
 
 

 
 

 

 

รายงานการวเิคราะห์ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนนิงานของส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง  
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ค าน า 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ มีจุดมุ่งหมาย 
ให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง และ เพื่อให้
เห็นพัฒนาการในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างชัดเจน  ประกอบกับคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วม
การประเมิน  โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด  ขณะเดียวกัน 
การประเมิน ITA   ยังเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานภาครัฐตามแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้น าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและพัฒนาองค์กรในด้านคุณธรรม
และความโปร่งใส   รวมถึงยกระดับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้มากยิ่งขึ้น  สอดคล้องกับเป้าหมาย
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ต่อไป  

 

 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

 

 

 

 



 

๑ 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

สารบัญ 

๑. ข้อมูลพื้นฐานการประเมิน ๑ 
 ๑.๑ ความเป็นมา ๑ 
 ๑.๒ เครื่องมือการประเมินITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ๑ 

2. เกณฑ์การประเมินผล ๒ 
 2.1 การประมวลผลคะแนน ๒ 
 2.2 คะแนนและระดับการประเมิน ๓ 

3. ข้อมูลการประเมินของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๓ 

4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน  

 ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ๔ 
 4.1 เปรียบเทียบคะแนนระหว่างองค์กรอิสระ จ านวน ๕ องค์กร ๔ 
 4.2 ภาพรวมผลคะแนน ๕ 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   ๗ 

 5.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนร้อยละ 85 ขึ้นไป) ๗ 
 5.2 จุดที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๘5) ๙ 
 5.3  ผลคะแนนรายข้อค าถามในประเด็นการประเมินทั้ง 10 ตัวชี้วัด ๙ 

6. ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 1๐ 

7. มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  

 ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ๑๑ 
 ๗.๑ แนวทางและมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 1๑ 

 ๗.๒  ประเด็นที่ต้องพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ๑2 

8. การพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ๑๗ 
 ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  

ภาคผนวก  1๘ 
 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 1๘ 
 (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

 

1.1  ความเป็นมา 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 

ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้าง
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า "การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)”  
และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน 
ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมิน ITA  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564  โดยใช้แนวทาง 
และเครื่องมือการประเมินเพ่ือขับเคลื่อนการประเมินอย่างเป็นระบบ  ลดภาระของหน่วยงาน  ลดการใช้จ่าย
งบประมาณ และเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  โดยให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน 
ด าเนินการประเมิน ITA ผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment System : ITAS)  
ท าให้การประเมินสามารถท าได้รวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(พ.ศ. 2561 – 2580) ได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ  
ในระยะแรก (พ.ศ. 2561 -2565) ได้ก าหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานที่เข้าร่วม
การประเมิน ก าหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องได้คะแนน  
85 คะแนนขึ้นไป   

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  มีหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 8,303 แห่งทั่วประเทศ  โดยจ าแนกการประเมิน
ออกเป็น 10 กลุ่ม  โดยส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เข้าร่วมการประเมิน อยู่ในกลุ่มที่ ๑๐ 
ประกอบด้วยหน่วยงานประเภท องค์กรอิสระ องค์กรศาล องค์กรอัยการ หน่วยงานใน สังกัดรัฐสภา  
กรมหรือเทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน กองทุน หน่วยงานของรั ฐอ่ืนๆ สถาบันอุดมศึกษา และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร) รวมทั้งสิ้น 375 หน่วยงาน   

 
1.2 เครื่องมือการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) ใช้ เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่  1 – ตัวชี้วัดที่  5  ประเด็นส ารวจตัวชี้วัดละ  
6 ข้อค าถาม รวม ๓๐ ข้อค าถาม   

2) แบบวัดการรับรู้ ของผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วน เสี ยภายนอก ( External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT)  ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 6 – ตัวชี้วัดที่ 8  ประเด็นส ารวจ
ตัวชี้วัดละ ๕ ข้อค าถาม รวม ๑๕ ข้อค าถาม   

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT)  ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 9 – ตัวชี้วัดที่ 10  ประกอบด้วย 43 ข้อค าถาม 

 
 

๑. ข้อมูลพื้นฐานการประเมิน 
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กรอบการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ที่เช่ือมโยงกับ 3 เครื่องมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.1 การประมวลผลคะแนน 
  การประมวลผลคะแนนจะมีการค านวณคะแนนทั้งรายตัวชี้วัด รายเครื่องมือ และคะแนนรวม 

โดยมีข้ันตอน  ดังนี้ 
 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนข้อค าถาม 
คะแนนเฉลีย่ 

ของข้อค าถามจากผูต้อบทุกคน 
คะแนนเฉลีย่ 

ของข้อค าถามจากผูต้อบทุกคน 
คะแนนของข้อค าถาม 

คะแนนตัวช้ีวัดย่อย – – 
คะแนนเฉลีย่ 

ของทุกข้อค าถาม 
ในตัวช้ีวัดย่อย 

คะแนนตัวช้ีวัด 
คะแนนเฉลีย่ 

ของทุกข้อค าถามในตวัช้ีวัด 
คะแนนเฉลีย่ 

ของทุกข้อค าถามในตวัช้ีวัด 
คะแนนเฉลีย่ 

ของทุกตัวช้ีวัดย่อยในตัวช้ีวัด 

คะแนนแบบส ารวจ 
คะแนนเฉลีย่ 

ของทุกตัวช้ีวัดในแบบส ารวจ 
คะแนนเฉลีย่ 

ของทุกตัวช้ีวัดในแบบส ารวจ 
คะแนนเฉลีย่ 

ของทุกตัวช้ีวัดในแบบส ารวจ 
น้ าหนักแบบส ารวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบส ารวจท่ีถว่งน้ าหนัก 
 
 

 

๒.  เกณฑ์การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบตัิหน้าที ่  
ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  
ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ  
ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ตัวช้ีวัดท่ี 5 การแก้ไขปญัหาการทุจริต 
    
ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
     

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
     

10 ตัวชี้วัด 
 

 

แบบวัดการรบัรู ้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

 

แบบวัดการรับรู ้
ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

 

3 เครื่องมือ 
 

แบบตรวจการ 
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
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2.2  คะแนนและระดับผลการประเมิน 
การรายงานผลการประเมินจะรายงานใน 2 ลักษณะควบคู่กัน คือ ค่าคะแนน โดยมี

คะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน (Rating Score)  แบ่งเป็น 7 ระดับ  ดังนี้  
 

คะแนน ระดับ 
95 - 100 AA 

85 - 94.99 A 
75 - 84.99 B 
65 - 74.99 C 
55 - 64.99 D 
50 - 54.99 E 
0 -  44.99 F 

 
 
 

ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการเก็บข้อมูล 
จากเครื่องมือในการประเมินทั้ง 3 เครื่องมือ ประกอบด้วย 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในขั้นต่ า จ านวนร้อยละ ๑๐ ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ทั้งหมด  แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓๐ ตัวอย่าง  ๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกขั้นต่ า จ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกทั้งหมด แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง และ 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) เก็บข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓.  ข้อมูลการประเมินของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 

 

IIT 

- ข้อมูลจ านวนอัตราก าลังบุคลากรของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
รวมจ านวนทั้งสิ้น ๒,074 คน  

-  จ านวนกลุ่ มตั วอย่ างผู้ มี ส่ วนได้ 
ส่วนเสียภายในขั้นต่ า จ านวนร้อยละ 10
ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ท้ังหมด คิดเป็นจ านวน  208 คน     

- ผลการตอบแบบวัด IIT  บุคลากร 
ของส านักงานฯ เข้าตอบแบบวัด
จ านวน 516 คน แบ่งเป็น 
ชาย 23๕ คน หญิง 281 คน 
 

EIT 

- ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ได้แก่ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน 
หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ที่เคยมา
รับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจ
ของหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 512 คน     

- กลุ่มตัวอย่างผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกขั้นต่ า จ านวนร้อยละ 10  
จ านวน 52 คน   

- ผลการตอบแบบวัด  EIT มีผู ้ตอบ
แบบวัด จ านวน 127 คน แบ่งเป็น  
ชาย 74 คน หญิง 53 คน    

 

OIT 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัด 
ท่ี 9  และตัวชี้วัดท่ี 10  ประกอบด้วย 
ข้อค าถาม จ านวน ๔๓ ข้อค าถาม 

 

กลุ่มตัวอย่างการประเมินของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
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 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ 
ร้อยละ 86.96  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ระดับผลการประเมิน ระดับ A   
เมื่อพิจารณาคะแนนรายตัวชี้วัดการประเมินที่ได้รับคะแนนการประเมินสูงสุด  คือ  แบบตรวจการ 
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ร้อยละ 93.75 และตัวชี้วัดที่ 9 
การเปิดเผยข้อมูล ร้อยละ 90  และตัวชี้วัดการประเมินที่ได้รับคะแนนการประเมินต่ าสุด คือ แบบวัด 
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ร้อยละ 79.65 
 

 4.1  เปรียบเทียบคะแนนระหว่างองค์กรอิสระอ่ืน จ านวน 5 องค์กร   
 ผลการประเมินของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หากเปรียบเทียบระหว่าง 

องค์กรอิสระ จ านวน ๕ องค์กร  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้คะแนนอยู่ในอันดับที่ ๔   
โดยเรียงล าดับจากคะแนนมากที่สุดไปน้อยที่สุด  ดังนี้   

 
 
 
 
 

 

ล ำดับ หน่วยงำน คะแนน 

1 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 94.06 

2 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 92.12 

3 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 87.45 

4 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 86.96 

5 ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 86.59 
 

 

 

 

 

 

๔.  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

ตารางท่ี 1  แสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เปรียบเทียบคะแนนระหว่างองค์กรอิสระ   
เรียงล าดับจากคะแนนมากที่สุดไปน้อยที่สุด 
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4.2 ภาพรวมผลคะแนน 

      4.2.1 ผลคะแนนรายตัวชี้วัด   เรียงล าดับตามผลคะแนนสูงสุดไปผลคะแนนต่ าสุด 
 

 

 

เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า  จุดแข็งท่ีหน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับ ร้อยละ 93.75 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ส่วนที่จะต้องพัฒนาต่อเนื่อง เนื่องจากได้คะแนนประเมินต่ าที่สุด คือ 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.65  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
คะแนน  
(ร้อยละ) 

ระดับ 
การประเมิน 

เครื่องมือ 
การประเมิน 

1 การป้องกันการทุจริต 93.75 A 
OIT 

2 การเปิดเผยข้อมูล 90.00 A 

3 การปฏิบัติหน้าที่ 88.35 A IIT 
4 คุณภาพการด าเนินงาน 87.85 A 

EIT 
5 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.39 A 

6 การใช้อ านาจ 82.03 B IIT 
7 การปรับปรุงระบบการท างาน 81.20 B EIT 
8 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 80.98 B 

IIT 9 การใช้งบประมาณ 80.00 B 

10 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 79.65 B 

88.35

80
82.03 80.98

79.65

87.85
86.39

81.2

90

93.75

รอ้
ย
ล
ะ

ตารางที่ 2  แสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
จ าแนกตามตัวชี้วัดและเครื่องมือการประเมิน 

 

ภาพที่ 2  แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง   
จ าแนกตามรายละเอียดตามตัวชีว้ัด 

แบบวัด IIT 

 

แบบวัด EIT 

 

แบบวัด OIT 
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จากผลการประเมิน เมื่อพิจารณาระดับคะแนนทั้ง 10 ตัวชี้วัดแล้ว  ไม่มีตัวชี้วัดใดที่ได้รับ 
คะแนนผลการประเมิน ร้อยละ 95 ขึ้นไป (ระดับAA) ตัวชี้วัดที่ได้รับคะแนนมากกว่าร้อยละ 85 (ระดับ A)  
มีจ านวน 5 ตัวชี้วัด  และตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 75 (ระดับB) มีจ านวน 5 ตัวชี้วัด  โดยสรุปแล้ว  
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้คะแนนตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มากที่สุด อยู่ที่ 93.75 คะแนน 
ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  รองลงมาคือ  ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล  
ได้ 90 คะแนน  ส่วนประเด็นที่จะต้องปรับปรุงพัฒนา  เนื่องจากได้คะแนนน้อยที่สุด  คือ ตัวชี้วัดที่ ๕ 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได ้79.65 คะแนน และตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ได ้80.00 คะแนน 

 
4.2.๒ ผลคะแนนรายเครื่องมือการประเมิน 

    ส าหรับผลการประเมินรายตัวชี้วัด จากเครื่องมือการประเมิน 3 ประเภท  ได้แก่ 1) แบบวัด 
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 1 – ตัวชี้วัดที่ 5   2) แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 6 – ตัวชี้วัดที่ 8   และ 3)  แบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 9 – ตัวชี้วัดที่ 10  รวมทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด  
แบ่งเป็นผลคะแนนภาพรวมระดับประเทศ  ผลคะแนนรายประเภทองค์กรอิสระ  และผลคะแนนของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  โดยมีรายละเอียดผลการประเมิน ดังนี้  
 

 

แบบ
ส ารวจ 

ตัวช้ีวัด 
ระดับประเทศ องค์กรอิสระ สนง.กกต. 

ผลคะแนน 
ล าดับ
คะแนน 

ผลคะแนน 
ล าดับ
คะแนน 

ผลคะแนน 
ล าดับ
คะแนน 

ผลคะแนนรวม 
รายเครื่องมือ 

IIT 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 90.15 1 87.67 4 88.35 3 

82.20 

2. การใช้งบประมาณ 82.29 6 79.06 9 80 9 

3. การใช้อ านาจ 86.14 2 81.74 7 82.03 6 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 81.41 7 81.07 8 80.98 8 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 83.22 4 78.75 10 79.65 10 

EIT 

6. คุณภาพการด าเนินงาน 83.52 3 88.93 3 87.85 4 

85.15 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 82.58 5 86.18 5 86.39 5 

8. การปรับปรุงระบบการท างาน 80.11 8 84.15 6 81.2 7 

OIT 
9. การเปิดเผยข้อมูล 53.12 9 96.31 2 90 2 

91.88 
10. การป้องกันการทุจริต 36.29 10 98.75 1 93.75 1 

 

 
 
 
 

ตารางท่ี 3  แสดงภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ  
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โดยผลคะแนนรวมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ าแนกตามเครื่องมือ 
การประเมิน  พบว่า คะแนนจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เท่ากับร้อยละ 82.20   
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  เท่ากับร้อยละ 85.15 และ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) เท่ากับร้อยละ 91.88   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  สามารถวิเคราะห์จ าแนกตามตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึง 
จุดแข็งและจุดที่ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนา  ได้ดังนี้  

5.1  จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนร้อยละ 85 ขึ้นไป)  จ านวน 5 ตัวชี้วัด  คือ  

๕.1.1 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.75  
ซึ่งเป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไชต์ของหน่วยงาน  จากการเปิดเผยข้อมูล
นโยบายและการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้สาธารณชนได้รับทราบ เกี่ยวกับ 
การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริตและมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต   ได้แก่ ประกาศ 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  ผู้บริหารมีส่วนร่วมในกิจกรรมการปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมหน่วยงาน 
ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  การด าเนินการและสรุปผลการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   ซึ่งตามมาตรการเพ่ือป้องกันการทุจริต ส านักงานฯ ได้มีการวิเคราะห์ 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ในรอบปีที่ผ่านมา  โดยปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการ
เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต  เพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรในด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
และน าไปสู่การปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว    ซึ่งจากการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  แสดงถึงความมุ่งมั่น
ในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้   รวมถึงมีมาตรการส่งเสริม 
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

 

๕.  การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

ภาพที่ 2    แผนภูมิแสดงผลคะแนนรวม  จ าแนกตามเครื่องมือการประเมิน 
 

82.2
85.15

91.88

IIT EIT OIT
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5.1.2 ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.00  ซึ่งเป็น
คะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงาน 
ต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๕ ประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐาน 
การบริหารการบริหารงาน  การบริหารงบประมาณ  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริม
ความโปร่งใส ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน โครงสร้างขององค์กร แผนยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ข้อมูลการติดต่อ ข่าวประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติงานและการให้บริการ รายงานผลการด าเนินงาน  
และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  เป็นต้น   ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น แสดงถึงความโปร่งใส
ในการบริหารงานและการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน  

5.1.3 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.35  ซึ่งเป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
ของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐาน  
มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด  สะท้อนให้เห็นว่า  หน่วยงาน 
มีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน   รวมถึงบุคลากร 
ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม ปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และตระหนักในการป้องกันการทุจริต   แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความส าคัญ
มากขึ้นในการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน  
ส าหรับการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ส านักงานฯ จะเพ่ิมแนวทางการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการให้ชัดเจนและเพ่ิมเติมระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ โดยการด าเนินการดังกล่าวจะเป็นไปโดยง่าย สะดวก 
และปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล  รวมทั้งก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและพิจารณาการให้คุณให้โทษ
ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ    

5.1.4 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน   โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.85    
ซึ่งเป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของหน่วยงาน
ต่อคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  โดยยึดหลัก 
ตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  จะเห็นได้ว่า  ประชาชนหรือผู้รับบริการ
มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลา  
ที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์
สาธารณะ  และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน  อย่างไรก็ดี  สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาเพ่ือให้
หน่วยงานได้รับคะแนนการประเมินสูงขึ้น  ควรพัฒนาในด้านการเผยแพร่ผลงาน  หรือข้อมูลทีส่าธารณชน
ได้รับทราบอย่างชัดเจน  การเผยแพร่ข้อมูลประชาชนหรือผู้รับบริการต้องเข้าถึงโดยง่าย ไม่ซับซ้อน  
มีช่องทางหลากหลาย  และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง  
การด าเนินงาน   การบริการให้เกิดความโปร่งใส  ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น   
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5.1.5 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร   โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.39    
ซึ่งเป็นคะแนนจากจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน  
ในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่า   หน่วยงานให้ความส าคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ   รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้ รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การให้บริการ  
และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน   นอกจากนี้  ยังควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ  
การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย  ซึ่งสะท้อนถึง 
การสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
5.2 จุดที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน  (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๘5) 

     ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต   โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.65 คะแนน 
ซึ่งเป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ
หน่วยงานใน ๖ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติของบุคลากรภายในหน่วยงานที่มีต่อการให้ความส าคัญของ
ผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง  ซึ่งหน่วยงานควรที่จะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
กับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม   รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย 
และที่ส าคัญ คือ ต้องสร้างความรับรู้ให้บุคลากรภายในได้รับทราบนโยบายและการด าเนินการต่าง ๆ  
ตามนโยบายด้วย  รวมทั้งต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริต
ภายในหน่วยงาน   นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน 
รวมถึงผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงเพ่ือป้องกัน  
การทุจริตไม่ให้เกิดข้ึนด้วย 

 
5.3 ผลคะแนนรายข้อค าถามในประเด็นการประเมินทั้ง 10 ตัวช้ีวัด   
      จากเครื่องมือการประเมิน ทั้ง ๓ แบบ  ในภาพรวมคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้คะแนน  
86.96 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  อยู่ในระดับการประเมิน A   ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับสูงมาก  โดยในตัวชี้ วัดที่ ๙ การป้องกันการทุจริต  
ได้คะแนน 93.75 คะแนน  รองลงมา  ตัวชี้วัดที่ 10 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน 90.00  คะแนน   
ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ าที่สุด  คือ ตัวช้ีวัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้คะแนน 79.65 คะแนน  
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ข้อเสนอแนะของผู ้ประเมินในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื ่อนการส่งเสริมคุณธรรม  
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขั้น   โดยผู้ประเมินได้มีข้อเสนอแนะ จากเป้าหมาย  “ การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ) ITA) ประจ าปี 2563” ที่ก าหนดให้
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 พบว่า 
ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  จาก 3 แบบวัด  คือ แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  ) IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  ) EIT) และแบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  ) OIT) จ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด  มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 
)85 คะแนนขึ้นไป ( คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  ) EIT) และแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ  ) OIT)  ซึ่งสะท้อนคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และง่าย
ต่อการเข้าถึง  

ผู้ประเมินได้ มีข้อเสนอแนะส าหรับแบบวัดการรับรู้ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT)  
ที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 85 โดยมีแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สิน
ของราชการ  โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน   
 จึงควรด าเนินการ ดังนี้  

1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบ 
ในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ  
ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล  รวมทั้งก าหนด
มาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ  

2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ  รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบ 
จากทุกภาคส่วน   ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ  

3) การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน  
(Job description)  และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย  รวมทั้งการเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบ
การก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด  

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม  
มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ  โดยจัดท ามาตรการการป้องกัน
และมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย   รวมทั้งการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้โดยง่าย  
และสะดวก  

 
 
 
 

๖. ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน ประจ าปี ๒๕๖๓ 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

๗ 
  

 
7.1  แนวทางและมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

เ พื ่อ เป ็นการข ับเคลื ่อนการส ่ง เสร ิมค ุณธรรมและความโปร ่ง ใสภายในส าน ักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งให้ดีขั้น  และสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์การประเมินฯ  ทั้งนี้  ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก าหนดแนวทาง ขั้นตอน รวมถึงการก ากับติดตามเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 
และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบความคืบหน้า  มีรายละเอียดและแนวทางการขับเคลื่อน
การด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม  ดังนี้ 
 

มาตรการเพ่ือขับเคลื่อน ITA ภายในหน่วยงานให้ดขีึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗.  มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน  

1.ก าหนดหน่วยงานหลักในการด าเนินงานภาพรวม 
ของส านักงานฯ  ตามเกณฑ์การประเมินโดยมีส านักบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเป็นหน่วยงานหลักในด้านวินัย คุณธรรม  
และจริยธรรม รับผิดชอบภาพรวมของส านักงานฯ 

2. ประชุมชี้ แจง เกณฑ์ การประ เมิน  และแนวทาง 
การประเมินประจ าปี 2564 ให้ทุกส านัก/ส่วนงาน รับทราบ 

3. ก าหนดเป็นตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของหน่วยงานภายในส านักงานฯและชีแ้จงเกณฑ์การประเมนิผล 

4. น าเสนอผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
เพื่อปรับปรุง พัฒนาการด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
การป้องกันการทุจริต  ให้ส านัก/ส่วนงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
และถือปฏิบัติ  เพื่อยกระดับผลคะแนนการประเมินในปีถัดไป
ทุกเครื่องมือการประเมิน จะต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 ทุกดัชนี 

5. ประชุมชี้แจงการตอบ IIT แก่บุคลากรภายในส านักงานฯ 
เพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นข้อค าถาม IIT และยกระดับ 
ผลการประเมิน 

6. เผยแพร่ ผลักดันให้ท ุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 
เพื่อให้ผู้บริการ  ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและไม่ซับซ้อน  
และข้อมูลอัพเดทเป็นปัจจุบัน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.1 ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  
1.2 ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์
 
 
2. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์

 
3. ทุกส านัก/ส่วนงาน 
 
4.1 ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
4.2 ทุกส านัก/ส่วนงาน   

 
 
 
 

5. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์
 
 

6.1 ส านักประชาสัมพันธ ์ 
6.2 ทุกส านัก/ส่วนงาน 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

๗.๒  ประเด็นที่ต้องพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ประเด็นที่ต้องพัฒนาเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
การด าเนนิการและจ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาอย่างเร่งด่วน ได้แก่ ตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้ 

 

กิจกรรมหรือวิธีด าเนินการ แนวทางการพัฒนา/ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนระยะเวลา เปิดเผยข้อมูล/เผยแพร่ข้ันตอน ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 และผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน การปฏิบัติงานการให้บริการ ส านักบริหารทั่วไป 

2) สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการ ทางเว็บไซต์ส านักงานฯ 
ส านักกิจการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

 ของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่ายสะดวก (เอกสารแนบ) คณะกรรมการเลือกตั้ง 
 และเปน็ไปตามหลกัการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล  ส านักประชาสัมพนัธ ์
๓) ก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณา 

ให้คุณให้โทษ ตามหลักคณุธรรมและความสามารถ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที ่ ๑  การปฏิบัติหน้าที่ 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

 
 

กิจกรรมหรือวิธีด าเนินการ แนวทางการพัฒนา/ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1) เผยแพร่ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อ 

จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการ
เบิกจ่ายงบประมาณทางเว็บไซต์ส านักงานฯ 

เผยแพร่ข้อมูลการใชจ้่ายงบประมาณ 
แผนการจัดจา้ง หรือการจัดหาพสัดุ  
รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์
ส านักประชาสัมพนัธ ์

๒) จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ ทางเว็บไซต์ส านักงานฯ (เอกสารแนบ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๒  การใช้งบประมาณ 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

 
 

กิจกรรมหรือวิธีด าเนินการ แนวทางการพัฒนา/ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
จัดท ารายละเอียดของต าแหนง่งาน (Job description)  
และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

และเปิดเผย  รวมทั้งการเปิดรบัฟังความคิดเห็น 
ของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรบัปรงุประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน 

รายงานความกา้วหนา้  
และสรปุผล หลงัสิน้ปงีบประมาณ  
(มาตรการภายในส านักงานฯ) 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

กิจกรรมหรือวิธีด าเนินการ แนวทางการพัฒนา/ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑) จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
๒) มีหนังสือแจ้งเวยีนซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขัน้ตอน

การขอเบิกหรือยืมทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ 
ในการปฏิบัติอย่างถูกต้อง  พร้อมทั้งก ากับและติดตาม 
ตรวจสอบการยืม-คืน และก าหนดบทลงโทษอย่าง
เคร่งครัด  

รายงานความกา้วหนา้  
และสรปุผล หลงัสิน้ปงีบประมาณ  
(มาตรการภายในส านักงานฯ) 

ส านักการคลงั 
ส านักผูต้รวจสอบภายใน 
ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๓  การใช้อ านาจ 

ตัวช้ีวัดที่ ๔  การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

 
 

กิจกรรมหรือวิธีด าเนินการ แนวทางการพัฒนา/ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1) จัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้เกีย่วกับการป้องกันการทจุริต 

และส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม  โดยการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการท างานเพื่อประโยชน์สงูสุดของส่วนรวม 
มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลงั
ความสามารถ โดยจัดท ามาตรการการป้องกันและมีระบบ 
การติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปดิเผย  

รายงานความกา้วหนา้ และสรปุผล 
หลังสิน้ปีงบประมาณ 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์

2) มีการจัดท ารายงานผลการปอ้งกันการทุจริตฯ เผยแพร่ทาง
สื่อภายในส านักงาน และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบผา่น
ทางเว็บไซต์ส านักงานฯ 

 ส านักประชาสมัพันธ ์

3) เปิดช่องทาง E- service ให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้ 

 ส านักประชาสมัพันธ ์
ทุกส่วนงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 5   การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

 
 

 
จากผลการประเมินที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ควรพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ทั้ง 3 เครื่องมือ 
เพ่ือใหก้ารประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  ได้ค่าคะแนนการประเมิน ITA ๘๕ คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ
ผลการประเมิน A (ค่าคะแนน 85.00 - 94.99 คะแนน) และยกระดับผลคะแนน ได้ผลการประเมิน 
ในระดับการประเมิน AA (๙๕ คะแนนขึ้นไป)  ดังนี้  

สิ่งท่ีต้องพัฒนา  
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity & Transparency 

Assessment : IIT) 
1) เจ้าหน้าที่ควรปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม 
2) เพ่ิมช่องทางการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

แผนปฏิบัติการ  แผนยุทธศาสตร์   โดยแยกเป็นประเภทของงบประมาณตามที่หน่วยงานได้รับจัดสรร   
ในช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุมของหน่วยงานเป็นประจ าทุกเดือน  Line Group ของหน่วยงาน 

3) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณในทุกช่องทางของหน่วยงาน 

4) มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ 
5) ผู้บริหารทุกหน่วยงานทบทวนแบบมอบหมายเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้การปฏิบัติ

เหมาะสมกับต าแหน่งและหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
6) ทุกหน่วยงานมีมาตรการบริหารทรัพยากรบุคคลและพิจารณาให้คุณให้โทษ  

ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 
7) จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ และสร้างระบบการก ากับดูแล

ติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด 
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity & Transparency 

Assessment : EIT) 
1) การพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้ติดต่อด้วยความโปร่งใส 

เป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 
2) ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน  เผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ให้รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ 
3) พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  

ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส 
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น 

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity & Transparency 
Assessment : OIT) 

ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการวางระบบเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ 
เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นระบบ ปัจจุบัน และทันสมัย รักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ประชาชนรับรู้หรือรับทราบเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการทุจริต
ภายในหน่วยงาน และการแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารในการบริหารหน่วยงาน 

๘. การพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ภาคผนวก 
 

ผลคะแนนการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 
 

1. ผลคะแนนของรายประเภทองค์กรอิสระ 
 

 

 

2. ผลคะแนนของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
2 .๑ ผลคะแนนภาพรวม  

ผลคะแนน (คะแนน) ระดับผลการประเมิน 

86.96 A 
 
๒.๒ ผลคะแนนรายตัวชี้วัด 

ผลคะแนน (คะแนน) ระดับผลการประเมิน 

89.44 A  

แบบส ารวจ ตัวชี้วัด 
ผลคะแนน 

ระดับประเทศ องค์กรอิสระ สนง .กกต.  

IIT 

๑. การปฏิบัติหน้าที่ 90.15 87.67 88.35 
2. การใช้งบประมาณ 82.29 79.06 80 
3. การใช้อ านาจ 86.14 81.74 82.03 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 81.41 81.07 80.98 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 83.22 78.75 79.65 

EIT 

6. คุณภาพการด าเนินงาน 83.52 88.93 87.85 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 82.58 86.18 86.39 
8. การปรับปรุงระบบการท างาน 80.11 84.15 81.2 

OIT 
9. การเปิดเผยข้อมูล 53.12 96.31 90 
10. การป้องกันการทุจริต 36.29 98.75 93.75 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

.2 ๓ ผลคะแนนตามข้อค าถามในประเด็นการประเมินทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด  จากเครื่องมือการประเมิน 

ทั้ง ๓ แบบ 

ประเด็นในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด  ดังนี้ 
๑)  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 1 – ตัวชี้วัดที่ 5  ประเด็นส ารวจตัวชี้วัดละ ๖ ข้อค าถาม 
รวม ๓๐ ข้อค าถาม  มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 516 คน แบ่งเป็น ชาย 235 คน หญิง 281 คน 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)   =  ๓๐ ข้อค าถาม 
ตัวชี้วัดที่ 1  

การปฏิบัตหิน้าที ่
ตัวชี้วัดที่ ๒  

การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ ๓  
การใช้อ านาจ 

ตัวชี้วัดที่ ๔  
การใช้ทรัพย์สินทางราชการ 

ตัวชี้วัดที่ ๕  
การแก้ไขปญัหาการทุจริต 

ข้อค าถาม ผลคะแนน ข้อค าถาม ผลคะแนน ข้อค าถาม ผลคะแนน ข้อค าถาม ผลคะแนน ข้อค าถาม ผลคะแนน 

I1 76.47 I7 60.37 I13 77.26 I19 93.47 I25 85.71 
I2 80.38 I8 82.81 I14 72.82 I20 67.53 I26 88.68 
I3 77.80 I9 92.36 I15 70.45 I21 78.94 I27 73.58 
I4 98.91 I10 91.71 I16 92.46 I22 96.04 I28 79.08 
I5 98.63 I11 86.76 I17 96.35 I23 71.88 I29 78.61 
I6 97.90 I12 65.99 I18 77.26 I24 78.05 I30 72.26 
คะแนนเฉลี่ย 

๘๘.๓๕ 
คะแนนเฉลี่ย 

๘๐.๐๐  
คะแนนเฉลี่ย 

๘๒.๐๓ 
คะแนนเฉลี่ย 

.๘๐ ๙๘ 
คะแนนเฉลี่ย 

๗ .9 ๖๕ 
 
๒) แบบ วัดกา รรั บรู้ ขอ งผู้ มี ส่ วน ไ ด้ ส่ วน เ สี ยภ ายนอก  ( External Integrity and 

Transparency Assessment : EIT)  ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 6 – ตัวชี้วัดที่ 8   ประเด็น
ส ารวจตัวชี้วัดละ ๕ ข้อค าถาม รวม ๑๕ ข้อค าถาม  มีผู้ตอบแบบส ารวจ 127 คน แบ่งเป็น ชาย 74 คน 
และหญงิ 53 คน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT)   =   ๑๕ ข้อค าถาม 
ตัวชี้วัดที่ 6 

คุณภาพการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 7  

ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดที่ 8 

การปรับปรุงระบบการท างาน 
ข้อค าถาม ผลคะแนน ข้อค าถาม ผลคะแนน ข้อค าถาม ผลคะแนน 

E1 83.56 E6 79.60 E11 77.75 
E2 86.13 E7 80.56 E12 78.19 
E3 83.66 E8 95.86 E13 98.04 
E4 98.83 E9 82.13 E14 71.05 
E5 87.08 E10 93.79 E15 80.97 

คะแนนเฉลี่ย  
๘๗.๘๕ คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย 
๘๖.๓๙ คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย 
๘๑.๒๐ คะแนน 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

๓) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT)  ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 9 – ตัวชี้วัดที่ 10  ประกอบด้วย ๔๓ ข้อค าถาม 

๓.๑) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประเด็นส ารวจใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูล
พื้นฐาน (2) การบริหารงาน (3) การบริหารเงินงบประมาณ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย 
(33 ข้อค าถาม) ดังนี้  

  

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  =  ๔๓ ข้อค ำถำม 

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล   
ตัวชี้วดัที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ตัวชี้วดัที่ 9.๒ การบรหิารงาน 

ข้อ ประเดน็ คะแนน ข้อ ประเดน็ คะแนน 
ข้อมูลพื้นฐาน แผนการด าเนินงาน 

O1 โครงสร้าง 100.00 O10  แผนด าเนินงานประจ าปี 100.00 
O๒ ข้อมูลผู้บริหาร 100.00 O1๑ รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานฯ 100.00 
O๓ อ านาจหน้าที่ 100.00 O1๒ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 100.00 
O๔ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 100.00 การปฏิบัติงาน 
O๕ ข้อมูลการติดต่อ 100.00 O1๓ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100.00 
O๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 100.00 การให้บริการ 

ข่าวประชาสมัพันธ ์ O๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 100.00 
O๗ ข่าวประชาสัมพันธ์ 100.00 O๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 100.00 

การปฏิสัมพันธ ์ O๑๖ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 100.00 
O๘ Q&A 100.00 O๑๗ E-Service 100.00 
O๙ Social Network 100.00    

ตัวชี้วดัที่ 9.๓  
การบริหารเงินงบประมาณ 

ตัวชี้วดัที่ 9.๔  
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ตัวชี้วดัที่ .9 ๕ 
การส่งเสริมความโปร่งใส 

ข้อ ประเดน็ คะแนน ข้อ ประเดน็ คะแนน ข้อ ประเดน็ คะแนน 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี การบรหิารทรพัยากรบุคคล การจดัการเรื่องรอ้งเรยีน 

O1๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

100.00 O25 นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

0.00 O29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

100.00 

O1๙ รายงานการก ากบัติดตาม 
การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี รอบ ๖ เดือน 

100.00 O26 การด าเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

0.00 O30 ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

100.00 

O๒๐ รายงานผลการใช้จา่ย
งบประมาณประจ าป ี

100.00 O27 หลักเกณฑ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

100.00 O31 ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี 

100.00 

   O28 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00    
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

O๒1 แผนการจัดซ้ือจัดจา้ง 
หรือแผนการจัดหาพัสด ุ

100.00    O32 ช่องทางการรับฟัง 
ความคิดเห็น 

100.00 

O๒๒ ประกาศต่าง  ๆเกีย่วกับการจัดซ้ือ
จัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสด ุ

100.00    O33 การเปิดโอกาส 
ให้เกิดการมีส่วนร่วม 

100.00 

O๒๓ สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุรายเดือน 

100.00       

O๒๔ รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี 

100.00       

คะแนนเฉลี่ย ตัวชี้วัดที่ ๙  =  ๙๐  คะแนน 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

๓.๒) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ประเด็นส ารวจใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการ 
เพ่ือป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริม 
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย  
(10 ข้อค าถาม) ดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๐  การป้องกันการทุจริต   
ตัวชี้วดัที่ ๑๐.๑  

การด าเนนิการเพื่อป้องกนัการทุจรติ 
ตัวชี้วดัที่ ๑๐.๒  

มาตรการภายในเพือ่ป้องกนัการทุจริต 
ข้อ ประเด็น คะแนน ข้อ ประเดน็ คะแนน 

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
o34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 100.00 o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 100.00 
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 100.00 o43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 

และความโปร่งใสภายในหนว่ยงาน 
100.00 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต    
o36 การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจ าปี 0.00    
o37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริต 100.00    

การเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กร    
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 100.00    

แผนป้องกันการทุจริต    
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 100.00    
o40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกัน

การทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน 
100.00    

o41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 100.00    

คะแนนเฉลี่ยตัวชี้วัดที่ ๑๐  =  ๙๓.๗๕   คะแนน 
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