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คํานํา 

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ  (สาํนักงาน  ป.ป.ช.)               
ได้พัฒนาเคร่ืองมือการประเมินเชิงบวก  เพ่ือเป็นมาตรฐานการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้าง
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคณุธรรม  โดยให้ช่ือว่า   “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลโชคชัย ให้บรรลุเป้าหมายและตัวช้ีวัดตามแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งกําหนดให้ได้รอ้ยละ 80                
ของหน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมินจะต้องมีผลคะแนน 85  คะแนนข้ึนไป   ภายในปี พ.ศ. 2565   

ดังน้ัน เทศบาลตําบลโชคชัย  จึงได้ดําเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของหน่วยงานเพ่ือการยกระดับการดําเนินงานในด้านการคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
 
          เทศบาลตําบลโชคชัย 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
      สารบรรณ 
 หัวข้อ                หน้า 
 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส      1 
 ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    2 
 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  3 
 ข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการแก้ไข        4 
 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  5 
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กรอบการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)   

 
1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA) 

ประกอบด้วย   10  ตัวช้ีวัด  และมีเครื่องมือในการประเมิน 3  เครื่องมือ  โดยสรุปดังน้ี 
เครื่องมือ ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย
เสียภายใน 

ตัวช้ีวัดที่ 1  การปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 30 
ตัวช้ีวัดที่ 2  การใช้งบประมาณ 
ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อํานาจ 
ตัวช้ีวัดที่ 4  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก 

ตัวช้ีวัดที่ 6 คณุภาพการดําเนินงาน ร้อยละ 30 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน  

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ  

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ร้อยละ 40 
ตัวช้ีวัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต 

 
2. กําหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA  ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับ 

ระดับผลการประเมิน  โดยจําแนกออกเป็น  7 ระดับ  ดังน้ี 
 

คะแนน ระดับ 
95.00 - 100.00 AA 
85.00 - 94.99 A 
75.00 - 84.99 B 
65.00 - 74.99 C 
55.00 - 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 
0 – 49.99 F 
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ผลการประเมินภาพรวม ITA  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
เทศบาลตําบลโชคชัย   อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
แบบวัดการรบัรู้ของผู้มีส่วนได้เสยีภายใน 

(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 
ตัวชี้วัด ผลคะแนน 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 99.05 
2. การใช้งบประมาณ 98.18 
3. การใช้อํานาจ 99.05 
4. การใช้ทรัพย์สนิทางราชการ 98.10 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 100 

แบบวัดการรบัรู้ของผู้มีส่วนได้เสยีภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

6. คุณภาพการดําเนินงาน 95.33 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 96.54 
8. การปรับปรุงระบบการทํางาน 94.11 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

      9. การเปิดเผยข้อมูล 97.78 
    10.  การป้องกันการทุจริต 93.75 
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การวิเคราะหผ์ลการประเมินภาพรวม  ITA  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

เทศบาลตําบลโชคชัย  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   
ของเทศบาลตําบลโชคชัย  ได้คะแนนรวม  96.56  คะแนน  อยู่ในระดับ AA                                         

2.  คะแนนสูงสุดรายตัวช้ีวัด  
1.  การแก้ไขปัญหาการทุจริต   100  คะแนน 
2.  การปฏิบัติหน้าที่    99.05 คะแนน 
3. การใช้อํานาจ     99.05 คะแนน 
4. การใช้งบประมาณ    98.18 คะแนน 
5. การใช้ทรัพย์สนิของทางราชการ   98.10 คะแนน 
6. การเปิดเผยข้อมูล    97.78 คะแนน 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร    96.54 คะแนน 
8. คุณภาพการดําเนินงาน    95.33 คะแนน 
9. การปรับปรุงการทํางาน    94.11 คะแนน 
10. การป้องกันการทุจริต    93.75 คะแนน 

 

3.  ข้อเสนอแนะ  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
เทศบาลตําบลโชคชัย  ได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  ประจําปี  2564   จํานวน  96.56  คะแนน   จากคะแนนเต็ม  100  คะแนน 
โดยมีผลการประเมินระดับ  AA  หมายถึง  หน่วยงานสามารถดําเนินการได้ครบถ้วนตามตัวช้ีวัด
และหลักเกณฑ์การประเมิน  ITA  โดยสามารถบรรลุความสําเร็จในการเป็นหน่วยงานต้นแบบ
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่หน่วยงานอ่ืนๆ  ได้  ทั้งน้ี  อาจมีรายละเอียดบางตัวช้ีวัดที่
จําเป็นต้องให้ความสําคัญในการกํากับดูแล  หรือส่งเสริมการทํางานอีกเพียงเล็กน้อยเพ่ือยกระดับ
คุณภาพในการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น  คาดหมายได้ว่า  หากหน่วยงานยังมีกลไกการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง  หน่วยงานจะสามารถสร้างผลสมัฤทธ์ิในการดําเนินงานที่นํามาสู่ความเช่ือมั่นศรัทธาและ
สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากย่ิงขึ้นต่อไปในอนาคต ทั้งน้ี  ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย
หรือบริหารจัดการให้ดีย่ิงขึ้น  ได้แก่         

1. แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 

2. แสดงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
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ข้อบกพร่องทีต้่องได้รับการแก้ไขปรับปรุง 
 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (Open Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
 ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
   ข้อบกพร่อง 
   ข้อ O6 กฎหมายที่เก่ียวข้อง   
   การแก้ไขปรับปรุง 

  เทศบาลตําบลโชคชัย  ต้องรวบรวมกฎหมายที่เก่ียวข้องในการดําเนินงานและ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบทางเว็ปไซต์เทศบาลตําบลโชคชัย 
ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันกรทุจริต   
  ข้อบกพร่อง 

             ข้อ O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
การแก้ไขปรับปรุง 
เทศบาลตําบลโชคชัย ต้องจัดกิจกรรมหรือการดําเนินการอ่ืนๆ  ที่แสดงถึงการ

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน   มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงาน                       
อย่างซื่อสัตย์สุจริต และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบทางเว็ปไซต์เทศบาลตําบลโชคชัย       
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส 
                ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จากการประชุมคณะทํางานเพ่ือสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลโชคชัย  เมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ์  2565  คณะทํางานได้ร่วมกันพิจารณา
ข้อบกพร่องของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และกําหนดแนว
ทางการแก้ไข ดังน้ี 

 

ข้อบกพร่อง แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

การติดตามผล 

1.การเปิดเผยขอ้กฎหมาย            
ที่เกีย่วขอ้งกับการดําเนินงานหรือ
การปฏิบัตงิาน 
(ตัวชี้วดัที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ข้อ 
O6) 

1.รวบรวมระเบียบ 
กฎหมาย ทีเ่กี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานหรือปฏิบัติงาน 
2. เผยแพร่ระเบียบ 
กฎหมาย ทีเ่กี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานหรือปฏิบัติงาน 
ในเว็บไซตข์องเทศบาลฯ 
 

งานนิติการ 
 

ก.พ. – มี.ค. 65 รายงานผลการ
ดําเนินการให้
ผู้บังคับบัญชา
ทราบภายใน 
วันที่ 30 มีนาคม 
2565 

2.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าทีข่องเทศบาลฯ มีทัศนคติ 
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต มจีิตสํานึกทีด่ี
รับผิดชอบต่อหน้าที ่
(ตัวชี้วดัที่ 10 การป้องกันการทจุริต  
ข้อ O 38) 

1.จดักิจกรรมประชุม ชี้แจง
ให้ความรูเ้กี่ยวกับ ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ย
การให้หรือการรับของขวัญ
ของเจ้าหน้าที่ของรฐั            
พ.ศ. 2544  และประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาติ  เรื่องหลักเกณฑ์
การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้า
พนักงานของรัฐ  
พ.ศ. 2563 เพื่อขับเคล่ือน
นโยบาย NO Gift Policy  
อันจะส่งผลให้พนักงาน
เทศบาล  มีทัศนคติ และ
ค่านิยมในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต 
 

งานนิติการ ก.พ. – มี.ค. 65 รายงานผลการ
ดําเนินการให้
ผู้บังคับบัญชา
ทราบภายใน 
วันที่ 30 มีนาคม 
2565 
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ข้อบกพร่อง แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

การติดตามผล 

2.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าทีข่องเทศบาลฯ มีทัศนคติ 
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต มจีิตสํานึกทีด่ี
รับผิดชอบต่อหน้าที ่
(ตัวชี้วดัที่ 10 การป้องกันการทจุริต  
ข้อ O 38) 

2 จัดทํามาตรการป้องกัน      
การรับสินบนและมาตรการ
ป้องกันการขัดกนัระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลให้เป็นไป    
ตามหลักธรรมาภิบาล 
ปลอดจากทุจรติ ซึ่งจะเป็น
การเสริมสร้างวฒันธรรม
องค์กรใหเ้จ้าหน้าที่ของ
เทศบาลตําบลโชคชัย           
มีทัศนคติ ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต  
 

งานนิติการ ก.พ. – มี.ค. 65 รายงานผลการ
ดําเนินการให้
ผู้บังคับบัญชา
ทราบภายใน 
วันที่ 30 มีนาคม 
2565 






















