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  ดวยปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่ม

จากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ.2565 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหม 

ที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับ การประเมินดัชนีการรับรู

การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมน อยกวารอยละ 85 ในป พ.ศ. 2564 ประกอบกับการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment-ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจตนารมณมุงหวัง ใหหนวยงาน ภาครัฐกลุมเปาหมายได      

รับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเอง และนําขอมูลผลการประเมิน รวมทั้งขอเสนอแนะไป

ปรับใชในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของ หนวยงาน ไดอยางเหมาะสม เพื่อแสดงใหเห็นถึงความพยายาม

ของหนวยงานภาครัฐในการขับเคลื่อน มาตรการเชิงบวก ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะทอนถึง

ความตั้งใจของหนวยงานในการ ยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให

เปนที่ประจักษตอสาธารณะ ท้ังในระดับชาติและระดับสากล  

รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ หนวยงาน 

ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบดวยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ไดแก (1) การปฏิบัติหนาที่ (2) การใชงบประมาณ 

(3) การใชอํานาจ (4) การใชทรัพยสินของราชการ (5) การแกไขปญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดําเนินงาน (7) 

ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทํางาน (9) การเปดเผยขอมูล และ (10) การปองกันการทุจริต

โดยประเมินผลจากการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal) การรับรู ของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวน

ไดสวนเสียภายนอก (External) และการเผยแพรขอมูล ที่เปนปจจุบัน บนเว็บไซตของหนวยงาน (Open Data) ซึ่งผล

คะแนนครั้งนี้จะสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติงานของหนวยงาน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2564  

งานนิติการ เทศบาลเมืองแมโจ หวังเปนอยางย่ิงวาจะเปนสวนหนึ่งในการชวยสนับสนุน สงเสริม 

และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส ในการดาํเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทุกหนวยงาน

ไดรวมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานภาครัฐภายใตกรอบธรรมาภิบาล และประการสําคัญ คือ ไดมี บทบาทในการ

ผลักดันกลไกในการปองกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะทอน ภาพลักษณเชิงบวก ใหกับหนวยงานภาครัฐ 

และสงผลตอการยกระดับคดัชนีการรับรู การทุจริต (Corruption Perception Index:CPI) ของประเทศไทยใหมี

อันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นตอไป 
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1. หลักการและเหตุผล 

 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนา 

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความ ตระหนัก ใหหนวย

งานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปจจุบันการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดถูกกำหนดเปนกลยุทธที่สำคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวย

การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือเปนการยกระดับใหเปนการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ของหนวยงานภาครัฐใหเปน “มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก”           

ที่หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศจะตองดำเนินการ โดยมุงหวังใหหนวยงาน ภาครัฐที่เขารับการประเมินไดรับทราบผล

การประเมินและแนวทางในการ พัฒนาและยกระดับหนวยงาน ในดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน         

ไดอยางเหมาะสม  

 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลเมืองแมโจ  

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลเมืองแมโจ โดยภาพรวมได

คะแนนเทากับรอยละ 92.00 คะแนน อยูในระดับ A 
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  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองแมโจ ตำบลหนองหาร 

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมไดคะแนน 92 คะแนน ซึ่งถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงานระดับ A เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบวา ตัวชี้วัดดานการปองกันการทุจริตไดคะแนน 100 คะแนน ซึ่งเปน

คะแนนที่สูงที่สุด  รองลงมาคือตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล 95 คะแนน  ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาที่ 92.84 คะแนน  

ตัวชี้วัดการใชอำนาจ 90.37 คะแนน  ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน 89.98คะแนน  ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการ

สื่อสาร 89.97 คะแนน  ตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต 88.55 คะแนน  ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงาน 86.76 

คะแนน  ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ 84.94 คะแนน ตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของราชการ 82.17 คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดนี้

ไดคะแนนต่ำที่สุด 

   

3. การวิเคราะหขอมูล 
  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสจําแนกตามดัชนีของเทศบาลเมืองแมโจ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่ต องพัฒนา 

ทั้งหมด 10 ตัวชี้วัดไวดังตอไปนี ้ 

3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนมากกวารอยละ 85) จำนวน 8 ตัวชี้วัด คือ  

   3.1.1 การปองกันการทุจริต ไดคะแนน 100.00 คะแนน  เปนคะแนนจากการประเมิน

การเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผยการดำเนินการตาง ๆ ของหนวยงานให

สาธารณชนไดรับทราบใน 2 ประเด็น คือ (๑) การดำเนินการปองกันการทุจริต ไดแก เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร 

การประเมินความเส่ียงเพ่ือการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรและแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

และ (๒) มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริตซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนจะสามารถแสดงถึงความ

พยายามของหนวยงานที่จะปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไมสามารถเกิดขึ้นได 

   3.1.2 การเปดเผยขอมูล ไดคะแนน 95.00 คะแนน  เปนคะแนนจากการเผยแพรขอมูล

บนเว็บไซตของหนวยงาน จะตองมีการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบัน  เพื่อเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานให

สาธารณชนทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (๑) ขอมูลพื้นฐาน ไดแก ขอมูลพ้ืนฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธ

ขอมูล (2) การบริหารงาน ไดแก แผนดำเนินการ การปฏิบัติงาน และการใหบริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ 

ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจำป และการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

และหลักเกณฑการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และ (5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การ

จัดการเรื่องรองเรียน การทุจริต และการเปดโอกาสใหเกิดการมสีวนรวม ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนที่เปน

ปจจุบัน จะแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหนวยงาน 
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   3.1.3 การปฏิบัติหนาที่ ไดคะแนน 92.84 คะแนน  เปนคะแนนจากการประเมินการ

รับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหนวยงานของตนเองในประเด็นที่เก่ียวของการ

ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงาน หรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว 

สะทอนใหเห็นวาเทศบาลเมืองแมโจไดมีการดำเนินงานที่เปนไปตามหลักการความโปรงใสและมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงาน แตอยางไรก็ดี เทศบาลเมืองแมโจก็จะตองใหความสำคัญมากขึ้นในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการ

ใหบริการแกผูมาติดตอท่ัวไปกับผูมาติดตอท่ีรูจักกันเปนสวนตัวอยางเทาเทียมกัน 
 

   3.1.4 การใชอำนาจ ไดคะแนน 90.37 คะแนน เปนคะแนนจากการประเมินการรับรู

ของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอำนาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่ เก่ียวของกับการ             

มอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงานการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหสิทธิประโยชนตาง ๆ ซึ่งจะตองเปนไปอยาง

เปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ เห็นไดวาบุคลากรภายในหนวยงานมีความเชื่อม่ันสูงตอการใชอำนาจของผูบังคับบัญชา

เก่ียวกับการมอบหมายงานอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ  

3.1.5 คุณภาพการดําเนินงาน ไดคะแนน 89.98 คะแนน เปนคะแนนจากการประเมิน

การรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของเทศบาลเมืองแมโจตอคุณภาพของการดําเนินงาน ใน

ประเด็นที่เก่ียวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว

อยางเครงครัด เห็นไดวา ประชาชน หรือผูรับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ การดําเนินงานของเทศบาลเมืองแมโจ

วายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและ ระยะเวลาที่กำหนดไวมีการใหขอมูลที่ชัดเจน แกผูรับบริการ ไมนําผลประโยชน

ของพวกพองอยูเหนือ ผลประโยชนสาธารณะ และไมมีการเรียกรับเงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่น 

3.1.6 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ไดคะแนน 89.97 คะแนน เปนคะแนนจากการประเมิน

การรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของ หนวยงาน ตอประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่

เก่ียวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตางๆ ตอสาธารณชน เห็นไดวาเทศบาลเมืองแมโจไดให 

ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดําเนินงานของหนวยงาน และขอมูลที่สาธารณชน ที่ควรรับทราบ รวมทั้งการ

จัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนได สวนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน 

การใชบริการไดหลากหลายชองทาง  

3.1.7 การแกไขปญหาการทุจริต ไดคะแนน 88.55 คะแนน เปนคะแนนจากการ

ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหา การทุจริตของหนวยงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับ

การใหความสําคัญของผู บริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง โดยเทศบาลเมืองแมโจ มีการจัดทํา

แผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตอยางเปนรูปธรรม 
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3.1.8  การปรับปรุงการทำงาน  ไดคะแนน 86.76 คะแนน  เปนคะแนนจากการ

ประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอประสิทธิภาพการสื่อสารใน

ประเด็นที่เก่ียวของกับคุณภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่  ซึ่งเทศบาลเมืองแมโจไดมีการปรับปรุงการใหบริการ การ

นำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงานเพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว และการสรางกระบวนการมีสวนรวมของภาค

ประชาชนเพ่ือการปรับปรุงการใหบริการ  

 

  3.2 จุดที่ตองพัฒนา (ตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนนนอยกวารอยละ 85) จำนวน 2 ตัวชี้วัด คือ 

3.2.1 การใชงบประมาณ  ไดคะแนน 84.94  คะแนน เปนคะแนนจากการประเมินการ

รับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดำเนินการตาง ๆ ของหนวยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการใชจายเงิน

งบประมาณ นับตั้งแตการจัดทําแผนการใชจาย งบประมาณประจําปและเผยแพร อยางโปรงใสไปจนถึงลักษณะการ

ใชจายงบประมาณของหนวยงานอยาง คุมคา เปนไปตามวัตถุประสงคและไมเอื้อประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง 

การเบิกจายเงินของบุคลากร ภายในเรื่องตาง ๆ เชน คาวัสดุอุปกรณหรือคาเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อ

จัดจางและการตรวจรับพัสดุ รวมถึงการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบ

ประมาณของหนวยงาน โดยจากคะแนนประเมินเห็นวา เทศบาลเมืองแมโจตองใหความสำคัญและเนนย้ำใหบุคลากร

ในหนวยงานรับทราบเรื่องการใชจายเงินงบประมาณของเทศบาลเมืองแมโจ รวมถึงตองมีการเปดโอกาสใหบุคลากร

ภายในมสีวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของเทศบาลเมืองแมโจดวย 

3.2.4 การใชทรัพยสินของราชการ  ไดคะแนน 82.17 คะแนน  เปนคะแนนจากการ

ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของทางราชการ ในประเด็น ที่เก่ียวของกับ

พฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนาทรัพยสินของราชการของหนวยงานไปเปนของตนเองหรือ นำไปใหผูอื่นและ

พฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหนวยงาน และการยืมโดย

บุคคลภายนอกหนวยงาน ซึ่งหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและ สะดวก จากคะแนนการ

ประเมินท่ีเห็นไดวามีระดับคะแนนท่ีต่ำกวาเกณฑ ดังน้ันเทศบาลเมืองแมโจควรจะมกีารจัดทำแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ

การใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง เพ่ือเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมถึงเทศบาลเมือง

แมโจ จะตองมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการของเทศบาลเมืองแมโจดวย เพ่ือใหไดคะแนน

เพ่ิมขึ้น และใหการใชทรัพยสินของทางราชการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

 



 
 

 

4. ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในปงบประมาณ พ.ศ.2565 
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วิธีการดำเนินการ 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 
การติดตามผล 

1.การสรางฐาน
แนวความคิดการใช
จายงบประมาณอยาง
สุจริตโปรงใส
ตรวจสอบได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1) สรางการรับรูเก่ียวกับ
แผนงบประมาณประจำป
ของหนวยงาน การใชจาย
งบประมาณประจำป ให
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ผูใตบังคบับัญชา อยาง
เครงครัด โดยจัดทำประกาศ
มาตรการ 
- มาตรการในการปองกัน
การขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตัวกับ
ผลประโยชนสวนรวม 
- มาตรการการปองกันการ
รับสินบน  
- มาตรการสงเสริมความ
โปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง 
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วิธีการดำเนินการ 

 
ผูรับผิดชอบ 

 
ระยะเวลา
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2. การสรางความ
โปรงใสการใช 
ทรัพยสินของ 
ราชการ 
 

 

(1) จัดทำแนวทางปฏิบัติ 
เก่ียวกับการใชทรัพยสิน 
ของราชการที่ถูกตอง 
(2) การจัดทำประกาศ 
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