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บทวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. เหตุผลความเป็นมา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานปลัดกระทวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละ
90.88 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่ งใสในระดับสูงมาก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (ITA) ประกอบไปด้ ว ย 10 ตั ว ชี้ วั ด ดั ง นี้ 1) การเปิ ด เผยข้ อ มู ล
2) การป้องกันการทุจริต 3) การปฏิบัติหน้าที่ 4) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 5) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
6) คุณภาพการดาเนินงาน 7) การใช้อานาจ 8) การใช้งบประมาณ 9) การปรับปรุงระบบการทางาน และ
10) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสานักงานปลัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่าตัวชี้ วัดที่มีคะแนน
สูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูลได้คะแนนร้อยละ 100 และตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่าสุด คือ ตัวชี้วัด ที่
10 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนร้อยละ 81.41 โดยสรุปแต่ละตัวชี้วัดได้คะแนน ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตัวชี้วัด
การเปิดเผยข้อมูล
การป้องกันการทุจริต

คะแนน
100
100
การปฏิบัตหิ น้าที่
90.35
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
87.29
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
86.38
คุณภาพการดาเนินงาน
85.07
การใช้อานาจ
84.89
การใช้งบประมาณ
82.55
การปรับปรุงระบบการทางาน
81.46
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
81.41
ที่มา : การประเมิน ITA ของสานักงาน ป.ป.ช.

ดังนั้น เพื่อให้การยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในปีถัด ไปให้ดีขึ้น
จึงจาเป็นต้องพิจารณาประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนก่อน ซึ่งจากตารางผล
คะแนนข้างต้น จะเห็ น ได้ว่าตัว ชี้วัดที่ 10 : เรื่องการใช้ทรัพย์สิ นของทางราชการได้คะแนนน้อยที่สุ ด คือ
ได้คะแนนร้อยละ 81.41 จึงจาเป็นต้องแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนนี้ให้หมดไป ดังนั้นเพื่ อแก้ไข
ปัญหาข้อบกพร่องในส่วนของตัวชี้วัด ปรับปรุงตัวชี้วัด ที่ 10 : การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่
เกี่ยวกับการนาทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองหรือนาไปให้ผู้อื่น รวมทั้งการขอยืมทรั พย์สินของ
ทางราชการทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงานจึงจาเป็นต้องมี
ความโปร่งใสและมีกระบวนการในการอนุญาตที่ชัดเจน สะดวก และมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิ น

-3 ของทางราชการที่ถูกต้อง พร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรภายในสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยให้มีการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ของ
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์มากที่สุด เพื่อ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความโปร่งใสและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้ างแนวปฏิบั ติเกี่ยวการใช้ทรั พย์สิ น ของทางราชการให้ เป็น แนวปฏิบัติส าหรั บ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ของข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่
ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
2) เพื่อกาหนดขั้นตอนการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ขั้นตอนการยืม การส่งคืน
ที่ถูกต้อง อย่างเป็นระบบภายในสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3) สร้างมาตรการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของสานักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3. รายงานผลการประเมิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เฉพาะตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่าสุด)
รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากป.ป.ช. พบว่าตัวชี้วัดที่
10 : การใช้ทรั พย์ สิ น ของทางราชการ เป็ นตัว ชี้วัดที่ได้คะแนนต่าสุ ด โดยได้คะแนนรวมร้อยละ 81.41
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หัวข้อประเมิน
1. บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการเอาทรัพย์สินของ
ทางราชการไปเป็นของส่วนตัวหรือนาไปให้กลุ่มหรือพวก
พ้อง มากน้อยเพียงใด
2. ขั้ น ตอนการขออนุ ญ าตเพื่ อ ยื ม ทรั พ ย์ สิ น ของทาง
ราชการไปใช้ ป ฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยงานของท่ า นมี ค วาม
สะดวก มากน้อยเพียงใด
3. กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไป
ปฏิ บั ติ ง าน บุ ค ลาการในหน่ ว ยงานของท่ า นมี ก ารขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
4. บุคลากรภายนอก หรือภาคเอกชน มีการนาเอา
ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่าง
ถูกต้องจากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด
5. ท่านรู้แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานท่าน เกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
6. หน่วยงานของท่านมีการกากับดูแลและตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อป้องกันมิให้มีการนาไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

น้อยที่สุด/
ไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

คะแนนที่
ได้

76.92

15.38

5.13

2.56

88.92

2.56

17.95

46.15

33.33

70.18

0.00

5.13

41.03

53.85

83.03

92.31

7.69

0.00

0.00

97.46

0.00

15.38

48.72

35.90

73.62

2.56

15.38

35.90

46.15

75.28

ที่มา : การประเมิน ITA ของสานักงาน ป.ป.ช.

-4 จากข้อมูลในตารางดังกล่าวพบว่าคะแนนที่ได้น้อย คือ ประเด็นข้อคาถามที่ 2 : ขั้นตอนการ
ขออนุญาตเพื่อยืมทรั พย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านมีความสะดวกมากน้ อย
เพียงใด ได้คะแนนร้อยละ 70.18 ข้อคาถามที่ 5: ท่านรู้แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานท่าน เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด ได้คะแนนร้อยละ 73.62 และข้อคาถามที่ 6 : หน่วยงาน
ของท่านมีการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อป้องกันมิให้มีการนาไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด ได้คะแนนร้อยละ 75.28 สะท้อนให้เห็นว่าการดาเนินงาน
ที่เกี่ย วข้องยั งขาดการวางแผนการใช้ ทรั พ ย์สิ นของทางราชการอย่า งเป็ นระบบ ทาให้ เกิด ปัญ หาในการ
ดาเนินงานและประชาสัมพันธ์ให้เกิดความตระหนักแก่บุคลากรภายในสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมได้รับทราบและถือปฏิบัติยังไม่เพียงพอและทั่วถึง ทาให้บุคลากรมีการรับรู้หรือความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ/หลักเกณฑ์การปฏิบัติของการใช้ทรัพย์สินของทางราชการมีความคาดเคลื่อนหรือมีความ
เข้าใจไม่ตรงกัน ส่งผลให้การถือปฏิบัติไม่ครบถ้วน ถูกต้องตามหลักการบริหารทรัพย์สินหรือแนวปฏิบัติที่
กาหนดไว้ ประกอบกับบุคลากรที่ทาหน้าที่มีจานวนน้อย การกากับดูแลและตรวจสอบจึงต้องใช้เวลา ซึ่งได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าหากมีการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว จะสามารถทาให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น เกิดความคุ้มค่า ส่งผลดีต่อทางราชการโดยรวม
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การแก้ ไ ขปั ญ หาข้ อ บกพร่ อ งดั ง กล่ า วให้ ห มดไปและเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การ
ดาเนินงานให้ดีขึ้นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงมีความจาเป็นอย่างเร่งด่วนในการออกมาตรการข้อปฏิบัติ
เพื่อขับเคลื่อนโดยกาหนดผู้รับผิดชอบ การกาหนดขั้นตอน วิธีปฏิบัติ การกาหนดแนวทางการกากับติด ตาม
และการรายงานผลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงานมีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

