
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้พัฒนำ
เครื่องมือ “กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)” เพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำม
ตระหนักให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ใช้เกณฑ์กำรประเมินที่สนับสนุนต่อกำรยกระดับค่ำคะแนนดัชนีรับรู้กำรทุจริต 
(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยให้เป็นรูปธรรม ซึ่ งเป็นกำรเชื่อมโยงเกณฑ์ 
กำรประเมินเดิมกับเครื่องมืออ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกณฑ์กำรประเมินมีควำมครอบคลุมมิติต่ำง ๆ ในด้ำนคุณธรรม 
ควำมโปร่งใส และกำรป้องกันกำรทุจริต อันจะน ำไปสู่กำรยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CPI) ของ
ประเทศไทยให้สูงขึ้นได้ในระยะยำว โดยมีตัวชี้วัดทั้ งสิ้น ๑๐ ตัวชี้วัด ผ่ำนเครื่องมือกำรประเมิน ๓ เครื่องมือ 
ที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity 
and Transparency Assessment: IIT) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity 
and Transparency Assessment: EIT) และแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment: OIT) 
 

๒. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 ในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี  
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้คะแนนหน่วยงำนในภำพรวม ๘๗.๓๙ คะแนน 
ซึ่งผลกำรประเมินจัดอยู่ในระดับ A โดยคะแนนอยู่ในล ำดับที่ ๒ เมื่อเทียบกับองค์กรอิสระอ่ืน หำกเปรียบเทียบ
ระหว่ำงองค์กรอิสระ จ ำนวน ๕ องค์กร ซ่ึงเรียงล ำดับคะแนนที่ได้รับจำกมำกท่ีสุดไปน้อยที่สุดได้ดังนี้ 

๑) ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ๘๙.๙๖ คะแนน 
๒) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ๘๗.๓๙ คะแนน 
๓) ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ๘๗.๒๓ คะแนน 
๔) ส ำนักงำน ป.ป.ช.  ๘๖.๔๕ คะแนน 
๕) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน ๘๑.๙๘ คะแนน 
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 ส ำหรับผลคะแนนรำยตัวชี้วัด จำกแบบส ำรวจ ๓ ประเภท ได้แก่ แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภำยใน (IIT) แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) และแบบตรวจกำรเปิดเผย
ข้อมูลสำธำรณะ (OIT) รวมทั้งสิ้น ๑๐ ตัวชี้วัด มีรำยละเอียดดังนี้ 

แบบ 
ตัวช้ีวัด 

ภาพรวมระดับประเทศ ภาพรวมองค์กรอิสระ สนง.กกต. 
ส ารวจ ผลคะแนน ล าดับ

คะแนน 
ผลคะแนน ล าดับ

คะแนน 
ผลคะแนน ล าดับ

คะแนน 

IIT 

๑. กำรปฏิบัติหน้ำที่ ๘๘.๗๒ ๑ ๘๗.๒๐ ๓ ๘๘.๐๖ ๔ 
๒. กำรใช้งบประมำณ  ๗๙.๙๑ ๓ ๗๕.๙๗ ๙ ๗๖.๙๑ ๙ 
๓. กำรใช้อ ำนำจ ๘๒.๖๖ ๒ ๗๘.๑๑ ๖ ๗๗.๓๔ ๗ 
๔. กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร ๗๘.๒๑ ๖ ๗๙.๐๔ ๕ ๗๗.๒๘ ๘ 
๕. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ๗๙.๒๔ ๔ ๗๔.๓๔ ๑๐ ๗๓.๑๖ ๑๐ 

EIT 
๖. คุณภำพกำรด ำเนินงำน ๗๙.๖๐ ๕ ๘๕.๑๐ ๔ ๘๘.๙๑ ๓ 
๗. ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ๗๗.๗๔ ๗ ๗๖.๗๗ ๘ ๘๐.๖๕ ๕ 
๘. กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน ๗๔.๗๒ ๘ ๗๗.๓๕ ๗ ๗๘.๖๘ ๖ 

OIT 
๙. กำรเปิดเผยข้อมูล ๕๒.๗๐ ๙ ๙๙.๐๐ ๑ ๙๕.๐๐ ๒ 
๑๐. กำรป้องกันกำรทุจริต ๔๒.๓๔ ๑๐ ๙๗.๕๐ ๒ ๑๐๐ ๑ 

  

 เมื่อพิจำรณำระดับคะแนนทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัดแล้ว ตัวชี้วัดที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง          
ได้คะแนนมำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ ๙๕ (ระดับ AA) มี ๒ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมำกกว่ำร้อยละ ๘๕    
(ระดับ A) มีจ ำนวน ๒ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมำกกว่ำร้อยละ ๗๕ (ระดับ B) มีจ ำนวน ๕ ตัวชี้วัด
ส ำหรับที่เหลืออีก ๑ ตัวชี้วัดได้คะแนนมำกกว่ำร้อยละ ๖๕ แต่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๕ (ระดับ C) โดยสรุปแล้ว 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้คะแนนตัวชี้วัดที่ ๑๐ กำรป้องกันกำรทุจริต สูงสุดอยู่ที่ ๑๐๐ คะแนน 
ซ่ึงถือเป็นจุดแข็งของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง รองลงมำคือตัวชี้วัดที่ ๙ กำรเปิดเผยข้อมูล ได้ ๙๕ 
คะแนน ส่วนประเด็นที่จะต้องปรับปรุงพัฒนำเนื่องจำกได้คะแนนต่ ำสุดคือตัวชี้วัดที่ ๕ กำรแก้ไขปัญหำ 
กำรทุจริต ได้ ๗๓.๑๖ คะแนน และตัวชี้วัดที่ ๒ กำรใช้งบประมำณ ได้ ๗๖.๙๑ คะแนน  

 

๓. การวิเคราะห์ผลการประเมิน 
 จำกกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร           
กำรเลือกตั้ง มีรำยละเอียดกำรวิเครำะห์จ ำแนกตำมตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่ต้องมีกำร
ปรับปรุง พัฒนำดังนี้ 
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 ๓.๑  จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป) 
  ๑) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ กำรป้องกันกำรทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งเป็นคะแนน
จำกกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลนโยบำยและกำรด ำเนินงำน
ต่ำงๆ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  ให้สำธำรณชนได้รับทรำบใน ๒ ประเด็นเกี่ยวกับ 
กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต และมำตรกำรภำยในเพ่ือป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ ประกำศเจตจ ำนงสุจริต
ของผู้บริหำร กำรประเมินควำมเสี่ยงและจัดกำรควำมเสี่ยงเพ่ือป้องกันกำรทุจริต กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต และมำตรกำรภำยในเพ่ือส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริต เป็นต้น 
ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้น แสดงถึงควำมมุ่งมั่นในกำรป้องกันกำรทุจริต ในหน่วยงำนให้ลดน้อยลง
หรือไม่สำมำรถเกิดขึ้นได ้
  ๒) ตัวชี้วัดที่ ๙ กำรเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ ๙๕ ซึ่งเป็นคะแนนจำกกำร
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลกำรด ำเนินงำนต่ำง  ๆ ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ให้สำธำรณชนได้รับทรำบใน ๕ ประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐำน กำรบริหำรงำน  
กำรบริหำรงบประมำณ กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และกำรส่งเสริมควำมโปร่งใส ได้แก่ ข้อมูล
พ้ืนฐำน/ โครงสร้ำงขององค์กร แผนยุทธศำสตร์ แผนกำรด ำเนินงำน แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ข้อมูล  
กำรติดต่อ ข่ำวประชำสัมพันธ์ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น เป็นต้น ซึ่งกำร
เผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้น แสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำน 
 ๓.๒ จุดที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๗๕) 
  - ตัวชี้วัดที่ ๕ กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ ๗๓.๑๖ คะแนน   
ซึ่งเป็นคะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของ
หน่วยงำนใน ๖ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนที่มีต่อกำรให้ควำมส ำคัญของ
ผู้บริหำรสูงสุดในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงจริงจัง ซึ่งหน่วยงำนควรที่จะต้องทบทวนนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับ
กำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ และจัดท ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม  
กำรทุจริตของหน่วยงำน เพ่ือให้เกิดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมไปถึงกำรประเมินเกี่ยวกับ
ประสิทธิภำพกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของหน่วยงำนที่จะต้องท ำให้กำรทุจริตในหน่วยงำนลดลงหรือไม่มีเลย 
และที่ส ำคัญคือ ต้องสร้ำงควำมรับรู้ ให้บุคลำกรภำยในได้รับทรำบนโยบำยและกำรด ำเนินกำรต่ำง  ๆ 
ตำมนโยบำยด้วย รวมทั้งต้องสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้บุคลำกรภำยใน ในกำรร้องเรียนเมื่อพบเห็นกำรทุจริตภำยใน
หน่วยงำน นอกจำกนี้ หน่วยงำนจะต้องมีกระบวนกำรเฝ้ำระวัง ตรวจสอบกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน รวมถึง
กำรน ำผลกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบทั้งจำกภำยในและภำยนอกหน่วยงำนไปปรับปรุงกำรท ำงำน 
เพ่ือป้องกันกำรทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นด้วย 
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 ๓.๓ จุดที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ควรพัฒนาเป็นล าดับถัดมา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๘๐) 
  - ตัวชี้วัดที่ ๒ กำรใช้งบประมำณ โดยรวมได้คะแนน ๗๖.๙๑ คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนจำก 
กำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ของหน่วยงำนตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ นับตั้งแต่กำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี และเผยแพร่
อย่ำงโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนอย่ำงคุ้มค่ำ เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์  
และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง กำรเบิกจ่ำยเงินของบุคลำกรภำยใน ในเรื่องต่ำง ๆ เช่น ค่ำท ำกำร
ล่วงเวลำ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ หรือค่ำเดินทำง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรตรวจรับพัสดุด้วย 
นอกจำกนี้ ยังต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของหน่วยงำนตนเองได้ 
  

๔. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 ๔.๑  ผลการประเมินตามแบบส ารวจผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) 
  หน่วยงำนมีผลคะแนน IIT อยู่ในระดับดี (Good) ได้คะแนนเฉลี่ย ๗๘.๕๕ คะแนน บ่งชี้ให้   
เห็นว่ำหน่วยงำนมีแนวโน้มกำรด ำเนินงำนที่เป็นไปตำมหลักกำรควำมโปร่งใสและมีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน 
โดยบุคลำกรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดงควำมไว้วำงใจที่มีต่อกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรที่มุ่งสู่กำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงมีประสิทธิผล อย่ำงไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นกำรพัฒนำส ำหรับหน่วยงำนที่ได้
คะแนนในระดับดี คือ ๑) ควรปฏิบัติงำน/ ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อทุกคนอย่ำงเท่ำเทียม ๒) กำรสร้ำงกำรรับรู้
เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ๓) เปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำน มีส่วนร่วมใน
กำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ๔) จัดให้มีช่องทำงเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในสำมำรถแจ้งเบำะแส
อันควรสงสัย โดยมีมำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษำไว้เป็นควำมลับ 
 ๔.๒  ผลการประเมินตามแบบส ารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) 
  หน่วยงำนมีคะแนนอยู่ในระดับดี  (Good) ได้คะแนนเฉลี่ย ๘๒.๗๕ คะแนน ชี้ให้เห็นว่ำ
ประชำชนหรือผู้รับบริกำรมีควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนว่ำยึดหลักตำมมำตรฐำน 
ขั้นตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ โดยมีกำรให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่น ำ
ผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สำธำรณะ และไม่พบว่ำมีกำรเรียกรับสินบน ทั้งที่เป็นเงิน 
ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่อำจค ำนวณเป็นเงินได้ อย่ำงไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นกำรพัฒนำส ำหรับ
หน่วยงำนที่ได้คะแนนในระดับดี โดยควรด ำเนินกำรอย่ำงเข้มข้นมำกขึ้น คือ ควรมีกำรเผยแพร่ผลงำนหรือ
ข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำงชัดเจน รองลงมำคือกำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนที่เข้ำถึงง่ำย 
ไม่ซับซ้อนและมีช่องทำงหลำกหลำย นอกจำกนี้ ควรพัฒนำกำรด ำเนินงำน/ กำรให้บริกำรของหน่วยงำน    
โดยเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำไปมีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 
กำรบริกำรให้เกิดควำมโปร่งใส ปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำรท ำงำนให้ดีขึ้น 
 
 
 



-๕- 
 
 ๔.๓ ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) 
  หน่วยงำนมีคะแนนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม (Excellence) ได้คะแนนเฉลี่ย ๙๗.๕ คะแนน โดยมี
กำรวำงระบบที่มีควำมเป็นเลิศเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบอย่ำงเป็น
ปัจจุบัน ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้ำงต้นทั้งหมดแสดงถึงควำมพยำยำมของหน่วยงำนที่จะป้องกัน  
กำรทุจริตในหน่วยงำนให้ลดน้อยลงหรือไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้ ท ำให้โดยภำพรวมแล้ว หน่วยงำนสำมำรถเป็น 
“ต้นแบบ” ในกำรด ำเนินงำนในด้ำนควำมโปร่งใสแก้ส่วนรำชกำรอ่ืน ๆ ได ้
 

๕. มีมาตรการเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมฯ ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นแนวทำงสู่กำรก ำหนดมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนให้ดีขึ้น โดยมีแนวทำง ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ  
และรำยละเอียดต่ำง ๆ ดังนี้ 
 

มาตรการ 
แผนการด าเนนิงาน/ กิจกรรม 

และข้ันตอนการปฏิบัติ 
ส่วนงาน      

ที่รับผิดชอบ 
การก ากับ
ติดตาม 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

๑. แผนป้องกัน 
    กำรทุจริต 

- ประกำศเจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 
- จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม 
   กำรทุจริต 
- จัดท ำมำตรกำรหรือแนวทำงป้องกัน 
   กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน 
   กับผลประโยชน์ส่วนรวม 

ฝกท. สบท. 
ฝวน. สบค. 

 
ฝวน. สบค. 

 
 

รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ
และสรุปผล

หลังสิ้น
ปีงบประมำณ 

 

๒. เสริมสร้ำง 
    ควำมรู้ควำม 
    เข้ำใจในกำร 
    ป้องกัน 
    กำรทุจริต 

- จัดประชุมหรืออบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับ 
   กำรป้องกันกำรทุจริตและส่งเสริม 
   คุณธรรม จริยธรรมในองค์กร 
-  มีหนังสือเวียนซักซ้อมควำมเข้ำใจ 
   เกี่ยวกับขั้นตอนกำรขอเบิกหรือยืม 
   ทรัพย์สินของหน่วยงำนไปใช้ในกำร 
   ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง พร้อมทั้งมี 
   แบบฟอร์มในกำรขอใช้ให้ดำวน์โหลดได้ 

สพบ./สบค. 
 
 

ฝพด. สกค. 

รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ
และสรุปผล

หลังสิ้น
ปีงบประมำณ 

- บุคลำกรมีควำม 
  ตระหนักรู้ 
 
- บุคลำกรมีควำม 
  เข้ำใจในแนวปฏิบัต ิ
  และข้ันตอน 
  ในกำรปฏิบัติ 
  ได้ถูกต้อง 

๓. สร้ำงกำรรับรู้ 
    เกี่ ยวกั บแผน 
     ก ำ ร ใ ช้ จ่ ำ ย 
    งบประมำณ 

- จัดประชุมชี้แจงท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
   กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและแผนกำร 
   ใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
   งบประมำณ พ .ศ .  ๒๕๖๓ ให้แก่ 
   เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องในทุกระดับ 

ฝผง. สนย. รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ
และสรุปผล

หลังสิ้น
ปีงบประมำณ 

เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติ
รับทรำบแผนปฏิบัติ
กำรและแผนกำร 
ใช้จ่ำยงบประมำณ 

 
 



-๖- 
  

มาตรการ 
แผนการด าเนนิงาน/ กิจกรรม 

และข้ันตอนการปฏิบัติ 
ส่วนงาน      

ที่รับผิดชอบ 
การก ากับ
ติดตาม 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

๔. เปิดโอกำสให้ 
    บุคลำกรภำยใน 
    หน่วยงำน 
    มีส่วนร่วมใน 
    กำรตรวจสอบ 
    กำรใช้จ่ำย 
    งบประมำณ 

-  จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำ เนินงำน 
   และกำรใช้จ่ำยงบประมำณโครงกำร 
   ตำมแผนปฏิบัติกำรเสนอผู้บริหำร 
   สู งสุด  และแจ้ ง เวียนทุกส่ วนงำน 
   ได้ตรวจสอบ 

ฝตป. สนย. รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ
และสรุปผล

หลังสิ้น
ปีงบประมำณ 

บุ คล ำกรภำย ใน
หน่วยงำนทุกส่วน
งำนได้มีส่วนร่วม
ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
รั บทรำบผลกำ ร
ด ำเนินงำนและกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณ 

๕. เผยแพร่รำยงำน 
     ผลกำรปฏิบัติงำน    
   ประจ ำป ี

- จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 
   ของปีที่ผ่ำนมำ และน ำลงเผยแพร่ทำง 
   เว็บไซต์ของส ำนักงำนฯ 

ฝตป. สนย. รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ
และสรุปผล

หลังสิ้น
ปีงบประมำณ 

บุ ค ล ำ ก ร แ ล ะ
ผู้สนใจทั่วไปได้รับ
ทรำบข้อมูลผลกำร
ด ำ เ นิ น ง ำ น ข อ ง
หน่วยงำน 

 

 

 

 

 


