างกัุนได�อย่างเห่มาะสำม

   5.2.1 การ่บริ่การ่อย่างม่คุณภาพิ

	 	 	 องค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�นพ้ังรัิบผิู้ดชอบแล่ะให่�บริิกุาริต่อป้ริะชาชนในพืั�นทีุ�แล่ะผู้้�มี 

ส่ำวนได�ส่ำวนเสีำยอย่างมีคุณภาพั	เพืั�อให่�ป้ริะชาชน/ผู้้�รัิบบริิกุาริเกิุดความพ้ังพัอใจำ	ความเชื�อมั�นแล่ะความไว�วางใจำ

   5.2.2 การ่ต่อบสนองต่่อปัญหาและความต่�องการ่ของปร่ะช้าช้น

	 	 	 องค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นต�องมุ่งพััฒนาป้ริะสำทิุธิ์ภาพัแล่ะคุณภาพัในกุาริป้ฏิิบัติงานห่รืิอ 

กุาริให่�บริิกุาริเพืั�อจัำดกุาริ/บริริเทุาป้ัญห่าแล่ะตอบสำนองต่อความต�องกุาริของป้ริะชาชนในพืั�นทีุ�ได�อย่างริวดเร็ิว 

แล่ะทัุ�วถ้ง

 6. หลักความคุ�มค่า (Cost-Effectiveness / Economy)

	 กุาริป้ฏิิบัติงานขององค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นต�องมกีุาริกุำาห่นดวสัิำยทัุศน์เชิงยทุุธ์ศาสำตร์ิตล่อดจำนเป้้าห่มาย 

แล่ะพัันธ์กิุจำทีุ�มีความชัดเจำน	โดยต�องมีลั่กุษณะทีุ�ตอบสำนองต่อความคาดห่วังของป้ริะชาชน	นอกุจำากุนี�	กุาริป้ฏิิบัติงาน 

ตามเป้้าห่มายแล่ะวิสัำยทัุศน์ดังกุล่่าว	 ต�องคำาน้งถ้งกุาริใช�ทุรัิพัยากุริอย่างป้ริะห่ยัดแล่ะคุ�มค่า	 ริวมถ้งใช�ริะยะเวล่า 

ในกุาริดำาเนินกุาริทีุ�ริวดเร็ิวแล่ะเห่มาะสำม

  6.1 ปร่ะสิที่ธิผล (Effectiveness)

	 	 องค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นต�องมีวิสัำยทัุศน์เชิงยุทุธ์ศาสำตร์ิ	เพืั�อตอบสำนองความต�องกุาริของป้ริะชาชน 

แล่ะผู้้�มีส่ำวนได�ส่ำวนเสีำยทุุกุฝ่่าย	ป้ฏิิบัติห่น�าทีุ�ตามพัันธ์กิุจำให่�บริริลุ่วัตถุป้ริะสำงค์วางเป้้าห่มายกุาริป้ฏิิบัติงาน	 ทีุ�ชัดเจำน 

แล่ะอย้่ในริะดับทีุ�ตอบสำนองต่อความคาดห่วังของป้ริะชาชน	 โดยสำริ�างกุริะบวนกุาริป้ฏิิบัติงานอย่างเป้็นริะบบ 

แล่ะมีมาตริฐาน	 มีกุาริจัำดกุาริความเสีำ�ยงแล่ะมุ่งเน�นผู้ล่กุาริป้ฏิิบัติงานเป้็นเลิ่ศ	 ริวมถ้งมีกุาริติดตามป้ริะเมินผู้ล่ 

แล่ะพััฒนาป้รัิบป้รุิงกุาริป้ฏิิบัติงานให่�ดีข้�นอย่างต่อเนื�อง

สืว
นัที่

�  1



7สำำ�นัักพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล

สำำ�นัักง�นั ป.ป.ช.

   6.1.1 การ่จััดที่ำาแผนพัิฒนาที่�องถิิ่�น

	 	 	 องค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�นพ้ังจัำดทุำาแผู้นพััฒนาทุ�องถิ�นทีุ�มีความชัดเจำน	 ตอบสำนองต่อ 

ความต�องกุาริของป้ริะชาชน	แล่ะสำอดคล่�องกัุบยุทุธ์ศาสำตร์ิกุาริพััฒนาจัำงห่วัดแล่ะป้ริะเทุศ	โดยวางเป้้าห่มายแผู้นกุาริ 

ป้ฏิิบัติงานทีุ�ชัดเจำน

   6.1.2 แนวที่างการ่ปฏิิบัติ่งานท่ี่�ที่ำาให�บร่ร่ลุเป้าหมาย

	 	 	 องค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�นป้ฏิิบัติงานอย่างเป้็นริะบบ	 มุ่งผู้ล่ของความสำำาเร็ิจำตาม 

วัตถุป้ริะสำงค์	 ทัุ�งในเชิงป้ริิมาณแล่ะคุณภาพั	 ริวมทัุ�งกุำาห่นดริะบบกุาริติดตามป้ริะเมินผู้ล่แล่ะพััฒนาป้รัิบป้รุิงกุาริ 

ป้ฏิิบัติงานให่�ดีข้�นอย่างต่อเนื�อง

  6.2 ปร่ะสิที่ธิภาพิ (Efficiency)

	 	 องค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�นต�องใช�ทุรัิพัยากุริอย่างป้ริะห่ยัด	 เกิุดผู้ลิ่ตภาพัทีุ�คุ�มค่าต่อกุาริล่งทุุน 

แล่ะบังเกิุดป้ริะโยชน์ส้ำงสุำดต่อสำ่วนริวม	 ทัุ�งนี�	 ต�องมีกุาริล่ดขั�นตอนแล่ะริะยะเวล่าในกุาริป้ฏิิบัติงานเพืั�ออำานวย 

ความสำะดวกุ	แล่ะล่ดภาริะค่าใช�จ่ำาย	ตล่อดจำนยกุเลิ่กุภาริกิุจำทีุ�ล่�าสำมัยแล่ะไม่มีความจำำาเป็้น

   6.2.1 ความปร่ะหยัด

	 	 	 กุารินำาทุรัิพัยากุริทีุ�องค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�นมีอย้่อย่างจำำากัุดมาใช�ห่รืิอจัำดสำริริอย่างมี 

ป้ริะโยชน์ส้ำงสุำดต่อทุ�องถิ�น	โดยคำาน้งถ้งต�นทุุนกุาริผู้ลิ่ตแล่ะกุาริใช�ทุรัิพัยากุริอย่างป้ริะห่ยัด	ริวมทัุ�งป้ริะเมินความคุ�มค่า 

กุ่อนแล่ะห่ลั่งกุาริดำาเนินงานโคริงกุาริ/กิุจำกุริริม

   6.2.2 ความร่วดเร็่ว 

	 	 	 องค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นต�องป้ฏิิบัติงานอย่างมีป้ริะสิำทุธิ์ภาพั	คำาน้งถ้งกุริอบริะยะเวล่า 

ทีุ�กุำาห่นด	ให่�บริิกุาริอย่างริวดเร็ิว	สำนองตอบต่อความคาดห่วังของป้ริะชาชน	แล่ะตอบสำนองต่อสำถานกุาริณ์ได�อย่าง

ทัุนทุ่วงทีุ

   6.2.3 มาต่ร่ฐานและการ่พัิฒนาคุณภาพิการ่ให�บริ่การ่

	 	 	 องค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นต�องป้ฏิิบัติงานอย่างเป็้นริะบบ	ตามขั�นตอน	ได�มาตริฐาน	ริวมทัุ�ง 

พััฒนาริะบบกุาริให่�บริิกุาริอย่างสำมำ�าเสำมอ

สืว
นัที่

�  1
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สืว
นัที่

�  2

ส่วนท่� 2
ภิาพรวมิผลการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใส

ในการดัำาเนินงานของหน่วยงานภิาคุรัฐ (ITA) ขององค์ุกรปกคุรองส่วนท้องถิิ่�น 
ประจำำาปีงบประมิาณ พ.ศ. 2562

ผลการ่ปร่ะเมิน ITA ขององค์กร่ปกคร่องส่วนที่�องถิิ่�น (อปที่.) 7,852 แห่ง สามาร่ถิ่สรุ่ปได�ว่า

องค์กร่ปกคร่องส่วนที่�องถิิ่�นม่คะแนนเฉัล่�ย 69.48 จััดอย่้ในร่ะดับ C

1)	ผู้ล่กุาริป้ริะเมินแบ่งตามป้ริะเภทุห่น่วยงาน	มีริายล่ะเอียด	ดังนี�

	 เกุณฑ์์กุาริป้ริะเมินผู้ล่แล่ะกุาริริายงานผู้ล่กุาริป้ริะเมิน	 จำะเป้็นกุาริริายงานในล่ักุษณะค่าคะแนนควบค้่กุับ 

ริะดับผู้ล่กุาริป้ริะเมิน	(Rating	Score)	โดยจำำาแนกุออกุเป็้น	7	ริะดับ

		 			มีองค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นทีุ�มีผู้ล่คะแนนผู่้านเกุณฑ์์	85	คะแนน	จำำานวน	632	แห่่ง	(ริ�อยล่ะ	8.05)

		 			มีองค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นทีุ�มีผู้ล่คะแนนตำ�ากุว่า	85	คะแนน	จำำานวน	5,953	แห่่ง	(ริ�อยล่ะ	75.82)

		 			แล่ะมีองค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นทีุ�ผู้ล่คะแนนตำ�ากุว่า	49.99	จำำานวน	1,035	แห่่ง	(ริ�อยล่ะ	13.18)

ดังมีริายล่ะเอียด	ดังต่อไป้นี�

อปที่.
7,852 แห่ง

คะแนันัเฉล่ี่�ย
69.48

ระดัับผลี่
C

ปร่ะเภที่

หน่วยงาน

จัำานวน

ทัี่�งหมด

ดำาเนินการ่

ไม่คร่บถิ่�วน

ดำาเนินการ่คร่บถิ่�วน คะแนน

เฉัล่�ย

ผ่านเกณฑ์์ 

(ร่�อยละ)ผ่านเกณฑ์์ ไม่ผ่านเกณฑ์์

องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนจัำงห่วัด 76 0 19 57 77.69 25

เทุศบาล่นคริ 30 2 7 21 76.04 23.33

เทุศบาล่เมือง 178 2 23 153 70.28 12.92

เทุศบาล่ตำาบล่ 2,233 64 196 1,973 66.42 8.78

องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ 5,333 163 387 4,783 64.86 7.26

องค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�น	

ร้ิป้แบบพิัเศษ

2 1 0 1 61.58 0

ร่วม 7,852 232 632 6,988 69.48 8.05
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คะแนน ร่ะดับ จัำานวน (แห่ง) ร่�อยละ

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

ดำาเนินกุาริไม่คริบถ�วน -- 232 2.95

ร่วม 7,852 100

2)	 ผู้ล่กุาริป้ริะเมินแบ่งตามตัวชี�วัด	 พับว่า	 ตัวชี�วัดทีุ�องค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�นทุุกุป้ริะเภทุมีคะแนนเฉลี่�ยส้ำง	 คือ	

ตัวชี�วัดทีุ�	1	กุาริป้ฏิิบัติห่น�าทีุ�	 ส่ำวนตัวชี�วัดทีุ�มีคะแนนเฉลี่�ยตำ�า	 คือ	ตัวชี�วัดทีุ�	9	กุาริเปิ้ดเผู้ยข�อม้ล่	แล่ะตัวชี�วัดทีุ�	10	

กุาริป้้องกัุนกุาริทุุจำริิต	โดยมีริายล่ะเอียด	ดังนี�

คุะแนน องค์ุการบริหารส่วนจัำงหวัดั คุะแนน เทศบาลนคุร77.69 คุะแนน

B

76.04 คุะแนน

Bระดัับผลี่การประเมิินั ระดัับผลี่การประเมิินั

0 0

50 50

การปฏิิบัติิหน้ัาท่ี่�
88.11

การปฏิิบัติิหน้ัาท่ี่�
87.41

การใช้้งบประมิาณ
78.67

การใช้้งบประมิาณ
78.84

การป้องกันัการทุี่จริติ
70.21

การป้องกันัการทุี่จริติ
70.44

การเปิดัเผยข้้อมูิลี่
78.54

การเปิดัเผยข้้อมูิลี่
68.96

การปรับปรุงการที่ำางานั
76.07

การปรับปรุงการที่ำางานั
76.70

ประสิืที่ธิิภาพการสืื�อสืาร
78.21

ประสิืที่ธิิภาพการสืื�อสืาร
79.21คุณภาพการดัำาเนิันังานั

81.90
คุณภาพการดัำาเนิันังานั

82.39

การแก้ไข้ปัญหาการทุี่จริติ
78.41

การแก้ไข้ปัญหาการทุี่จริติ
79.03

การใช้้ที่รัพย์สิืนัข้องราช้การ
78.31

การใช้้ที่รัพย์สิืนัข้องราช้การ
78.13

การใช้้อำานัาจ
81.91

การใช้้อำานัาจ
82.07

สืว
นัที่

�  2
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3)	สำรุิป้ผู้ล่กุาริป้ริะเมินขององค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�น	จำำาแนกุตามจัำงห่วัด

	 (3.1)	จัำงห่วัดทีุ�มีคะแนนเฉลี่�ยส้ำงสุำด	:	ล่ำาพ้ัน	นนทุบุรีิ	ตรัิง	สิำงห์่บุรีิ	เชียงริาย

	 (3.2)	จัำงห่วัดทีุ�มีคะแนนเฉลี่�ยตำ�าสุำด	:	ชัยภ้มิ	ศรีิสำะเกุษ	สุำริินทุร์ิ	มห่าสำาริคาม	ห่นองบัวล่ำาภ้

	 (3.3)	จัำงห่วัดทีุ�มีห่น่วยงานผู่้านเกุณฑ์์มากุทีุ�สุำด	:	เชียงริาย	นคริป้ฐม	พัริะนคริศรีิอยุธ์ยา	สุำพัริริณบุรีิ	ล่ำาพ้ัน

	 (3.4)	จัำงห่วัดทีุ�ไม่มีห่น่วยงานใดผู่้านเกุณฑ์์	(9	จัำงห่วัด)	:	นครินายกุ	เพัชริบ้ริณ์	ภ้เก็ุต	มุกุดาห่าริ	เล่ย	ศรีิสำะเกุษ	

ห่นองคาย	ห่นองบัวล่ำาภ้	อำานาจำเจำริิญ

คุะแนน เทศบาลเมืิอง

คุะแนน องค์ุกรปกคุรองส่วนท้องถิิ่�น
รูปแบบพิเศษ

คุะแนน เทศบาลตำำาบล

คุะแนน องค์ุการบริหารส่วนตำำาบล

70.28 คุะแนน

C

61.58 คุะแนน

D

66.42 คุะแนน

C

64.86 คุะแนน

D

ระดัับผลี่การประเมิินั

ระดัับผลี่การประเมิินั

ระดัับผลี่การประเมิินั

ระดัับผลี่การประเมิินั

0

0

0

0

50

50

50

50

การปฏิิบัติิหน้ัาท่ี่�
88.72

การปฏิิบัติิหน้ัาท่ี่�
87.58

การปฏิิบัติิหน้ัาท่ี่�
88.41

การปฏิิบัติิหน้ัาท่ี่�
88.81

การใช้้งบประมิาณ
78.70

การใช้้งบประมิาณ
77.08

การใช้้งบประมิาณ
79.17

การใช้้งบประมิาณ
80.26

การป้องกันัการทุี่จริติ
48.35

การป้องกันัการทุี่จริติ
0

การป้องกันัการทุี่จริติ
41.16

การป้องกันัการทุี่จริติ
37.66

การเปิดัเผยข้้อมูิลี่
63.41

การเปิดัเผยข้้อมูิลี่
55.93

การเปิดัเผยข้้อมูิลี่
51.97

การเปิดัเผยข้้อมูิลี่
48.71

การปรับปรุงการที่ำางานั
75.78

การปรับปรุงการที่ำางานั
85.68

การปรับปรุงการที่ำางานั
75.63

การปรับปรุงการที่ำางานั
74.03

ประสิืที่ธิิภาพการสืื�อสืาร
78.53

ประสิืที่ธิิภาพการสืื�อสืาร
89.64

ประสิืที่ธิิภาพการสืื�อสืาร
78.57

ประสิืที่ธิิภาพการสืื�อสืาร
77.18

คุณภาพการดัำาเนิันังานั
80.97

คุณภาพการดัำาเนิันังานั
88.21

คุณภาพการดัำาเนิันังานั
80.15

คุณภาพการดัำาเนิันังานั
78.88

การแก้ไข้ปัญหาการทุี่จริติ
79.55

การแก้ไข้ปัญหาการทุี่จริติ
77.72

การแก้ไข้ปัญหาการทุี่จริติ
78.68

การแก้ไข้ปัญหาการทุี่จริติ
79.41

การใช้้ที่รัพย์สิืนัข้องราช้การ
77.39

การใช้้ที่รัพย์สิืนัข้องราช้การ
76.23

การใช้้ที่รัพย์สิืนัข้องราช้การ
77.64

การใช้้ที่รัพย์สิืนัข้องราช้การ
78.35

การใช้้อำานัาจ
82.30

การใช้้อำานัาจ
82.10

การใช้้อำานัาจ
82.17

การใช้้อำานัาจ
82.84

สืว
นัที่

�  2
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4)	องค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นทีุ�ผู้ล่กุาริป้ริะเมิน	ริะดับ	AA	มีจำำานวน	20	แห่่ง

	 โดยแบ่งเป้็นองค์กุาริบริิห่าริสำ่วนจำังห่วัด	 1	 แห่่ง	 เทุศบาล่ตำาบล่	 8	 แห่่ง	 แล่ะองค์กุาริบริิห่าริสำ่วนตำาบล่	 

11	แห่่ง	เรีิยงจำากุคะแนนมากุไป้น�อย	ดังนี�

ลำาดับท่ี่� จัังหวัด อำาเภอ หน่วยงาน คะแนนร่วม ร่ะดับ

1 ล่ำาพ้ัน ทุุ่งหั่วช�าง เทุศบาล่ตำาบล่ทุุ่งหั่วช�าง 98.82 AA

2 สิำงห์่บุรีิ อินทุร์ิบุรีิ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่งิ�วริาย 98.73 AA

3 ล่ำาพ้ัน เมืองล่ำาพ้ัน เทุศบาล่ตำาบล่ป่้าสัำกุ 98.32 AA

4 เชียงริาย เวียงชัย เทุศบาล่ตำาบล่ดอนศิล่า 97.31 AA

5 เชียงให่ม่ แม่ออน องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ห่�วยแกุ�ว 96.78 AA

6 เชียงริาย เชียงของ เทุศบาล่ตำาบล่เวียง 96.44 AA

7 ล่ำาพ้ัน เมืองล่ำาพ้ัน เทุศบาล่ตำาบล่ริิมปิ้ง 96.23 AA

8 นคริป้ฐม เมืองนคริป้ฐม องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่วังเย็น 96.04 AA

9 แพัร่ิ เมืองแพัร่ิ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนจัำงห่วัดแพัร่ิ 96.03 AA

10 เชียงริาย เทิุง เทุศบาล่ตำาบล่เวียงเทิุง 95.97 AA

11 สำกุล่นคริ อากุาศอำานวย เทุศบาล่ตำาบล่บะห่ว�า 95.52 AA

12 ล่พับุรีิ ล่ำาสำนธิ์ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่เขาริวกุ 95.47 AA

13 ล่พับุรีิ ชัยบาดาล่ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ห่�วยหิ่น 95.46 AA

14 เพัชริบุรีิ บ�านแห่ล่ม เทุศบาล่ตำาบล่บ�านแห่ล่ม 95.45 AA

15 ล่พับุรีิ เมืองล่พับุรีิ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่โพัธิ์�เกุ�าต�น 95.43 AA

16 ป้ริาจีำนบุรีิ ป้ริะจัำนตคาม องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่คำาโตนด 95.35 AA

17 นนทุบุรีิ ป้ากุเกุร็ิด องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่อ�อมเกุร็ิด 95.29 AA

18 สิำงห์่บุรีิ อินทุร์ิบุรีิ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่อินทุร์ิบุรีิ 95.25 AA

19 สุำพัริริณบุรีิ เมืองสุำพัริริณบุรีิ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่สำวนแตง 95.25 AA

20 ล่พับุรีิ ชัยบาดาล่ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่เขาแห่ล่ม 95.17 AA

สืว
นัที่

�  2



12 แนวทางการยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใสในการดัำาเนินงานขององค์ุกรปกคุรองส่วนท้องถิิ่�น (ITA)

ประจำำาปีงบประมิาณ พ.ศ. 2563

ส่วนท่� 3
กรอบการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใส

ในการดัำาเนินงานของหน่วยงานภิาคุรัฐ (ITA) ประจำำาปีงบประมิาณ พ.ศ. 2563

กุาริป้ริะเมนิคุณธ์ริริมแล่ะความโป้ร่ิงใสำในกุาริดำาเนินงานของห่น่วยงานภาคริฐั	(ITA)	ป้ริะจำำาปี้งบป้ริะมาณ	พั.ศ.	2563	

ป้ริะกุอบด�วย	10	ตัวชี�วัด	โดยกุำาห่นดวิธี์กุาริป้ริะเมิน	จำำานวน	3	เครืิ�องมือ	ดังนี�

กุำาห่นดเกุณฑ์์กุาริป้ริะเมนิผู้ล่แล่ะกุาริริายงานผู้ล่กุาริป้ริะเมนิ	ITA	ในล่กัุษณะค่าคะแนนควบค่้กุบัริะดับผู้ล่กุาริป้ริะเมนิ	 

(Rating	Score)	โดยจำำาแนกุออกุเป็้น	7	ริะดับดังนี�

หมายเหตุ่	 	 	 สำามาริถด้ข�อม้ล่ริายล่ะเอียดเพิั�มเติม 

ได � ทีุ� เอกุสำาริริายล่ะเอียดกุาริป้ริะเมินคุณธ์ริริม 

แล่ะความโป้ริ่งใสำในกุาริดำาเนินงานของห่น่วยงาน 

ภาครัิฐ	ป้ริะจำำาปี้งบป้ริะมาณ	พั.ศ.	2563	(Download 

ได�ทีุ�	itas.go.th/home/listalldocument)

เครื่�องมือในการ่ปร่ะเมิน ตั่วช่้�วัด นำ�าหนัก

แบบวัดกุาริรัิบร้ิ�

ของผู้้�มีสำ่วนได�สำ่วนเสำียภายใน

(IIT)

ตัวชี�วัดทีุ�	1	กุาริป้ฏิิบัติห่น�าทีุ�

ริ�อยล่ะ	30

ตัวชี�วัดทีุ�	2	กุาริใช�งบป้ริะมาณ

ตัวชี�วัดทีุ�	3	กุาริใช�อำานาจำ

ตัวชี�วัดทีุ�	4	กุาริใช�ทุรัิพัย์สิำนของริาชกุาริ

ตัวชี�วัดทีุ�	5	กุาริแกุ�ไขปั้ญห่ากุาริทุุจำริิต

แบบวัดกุาริริับริ้�

ของผู้้�มีสำ่วนได�สำ่วนเสำีย

ภายนอกุ	(EIT)

ตัวชี�วัดทีุ�	6	คุณภาพักุาริดำาเนินงาน

ริ�อยล่ะ	30ตัวชี�วัดทีุ�	7	ป้ริะสิำทุธิ์ภาพักุาริสืำ�อสำาริ

ตัวชี�วัดทีุ�	8	กุาริป้รัิบป้รุิงริะบบกุาริทุำางาน

แบบตริวจำกุาริเป้ิดเผู้ย

ข�อม้ล่สำาธ์าริณะ	(OIT)

ตัวชี�วัดทีุ�	9	กุาริเปิ้ดเผู้ยข�อม้ล่
ริ�อยล่ะ	40

ตัวชี�วัดทีุ�	10	กุาริป้้องกัุนกุาริทุุจำริิต

คะแนน ร่ะดับ 

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

สืว
นัที่

� 3



13สำำ�นัักพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล

สำำ�นัักง�นั ป.ป.ช.

ส่วนท่� 4
แนวทางการยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใส

ในการดัำาเนินงานขององค์ุกรปกคุรองส่วนท้องถิิ่�น 
ประจำำาปีงบประมิาณ พ.ศ. 2563

1ตัำวช่ี้�วัดัท่�

การปฏิิบัติำหน้าท่�

ป้ริะเมินกุาริรัิบร้ิ�บุคล่ากุริภายใน	 (IIT)	 เกีุ�ยวกัุบกุาริป้ฏิิบัติงานโดยย้ดห่ลั่กุตามมาตริฐาน 

ริะเบียบ	กุฎห่มายทีุ�เกีุ�ยวข�องกัุบองค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�น	มีความโป้ร่ิงใสำ	ป้ฏิิบัติงานตาม 

ขั�นตอน/ริะยะเวล่าทีุ�กุำาห่นด/เป้็นไป้อย่างเทุ่าเทีุยม	 กุาริป้ฏิิบัติห่น�าทีุ�มุ่งมั�นเต็มความ 

สำามาริถมีความรัิบผิู้ดชอบ/มีคุณธ์ริริม

ข้อคุำาถิ่ามิ i1

i1	บุคล่ากุริในห่น่วยงานของทุ่านป้ฏิิบัติงาน	/	ให่�บริิกุาริแกุ่ผู้้�มาติดต่อ	ตามป้ริะเด็นดังต่อไป้นี�มากุน�อยเพีัยงใด?

	 เป็้นไป้ตามขั�นตอนทีุ�กุำาห่นด

	 เป็้นไป้ตามริะยะเวล่าทีุ�กุำาห่นด

แนวทางการดัำาเนินงานเพื�อยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใส ตำามิข้อคุำาถิ่ามิ i1

องค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นควริดำาเนินกุาริ	ดังนี�

	 1.	 จัำดให่�มีกุาริป้ริะเมินความพ้ังพัอใจำของผู้้�มาติดต่อห่รืิอรัิบบริิกุาริ	 ณ	 จุำดให่�บริิกุาริในร้ิป้แบบทีุ�ง่าย 

แล่ะสำะดวกุ	เช่น	ป้ริะเมินผู้ล่ผู่้าน	QR	Code	แล่ะริายงานผู้ล่กุาริป้ริะเมินให่�ผู้้�บริิห่าริทุ�องถิ�นได�รัิบทุริาบ	อย่างน�อยปี้ล่ะ	

2	ครัิ�ง	ริวมทัุ�งเผู้ยแพัร่ิผู้ล่กุาริป้ริะเมนิความพ้ังพัอใจำดังกุล่่าวให่�บคุล่ากุริภายในห่น่วยงานแล่ะสำาธ์าริณชนได�ริบัทุริาบ	

	 2.	 จัำดทุำาแผู้นผัู้งแสำดงขั�นตอน/ริะยะเวล่าให่�บริิกุาริป้ริะชาชน	 แล่ะริะบุผู้้�รัิบผิู้ดชอบงานให่�บริิกุาริ 

ในทุุกุกุริะบวนงานให่�ทุริาบ	 โดยเผู้ยแพัริ่ป้ริะชาสำัมพัันธ์์ให่�ป้ริะชาชนทุริาบผู้่านช่องทุางทีุ�ห่ล่ากุห่ล่าย	 เช่น	 เว็บไซึ่ต์	

สืำ�อสัำงคมออนไล่น์	บอร์ิดป้ริะชาสัำมพัันธ์์	จำดห่มายข่าว	เสีำยงตามสำาย	ห่อกุริะจำายข่าว	ฯล่ฯ

สืว
นัที่

�  4



14 แนวทางการยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใสในการดัำาเนินงานขององค์ุกรปกคุรองส่วนท้องถิิ่�น (ITA)

ประจำำาปีงบประมิาณ พ.ศ. 2563

สืว
นัที่

�  4

แนวทางการดัำาเนินงานเพื�อยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใส ตำามิข้อคุำาถิ่ามิ i2

องค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นควริดำาเนินกุาริ	ดังนี�

	 1.	 พััฒนากุาริบริิกุาริสำริ�างมาตริฐานทีุ�เทุ่าเทุียมกัุน	 เช่น	 กุาริจำัดให่�มีบัตริคิว	 ห่ริือกุารินำาเทุคโนโล่ยีมาใช� 

ในกุาริจัำดริะบบคิว	โดยพิัจำาริณาให่�เห่มาะสำมกัุบจำำานวนผู้้�มารัิบบริิกุาริในแต่ล่ะองค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�น

	 2.	จัำดให่�มีริะบบแล่ะช่องทุางกุาริรัิบเรืิ�องริ�องเรีิยนทีุ�มีป้ริะสิำทุธิ์ภาพั	(สำะดวกุ/ริวดเร็ิว/ตอบสำนองในกุาริแกุ�ไข)	 

กุริณีบุคล่ากุริเลื่อกุป้ฏิิบัติแล่ะให่�บริิกุาริโดยไม่เป็้นธ์ริริม	เช่น	ทุางห่มายเล่ขโทุริศพััท์ุ	สืำ�อสัำงคมออนไล่น์ของห่น่วยงาน	

อีเมล์่ห่น่วยงาน	เว็บไซึ่ต์ห่น่วยงาน	เป็้นต�น

	 3.	 กุำาห่นดแนวทุางในกุาริชื�นชม	 ยกุย่อง	 บุคล่ากุริทีุ�ให่�บริิกุาริป้ริะชาชนตามมาตริฐานของห่น่วยงาน 

กุำาห่นดไว�	 ริวมทัุ�งมีมาตริกุาริในกุาริดำาเนินกุาริกุับบุคล่ากุริทีุ�ให่�บริิกุาริโดยเล่ือกุป้ฏิิบัติแล่ะไม่เป้็นธ์ริริม	 เช่น	

กุาริตักุเตือน	ภาคทัุณฑ์์	เป็้นต�น

	 4.	พััฒนาบุคล่ากุริ	โดย	

		 	 ป้ล้่กุฝ่ังฐานความคิดในกุาริแยกุแยะป้ริะโยชน์สำ่วนตนแล่ะสำ่วนริวม	 เช่น	 เสำริิมสำริ�างความร้ิ�ให่�เกิุด 

	 	 ความตริะห่นักุในกุาริเห็่นป้ริะโยชน์ส่ำวนริวมมากุกุว่าส่ำวนบุคคล่

		 	 สำริ�างวัฒนธ์ริริมองค์กุริในกุาริให่�บริิกุาริอย่างเทุ่าเทีุยมกัุน	แล่ะไม่เลื่อกุป้ฏิิบัติ	เช่น	กุำาห่นดป้ริะเด็น 

	 	 กุาริให่�บริิกุาริอย่างเทุ่าเทีุยมกัุนไว�ในพัันธ์กิุจำขององค์กุริแล่ะมีแนวทุางในกุาริดำาเนินกุาริริ่วมกัุน 

	 	 อย่างต่อเนื�อง

ข้อคุำาถิ่ามิ i2

i2	บุคล่ากุริในห่น่วยงานของทุ่าน	ป้ฏิิบัติงาน	/	ให่�บริิกุาริแกุ่ผู้้�มาติดต่อทัุ�วๆ	ไป้	กัุบผู้้�ทีุ�มาติดต่อทีุ�ร้ิ�จัำกุเป็้นกุาริ 

ส่ำวนตัว	อย่างเทุ่าเทีุยมกัุน	มากุน�อยเพีัยงใด?
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แนวทางการดัำาเนินงานเพื�อยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใส ตำามิข้อคุำาถิ่ามิ i3

องค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นควริดำาเนินกุาริ	ดังนี�

1. การ่ดำาเนินการ่ในร่ะดับองค์กร่

	 1.1	กุำาห่นดมาตริกุาริบริิห่าริงานบุคคล่ตามห่ลั่กุคุณธ์ริริมในกุาริพิัจำาริณาความดีความชอบ	ความกุ�าวห่น�า

โดยกุำาห่นดข�อตกุล่งกุาริป้ฏิิบัติงานในริะดับบุคคล่	พิัจำาริณาจำากุเกุณฑ์์ผู้ล่งาน/ผู้ล่สำำาเร็ิจำของงาน/กุริอบริะยะเวล่า/

ผู้ล่กุาริป้ริะเมินความพ้ังพัอใจำของป้ริะชาชนผู้้�รัิบบริิกุาริ

	 1.2	 มีกุาริป้ริะกุาศยกุย่องชมเชย	 ห่ริือให่�ริางวัล่แกุ่บุคล่ากุริผู้้�ทีุ�ป้ฏิิบัติงานเต็มกุำาลั่งความสำามาริถ	

ด�วยความวิริิยะ	อุตสำาห่ะ	เป็้นริะยะ

2. การ่ดำาเนินการ่ในร่ะดับบุคคล

	 2.1	 จัำดกิุจำกุริริมป้ล้่กุฝ่ังจิำตสำำาน้กุแล่ะสำริ�างแริงจ้ำงใจำให่�บุคล่ากุริป้ฏิิบัติงานโดยมุ่งผู้ล่สำำาเร็ิจำของงาน 

แล่ะป้ฏิิบัติงานเต็มกุำาลั่งความสำามาริถ	มุ่งป้ริะโยชน์ส่ำวนริวมมากุกุว่าส่ำวนตน	พัริ�อมรัิบผิู้ดชอบห่ากุเกิุดความผิู้ดพัล่าด 

จำากุตนเอง

	 2.2	จัำดกิุจำกุริริมเพืั�อเพิั�มศักุยภาพับุคล่ากุริให่�ป้ฏิิบัติงานได�อย่างมีป้ริะสิำทุธิ์ภาพั	ป้ริะสิำทุธิ์ผู้ล่

ข้อคุำาถิ่ามิ i3

i3	บุคล่ากุริในห่น่วยงานของทุ่าน	มีพัฤติกุริริมในกุาริป้ฏิิบัติงาน	ตามป้ริะเด็นดังต่อไป้นี�	อย่างไริ?

		 มุ่งผู้ล่สำำาเร็ิจำของงาน						

		 ให่�ความสำำาคัญกัุบงานมากุกุว่าธุ์ริะส่ำวนตัว

		 พัริ�อมรัิบผิู้ดชอบ	ห่ากุความผิู้ดพัล่าดเกิุดจำากุตนเอง

สืว
นัที่

�  4



16 แนวทางการยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใสในการดัำาเนินงานขององค์ุกรปกคุรองส่วนท้องถิิ่�น (ITA)

ประจำำาปีงบประมิาณ พ.ศ. 2563

แนวทางการดัำาเนินงานเพื�อยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใส ตำามิข้อคุำาถิ่ามิ i4 - i6

องค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นควริดำาเนินกุาริ	ดังนี�

	 1.	จัำดทุำาค่้มือแนวทุางป้ฏิิบัติเพืั�อป้้องกัุนผู้ล่ป้ริะโยชน์ทัุบซึ่�อน	(Conflict	of	Interest)	กุริณีกุาริให่�-กุาริรัิบ 

ของขวัญห่รืิอผู้ล่ป้ริะโยชน์ต่างๆ	

	 2.	ป้ล้่กุฝ่ังฐานความคิดในกุาริแยกุแยะป้ริะโยชน์สำ่วนตนแล่ะป้ริะโยชน์สำ่วนริวม	 โดยกุาริสำ่งเสำริิมความร้ิ� 

ให่�แกุ่บุคล่ากุริ

	 3.	จัำดให่�มีริะบบแล่ะช่องทุางกุาริรัิบเรืิ�องริ�องเรีิยนทีุ�มีป้ริะสิำทุธิ์ภาพั	 กุริณีบุคล่ากุริเรีิยกุรัิบสิำนบน	 (สำะดวกุ/

ป้ล่อดภัย/ริวดเร็ิว/ตอบสำนองต่อปั้ญห่า)

	 4.	ผู้้�บริิห่าริดำาเนินกุาริล่งโทุษบุคล่ากุริทีุ�มีกุาริจำงใจำทุำาให่�เรืิ�องล่่าช�าเพืั�อเรีิยกุรัิบสิำนบนอย่างจำริิงจัำง	 ริวดเร็ิว	

เด็ดขาด

	 5.	ป้ริะกุาศยกุย่องชมเชย	/	ให่�ริางวัล่แกุ่บุคล่ากุริในกุาริป้ฏิิบัติห่น�าทีุ�ด�วยความซืึ่�อสัำตย์สุำจำริิต

ข้อคุำาถิ่ามิ i4 - i6

i4	บุคล่ากุริในห่น่วยงานของทุ่าน	มีกุาริเรีิยกุรัิบสิำ�งดังต่อไป้นี�	จำากุผู้้�มาติดต่อเพืั�อแล่กุกัุบกุาริป้ฏิิบัติงาน	กุาริอนุมตัิ	 

อนุญาต	ห่รืิอให่�บริิกุาริ	ห่รืิอไม่?

		 เงิน		

		 ทุรัิพัย์สิำน		

		 ป้ริะโยชน์อื�นๆ	ทีุ�อาจำคำานวณเป็้นเงินได�	เช่น	กุาริล่ดริาคา	กุาริรัิบความบันเทิุง	เป็้นต�น

หมายเหตุ่	 เป้็นกุาริเรีิยกุรัิบทีุ�นอกุเห่นือจำากุทีุ�กุฎห่มายกุำาห่นดให่�รัิบได�	 เช่น	 ค่าธ์ริริมเนียม	 ค่าบริิกุาริ	 ค่าป้รัิบ	

เป็้นต�น

i5	นอกุเห่นือจำากุกุาริรัิบจำากุญาติห่รืิอจำากุบุคคล่	ทีุ�ให่�กัุนในโอกุาสำต่างๆ	โดยป้กุติ	ตามขนบธ์ริริมเนียม	ป้ริะเพัณี	 

ห่รืิอวัฒนธ์ริริม	ห่ริอืให่�กุนัตามมาริยาทุทีุ�ป้ฏิิบัติกัุนในสัำงคมแล่�ว	บุคล่ากุริในห่น่วยงานของทุ่าน	มกีุาริริบัสิำ�งดังต่อไป้นี�	

ห่รืิอไม่?

		 เงิน		

		 ทุรัิพัย์สิำน	

		 ป้ริะโยชน์อื�นๆ	ทีุ�อาจำคำานวณเป็้นเงินได�	เช่น	กุาริล่ดริาคา	กุาริรัิบความบันเทิุง	เป็้นต�น

i6	บุคล่ากุริในห่น่วยงานของทุ่าน	มกีุาริให่�สิำ�งดังต่อไป้นี�	แกุ่บุคคล่ภายนอกุ/ภาคเอกุชน	เพืั�อสำริ�างความสัำมพัันธ์์ทีุ�ดี	

แล่ะคาดห่วังให่�มีกุาริตอบแทุนในอนาคต	ห่รืิอไม่?

		 เงิน

		 ทุรัิพัย์สิำน

		 ป้ริะโยชน์อื�นๆ	เช่น	กุาริยกุเว�นค่าบริิกุาริ	กุาริอำานวยความสำะดวกุเป็้นกุริณีพิัเศษ	เป็้นต�น

สืว
นัที่
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17สำำ�นัักพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล

สำำ�นัักง�นั ป.ป.ช.

2ตัำวช่ี้�วัดัท่�

การใช้ี้งบประมิาณ

ป้ริะเมินกุาริริับร้ิ�บุคล่ากุริภายใน	 (IIT)	 เกีุ�ยวข�องกุับแผู้นกุาริใช�จำ่ายงบป้ริะมาณป้ริะจำำาป้ี	

กุาริใช�จ่ำายงบป้ริะมาณ	กุริะบวนกุาริจัำดซืึ่�อจัำดจำ�าง	แล่ะกุาริเบิกุจ่ำายเงิน	 มีลั่กุษณะคุ�มค่า	

เป็้นไป้ตามวัตถุป้ริะสำงค์	โป้ร่ิงใสำ	ไม่เอื�อป้ริะโยชน์ต่อตนเองห่รืิอพัวกุพั�อง	ริวมทัุ�งส่ำงเสำริิม 

กุริะบวนกุาริมีส่ำวนร่ิวมในกุาริตริวจำสำอบกุาริใช�งบป้ริะมาณ

ข้อคุำาถิ่ามิ i7 - i12

i7	ทุ่านร้ิ�เกีุ�ยวกัุบแผู้นกุาริใช�จ่ำายงบป้ริะมาณป้ริะจำำาปี้ของห่น่วยงานของทุ่าน	มากุน�อยเพีัยงใด?

i8	ห่น่วยงานของทุ่าน	ใช�จ่ำายงบป้ริะมาณ	โดยคำาน้งถ้งป้ริะเด็นดังต่อไป้นี�	มากุน�อยเพีัยงใด?

		 คุ�มค่า			

		 ไม่บิดเบือนวัตถุป้ริะสำงค์ของงบป้ริะมาณทีุ�ตั�งไว�

i9	ห่น่วยงานของทุ่าน	ใช�จ่ำายงบป้ริะมาณเพืั�อป้ริะโยชน์ส่ำวนตัว	กุลุ่่ม	ห่รืิอพัวกุพั�อง	มากุน�อยเพีัยงใด?

i10	 บุคล่ากุริในห่น่วยงานของทุ่าน	 มีกุาริเบิกุจำ่ายเงินทีุ�เป้็นเท็ุจำ	 เช่น	 ค่าทุำางานล่่วงเวล่า	 ค่าวัสำดุอุป้กุริณ์	 ห่รืิอ 

ค่าเดินทุาง	ฯล่ฯ	มากุน�อยเพีัยงใด?

i11	 ห่น่วยงานของทุ่าน	 มีกุาริจัำดซืึ่�อจัำดจำ�าง/กุาริจัำดห่าพััสำดุ	 แล่ะกุาริตริวจำรัิบพััสำดุในลั่กุษณะดังต่อไป้นี�	 

มากุน�อยเพีัยงใด?

		 โป้ร่ิงใสำ	ตริวจำสำอบได�			

		 เอื�อป้ริะโยชน์ให่�ผู้้�ป้ริะกุอบกุาริริายใดริายห่น้�ง

i12	ห่น่วยงานของทุ่าน	เปิ้ดโอกุาสำให่�ทุ่านมีส่ำวนร่ิวมในกุาริตริวจำสำอบกุาริใช�จ่ำายงบป้ริะมาณ	ตามป้ริะเด็นดังต่อไป้นี�	

มากุน�อยเพีัยงใด?	

		 สำอบถาม			

		 ทัุกุทุ�วง			

		 ริ�องเรีิยน
สืว

นัที่
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18 แนวทางการยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใสในการดัำาเนินงานขององค์ุกรปกคุรองส่วนท้องถิิ่�น (ITA)

ประจำำาปีงบประมิาณ พ.ศ. 2563

แนวทางการดัำาเนินงานเพื�อยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใส ตำามิข้อคุำาถิ่ามิ i7 - i12

องค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นควริดำาเนินกุาริ	ดังนี�

	 1.	มีมาตริกุาริในกุาริเผู้ยแพัร่ิข�อม้ล่ทีุ�เกีุ�ยวข�องกัุบกุาริใช�จ่ำายงบป้ริะมาณให่�บุคล่ากุริทุริาบ	เช่น	แผู้นกุาริใช�จ่ำาย 

งบป้ริะมาณป้ริะจำำาปี้	ความคืบห่น�า	ความคุ�มค่า	ห่รืิอป้ริะโยชน์ทีุ�จำะเกิุดข้�น	โดยเฉพัาะโคริงกุาริพััฒนาทุ�องถิ�น

	 2.	 จัำดทุำาริายงานกุาริใช�งบป้ริะมาณริายจำ่ายป้ริะจำำาป้ี	 กุาริจัำดซืึ่�อวัสำดุ	 ครุิภัณฑ์์	 งานกุ่อสำริ�าง	 งานสำ่งเสำริิม 

คุณภาพัชีวิต	 เป้็นต�น	 โดยริะบุวัตถุป้ริะสำงค์ทีุ�ชัดเจำนในกุาริใช�จำ่าย	 จำำานวนงบป้ริะมาณทีุ�เบิกุจำ่าย	 แล่ะเผู้ยแพัริ่ 

ป้ริะชาสัำมพัันธ์์ให่�บุคล่ากุริแล่ะสำาธ์าริณชนได�รัิบทุริาบ

	 3.	 สำ่งเสำริิมมาตริกุาริในกุาริเป้ิดเผู้ยข�อม้ล่ทีุ�เกีุ�ยวข�องกุับงบป้ริะมาณ	 ให่�เป้็นไป้ตามพัริะริาชบัญญัติ 

กุาริจัำดซืึ่�อจัำดจำ�างแล่ะกุาริบริิห่าริพััสำดุภาครัิฐ	พั.ศ.	2560	อย่างเคร่ิงครัิด

	 4.	ส่ำงเสำริิมให่�บคุล่ากุริทุุกุสำำานักุ/กุอง/ฝ่่าย	มีส่ำวนร่ิวมให่�มกีุาริตดิตามความกุ�าวห่น�ากุาริเบกิุจ่ำายงบป้ริะมาณ 

ขององค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�น	 โดยจัำดให่�มีกุาริป้ริะชุม	 แล่ะริายงานผู้ล่กุาริใช�จำ่ายงบป้ริะมาณในริะดับห่น่วยงาน 

ป้ริะจำำาเดือนห่รืิอป้ริะจำำาไตริมาสำ

	 5.	 มีมาตริกุาริกุาริล่งโทุษทีุ�ชัดเจำน	ริวดเร็ิว	ห่ากุพับกุาริใช�จ่ำายงบป้ริะมาณเพืั�อป้ริะโยชน์ส่ำวนตน/พัวกุพั�อง		 

แล่ะกุาริเบิกุจ่ำายทีุ�เป็้นเท็ุจำ	ป้กุปิ้ด	ห่รืิอไม่ตริงกัุบความเป็้นจำริิง

	 6.	 จัำดให่�ผู้้�แทุนชุมชนเข�ามามีสำ่วนริ่วมในกุาริกุริะบวนกุาริจัำดซืึ่�อจัำดจำ�าง/กุาริจัำดห่าพััสำดุ/กุาริตริวจำรัิบพััสำดุ	 

เช่น	สัำงเกุตกุาริณ์	ติดตามผู้ล่กุาริดำาเนินกุาริในกุาริจัำดซืึ่�อจัำดจำ�าง/กุาริจัำดห่าพััสำดุ/กุาริตริวจำรัิบพััสำดุ

	 7.	จัำดเวทีุรัิบฟัังความคดิเห็่น	ข�อเสำนอแนะจำากุบคุล่ากุริภายใน	ผู้้�มีส่ำวนได�ส่ำวนเสำยี	เช่น	ป้ริะชาชน	ภาคเอกุชน	

ริ�านค�า	 ผู้้�รัิบเห่มา	 ฯล่ฯ	 เพืั�อพััฒนาแล่ะป้รัิบป้รุิงกุาริใช�จำ่ายเงินงบป้ริะมาณให่�มีความโป้ริ่งใสำ	 คุ�มค่า	 แล่ะสำริ�างกุาริ 

มีส่ำวนร่ิวมในกุาริติดตามแล่ะตริวจำสำอบกุาริใช�จ่ำายงบป้ริะมาณ	

สืว
นัที่
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19สำำ�นัักพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล

สำำ�นัักง�นั ป.ป.ช.

3ตัำวช่ี้�วัดัท่�

การใช้ี้อำานาจำ

ป้ริะเมินกุาริรัิบร้ิ�บุคล่ากุริภายใน	 (IIT)	 ต่อกุาริใช�อำานาจำของผู้้�บังคับบัญชาของตนเอง 

ในป้ริะเด็นทีุ�เกีุ�ยวกัุบกุาริมอบห่มายงาน	กุาริป้ริะเมินผู้ล่กุาริป้ฏิิบัติงาน	กุาริคัดเลื่อกุบุคล่ากุริ 

เพืั�อให่�สำิทุธิ์ป้ริะโยชน์ต่างๆ	 กุาริใช�อำานาจำสัำ�งกุาริให่�ผู้้�ใต�บังคับบัญชาเพืั�อกุาริบริิห่าริ 

งานบุคคล่

แนวทางการดัำาเนินงานเพื�อยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใส ตำามิข้อคุำาถิ่ามิ i13

องค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นควริดำาเนินกุาริ	ดังนี�

	 1.	 จัำดป้ริะชุมห่น่วยงาน	 เพืั�อแจำ�งให่�บุคล่ากุริในองค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�นรัิบทุริาบ	 บทุบาทุอำานาจำ 

แล่ะห่น�าทีุ�ทีุ�ต�องป้ฏิิบัติงาน	ริวมถ้งยอมรัิบห่น�าทีุ�แล่ะภาริะงานของบุคล่ากุริห่รืิอพันักุงานในองค์กุริทัุ�งห่มด

	 2.	 มีแนวทุางในกุาริมอบห่มายงาน	กุาริแบ่งห่น�าทีุ�/ผู้้�รัิบผิู้ดชอบในกุาริทุำางาน	ให่�มีความชัดเจำน	เป็้นธ์ริริม 

โดยมอบห่มายงานให่�ทัุ�วถ้ง	กุริะจำายงาน	สำอดคล่�องกัุบความสำามาริถ	โคริงสำริ�าง	สำายกุาริบังคับบัญชา	ป้ริะสำบกุาริณ์	

ความร้ิ�	ทัุกุษะต่างๆ	ทีุ�จำำาเป็้น	โดยไม่เลื่อกุทีุ�รัิกุมักุทีุ�ชัง	ไม่มีอคติ	แล่ะไม่กุ�าวกุ่ายงานทีุ�ได�มอบห่มายไป้แล่�ว

	 3.		จัำดป้ริะชุมชี�แจำงแล่ะทุำาความเข�าใจำริายล่ะเอียดของงานทีุ�มอบห่มาย	โดยกุำาห่นดเป้้าห่มาย	วัตถุป้ริะสำงค์	

ขอบเขตงาน	กุำาห่นดริะยะเวล่า	 ริายล่ะเอียดต่างๆ	 ทีุ�เกีุ�ยวข�อง	 เพืั�อให่�ผู้้�รัิบมอบห่มายงานเข�าใจำแล่ะเปิ้ดโอกุาสำให่�มี 

กุาริแล่กุเป้ลี่�ยนความคิดเห็่น	ห่าข�อตกุล่งร่ิวมกัุน	อย่างน�อย	2	ครัิ�ง	ในแต่ล่ะปี้งบป้ริะมาณ

	 4.	 จัำดทุำาคำาสัำ�งมอบห่มายงานแกุ่บุคล่ากุริในองค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�น	แล่ะเผู้ยแพัร่ิป้ริะชาสัำมพัันธ์์คำาสัำ�ง 

มอบห่มายงาน	ให่�แกุ่บุคล่ากุริแล่ะสำาธ์าริณะทุริาบ

ข้อคุำาถิ่ามิ i13

i13	ทุ่านได�รัิบมอบห่มายงานจำากุผู้้�บังคับบัญชาอย่างเป็้นธ์ริริม	มากุน�อยเพีัยงใด?

สืว
นัที่

�  4



20 แนวทางการยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใสในการดัำาเนินงานขององค์ุกรปกคุรองส่วนท้องถิิ่�น (ITA)

ประจำำาปีงบประมิาณ พ.ศ. 2563

แนวทางการดัำาเนินงานเพื�อยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใส ตำามิข้อคุำาถิ่ามิ i14

องค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นควริดำาเนินกุาริ	ดังนี�

	 1.	 กุำาห่นดเกุณฑ์์กุาริป้ริะเมินบุคล่ากุริตามผู้ล่กุาริป้ฏิิบัติงานแล่ะความรัิบผิู้ดชอบให่�สำอดคล่�องกัุบคุณภาพั 

ของผู้ล่งาน

	 2.	 เผู้ยแพัร่ิเกุณฑ์์กุาริป้ริะเมินบุคล่ากุริ	แล่ะผู้ล่กุาริป้ริะเมินกุาริป้ฏิิบัติงานให่�แกุ่บุคล่ากุริทุริาบ

แนวทางการดัำาเนินงานเพื�อยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใส ตำามิข้อคุำาถิ่ามิ i15

	 1.	 สำ่งเสำริิมให่�บุคล่ากุริมีสำ่วนริ่วมในกุาริจำัดทุำาแผู้นพััฒนาบุคล่ากุริป้ริะจำำาป้ี	 แล่ะเผู้ยแพัริ่ให่�พันักุงาน 

ทุริาบโดยทัุ�วกัุน

	 2.	 กุำาห่นดห่ลั่กุเกุณฑ์์ห่รืิอเงื�อนไขกุาริพิัจำาริณาคัดเลื่อกุบุคล่ากุริเพืั�อเข�ารัิบกุาริฝึ่กุอบริม	กุาริศ้กุษาด้งาน

อย่างเป็้นริะบบ	แล่ะเผู้ยแพัร่ิห่ลั่กุเกุณฑ์์ห่รืิอเงื�อนไขดังกุล่่าวให่�แกุ่บุคล่ากุริแล่ะสำาธ์าริณชนทุริาบ

	 3.	 ป้ริะชาสัำมพัันธ์์	 ข่าวกุาริฝ่ึกุอบริม	 กุาริศ้กุษาด้งานให่�แกุ่บุคล่ากุริทุริาบอย่างทัุ�วถ้ง	 เสำมอภาค 

แล่ะเทุ่าเทีุยมกัุน

ข้อคุำาถิ่ามิ i14

ข้อคุำาถิ่ามิ i15

i14	ทุ่านได�รัิบกุาริป้ริะเมินผู้ล่กุาริป้ฏิิบัติงาน	ตามริะดับคุณภาพัของผู้ล่งานอย่างถ้กุต�อง	มากุน�อยเพีัยงใด?

i15	 ผู้้�บังคับบัญชาของทุ่าน	 มีกุาริคัดเลื่อกุผู้้�เข�ารัิบกุาริฝ่ึกุอบริม	 กุาริศ้กุษาด้งานห่รืิอกุาริให่�ทุุนกุาริศ้กุษา 

อย่างเป็้นธ์ริริม	มากุน�อยเพีัยงใด?

สืว
นัที่

�  4



21สำำ�นัักพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล

สำำ�นัักง�นั ป.ป.ช.

ข้อคุำาถิ่ามิ i16 - i18

i16	ทุ่านเคยถ้กุผู้้�บังคับบัญชาสัำ�งกุาริให่�ทุ่านทุำาธุ์ริะส่ำวนตัวของผู้้�บังคับบัญชา	มากุน�อยเพีัยงใด?

i17	ทุ่านเคยถ้กุผู้้�บังคับบัญชาสัำ�งกุาริให่�ทุ่านทุำาในสิำ�งทีุ�ไม่ถ้กุต�อง	ห่รืิอมีความเสีำ�ยงต่อกุาริทุุจำริิตมากุน�อยเพีัยงใด?

i18	กุาริบริิห่าริงานบุคคล่ของห่น่วยงานของทุ่าน	มีลั่กุษณะดังต่อไป้นี�	มากุน�อยเพีัยงใด?

		 ถ้กุแทุริกุแซึ่งจำากุผู้้�มีอำานาจำ

		 มีกุาริซืึ่�อขายตำาแห่น่ง			

		 เอื�อป้ริะโยชน์ให่�กุลุ่่มห่รืิอพัวกุพั�อง

แนวทางการดัำาเนินงานเพื�อยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใส
ตำามิข้อคุำาถิ่ามิ i16 - i18

องค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นควริดำาเนินกุาริ	ดังนี�

	 1.	 ผู้้�บริิห่าริองค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นมีกุาริป้ริะกุาศเจำตนาริมณ์ในกุารินำาห่ลั่กุคุณธ์ริริมมาใช�ในกุาริบริิห่าริ 

งานบคุคล่	โดยไม่เข�าไป้แทุริกุแซึ่งกุาริบริิห่าริงานบคุคล่ขององค์กุริ	ไม่มีกุาริซืึ่�อขายตำาแห่น่ง	แล่ะไม่มีกุาริเอื�อป้ริะโยชน์ 

ให่�แกุ่กุลุ่่มห่รืิอพัวกุพั�อง	แล่ะมีแนวทุางป้ฏิิบัติในกุาริดำาเนินกุาริทีุ�ชัดเจำน	กุริณีมีกุาริแทุริกุแซึ่งกุาริบริิห่าริงานบุคคล่ 

ภายในห่น่วยงาน	ริวมทัุ�งเผู้ยแพัร่ิ	ป้ริะชาสัำมพัันธ์์	ให่�แกุ่บุคล่ากุริองค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�น	แล่ะป้ริะชาชนทุริาบ

	 2.	 ส่ำงเสำริิมกุาริริวมกุลุ่่ม/จัำดให่�มีช่องทุาง	ห่รืิอจัำดเวทีุแล่กุเป้ลี่�ยนความคิดเห็่นของบุคล่ากุริภายใน	ป้ริะชาชน

ในด�านบริิห่าริงานของผู้้�บริิห่าริ	เพืั�อสำะทุ�อนไป้ยังผู้้�บริิห่าริเพืั�อนำาไป้ป้รัิบป้รุิงแล่ะพััฒนากุาริบริิห่าริงานต่อไป้

	 3.	 จัำดให่�มีริะบบแล่ะช่องทุางกุาริรัิบเรืิ�องริ�องเรีิยนทีุ�มีป้ริะสิำทุธิ์ภาพั

สืว
นัที่
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22 แนวทางการยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใสในการดัำาเนินงานขององค์ุกรปกคุรองส่วนท้องถิิ่�น (ITA)

ประจำำาปีงบประมิาณ พ.ศ. 2563

ข้อคุำาถิ่ามิ i19 - i24

i19	บคุล่ากุริในห่น่วยงานของทุ่าน	มกีุาริเอาทุริพััย์สิำนของริาชกุาริ	ไป้เป็้นของส่ำวนตวั	ห่ริอืนำาไป้ให่�กุลุ่่มห่ริอืพัวกุพั�อง	

มากุน�อยเพีัยงใด?

i20	 ขั�นตอนกุาริขออนุญาตเพืั�อยืมทุรัิพัย์สิำนของริาชกุาริ	 ไป้ใช�ป้ฏิิบัติงานในห่น่วยงานของทุ่าน	 มีความสำะดวกุ 

มากุน�อยเพีัยงใด?

i21	 ถ�าต�องมีกุาริขอยืมทุรัิพัย์สิำนของริาชกุาริไป้ใช�ป้ฏิิบัติงาน	 บุคล่ากุริในห่น่วยงานของทุ่าน	 มีกุาริขออนุญาต	

อย่างถ้กุต�อง	มากุน�อยเพีัยงใด?

i22	 บุคคล่ภายนอกุห่ริือภาคเอกุชน	 มีกุารินำาทุริัพัย์สิำนของริาชกุาริไป้ใช�	 โดยไม่ได�ขออนุญาตอย่างถ้กุต�อง	

จำากุห่น่วยงานของทุ่าน	มากุน�อยเพีัยงใด?

i23	ทุ่านร้ิ�แนวป้ฏิิบัติของห่น่วยงานของทุ่าน	เกีุ�ยวกัุบกุาริใช�ทุรัิพัย์สิำนของริาชกุาริทีุ�ถ้กุต�อง	มากุน�อยเพีัยงใด?

i24	ห่น่วยงานของทุ่าน	มีกุาริกุำากัุบด้แล่แล่ะตริวจำสำอบกุาริใช�ทุรัิพัย์สิำนของริาชกุาริ	เพืั�อป้้องกัุนไม่ให่�มีกุารินำาไป้

ใช�ป้ริะโยชน์ส่ำวนตัว	กุลุ่่มห่รืิอพัวกุพั�อง	มากุน�อยเพีัยงใด?

แนวทางการดัำาเนินงานเพื�อยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใส 
ตำามิข้อคุำาถิ่ามิ i19 - i24

องค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นควริดำาเนินกุาริ	ดังนี�

	 1.	 สำริ�างฐานความคิดกุาริแยกุแยะป้ริะโยชน์สำ่วนริวมแล่ะป้ริะโยชน์สำ่วนตัว	 แล่ะกุาริมีจิำตสำำาน้กุสำาธ์าริณะ	

ให่�แกุ่ผู้้�บริิห่าริ	แล่ะบุคล่ากุริให่�เกิุดเป็้นวัฒนธ์ริริมขององค์กุริ

	 2.	 จัำดทุำาแนวทุางป้ฏิิบัติ/ริะเบียบกุาริใช�ทุรัิพัย์สิำนของริาชกุาริ	 กุาริยืมทุรัิพัย์สิำนของริาชกุาริทีุ�ถ้กุต�อง 

ตามริะเบียบกุฎห่มาย	กุำาห่นดขั�นตอนป้ฏิิบัติทีุ�ชัดเจำน	มีแบบกุาริขออนุญาต/กุาริอนุมัติยมืทีุ�มีร้ิป้แบบทีุ�สำะดวกุ	เปิ้ดเผู้ย	

แล่ะตริวจำสำอบได�	ทัุ�งกุริณีกุาริยืมของบุคคล่ภายในแล่ะบุคคล่ภายนอกุห่รืิอภาคเอกุชน

4ตัำวช่ี้�วัดัท่�

การใช้ี้ทรัพย์สิน
ของราชี้การ

ป้ริะเมินกุาริรัิบร้ิ�บุคล่ากุริภายใน	 (IIT)	 ต่อกุาริใช�ทุรัิพัย์สิำนของริาชกุาริ	 โดยป้ริะเมินจำากุ 

พัฤติกุริริมของบุคล่ากุริภายในแล่ะบคุคล่ภายนอกุ	แนวป้ฏิิบัติแล่ะกุริะบวนกุาริขออนญุาต 

ใช�ทุรัิพัย์สิำนของริาชกุาริ	แล่ะกุำากัุบด้แล่ตริวจำสำอบกุาริใช�ทุรัิพัย์สิำนของริาชกุาริ

สืว
นัที่
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23สำำ�นัักพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล

สำำ�นัักง�นั ป.ป.ช.

แนวทางการดัำาเนินงานเพื�อยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใส
ตำามิข้อคุำาถิ่ามิ i19 - i24 (ต่ำอ)

	 3.	 จัำดทุำาค่้มือเกีุ�ยวกัุบแนวทุางป้ฏิิบัติเกีุ�ยวกัุบกุาริใช�ทุรัิพัย์สิำนของริาชกุาริ	กุาริยืมทุรัิพัย์สิำนของริาชกุาริ	

	 4.	 ผู้้�บริิห่าริป้ริะพัฤติตนเป้็นแบบอย่างในกุาริไม่นำาทุรัิพัย์สำินของริาชกุาริไป้เป้็นของสำ่วนตัว	 ห่รืิอนำาไป้ให่� 

กุลุ่่มห่รืิอพัวกุพั�อง

	 5.	 เผู้ยแพัริ่ป้ริะชาสำัมพัันธ์์แนวทุางป้ฏิิบัติ/ริะเบียบกุาริใช�ทุรัิพัย์สิำนของริาชกุาริ	 กุาริยืมทุริัพัย์สิำน	 แผู้นผู้ัง 

ขั�นตอนในกุาริดำาเนินกุาริให่�บุคล่ากุริแล่ะป้ริะชาชนได�รัิบทุริาบ

	 6.	 กุำาห่นดกุล่ไกุในติดตามตริวจำสำอบกุาริดำาเนินกุาริตามแนวทุางป้ฏิิบัติ/ริะเบียบของกุาริใช�ทุรัิพัย์สิำนของ 

ริาชกุาริ	 กุาริยืมทุรัิพัย์สิำนของริาชกุาริอย่างเคริ่งคริัด	 วางริะบบกุาริจำัดทุำาทุะเบียนกุาริเบิกุทุรัิพัย์สิำนของริาชกุาริ	 

ทุะเบียนกุาริยืมทุรัิพัย์สิำนของทุางริาชกุาริอย่างเป้็นริะบบ	 ง่าย	 แล่ะสำะดวกุ	 ต่อกุาริตริวจำสำอบของห่น่วยตริวจำสำอบ 

ภายใน	แล่ะห่น่วยตริวจำสำอบภายนอกุ	ริวมทัุ�งภาคป้ริะชาชน

สืว
นัที่
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24 แนวทางการยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใสในการดัำาเนินงานขององค์ุกรปกคุรองส่วนท้องถิิ่�น (ITA)

ประจำำาปีงบประมิาณ พ.ศ. 2563

5ตัำวช่ี้�วัดัท่�

การแก้ไขปัญหา
การทุจำริตำ

ป้ริะเมินกุาริรัิบร้ิ�บุคล่ากุริภายใน	 (IIT)	 ต่อกุาริแกุ�ไขป้ัญห่ากุาริทุุจำริิตของห่น่วยงาน	 

โดยป้ริะเมินจำากุผู้้�บริิห่าริส้ำงสุำดทีุ�ให่�ความสำำาคัญในกุาริต่อต�านกุาริทุุจำริิต	 กุาริทุบทุวน 

นโยบายป้้องกุันกุาริทุุจำริิต	 จัำดทุำาแผู้นงานด�านกุาริป้้องกุันแล่ะป้ริาบป้ริามกุาริทุุจำริิต 

มีกุาริเฝ่้าริะวัง	 ตริวจำสำอบเรืิ�องทุุจำริิต	 แล่ะล่งโทุษทุางวินัย	 ความเชื�อมั�นของช่องทุาง 

กุาริริ�องเรีิยน	 ริะดับกุาริแกุ�ไขป้ัญห่ากุาริทุุจำริิต	 แล่ะกุารินำาผู้ล่กุาริตริวจำสำอบของ 

ห่น่วยตริวจำสำอบภายในห่ริือห่น่วยงานตริวจำสำอบภายนอกุไป้ป้ริับป้รุิงริะบบกุาริป้้องกุัน

กุาริทุุจำริิต

ข้อคุำาถิ่ามิ i25 - i30

i25	ผู้้�บริิห่าริส้ำงสุำดของห่น่วยงานของทุ่าน	ให่�ความสำำาคัญกัุบกุาริต่อต�านกุาริทุุจำริิต	มากุน�อยเพีัยงใด?

i26	ห่น่วยงานของทุ่าน	มีกุาริดำาเนินกุาริดังต่อไป้นี�	ห่รืิอไม่?

		 ทุบทุวนนโยบายห่รืิอมาตริกุาริป้้องกัุนกุาริทุุจำริิตในห่น่วยงานให่�มีป้ริะสิำทุธิ์ภาพั

		 จัำดทุำาแผู้นงานด�านกุาริป้้องกัุนแล่ะป้ริาบป้ริามกุาริทุุจำริิตของห่น่วยงาน

i27	ปั้ญห่ากุาริทุุจำริิตในห่น่วยงานของทุ่าน	ได�รัิบกุาริแกุ�ไข	มากุน�อยเพีัยงใด?

i28	ห่น่วยงานของทุ่าน	มีกุาริดำาเนินกุาริดังต่อไป้นี�	ต่อกุาริทุุจำริิตในห่น่วยงาน	มากุน�อยเพีัยงใด?

		 เฝ้่าริะวังกุาริทุุจำริิต

		 ตริวจำสำอบกุาริทุุจำริิต

		 ล่งโทุษทุางวินัย	เมื�อมีกุาริทุุจำริิต

i29	ห่น่วยงานของทุ่าน	มกีุารินำาผู้ล่กุาริตริวจำสำอบของฝ่่ายตริวจำสำอบ	ทัุ�งภายในแล่ะภายนอกุห่น่วยงานไป้ป้ริบัป้รุิง 

กุาริทุำางาน	เพืั�อป้้องกัุนกุาริทุุจำริิตในห่น่วยงาน	มากุน�อยเพีัยงใด?

หมายเหตุ่	 	 ฝ่่ายตริวจำสำอบภายใน	ห่มายถ้ง	 ส่ำวนงานตริวจำสำอบภายในของห่น่วยงาน,	 ฝ่่ายตริวจำสำอบภายนอกุ	

ห่มายถ้ง	ห่น่วยงานทีุ�มีอำานาจำตริวจำสำอบกุาริดำาเนินงานของห่น่วยงานภาคริฐั	เช่น	สำำานักุงานกุาริตริวจำเงนิแผู่้นดิน	

(สำตง.)	เป็้นต�น

i30	 ห่ากุทุ่านพับเห็่นแนวโน�มกุาริทุุจำริิตทีุ�จำะเกิุดข้�นในห่น่วยงานของทุ่าน	 ทุ่านมีความคิดเห็่นต่อป้ริะเด็น 

ดังต่อไป้นี�	อย่างไริ?

		 สำามาริถริ�องเรีิยนแล่ะส่ำงห่ลั่กุฐานได�อย่างสำะดวกุ

		 สำามาริถติดตามผู้ล่กุาริริ�องเรีิยนได�

		 มั�นใจำว่าจำะมีกุาริดำาเนินกุาริอย่างตริงไป้ตริงมา

		 มั�นใจำว่าจำะป้ล่อดภัยแล่ะไม่มีผู้ล่กุริะทุบต่อตนเอง

สืว
นัที่
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25สำำ�นัักพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล

สำำ�นัักง�นั ป.ป.ช.

แนวทางการดัำาเนินงานเพื�อยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใส 
ตำามิข้อคุำาถิ่ามิ i25 - i30

องค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นควริดำาเนินกุาริ	ดังนี�

	 1.	 ผู้้�บริิห่าริแสำดงเจำตจำำานงในกุาริบริิห่าริงานด�วยความซืึ่�อสัำตย์สุำจำริิต	 ทัุ�งด�วยวาจำาแล่ะล่ายลั่กุษณ์อักุษริ	 

แล่ะเผู้ยแพัร่ิต่อบุคล่ากุริแล่ะสำาธ์าริณชนให่�ทุริาบโดยทัุ�วกัุน

	 2.		ผู้้�บริิห่าริกุำาห่นดนโยบาย	มาตริกุาริ	แผู้นงาน	ห่รืิอโคริงกุาริ/กิุจำกุริริม	เพืั�อพััฒนาห่น่วยงานให่�มีคุณธ์ริริม

แล่ะความโป้ริ่งใสำด�วยกุาริจำัดทุำาแผู้นป้ฏิิบัติกุาริป้้องกุันกุาริทุุจำริิต	 แล่ะเผู้ยแพัริ่ป้ริะชาสำัมพัันธ์์ให่�บุคล่ากุริ	 

แล่ะป้ริะชาชนทุริาบ

	 3.		ผู้้�บริิห่าริจัำดสำริริงบป้ริะมาณเพืั�อขับเคลื่�อนดำาเนินงานตามแผู้นป้ฏิิบัติกุาริป้้องกัุนกุาริทุุจำริิตทีุ�แสำดง 

เจำตจำำานงไว�

	 4.		ผู้้�บริิห่าริกุำากัุบด้แล่	 ติดตามกุารินำาแผู้นป้ฏิิบัติกุาริป้้องกัุนกุาริทุุจำริิตขององค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�น 

ไป้ส่้ำกุาริป้ฏิิบัติ	ไม่น�อยกุว่าริ�อยล่ะ	80	ของจำำานวนโคริงกุาริ/กุจิำกุริริม	ตามแผู้นฯ	ทีุ�กุำาห่นดไว�	ริวมทัุ�ง	เผู้ยแพัร่ิป้ริะชาสำมัพัันธ์์ 

ผู้ล่กุาริดำาเนินงานป้้องกัุนกุาริทุุจำริิตให่�บุคล่ากุริแล่ะป้ริะชาชนทุริาบ

	 5.		ส่ำงเสำริิมให่�ป้ริะชาชน	แล่ะภาคส่ำวนต่างๆ	เข�ามามีส่ำวนร่ิวม	ตริวจำสำอบกุาริบริิห่าริงานขององค์กุริป้กุคริอง 

ส่ำวนทุ�องถิ�น

	 6.		จัำดให่�มีกุาริทุบทุวนแผู้นป้ฏิิบัติกุาริป้้องกุันกุาริทุุจำริิต	 ตามบริิบทุแล่ะกุาริเป้ลี่�ยนแป้ล่งทีุ�เกุิดข้�น	 โดยให่� 

บุคล่ากุริแล่ะป้ริะชาชนเข�ามามีส่ำวนร่ิวม

	 7.		ริายงานผู้ล่กุาริดำาเนินงานตามแผู้นป้ฏิิบัติกุาริป้้องกัุนกุาริทุุจำริิตผู่้านริะบบ	e-PlanNACC	ของสำำานักุงาน	 

ป้.ป้.ช.	คือ	ริอบ	6	เดือนภายในเดือนเมษายน	แล่ะริอบ	12	เดือนภายในเดือนตุล่าคม

	 8.		จัำดช่องทุางให่�บุคล่ากุริ	แล่ะป้ริะชาชนในทุ�องถิ�นสำามาริถริ�องเรีิยน/ริ�องทุุกุข์	เกีุ�ยวกัุบกุาริทุุจำริิตในองค์กุริ 

ป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นได�โดยสำะดวกุแล่ะป้ล่อดภัย	แล่ะไม่มีผู้ล่กุริะทุบต่อผู้้�ริ�องห่รืิอผู้้�แจำ�ง	แล่ะมีกุาริป้ริะกุาศเผู้ยแพัร่ิ/ 

กุริะบวนกุาริขั�นตอนในกุาริดำาเนินกุาริริ�องเรีิยนให่�ทุริาบโดยทัุ�วกัุน

	 9.	 จัำดให่�มีช่องทุางกุาริติดตามเรืิ�องริ�องเรีิยนได�ด�วยตนเอง	 แล่ะมีกุาริริายงานผู้ล่กุาริดำาเนินกุาริห่รืิอ 

ความกุ�าวห่น�าเรืิ�องริ�องเรีิยนให่�ผู้้�ริ�องเรีิยนทุริาบ	เช่น	ทุางโทุริศัพัท์ุ	ริะบบออนไล่น์

สืว
นัที่
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26 แนวทางการยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใสในการดัำาเนินงานขององค์ุกรปกคุรองส่วนท้องถิิ่�น (ITA)

ประจำำาปีงบประมิาณ พ.ศ. 2563

แนวทางการดัำาเนินงานเพื�อยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใส 
ตำามิข้อคุำาถิ่ามิ i25 - i30 (ต่ำอ)

	 10.	เมื�อมีกุาริทุุจำริิตในองค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�น	 มีกุริะบวนกุาริจัำดกุาริแกุ�ไขโดยเร็ิว	 แล่ะริายงานสำรุิป้ผู้ล่ 

กุาริดำาเนินกุาริแกุ�ไขกุาริทุุจำริิต	พัริ�อมริะบุปั้ญห่าอุป้สำริริคแล่ะแนวทุางแกุ�ไข	เผู้ยแพัร่ิให่�บุคล่ากุริแล่ะป้ริะชาชนทุริาบ

	 11.	จัำดทุำาแล่ะริายงานกุาริจัำดทุำาริะบบตริวจำสำอบภายใน	ดังนี�

	 	 1)	จัำดให่�มีห่น่วยงานตริวจำสำอบภายใน/มีผู้้�ป้ฏิิบัติห่น�าทีุ�ตริวจำสำอบภายในทีุ�มีกุาริทุำางานอย่างเป็้นอิสำริะ

	 	 2)	นำาผู้ล่กุาริตริวจำสำอบภายในไป้ใช�ในกุาริป้รัิบป้รุิงเพืั�อให่�เกิุดป้ริะสิำทุธิ์ภาพัในกุาริป้้องกัุนกุาริทุุจำริิต

	 	 3)	เผู้ยแพัร่ิผู้ล่กุาริตริวจำสำอบภายในให่�บุคล่ากุริแล่ะป้ริะชาชนทุริาบ

	 12.	จัำดทุำาแล่ะริายงานกุาริจัำดทุำาริะบบควบคุมภายใน	ดังนี�

	 	 1)	มีวางริะบบกุาริควบคุมภายใน

	 	 2)	นำาผู้ล่กุาริควบคุมภายในไป้ใช�ในกุาริป้รัิบป้รุิงเพืั�อให่�เกิุดป้ริะสิำทุธิ์ภาพัในกุาริป้้องกัุนกุาริทุุจำริิต

สืว
นัที่
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27สำำ�นัักพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล

สำำ�นัักง�นั ป.ป.ช.

6ตัำวช่ี้�วัดัท่�

คุุณภิาพ
การดัำาเนินงาน

ป้ริะเมินกุาริรัิบร้ิ�ของผู้้�รัิบบริิกุาริ/ผู้้�มาติดต่อ/ผู้้�มีสำ่วนได�สำ่วนเสีำยขององค์กุริป้กุคริอง 

ส่ำวนทุ�องถิ�น	(EIT)	ต่อคุณภาพักุาริดำาเนินงาน	ในป้ริะเด็นทีุ�เกีุ�ยวกัุบกุาริป้ฏิิบัติห่น�าทีุ�ของ 

เจำ�าห่น�าทีุ�โดยยด้ห่ลั่กุตามมาตริฐาน	ขั�นตอน	แล่ะริะยะเวล่าทีุ�กุำาห่นด	กุาริให่�บริิกุาริอย่าง 

เทุ่าเทีุยมกัุน	 ไม่เลื่อกุป้ฏิิบัติ	 ริวมถ้งจำะต�องให่�ข�อม้ล่แกุ่ผู้้�รัิบบริิกุาริอย่างตริงไป้ตริงมา	 

ไม่ป้ิดบังห่รืิอบิดเบือนข�อม้ล่	 แล่ะป้ริะเมินกุาริรัิบร้ิ�เกีุ�ยวกัุบป้ริะสำบกุาริณ์ในกุาริถ้กุ 

เจำ�าห่น�าทีุ�เรีิยกุรัิบเงิน	ทุรัิพัย์สิำน	ห่รืิอป้ริะโยชน์อื�นๆ	เพืั�อแล่กุกัุบกุาริอนุมัติ	อนุญาต	แล่ะ 

บริิกุาริอื�นๆ	 นอกุจำากุนี�ยังป้ริะเมินกุาริริับร้ิ�เกีุ�ยวกัุบกุาริบริิห่าริงานแล่ะกุาริดำาเนินงาน 

ในภาพัริวมทีุ�จำะต�องคำาน้งถ้งป้ริะโยชน์ของป้ริะชาชนแล่ะส่ำวนริวมเป็้นห่ลั่กุ

ข้อคุำาถิ่ามิ e1 - e5

e1	เจำ�าห่น�าทีุ�ของห่น่วยงานทีุ�ทุ่านติดต่อ	ป้ฏิิบัติงาน/ให่�บริิกุาริแกุ่ทุ่าน	ตามป้ริะเด็นดังต่อไป้นี�	มากุน�อยเพีัยงใด?

		 เป็้นไป้ตามขั�นตอนทีุ�กุำาห่นด			

		 เป็้นไป้ตามริะยะเวล่าทีุ�กุำาห่นด

e2	 เจำ�าห่น�าทีุ�ของห่น่วยงานทีุ�ทุ่านติดต่อป้ฏิิบัติงาน/ให่�บริิกุาริแกุ่ทุ่าน	 กัุบผู้้�มาติดต่อคนอื�นๆ	อย่างเทุ่าเทีุยมกัุน

มากุน�อยเพีัยงใด?

e3	 เจำ�าห่น�าทีุ�ของห่น่วยงานทีุ�ทุ่านติดต่อ	 ให่�ข�อม้ล่เกีุ�ยวกัุบกุาริดำาเนินกุาริ/ให่�บริิกุาริแกุ่ทุ่านอย่างตริงไป้ตริงมา	 

ไม่ปิ้ดบังห่รืิอบิดเบือนข�อม้ล่	มากุน�อยเพีัยงใด?

e4	ในริะยะเวล่า	1	ปี้ทีุ�ผู่้านมา	ทุ่านเคยถ้กุเจำ�าห่น�าทีุ�ของห่น่วยงานทีุ�ทุ่านติดต่อริ�องขอให่�จ่ำายห่รืิอให่�สิำ�งดังต่อไป้นี�	 

เพืั�อแล่กุกัุบกุาริป้ฏิิบัติงาน	กุาริอนุมัติ	อนุญาต	ห่รืิอให่�บริิกุาริ	ห่รืิอไม่?

		 เงิน

		 ทุรัิพัย์สิำน	ป้ริะโยชน์อื�นๆ	ทีุ�อาจำคำานวณเป็้นเงินได�	เช่น	กุาริล่ดริาคา	กุาริให่�ความบันเทิุง	เป็้นต�น

หมายเหตุ่		เป็้นกุาริให่�ทีุ�นอกุเห่นือจำากุทีุ�กุฎห่มายกุำาห่นด	เช่น	ค่าธ์ริริมเนียม	ค่าบริิกุาริ	ค่าป้รัิบ	เป็้นต�น

e5	ห่น่วยงานทีุ�ทุ่านติดต่อ	มีกุาริดำาเนินงาน	โดยคำาน้งถ้งป้ริะโยชน์ของป้ริะชาชนแล่ะส่ำวนริวมเป็้นห่ลั่กุมากุน�อย 

เพีัยงใด?
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28 แนวทางการยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใสในการดัำาเนินงานขององค์ุกรปกคุรองส่วนท้องถิิ่�น (ITA)

ประจำำาปีงบประมิาณ พ.ศ. 2563

แนวทางการดัำาเนินงานเพื�อยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใส ตำามิข้อคุำาถิ่ามิ e1 - e5

การ่ดำาเนินงานต่ามแนวที่างในข�อคำาถิ่าม e1 ถึิ่ง e5 ของตั่วช่้�วัดท่ี่� 6 คุณภาพิการ่ดำาเนินงานนั�น องค์กร่ปกคร่อง 

ส่วนที่�องถิิ่�นควร่ดำาเนินการ่เช่้นเด่ยวกับแนวที่างการ่ดำาเนินงานท่ี่�ร่ะบุไว�ในตั่วช่้�วัดท่ี่� 1 การ่ปฏิิบัติ่งาน ดังน่�

	 1.	 จัำดให่�มีกุาริป้ริะเมินความพ้ังพัอใจำของผู้้�มาติดต่อห่รืิอรัิบบริิกุาริ	 ณ	 จุำดให่�บริิกุาริในร้ิป้แบบทีุ�ง่าย 

แล่ะสำะดวกุ	เช่น	ป้ริะเมินผู้ล่ผู่้าน	QR	Code	แล่ะริายงานผู้ล่กุาริป้ริะเมินให่�ผู้้�บริิห่าริทุ�องถิ�นได�รัิบทุริาบ	อย่างน�อยปี้ล่ะ	

2	ครัิ�ง	ริวมทัุ�งเผู้ยแพัร่ิผู้ล่กุาริป้ริะเมินความพ้ังพัอใจำดังกุล่่าวให่�บุคล่ากุริภายในห่น่วยงานแล่ะสำาธ์าริณชนได�ริบัทุริาบ	

	 2.	 จัำดทุำาแผู้นผัู้งแสำดงขั�นตอน/ริะยะเวล่าให่�บริิกุาริป้ริะชาชน.แล่ะริะบุผู้้�รัิบผิู้ดชอบงานให่�บริิกุาริ 

ในทุุกุกุริะบวนงานให่�ทุริาบ	 โดยเผู้ยแพัริ่ป้ริะชาสำัมพัันธ์์ให่�ป้ริะชาชนทุริาบผู้่านช่องทุางทีุ�ห่ล่ากุห่ล่าย	 เช่น	 เว็บไซึ่ต์	 

สืำ�อสัำงคมออนไล่น์	บอร์ิดป้ริะชาสัำมพัันธ์์	จำดห่มายข่าว	เสีำยงตามสำาย.ห่อกุริะจำายข่าว	ฯล่ฯ

	 3.	 พััฒนากุาริบริิกุาริสำริ�างมาตริฐานทีุ�เทุ่าเทีุยมกัุน	 เช่น	 กุาริจัำดให่�มีบัตริคิว	 ห่รืิอกุารินำาเทุคโนโล่ยีมาใช� 

ในกุาริจัำดริะบบคิว	โดยพิัจำาริณาให่�เห่มาะสำมกัุบจำำานวนผู้้�มารัิบบริิกุาริในแต่ล่ะองค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�น

	 4.	 จัำดให่�มีริะบบแล่ะช่องทุางกุาริรัิบเรืิ�องริ�องเรีิยนทีุ�มีป้ริะสิำทุธิ์ภาพั(สำะดวกุ/ริวดเร็ิว/ตอบสำนองในกุาริแกุ�ไข)	

กุริณีบุคล่ากุริเลื่อกุป้ฏิิบัติแล่ะให่�บริิกุาริโดยไม่เป็้นธ์ริริม	เช่น	ผู่้านทุางห่มายเล่ขโทุริศัพัท์ุ	สืำ�อสัำงคมออนไล่น์ของห่น่วยงาน 

อีเมล์่ห่น่วยงาน	เว็บไซึ่ต์ห่น่วยงาน	เป็้นต�น

	 5.	 กุำาห่นดแนวทุางในกุาริชื�นชม	ยกุย่องบุคล่ากุริทีุ�ให่�บริิกุาริป้ริะชาชนตามมาตริฐานของห่น่วยงานกุำาห่นดไว�	 

ริวมทัุ�งมีมาตริกุาริในกุาริดำาเนินกุาริกัุบบุคล่ากุริทีุ�ให่�บริิกุาริโดยเลื่อกุป้ฏิิบัติแล่ะไม่เป็้นธ์ริริม	เช่น	กุาริตักุเตือน	ภาคทัุณฑ์์	 

เป็้นต�น

	 6.	 พััฒนาบุคล่ากุริ	โดย	

		 	 	 ป้ล้่กุฝ่ังฐานความคิดในกุาริแยกุแยะป้ริะโยชน์สำ่วนตนแล่ะสำ่วนริวม	 เช่น	 เสำริิมสำริ�างความริ้�ให่�เกิุด 

ความตริะห่นักุในกุาริเห็่นแกุ่ป้ริะโยชน์ส่ำวนริวมมากุกุว่าป้ริะโยชน์ส่ำวนบุคคล่

		 	 	 สำริ�างวัฒนธ์ริริมองค์กุริในกุาริให่�บริิกุาริอย่างเทุ่าเทีุยมกัุน	แล่ะไม่เลื่อกุป้ฏิิบัติ	เช่น	กุำาห่นดป้ริะเด็น 

กุาริให่�บริิกุาริอย่างเทุ่าเทีุยมกัุนไว�ในพัันธ์กิุจำขององค์กุริแล่ะมีแนวทุางในกุาริดำาเนินกุาริร่ิวมกัุนอย่างต่อเนื�อง

 

 7.	 กุำาห่นดมาตริกุาริบริิห่าริงานบุคคล่ตามห่ล่ักุคุณธ์ริริมในกุาริพัิจำาริณาความดีความชอบ	 ความกุ�าวห่น�า	 

โดยกุำาห่นดข�อตกุล่งกุาริป้ฏิิบัติงานในริะดับบุคคล่	 พิัจำาริณาจำากุเกุณฑ์์ผู้ล่งาน/ผู้ล่สำำาเร็ิจำของงาน/กุริอบริะยะเวล่า/

ผู้ล่กุาริป้ริะเมินความพ้ังพัอใจำของป้ริะชาชนผู้้�รัิบบริิกุาริ

	 8.	 มีกุาริป้ริะกุาศยกุย่องชมเชย	ห่รืิอให่�ริางวัล่แกุ่บุคล่ากุริผู้้�ป้ฏิิบัติงานเต็มกุำาลั่งความสำามาริถ	ด�วยความวิริิยะ	 

อุตสำาห่ะ	เป็้นริะยะ
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29สำำ�นัักพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล

สำำ�นัักง�นั ป.ป.ช.

7ตัำวช่ี้�วัดัท่�

ประสิทธิภิาพ
การสื�อสาร

ป้ริะเมินกุาริรัิบร้ิ�ของผู้้�รัิบบริิกุาริ/ผู้้�มาติดต่อ/ผู้้�มีสำ่วนได�สำ่วนเสีำยขององค์กุริป้กุคริอง 

สำ่วนทุ�องถิ�น	 (EIT)	 ต่อป้ริะสิำทุธิ์ภาพักุาริสืำ�อสำาริในป้ริะเด็นทีุ�เกีุ�ยวกัุบกุาริเผู้ยแพัริ่ข�อม้ล่ 

ของห่น่วยงานในเรืิ�องต่างๆ	ต่อสำาธ์าริณชน	ผู่้านช่องทุางทีุ�ห่ล่ากุห่ล่าย	โดยข�อม้ล่ทีุ�เผู้ยแพัร่ิ 

จำะต�องคริบถ�วนแล่ะเป้็นป้ัจำจุำบัน	 แล่ะป้ริะเมินถ้งความสำามาริถในกุาริชี�แจำงแล่ะตอบ 

คำาถาม	ริวมทัุ�งช่องทุางให่�ผู้้�มาติดต่อสำามาริถแสำดงความคิดเห็่นแล่ะริ�องเรีิยนกุาริทุุจำริิต	

ข้อคุำาถิ่ามิ e6 - e10

e6	กุาริเผู้ยแพัร่ิข�อม้ล่ของห่น่วยงานทีุ�ทุ่านติดต่อ	มีลั่กุษณะดังต่อไป้นี�	มากุน�อยเพีัยงใด?

		 เข�าถ้งง่าย	ไม่ซัึ่บซึ่�อน						

		 มีช่องทุางห่ล่ากุห่ล่าย

e7	 ห่น่วยงานทีุ�ทุ่านติดต่อ	 มีกุาริเผู้ยแพัริ่ผู้ล่งานห่รืิอข�อม้ล่ทีุ�สำาธ์าริณชนควริรัิบทุริาบอย่างชัดเจำนมากุน�อย 

เพีัยงใด?

e8	ห่น่วยงานทีุ�ทุ่านติดต่อ	มช่ีองทุางริบัฟัังคำาติชมห่รืิอความคดิเห็่นเกีุ�ยวกัุบกุาริดำาเนนิงาน/กุาริให่�บริิกุาริ	ห่ริอืไม่?

e9	ห่น่วยงานทีุ�ทุ่านติดต่อ	มีกุาริชี�แจำงแล่ะตอบคำาถามเมื�อมีข�อกัุงวล่สำงสัำยเกีุ�ยวกัุบกุาริดำาเนินงานได�อย่างชัดเจำน	 

มากุน�อยเพีัยงใด?

e10	ห่น่วยงานทีุ�ทุ่านติดต่อ	มีช่องทุางให่�ผู้้�มาติดต่อริ�องเรีิยนกุาริทุุจำริิตของเจำ�าห่น�าทีุ�ในห่น่วยงาน	ห่รืิอไม่?

แนวทางการดัำาเนินงานเพื�อยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใส ตำามิข้อคุำาถิ่ามิ e6 - e10

องค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นควริดำาเนินกุาริ	ดังนี�

	 1.	กุาริจัำดให่�มีแล่ะป้รัิบป้รุิงศ้นย์ข�อม้ล่ข่าวสำาริตามกุฎห่มายว่าด�วยข�อม้ล่ข่าวสำาริของทุางริาชกุาริ																								

		 	 จัำดข�อม้ล่ข่าวสำาริเกีุ�ยวกัุบกุาริบริิห่าริงานบุคคล่	 กุาริบริิห่าริงบป้ริะมาณ	 กุาริเงิน	 กุาริจำัดห่าพััสำดุ															

กุาริคำานวณริาคากุล่าง	กุาริจัำดซืึ่�อจัำดจำ�าง	กุาริใช�จ่ำายงบป้ริะมาณ	ริายงานผู้ล่กุาริป้ฏิิบัติงาน	ให่�เป็้นไป้ตามห่ลั่กุเกุณฑ์์ 

วิธี์กุาริทีุ�กุฎห่มาย	 ริะเบียบ	 กุฎ	 ข�อบังคับทีุ�กุำาห่นดให่�องค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�นต�องเผู้ยแพัริ่ให่�ป้ริะชาชนทุริาบ 

แล่ะตริวจำสำอบ	โดยมีข�อม้ล่คริบถ�วน	ถ้กุต�อง	เป็้นปั้จำจุำบัน	แล่ะไม่บิดเบือนข�อเท็ุจำจำริิง

		 		 มีห่น่วยป้ริะชาสัำมพัันธ์์	ณ	ทีุ�ทุำากุาริองค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�น

		 		 มีสืำ�อป้ริะชาสัำมพัันธ์์เผู้ยแพัร่ิบทุบาทุแล่ะอำานาจำห่น�าทีุ�ขององค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�น
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30 แนวทางการยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใสในการดัำาเนินงานขององค์ุกรปกคุรองส่วนท้องถิิ่�น (ITA)

ประจำำาปีงบประมิาณ พ.ศ. 2563

แนวทางการดัำาเนินงานเพื�อยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใส 
ตำามิข้อคุำาถิ่ามิ e6 - e10 (ต่ำอ)

	 2.	 จัำดให่�มีช่องทุางกุาริสืำ�อสำาริเพืั�ออำานวยความสำะดวกุให่�แกุ่ป้ริะชาชนผู้้�รัิบบริิกุาริ	 ทีุ�จำะติดต่อสำอบถาม 

ห่รืิอขอข�อม้ล่	 ห่รืิอรัิบฟัังคำาติชม/แสำดงความคิดเห็่นเกีุ�ยวกัุบกุาริดำาเนินงาน/กุาริให่�บริิกุาริขององค์กุริป้กุคริอง 

ส่ำวนทุ�องถิ�น	เช่น

		 	 จัำดให่�มีห่มายเล่ขโทุริศัพัท์ุเฉพัาะทีุ�มีเจำ�าห่น�าทีุ�ให่�บริิกุาริข�อม้ล่กุาริบริิกุาริห่ริอืกุาริดำาเนินงานขององค์กุริ

ป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�น	ตล่อดริะยะเวล่าทุำากุาริ

		 	 แต่งตั�งเจำ�าห่น�าทีุ�ผู้้�รัิบผิู้ดชอบ	 เพืั�ออำานวยความสำะดวกุให่�แกุ่ป้ริะชาชนผู้้�รัิบบริิกุาริทีุ�จำะติดต่อสำอบถาม 

ห่รืิอขอข�อม้ล่	ห่รืิอแสำดงความคิดเห็่นเกีุ�ยวกัุบกุาริป้ฏิิบัติงานขององค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�น

		 	 จัำดให่�มีช่องทุางสืำ�อสำาริในร้ิป้แบบต่างๆ	เช่น	กุาริจัำดตั�งศ้นย์บริิกุาริร่ิวม	กุล่่อง/ต้�รัิบฟัังความคิดเห็่น	ต้�	ป้ณ.	

ขององค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�น	กุาริป้ริะชุมรัิบฟัังความคิดเห็่น	กุาริสัำมภาษณ์ริายบุคคล่	สืำ�อสัำงคมออนไล่น์	เป็้นต�น

	 3.	 เผู้ยแพัริ่ผู้ล่งานแล่ะข�อม้ล่ทีุ�เป้็นป้ริะโยชนกั์ุบสำาธ์าริณชนให่�เป้็นป้ัจำจุำบันทุางเว็บไซึ่ต์ขององคก์ุริป้กุคริอง							

ส่ำวนทุ�องถิ�นแล่ะสืำ�อออนไล่น์ร้ิป้แบบอื�นๆ	แล่ะช่องทุางทีุ�ห่ล่ากุห่ล่าย	อาทิุ		บอร์ิดป้ริะชาสัำมพัันธ์์ตามห่ม่้บ�านห่รืิอชุมชน 

สืำ�อสิำ�งพิัมพั์/วาริสำาริป้ริะชาสัำมพัันธ์์/จำดห่มายข่าวเผู้ยแพัริ่ให่�กัุบห่น่วยงานต่างๆ	 ห่อกุริะจำายข่าว	 เสีำยงตามสำาย	 

วิทุยชุุมชน	วิทุยกุุริะจำายเสีำยง	กุาริจัำดห่น่วยป้ริะชาสำมัพัันธ์์เคลื่�อนทีุ�/กุาริโฆษณาผู่้านริถกุริะจำายเสำยีง	กุาริจัำดแถล่งข่าว/ 

กุาริจัำดนิทุริริศกุาริ	ฯล่ฯ

สืว
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สำำ�นัักง�นั ป.ป.ช.

8ตัำวช่ี้�วัดัท่�

การปรับปรุง     
ระบบการทำางาน

ป้ริะเมินกุาริรัิบร้ิ�ของผู้้�รัิบบริิกุาริ/ผู้้�มาติดต่อ/ผู้้�มีสำ่วนได�สำ่วนเสีำยขององค์กุริป้กุคริอง 

สำ่วนทุ�องถิ�น	 (EIT)	 ต่อกุาริป้รัิบป้รุิงริะบบกุาริทุำางาน	 ในป้ริะเด็นทีุ�เกีุ�ยวกัุบคุณภาพักุาริ 

ป้ฏิิบัติงานของเจำ�าห่น�าทีุ�	 ห่น่วยงานมีกุาริป้รัิบป้รุิงกุาริให่�บริิกุาริ	 กุารินำาเทุคโนโล่ยีมาใช� 

ในกุาริดำาเนินงานเพืั�อให่�เกิุดความสำะดวกุริวดเร็ิว	 แล่ะกุาริสำริ�างกุริะบวนกุาริมีสำ่วนริ่วม 

ของภาคป้ริะชาชนเพืั�อกุาริป้รัิบป้รุิงกุาริให่�บริิกุาริ	

ข้อคุำาถิ่ามิ e11 - e15

e11	 เจำ�าห่น�าทีุ�ของห่น่วยงานทีุ�ทุ่านติดต่อ	 มีกุาริป้ริับป้รุิงคุณภาพักุาริป้ฏิิบัติงาน/กุาริให่�บริิกุาริให่�ดีข้�น	

มากุน�อยเพีัยงใด?

e12	 ห่น่วยงานทีุ�ทุ่านติดต่อ	 มีกุาริป้รัิบป้รุิงวิธี์กุาริแล่ะขั�นตอนกุาริดำาเนินงาน/กุาริให่�บริิกุาริให่�ดีข้�น	

มากุน�อยเพีัยงใด?

e13	 ห่น่วยงานทีุ�ทุ่านติดต่อ	 มีกุารินำาเทุคโนโล่ยีมาใช�ในกุาริดำาเนินงาน/กุาริให่�บริิกุาริ	 ให่�เกิุดความสำะดวกุ 

ริวดเร็ิวมากุข้�นห่รืิอไม่?

e14	ห่น่วยงานทีุ�ทุ่านติดต่อ	เปิ้ดโอกุาสำให่�ผู้้�รัิบบริิกุาริ	ผู้้�มาติดต่อ	ห่รืิอผู้้�มีส่ำวนได�ส่ำวนเสีำย	เข�าไป้มีส่ำวนร่ิวมในกุาริ 

ป้รัิบป้รุิงพััฒนากุาริดำาเนินงาน/กุาริให่�บริิกุาริของห่น่วยงานให่�ดีข้�น	มากุน�อยเพีัยงใด?

e15	 ห่น่วยงานทีุ�ทุ่านติดต่อ	 มีกุาริป้ริับป้รุิงกุาริดำาเนินงาน/กุาริให่�บริิกุาริ	 ให่�มีความโป้ริ่งใสำมากุข้�น	 มากุน�อย 

เพีัยงใด?	

แนวทางการดัำาเนินงานเพื�อยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใส
ตำามิข้อคุำาถิ่ามิ e11 - e15

องค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�น	ควริดำาเนินกุาริ	ดังนี�

	 1.	จัำดให่�มีกุาริอำานวยความสำะดวกุในกุาริบริิกุาริป้ริะชาชนห่รืิอผู้้�มาติดต่อ	มีดังนี�

	 	 1.1	มีเกุ�าอี�รัิบริองผู้้�มาติดต่อริาชกุาริห่รืิอรัิบบริิกุาริ

	 	 1.2	มีป้้าย/สัำญลั่กุษณ์บอกุทิุศทุางห่รืิอตำาแห่น่งในกุาริเข�าถ้งจุำดให่�บริิกุาริได�อย่างสำะดวกุแล่ะชัดเจำน	

	 	 1.3	มีแผู้นผัู้งกุำาห่นดผู้้�รัิบผิู้ดชอบแต่ล่ะขั�นตอนแล่ะช่องทุางกุาริติดต่อ

	 	 1.4	มีแบบคำาริ�องพัริ�อมทัุ�งตัวอย่างกุาริกุริอกุข�อม้ล่/เจำ�าห่น�าทีุ�ผู้้�ให่�คำาแนะนำา

สืว
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ประจำำาปีงบประมิาณ พ.ศ. 2563

แนวทางการดัำาเนินงานเพื�อยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใส 
ตำามิข้อคุำาถิ่ามิ e11 - e15 (ต่ำอ)

	 	 1.5	มีกุาริให่�บริิกุารินอกุเวล่าริาชกุาริสำำาห่รัิบกุาริบริิกุาริทีุ�มีความจำำาเป็้นเร่ิงด่วน	ห่รืิอพิัจำาริณาจำดับริิกุาริ 

ให่�สำอดคล่�องกัุบผู้ล่สำำาริวจำความต�องกุาริของผู้้�รัิบบริิกุาริในพืั�นทีุ�

	 	 1.6	มีกุาริออกุแบบสำถานทีุ�คำาน้งถ้งผู้้�พิักุาริ	สำตรีิมีคริริภ์	แล่ะผู้้�ส้ำงอายุ

	 	 1.7	ให่�บริิกุาริอินเตอร์ิเน็ต	ห่รืิอ	WIFI

	 	 1.8.ในจุำดทีุ�สำำาคัญห่รืิออันตริายมีกุาริออกุแบบห่รืิอให่�สำามาริถมองเห็่นได�ชัดเจำนตามห่ลั่กุสำากุล่ 

ทัุ�งขณะยืน	ห่รืิอล่�อเลื่�อน

	 	 1.9	มีกุาริจัำดแสำงสำว่างอย่างเพีัยงพัอ

	 	 1.10	มีกุาริจัำดบัตริคิว	ห่รืิอริะบบเทุคโนโล่ยีอื�นๆ	เพืั�อให่�บริิกุาริได�อย่างเป็้นธ์ริริม

	 	 1.11	 มีจุำดแริกุรัิบเพืั�อช่วยอำานวยความสำะดวกุต่างๆ	 เช่น	 คัดกุริองผู้้�มาติดต่อ	 ให่�คำาแนะนำาในกุาริ 

ขอรัิบบริิกุาริห่รืิอช่วยเตรีิยมเอกุสำาริ

	 2.	 จัำดทุำาริะบบบริิกุาริเชิงรุิกุ	จัำดชุดบริิกุาริเคลื่�อนทีุ�ให่�บริิกุารินอกุสำถานทีุ�	ห่รืิอในช่วงนอกุวันแล่ะเวล่าริาชกุาริ	 

เช่น	กุาริจัำดเก็ุบภาษีนอกุสำถานทีุ�	ห่รืิอกุาริป้รัิบขยายเวล่ากุาริให่�บริิกุาริในช่วงพัักุเทีุ�ยง	ห่รืิอจัำดตั�งริะบบ	One	Stop	

Service	(OSS)	ห่รืิอบริิกุาริดิจิำทัุล่แบบเบ็ดเสำร็ิจำ	ณ	จุำดเดียว	เป็้นต�น

	 3.	 มีกุาริป้ริะเมินผู้ล่ความพ้ังพัอใจำ	ณ	 จุำดให่�บริิกุาริในร้ิป้แบบทีุ�ง่ายแล่ะสำะดวกุต่อผู้้�ริับบริิกุาริแล่ะนำาผู้ล่ 

กุาริป้ริะเมินมาวิเคริาะห์่	สำรุิป้ริายงานให่�ผู้้�บริิห่าริห่น่วยงานพิัจำาริณาเพืั�อป้รัิบป้รุิงคุณภาพักุาริป้ฏิิบัติงานแล่ะบริิกุาริ 

อย่างน�อยปี้ล่ะ	2	ครัิ�ง	ริวมทัุ�งเผู้ยแพัร่ิป้ริะชาสัำมพัันธ์์ให่�บุคล่ากุริองค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นแล่ะป้ริะชาชนทุริาบ

	 4.	 จัำดฝึ่กุอบริมส่ำงเสำริิมความร้ิ�	แล่ะพััฒนาศักุยภาพับุคล่ากุริผู้้�ให่�บริิกุาริ	อย่างน�อยปี้ล่ะ	1	ครัิ�ง

	 5.	 ผู้้�บริิห่าริจำดัป้ริะชมุริะดมความคดิเห็่นบุคล่ากุริอย่างน�อยปี้ล่ะ	1	ครัิ�ง	เพืั�อศ้กุษาปั้ญห่าอปุ้สำริริค	แล่ะข�อเสำนอ 

แนะในกุาริป้รัิบป้รุิงกุริะบวนกุาริทุำางาน	คุณภาพักุาริป้ฏิิบัติงาน	แล่ะกุาริบริิกุาริให่�ดีข้�น	แล่ะเผู้ยแพัร่ิป้ริะชาสัำมพัันธ์์

ผู้ล่กุาริป้ริะชุมให่�บุคล่ากุริ	แล่ะป้ริะชาชนทุริาบ		

	 6.	 ป้ริะกุาศยกุย่องชมเชยบุคล่ากุริทีุ�ให่�บริิกุาริผู้้�มาติดต่อ	แล่ะป้ริะชาชนด�วยหั่วใจำ	แล่ะจิำตบริิกุาริ

	 7.		นำาเทุคโนโล่ยีสำาริสำนเทุศมาพััฒนากุาริป้ฏิิบัติงานให่�โป้ร่ิงใสำ	มีป้ริะสิำทุธิ์ภาพั	แล่ะล่ดขั�นตอนกุาริป้ฏิิบัติงาน	

เช่น	 ให่�บริิกุาริชำาริะภาษีผู้่านอินเตอริ์เน็ต	 กุาริใช�โป้ริแกุริมอนุมัติงานกุ่อสำริ�าง	 แจำ�งผู้ล่กุาริอนุมัติผู้่านริะบบ	 SMS	

กุาริจำองคิวขอรัิบบริิกุาริออนไล่น์	กุาริแจำ�งเรืิ�องริ�องเรีิยนริ�องทุุกุข์ผู่้านริะบบออนไล่น์	

	 8.		จัำดสำริริงบป้ริะมาณเพืั�อพััฒนาแล่ะป้รัิบป้รุิงริะบบบริิกุาริ	โดยนำาเทุคโนโล่ยีสำาริสำนเทุศทีุ�ทัุนสำมัย	มาป้ริะยกุุต์ 

ใช�งานให่�มีความสำะดวกุ	 ริวดเร็ิว	 ง่ายต่อกุาริใช�งาน	 แล่ะคุ�มค่า	 โดยพิัจำาริณาให่�เห่มาะสำมกัุบจำำานวนผู้้�มารัิบบริิกุาริ 

ในแต่ล่ะองค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�น	ริวมทัุ�งพััฒนาศกัุยภาพัความริ้�ด�านเทุคโนโล่ยขีองบุคล่ากุริผู้้�ด้แล่ริะบบอย่างต่อเนื�อง	

สืว
นัที่

�  4



33สำำ�นัักพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล

สำำ�นัักง�นั ป.ป.ช.

9ตัำวช่ี้�วัดัท่�

การเปิดัเผยข้อมูิล

ป้ริะเมินกุาริเผู้ยแพัร่ิข�อม้ล่ทีุ�เป็้นปั้จำจุำบันบนเว็บไซึ่ต์ของห่น่วยงาน	เพืั�อเปิ้ดเผู้ยข�อม้ล่ต่างๆ	

ของห่น่วยงานให่�สำาธ์าริณชนทุริาบใน	5	ป้ริะเด็น	ดังนี�

 1. ข�อม้ลพืิ�นฐาน	ได�แกุ่	ข�อม้ล่พืั�นฐาน	ข่าวป้ริะขาสัำมพัันธ์์	กุาริป้ฏิิสัำมพัันธ์์ข�อม้ล่

 2. การ่บริ่หาร่งาน	ได�แกุ่	แผู้นดำาเนินงาน	กุาริป้ฏิิบัติงาน	กุาริให่�บริิกุาริ

 3. การ่บริ่หาร่เงินงบปร่ะมาณ	แผู้นกุาริใช�จ่ำายงบป้ริะมาณป้ริะจำำาปี้	กุาริจัำดซืึ่�อ

จัำดจำ�างห่รืิอแผู้นกุาริจัำดห่าพััสำดุ

 4. การ่บริ่หาร่และพัิฒนาที่รั่พิยากร่บุคคล	ได�แกุ่	นโยบายกุาริบริิห่าริทุรัิพัยากุริ 

บุคคล่	กุาริดำาเนนิกุาริตามนโยบายแล่ะห่ล่กัุเกุณฑ์์กุาริบริิห่าริแล่ะพััฒนาทุริพััยากุริบุคคล่

 5. การ่ส่งเสริ่มความโปร่่งใสในหน่วยงาน	ได�แกุ่	กุาริจัำดกุาริเรืิ�องริ�องเรีิยนกุาริ 

ทุุจำริิตแล่ะกุาริเปิ้ดโอกุาสำให่�เกิุดกุาริมีส่ำวนร่ิวม

ข้อแนะนำาในการดัำาเนินการเพื�อยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใส
ตำามิตัำวช่ี้�วัดัท่� 9 (ข้อคุำาถิ่ามิ o1 - o33)

1. ศึักษาร่ายละเอ่ยดท่ี่�กำาหนดไว�ในองค์ปร่ะกอบของตั่วช่้�วัดท่ี่� 9  

	 องค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นต�องศ้กุษาองค์ป้ริะกุอบของข�อม้ล่ทีุ�ต�องเปิ้ดเผู้ย	แล่ะทุำาความเข�าใจำในริายล่ะเอียด 

ของแต่ล่ะข�อคำาถาม	โดยตัวชี�วัดทีุ�	9	ป้ริะกุอบด�วยกุาริเปิ้ดเผู้ยข�อม้ล่	ในตัวชี�วัดย่อย	5	ป้ริะเด็น	ดังนี�

	 	 (1)	ข�อม้ล่พืั�นฐาน		 	 	 (ข�อคำาถาม	o1	-	o9)

	 	 (2)	กุาริบริิห่าริงาน		 	 	 (ข�อคำาถาม	o10	-	o17)

	 	 (3)	กุาริบริิห่าริเงินงบป้ริะมาณ		 	 (ข�อคำาถาม	o18	-	o24)

	 	 (4)	กุาริบริิห่าริแล่ะพััฒนาทุรัิพัยากุริบุคคล่		(ข�อคำาถาม	o25	-	o28)

	 	 (5)	กุาริส่ำงเสำริิมความโป้ร่ิงใสำ		 	 (ข�อคำาถาม	o29	-	o33)

 

2. จััดที่ำาข�อม้ล/ปร่ับปรุ่งข�อม้ลให�เป็นปัจัจัุบันและคร่บถิ่�วน พิร่�อมที่ั�งต่�องเปิดเผยข�อม้ลบนเว็บไซต่์ของ 

องค์กร่ปกคร่องส่วนที่�องถิิ่�น 

	 องค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�นต�องจัำดทุำาแล่ะป้รัิบป้รุิงข�อม้ล่ตามข�อคำาถาม	 o1	 -	 o33	 แล่ะนำาข�อม้ล่เข�าส้ำ ่

เว็บไซึ่ต์ห่ลั่กุขององค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�น	โดยกุาริเปิ้ดเผู้ยข�อม้ล่ดังกุล่่าว	ต�องมีลั่กุษณะดังนี�					 	

	 1)	ข�อม้ล่ตามข�อคำาถาม	o1	-	o33	สำามาริถเข�าถ้งได�ผู่้านทุาง	URL	โดยตริง

	 2)	ข�อม้ล่ตามข�อคำาถาม	o1	-	o33	ต�องเผู้ยแพัร่ิทีุ�เว็บไซึ่ต์ห่ลั่กุขององค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�น

	 3)	 ข�อม้ล่ตามข�อคำาถาม	 o1	 -	 o33	 ต�องเผู้ยแพัริ่ในห่ัวข�อห่รืิอตำาแห่น่งทีุ�ป้ริะชาชนทัุ�วไป้สำามาริถเข�าใจำ 

แล่ะสืำบค�นข�อม้ล่ได�	ทัุ�งนี�	องค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นต�องรัิกุษาแล่ะคงสำภาพัเว็บไซึ่ต์ห่ลั่กุของห่น่วยงานให่�สำาธ์าริณชน 

สำามาริถเข�าถ้งได�ทุุกุช่วงเวล่า

	 กุารินำาเข�าข�อม้ล่ในริะบบ	 ITAS	 (http://itas.nacc.go.th)	 องค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�นต�องบันทุ้กุข�อม้ล่	

โดยกุาริตอบข�อคำาถาม	ม่/ไม่ม่	ข�อม้ล่ให่�คริบทุุกุข�อ	พัริ�อมทัุ�งริะบุ	URL	ทีุ�เชื�อมโยงไป้ส่้ำแห่ล่่งทีุ�อย้ข่องข�อม้ล่บนเว็บไซึ่ต์ 

ของห่น่วยงาน	โดยอาจำริะบุคำาอธิ์บายเพิั�มเติมในช่องเพืั�อป้ริะกุอบกุาริตอบแต่ล่ะข�อคำาถาม

	 ผู้้�ด้แล่ริะบบขององค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�น	 แล่ะผู้้�บริิห่าริขององค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�นต�อง	 สำอบทุาน 

ข�อม้ล่ให่�เป็้นไป้ตามข�อเท็ุจำจำริิง	มีความถ้กุต�อง	แล่ะเป็้นปั้จำจุำบัน	กุ่อนกุารินำาส่ำงข�อม้ล่เข�าส่้ำริะบบ	ITAS

สืว
นัที่

�  4



34 แนวทางการยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใสในการดัำาเนินงานขององค์ุกรปกคุรองส่วนท้องถิิ่�น (ITA)

ประจำำาปีงบประมิาณ พ.ศ. 2563

ตั่วช่้�วัดท่ี่� 9
ร่ายละเอ่ยด / องค์ปร่ะกอบ

ข�อ ข�อม้ล

o1 โคริงสำริ�าง

o	แสำดงแผู้นผู้ังแสำดงโคริงสำริ�างกุาริแบ่งสำ่วนริาชกุาริของห่น่วยงาน

o	ป้ริะกุอบด�วยตำาแห่น่งทีุ�สำำาคัญ	แล่ะกุาริแบ่งส่ำวนงานภายใน	เช่น	สำำานักุ	กุอง	ศ้นย์	ฝ่่าย	

ส่ำวน	กุลุ่่ม	เป็้นต�น

o2 ข�อม้ล่ผู้้�บริิห่าริ

o	แสำดงริายนามของผู้้�บริิห่าริของห่น่วยงาน	

o	ป้ริะกุอบด�วยชื�อ-นามสำกุุล่	ตำาแห่น่ง	ร้ิป้ถ่าย	ช่องทุางกุาริติดต่อ	ผู้้�บริิห่าริส้ำงสุำดห่รืิอหั่วห่น�า

ห่น่วยงาน	แล่ะผู้้�ดำาริงตำาแห่น่งทุางกุาริบริิห่าริของห่น่วยงาน

o3 อำานาจำห่น�าทีุ� o	แสำดงข�อม้ล่ห่น�าทุี�แล่ะอำานาจำของห่น่วยงานตามทุี�กุฎห่มายกุำาห่นด

o4
แผู้นยุทุธ์ศาสำตร์ิ	ห่รืิอ	

แผู้นพััฒนาห่น่วยงาน

o	แสำดงแผู้นกุาริดำาเนินภาริกุิจำของห่น่วยงานทุี�มีริะยะมากุกุว่า	1	ป้ี

o	เป้็นแผู้นทุี�มีริะยะเวล่าบังคับใช�คริอบคลุ่มป้ี	พั.ศ.	2563	

o	มีข�อม้ล่ริายล่ะเอียดของแผู้นฯ	เช่น	ยุทุธ์ศาสำตร์ิห่รืิอแนวทุาง	เป้้าห่มาย	ตัวชี�วัด	เป็้นต�น

o5 ข�อม้ล่กุาริติดต่อ

o	ทีุ�อย้่ห่น่วยงาน

o	ห่มายเล่ขโทุริศัพัท์ุ	

o	ห่มายเล่ขโทุริสำาริ	

o	ทีุ�อย้ไ่ป้ริษณีย์อิเล็่กุทุริอนิกุส์ำ	

o	แผู้นทีุ�ตั�งห่น่วยงาน

o6 กุฎห่มายทีุ�เกีุ�ยวข�อง o	แสำดงกุฎห่มายทีุ�เกีุ�ยวข�องกัุบกุาริดำาเนินงานห่รืิอกุาริป้ฏิิบัติงานของห่น่วยงาน

o7 ข่าวป้ริะชาสัำมพัันธ์์

o	แสำดงข�อม้ล่ข่าวสำาริต่างๆ	ทีุ�เกีุ�ยวข�องกัุบกุาริดำาเนินงานตามอำานาจำห่น�าทีุ�ห่รืิอภาริกิุจำ 

ของห่น่วยงาน	

o	เป็้นข�อม้ล่ข่าวสำาริทีุ�เกิุดข้�นในปี้	พั.ศ.	2563

o8 Q	&	A

o	แสำดงช่องทุางทีุ�บุคคล่ภายนอกุสำามาริถสำอบถามข�อม้ล่ต่างๆ	ได�	แล่ะห่น่วยงานสำามาริถสืำ�อสำาริ 

ให่�คำาตอบกัุบผู้้�สำอบถามได�	 โดยมีลั่กุษณะ	 เป้็นกุาริสืำ�อสำาริได�สำองทุาง	 เช่น	Web	 broad,	 

กุล่่องข�อความถาม-ตอบ,	Line	official	เป็้นต�น	

o	สำามาริถเชื�อมโยงไป้ยังช่องทุางข�างต�นได�จำากุเว็บไซึ่ต์ห่ลั่กุของห่น่วยงาน

o9 Social	Network
o	แสำดงเครืิอข่ายสัำงคมออนไล่น์ของห่น่วยงาน	เช่น	Facebook,	Twitter,	Instagram	เป็้นต�น	

o	สำามาริถเชื�อมโยงไป้ยังช่องทุางข�างต�นได�จำากุเว็บไซึ่ต์ห่ลั่กุของห่น่วยงาน

o10 แผู้นดำาเนินงานป้ริะจำำาปี้

o	แสำดงแผู้นกุาริดำาเนินภาริกิุจำของห่น่วยงานทีุ�มีริะยะ	1	ปี้	

o	เป็้นแผู้นทีุ�มีริะยะเวล่าบังคับใช�ในปี้	พั.ศ.	2563	

o	 มีข�อม้ล่ริายล่ะเอียดของแผู้นฯ	 เช่น	 โคริงกุาริห่รืิอกิุจำกุริริม	 งบป้ริะมาณทีุ�ใช�ช่วงริะยะเวล่า	

เป็้นต�น

o11

ริายงานกุาริกุำากัุบ	

ติดตามกุาริดำาเนินงาน	

ป้ริะจำำาปี้ริอบ	6	เดือน

o	แสำดงความกุ�าวห่น�าในกุาริดำาเนินงานตามแผู้นดำาเนินงานป้ริะจำำาปี้	

o	เป็้นข�อม้ล่ในริะยะเวล่า	6	เดือนแริกุของแผู้นดำาเนินงานป้ริะจำำาปี้	

o	มีเนื�อห่าห่รืิอริายล่ะเอียดความกุ�าวห่น�า	เช่น	ความกุ�าวห่น�ากุาริ	ดำาเนินกุาริแต่ล่ะโคริงกุาริ/

กิุจำกุริริม	ริายล่ะเอียดงบป้ริะมาณทีุ�ใช�ดำาเนินงาน	เป็้นต�น

สืว
นัที่
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35สำำ�นัักพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล

สำำ�นัักง�นั ป.ป.ช.

ตั่วช่้�วัดท่ี่� 9
ร่ายละเอ่ยด / องค์ปร่ะกอบ

ข�อ ข�อม้ล

o12
ริายงานผู้ล่กุาริดำาเนิน

งานป้ริะจำำาปี้

o	แสำดงผู้ล่กุาริดำาเนินงานตามแผู้นดำาเนินงานป้ริะจำำาปี้	

o	เป็้นข�อม้ล่ตล่อดริะยะเวล่าของแผู้นดำาเนินงานป้ริะจำำาปี้	

o	 มีข�อม้ล่ริายล่ะเอียดสำรุิป้ผู้ล่กุาริดำาเนินงาน	 เช่น	 ผู้ล่กุาริดำาเนินกุาริ	 โคริงกุาริห่รืิอกิุจำกุริริม	

ผู้ล่กุาริใช�จ่ำายงบป้ริะมาณ	ปั้ญห่า	อุป้สำริริค	ข�อเสำนอแนะ	ผู้ล่สัำมฤทุธิ์�ตามเป้้าห่มาย	เป็้นต�น	

o	ใช�ริายงานผู้ล่กุาริดำาเนินงานป้ริะจำำาปี้	ของปี้ทีุ�ผู่้านมา	(พั.ศ.	2562)

o13
ค่้มือห่รืิอมาตริฐาน

กุาริป้ฏิิบัติงาน

o	แสำดงค่้มือห่รืิอแนวทุางกุาริป้ฏิิบัติงานทีุ�เจำ�าห่น�าทีุ�ห่รืิอพันักุงานของห่น่วยงานใช�ยด้ถือป้ฏิิบัติ 

ให่�เป็้นมาตริฐานเดียวกัุน	

o	มีข�อม้ล่ริายล่ะเอยีดของกุาริป้ฏิิบัติงาน	เช่น	เป็้นค่้มือป้ฏิิบัติภาริกิุจำ	ใด	สำำาห่รัิบเจำ�าห่น�าทีุ�ห่รืิอ 

พันักุงานตำาแห่น่งใด	กุำาห่นดวิธี์กุาริขั�นตอน	กุาริป้ฏิิบัติอย่างไริ	เป็้นต�น

o14
ค่้มือห่รืิอมาตริฐาน

กุาริให่�บริิกุาริ

o	แสำดงค่้มือห่รืิอแนวทุางกุาริป้ฏิิบัติทีุ�ผู้้�รัิบบริิกุาริห่รืิอผู้้�มาติดต่อกัุบห่น่วยงานใช�เป็้นข�อม้ล่	

o	มีข�อม้ล่ริายล่ะเอียดของกุาริป้ฏิิบัติ	เช่น	เป็้นค่้มือสำำาห่รัิบบริิกุาริ	ห่รืิอภาริกิุจำใดทีุ�กุำาห่นดวิธี์

กุาริขั�นตอนกุาริให่�บริิกุาริห่รืิอกุาริติดต่ออย่างไริ	เป็้นต�น

o15
ข�อม้ล่เชิงสำถิติกุาริให่�

บริิกุาริ

o	แสำดงข�อม้ล่สำถิติกุาริให่�บริิกุาริตามภาริกิุจำของห่น่วยงาน	

o	เป็้นข�อม้ล่กุาริให่�บริิกุาริทีุ�เกิุดข้�นในปี้	พั.ศ.	2563

o16

ริายงานผู้ล่กุาริสำำาริวจำ

ความพ้ังพัอใจำกุาริให่�

บริิกุาริ

o	แสำดงผู้ล่สำำาริวจำความพ้ังพัอใจำกุาริให่�บริิกุาริตามอำานาจำห่น�าทีุ�	ห่รืิอภาริกิุจำของห่น่วยงาน	

o	ใช�ผู้ล่กุาริสำำาริวจำฯ	ของปี้ทีุ�ผู่้านมา	(พั.ศ.	2562)

o17 E	–	Service

o	แสำดงช่องทุางทีุ�บุคคล่ภายนอกุสำามาริถขอรัิบบริิกุาริตามอำานาจำห่น�าทีุ�	ภาริกิุจำของห่น่วยงาน

ผู่้านเครืิอข่ายอินเทุอร์ิเน็ต	เพืั�อช่วยอำานวยความสำะดวกุแกุ่ผู้้�ขอรัิบบริิกุาริ	

o	สำามาริถเชื�อมโยงไป้ยังช่องทุางข�างต�นได�จำากุเว็บไซึ่ต์ห่ลั่กุของห่น่วยงาน

o18
แผู้นกุาริใช�จ่ำาย

งบป้ริะมาณป้ริะจำำาปี้

o	แสำดงแผู้นกุาริใช�จ่ำายงบป้ริะมาณของห่น่วยงานทีุ�มีริะยะ	1	ปี้	

o	เป็้นแผู้นทีุ�มีริะยะเวล่าบังคับใช�ในปี้	พั.ศ.	2563	

o	มีข�อม้ล่ริายล่ะเอียดของแผู้นฯ	เช่น	งบป้ริะมาณตามแห่ล่่งทีุ�ได�รัิบ	กุาริจัำดสำริริ	งบป้ริะมาณ

ตามป้ริะเภทุริายกุาริใช�จ่ำาย	เป็้นต�น

o19

ริายงานกุาริกุำากัุบ

ติดตามกุาริใช�จ่ำาย

งบป้ริะมาณป้ริะจำำาปี้

ริอบ	6	เดือน

o	แสำดงความกุ�าวห่น�าในกุาริดำาเนินงานตามแผู้นกุาริใช�จ่ำายงบป้ริะมาณป้ริะจำำาปี้	

o	เป็้นข�อม้ล่ในริะยะเวล่า	6	เดือนแริกุของแผู้นกุาริใช�จ่ำายงบป้ริะมาณป้ริะจำำาปี้	

o	มีข�อม้ล่ริายล่ะเอียดความกุ�าวห่น�า	เช่น	ความกุ�าวห่น�ากุาริใช�จ่ำายงบป้ริะมาณ	เป็้นต�น

o20
ริายงานผู้ล่กุาริใช�จ่ำาย

งบป้ริะมาณป้ริะจำำาปี้

o	แสำดงผู้ล่กุาริดำาเนินงานตามแผู้นกุาริใช�จ่ำายงบป้ริะมาณป้ริะจำำาปี้	

o	เป็้นข�อม้ล่ตล่อดริะยะเวล่าของแผู้นกุาริใช�จ่ำายงบป้ริะมาณป้ริะจำำาปี้	

o	 มีข�อม้ล่ริายล่ะเอียดสำรุิป้ผู้ล่กุาริใช�จำ่ายงบป้ริะมาณ	 เช่น	 ผู้ล่กุาริใช�จำ่ายงบป้ริะมาณ	ป้ัญห่า	

อุป้สำริริค	ข�อเสำนอแนะ	ผู้ล่สัำมฤทุธิ์�ตามเป้้าห่มาย	เป็้นต�น	

o	ใช�ริายงานผู้ล่กุาริใช�จ่ำายงบป้ริะมาณป้ริะจำำาปี้	ของปี้ทีุ�ผู่้านมา	(พั.ศ.	2562)

สืว
นัที่

�  4



36 แนวทางการยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใสในการดัำาเนินงานขององค์ุกรปกคุรองส่วนท้องถิิ่�น (ITA)

ประจำำาปีงบประมิาณ พ.ศ. 2563

ตั่วช่้�วัดท่ี่� 9
ร่ายละเอ่ยด / องค์ปร่ะกอบ

ข�อ ข�อม้ล

o21
แผู้นกุาริจัำดซืึ่�อจัำดจำ�าง

ห่รืิอแผู้นกุาริจัำดห่าพััสำดุ

o	แสำดงแผู้นกุาริจัำดซืึ่�อจัำดจำ�างห่รืิอแผู้นกุาริจัำดห่าพััสำดุตามทีุ�ห่น่วยงานจำะต�องดำาเนินกุาริ

ตามพัริะริาชบัญญัติกุาริจัำดซืึ่�อจัำดจำ�างแล่ะกุาริบริิห่าริพััสำดุภาครัิฐ	พั.ศ.	2560	

o	เป็้นข�อม้ล่กุาริจัำดซืึ่�อจัำดจำ�างในปี้	พั.ศ.	2563

o22

ป้ริะกุาศต่าง	ๆ 	เกีุ�ยวกัุบ

กุาริจัำดซืึ่�อจัำดจำ�างห่รืิอ

กุาริจัำดห่าพััสำดุ

o	แสำดงป้ริะกุาศตามทีุ�ห่น่วยงานจำะต�องดำาเนินกุาริตามพัริะริาชบัญญัติกุาริจัำดซืึ่�อจัำดจำ�างแล่ะ

กุาริบริิห่าริพััสำดุภาครัิฐ	พั.ศ.	2560	เช่น	ป้ริะกุาศ	เชิญชวน	ป้ริะกุาศผู้ล่กุาริจัำดซืึ่�อจัำดจำ�าง	เป็้นต�น	

o	เป็้นข�อม้ล่กุาริจัำดซืึ่�อจัำดจำ�างในปี้	พั.ศ.	2563

o23

สำรุิป้ผู้ล่กุาริจัำดซืึ่�อ	จัำดจำ�าง	

ห่รืิอกุาริจัำดห่าพััสำดุ

ริายเดือน

o	แสำดงสำรุิป้ผู้ล่กุาริจัำดซืึ่�อจัำดจำ�างของห่น่วยงาน	ตามแบบฟัอร์ิม	สำขริ.1	

o	จำำาแนกุข�อม้ล่เป็้นริายเดือน	(กุริณีไม่มีกุาริจัำดซืึ่�อจัำดจำ�างในริอบเดือนใดให่�ริะบุว่าไม่มีกุาริจัำดซืึ่�อ

จัำดจำ�าง)	

o	เป็้นข�อม้ล่กุาริจัำดซืึ่�อจัำดจำ�างในปี้	พั.ศ.	2563

o24

ริายงานผู้ล่กุาริจัำดซืึ่�อ

จัำดจำ�าง	ห่รืิอกุาริจัำดห่าพััสำดุ

ป้ริะจำำาปี้

o	แสำดงผู้ล่กุาริจัำดซืึ่�อจัำดจำ�างของห่น่วยงาน	

o	เป็้นข�อม้ล่ตล่อดริะยะเวล่าของปี้	

o	ใช�ข�อม้ล่กุาริจัำดซืึ่�อจัำดจำ�าง	ของปี้ทีุ�ผู่้านมา	(พั.ศ.	2562)

o25
นโยบายกุาริบริิห่าริ

ทุรัิพัยากุริบุคคล่

o	แสำดงนโยบายทีุ�เกีุ�ยวข�องกัุบกุาริบริิห่าริทุรัิพัยากุริบุคคล่	ทีุ�มีจุำดมุ่งห่มายห่รืิอวัตถุป้ริะสำงค์	

เพืั�อกุ่อให่�เกิุดกุาริบริิห่าริทุรัิพัยากุริบุคคล่ทีุ�มีความโป้ร่ิงใสำแล่ะมีคุณธ์ริริม	

o	เป็้นนโยบายของผู้้�บริิห่าริส้ำงสุำดห่รืิอผู้้�บริิห่าริทีุ�ได�รัิบมอบห่มาย	ห่รืิอ	นโยบายทีุ�กุำาห่นดในนาม

ของห่น่วยงาน	

o	เป็้นนโยบายทีุ�ยังใช�บังคับในห่น่วยงานในปี้	พั.ศ.	2563

o26

กุาริดำาเนินกุาริตาม

นโยบายกุาริบริิห่าริ

ทุรัิพัยากุริบุคคล่

o	แสำดงกุาริดำาเนินกุาริตามนโยบายกุาริบริิห่าริทุรัิพัยากุริบุคคล่	เช่น	กุาริวางแผู้นกุำาลั่งคน	

กุาริสำริริห่าคนดีคนเกุ่งเพืั�อป้ฏิิบัติงานตามภาริกิุจำของห่น่วยงาน	กุาริพััฒนาบุคล่ากุริ	

(กุาริพััฒนาบุคล่ากุริ	กุาริสำริ�างทุางกุ�าวห่น�าในสำายอาชีพั)	กุาริพััฒนาคุณภาพัชีวิต	กุาริบริริจุำ

แล่ะแต่งตั�งบุคล่ากุริกุาริป้ริะเมินผู้ล่กุาริป้ฏิิบัติงาน	กุาริส่ำงเสำริิมจำริิยธ์ริริมแล่ะรัิกุษาวินัยของ 

บุคล่ากุริในห่น่วยงาน	เป็้นต�น	

o	เป็้นกุาริดำาเนินกุาริทีุ�มีความสำอดรัิบกัุบนโยบายกุาริบริิห่าริทุรัิพัยากุริบุคคล่	ตามข�อ	O25	

ห่รืิอเป็้นไป้ตามกิุจำกุริริมทีุ�อย้่ภายใต�นโยบายกุาริบริิห่าริทุรัิพัยากุริบุคคล่	ตามข�อ	O25	

o	เป็้นกุาริดำาเนินกุาริทีุ�ยังใช�บังคับในห่น่วยงานในปี้	พั.ศ.	2563

o27

ห่ลั่กุเกุณฑ์์กุาริบริิห่าริ

แล่ะพััฒนาทุรัิพัยากุริ

บุคคล่

o	ห่ลั่กุเกุณฑ์์กุาริสำริริห่าแล่ะคัดเลื่อกุบุคล่ากุริ	

o	ห่ลั่กุเกุณฑ์์กุาริบริริจุำแล่ะแต่งตั�งบุคล่ากุริ	

o	ห่ลั่กุเกุณฑ์์กุาริพััฒนาบุคล่ากุริ	

o	ห่ลั่กุเกุณฑ์์กุาริป้ริะเมินผู้ล่กุาริป้ฏิิบัติงานบุคล่ากุริ	

o	ห่ลั่กุเกุณฑ์์กุาริให่�คุณให่�โทุษแล่ะกุาริสำริ�างขวัญกุำาลั่งใจำ	

o	เป็้นห่ลั่กุเกุณฑ์์ทีุ�ยังใช�บังคับในห่น่วยงานในปี้	พั.ศ.	2563

o28

ริายงานผู้ล่กุาริบริิห่าริ

แล่ะพััฒนาทุรัิพัยากุริ

บุคคล่ป้ริะจำำาปี้

o	แสำดงผู้ล่กุาริบริิห่าริแล่ะพััฒนาทุรัิพัยากุริบุคคล่	

o	มีข�อม้ล่ริายล่ะเอียดของกุาริดำาเนินกุาริ	เช่น	ผู้ล่กุาริดำาเนินกุาริตามนโยบายกุาริบริิห่าริ

ทุรัิพัยากุริบุคคล่	ผู้ล่กุาริวิเคริาะห์่กุาริบริิห่าริแล่ะพััฒนาทุรัิพัยากุริบุคคล่	เป็้นต�น	

o	ใช�ข�อม้ล่ผู้ล่กุาริบริิห่าริแล่ะพััฒนาทุรัิพัยากุริบุคคล่	ของปี้ทีุ�ผู่้านมา	(พั.ศ.	2562)

สืว
นัที่

�  4



37สำำ�นัักพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล

สำำ�นัักง�นั ป.ป.ช.

ตั่วช่้�วัดท่ี่� 9
ร่ายละเอ่ยด / องค์ปร่ะกอบ

ข�อ ข�อม้ล

o29
แนวป้ฏิิบัติกุาริจัำดกุาริ

เรืิ�องริ�องเรีิยนกุาริทุุจำริิต

o	แสำดงค่้มือห่รืิอแนวทุางกุาริดำาเนินกุาริต่อเรืิ�องริ�องเรีิยนทีุ�เกีุ�ยวข�องกัุบกุาริทุุจำริิตของเจำ�าห่น�าทีุ�

ของห่น่วยงาน	

o	มีข�อม้ล่ริายล่ะเอียดของกุาริป้ฏิิบัติงาน	เช่น	ริายล่ะเอียดวิธี์กุาริทีุ�บุคคล่ภายนอกุจำะทุำากุาริ

ริ�องเรีิยน	ริายล่ะเอียดขั�นตอน	ห่รืิอวิธี์กุาริในกุาริจัำดกุาริต่อเรืิ�องริ�องเรีิยน	ส่ำวนงานทีุ�

รัิบผิู้ดชอบ	ริะยะเวล่าดำาเนินกุาริ	เป็้นต�น	

o	เป็้นแนวป้ฏิิบัติทีุ�ใช�บังคับในห่น่วยงานคริอบคลุ่มปี้	พั.ศ.	2563

o30
ช่องทุางแจำ�งเรืิ�อง

ริ�องเรีิยนกุาริทุุจำริิต

o	แสำดงช่องทุางทีุ�บุคคล่ภายนอกุสำามาริถแจำ�งเรืิ�องริ�องเรีิยนเกีุ�ยวกัุบกุาริทุุจำริิตของเจำ�าห่น�าทีุ�

ของห่น่วยงานผู่้านทุางเครืิอข่ายอินเทุอร์ิเน็ต	

o	สำามาริถเชื�อมโยงไป้ยังช่องทุางข�างต�นได�จำากุเว็บไซึ่ต์ห่ลั่กุของห่น่วยงาน

o31

ข�อม้ล่เชิงสำถิติเรืิ�อง 

ริ�องเรีิยนกุาริทุุจำริิต 

ป้ริะจำำาปี้

o	แสำดงข�อม้ล่สำถิติเรืิ�องริ�องเรีิยนกุาริทุุจำริิตของเจำ�าห่น�าทีุ�ของห่น่วยงาน	

o	มีข�อม้ล่ความกุ�าวห่น�ากุาริจัำดกุาริเรืิ�องริ�องเรีิยน	เช่น	จำำานวนเรืิ�องริ�องเรีิยน	

เรืิ�องทีุ�ดำาเนินกุาริแล่�วเสำร็ิจำ	เรืิ�องทีุ�อย้่ริะห่ว่างดำาเนินกุาริ	เป็้นต�น	(กุริณีไม่มีเรืิ�องริ�องเรีิยน 

ให่�ริะบุไม่มีเรืิ�องริ�องเรีิยน)	

o	เป็้นข�อม้ล่เรืิ�องริ�องเรีิยนกุาริทุุจำริิตของเจำ�าห่น�าทีุ�ของห่น่วยงานในปี้	พั.ศ.	2563

o32
ช่องทุางกุาริรัิบฟััง 

ความคิดเห็่น

o	แสำดงช่องทุางทีุ�บุคคล่ภายนอกุสำามาริถแสำดงความคิดเห็่นต่อกุาริดำาเนินงานตามอำานาจำ

ห่น�าทีุ�	ห่รืิอภาริกิุจำของห่น่วยงาน	ผู่้านทุางเครืิอข่ายอินเทุอร์ิเน็ต	

o	สำามาริถเชื�อมโยงไป้ยังช่องทุางข�างต�นได�จำากุเว็บไซึ่ต์ห่ลั่กุของห่น่วยงาน

o33
กุาริเปิ้ดโอกุาสำให่�เกิุด 

กุาริมีส่ำวนร่ิวม

o	 แสำดงกุาริดำาเนินกุาริห่รืิอกิุจำกุริริมทีุ�แสำดงถ้งกุาริเป้ิดโอกุาสำให่�ผู้้�มีสำ่วนได�สำ่วนเสีำยได�มี

สำ่วนริ่วมในกุาริดำาเนินงานตามภาริกุิจำของห่น่วยงาน	 เช่น	 ริ่วมวางแผู้น	 ริ่วมดำาเนินกุาริ	

ร่ิวมแล่กุเป้ลี่�ยนความคิดเห็่น	ห่รืิอ	ร่ิวมติดตามป้ริะเมินผู้ล่	เป็้นต�น	

o	เป็้นกุาริดำาเนินกุาริในปี้	พั.ศ.	2563

สืว
นัที่

�  4



38 แนวทางการยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใสในการดัำาเนินงานขององค์ุกรปกคุรองส่วนท้องถิิ่�น (ITA)

ประจำำาปีงบประมิาณ พ.ศ. 2563

10ตัำวช่ี้�วัดัท่�

การป้องกันการทุจำริตำ

ป้ริะเมินกุาริเผู้ยแพัริ่ข�อม้ล่ทีุ�เป้็นป้ัจำจุำบันบนเว็บไซึ่ต์ของห่น่วยงานเพืั�อเป้ิดเผู้ย 

กุาริดำาเนินกุาริต่างๆ	ของห่น่วยงานให่�สำาธ์าริณชนได�รัิบทุริาบ	ใน	2	ป้ริะเด็น	คือ	

 1. การ่ดำาเนินการ่เพืิ�อป้องกันการ่ทุี่จัริ่ต่    

 2. มาต่ร่การ่ภายในเพืิ�อป้องกันการ่ทุี่จัริ่ต่ 

ซ้ึ่�งเป้็นกุาริแสำดงให่�เห็่นถ้งความมุ่งมั�นตั�งใจำของห่น่วยงานทีุ�จำะป้้องกุันกุาริทุุจำริิต 

ในห่น่วยงานให่�ล่ดน�อยล่ง	 โดยกุาริจัำดทุำามาตริกุาริสำ่งเสำริิมความโป้ริ่งใสำแล่ะกุำากัุบ 

ติดตามกุารินำาไป้ส่้ำกุาริป้ฏิิบัติอย่างเป็้นร้ิป้ธ์ริริม

ข้อแนะนำาในการดัำาเนินการเพื�อยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใส
ตำามิตัำวช่ี้�วัดัท่� 10 (ข้อคุำาถิ่ามิ o34 - o43)

	 ในป้ีงบป้ริะมาณ	 พั.ศ.	 2563	 กุาริป้ริะเมิน	 ITA	 ในตัวชี�วัดทีุ�	 10	 ในเรืิ�องมาตริกุาริภายในเพืั�อป้้องกัุน 

กุาริทุุจำริิต	 (ตัวชี�วัดย่อยทีุ�	 10.2)	 ได�มีกุาริเป้ลี่�ยนแป้ล่งข�อม้ล่ทีุ�ห่น่วยงานต�องเป้ิดเผู้ย	 ซ้ึ่�งจำากุเดิมกุำาห่นดไว�ใน 

ข�อ	o42	-	o48		เห่ลื่อเพีัยง	ข�อ	o42	-	o43	โดยมีริายล่ะเอียดของข�อม้ล่ทีุ�ต�องเปิ้ดเผู้ย	ดังนี�

 ข�อ o42	 ห่น่วยงานต�องจัำดทุำาสำรุิป้ผู้ล่กุาริวิเคริาะห่์ผู้ล่กุาริป้ริะเมินในป้ีทีุ�ผู้่านมา	 แล่ะต�องจัำดทุำามาตริกุาริ 

ภายในเพืั�อกุำาห่นดแนวป้ฏิิบัติในกุาริสำ่งเสำริิมคุณธ์ริริมแล่ะความโป้ริ่งใสำของห่น่วยงานให่�ดียิ�งข้�น	 แล่ะเป้ิดเผู้ย 

ผู่้านทุางเว็บไซึ่ต์

 ข�อ o43	ห่น่วยงานต�องกุำากัุบติดตามกุาริดำาเนินงานตามมาตริกุาริภายในในกุาริส่ำงเสำริิมคุณธ์ริริมแล่ะความ

โป้ร่ิงใสำของห่น่วยงาน	โดยกุาริจัำดทุำาสำรุิป้ผู้ล่กุาริดำาเนินงาน/กุาริป้ฏิิบัติตามมาตริกุาริทีุ�ได�กุำาห่นดไว�ตามข�อ	o42

องค์กร่ปกคร่องส่วนที่�องถิิ่�นควร่ดำาเนินการ่เพืิ�อยกร่ะดับผลการ่ปร่ะเมินคุณธร่ร่มและความโปร่่งใส

ต่ามตั่วช่้�วัดท่ี่� 10 ดังแนวที่างต่่อไปน่�

1. วิเคร่าะห์ผลการ่ปร่ะเมิน ITA และจััดที่ำามาต่ร่การ่เพืิ�อส่งเสริ่มคุณธร่ร่มและความโปร่่งใสของหน่วยงาน

	 องค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�นต�องจัำดให่�มีกุาริป้ริะชุมซัึ่กุซึ่�อมความเข�าใจำภายในองค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�น 

เกีุ�ยวกัุบแนวทุางกุาริดำาเนินงานเพืั�อเตรีิยมความพัริ�อมกุ่อนกุาริป้ริะเมิน	ITA

	 องค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นต�องนำาผู้ล่กุาริป้ริะเมิน	ITA	ในปี้ทีุ�ผู่้านมาของตน	มาวิเคริาะห์่แนวทุางกุาริป้รัิบป้รุิง 

แล่ะพััฒนาตนเอง	เช่น	ป้ริะเด็นทีุ�เป็้นข�อบกุพัร่ิองห่รืิอจุำดอ่อนทีุ�จำะต�องแกุ�ไขโดยเร่ิงด่วน	ห่รืิอป้ริะเด็นทีุ�จำะต�องพััฒนา 

ให่�ดีข้�น	

	 จัำดทุำามาตริกุาริภายในสำำาห่ริับห่น่วยงานของตน	 เพืั�อกุำาห่นดแนวป้ฏิิบัติในกุาริสำ่งเสำริิมคุณธ์ริริมแล่ะ 

ความโป้ร่ิงใสำของห่น่วยงานให่�ดีข้�น	

	 มีกุาริติดตามกุาริดำาเนินงานตามมาตริกุาริภายในในกุาริสำ่งเสำริิมคุณธ์ริริมแล่ะความโป้ริ่งใสำของห่น่วยงาน	 

(นำามาตริกุาริทีุ�กุำาห่นดไป้ส่้ำกุาริป้ฏิิบัติ)	จัำดทุำาสำรุิป้ผู้ล่กุาริดำาเนินงาน	ปั้ญห่าแล่ะอุป้สำริริค	ข�อเสำนอแนะจำากุกุาริดำาเนินงาน	 

เป็้นต�น

สืว
นัที่

�  4



39สำำ�นัักพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล

สำำ�นัักง�นั ป.ป.ช.

ตั่วช่้�วัดท่ี่� 10
ร่ายละเอ่ยด / องค์ปร่ะกอบ

ข�อ ข�อม้ล

o34
เจำตจำำานงสุำจำริิตของ 

ผู้้�บริิห่าริ

o	แสำดงกุาริแสำดงเจำตนาริมณ์ห่รืิอคำามั�นว่าจำะป้ฏิิบัติห่น�าทีุ�แล่ะบริิห่าริห่น่วยงานอย่างซืึ่�อสัำตย์

สุำจำริิต	โป้ร่ิงใสำแล่ะเป็้นไป้ตามห่ลั่กุธ์ริริมาภิบาล่	

o	ดำาเนินกุาริโดยผู้้�บริิห่าริส้ำงสุำดคนปั้จำจุำบันของห่น่วยงาน

o35
กุาริมีส่ำวนร่ิวมของ 

ผู้้�บริิห่าริ

o	แสำดงกุาริดำาเนินกุาริห่รืิอกิุจำกุริริมทีุ�แสำดงถ้งกุาริมีส่ำวนร่ิวมของผู้้�บริิห่าริส้ำงสุำดคนปั้จำจุำบัน	

o	เป็้นกุาริดำาเนินกุาริห่รืิอกิุจำกุริริมทีุ�แสำดงให่�เห็่นถ้งกุาริให่�ความสำำาคัญกัุบกุาริป้รัิบป้รุิง	พััฒนา

แล่ะส่ำงเสำริิมห่น่วยงานด�านคุณธ์ริริมแล่ะโป้ร่ิงใสำ	

o	เป็้นกุาริดำาเนินกุาริในปี้	พั.ศ.	2563

o36
กุาริป้ริะเมินความเสีำ�ยง 

กุาริทุุจำริิตป้ริะจำำาปี้

o	แสำดงผู้ล่กุาริป้ริะเมินความเสีำ�ยงของกุาริดำาเนินงานห่รืิอกุาริป้ฏิิบัติห่น�าทีุ�ทีุ�อาจำกุ่อให่�เกิุด

กุาริทุุจำริิตห่รืิอกุ่อให่�เกิุดกุาริขัดกัุนริะห่ว่างผู้ล่ป้ริะโยชน์ส่ำวนตนกัุบผู้ล่ป้ริะโยชน์ส่ำวนริวมของ

ห่น่วยงาน	

o	มีข�อม้ล่ริายล่ะเอียดของผู้ล่กุาริป้ริะเมิน	เช่น	เห่ตุกุาริณ์ความเสีำ�ยงแล่ะริะดับของความเสีำ�ยง

มาตริกุาริแล่ะกุาริดำาเนินกุาริในกุาริบริิห่าริจัำดกุาริความเสีำ�ยง	เป็้นต�น	

o	เป็้นกุาริดำาเนินกุาริในปี้	พั.ศ.	2563	

o37
กุาริดำาเนินกุาริเพืั�อจัำดกุาริ 

ความเสีำ�ยงกุาริทุุจำริิต

o	แสำดงกุาริดำาเนินกุาริห่รืิอกิุจำกุริริมทีุ�แสำดงถ้งกุาริจัำดกุาริความเสีำ�ยงของกุาริดำาเนินงานในกุริณี 

ทีุ�อาจำกุ่อให่�เกิุดกุาริทุุจำริิตห่รืิอกุ่อให่�เกิุดกุาริขัดกัุนริะห่ว่างผู้ล่ป้ริะโยชน์ส่ำวนตนกัุบผู้ล่ป้ริะโยชน์

ส่ำวนริวมของห่น่วยงาน	

o	เป็้นกิุจำกุริริมห่รืิอกุาริดำาเนินกุาริทีุ�สำอดคล่�องกัุบมาตริกุาริห่รืิอกุาริดำาเนินกุาริเพืั�อบริิห่าริจัำดกุาริ 

ความเสีำ�ยงตามข�อ	o36	

o	เป็้นกุาริดำาเนินกุาริในปี้	พั.ศ.	2563

o38
กุาริเสำริิมสำริ�างวัฒนธ์ริริม 

องค์กุริ

o	แสำดงกุาริดำาเนินกุาริห่รืิอกิุจำกุริริมทีุ�แสำดงถ้งกุาริเสำริิมสำริ�างวัฒนธ์ริริมองค์กุริให่�เจำ�าห่น�าทีุ�

ของห่น่วยงานมีทัุศนคติ	ค่านิยม	ในกุาริป้ฏิิบัติงานอย่างซืึ่�อสัำตย์สุำจำริิต	อย่างชัดเจำน	

o	เป็้นกุาริดำาเนินกุาริในปี้	พั.ศ.	2563	

2. พัิฒนาร่ะบบเว็บไซต์่ / เพิิ�มศัักยภาพิบุคลากร่ในการ่ด้แลร่ะบบ

	 จัำดสำริริงบป้ริะมาณพััฒนาเว็บไซึ่ต์องค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�น	 ให่�มีความพัริ�อมในกุาริเป้ิดเผู้ยข�อม้ล่	 

แล่ะสำามาริถเผู้ยแพัร่ิข�อม้ล่ได�อย่างเป็้นปั้จำจุำบัน	ริวดเร็ิว

	 จัำดโคริงกุาริเพืั�อพััฒนาทัุกุษะ	 ความร้ิ�ความสำามาริถของบุคล่ากุริให่�มีความสำามาริถในกุาริป้รัิบป้รุิงริะบบ 

เว็บไซึ่ต์องค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�นได�อย่างมีป้ริะสิำทุธิ์ภาพั	ริวดเร็ิว	ทัุนสำมัย

	 จัำดให่�มีบุคล่ากุริในกุาริด้แล่เว็บไซึ่ต์องค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�น	 เพืั�อทุำาห่น�าทีุ�เป้ิดเผู้ยข�อม้ล่ต่อสำาธ์าริณะ 

ให่�เป็้นปั้จำจุำบัน	ตามข�อคำาถามทีุ�ริะบุในตัวชี�วัดทีุ�	9	แล่ะถ้งตัวชี�วัดทีุ�	10	ให่�คริบถ�วน

3. ผ้�บร่ิหาร่ที่�องถิ่ิ�นต่�องกำากับด้แล และกวดขันให�ม่การ่ดำาเนินการ่ต่ามแนวที่างปฏิิบัต่ิท่ี่�ร่ะบุไว�ในต่ัวช่้�วัดท่ี่� 1 

ถึิ่งตั่วช่้�วัดท่ี่� 10

4. องค์กร่ปกคร่องส่วนที่�องถิิ่�นต่�องเปิดเผยข�อม้ลร่ายละอ่ยดต่ามข�อคำาถิ่าม o34 - o43 บนเว็บไซต์่ขององค์กร่ 

ปกคร่องส่วนที่�องถิิ่�นให�เป็นปัจุับัน

สืว
นัที่

�  4



40 แนวทางการยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใสในการดัำาเนินงานขององค์ุกรปกคุรองส่วนท้องถิิ่�น (ITA)

ประจำำาปีงบประมิาณ พ.ศ. 2563

ตั่วช่้�วัดท่ี่� 10
ร่ายละเอ่ยด / องค์ปร่ะกอบ

ข�อ ข�อม้ล

o39
แผู้นป้ฏิิบัติกุาริป้้องกัุน 

กุาริทุุจำริิตป้ริะจำำาปี้

o	แสำดงแผู้นป้ฏิิบัติกุาริทีุ�มีวัตถุป้ริะสำงค์เพืั�อป้้องกัุนกุาริทุุจำริิตห่รืิอพััฒนาด�านคุณธ์ริริมแล่ะ

ความโป้ร่ิงใสำของห่น่วยงาน	ทีุ�มีริะยะ	1	ปี้	

o	ริะยะเวล่าของแผู้นจำะต�องเป็้นป้ริะจำำาปี้	พั.ศ.	2563	

o	มีข�อม้ล่ริายล่ะเอียดของแผู้นฯ	เช่น	โคริงกุาริ	กิุจำกุริริม	งบป้ริะมาณ	ช่วงเวล่าดำาเนินกุาริ	

เป็้นต�น

o40

ริายงานกุาริกุำากัุบติดตาม 

กุาริดำาเนินกุาริป้้องกัุน 

กุาริทุุจำริิตป้ริะจำำาปี้ 

ริอบ	6	เดือน

o	แสำดงความกุ�าวห่น�าในกุาริดำาเนินงานตามแผู้นป้ฏิิบัติกุาริป้้องกัุนกุาริทุุจำริิตป้ริะจำำาปี้	

o	เป็้นข�อม้ล่ในริะยะเวล่า	6	เดือนแริกุของแผู้นป้ฏิิบัติกุาริป้้องกัุนกุาริทุุจำริิตป้ริะจำำาปี้	

o	มีข�อม้ล่ริายล่ะเอียดความกุ�าวห่น�า	เช่น	ความกุ�าวห่น�ากุาริดำาเนินกุาริแต่ล่ะโคริงกุาริ/

กิุจำกุริริม	ริายล่ะเอียดงบป้ริะมาณทีุ�ใช�ดำาเนินงาน	เป็้นต�น	

o41
ริายงานผู้ล่กุาริดำาเนินกุาริ 

ป้้องกัุนกุาริทุุจำริิตป้ริะจำำาปี้

o	แสำดงผู้ล่กุาริดำาเนินงานตามแผู้นป้ฏิิบัติกุาริป้้องกัุนกุาริทุุจำริิตป้ริะจำำาปี้	

o	เป็้นข�อม้ล่ตล่อดริะยะเวล่าของแผู้นป้ฏิิบัติกุาริป้้องกัุนกุาริทุุจำริิตป้ริะจำำาปี้	

o	มีข�อม้ล่ริายล่ะเอียดสำรุิป้ผู้ล่กุาริดำาเนินกุาริ	เช่น	ผู้ล่กุาริดำาเนินกุาริโคริงกุาริห่รืิอกิุจำกุริริม	

ผู้ล่กุาริใช�จ่ำายงบป้ริะมาณ	ปั้ญห่า	อุป้สำริริค	ข�อเสำนอแนะ	ผู้ล่สัำมฤทุธิ์�ตามเป้้าห่มาย	เป็้นต�น	

o	ใช�ริายงานผู้ล่ดำาเนินกุาริของปี้ทีุ�ผู่้านมา	(พั.ศ.	2562)	

o42

มาตริกุาริส่ำงเสำริิมคุณธ์ริริม 

แล่ะความโป้ร่ิงใสำภายใน 

ห่น่วยงาน

o	แสำดงกุาริวิเคริาะห์่ผู้ล่กุาริป้ริะเมินฯ	ในปี้ทีุ�ผู่้านมา	(ปี้	พั.ศ.	2562)	

o	มีข�อม้ล่ริายล่ะเอียดกุาริวิเคริาะห์่	เช่น	ป้ริะเด็นทีุ�เป็้นข�อบกุพัร่ิองห่รืิอจุำดอ่อนทีุ�จำะต�องแกุ�ไข

โดยเร่ิงด่วน	ป้ริะเด็นทีุ�จำะต�องพััฒนาให่�ดีข้�น	แนวทุางกุารินำาผู้ล่กุาริวิเคริาะห์่ไป้ส่้ำกุาริป้ฏิิบัติของ

ห่น่วยงาน	เป็้นต�น	

o	มีมาตริกุาริเพืั�อขับเคลื่�อนกุาริส่ำงเสำริิมคุณธ์ริริมแล่ะความโป้ร่ิงใสำภายในห่น่วยงานให่�ดีข้�น	

ซ้ึ่�งสำอดคล่�องตามผู้ล่กุาริวิเคริาะห์่ฯ	โดยมีริายล่ะเอียดต่างๆ	เช่น	กุาริกุำาห่นดผู้้�รัิบผิู้ดชอบห่รืิอ

ผู้้�ทีุ�เกีุ�ยวข�อง	กุาริกุำาห่นดขั�นตอนห่รืิอวิธี์กุาริป้ฏิิบัติ	กุาริกุำาห่นดแนวทุางกุาริกุำากัุบติดตามให่�

นำาไป้ส่้ำกุาริป้ฏิิบัติแล่ะกุาริริายงานผู้ล่	เป็้นต�น	

o	เป็้นกุาริดำาเนินกุาริในปี้	พั.ศ.	2563	

o43

กุาริดำาเนินกุาริตาม 

มาตริกุาริส่ำงเสำริิมคุณธ์ริริม 

แล่ะความโป้ร่ิงใสำภายใน 

ห่น่วยงาน

o	แสำดงผู้ล่กุาริดำาเนินกุาริตามมาตริกุาริเพืั�อส่ำงเสำริิมคุณธ์ริริมแล่ะความโป้ร่ิงใสำภายในห่น่วยงาน	

o	มีข�อม้ล่ริายล่ะเอียดกุารินำามาตริกุาริเพืั�อส่ำงเสำริิมคุณธ์ริริมแล่ะความโป้ร่ิงใสำภายในห่น่วยงาน

ในข�อ	o42	ไป้ส่้ำกุาริป้ฏิิบัติอย่างเป็้นร้ิป้ธ์ริริม	

o	เป็้นกุาริดำาเนินกุาริในปี้	พั.ศ.	2563	

 การ่ท่ี่�องค์กร่ปกคร่องส่วนที่�องถิ่ิ�นจัะสามาร่ถิ่เปิดเผยข�อม้ลบนเว็บไซต่์ได�คร่บถิ่�วนต่ามท่ี่�ร่ะบุไว�ใน 

ต่ัวช่้�วัดท่ี่� 9 และต่ัวช่้�วัดท่ี่� 10 ได�คร่บถิ่�วนทีุ่กปร่ะเด็น องค์กร่ปกคร่องส่วนที่�องถิ่ิ�นต่�องปฏิิบัต่ิต่าม 

แนวที่างการ่ดำาเนินงานท่ี่�ได�นำาเสนอไว�ต่ามตั่วช่้�วัดท่ี่� 1 ถึิ่งตั่วช่้�วัดท่ี่� 10

สืว
นัที่
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ส่วนท่� 5
องค์ุกรปกคุรองส่วนท้องถิิ่�นท่�ม่ิผลการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใส

ในการดัำาเนินงานของหน่วยงานภิาคุรัฐ (ITA) ประจำำาปีงบประมิาณ พ.ศ. 2562  
ตัำ�งแต่ำ 90 คุะแนนข้�นไป

ทีุ� จำังห่วัด อำาเภอ ห่น่วยงาน คะแนน ริะดับ

1 กุริะบี� เมืองกุริะบี� เทุศบาล่เมืองกุริะบี� 93.74 A

2

กุำาแพังเพัชริ

คล่องขลุ่ง เทุศบาล่ตำาบล่ทุ่ามะเขือ 91.54 A

3 คล่องขลุ่ง องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่คล่องขลุ่ง 91 A

4 ป้างศิล่าทุอง องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่หิ่นดาต 90.84 A

5 พัริานกุริะต่าย องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ห่�วยยั�ง 90.05 A

6

กุาญจำนบุรีิ

บ่อพัล่อย องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่บ่อพัล่อย 93.4 A

7 ห่�วยกุริะเจำา องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ดอนแสำล่บ 93.18 A

8 พันมทุวน เทุศบาล่ตำาบล่ริางห่วาย 92.41 A

9 ทุ่าม่วง องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่บ�านให่ม่ 92.02 A

10 บ่อพัล่อย องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ห่นองกุร่ิาง 90.96 A

11 กุาฬสิำนธ์ุ์ ห่�วยเม็กุ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่โนนสำะอาด 91.05 A

12

ขอนแกุ่น

พัล่ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ล่อมคอม 93.62 A

13 ภ้เวียง องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่บ�านเรืิอ 92.23 A

14 ภ้เวียง องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่นาห่ว�า 91.31 A

15 ภ้ผู้าม่าน องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ภ้ผู้าม่าน 90.01 A

16
ชล่บุรีิ

เกุาะจัำนทุร์ิ เทุศบาล่ตำาบล่ทุ่าบุญมี 94.95 A

17 พันัสำนิคม เทุศบาล่ตำาบล่กุุฏิโง�ง 92.27 A

18

ชัยภ้มิ

เมืองชัยภ้มิ เทุศบาล่ตำาบล่ล่าดให่ญ่ 94.48 A

19 เมืองชัยภ้มิ เทุศบาล่เมืองชัยภ้มิ 93.79 A

20 แกุ�งคริ�อ เทุศบาล่ตำาบล่แกุ�งคริ�อ 90.24 A

21

เชียงให่ม่

แม่ออน องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ห่�วยแกุ�ว 96.78 AA

22 แม่วาง องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ทุุ่งริวงทุอง 94.68 A

23 ไชยป้ริากุาริ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่แม่ทุะล่บ 91.52 A

24 แม่วาง องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่แม่วิน 91.5 A

25 แม่ออน องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ทุาเห่นือ 91.35 A

26 ฮอด เทุศบาล่ตำาบล่บ่อห่ล่วง 90.13 A

27 สัำนทุริาย เทุศบาล่ตำาบล่สัำนนาเม็ง 90.05 A

สืว
นัที่
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42 แนวทางการยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใสในการดัำาเนินงานขององค์ุกรปกคุรองส่วนท้องถิิ่�น (ITA)

ประจำำาปีงบประมิาณ พ.ศ. 2563

ทีุ� จัำงห่วัด อำาเภอ ห่น่วยงาน คะแนน ริะดับ

28

เชียงริาย

เวียงชัย เทุศบาล่ตำาบล่ดอนศิล่า 97.31 AA

29 เชียงของ เทุศบาล่ตำาบล่เวียง 96.44 AA

30 เทิุง เทุศบาล่ตำาบล่เวียงเทิุง 95.97 AA

31 แม่จัำน องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ป่้าต้ง 94.89 A

32 เชียงของ เทุศบาล่ตำาบล่บุญเรืิอง 93.52 A

33 พัาน องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ดอยงาม 93.15 A

34 เมืองเชียงริาย เทุศบาล่ตำาบล่นางแล่ 92.62 A

35 แม่จัำน เทุศบาล่ตำาบล่แม่จัำน 92.21 A

36 เวียงเชียงรุิ�ง เทุศบาล่ตำาบล่บ�านเห่ล่่า 92.13 A

37 เมืองเชียงริาย องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ริอบเวียง 92.04 A

38 แม่ล่าว เทุศบาล่ตำาบล่แม่ล่าว 91.46 A

39 เชียงแสำน เทุศบาล่ตำาบล่โยนกุ 90.79 A

40 เวียงชัย เทุศบาล่ตำาบล่สิำริิเวียงชัย 90.47 A

41
ตรัิง

ห่�วยยอด องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ในเตา 91.36 A

42 ย่านตาขาว องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ห่นองบ่อ 90.38 A

43 ตริาด เขาสำมิง องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ทุ่าโสำม 93.8 A

44 ตากุ เมืองตากุ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ห่นองบัวเห่นือ 93.25 A

45

นคริป้ฐม

เมืองนคริป้ฐม องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่วังเย็น 96.04 AA

46 เมืองนคริป้ฐม องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่สำนามจัำนทุร์ิ 93.77 A

47 บางเล่น องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่นริาภิริมย์ 92.58 A

48 บางเล่น องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ไผู่้ห้่ช�าง 92.04 A

49 บางเล่น องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่นิล่เพัชริ 91.24 A

50 เมืองนคริป้ฐม องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ล่ำาพัยา 90.9 A

51 บางเล่น องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่หิ่นม้ล่ 90.63 A

52 นคริพันม เริณ้นคริ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่นางาม 91.59 A

53 นคริริาชสีำมา เสิำงสำาง องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่กุุดโบสำถ์ 93.44 A

54 นคริศรีิธ์ริริมริาช นาบอน องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่แกุ�วแสำน 93.25 A

55 นคริสำวริริค์ ตากุฟ้ัา เทุศบาล่ตำาบล่อุดมธั์ญญา 92.24 A

56

นนทุบุรีิ

ป้ากุเกุร็ิด องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่อ�อมเกุร็ิด 95.29 AA

57 ไทุริน�อย องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ทุวีวัฒนา 92.17 A

58 บางให่ญ่ เทุศบาล่ตำาบล่เสำาธ์งหิ่น 91.85 A

59 บางให่ญ่ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่บางแม่นาง 91.19 A

60 เมืองนนทุบุรีิ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่บางกุร่ิาง 90.59 A

61 นริาธิ์วาสำ สุำไห่งโกุ-ล่กุ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ม้โนะ 93.08 A

สืว
นัที่
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ทีุ� จัำงห่วัด อำาเภอ ห่น่วยงาน คะแนน ริะดับ

62

น่าน

ทุุ่งช�าง เทุศบาล่ตำาบล่ทุุ่งช�าง 94.26 A

63 ภ้เพีัยง องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ฝ่ายแกุ�ว 91.66 A

64 เวียงสำา องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ไห่ล่่น่าน 91.15 A

65 เวียงสำา เทุศบาล่ตำาบล่เวียงสำา 90.4 A

66 ทุุ่งช�าง เทุศบาล่ตำาบล่งอบ 90.23 A

67 บ้งกุาฬ เซึ่กุา เทุศบาล่ตำาบล่ทุ่าสำะอาด 92.02 A

68 บุรีิรัิมย์ ห่นองกีุ� เทุศบาล่ตำาบล่ศาล่เจำ�าพ่ัอขุนศรีิ 93.3 A

69

ป้ทุุมธ์านี

สำามโคกุ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ทุ�ายเกุาะ 92.55 A

70 เมืองป้ทุุมธ์านี องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่บ�านฉาง 91.93 A

71 ล่าดห่ลุ่มแกุ�ว องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ล่าดห่ลุ่มแกุ�ว 91.68 A

72 ธั์ญบุรีิ เทุศบาล่นคริรัิงสิำต 90.88 A

73 คล่องห่ล่วง องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่คล่องสำาม 90.15 A

74 ป้ริะจำวบคีรีิขันธ์์ สำามริ�อยยอด องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ไร่ิเกุ่า 91.09 A

75

ป้ริาจีำนบุรีิ

ป้ริะจัำนตคาม องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่คำาโตนด 95.35 AA

76 เมืองป้ริาจีำนบุรีิ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนจัำงห่วัดป้ริาจีำนบุรีิ 94.04 A

77 กุบินทุร์ิบุรีิ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่วังทุ่าช�าง 92.72 A

78 ป้ริะจัำนตคาม องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่เกุาะล่อย 92.65 A

79

ปั้ตตานี

ห่นองจิำกุ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่คอล่อตันห่ยง 94.07 A

80 ยะห่ริิ�ง องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ห่นองแริต 92.37 A

81 โคกุโพัธิ์� เทุศบาล่ตำาบล่มะกุร้ิด 92.28 A

82 ยะรัิง เทุศบาล่ตำาบล่ยะรัิง 91.75 A

83 สำายบุรีิ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่กุะดุนง 90.41 A

84 ยะห่ริิ�ง องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ตาลี่อายร์ิ 90.31 A

85

พัริะนคริศรีิอยธุ์ยา

บางป้ะหั่น องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่บ�านขล่�อ 92.9 A

86 ล่าดบัวห่ล่วง องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ห่ลั่กุชัย 92.72 A

87 บางไทุริ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่บ�านม�า 92.13 A

88 เสำนา องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ดอนทุอง 91.62 A

89 ผัู้กุไห่่ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่นาค้ 90.57 A

90 บ�านแพัริกุ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่คล่องน�อย 90.46 A

91 ภาชี องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่โคกุม่วง 90.41 A

92 วังน�อย องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่วังน�อย 90.37 A

93 บางป้ะอิน เทุศบาล่ตำาบล่ตล่าดเกุรีิยบ 90.26 A

94 พัริะนคริศรีิอยุธ์ยา องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนจัำงห่วัดพัริะนคริศรีิอยุธ์ยา 90.18 A

95 พัริะนคริศรีิอยุธ์ยา เทุศบาล่เมืองอโยธ์ยา 90.02 A

สืว
นัที่
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96 พัะเยา ภ้ซึ่าง องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ทุุ่งกุล่�วย 90.22 A

97 พัังงา ตะกัุ�วทุุ่ง องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่กุริะโสำม 90.34 A

98 พััทุลุ่ง ศรีินคริินทุร์ิ เทุศบาล่ตำาบล่บ�านนา 93.39 A

99 พิัจิำตริ บ้งนาริาง องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ห่�วยแกุ�ว 91.27 A

100
พิัษณุโล่กุ

นคริไทุย องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่นำ�ากุุ่ม 92.22 A

101 บางกุริะทุุ่ม เทุศบาล่ตำาบล่สำนามคลี่ 90.28 A

102

เพัชริบุรีิ

บ�านแห่ล่ม เทุศบาล่ตำาบล่บ�านแห่ล่ม 95.45 AA

103 บ�านล่าด องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ถำ�าริงค์ 93.99 A

104 บ�านล่าด องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ทุ่าช�าง 93.65 A

105 เมืองเพัชริบุรีิ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ต�นมะม่วง 92.49 A

106 ชะอำา เทุศบาล่ตำาบล่บางเกุ่า 92 A

107 เขาย�อย เทุศบาล่ตำาบล่เขาย�อย 90.48 A

108

แพัร่ิ

เมืองแพัร่ิ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนจัำงห่วัดแพัร่ิ 96.03 AA

109 ส้ำงเม่น องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่บ�านป้ง 93.82 A

110 เด่นชัย เทุศบาล่ตำาบล่ป้งป่้าห่วาย 91.49 A

111 แม่ฮ่องสำอน เมืองแม่ฮ่องสำอน องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนจัำงห่วัดแม่ฮ่องสำอน 91.67 A

112
ยโสำธ์ริ

เมืองยโสำธ์ริ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนจัำงห่วัดยโสำธ์ริ 93.2 A

113 คำาเขื�อนแกุ�ว องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่โพันทัุน 91.55 A

114

ยะล่า

เมืองยะล่า เทุศบาล่นคริยะล่า 92.51 A

115 ริามัน องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่บาโงย 91.17 A

116 เมืองยะล่า องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่บันนังสำาเริง 90.14 A

117

ริะยอง

เมืองริะยอง เทุศบาล่ตำาบล่เชิงเนิน 92.86 A

118 บ�านค่าย องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ห่นองบัว 90.44 A

119 แกุล่ง เทุศบาล่ตำาบล่เนินฆ�อ 90.39 A

120 ริาชบุรีิ ป้ากุทุ่อ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ห่�วยยางโทุน 90.35 A

121

ล่พับุรีิ

ล่ำาสำนธิ์ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่เขาริวกุ 95.47 AA

122 ชัยบาดาล่ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ห่�วยหิ่น 95.46 AA

123 เมืองล่พับุรีิ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่โพัธิ์�เกุ�าต�น 95.43 AA

124 ชัยบาดาล่ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่เขาแห่ล่ม 95.17 AA

125 เมืองล่พับุรีิ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่พัริห่มมาสำตร์ิ 93.26 A

126 เมืองล่พับุรีิ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่โคกุล่ำาพัาน 92.33 A

127 พััฒนานิคม องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ชอนน�อย 91.66 A

128 ทุ่าห่ล่วง องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ทุ่าห่ล่วง 91.44 A

129 ล่ำาสำนธิ์ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่เขาน�อย 91.26 A

สืว
นัที่

�  5



45สำำ�นัักพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล

สำำ�นัักง�นั ป.ป.ช.

ทีุ� จัำงห่วัด อำาเภอ ห่น่วยงาน คะแนน ริะดับ

130

ล่ำาพ้ัน

ทุุ่งหั่วช�าง เทุศบาล่ตำาบล่ทุุ่งหั่วช�าง 98.82 AA

131 เมืองล่ำาพ้ัน เทุศบาล่ตำาบล่ป่้าสัำกุ 98.32 AA

132 เมืองล่ำาพ้ัน เทุศบาล่ตำาบล่ริิมปิ้ง 96.23 AA

133 บ�านโฮ่ง เทุศบาล่ตำาบล่ศรีิเตี�ย 94.89 A

134 ป่้าซึ่าง เทุศบาล่ตำาบล่ป่้าซึ่าง 94.58 A

135 ลี่� เทุศบาล่ตำาบล่กุ�อ 94.05 A

136 แม่ทุา เทุศบาล่ตำาบล่ทุากุาศ 93.43 A

137 ป่้าซึ่าง เทุศบาล่ตำาบล่ม่วงน�อย 93.42 A

138 เมืองล่ำาพ้ัน เทุศบาล่เมืองล่ำาพ้ัน 92.84 A

139 แม่ทุา เทุศบาล่ตำาบล่ทุากุาศเห่นือ 92.65 A

140 บ�านโฮ่ง องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ป่้าพัล้่ 92.65 A

141 ลี่� เทุศบาล่ตำาบล่แม่ตืน 92.54 A

142 ลี่� เทุศบาล่ตำาบล่ป่้าไผู่้ 92.18 A

143 เวียงห่นองล่่อง เทุศบาล่ตำาบล่วังผู้าง 91.89 A

144 แม่ทุา เทุศบาล่ตำาบล่ทุาป้ล่าดุกุ 91.79 A

145 ทุุ่งหั่วช�าง องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่บ�านป้วง 90.9 A

146 ป่้าซึ่าง องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ทุ่าตุ�ม 90.78 A

147 เมืองล่ำาพ้ัน เทุศบาล่ตำาบล่เห่มืองจีำ� 90.09 A

148

สำกุล่นคริ

อากุาศอำานวย เทุศบาล่ตำาบล่บะห่ว�า 95.52 AA

149 อากุาศอำานวย เทุศบาล่ตำาบล่อากุาศอำานวย 93.07 A

150 นิคมนำ�าอ้น องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่สุำวริริณคาม 92.01 A

151 วานรินิวาสำ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ขัวกุ่าย 91.13 A

152 วานรินิวาสำ เทุศบาล่ตำาบล่ค้สำะคาม 90.39 A

153

สำงขล่า

ห่าดให่ญ่ เทุศบาล่นคริห่าดให่ญ่ 94.74 A

154 คล่องห่อยโข่ง องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่คล่องห่ล่า 91.71 A

155 สำะบ�าย�อย องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่จำะแห่น 91.68 A

156 สำะเดา เทุศบาล่ตำาบล่ป้ริิกุ 90.74 A

157 สำมุทุริสำงคริาม เมืองสำมทุุริสำงคริาม องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่บ�านป้ริกุ 93.48 A

158 สำริะแกุ�ว เมืองสำริะแกุ�ว เทุศบาล่เมืองสำริะแกุ�ว 93.36 A

159 สำริะบุรีิ มวกุเห่ล็่กุ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ห่นองย่างเสืำอ 90.1 A

160

สิำงห์่บุรีิ

อินทุร์ิบุรีิ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่งิ�วริาย 98.73 AA

161 อินทุร์ิบุรีิ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่อินทุร์ิบุรีิ 95.25 AA

162 ค่ายบางริะจัำน องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่คอทุริาย 91.48 A

163 พัริห่มบุรีิ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่บ�านแป้้ง 91.43 A
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164
สิำงห์่บุรีิ

เมืองสิำงห์่บุรีิ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนจัำงห่วัดสิำงห์่บุรีิ 91.42 A

165 พัริห่มบุรีิ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่บ�านห่ม�อ 90.78 A

166

สุำพัริริณบุรีิ

เมืองสุำพัริริณบุรีิ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่สำวนแตง 95.25 AA

167 เดิมบางนางบวช เทุศบาล่ตำาบล่ห่นองกุริะทุุ่ม 94.38 A

168 สำามชุกุ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่บ�านสำริะ 94.24 A

169 เมืองสุำพัริริณบุรีิ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ดอนกุำายาน 94.15 A

170 เมืองสุำพัริริณบุรีิ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ไผู่้ขวาง 93.09 A

171 อ่้ทุอง เทุศบาล่ตำาบล่จำริเข�สำามพััน 92.73 A

172 ด่านช�าง องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ห่นองมะค่าโมง 91.63 A

173 สำองพีั�น�อง องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่หั่วโพัธิ์� 91.53 A

174 เมืองสุำพัริริณบุรีิ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ศาล่าขาว 90.05 A

175
อุดริธ์านี

กุ่้แกุ�ว เทุศบาล่ตำาบล่กุ่้แกุ�ว 91.3 A

176 บ�านดุง องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่อ�อมกุอ 90.53 A

177

อุตริดิตถ์

ตริอน องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่วังแดง 93.35 A

178 บ�านโคกุ เทุศบาล่ตำาบล่บ�านโคกุ 92.03 A

179 ลั่บแล่ เทุศบาล่ตำาบล่พัริะเสำด็จำ 90.48 A

180 นำ�าป้าด องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่บ�านฝ่าย 90.28 A

181 ทุ่าป้ล่า เทุศบาล่ตำาบล่ทุ่าป้ล่า 90.26 Aสืว
นัที่
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52 แนวทางการยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใสในการดัำาเนินงานขององค์ุกรปกคุรองส่วนท้องถิิ่�น (ITA)
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องค์ุกรปกคุรองส่วนท้องถิิ่�นท่�ให้ข้อคิุดัเห็นและข้อเสนอแนะต่ำอการจัำดัทำาและพัฒนา
แนวทางการยกระดัับผลการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใส

ในการดัำาเนินงานขององค์ุกรปกคุรองส่วนท้องถิิ่�น ประจำำาปีงบประมิาณ พ.ศ. 2563

กุริะบี�

1 อ.เมืองกุริะบี� เทุศบาล่เมืองกุริะบี�

กุาญจำนบุรีิ

2 อ.พันมทุวน เทุศบาล่ตำาบล่ริางห่วาย

3 อ.ห่�วยกุริะเจำา
องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ 

ดอนแสำล่บ

ขอนแกุ่น

4 อ.ภ้เวียง องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่บ�านเรืิอ

ชล่บุรีิ

5 อ.เกุาะจัำนทุร์ิ เทุศบาล่ตำาบล่ทุ่าบุญมี

6 อ.พันัสำนิคม เทุศบาล่ตำาบล่กุุฏิโง�ง

7 อ.เมืองชัยภ้มิ เทุศบาล่ตำาบล่ล่าดให่ญ่

8 อ.เมืองชัยภ้มิ เทุศบาล่เมืองชัยภ้มิ

เชียงริาย

9 อ.เมืองเชียงริาย เทุศบาล่ตำาบล่นางแล่

10 อ.เมืองเชียงริาย องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ริอบเวียง

11 อ.เชียงของ เทุศบาล่ตำาบล่เวียง

12 อ.เชียงของ เทุศบาล่ตำาบล่บุญเรืิอง

13 อ.เวียงเชียงรุิ�ง เทุศบาล่ตำาบล่บ�านเห่ล่่า

14 อ.เวียงชัย เทุศบาล่ตำาบล่ดอนศิล่า

15 อ.แม่จัำน องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ป่้าต้ง

16 อ.พัาน องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ดอยงาม

ตริาด

17 อ.เขาสำมิง องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ทุ่าโสำม

ตากุ

18 อ.เมืองตากุ
องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ 

ห่นองบัวเห่นือ

นคริป้ฐม

19 อ.เมอืงนคริป้ฐม องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่วังเย็น

20 อ.เมอืงนคริป้ฐม องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่สำนามจัำนทุร์ิ

21 อ.บางเล่น องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่นริาภริิมย์

22 อ.บางเล่น องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ไผู่้ห้่ช�าง

นคริริาชสีำมา

23 อ.เสิำงสำาง องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่กุุดโบสำถ์

นคริศรีิธ์ริริมริาช

24 อ.นาบอน องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่แกุ�วแสำน

นคริสำวริริค์

25 อ.ตากุฟ้ัา เทุศบาล่ตำาบล่อุดมธั์ญญา

นริาธิ์วาสำ

26 อ.สุำไห่งโกุ-ล่กุ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ม้โนะ

น่าน

27 อ.ทุุ่งช�าง เทุศบาล่ตำาบล่ทุุ่งช�าง

บุรีิรัิมย์

28 อ.ห่นองกีุ� เทุศบาล่ตำาบล่ศาล่เจำ�าพ่ัอขุนศรีิ

ป้ทุุมธ์านี

29 อ.เมืองป้ทุุมธ์านี องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่บ�านฉาง

30 อ.สำามโคกุ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ทุ�ายเกุาะ

ป้ริาจีำนบุรีิ

31 อ.เมืองป้ริาจีำนบุรีิ
องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนจัำงห่วัด

ป้ริาจีำนบุรีิ

32 อ.กุบินทุร์ิบุรีิ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่วังทุ่าช�าง

33 อ.ป้ริะจัำนตคาม องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่คำาโตนด

34 อ.ป้ริะจัำนตคาม องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่เกุาะล่อย

ปั้ตตานี

35 อ.ยะห่ริิ�ง องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ห่นองแริต

36 อ.ห่นองจิำกุ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่คอล่อตนัห่ยง

พัริะนคริศรีิอยุธ์ยา

37 อ.บางป้ะหั่น องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่บ�านขล่�อ

พััทุลุ่ง

38 อ.ศรีินคริินทุร์ิ เทุศบาล่ตำาบล่บ�านนา

พิัษณุโล่กุ

39 อ.นคริไทุย องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่นำ�ากุุ่ม

เพัชริบุรีิ

40 อ.ชะอำา เทุศบาล่ตำาบล่บางเกุ่า
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53สำำ�นัักพััฒนั�และส่ำงเสำริิมธริริม�ภิิบ�ล

สำำ�นัักง�นั ป.ป.ช.

หมายเหตุ่			สำำานักุงาน	ป้.ป้.ช.	ได�จัำดสำ่งแบบสำอบถามให่�องค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�นทีุ�มีผู้ล่คะแนน	ITA	ส้ำงทีุ�สุำด	100

ล่ำาดับแริกุ		เพืั�อให่�ข�อคิดเห็่นแล่ะข�อเสำนอแนะต่อกุาริจัำดทุำาค้่มือแนวทุางกุาริยกุริะดับผู้ล่กุาริป้ริะเมินคุณธ์ริริมแล่ะ

ความโป้ริ่งใสำในกุาริดำาเนินงานขององค์กุริป้กุคริองสำ่วนทุ�องถิ�น	 ป้ริะจำำาป้ีงบป้ริะมาณ	 พั.ศ.	 2563	 ทัุ�งนี�	

มีองค์กุริป้กุคริองส่ำวนทุ�องถิ�น	จำำานวน	72	ห่น่วยงานทีุ�นำาส่ำงข�อคิดเห็่นแล่ะข�อเสำนอแนะกุลั่บมายังสำำานักุงาน	ป้.ป้.ช.

แพัร่ิ

41 อ.เมืองแพัร่ิ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนจัำงห่วัดแพัร่ิ

42 อ.ส้ำงเม่น องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่บ�านป้ง

ยโสำธ์ริ

43 อ.เมืองยโสำธ์ริ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนจัำงห่วัดยโสำธ์ริ

ยะล่า

44 อ.เมืองยะล่า เทุศบาล่นคริยะล่า

ล่พับุรีิ

45 อ.เมืองล่พับุรีิ
องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ 

พัริห่มมาสำตร์ิ

46 อ.เมืองล่พับุรีิ
องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ 

โคกุล่ำาพัาน

47 อ.ชัยบาดาล่ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ห่�วยหิ่น

48 อ.ล่ำาสำนธิ์ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่เขาริวกุ

ล่ำาพ้ัน

49 อ.เมืองล่ำาพ้ัน เทุศบาล่ตำาบล่ป่้าสัำกุ

50 อ.เมืองล่ำาพ้ัน เทุศบาล่ตำาบล่ริิมปิ้ง

51 อ.เมืองล่ำาพ้ัน เทุศบาล่เมืองล่ำาพ้ัน

52 อ.เวียงห่นองล่่อง เทุศบาล่ตำาบล่วังผู้าง

53 อ.แม่ทุา เทุศบาล่ตำาบล่ทุากุาศเห่นือ

54 อ.แม่ทุา เทุศบาล่ตำาบล่ทุาป้ล่าดุกุ

55 อ.ทุุ่งหั่วช�าง เทุศบาล่ตำาบล่ทุุ่งหั่วช�าง

56 อ.บ�านโฮ่ง เทุศบาล่ตำาบล่ศรีิเตี�ย

57 อ.บ�านโฮ่ง องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ป่้าพัล้่

58 อ.ลี่� เทุศบาล่ตำาบล่กุ�อ

59 อ.ลี่� เทุศบาล่ตำาบล่แม่ตืน

สำกุล่นคริ

60 อ.นิคมนำ�าอ้น
องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ 

สุำวริริณคาม

61 อ.อากุาศอำานวย เทุศบาล่ตำาบล่อากุาศอำานวย

สำงขล่า

62 อ.คล่องห่อยโข่ง
องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ 

คล่องห่ล่า

63 อ.สำะบ�าย�อย องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่จำะแห่น

64 อ.ห่าดให่ญ่ เทุศบาล่นคริห่าดให่ญ่

สำมุทุริสำงคริาม

65
อ.เมือง 

สำมุทุริสำงคริาม
องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่บ�านป้ริกุ

สำริะแกุ�ว

66 อ.เมืองสำริะแกุ�ว เทุศบาล่เมืองสำริะแกุ�ว

สุำพัริริณบุรีิ

67
อ.เดิมบาง 

นางบวช
เทุศบาล่ตำาบล่ห่นองกุริะทุุ่ม

68 อ.เมอืงสุำพัริริณบรีุิ
องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่ 

ดอนกุำายาน

69 อ.สำามชุกุ องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่บ�านสำริะ

70 อ.อ่้ทุอง เทุศบาล่ตำาบล่จำริเข�สำามพััน

อุตริดิตถ์

71 อ.ตริอน องค์กุาริบริิห่าริส่ำวนตำาบล่วังแดง

72 อ.บ�านโคกุ เทุศบาล่ตำาบล่บ�านโคกุ
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Line @itas
ช่องทุางกุาริติดต่อสืำ�อสำาริในกุาริป้ริะเมิน	ITA

Scan QR Code หรื่อค�นหา Line ID พิิมพ์ิ @itas

เพืั�อเพิั�มเพืั�อนแล่ะรัิบข�อม้ล่ข่าวสำาริอย่างใกุล่�ชิด

พัริ�อมตอบข�อคำาถามทีุ�ทุ่านสำงสัำยเกีุ�ยวกัุบ

ติำดัตำามิข่าวสารการประเมิิน 

 www.nacc.go.th 

 www.facebook.com/ita.nacc

เข้าสู่ระบบการประเมิิน 
 www.itas.nacc.go.th

มีข�อสำงสัำยเกีุ�ยวกัุบขั�นตอนกุาริป้ริะเมิน

โป้ริดติดต่อห่มายเล่ข

0 2528 4800 
ต่ิอ 7138 7141 7142

จััดที่ำาโดย

กลุ่มส่งเสริ่มธร่ร่มาภิบาลองค์กร่ปกคร่องส่วนที่�องถิิ่�น

สำานักพัิฒนาและส่งเสริ่มธร่ร่มาภิบาล

สำานักงานคณะกร่ร่มการ่ป้องกันและปร่าบปร่ามการ่ทุี่จัริ่ต่แห่งช้าติ่ (สำานักงาน ป.ป.ช้.)

361 ถิ่นนนนที่บุร่่ ต่ำาบลท่ี่าที่ร่าย อำาเภอเมืองนนที่บุร่่ จัังหวัดนนที่บุร่่ 11000





สำนักพัฒนาและสงเสริมธรรมาภิบาล
สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
361 ถนนนนทบุรี ตำบลทาทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

สายดวน 1205 
www.nacc.go.th
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