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คํานํา 

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

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

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

 

ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
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บทที่ 1 บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมา 

 
 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)  
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้าง 
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ได้ถูกกําหนดเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง
ดําเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทาง          
ในการพัฒนา และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
และที่ผ่านมาพบว่า หลายหน่วยงานนําการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและการอํานวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะ 
ด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศข้ันตอนและระยะเวลาในการให้บริการ
อย่างชัดเจน นอกจากน้ี ในด้านบริหารจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่าหน่วยงานให้ความสําคัญกับการป้องกัน
ในประเด็นที่อาจเป็นความเส่ียง หรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถยับย้ังการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทัน
สถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่าว ก็จะทําให้ 
การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุง
การทํางานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้เริ่ม
ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยายขอบเขตและพัฒนา 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลําดับ โดยทั่วไปแล้ว จะจําแนกการดําเนินการออกเป็น 5 ส่วน ดังน้ี 
 (1) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รับผิดชอบประเมิน 
องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ ศาล (เฉพาะหน่วยงานธุรการ) หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา สํานักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ องค์การมหาชน และกรุงเทพมหานคร 
 (2) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รับผิดชอบประเมิน
หน่วยงานภาครัฐระดับกรม และส่วนราชการระดับจังหวัด 
 (3) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับผิดชอบประเมิน สถาบันอุดมศึกษา 
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 (4) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับผิดชอบประเมิน รัฐวิสาหกิจ 
 (5) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับผิดชอบประเมิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล องค์การบริหารส่วนตําบล และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (เมืองพัทยา) 
 

 ทั้งน้ี คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ 
ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่
สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ดําเนินการโดยใช้หลักการประเมิน เครื่องมือ
การประเมิน เกณฑ์การประเมิน ระเบียบวิธีการประเมิน รวมถึงการกําหนดกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงาน
รับผิดชอบการประเมินเช่นเดียวกับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และในปี พ.ศ. 2562 – 2564  
ให้ดําเนินการโดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมิน ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาของสํานักงาน ป.ป.ช. โดยจะมี
การศึกษาทบทวนและปรับปรุงแนวทางการประเมิน จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับ
เครื่องมือวัดเก่ียวกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐจากทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ร่วมกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบการประเมิน ทั้งน้ี จะดําเนินการ
ทดสอบประสิทธิภาพระบบการประเมินดังกล่าวภายในปีงบประมาณ  พ .ศ . 2561 และใช้ประเมิน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

 การประเมิน ITA ประจําปีงบประมาณ  พ .ศ . 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ประสบปัญหาความล่าช้าในการดําเนินงาน ทําให้ส่งผลกระทบต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงาน ป.ป.ช. จึงได้หารือร่วมกับ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีข้อสรุปว่า 
สํานักงาน ป.ป.ช. ในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA ในภาพรวมจะเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ
การประเมิน ITA สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นจะให้การสนับสนุนในการประสานงานกับสํานักงานส่งเสริมท้องถิ่นจังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกหน่วยงาน 
 

 ต่อมา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 961 – 32/2561 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 
2561 ได้มีมติให้ดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ข อ งอ งค์ ก รป ก ค รอ งส่ ว น ท้ อ งถิ่ น ทั่ ว ป ร ะ เท ศ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 โดยให้นํากรอบ 
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ  พ .ศ. 2562 มาเป็นเครื่องมือสําหรับการ
ประเมินองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งน้ี ให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการดําเนินการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 โดยมีกรรมการ ป.ป.ช. (นางสุวณา สุวรรณจูฑะ) เป็นประธานคณะอนุกรรมการ และมีผู้แทนจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ โดยมีบทบาทหน้าที่ ในการกํากับติดตาม           
การประเมิน และพิจารณาในเชิงนโยบายของการดําเนินงานในภาพรวม 
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 ต่อมา คณะอนุกรรมการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการประชุมครั้งที่ 1 – 1/2561 เมื่อวันที่  
2 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของกรอบแนวทางการประเมิน และในการประชุมครั้งที่  
2 – 2/2561 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบรายละเอียดกรอบการประเมิน ระเบียบวิธี 
การประเมิน และเครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

1.2 แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  
 การดําเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะดําเนินการโดยสํานักงาน ป.ป.ช. จะเป็นผู้ดําเนินการจัดจ้าง
ประเมินทั้งหมด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ สําหรับหน่วยงานท่ีรับ 
การประเมินคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง 
เทศบาลนคร เทศบาลตําบล องค์การบริหารส่วนตําบล และเมืองพัทยา รวมทั้งสิ้น 7,851 แห่ง น้ัน              
จะจําแนกการประเมินออกเป็น 9 กลุ่มจังหวัด เพ่ือให้สามารถดําเนินการประเมินได้พร้อมกันทั่วประเทศ และ
สามารถกํากับติดตามการประเมินให้เป็นตามกรอบระยะเวลาและเป็นมาตรฐานเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังน้ี 
 กลุ่ม 1 ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สมุทรปราการ สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง รวม 9 จังหวัด มีองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น 720 แห่ง 
 กลุ่ม 2 ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว รวม 8 จังหวัด มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น 584 แห่ง 
 กลุ่ม 3 ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ รวม 8 จังหวัด มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งสิ้น 1,467 แห่ง 
 กลุ่ม 4 ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดกาฬสินธ์ุ ขอนแก่น 
นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลําภู และอุดรธานี  
รวม 12 จังหวัด มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น 1,500 แห่ง 
 กลุ่ม 5 ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน 
แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลําปาง และลําพูน รวม 8 จังหวัด มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น 822 แห่ง 
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 กลุ่ม 6 ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดกําแพงเพชร ตาก 
นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี รวม 9 จังหวัด มีองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น 870 แห่ง 
 กลุ่ม 7 ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม 
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี รวม 8 จังหวัด มีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น 698 แห่ง 
 กลุ่ ม  8  ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ งหมดในจังห วัดกระบ่ี  ชุมพร 
นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี รวม 7 จังหวัด มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น 
566 แห่ง 
 กลุ่ม 9 ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดตรัง นราธิวาส ปัตตานี 
พัทลุง ยะลา สงขลา และสตูล รวม 7 จังหวัด มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น 624 แห่ง 
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รายละเอียดกลุ่มเปา้หมายและการจัดกลุ่ม 
การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

กลุ่ม จังหวัด อบจ. 
เทศบาล
นคร 

เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
ตําบล 

อบต. รวม รวม 

1 

ชัยนาท 1 - 1 38 20 60 

720 

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

2 

จันทบุรี 1 - 5 42 34 82 

584 
*รวม 

เมืองพัทยา 

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

3 

ชัยภูมิ 1 - 1 35 106 143 

1,467 

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

4 

กาฬสินธ์ุ 1 - 2 77 71 151 

1,500 
ขอนแก่น 1 1 6 77 140 225 
นครพนม 1 - 1 21 81 104 
บึงกาฬ 1 - - 18 41 60 
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กลุ่ม จังหวัด อบจ. 
เทศบาล
นคร 

เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
ตําบล 

อบต. รวม รวม 

มหาสารคาม 1 - 1 18 123 143 
มุกดาหาร 1 - 1 24 29 55 
ร้อยเอ็ด 1 - 1 72 129 203 
เลย 1 - 2 27 71 101 
สกลนคร 1 1 - 65 74 141 
หนองคาย 1 - 2 17 48 68 
หนองบัวลําภู 1 - 1 23 43 68 
อุดรธานี 1 1 3 67 109 181 

5 

เชียงราย 1 1 - 72 70 144 

822 

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

6 

กําแพงเพชร 1 - 3 22 64 90 

870 

ตาก 1 1 1 17 49 69 
นครสวรรค ์ 1 1 2 18 121 143 
พิจิตร 1 - 3 25 73 102 
พิษณุโลก 1 1 1 24 76 103 
เพชรบูรณ์ 1 - 3 22 102 128 
สุโขทัย 1 - 3 18 69 91 
อุตรดิตถ์ 1 - 1 25 53 80 
อุทัยธานี 1 - 1 13 49 64 

7 

กาญจนบุร ี 1 - 2 47 72 122 

698 

นครปฐม 1 1 4 18 93 117 
ประจวบคีรีขันธ์ 1 - 2 14 44 61 
เพชรบุรี 1 - 2 13 69 85 
ราชบุรี 1 - 4 30 77 112 
สมุทรสงคราม 1 - 1 8 26 36 
สมุทรสาคร 1 2 1 9 25 38 
สุพรรณบุร ี 1 - 2 43 81 127 
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กลุ่ม จังหวัด อบจ. 
เทศบาล
นคร 

เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
ตําบล 

อบต. รวม รวม 

8 

กระบ่ี 1 - 1 12 48 62 

566 

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

9 

ตรัง 1 1 1 20 77 100 

624 

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

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

2.1 ข้อมูลพืน้ฐานเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน 
 
 สํานักงาน ป.ป.ช. ได้กําหนดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่มีมติให้นํากรอบ 
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 มาเป็นเคร่ืองมือสําหรับการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 สําหรับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 น้ัน สํานักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน       
ให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและ 
แนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
เพ่ือนําไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าว 
ได้สังเคราะห์ประเด็นการสํารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International) นํามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการ
เพ่ิมเติม การเช่ือมโยงให้เกิดความต่อเน่ืองกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเช่ือมโยงกับเครื่องมืออ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง ทําให้เกณฑ์การประเมินมีเน้ือหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเก่ียวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และ
การทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตโดยตรงและการทุจริตโดยอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับ 
การทุจริต ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะ
เกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้  
 นอกจากน้ี เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 น้ัน สํานักงาน ป.ป.ช. ยังได้หารือกับผู้แทนกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น เพ่ือกําหนดรายละเอียดบางส่วนให้มีความเหมาะสมกับบริบทขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและให้สามารถดําเนินการได้ในสถานการณ์เฉพาะกิจอย่างมีประสิทธิภาพให้มากที่สุด โดยจําแนก
ออกเป็น 10 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
 1) การปฏิบัติหน้าที่ 
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อํานาจ 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5) การแก้ไขปญัหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการดําเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการทํางาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 
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2.2 รายละเอียดเกณฑ์การประเมิน 
 
 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
 คําอธิบาย เป็นตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
ตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นผู้มาติดต่อทั่ วไปหรือผู้มาติดต่อที่ รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบั ติงานอย่างมุ่ งมั่น  
เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม 
 นอกจากน้ี ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงาน ทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณี 
ช่วงเทศกาลหรือวาระสําคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืน ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นการรับสินบนหรือทําให้เกิดแนวโน้มในการรับสินบนได้ในอนาคต 
 แหล่งข้อมูล ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 ประเด็นสํารวจ ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 6 ข้อ ดังต่อไปน้ี 
 

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

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด

 โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กําหนด     
 โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด

I2 บุคลากรใน อปท. ของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ผู้ มาติด ต่อทั่ ว  ๆ  ไป  กับผู้ ม าติด ต่อที่ รู้ จั ก เป็น
การส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I3 บุคลากรใน อปท . ของท่าน มีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปน้ี อย่างไร 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด

 มุ่งผลสําเร็จของงาน     
 ให้ความสําคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว     
 พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง     
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I4 บุคลากรใน อปท. ของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปน้ี จากผู้มาติดต่อ เพ่ือแลก
กับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

มี ไม่มี 

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคํานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง 
เป็นต้น 

  

หมายเหตุ: เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ 
เป็นต้น 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระสําคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรใน 
อปท. ของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปน้ี นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา หรือไม่ 

มี ไม่มี 

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคํานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง 
เป็นต้น 

  

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

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I6 บุคลากรใน อปท . ของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปน้ี แก่บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต 
หรือไม่ 

มี ไม่มี 

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอํานวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ 
เป็นต้น 
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ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
 คําอธิบาย เป็นตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
ต่อการดําเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
นับต้ังแต่การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเร่ืองต่าง ๆ เช่น ค่าทํางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย 
 นอกจากน้ี ยังให้ความสําคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 
 แหล่งข้อมูล ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 ประเด็นสํารวจ ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 6 ข้อ ดังต่อไปน้ี 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด

I7 ท่านรู้เก่ียวกับข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีของ อปท. ของท่าน มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I8 อปท . ของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ  โดยคํานึงถึง
ประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด

 คุ้มค่า     
 ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ต้ังไว้     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด

I9 อปท. ของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด

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

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด

 โปร่งใส ตรวจสอบได้     
 เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหน่ึง     

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I12 อปท. ของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ ายงบประมาณ  ตามประเด็น
ดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด

 สอบถาม     
 ทักท้วง     
 ร้องเรียน     

 
 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อํานาจ 
 คําอธิบาย เป็นตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
ต่อการใช้อํานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและ 
ไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อํานาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทําในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือ 
ทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
 นอกจากน้ี ยังประเมินเก่ียวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจาก 
ผู้มีอํานาจ การซื้อขายตําแหน่ง หรือการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
 แหล่งข้อมูล ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 ประเด็นสํารวจ ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 6 ข้อ ดังต่อไปน้ี 
 คํานิยาม ผู้บังคับบัญชาของท่าน หมายถึง ผู้บังคับบัญชาตามสายงานในลําดับที่สูงกว่าท่าน 
และทําหน้าที่มอบหมายงานแก่ท่านโดยตรง 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด

I13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่าง
เป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: การมอบหมาย หมายถึง การมอบหมายงานตามตําแหน่งหน้าที่ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา 
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด

I16 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทําธุระ
ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด

I17 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการส่ังการให้ท่านทําในสิ่ง
ที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อย
เพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I18 การบ ริห ารงาน บุ คคลของ  อปท . ของท่ าน 
มีลักษณะดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด

 ถูกแทรกแซงจากผู้มีอํานาจ     
 มีการซื้อขายตําแหน่ง     
 เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง     
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ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพยส์ินของราชการ 
 คําอธิบาย เป็นตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
ต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนําทรัพย์สิน 
ของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนําไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ 
ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมี
กระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก 
 นอกจากน้ี หน่วยงานจะต้องมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกํากับ
ดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
 แหล่งข้อมูล ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 ประเด็นสํารวจ ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 6 ข้อ ดังต่อไปน้ี 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด

I19 บุคลากรใน อปท. ของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของ
ราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนําไปให้กลุ่มหรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงานใน อปท . ของท่าน มีความสะดวก 
มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด

I21 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรใน อปท. ของท่าน มีการขออนุญาต
อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนําทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
จาก อปท. ของท่าน มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของ อปท. ของท่าน เก่ียวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด

I24 อปท. ของท่าน มีการกํากับดูแลและตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการนําไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 
 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 คําอธิบาย เป็นตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
ต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการให้ความสําคัญของผู้บริหารสูงสุด 
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทําแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเก่ียวกับประสิทธิภาพการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทําให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้าง 
ความเช่ือมั่นให้บุคลกรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย 
 นอกจากน้ี หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน 
รวมถึงการนําผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทํางาน 
เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 แหล่งข้อมูล ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 ประเด็นสํารวจ ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 6 ข้อ ดังต่อไปน้ี 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด

I25 ผู้บริหารสูงสุดของ อปท. ของท่าน ให้ความสําคัญ
กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I26 อปท. ของท่าน มีการดําเนินการ ดังต่อไปน้ี หรือไม่ มี ไม่มี 
 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ   
 จัดทําแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติของหน่วยงาน   

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด

I27 ปัญหาการทุจริตใน อปท. ของท่าน ได้รับการแก้ไข 
มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านเห็นว่าหน่วยงานของท่านไม่มีปัญหาการทุจริตให้ตอบ “มากที่สุด” 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I28 อปท. ของท่าน มีการดําเนินการดังต่อไปน้ี ต่อการ
ทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด

 เฝ้าระวัง     
 ตรวจสอบ     
 ลงโทษทางวินัย     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด

I29 อปท . ของท่าน มีการนําผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบ  ทั้ งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
ไป ป รับ ป รุ งก ารทํ า งาน  เ พ่ื อ ป้ อ ง กั น ก ารทุ จ ริ ต
ในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 
  ฝ่ายตรวจสอบภายนอก หมายถึง หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบการดําเนินงานของ
  หน่วยงานภาครัฐ เช่น สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นใน 
อปท. ของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปน้ี 
อย่างไร 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด

 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก     
 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้     
 มั่นใจว่าจะมีการดําเนินการอย่างตรงไปตรงมา     
 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง     

 
 ตัวชี้วัดที่ 6 คณุภาพการดําเนินงาน 
 คําอธิบาย เป็นตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการดําเนินงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 
ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไป
อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินการ/ให้บริการของหน่วยงาน 
แก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึง
การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เก่ียวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับ
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
 นอกจากน้ี ยังประเมินการรับรู้เก่ียวกับการบริหารงานและการดําเนินงานในภาพรวมของ
หน่วยงาน ที่จะต้องคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับ 
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
 แหล่งข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 ประเด็นสํารวจ ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 5 ข้อ ดังต่อไปน้ี 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อย
เพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด

 โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กําหนด     
 โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน 
มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูล
เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร / ให้ บ ริ ก า ร แ ก่ ท่ า น 
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ ปิดบั งหรือ บิดเบือนข้อมูล 
มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปน้ี เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต 
หรือให้บริการ หรือไม่ 

มี ไม่มี 

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคํานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง 
เป็นต้น 

  

หมายเหตุ: เป็นการให้ที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด

E5 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการดําเนินงาน โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อย
เพียงใด 

    

 
 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 คําอธิบาย เป็นตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล 
ของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน 
โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลการดําเนินงานของหน่วยงานและ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถส่งคําติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน/การให้บริการ และมีการช้ีแจงในกรณีที่มีข้อกังวล
สงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากน้ี ยังประเมินการรับรู้เก่ียวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียน 
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
 



 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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 แหล่งข้อมูล ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 ประเด็นสํารวจ ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 5 ข้อ ดังต่อไปน้ี 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่ านติดต่อ 
มีลักษณะดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด

 เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน     
 มีช่องทางหลากหลาย     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
มี ไม่มี 

E8 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคําติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับ
การดําเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 

  

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด

E9 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการช้ีแจงและตอบคําถาม 
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านไม่มีข้อกังวลสงสัยให้ตอบ “มากที่สุด” 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
มี ไม่มี 

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน หรือไม่ 

  

 
  
  



 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(Integrity and transparency Assessment: ITA) 
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 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรบัปรุงระบบการทาํงาน 
 คําอธิบาย เป็นตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทํางาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทํางานของหน่วยงานให้ดีย่ิงขึ้น รวมไปถึงการนํา
เทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการด้วย ทั้งน้ี นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควร 
ให้ความสําคัญกับการปรับปรุงการดําเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย 
 แหล่งข้อมูล ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 ประเด็นสํารวจ ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 5 ข้อ ดังต่อไปน้ี 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด

E11 เจ้ าห น้าที่ ของหน่วยงานที่ท่ าน ติดต่อ  มีการ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ 
ก่อนมาติดต่อ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการดําเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับวิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน/การให้บริการที่ท่าน
คาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
มี ไม่มี 

E13 หน่วยงานที่ ท่ าน ติดต่อ  มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ ในการดําเนินงาน /
การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด

E14 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการ ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น และร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด

E15 หน่วยงานที่ ท่ าน ติด ต่อ  มี การปรับปรุ งการ
ดําเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 
มากน้อยเพียงใด 

    

 
 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
 คําอธิบาย เป็นตัวช้ีวัดที่มี วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นปัจจุบัน 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้ประชาชนในพ้ืนที่และให้สาธารณชนได้  
รับทราบ ใน 4 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงิน
งบประมาณ ได้แก่ ข้อบัญญัติหรือ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ และ (4) การส่งเสริม ความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน 
 แหล่งข้อมูล เว็บไซต์หน่วยงาน 
 ประเด็นสํารวจ ประกอบด้วย 4 ตัวช้ีวัดย่อย (27 ข้อมลู) ดังต่อไปน้ี 
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 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพืน้ฐาน 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

O1 โครงสร้างหน่วยงาน 
โครงสร้างหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดการแบ่ง
ส่วนงานภายในของหน่วยงาน 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 
ข้อมูลผู้บริหาร อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ช่ือ–นามสกุล 
และตําแหน่ง ของผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด 

O3 อํานาจหน้าที่ 
อํานาจหน้าที่ จะต้องมีเน้ือหาเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกําหนด 

O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน 
แผนการขั บ เคลื่ อนห น่ วยงาน ในการพัฒ นาท้ อ งถิ่ น 
อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจของหน่วยงาน ครบถ้วน 

O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 
ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์
อิ เล็กทรอนิกส์  (E–Mail) และแผน ท่ี ต้ั งของหน่วยงาน 
ครบถ้วน 

O6 กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
กฎหมายที่เก่ียวข้อง จะต้องมีกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
หน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น 

ข่าวประชาสัมพันธ ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จะต้องมีข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็น
ข้อมูลภายในปีที่ประเมิน 

การปฏิสัมพนัธ์ข้อมูล 

O8 Q&A 

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

O9 Social Network 
Social Network จะต้องเป็นช่องทางการเช่ือมโยงไปสู่
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook 
Twitter Line เป็นต้น 
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 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบรหิารงาน 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ 
แผนดําเนนิงาน 

O10 แผนดําเนินงานประจําปี 
แผนดําเนินงานประจําปี จะต้องมีรายละเอียดแผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรม ที่หน่วยงานจะดําเนินการตามภารกิจ
ของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน 

O11 
รายงานการกํากับติดตาม 
การดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน จะต้อง
มีสรุปผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และ
จะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน 

O12 รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 
รายงานผลการดําเนินงานประจํ าปี  จะต้องมีสรุปผล
การดําเนินงานของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้อง
เป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา 

การปฏิบัติงาน 

O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน จะต้องมีเน้ือหาเกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพ่ือให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน (สําหรับหน่วยงานที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เป็นจํานวนมาก อาจเผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ที่มีความสําคัญต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได้) 

การให้บริการ 

O14 มาตรฐานการให้บริการ 

มาตรฐานการให้บริการ จะต้องมีเน้ือหาเก่ียวกับรายละเอียด
การให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ผู้มารับบริการ
จะต้องรับทราบ (สําหรับหน่วยงานที่มีมาตรฐานการให้บริการ
เป็นจํานวนมาก อาจเผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการให้บริการ
ที่มีความสําคัญต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได้) 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จะต้องเป็นสรุปจํานวนผู้มารับ
บริการตามภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูล
ภายในปีที่ประเมิน 
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 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบรหิารเงนิงบประมาณ 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ 
ข้อบัญญัติหรอืเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําป ี

O16 
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 

ข้อบัญญั ติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเงินงบประมาณที่หน่วยงานจะมี
การใช้จ่าย และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน 

O17 
รายงานการกํากับติดตาม 
การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 
จะต้องมีสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ในรอบ 
6 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน 

O18 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปี 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี จะต้องมีสรุป
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และ
จะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา 

การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุ 

O19 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
แผนการจัดหาพัสดุ 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้องเป็น
แผนการจัดซื้ อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  ตามที่
หน่วยงานจะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และจะต้องเป็นข้อมูล
ภายในปีที่ประเมิน 

O20 
ประกาศต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ประกาศต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ จะต้องมีประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน 

O21 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุรายเดือน 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน จะต้อง
เป็นสรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 และจะต้อง
เป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน 

O22 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจําปี 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี 
จะต้องมีสรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของ
หน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของ
ปีที่ผ่านมา 
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 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การสง่เสริมความโปร่งใส 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

O23 
แนวปฏิบัติการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องมี
เน้ือหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
ที่เก่ียวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

O24 
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 
การทุจริต 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องเป็นส่วนที่
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้ง
เรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้ าห น้าที่ ของหน่วยงาน
ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

O25 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตประจําปี 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจําปี จะต้องมีสรุป
จํานวนและประเภทเร่ืองร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของ
ปีที่ผ่านมา 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

O26 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เช่น กล่องข้อความ หรือเว็บบอร์ด เป็นต้น 

O27 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม จะต้องเป็นการดําเนินการ
หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น 
ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูล
ภายในปีที่ประเมิน 

  
  



 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(Integrity and transparency Assessment: ITA) 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 กันยายน 2561                                                                                  

                                                                                                                หน้า 26                       
 

 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
 คําอธิบาย เป็นตัวช้ีวัดที่มี วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นปัจจุบัน 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดําเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ  
ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการดําเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร  
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น
แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 
 แหล่งข้อมูล เว็บไซต์หน่วยงาน 
 ประเด็นสํารวจ ประกอบด้วย 1 ตัวช้ีวัดย่อย (6 ข้อมูล) ดังต่อไปน้ี 
 
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 ข้อมูลการดําเนนิการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ 
เจตจํานงสุจรติของผู้บริหาร 

O28 เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร 

เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร จะต้องเป็นการแสดงเจตนารมณ์
หรือคํามั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่
และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

O29 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร จะต้องเป็นการดําเนินการหรือ
กิจกรรมที่ แสดงถึ งการมีส่ วนร่วมของผู้ บ ริหารสู งสุ ด
คนปัจจุบัน ในการให้ความสําคัญกับการปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส และจะต้องเป็นข้อมูล
ภายในปีที่ประเมิน 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

O30 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะต้องเป็นการดําเนินการ
หรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้ เจ้ าหน้าที่ ของหน่วยงานมีทั ศนคติ  ค่านิยม  ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเป็นข้อมูลภายใน
ปีที่ประเมิน 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต 

O31 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจําปี 

แผนปฏิ บั ติการป้องกันการทุ จริตประจํ าปี  จะต้องมี
รายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ด้านการป้องกัน
การทุจริตที่หน่วยงานจะดําเนินการ และจะต้องเป็นข้อมูล
ของปีที่ประเมิน 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ 

O32 
รายงานการกํากับติดตามการ
ดําเนินการป้องกันการทุจริต  
รอบ 6 เดือน 

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริต 
รอบ  6 เดือน  จะต้องมีสรุปผลการดําเนินการป้องกัน
การทุจริตของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็น
ข้อมูลของปีที่ประเมิน 
 
หมายเหตุ : สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถ
นําเสนอรายงานผลการนําแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รอบ ๖  เดือน  ตามระบบ  e – PlanNACC มาเป็นข้อมูล
สําหรับเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานได้  
รายละเอียดโปรดศึกษาเพ่ิมเติมในคู่มือการใช้งานระบบ
ราย งาน ผลและ ติ ด ต ามผลก าร ดํ า เนิ น งาน  (ระบ บ  
e – PlanNACC) ได้ 

O33 
รายงานผลการดําเนินการป้องกัน
การทุจริตประจําปี 

รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี จะต้องมี
สรุปการดําเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ในรอบ 
12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา 
 
หมายเหตุ : สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถ
นําเสนอรายงานผลการนําแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจําปีงบประมาณ ตามระบบ e – PlanNACC มาเป็น
ข้อมูลสําหรับเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานได้  
รายละเอียดโปรดศึกษาเพ่ิมเติมในคู่มือการใช้งานระบบ
ราย งาน ผลและ ติ ด ต ามผลก าร ดํ า เนิ น งาน  (ระบ บ  
e – PlanNACC) ได้ 
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บทที่ 3 ระเบียบวิธีการประเมิน 
 
 สํานักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: 
ITAS) เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําให้การดําเนินการประเมินสามารถทําได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ทั่วประเทศ อีกทั้งยังสามารถกํากับติดตามการประเมินได้อย่างทันสถานการณ์ รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์และ
ประมวลผลการประเมินได้อย่างอัตโนมัติ ตอบสนองต่อการนําข้อมูลไปสู่การปรับปรุงหน่วยงานที่รับ 
การประเมิน และการวางแผนในการป้องกันการทุจริตต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 สําหรับระเบียบวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีรายละเอียด ดังน้ี 
 

3.1 ตัวชี้วดัการประเมิน 
 
 ตัวชี้วัดการประเมิน จําแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1) การปฏิบัติหนา้ที ่
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อํานาจ 
 4) การใช้ทรัพยส์นิของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการดําเนนิงาน 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการทํางาน 
 9) การเปิดเผยขอ้มูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 
 

3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จําแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังน้ี 
 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้สว่นเสยีภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเอง ในตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อํานาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
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 2) แบบ วัดการรับ รู้ ข อ งผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยภ ายนอก  (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ในตัวช้ีวัดคุณภาพการดําเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการ
ปรับปรุงระบบการทํางาน 
 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 
 

3.3 กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  
 กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล จะกําหนดให้ครอบคลุมในทุกมิติ 
ของหน่วยงาน เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและครบถ้วนตามตัวช้ีวัด และเครื่องมือ 
การประเมินได้ และกําหนดขนาดตัวอย่างตามหลักความเป็นตัวแทนที่ดี โดยกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง ดังน้ี 
 

 1) ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายใน (สําหรับแบบ IIT) 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทํางานให้กับ
หน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต้ังแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ประกอบด้วย 
นายก/รองนายก/ที่ปรึกษานายก/เลขานุการนายก/ผู้ช่วยเลขานุการนายก ประธานสภา/รองประธานสภา/
เลข านุ ก ารสภ า /สมาชิกสภา  ปลั ด /รอ งปลั ด  หั วห น้ า–ผู้ อํ าน วยการ  ป ฏิ บั ติ ก าร–ทรงคุณ วุฒิ  
ปฏิบัติงาน–ทักษะพิเศษ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และลูกจ้างประจํา 
 การคัดเลือกตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
 การกําหนดขนาดตัวอย่างขั้นตํ่า เน่ืองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจํานวนที่แตกต่างกัน จึงจําแนกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ เล็ก กลาง และใหญ่ และกําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนจํานวนของบุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทดังน้ี 

ประเภท/
ขนาด 

อบจ. เทศบาล อบต. เมืองพัทยา 
จํานวน 

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ภายใน 

ขนาด
ตัวอย่าง 
ขั้นต่ํา 

จํานวน 
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ภายใน 

ขนาด
ตัวอย่าง 
ขั้นต่ํา 

จํานวน 
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ภายใน 

ขนาด
ตัวอย่าง 
ขั้นต่ํา 

จํานวน 
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ภายใน 

ขนาด
ตัวอย่าง 
ขั้นต่ํา 

เล็ก 
ไม่เกิน 

300 คน 

30 
หรือทั้งหมด

เท่าที่มี 

ไม่เกิน  
100 คน 

30 
หรือทั้งหมด

เท่าที่มี 

ไม่เกิน  
30 คน 

ทั้งหมด
เท่าที่มี 

– – 

กลาง 
301 – 500 

คน 
ร้อยละ 10 

101 – 300 
คน 

30 
31 – 100 

คน 
30 – – 

ใหญ ่
มากกว่า 
500 คน 

ร้อยละ 10 
มากกว่า 
300 คน 

ร้อยละ 10 
มากกว่า 
100 คน 

 

ร้อยละ 10 
(ไม่น้อยกว่า 

30 คน) 

มากกว่า 
100 คน 

 

ร้อยละ 10 
(ไม่น้อยกว่า 

30 คน) 
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 การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ดําเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายหลังจากที่ สํานักงาน 
ป.ป.ช. จัดส่งช่องทางการเข้าระบบ ITAS ให้แก่ Admin ของหน่วยงานทางระบบ ITAS (ระบบ Notification 
ของผู้ใช้งาน) และ e-mail โดยช่องทางการเข้าระบบ ITAS จะอยู่ในลักษณะ URL และ QR Code ซึ่งเป็น
ช่องทางเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน จากน้ัน หน่วยงานจะต้องประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITAS 
แก่บุคลากรในหน่วยงาน ผ่านกลไกสื่อสารภายใน เช่น หนังสือเวียนภายใน ระบบ Intranet บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ภายใน Line Group หรือ e-mail เป็นต้น เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ที่ปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป เข้าระบบและประเมินด้วยตนเอง ผ่านระบบ ITAS  
  
 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (สําหรับแบบ EIT) 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงาน          
ของรัฐอ่ืนที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย ผู้เสียภาษี ผู้ขอการอนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบหรือข้อบัญญัติ ผู้ขอรับรัฐสวัสดิการ
ต่าง ๆ  บริษัทผู้เสนองานซื้อ/จ้าง บริษัทผู้ได้รับคัดเลือก โรงเรียนในสังกัด และผู้มารับบริการ/ติดต่อในเร่ือง   
อ่ืน ๆ  
 การคัดเลือกตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) 
จากบัญชีรายช่ือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 การกําหนดขนาดตัวอย่างขั้นตํ่า เน่ืองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจํานวนที่แตกต่างกัน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้มีการจําแนกออกเป็น 3 กลุ่ม 
ตามปัจจัยหลายประการ เช่น ศักยภาพเชิงพ้ืนที่ รายได้ จํานวนประชากร และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ดังน้ัน การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจึงกําหนดตามกลุ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภท ดังน้ี 
ประเภท/ขนาด 

อบจ. เทศบาล อบต. เมืองพัทยา
ขนาดตัวอย่างขั้นต่าํ ขนาดตัวอย่างขั้นต่าํ ขนาดตัวอย่างขั้นต่าํ ขนาดตัวอย่างขั้นต่าํ 

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

 การเก็บข้อมูลตัวอย่าง โดยเก็บข้อมูลจาก 2 วิธี ดังน้ี 
1) เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตามบัญชีรายช่ือ ที่หน่วยงานรวบรวมให้ และ

นําส่งผ่านระบบ ITAS เพ่ือให้ผู้รับจ้างสํารวจข้อมูลดําเนินการ Download ข้อมูลดังกล่าว และนําไปคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างตามระเบียบวิธีวิจัย และดําเนินการสํารวจข้อมูลให้ได้ตามกําหนดจํานวนขนาดตัวอย่างขั้นตํ่า
ตามที่ระบบ ITAS จะคํานวณผลอัตโนมัติตามขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากน้ันผู้รับจ้างสํารวจ
ข้อมูลจึงนําข้อมูลเข้าสู่ระบบ ITAS 

2) ดําเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสํานักงาน ป.ป.ช. จะจัดส่งช่องทางการ   
เข้าระบบ ITAS ให้แก่ Admin ของหน่วยงานทางระบบ ITAS (ระบบ Notification ของผู้ใช้งาน) และ e-mail 
โดยช่องทางการเข้าระบบ จะอยู่ในลักษณะ URL และ QR Code ซึ่งเป็นช่องทางเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน
จากน้ันหน่วยงานประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITAS แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งการ
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ประชาสัมพันธ์ จะต้องเป็นการสื่อสารภายนอก เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายนอก การ
สื่อสารภาคสนาม เป็นต้น เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าระบบและประเมินด้วยตนเองโดยสมัครใจ 

3) ดําเนินการโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกโดยเข้าระบบ ITAS โดยตรงเพ่ือตอบแบบ
สํารวจด้วยตนเองโดยสมัครใจ 

 

3) หน่วยงาน (สําหรบัแบบ OIT) 
เก็บข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด และไม่มีการคัดเลือก 

กลุ่มตัวอย่าง โดยหน่วยงานต้องเข้าระบบ ITAS เพ่ือไปตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ         
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
 ข้อปฏิบัติ 
 1) การแสดงข้อมูลในแต่ละข้อ จะต้องเป็นการแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
โดยมีลักษณะดังน้ี 
 1.1) เป็นข้อความบรรยาย รูปภาพ หรือเน้ือหาในรูปแบบอ่ืน ๆ บนหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน หรือ 
 1.2) เป็นลิงค์ (link) บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ที่เช่ือมโยงไปยังข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ 
PDF ภาพถ่าย หรือเอกสารอ่ืน ๆ 
 2) หน่วยงานอาจใช้ ช่ือเรียกข้อมูลที่แตกต่างจากรายการข้อมูลที่ กําหนด แต่จะต้องมี
รายละเอียดเน้ือหาที่สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน 
 3) กรณีที่หน่วยงานมีข้อจํากัด ทําให้ไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน 
ที่กําหนดได้ ให้หน่วยงานเผยแพร่เท่าที่สามารถดําเนินการได้ แล้วอธิบายเหตุผลประกอบ 
 4) หน่วยงานสามารถส่งที่อยู่ของข้อมูลได้มากกว่า 1 ที่อยู่ ในแต่ละข้อ 
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3.4 การประมวลผลคะแนน 
 

 การประมวลผลคะแนน จะมีการคํานวณคะแนนทั้งรายตัวช้ีวัด รายเครื่องมือ และคะแนนรวม
ตามลําดับ โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT

คะแนนข้อคําถาม 
คะแนนเฉล่ียของ 

ข้อคําถามจากผู้ตอบทุกคน
คะแนนเฉล่ียของ 

ข้อคําถามจากผู้ตอบทุกคน
คะแนนของข้อคําถาม 

คะแนนตัวช้ีวัดย่อย – – 
คะแนนเฉล่ียของ 
ทุกข้อคําถาม 
ในตัวช้ีวัดย่อย

คะแนนตัวช้ีวัด 
คะแนนเฉล่ียของ 

ทุกข้อคําถามในตัวช้ีวัด
คะแนนเฉล่ียของ 

ทุกข้อคําถามในตัวช้ีวัด
คะแนนเฉล่ียของ 

ทุกตัวช้ีวัดย่อยในตัวช้ีวัด
คะแนน 

ตามประเภทเครื่องมือ 
คะแนนเฉล่ียของ 

ทุกตัวช้ีวัดในแบบสํารวจ
คะแนนเฉล่ียของ 

ทุกตัวช้ีวัดในแบบสํารวจ
คะแนนเฉล่ียของ 

ทุกตัวช้ีวัดในแบบสํารวจ
นํ้าหนัก 

ตามประเภทเครื่องมือ 
ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 

คะแนน 
ตามประเภทเครื่องมือ 

ที่ถ่วงนํ้าหนักแล้ว 

คะแนนแบบสาํรวจ x 
0.30 

คะแนนแบบสาํรวจ x 
0.30 

คะแนนแบบสาํรวจ x 
0.40 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบสํารวจที่ถ่วงน้ําหนักแล้ว 
 

  



 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(Integrity and transparency Assessment: ITA) 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 กันยายน 2561                                                                                  

                                                                                                                หน้า 33                        

ตารางแสดงสดัส่วนน้ําหนักคะแนน 
 

แบบ น้ําหนัก ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย จํานวนข้อคาํถาม

IIT 30 

การปฏิบัติหน้าที่ – 6 
การใช้งบประมาณ – 6 

การใช้อํานาจ – 6 
การใช้ทรัพย์สนิของราชการ – 6 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต – 6 

EIT 30 
คุณภาพการดําเนินงาน – 5 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร – 5 
การปรับปรุงการทํางาน – 5 

OIT 40 
การเปิดเผยข้อมูล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 9 
การบริหารงาน 6 

การบริหารเงินงบประมาณ 7 
การส่งเสริมความโปร่งใส 5 

การป้องกันการทุจริต 
การดําเนินการเพื่อป้องกัน

การทุจริต
6 

 
3.5 การรายงานผลการประเมิน 

 

 การรายงานผลการประเมิน จะเป็นการรายงานในลักษณะค่าคะแนนควบคู่ กับระดับ           
ผลการประเมิน (Rating Score) โดยจําแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังน้ี 
 

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

 
 ส่วนหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลให้เป็นไปตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหน 
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แผนภาพแสดงภาพรวม 
การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  

(Integrity and transparency Assessment: ITA) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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แผนภาพแสดงภาพรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

          การประเมิน ITA           

เครื่องมือ     IIT       EIT      OIT  
น้ําหนัก      30        30       40 

                               

ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
หน้าที่ 

 
การใช้

งบประมาณ 
 

การใช้
อํานาจ 

 
การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 

 
การแก้ไขปัญหา

การทุจริต 
 

คุณภาพการ
ดําเนินงาน 

 
ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 

 
 

การปรับปรุง
การทํางาน 

 
การเปิดเผย

ข้อมูล 
 

การป้องกัน
การทุจริต 

      

การเก็บ
ข้อมูล 

  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้าระบบ ITAS  

เพื่อตอบแบบสํารวจด้วยตนเอง 
  

ผู้รับจ้างสาํรวจข้อมูลเก็บ
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกตามบัญชีรายชื่อ 

แล้วนําข้อมูลเข้าสู่ระบบ ITAS

 

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
เข้าระบบ ITAS เพื่อตอบ
แบบสํารวจด้วยตนเอง 

 
หน่วยงานเข้าระบบ 

ITAS เพื่อตอบ 
แบบสํารวจ 

 

      
      

ขนาด
ตัวอย่าง 

   ตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด      
 

ตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด      

การคัดเลือก
ตัวอย่าง 

   
สุ่มตัวอย่างแบบง่าย  

(Simple Random Sampling) 
     

 สุ่มตัวอย่างแบบมีชั้นภูมิ  
(Stratified Random Sampling) 

     

ประชากร    
บุคลากรในหน่วยงานที่ทํางาน 

ให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

     
 บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือ

หน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือ
มาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงาน 

   หน่วยงาน  
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บทที่ 4 ข้ันตอนการประเมิน 
 
 สํานักงาน  ป .ป .ช . ได้กําหนดรายละเอียดของการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะต้องดําเนินการผ่านระบบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: 
ITAS) โดยจําแนกขั้นตอนการดําเนินการต่าง ๆ ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ (1) ช่วงเตรียมการประเมิน  
(2) ช่วงดําเนินการประเมิน และ (3) ช่วงรายงานผลการประเมิน ซึ่งในแต่ละช่วงจะมีขั้นตอนดําเนินการและ 
มีกรอบระยะเวลาดําเนินการพอสังเขป ดังน้ี 
 

ช่วงการประเมิน กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน 
ช่วงเตรียมการประเมิน 

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

1.2 ผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน 
16 – 31 ต.ค. 61 2. ลงทะเบียนและเปิดใช้งานรหัสผ่านในระบบ ITAS 

 
16 – 31 ต.ค. 61 

3. นําเข้าข้อมูลเพื่อเตรียมการประเมิน 
    3.1 จํานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
    3.2 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

ช่วงดําเนินการ
ประเมิน 

1 พ.ย. – 30 พ.ย. 61 
4. ดําเนินการประเมินตามแบบ IIT 

ดําเนินการโดยหน่วยงานที่รับการประเมิน 
 

1 พ.ย. – 30 พ.ย. 61 
16 ต.ค. – 30 พ.ย. 61

5. ดําเนินการประเมินตามแบบ EIT 
 5.1 ดําเนินการโดยหน่วยงานที่รับการประเมิน 
 5.2 ดําเนินการโดยผู้รับจ้างสํารวจข้อมูล*  
          (จัดจ้างโดย สํานักงาน ป.ป.ช.) 

 
16 ต.ค. – 15 พ.ย. 61
16 ต.ค. – 15 พ.ย. 61
16 ต.ค. – 30 พ.ย. 61

6. ดําเนินการประเมินตามแบบ OIT 
 6.1 ดําเนินการโดยหน่วยงานที่รับการประเมิน 
 6.2 อนุมัติการตอบโดยผู้บริหารหน่วยงานที่รับการประเมิน 
 6.3 ตรวจสอบและให้คะแนนโดยผู้รับจ้างสํารวจข้อมูล* 

ช่วงรายงาน 
ผลการประเมิน 

ธ.ค. 61 7. รายงานผลการประเมิน* 

 
หมายเหตุ:  
 กําหนดการข้างต้น ตามข้อ 5.2 6.3 และข้อ 7 จะดําเนินการได้ ภายใต้เง่ือนไขที่สามารถ     

จัดจ้างผู้รับจ้างสํารวจข้อมูลได้ภายในวันที่ 15 ต.ค. 2561 
 ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง 
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ทั้งน้ี รายละเอียดและภาพตัวอย่างประกอบของระบบ ITAS ในการดําเนินการแต่ละขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

ช่วงเตรียมการประเมิน 
 
 1. เตรียมบคุลากร 
 หน่วยงานจะต้องจัดเตรียมบุคลากรเพ่ือทําหน้าที่ต่าง ๆ ในการประเมิน ดังน้ี 
 1.1 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (Admin หน่วยงาน) จํานวน 1 คน ทําหน้าที่ ดังน้ี 
 – ลงทะเบียนเข้ารับการประเมิน 
 – ประสานงานในข้ันดําเนินการประเมินกับผู้ที่เก่ียวข้อง 
 – ตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) 
 1.2 ผู้บริหารทีร่ับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน จํานวน 1 คน ทําหน้าที่ ดังน้ี 
 – กํากบัดูแลการประเมินในภาพรวมของหน่วยงาน 
 – อนุมัติการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) 
 
 2. ลงทะเบียนและเปิดใช้งานรหสัผา่นในระบบ ITAS 
 สํานักงาน ป.ป.ช. จะจัดส่ง Username และรหัสผ่าน สําหรับ Admin ของหน่วยงาน และ
ผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน ให้แก่หน่วยงาน 
 จากน้ัน Admin หน่วยงาน และผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน จะต้อง 
เข้าระบบ ITAS เพ่ือเปิดใช้งานรหัสผ่านในระบบ ITAS ซึ่งเมื่อเปิดใช้งานรหัสผ่านแล้ว ระบบจะกําหนดให้
ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลที่จําเป็น ได้แก่ ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ e-mail และตราสัญลักษณ์ของ
หน่วยงาน พร้อมกับเปลี่ยนรหัสผ่านก่อนดําเนินการใด ๆ ในระบบ 
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 3. นําเข้าข้อมูลเพื่อเตรียมการประเมิน 

   3.1 จํานวนผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 หน่วยงานจะต้องทบทวนจํานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของหน่วยงาน และให้ Admin 
หน่วยงาน ระบุจํานวนบุคลากรในหน่วยงานในระบบ ITAS 
 

 
  
 3.2 ข้อมูลผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียภายนอก 
 หน่วยงานจะต้องจัดเตรียมและนําเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงาน 
ในระบบ ITAS โดยสามารถดําเนินการได้ 2 วิธี ดังน้ี 
 (1) ใช้แบบฟอร์มบัญชีรายช่ือ 
 หน่วยงานสามารถ Download แบบฟอร์มบัญชีรายช่ือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
(ไฟล์ Excel) จากเว็บไซต์สํานักงาน ป.ป.ช. และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากน้ัน Upload ไฟล์ข้อมูลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานเข้าระบบ 
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หรือ 
 

 (2) กรอกข้อมลูผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานในระบบ 
 

 
 

ช่วงดําเนินการประเมิน 
 

 4. ดําเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal 
Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
 สํานักงาน ป .ป .ช. จะจัดส่งช่องทางการเข้าระบบ ITAS ให้แก่ Admin ของหน่วยงาน  
ทางระบบ ITAS (ระบบ Notification ของผู้ใช้งาน) และ e-mail โดยช่องทางการเข้าระบบ ITAS จะอยู่ใน
ลักษณะ URL และ QR Code ซึ่งเป็นช่องทางเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน 
 จากน้ัน หน่วยงานจะต้องประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITAS แก่บุคลากร 
ในหน่วยงาน ซึ่งการประชาสัมพันธ์จะต้องเป็นการสื่อสารภายใน เช่น หนังสือเวียนภายใน ระบบ Intranet 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายใน เป็นต้น เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าระบบและประเมินด้วยตนเอง 
 บุคลากรในหน่วยงาน จะเข้าระบบ ITAS จาก URL และ QR Code และประเมินด้วยตนเอง 
โดยเมื่อบุคลากรในหน่วยงานเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของ
ตนเองก่อนทําแบบสํารวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชนเพ่ือป้องกันการตอบซํ้า
ของผู้ใช้งานและเพื่อให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่าน้ัน ไม่มีการเช่ือมโยงกับข้อมูลส่วนตัว
ของผู้ตอบแบบสํารวจใด ๆ ทั้งสิ้น 
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ทั้งน้ี Admin ของหน่วยงาน และผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน จะมีหน้าที่กํากับ
ติดตามการประเมินตามแบบ IIT ให้ได้ตามจํานวนตัวอย่างที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 
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 5. ดําเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External 
Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
 5.1 ดําเนินการโดยหน่วยงานที่รับการประเมิน 
 สํานักงาน ป .ป .ช. จัดส่งช่องทางการเข้าระบบ ITAS ให้แก่ Admin ของหน่วยงาน  
ทางระบบ ITAS (ระบบ Notification ของผู้ใช้งาน) และ e-mail โดยช่องทางการเข้าระบบ จะอยู่ในลักษณะ 
URL และ QR Code ซึ่งเป็นช่องทางเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน 
 จากน้ันหน่วยงานประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITAS แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก ซึ่งการประชาสัมพันธ์ จะต้องเป็นการสื่อสารภายนอก เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ภายนอก เป็นต้น เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าระบบและประเมินด้วยตนเอง 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จะเข้าระบบ ITAS จาก URL และ QR Code และประเมิน
ด้วยตนเอง โดยเมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตร
ประชาชนของตนเองก่อนทําแบบสํารวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชนเพ่ือป้องกัน
การตอบซ้ําของผู้ใช้งานและเพื่อให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่าน้ัน ไม่มีการเช่ือมโยงกับ
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสํารวจใด ๆ ทั้งสิ้น 
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ทั้งน้ี Admin ของหน่วยงาน และผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน สามารถเรียกดู
สถานะการประเมินตามแบบ EIT ในระบบ ITAS ได้ 

 

 
 

 5.2 ดําเนินการโดยผู้ประเมิน 
 สํานักงาน ป.ป.ช. จะจัดจ้างหน่วยงานผู้ประเมิน ซึ่งผู้ประเมินจะ Download ข้อมูล 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงาน แล้วจะมีการวิเคราะห์ความเป็นตัวแทนที่ดีของหน่วยงาน โดยหาก
เห็นว่ายังไม่สามารถเป็นตัวแทนที่ดีของหน่วยงานได้ อาจจะมีการประสานงานกับ Admin ของหน่วยงานเพ่ือ
ขอข้อมูลเพ่ิมเติม 
 จากน้ัน ผู้ประเมินจะคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างและเก็บข้อมูล รวมถึงจะลงรหัสและบันทึก
ข้อมูลในระบบ ITAS และกํากับติดตามการประเมินให้ได้ตามจํานวนตัวอย่างขั้นตํ่า ที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 

 
 6. ดําเนินการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity 
and Transparency Assessment: OIT) 
 6.1 ดําเนินการโดยหน่วยงานที่รับการประเมิน 
 Admin ของหน่วยงาน จะต้องเข้าระบบ ITAS เพ่ือตอบคําถามตามแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) โดยสามารถเข้าระบบเพ่ือตอบแบบสํารวจได้ต้ังแต่การลงทะเบียนเสร็จสิ้น  
โดยจะต้องดําเนินการตอบแต่ละข้อตามแนวทางที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดเท่าน้ัน 
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 6.2 อนุมัติการตอบโดยผู้บริหารหน่วยงานที่รับการประเมิน 
 ผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน จะต้องเข้าระบบ ITAS เพ่ือตรวจสอบ
คําตอบแต่ละข้อที่ Admin ของหน่วยงานได้ตอบไว้ จากน้ันผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน 
จะต้องอนุมัติการตอบของหน่วยงาน 
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 6.3 ตรวจสอบและให้คะแนนโดยผู้ประเมิน 
 ผู้ประเมิน  จะทําการตรวจสอบความถูกต้องตามเกณฑ์ที่ กําหนดและให้คะแนน 
ในระบบ ITAS 

 

 
 

ช่วงรายงานผลการประเมิน 
 

 7. รายงานผลการประเมิน 
 เมื่ อการสิ้ นสุดระยะเวลาของการเก็บข้อมูลและตรวจสอข้อมูลแล้ ว  ระบบ  ITAS  
จะประมวลผลคะแนนและจัดทํารายงานโดยอัตโนมัติ โดยหน่วยงานสามารถติดตามผลการประเมินได้ 
ด้วยตนเอง 
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ตัวอย่างรายงานผลการประเมินภาพรวม 
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ตัวอย่างรายงานผลรายหน่วยงาน 
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แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี ้
 
 
คําชี้แจง 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)  
  แบ่งเป็น 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที ่
 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อํานาจ 
 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจรติ 
 
 2. โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยใช้ประสบการณ์ของท่านในรอบ 1 ปี  
  ที่ผ่านมา โดยผู้ตอบแบบสํารวจต้องตอบคําถามทุกข้อ หากข้อใดไม่ตอบ จะคิดค่าคะแนนเป็น 0 
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ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปร่งใส 
 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I1 บุ คลากรใน  อปท . ของท่ าน  ป ฏิบั ติ งาน /ให้ บ ริก ารแก่
ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนทีก่ําหนด     
 โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I2  บุ คลากรใน  อปท . ของท่ าน  ปฏิบั ติ งาน /ให้ บ ริก ารแก่
ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่าง
เท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I3 บุคลากรใน อปท . ของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 มุ่งผลสําเร็จของงาน     
 ให้ความสําคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว     
 พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง     

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I4 บุคลากรใน อปท . ของท่าน มีการเรียกรับส่ิงดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับ 
การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

มี ไม่มี 

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคํานวณเป็นเงินได้ เชน่ การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น   

หมายเหต:ุ เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากทีก่ฎหมายกําหนดใหร้ับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระสําคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรใน อปท. 
ของท่าน มีการรับส่ิงดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา หรือไม่ 

มี ไม่มี 

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคํานวณเป็นเงินได้ เชน่ การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น   

หมายเหตุ: การรับโดยธรรมจรรยา หมายถึง การรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I6 บุคลากรใน อปท . ของท่าน มีการให้ ส่ิงดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน  
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

มี ไม่มี 

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอํานวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นตน้   

 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีของ อปท. ของท่าน มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I8 อปท . ของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ  โดยคํานึงถึงประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 คุ้มค่า     
 ไม่บิดเบือนวตัถุประสงค์ของงบประมาณที่ตัง้ไว ้     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I9 อปท. ของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม 
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I10 บุคลากรใน อปท. ของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น 
ค่าทํางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อย
เพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I11 อปท . ของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และ
การตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 โปร่งใส ตรวจสอบได ้     
 เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหน่ึง     
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I12 อปท. ของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 สอบถาม     
 ทักท้วง     
 ร้องเรียน     

 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อํานาจ 
 
คํานิยาม: ผู้บังคับบัญชาของท่าน หมายถึง ผู้บังคับบัญชาตามสายงานในลําดับที่สูงกว่าท่าน และทําหน้าที่มอบหมาย
งานแก่ท่านโดยตรง 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม 
มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหต:ุ การมอบหมาย หมายถึง การมอบหมายงานตามตําแหน่งหน้าที ่
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพ
ของผลงาน มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อย
เพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I16 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการส่ังการให้ท่านทําธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I17 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการส่ังการให้ท่านทําในส่ิงที่ไม่ถูกต้อง 
หรือมีความเส่ียงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I18 การบริหารงานบุคคลของ อปท. ของท่าน มีลักษณะดังต่อไปน้ี 
มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 ถูกแทรกแซงจากผู้มีอํานาจ     
 มีการซ้ือขายตําแหน่ง     
 เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง     

 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I19 บุคลากรใน อปท. ของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ 
ไปเป็นของส่วนตัว หรือนําไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานใน อปท. ของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I21 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน 
บุคลากรใน  อปท . ของท่ าน  มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนําทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จาก อปท . ของท่าน 
มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของ อปท. ของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I24 อปท. ของท่าน มีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนําไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม 
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของ อปท . ของท่ าน  ให้ความสําคัญกับ
การต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I26 อปท. ของท่าน มีการดําเนินการ ดงัต่อไปน้ี หรือไม ่ มี ไม่มี 
 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ   
 จัดทําแผนงานด้านการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจรติของหน่วยงาน   

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I27 ปัญ หาการทุ จ ริต ใน  อปท . ของท่ าน  ได้ รับ การแก้ ไข 
มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหต:ุ หากท่านเห็นว่า อปท. ของท่านไม่มปีัญหาการทุจรติให้ตอบ “มากที่สุด” 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I28 อปท . ของท่าน มีการดําเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริต
ในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 เฝ้าระวัง     
 ตรวจสอบ     
 ลงโทษทางวินัย     
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I29 อปท. ของท่าน มีการนําผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ 
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 
 ฝ่ายตรวจสอบภายนอก หมายถึง หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบการดําเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ เช่น 
 สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นใน อปท . 
ของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก     
 สามารถติดตามผลการร้องเรยีนได ้     
 มั่นใจว่าจะมกีารดําเนินการอย่างตรงไปตรงมา     
 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง     

 
 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อหน่วยงาน 

 
1. ท่านมีความสุขกับการทํางานในหน่วยงานของท่านในระดับใด 

มีความสุขน้อยที่สุด มีความสุขน้อย มีความสุขมาก มีความสุขมากที่สุด 
    

 
2. ท่านคิดว่า ในช่วงที่ผ่านมา ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานของท่าน 
เพิ่มขึ้นหรือลดลง มากน้อยเพียงใด 

ลดลงมาก ลดลงเล็กน้อย เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เพิ่มขึ้นมาก 
    

 
3. ในช่วงอีก 5 ปีข้างหน้า ท่านมีความหวังว่า ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต 
ในหน่วยงานของท่าน จะเป็นอย่างไร 

น่าจะลดลงมาก น่าจะลดลงเลก็น้อย น่าจะเพิ่มขึ้นเลก็น้อย น่าจะเพิ่มขึ้นมาก 
    

 
4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อหน่วยงานของท่าน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานให้มีคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกัน
ไม่ให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน 
              
              
              
 



 
 

57 
 

 
ตอนที่ 3 ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสํารวจ 

 
1. ท่านเป็นเจ้าหน้าที่รฐัระดับใด 

ผู้บริหารและสภาท้องถิ่น 
(ผู้บริหารสูงสุด/รองผู้บริหาร
สูงสุด/ผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุด/
ตําแหน่งอื่น ๆ ที่สูงกว่า
ระดับผู้อํานวยการหรือ

หัวหน้า) 

ผู้อํานวยการ/หัวหน้า 
(ผู้บังคับบัญชาส่วนงาน

ภายในหน่วยงาน เช่น สํานัก 
กอง ฝ่าย ศูนย์ กลุ่มงาน 

เป็นต้น) 

ข้าราชการ/พนักงาน 
(เจ้าหน้าที่ที่ได้รบัการบรรจุ

หรือแตง่ตั้งให้เป็น
ข้าราชการ/พนกังานประจํา

ในหน่วยงาน) 

ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 
(เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานโดยมสัีญญาจ้าง) 

    
 
2. กรุณาระบุเพศของท่าน 
 ชาย   หญิง   อื่น ๆ 
 
3. ท่านทํางานให้กับหน่วยงานของท่านมาเป็นระยะเวลาทัง้หมด 

ตํ่ากว่า 5 ปี 5 – 10 ปี 11 – 20 ปี มากกว่า 20 ปี 
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แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
External Integrity and Transparency Assessment (EIT) 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

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

 
ตัวชี้วัดที่ 1 คณุภาพการดําเนินงาน 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนทีก่ําหนด     
 โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

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

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

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

มี ไม่มี 

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคํานวณเป็นเงินได้ เชน่ การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น   

หมายเหต:ุ เป็นการให้ที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

    

 
ตัวชี้วัดที่ 2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มี ลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน     
 มีช่องทางหลากหลาย     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E7 หน่วยงานที่ท่ านติดต่อ  มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล
ที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคําติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/ 
การให้บริการ หรือไม่ 

  

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคําถาม เมื่อมี
ข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด 

    

หมายเหต:ุ หากท่านไม่มีข้อกังวลสงสัยให้ตอบ “มากที่สุด” 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
หรือไม่ 
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ตัวชี้วัดที่ 3 การปรับปรุงการทํางาน 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหต:ุ หากท่านติดตอ่ครั้งแรก ให้เปรยีบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัตงิาน/การให้บริการทีท่่านคาดหวงัไว้ก่อนมาตดิต่อ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน
การดําเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับวิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ 
ก่อนมาติดต่อ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

  

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา
การดําเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด 

    

หมายเหต:ุ การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการ ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

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

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

การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดําเนินการสํารวจระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบสํารวจซึ่งได้รับการออกแบบ 
เพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผลการประเมินจะแสดงถึง
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข 
ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการ ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากย่ิงขึ้น 
 
 เพ่ือให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนข้อมูลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้เป็นอย่างดี 
โปรดแสดงข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ความร่วมมือของท่าน นอกจากจะช่วยให้หน่วยงานของท่าน
เกิดความตระหนักและมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของตนเองแล้ว  
ยังช่วยสนับสนุนให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศได้อีกด้วย 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสน้ี 
 
 
คําชี้แจง 1. แบ บ ต รวจ ก าร เปิ ด เผ ย ข้ อ มู ล ส าธ ารณ ะ  Open Data Integrity and Transparency  
  Assessment (OIT) แบ่งเป็น 2 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
 ตัวช้ีวัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล 
 ตัวช้ีวัดที่ 2 การป้องกันการทุจริต 
 
 2. โปรดใส่เครื่องหมาย  และกรอกข้อมูลลงในช่องที่กําหนด ให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
  ดังน้ี 
 “ มี ” หมายถึง มีข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
 “ ไม่ม ี” หมายถึง ไม่มีข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือมีข้อมูลแต่ข้อมลูไม่เป็นปัจจุบัน 
 
ชื่อหน่วยงาน            
 
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน          
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ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพืน้ฐาน 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ มี ไม่มี
หมายเหตุ 

“มี” ระบุตําแหน่งข้อมูล 
“ไม่มี” ระบุเหตุผล 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
O1 โครงสร้างหน่วยงาน    
O2 ข้อมูลผู้บริหาร    
O3 อํานาจหน้าที่    
O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน    
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน    
O6 กฎหมายที่เก่ียวข้อง    

ข่าวประชาสัมพันธ ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์    

การปฏิสัมพนัธ์ข้อมูล 
O8 Q&A    
O9 Social Network    

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบรหิารงาน 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ มี ไม่มี
หมายเหตุ 

“มี” ระบุตําแหน่งข้อมูล 
“ไม่มี” ระบุเหตุผล 

แผนดําเนนิงาน 
O10 แผนดําเนินงานประจําปี    
O11 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน    
O12 รายงานผลการดําเนินงานประจําปี    
การปฏิบัติงาน 
O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน    
การให้บริการ 
O14 มาตรฐานการให้บริการ    
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ    
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบรหิารเงนิงบประมาณ 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ มี ไม่มี
หมายเหตุ 

“มี” ระบุตําแหน่งข้อมูล 
“ไม่มี” ระบุเหตุผล 

ข้อบัญญัติหรอืเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําป ี
O16 ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี    

O17 
รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
รอบ 6 เดือน 

   

O18 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี    
การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุ 
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ    

O20 
ประกาศต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ 

   

O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน    

O22 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ประจําปี 

   

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การสง่เสริมความโปร่งใส 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ มี ไม่มี
หมายเหตุ 

“มี” ระบุตําแหน่งข้อมูล 
“ไม่มี” ระบุเหตุผล 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
O23 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต    
O24 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต    
O25 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจําปี    
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
O26 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น    
O27 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    
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ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อปอ้งกันการทุจรติ 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ มี ไม่มี
หมายเหตุ 

“มี” ระบุตําแหน่งข้อมูล 
“ไม่มี” ระบุเหตุผล 

เจตจํานงสุจรติของผู้บริหาร 
O28 เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร    
O29 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร    
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
O30 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร    
แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต 
O31 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจําปี    

O32 
รายงานการกํากับ ติดตามการดําเนินการป้องกัน
การทุจริต รอบ 6 เดือน 

   

O33 รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี    
 



 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(Integrity and transparency Assessment: ITA) 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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คณะผู้จัดทํา 
 
ท่ีปรึกษา 
นางสุวณา  สุวรรณจูฑะ   กรรมการ ป.ป.ช.  
รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ  ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. 
นายวรวิทย์ สุขบุญ    เลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช.  
นายอุทิศ บัวศรี   ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 
คณะผู้จัดทํา 
1. นางสาวชนิดา  อาคมวัฒนะ หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  
2. นายเทอดศักด์ิ ฤทธิโชติ นักบริหารทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
3. นายกฤตนันทน์  เตนากุล เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ  
4. นายดนุภพ  พลันสังเกตุ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ  
5. นายวิน  จิตรไกรสร เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ  
6. นางสาวชัญญาฉัตร  อินโปธา เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ  
7. นายเทอดธรรม  สังขพันธานนท์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ  
8. นายเอกวุฒิ  บุตรประเสริฐ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ  
9. นายชูกิจ  เปรมประดิษฐ ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ  
10. นายอภิรักษ์  แสงทอง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ  
11. นางสาวณภัค  เขตภัทรพิพิธ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ 
12. นางสาวมณีรัตน์ อ่อนเกตุพล พนักงานบริหารทั่วไปชํานาญงาน 
13. นายสิทธิกร  นวนเมือง พนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน  
14. นางสาวศิริทร  สุขพร้อม พนักงานธุรการ 
15. นางสาวอรุณพร  พิทักษ ์ ผู้ช่วยนักวิจัย 
16. นายอดิศักด์ิ  จันทร์สุริวงค ์ ผู้ช่วยนักวิจัย 
17. นางสาวอําพรทิพย์  สรรพวุธ ผู้ช่วยนักวิจัย  
18. นายเดชาวัต มุ่งสอนกลาง ผู้ช่วยนักวิจัย 
19. นางสาวรุ่งรัตน์  อรัญญิก ผู้ช่วยนักวิจัย 
 
ลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  
  สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ 
                    
 
 
 



 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(Integrity and transparency Assessment: ITA) 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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คณะอนุกรรมการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
1. นางสุวณา  สุวรรณจูฑะ     ประธานอนุกรรมการ 
2. ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช.     อนุกรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ) 
3. พลโท เถกิงศักด์ิ  เครือหงส์     อนุกรรมการ 
4. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้แทน   อนุกรรมการ 
5. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อนุกรรมการ 
 ในภาครัฐ หรือผู้แทน 
6. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ หรือผูแ้ทน   อนุกรรมการ 
7. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือผู้แทน        อนุกรรมการ 
8. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือผู้แทน  อนุกรรมการ 
9. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้แทน  อนุกรรมการ 
10. รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ช่วยเลขาธิการ  อนุกรรมการ 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
 มอบหมายให้รบัผิดชอบการปฏิบัติราชการของ 
 ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
11. ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจ  อนุกรรมการ 
 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้แทน 
12. ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ    อนุกรรมการ 
 สํานักงาน ป.ป.ช. หรือผู้แทน  
13. นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย   อนุกรรมการ 
 หรือผู้แทน 
14. นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย หรือผูแ้ทน อนุกรรมการ 
15. นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตําบล    อนุกรรมการ 
 แห่งประเทศไทย หรือผูแ้ทน  
16. นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
17. หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   อนุกรรมการและ 
 ของหน่วยงานภาครัฐ      เลขานุการ 
18. นายเทอดศักด์ิ   ฤทธิโชติ                  อนุกรรมการและ                                  

         ผู้ช่วยเลขานุการ 
19. นายกฤตนันทน์  เตนากุล     อนุกรรมการและ                                 

        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 



 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(Integrity and transparency Assessment: ITA) 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายชื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช 
1. พลตํารวจเอก วัชรพล  ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
2. นายปรีชา เลิศกมลมาศ   กรรมการ ป.ป.ช.  
3. พลตํารวจเอก สถาพร หลาวทอง  กรรมการ ป.ป.ช. 
4. นายณรงค์  รัฐอมฤต    กรรมการ ป.ป.ช. 
5. นางสาวสุภา  ปิยะจิตติ   กรรมการ ป.ป.ช.  
6. นายวิทยา  อาคมพิทักษ ์   กรรมการ ป.ป.ช.  
7. นางสุวณา  สุวรรณจูฑะ   กรรมการ ป.ป.ช.  
8.    นายสุรศกัด์ิ  คีรีวิเชียร   กรรมการ ป.ป.ช. 
9. พลเอก บุณยวัจน์  เครือหงส ์   กรรมการ ป.ป.ช. 
 








