
บนัทกึขอ้ความ 
สว่นราชการ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  

ที ่ ชร ๗๙๓๐๑/066            วนัที ่ 12 มีนาคม 2564   

เรื่อง ผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
 

เรียน  นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลแม่เจดยี์ 
 

1.เรื่องเดิมตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิ นงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน 
ป.ป.ช. ก าหนดเพ่ือเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านทุจริตและ
ประพฤติมิชอบซึ่งก าหนดให้ได้ร้อยละ 80 ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้น
ไป  ภายในปี พ.ศ.2565 ดังนั้น 

   

2.ข้อเท็จจริง  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ ในภาพรวมมีระดับคะแนน 81.81 จัดอยู่ในระดับ B ซึ่งผลการประเมินแบ่งตามตัวชี้วัด
พบว่าตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่มีระดับคะแนน 89.25 ส่วนตัวชี้วัดที่มี
คะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือตัวชี้วัดที่8 การปรับปรุงการท างานมีระดับคะแนน 75.92 ผลการประเมินจ านวน  10
ตัวชี้วัด มีระดับคะแนนต่ ากว่า 85.00 ส านักปลัดจึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นแนว
ทางการน าผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน โดยผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 1. จัดท าข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายไม่น าทรัพย์สินของหน่วยงานไปเป็น
ประโยชน์ส่วนตัว และจัดท าประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานให้
บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงาน 

 2. มีมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว(one stop service) 
การให้บริการโดยใช้ระบบ IT 
  3. จัดให้มีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
  4. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจ าปีให้ชัดเจนมากข้ึน 
  5. ให้กลุ่มองค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ผลการด าเนินการ 

 เพ่ือเป็นการยกระดับการด าเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในปีต่อไปจึง
ได้ด าเนินปรับปรุงข้อบกพร่องและพัฒนาแก้ไขในประเด็นรต่างๆดังนี้ 
  1.ด าเนินการออกประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของราชการปฏิบัติงาน 

2.ก าหนดช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น การ
จัดให้มีเว๊บบอร์บนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือการสื่อสารแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ส าหรับประชาชน 

3.จัดท ามาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการประชาชนส าหรับเว๊บไซค์ของหน่วยงาน ดังนี้ 
3.1) มีระบบ E-service ในการให้บริการประชาชนส าหรับบริการยืมหรือใช้ครุภัณฑ์ 
3.2) มีระบบจองคิวออนไลน์ ส าหรับการติดต่อราชการทุกส านัก/กอง 



3.3) มีระบบคิวอาโค้ดแบบสอบถามความพึงพอใจเพ่ืออ านวยความสะดวกและลดขั้นตอน
ส าหรับร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 

4.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตโดยการแต่งตั้งตัวแทนประชาคม
หมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 

 
        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

   
 

(ลงชื่อ) 
(นายณัฐวิทย์  เปลี่ยววิญญา) 

                                          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
 
- ข้อคดิเหน็ของหวัหนา้ส านกัปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบล 
    ............................................................................................................................. ......................................... 
    ............................................................................................................................. ......................................... 
 
 

   (ลงชื่อ) 
(นายคเชนทร์  ทิพย์ค า) 

   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการรักษาราชการแทน 
  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

 

 - ความคิดเหน็ของปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  
    ............................................................................................................................. ......................................... 
    ............................................................................................................................. ......................................... 
    ......................................................................... .............................................................................................  

 
 

                                           (ลงชื่อ) 
                                                   (นางสาวกฤษณา  นามวงศ์) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 
 

- ข้อพจิารณาสัง่การนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล 
        อนุมัติ      ไม่อนุมัติ           
    ............................................................................................................................. ......................................... 
    ......................................................................................................................................................................  
    ............................................................................................................................. ......................................... 
 
                                                    (ลงชื่อ) 

                (นายถวิล  ทานศิลา) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

  
 



 
 

 

                                ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 
เรื่อง ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

      ***************************** 
   ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) และได้ให้ความส าคัญกับนโยบายการ
ป้องกันแลพปราบปรามการทุจริต โดยให้ความส าคัญกับตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเนื่องจาก
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ข้อเสนอแนะให้หน่วยงานมีการสร้างความรับรู้แก่บุคคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ ในการขอยืมทรัพย์สินทั้งบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมี
กระบวนการในการอนุญาตที่ชัดเจนและมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่
ถูกต้องและสะดวกและมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องเพ่ือเผยแพร่
บุคลากรได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของ
หน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
   เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็น
กลไกในการป้องกันการทุจริตในการน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งมีข้อปฏิบัติใน
การขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  กรณีการยืม จึงก าหนดข้อ
ปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
                             1.การให้ยืมทรัพย์สินของทางราชการหรือน าพัสดุไปใช้ในกิจการใดๆ จะต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์ของราชการเท่านั้น ห้ามน าทรัพย์สินไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้ตามนัย 
ข้อ 208 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
          2.การยืมพัสดุให้ยืมท าหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผลความจ าเป็น
และสถานที่ท่ีจะน าพัสดุไปใช้และก าหนดเวลาที่ส่งคืน พร้อมระบุชื่อ ต าแหน่ง และหน่วยงานของผู้ยืมให้ชัดเจน 
   2.1 การยืมภายในสถานที่หน่วยงานเดียวกันให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่มี
อ านาจอนุมัติ เป็นผู้อนุมัติ 
   2.2 การให้บุคคลยืม 
   - ยืมใช้ภายในสถานที่หน่วยงานเดียวกันให้หัวหน้าส าหนักปลัด/ผู้อ านวยการกองของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้อนุมัติ 
   - ยืมใช้นอกสถานที่หน่วยงานจะต้องได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่เจดีย ์
   2.3 การให้บุคคลภายนอกยืมใช้ การยืมใช้ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
เท่านั้น และต้องได้อนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์เท่านั้น ตามนัยข้อ 208 ของระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 

 



3. การคืนพัสด ุ
       3.1 พัสดุประเภทใช้คงรูป การยืมพัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวรอายุการใช้งาน    
ยืมนาน ได้แก่ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา เป็นต้น ผู้ยืม
จะต้องน าพัสดุนั้นมาส่งคืนในสภาพที่ใช้การได้เรีบยบร้อย หากเกิดการช ารุดเสียหายหรือใช้การไม่ได้ หรือสูญ
หายไปผู้ยืมจัดการแก้ไข ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ผู้ยืมต้องรับผิดชอบชดใช้ตามหนังสือหรือข้อตกลงที่ก าหนด
ไว้ 
   3.2 พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง การยืมพัสดุที่มีลักษณะโดยสภาพเมื่อใช้งานแล้ว
สิ้นเปลืองหมดไปหรือไม่คงสภาพเดิมอีกต่อไป เช่น วัสดุส านักงาน เป็นต้น ผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุประเภท ชนิด 
และปริมาณเดียวกันส่งคืนผู้ยืมภายในระยะเวลาก าหนด หรือคืนเป็นเงินเท่ากับมูลค่าพัสดุที่ยืม 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 12 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 
 

    (นายถวิล   ทานศิลา) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


