


     

 

                                                                  ก ำหนดกำร 
กำรจัดงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชันสำกล (ประเทศไทย) จังหวัดร้อยเอ็ด 

วันศุกร์ท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖5 เวลา 10.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมบอลรูม ช้ัน 6 โรงแรมเอ็มแกรนด์ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

 

เวลำ ก ำหนดกำร หมำยเหตุ 

 เวลา ๐9.30 - 10.00 น. - ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน/รับส่ือประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต    

เวลา 10.00 - 10.10 น. - พิธีเปิดโครงการ การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖5 

  โดย นายทรงพล ใจกริ่ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธี    

  นายธีรัตน์ บางเพ็ชร  ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน 

 

เวลา 10.10 น. - รับชมถ่ายทอดสดสัญญาณ และด าเนินกิจกรรมพร้อมกันท่ัวประเทศ รับสัญญาณ 
ถ่ายทอดสด 

เวลา 10.0๐ – 10.15 น. - พลต ารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. 

กล่าวตอนรับและกล่าวถึงวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 

 

 

เวลา 10.15 – 10.30 น. - พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธ ี

ประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 

 

เวลา 10.30 – 11.40 น. - พิธีมอบประกาศเกียรติคุณส าหรับหน่วยงานภาครัฐท่ีมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA (95 คะแนนขึ้นไป) 

โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

เวลา 11.40 – 11.50 น. - กล่าวมอบนโยบาย แนวทางการขับเคล่ือนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

เวลา 11.50 - ๑2.๐๐ น. - ถ่ายภาพร่วมกัน พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย 

- เสร็จพิธี 

 

 
 
การแต่งกาย  :  เส้ือสีขาว   
หมายเหตุ      :  ก าหนดการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 



ล ำดับท่ี คะแนนรวม ระดับ
1 99.76 AA
2 99.72 AA
3 99.60 AA
4 98.96 AA
5 97.81 AA
6 96.53 AA
7 96.37 AA
8 96.35 AA
9 95.90 AA

เทศบาลต าบลปอภาร
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทอง

รำงวัลประกำศเกียรติคุณส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐท่ีมีผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA (95 คะแนนข้ึนไป)

อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด   จ ำนวน 9 หน่วยงำน

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
เทศบาลต าบลโนนตาล
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนรัง
เทศบาลต าบลสีแก้ว
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง

ช่ือหน่วยงำน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด



ล ำดับท่ี คะแนนรวม ระดับ
1 99.93 AA
2 99.29 AA
3 98.83 AA
4 98.25 AA
5 98.07 AA
6 97.98 AA
7 97.93 AA
8 97.57 AA
9 97.40 AA
10 97.27 AA
11 96.88 AA
12 96.20 AA
13 95.21 AA

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง
เทศบาลต าบลกู่กาสิงห์
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งทอง
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษตรวิสัย

องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง
องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์
องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพง
องค์การบริหารส่วนต าบลน  าอ้อม
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสว่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลดงคร่ังน้อย

รำงวัลประกำศเกียรติคุณส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐท่ีมีผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA (95 คะแนนข้ึนไป)

อ ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด   จ ำนวน 13 หน่วยงำน

ช่ือหน่วยงำน
เทศบาลต าบลเมืองบัว
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาง
เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย



ล ำดับท่ี คะแนนรวม ระดับ
1 99.30 AA
2 98.66 AA
3 97.51 AA
4 96.64 AA
5 96.43 AA
6 96.11 AA

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวแดง
เทศบาลต าบลโพนสูง
เทศบาลต าบลปทุมรัตต์

รำงวัลประกำศเกียรติคุณส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐท่ีมีผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA (95 คะแนนข้ึนไป)

อ ำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด   จ ำนวน 6 หน่วยงำน

ช่ือหน่วยงำน
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสง่า
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแคน
องค์การบริหารส่วนต าบลขี เหล็ก



ล ำดับท่ี คะแนนรวม ระดับ
1 99.93 AA
2 99.42 AA
3 99.08 AA
4 98.64 AA
5 98.11 AA
6 97.95 AA
7 97.72 AA
8 97.68 AA
9 97.37 AA
10 95.04 AAองค์การบริหารส่วนต าบลดู่น้อย

เทศบาลต าบลเมืองหงส์
เทศบาลต าบลโคกล่าม
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโคตร
เทศบาลต าบลหัวช้าง
เทศบาลต าบลหนองผือ
องค์การบริหารส่วนต าบลน  าใส

รำงวัลประกำศเกียรติคุณส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐท่ีมีผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA (95 คะแนนข้ึนไป)

อ ำเภอจตุรพักตรพิมำน จังหวัดร้อยเอ็ด   จ ำนวน 10 หน่วยงำน

ช่ือหน่วยงำน
องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง
องค์การบริหารส่วนต าบลอีง่อง
เทศบาลต าบลลิ นฟ้า



ล ำดับท่ี คะแนนรวม ระดับ
1 99.60 AA
2 99.30 AA
3 99.25 AA
4 98.67 AA
5 98.22 AA
6 97.07 AA
7 95.08 AA

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพอก
เทศบาลต าบลนิเวศน์
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนต าบลธวัชบุรี

รำงวัลประกำศเกียรติคุณส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐท่ีมีผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA (95 คะแนนข้ึนไป)

อ ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด   จ ำนวน 7 หน่วยงำน

ช่ือหน่วยงำน
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย
เทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงนคร



ล ำดับท่ี คะแนนรวม ระดับ
1 99.96 AA
2 99.93 AA
3 99.92 AA
4 99.30 AA
5 98.43 AA
6 98.39 AA
7 98.32 AA
8 97.84 AA
9 96.52 AA
10 96.49 AA
11 96.14 AA
12 95.98 AA

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลค าไฮ
องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว

องค์การบริหารส่วนต าบลค้อใหญ่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทัพไทย
องค์การบริหารส่วนต าบลวารีสวัสด์ิ
องค์การบริหารส่วนต าบลชานุวรรณ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส
องค์การบริหารส่วนต าบลพนมไพร

รำงวัลประกำศเกียรติคุณส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐท่ีมีผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA (95 คะแนนข้ึนไป)

อ ำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด   จ ำนวน 12 หน่วยงำน

ช่ือหน่วยงำน
เทศบาลต าบลพนมไพร
เทศบาลต าบลโพธ์ิชัย
องค์การบริหารส่วนต าบลนานวล



ล ำดับท่ี คะแนนรวม ระดับ
1 99.91 AA
2 99.63 AA
3 99.35 AA
4 98.85 AA
5 98.37 AA
6 96.97 AA
7 96.65 AA
8 96.59 AA
9 96.31 AA
10 96.22 AA
11 95.07 AA

องค์การบริหารส่วนต าบลสระนกแก้ว
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองใหญ่

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิศรีสว่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลวังสามัคคี
องค์การบริหารส่วนต าบลอุ่มเม่า
เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง
เทศบาลต าบลโนนชัยศรี
เทศบาลต าบลโพนทอง

รำงวัลประกำศเกียรติคุณส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐท่ีมีผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA (95 คะแนนข้ึนไป)

อ ำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด   จ ำนวน 11 หน่วยงำน

ช่ือหน่วยงำน
องค์การบริหารส่วนต าบลค านาดี
เทศบาลต าบลโคกสูง
องค์การบริหารส่วนต าบลสว่าง



ล ำดับท่ี คะแนนรวม ระดับ
1 99.32 AA
2 99.29 AA
3 98.72 AA
4 98.62 AA
5 97.95 AA
6 97.78 AA
7 97.39 AA
8 97.00 AA

เทศบาลต าบลค าพอุง
องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาด
เทศบาลต าบลอัคคะค า
องค์การบริหารส่วนต าบลขามเป้ีย
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโอง

รำงวัลประกำศเกียรติคุณส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐท่ีมีผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA (95 คะแนนข้ึนไป)

อ ำเภอโพธ์ิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด   จ ำนวน 8 หน่วยงำน

ช่ือหน่วยงำน
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิศรี
เทศบาลต าบลชัยวารี
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค า



ล ำดับท่ี คะแนนรวม ระดับ
1 99.32 AA
2 99.28 AA
3 95.58 AA
4 95.44 AA
5 95.32 AA
6 95.31 AA

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง
เทศบาลต าบลหนองพอก
องค์การบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง

รำงวัลประกำศเกียรติคุณส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐท่ีมีผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA (95 คะแนนข้ึนไป)

อ ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด   จ ำนวน 6 หน่วยงำน

ช่ือหน่วยงำน
องค์การบริหารส่วนต าบลกกโพธ์ิ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพอก
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง



ล ำดับท่ี คะแนนรวม ระดับ
1 99.89 AA
2 99.83 AA
3 99.57 AA
4 99.50 AA
5 99.41 AA
6 99.36 AA
7 99.17 AA
8 98.86 AA
9 98.64 AA
10 96.07 AA
11 95.02 AA

เทศบาลต าบลวังหลวง
เทศบาลต าบลนาแซง

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิง
องค์การบริหารส่วนต าบลนางาม
เทศบาลต าบลเกาะแก้ว
เทศบาลต าบลเสลภูมิ
เทศบาลต าบลนาเมือง
องค์การบริหารส่วนต าบลภูเงิน

รำงวัลประกำศเกียรติคุณส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐท่ีมีผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA (95 คะแนนข้ึนไป)

อ ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด   จ ำนวน 11 หน่วยงำน

ช่ือหน่วยงำน
เทศบาลต าบลเมืองไพร
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงเกลือ
เทศบาลต าบลหนองหลวง



ล ำดับท่ี คะแนนรวม ระดับ
1 99.95 AA
2 99.90 AA
3 99.67 AA
4 99.50 AA
5 99.15 AA
6 99.03 AA
7 98.86 AA
8 97.32 AA
9 96.58 AA
10 96.31 AA
11 95.97 AA
12 95.96 AA

เทศบาลต าบลดอกไม้
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง
เทศบาลต าบลสุวรรณภูมิ

เทศบาลต าบลทุ่งหลวง
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโทน
เทศบาลต าบลจ าปาขัน
องค์การบริหารส่วนต าบลน  าค า
เทศบาลต าบลหินกอง
องค์การบริหารส่วนต าบลสระคู

รำงวัลประกำศเกียรติคุณส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐท่ีมีผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA (95 คะแนนข้ึนไป)

อ ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด   จ ำนวน 12 หน่วยงำน

ช่ือหน่วยงำน
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งศรีเมือง
เทศบาลต าบลทุ่งกุลา



ล ำดับท่ี คะแนนรวม ระดับ
1 99.55 AA
2 99.28 AA
3 97.18 AA

รำงวัลประกำศเกียรติคุณส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐท่ีมีผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA (95 คะแนนข้ึนไป)

อ ำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด   จ ำนวน 3 หน่วยงำน

ช่ือหน่วยงำน

เทศบาลต าบลเมืองสรวง
เทศบาลต าบลหนองหิน

เทศบาลต าบลคูเมือง



ล ำดับท่ี คะแนนรวม ระดับ
1 99.97 AA
2 99.96 AA
3 99.19 AA
4 98.63 AA
5 95.63 AA

องค์การบริหารส่วนต าบลยางค า
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหาดยาว

รำงวัลประกำศเกียรติคุณส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐท่ีมีผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA (95 คะแนนข้ึนไป)

อ ำเภอโพนทรำย จังหวัดร้อยเอ็ด   จ ำนวน 5 หน่วยงำน

ช่ือหน่วยงำน
เทศบาลต าบลโพนทราย
เทศบาลต าบลสามขา
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสว่าง



ล ำดับท่ี คะแนนรวม ระดับ
1 99.93 AA
2 99.80 AA
3 99.50 AA
4 99.45 AA
5 99.31 AA
6 99.21 AA
7 98.88 AA
8 98.76 AA
9 96.87 AA
10 96.02 AAองค์การบริหารส่วนต าบลอาจสามารถ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหม่ืนถ่าน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม
เทศบาลต าบลอาจสามารถ
องค์การบริหารส่วนต าบลโหรา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแจ้ง
องค์การบริหารส่วนต าบลขี เหล็ก

รำงวัลประกำศเกียรติคุณส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐท่ีมีผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA (95 คะแนนข้ึนไป)

อ ำเภออำจสำมำรถ จังหวัดร้อยเอ็ด   จ ำนวน 10 หน่วยงำน

ช่ือหน่วยงำน
องค์การบริหารส่วนต าบลหน่อม
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดู่



ล ำดับท่ี คะแนนรวม ระดับ
1 97.91 AA
2 95.04 AA

รำงวัลประกำศเกียรติคุณส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐท่ีมีผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA (95 คะแนนข้ึนไป)

อ ำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด   จ ำนวน 2 หน่วยงำน

ช่ือหน่วยงำน
เทศบาลต าบลเมยวดี
เทศบาลต าบลชุมพร



ล ำดับท่ี คะแนนรวม ระดับ
1 99.91 AA
2 99.80 AA
3 99.35 AA
4 98.94 AA
5 98.16 AA
6 98.06 AA
7 97.09 AA
8 96.42 AA

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง
เทศบาลต าบลบ้านบาก
เทศบาลต าบลศรีสมเด็จ
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนจิก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองใหญ่

รำงวัลประกำศเกียรติคุณส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐท่ีมีผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA (95 คะแนนข้ึนไป)

อ ำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด   จ ำนวน 8 หน่วยงำน

ช่ือหน่วยงำน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงควง
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิสัย



ล ำดับท่ี คะแนนรวม ระดับ
1 99.98 AA
2 99.63 AA
3 97.45 AA
4 96.13 AA
5 95.82 AA

องค์การบริหารส่วนต าบลแสนชาติ
เทศบาลต าบลผักแว่น

รำงวัลประกำศเกียรติคุณส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐท่ีมีผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA (95 คะแนนข้ึนไป)

อ ำเภอจังหำร จังหวัดร้อยเอ็ด   จ ำนวน 5 หน่วยงำน

ช่ือหน่วยงำน
เทศบาลต าบลจังหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาด
เทศบาลต าบลดงสิงห์



ล ำดับท่ี คะแนนรวม ระดับ
1 99.31 AA
2 97.66 AA
3 97.62 AA
4 96.71 AA
5 95.58 AA

เทศบาลต าบลเชียงขวัญ
องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุ

รำงวัลประกำศเกียรติคุณส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐท่ีมีผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA (95 คะแนนข้ึนไป)

อ ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด   จ ำนวน 5 หน่วยงำน

ช่ือหน่วยงำน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเขือง
องค์การบริหารส่วนต าบลพระเจ้า
องค์การบริหารส่วนต าบลหมูม้น



ล ำดับท่ี คะแนนรวม ระดับ
1 99.90 AA
2 99.68 AA
3 98.42 AA

รำงวัลประกำศเกียรติคุณส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐท่ีมีผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA (95 คะแนนข้ึนไป)

อ ำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด   จ ำนวน 3 หน่วยงำน

ช่ือหน่วยงำน
องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห
องค์การบริหารส่วนต าบลเด่นราษฎร์
เทศบาลต าบลหนองฮี



ล ำดับท่ี คะแนนรวม ระดับ
1 99.65 AA
2 99.33 AA
3 98.84 AA
4 98.09 AAองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า

รำงวัลประกำศเกียรติคุณส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐท่ีมีผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA (95 คะแนนข้ึนไป)

อ ำเภอทุ่งเขำหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด   จ ำนวน 4 หน่วยงำน

ช่ือหน่วยงำน
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงงาม
องค์การบริหารส่วนต าบลมะบ้า
องค์การบริหารส่วนต าบลเทอดไทย


