
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำนำ 
 

 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจตนารมณ์มุ ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐ 
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูล ผลการประเมิน รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
รวมทั ้งสะท้อนถึงความตั ้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐ าน การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล          
(Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ ระดับสากล รายงานการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจาก
ตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) คุณภาพการดำเนินงาน (3) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (4) การใช้
อำนาจ (5) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (6) การใช้งบประมาณ (7) การปรับปรุงการทำงาน (8) การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่
ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี้    
จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการสำคัญ    
คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับ
หน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)      
ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งข้ึนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. หลักการและเหตุผล 
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื ่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งในและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ ที่สำคัญของยุทธศาสตร์  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผล
การประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้
อย่างเหมาะสม 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.89 คะแนน ซึ่งถือ
ว่าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน อยู่ในระดับ AA เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า    
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 100.00 รองลงมาคือ ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.26 ตัวชี้วัดที่ 7         
การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.22 ตัวชี้วัดที่ 3 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับ     
ร้อยละ 97.00 ตัวชี้วัดที่ 8 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.96 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.13 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.05 ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้
งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.52 และตัวชี ้ว ัดที ่ 5 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับ               
ร้อยละ 94.30 
  สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 100.00 คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผย
ข้อมูล และ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ส่วนจุดอ่อนที่หน่วยงานจะต้องควรปรับปรุงและพัฒนามากที่สุด คือ 
ตัวชี้วัดที่ 5 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้เท่ากับร้อยละ 94.30 และ ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้งบประมาณ ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 96.52 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามดัชนีของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดอ่อน 
  สำนักงานลูกเส ือแห่งชาติ ได้คะแนนสูงกว่าร ้อยละ 85 ตามเกณฑ์มาตรฐานที ่สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดไว้ตามเกณฑ์มาตรฐานต้องได้
คะแนนมากกว่าร้อยละ 85 จำนวน 10 ตัวชี้วัด ซึ่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้ระดับผลการประเมินอยู่ช่วงระหว่าง
คะแนน 95.00 – 100 อยู่ในระดับ AA หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์
การประเมิน ITA โดยสามารถบรรลุความสำเร็จในการเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่
หน่วยงานอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้ อาจมีรายละเอียดบางตัวชี้วัดที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญในการกำกับดูแล หรือส่งเสริมการ
ทำงานอกีเพียงเล็กน้อยเพ่ือยกระดับคุณภาพในการดำเนินงานเพ่ิมข้ึน 
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โดยมี 2 ประเด็นหลัก คือ (1) การใช้ทรัพย์สินของราชการ เนื่องจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ        
อยู่ในระหว่างการย้ายสถานที่ทำการจากอาคารศาลาวชิราวุธ มายังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาฯ จึงทำให้การ
ใช้ทรัพย์สินของราชการยังไม่ความคล่องตัว ประกอบกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19 แพร่ระบาดจึงทำให้พนักงาน
และเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการ Work From Home จึงต้องมีมาตรการในการใช้ทรัพย์สินของราชการ (2) การใช้
งบประมาณ ซึ่งเกิดสถานการณ์ไวรัส COVID-19 แพร่ระบาด จึงทำให้ต้องนำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID-19 มาใช้ โดยต้องชะลอการจัดกิจกรรมในบุคคลจำนวนมาก เช่น การประชุม การสัมมนา หรือการ
จัดการฝึกอบรม เป็นต้น จึงทำให้การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงานประจำปี หรอืต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนงาน
เพ่ือให้เข้าสถานการณ์ดังกล่าว 

4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
  จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจำปี 2564” พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติจาก 3 แบบวัด  คือ แบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จำนวนทั ้งสิ ้น 10 ตัวชี ้ว ัด ซึ ่งทั ้ง 3 แบบวัดที ่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย                         
(85 คะแนนขึ้นไป) สะท้อนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด  และคำนึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ  e-service                  
ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ายต่อการเข้าถึง ทั้งนี้ ยังมีจุดที่เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง เพ่ือให้หน่วยงานจะ
สามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานที่นำมาสู่ความเชื่อมั่นศรัทธา และสร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มาก
ยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต คือ 

1) เพิ่มการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  

2) ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
3) พัฒนากระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา          

อย่างเป็นธรรม 
4) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี ่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ

หน่วยงานให้มากขึ้น 
5) ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงาน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อท่ัวๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่

รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 
6) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง

พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 
7) ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามตำแหน่งจาก ผู้บังคับบัญชาอย่างธรรม 
8) ส่งเสริมให้หน่วยงานเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพ่ิมการ

ให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 
9) ถึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน การให้ความสำคัญกับงาน

มากกว่าธุรส่วนตัว และความพร้อมรับผิดชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรในหน่วยงานมากข้ึน 
10) สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการการ

ทุจริต ตลอดจนปกป้องผู้กระทำการร้องเรียน โดยหากพบการทุจริตในหน่วยงาน 
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11) เพิ่มกลไกกำกับหน่วยงาน โดยให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา พัสดุ และการตรวจรับพัสดุที่
โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

12) เพิ ่มการกำกับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรใน
หน่วยงานต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 

13) ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ่มช่องทางที่หลากหลาย
มากขึ้น 
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