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ค าน า 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) มีเจตนารมณ์เพื่อมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงตนเอง
ในด้านความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฺฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ) 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ 
๑) การปฏิบัติหน้าที่ ๒) การใช้งบประมาณ  ๓) การใช้อ านาจ ๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ ๕ การ
แก้ไขปัญหาการทุจริต ๖) คุณภาพการด าเนินงาน ๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๘) การปรับปรุงระบบการท างาน 
๙) การเปิดเผยข้อมูล และ ๑๐) การป้องกันการทุจริต  โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
( Internal) การรับรู้ของผู้มารับบริการหรือการติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และ 
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานบนเว็บไซต์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง  (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการ
ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้น าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาจัดท า
รายงานการวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและพัฒนาองค์กรในด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน   รวมถึงยกระดับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้มากยิ่งขึ้น  สอดคล้องกับ
เป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ต่อไป  
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๑.๑  ความเป็นมา 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้พัฒนำ

เครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนัก 
ให้หน่วยงำน ภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่ อว่ำ “กำรประเมินคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ประจ ำปี หรือ กำรประเมิน ITA ได้เริ่มด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมำ จนถึงปัจจุบัน และ 
มีกำรขยำยขอบเขตและพัฒนำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นตำมล ำดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 
๒๓ มกรำคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนให้ควำมร่วมมือและเข้ำร่วมกำรประเมิน 
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  
โดยใช้แนวทำงและเครื่องมือกำรประเมินตำมที่ส ำนักงำน ป.ป.ช.กำหนด  ต่อมาในปี พ.ศ. 2561  
ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ศึกษาทบทวนรายละเอียดแนวทางการประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ  โดยมุ่งเน้นกำรออกแบบกำรขับเคลื่อนกำรประเมินอย่ำงเป็นระบบ ลดภำระของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ลดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และเพ่ิมประสิทธิภำพของกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
ประกอบกับได้พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศรองรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ซึ่งเป็น
ศูนย์กลำงในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย สำมำรถบริหำรจัดกำรข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็ว และท ำให้กำรด ำ 
เนินกำรประเมินสำมำรถท ำได้อย่ำงรวดเร็วและเป็นมำตรฐำนเดียวกันทั่วประเทศ  ท ำให้แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นที่ ๒๑ กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้น ำผล
กำรประเมิน ITA ไปก ำหนดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยของแผนแม่บทฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕)  
ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยให้หน่วยงำนภำครัฐที่มีผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ ๘๕ คะแนนขึ้นไป ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐  

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  มีหน่วยงำนภำครัฐ จ ำนวน ๘,๓๐๐ แห่งทั่วประเทศเข้ำร่วมกำรประเมิน 
ครอบคลุมหน่วยงำนภำครัฐทั้งในฝ่ำยนิติบัญญัติ บริหำร ตุลำกำร และองค์กรอิสระ  โดยจ ำแนกกำรประเมิน
ออกเป็น ๑๐ กลุ่ม  โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้เข้ำร่วมกำรประเมิน อยู่ในกลุ่มที่  ๑๐ 
ประกอบด้วยหน่วยงำนประเภท องค์กรอิสระ องค์กรศำล องค์กรอัยกำร หน่วยงำนใน สังกัดรัฐสภำ กรม
หรือเทียบเท่ำ รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน กองทุน หน่วยงำนของรัฐอ่ืนๆ สถำบันอุดมศึกษำ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหำนคร) รวมทั้งสิ้น ๓๗๕ หน่วยงำน   

 

๑.๒ หลักการพื้นฐาน 
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment: ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ ก ำหนดกรอบแนวทำง 
ในกำรด ำเนินงำนที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องจำกกำรประเมินในปีที่ผ่ำนมำอีกทั้งยังค ำนึงถึงกำรเก็บข้อมูล 
อย่ำงรอบด้ำนและหลำกหลำยมิติกำรก ำหนดระเบียบวิธีกำรประเมินผลที่เป็นไปตำมหลักกำรทำงสถิติ 
และทำงวิชำกำรเพ่ือให้ผลกำรประเมินสำมำรถสะท้อนสุขภำวะขององค์กรในด้ำนคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสได้อย่ำงแท้จริง โดยมีกำรเก็บข้อมูลจำก ๓ ส่วน ดังนี้ 

 

๑. ข้อมูลพื้นฐานการประเมิน 
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๒ 

 

ส่วนที่  ๑ การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity 
Transparency Assessment : IIT) โดยเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงำนมำไม่น้อยกว่ำ 
ได้มีโอกำส ๑ ปี สะท้อนและแสดงควำมคิดเห็นต่อคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนตนเอง โดยสอบถำม
กำรรับรู้และควำมคิดเห็นใน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ 

ตัวชี้วัดที่ ๑ กำรปฏิบัติหน้ำที ่
ตัวชี้วัดที่ ๒ กำรใช้งบประมำณ 
ตัวชี้วัดที่ ๓ กำรใช้อ ำนำจ 
ตัวชี้วัดที่ ๔ กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
ตัวชี้วัดที่ ๕ กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
ส่วนที่ ๒ การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity 

and Transparency Assessment: EIT) โดยเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรหรือผู้ติดต่อหน่วยงำนภำครัฐ 
ในช่วง ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีโอกำสสะท้อนและแสดงควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ โดยสอบถำมกำรรับรู้และควำมคิดเห็นใน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ 

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภำพกำรด ำเนินงำน 
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
ตัวชี้วัดที่ ๘ กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
ส่วนที่  ๓ การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ( Open Data Integrity and 

Transparency Assessment: OIT( เป็นกำรตรวจสอบระดับกำรเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐ 
ที่เผยแพร่ไว้ทำงหน้ำเว็บไซต์ หลักของหน่วยงำน โดยมีคณะที่ปรึกษำกำรประเมินITA ในฐำนะผู้เชี่ยวชำญ 
และคนกลำง (third party) เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
ที่ก ำหนด แบ่งออกเป็น ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ 

ตัวชี้วัดที่  ๙ กำรเปิดเผยข้อมูล  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐำน 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๒ กำรบริหำรงำน 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๓ กำรบริหำรเงินงบประมำณ 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๔ กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๕ กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ กำรป้องกันกำรทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๑๐.๑ กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๑๐.๒ มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต 

๑.๓ เครื่องมือการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) ใช้ เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่  ๑ – ตัวชี้วัดที่  ๕  ประเด็นส ารวจตัวชี้วัดละ  
๖ ข้อค าถาม รวม ๓๐ ข้อค าถาม   

2) แบบวัดการรับรู้ ของผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วน เสี ยภายนอก ( External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT)  ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ ๖ – ตัวชี้วัดที่ ๘  ประเด็นส ารวจ
ตัวชี้วัดละ ๕ ข้อค าถาม รวม ๑๕ ข้อค าถาม   

3) แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT)  ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ ๙ – ตัวชี้วัดที่ ๑๐  ประกอบด้วย ๔๓ ข้อค าถาม 



 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

๓ 

 

๑.4 กรอบการประเมิน  กรอบการประเมิน ๑๐ ตัวชี้วัด ท่ีเช่ือมโยงกับ ๓ เคร่ืองมือ 
 

เครื่องมือในการประเมิน ตัวช้ีวัด 
จ านวน 

ข้อค าถาม 
น้ าหนัก 

แบบส ารวจ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายใน (IIT) 

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่  
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ  
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อ านาจ  
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

15  
 

ร้อยละ 30 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (EIT)   

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการท างาน 

15  
 

ร้อยละ 30 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) 

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล  
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต  

43 ร้อยละ 40 

 
 

1.5  เกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลคะแนน  
ผลการประเมินจะประกอบด้วย ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และระดับผล

การประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น ๗ ระดับ  ดังนี้  
 

คะแนน ระดับ 

๙๕ - ๑๐๐ AA 
๘๕ - ๙๔.๙๙ A 
๗๕ - ๘๔.๙๙ B 
๖๕ - ๗๔.๙๙ C 
๕๕ - ๖๔.๙๙ D 
๕๐ - ๕๔.๙๙ E 
๐ -  ๔๔.๙๙ F 

 

1.6 ผลการประเมินตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ  
 ผลการประเมิน ITA เมื่อเปรียบเทียบตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ก าหนดตามนโยบายและ

แผนงานระดับประเทศ ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ซึ่งในระยะแรกของแผนแม่บทฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  แผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุงเดือนกันยายน 
๒๕๖๓) แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) และ
แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ซึ่งได้ก าหนดค่า
เป้าหมายของตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 
 



 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

๔ 

 

 
 

ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการเก็บข้อมูล 
จากเครื่องมือในการประเมินทั้ง ๓ เครื่องมือ ประกอบด้วย 

 ๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายในขั้นต่ า จ านวนร้อยละ ๑๐ ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด  แต่จะต้องมีจ านวน 
ไม่น้อยกว่า ๓๐ ตัวอย่าง   

๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายนอกขั้นต่ า จ านวนร้อยละ ๑๐ ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด แต่จะต้องมีจ านวน 
ไม่น้อยกว่า ๓๐ ตัวอย่าง  

๓) แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (O IT) เก็บข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลที่ เผยแพร ่
ทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ 
ร้อยละ ๘๗.๙๙  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ระดับผลการประเมิน ระดับ A   
เมื่อพิจารณาคะแนนรายตัวชี้ วัดการประเมินที่ได้รับคะแนนการประเมินสูงสุด คือ แบบวัดการ 
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต  ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ และตัวชี้วัดที่ ๙ 
การเปิดเผยข้อมูล ร้อยละ ๙๕.๐๐  และตัวช้ีวัดการประเมินที่ได้รับคะแนนการประเมินต่ าสุด คือ แบบวัด 
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ร้อยละ ๗๘.๕๔ 

๓.  ผลการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของส านกังาน 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

 

๒.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลูและกลุ่มตวัอยา่ง  
 

 

IIT 

- ข้อมูลจ านวนอัตราก าลังบุคลากรของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑,๙๙๕ คน  

-  จ านวนกลุ่ มตั วอย่ างผู้ มี ส่ วนได้ 
ส่วนเสียภายในขั้นต่ า จ านวนร้อยละ ๑๐
ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ท้ังหมด คิดเป็นจ านวน  ๒๐๐ คน     

- ผลการตอบแบบวัด IIT  บุคลากร 
ของส านักงานฯ เข้าตอบแบบวัด
จ านวน ๔๕๙ คน แบ่งเป็น 
ชาย ๑๙๕ คน หญิง ๒๖๔ คน 
 

EIT 

- ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ได้แก่ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน 
หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ที่เคยมา
รับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจ
ของหน่วยงานภาครัฐ จ านวน ๓๒๘ คน     

- กลุ่มตัวอย่างผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสีย
ภายนอกขั้นต่ า จ านวนร้อยละ ๑๐  
จ านวน ๓๓ คน   

- ผลการตอบแบบวัด  EIT มีผู ้ตอบ
แบบวัด จ านวน ๑๕๓ คน แบ่งเป็น  
ชาย ๙๑ คน หญิง ๖๒ คน    

 

OIT 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัด 
ท่ี ๙  และตัวชี้วัดท่ี ๑๐  ประกอบด้วย 
ข้อค าถาม จ านวน ๔๓ ข้อค าถาม 
 

กลุม่ตวัอยา่งการประเมินของส านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้  
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๕ 

 

 
3.๑  เปรียบเทียบคะแนนระหว่างองค์กรอิสระอ่ืน จ านวน ๕ องค์กร   

 ผลการประเมินของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หากเปรียบเทียบระหว่าง 
องค์กรอิสระ จ านวน ๕ องค์กร  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้คะแนนอยู่ในอันดับสุดท้าย   
โดยเรียงล าดับจากคะแนนมากที่สุดไปน้อยที่สุด  ดังนี้   

 
 
 

 

ล าดับ หน่วยงาน คะแนน 

๑ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๙๓.๔๔ 

๒ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ๙๓.๒๘ 

๓ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ๙๐.๔๔ 

๔ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ๙๐.๓๔ 

๕ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๘๗.๙๙ 
 

3.๒ ภาพรวมผลคะแนน 

      3.๒.๑ ผลคะแนนรายตัวชี้วัด   เรียงล าดับตามผลคะแนนสูงสุดไปผลคะแนนต่ าสุด 
 

 
 
 

 
เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า  จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับ ร้อยละ 

๑๐๐.๐๐ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต  ส่วนที่จะต้องพัฒนาต่อเนื่อง เนื่องจากได้คะแนนประเมินต่ า
ที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๘.๕๔ 

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
คะแนน  
(ร้อยละ( 

ระดับ 
การประเมิน 

เครื่องมือ 
การประเมิน 

๑ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ๑๐๐.๐๐ A 
OIT 

๒ ตวัช้ีวัดที่ ๙  การเปิดเผยข้อมูล ๙๕.๐๐ A 

๓ ตัวช้ีวัดที่ ๑ การปฏิบตัิหน้าที ่ ๘๘.๙๑ A IIT 
๔ ตัวช้ีวัดที่ ๖  คุณภาพการด าเนินงาน ๘๕.๕๙ A EIT 
๕ ตวัช้ีวัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ๘๐.๘๗ A IIT 
๖ ตัวช้ีวัดที่ ๓ การใช้อ านาจ ๘๐.๘๓ B 
๗ ตัวช้ีวัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ๗๙.๙๕ B 
๘ ตวัช้ีวัดที่ ๘ การปรบัปรุงระบบการท างาน ๗๙.๙๔ B 

EIT 
๙ ตวัช้ีวัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๗๘.๙๑ B 

๑๐ ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๗๘.๕๔ B IIT 

ตารางที่ ๒  แสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
จ าแนกตามตัวชี้วัดและเครื่องมือการประเมิน 

 

ตารางที่ ๑  แสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้  เปรียบเทียบคะแนนระหว่างองค์กรอิสระ  เรียงล าดับจากคะแนนมากที่สุดไปน้อยที่สุด 

 

 



 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

๖ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
. 
 
จากผลการประเมิน เมื่อพิจารณาระดับคะแนนทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัดแล้ว  ไม่มีตัวชี้วัดใดที่ได้รับ 

คะแนนผลการประเมิน ร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป (ระดับAA) ตัวชี้วัดที่ได้รับคะแนนมากกว่าร้อยละ ๘๕ (ระดับ A)  
มีจ านวน ๕ ตัวชี้วัด  และตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๗๕ (ระดับB) มีจ านวน ๕ ตัวชี้วัด  โดยสรุปแล้ว  
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้คะแนนตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต มากที่สุด อยู่ที่ ๑๐๐.๐๐ 
คะแนน ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   รองลงมาคือ  ตัวชี้วัดที่ ๙  
การเปิดเผยข้อมูล ได้ ๙๕.๐๐ คะแนน  ส่วนประเด็นที่จะต้องปรับปรุงพัฒนา  เนื่องจากได้คะแนนน้อย
ที่สุด  คือ ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้ ๗๘.๕๔ คะแนน และตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพ 
การสื่อสาร ได ้๗๘.๙๑ คะแนน 
 
 

๔.๒.๒ ผลคะแนนรายเครื่องมือการประเมิน 
    ส าหรับผลการประเมินรายตัวชี้วัด จากเครื่องมือการประเมิน ๓ ประเภท  ได้แก่ ๑) แบบวัด 

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ ๑ – ตัวชี้วัดที่ ๕   ๒) แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ ๖ – ตัวชี้วัดที่ ๘   และ ๓)  แบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ ๙ – ตัวชี้วัดที่ ๑๐  รวมทั้งสิ้น ๑๐ ตัวชี้วัด  
แบ่งเป็นผลคะแนนภาพรวมระดับประเทศ  ผลคะแนนรายประเภทองค์กรอิสระ  และผลคะแนนของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  โดยมีรายละเอียดผลการประเมิน ดังนี้  
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒  แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
จ าแนกตามรายละเอียดตามตวัชี้วัด 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

๗ 

 

 

 

แบบส ารวจ ตัวช้ีวัด 
ผลคะแนน ประจ าปี 2564 
รายตัวชี้วัด รายเครื่องมือ 

IIT 

๑. การปฏิบัติหน้าที่ ๘๘.๙๑ 

๘๑.๘๒ 
๒. การใช้งบประมาณ ๗๙.๙๕ 

๓. การใช้อ านาจ ๘๐.๘๓ 

๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ ๘๐.๘๗ 

๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๗๘.๕๔ 

EIT 
๖. คุณภาพการด าเนินงาน ๘๕.๕๙ 

๘๑.๔๘ ๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๗๘.๙๑ 

๘. การปรับปรุงระบบการท างาน ๗๙.๙๔ 

OIT 
๙. การเปิดเผยข้อมูล ๙๕ 

๙๗.๕๐ 
๑๐. การป้องกันการทุจริต ๑๐๐ 

 
โดยผลคะแนนรวมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ าแนกตามเครื่องมือ 

การประเมิน  พบว่า คะแนนจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เท่ากับร้อยละ ๘๑.๘๒   
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  เท่ากับร้อยละ ๘๑.๔๘ และ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) เท่ากับร้อยละ ๙๗.๕๐   

 
 

 
  
 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  สามารถวิเคราะห์จ าแนกตามตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึง 
จุดแข็งและจุดที่ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนา  ได้ดังนี้  

4.๑  จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป(  จ านวน ๕ ตัวชี้วัด  คือ  

4.๑.๑ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๑๐๐.๐๐  
ซึ่งเป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไชต์ของหน่วยงาน  จากการเปิดเผยข้อมูล
นโยบายและการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้สาธารณชนได้รับทราบเกี่ยวกับ 
การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริตและมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต   ได้แก่ ประกาศ 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  ผู้บริหารมีส่วนร่วมในกิจกรรมการปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมหน่วยงาน  
ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  การด าเนินการและสรุปผลการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   ซึ่งตามมาตรการเพ่ือป้องกันการทุจริต ส านักงานฯ ได้มีการวิเคราะห์ 

๔.  การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน 
ของส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

 

ตารางท่ี ๓  แสดงภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ  

 



 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

๘ 

 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ในรอบปีที่ผ่านมา  โดยปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการ
เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต  เพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรในด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
และน าไปสู่การปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว    ซึ่งจากการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  แสดงถึงความมุ่งมั่น
ในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้   รวมถึงมีมาตรการส่งเสริม 
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

4.๑.๒ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๕.๐๐  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  

4.๑.๓ ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบตัิหน้าที่  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๘.๙๑  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. ๒๕๖๔   ส านักงานฯ จะเพ่ิมแนวทางการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการให้ชัดเจนและเพ่ิมเติมระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ โดยการด าเนินการดังกล่าวจะเป็นไปโดยง่าย สะดวก 
และปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล  รวมทั้งก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและพิจารณาการให้คุณให้โทษ
ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ    

4.๑.๔ ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนินงาน   โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๕.๕๙    
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  หรือข้อมูลที่สาธารณชน
ได้รับทราบอย่างชัดเจน  การเผยแพร่ข้อมูลประชาชนหรือผู้รับบริการต้องเข้าถึงโดยง่าย ไม่ซับซ้อน  
มีช่องทางหลากหลาย  และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง  
การด าเนินงาน   การบริการให้เกิดความโปร่งใส  ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น   
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๕.๑.๕ ตัวช้ีวัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินทางราชการ   โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๖.๓๙    
ซึ่งเป็นคะแนนจากจากการประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของ
หน่วยงำน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ควำมส ำคัญของผู้บริหำรสูงสุดในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำง
จริงจัง โดยหน่วยงำนจะต้องทบทวนนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้มี
ประสิทธิภำพ และจัดท ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน  เพ่ือให้เกิดกำร
แก้ไขปัญหำกำรทุจริตได้อย่ำงเป็นรูปธรรม รวมไปถึงกำรประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรแก้ไขปัญหำกำร
ทุจริตของหน่วยงำน ที่จะต้องท ำให้กำรทุจริตในหน่วยงำนลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ให้บุคลำกรภำยใน ในกำรร้องเรียนเมื่อพบเห็นกำรทุจริตภำยในหน่วยงำนด้วย นอกจำกนี้หน่วยงำนจะต้อง
มีกระบวนกำรเฝ้ำระวัง ตรวจสอบกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน รวมถึงกำรน ำผลกำรตรวจสอบของฝ่ำย
ตรวจสอบ จำกท้ังภำยในและภำยนอกหน่วยงำนไปปรับปรุงกำรท ำงำน เพ่ือป้องกันกำรทุจริต 

 
4.๒ จุดที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน  (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๘๕( 

     4.2.1 ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต   โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๘.๕๔ 
คะแนน  ซึ่งเป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของหน่วยงานใน ๖ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติของบุคลากรภายในหน่วยงานที่มีต่อการให้ความส าคัญ
ของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง  ซึ่งหน่วยงานควรที่จะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
กับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม   รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย 
และที่ส าคัญ คือ ต้องสร้างความรับรู้ให้บุคลากรภายในได้รับทราบนโยบายและการด าเนินการต่าง ๆ  
ตามนโยบายด้วย  รวมทั้งต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริต
ภายในหน่วยงาน   นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน 
รวมถึงผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงเพ่ือป้องกัน  
การทุจริตไม่ให้เกิดขึน้ด้วย 
  4.2.2 ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.91  
ซึ่งเป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อ
สาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชม
หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน /การให้บริการ  และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่าง
ชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มี ช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  4.2.3 ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.95 
ซึ่งเป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด า เนินการต่าง ๆ ของ
หน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้ งแต่การจัดท าแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
อย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของ
บุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้
บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

4.2.4 ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อ านาจ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.83 ซึ่งเป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของ
ตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร
เพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติรวมไปถึงการใช้อ านาจสั่ง
การให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมิน
เกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง หรือการ
เอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

 4.2.5 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
80.87  ซึ่งเป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของ
หน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืม
โดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการ
ในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการ จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบ และน า ไปปฏิบัติ รวมไปถึง
หน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

 
4.๓ ผลคะแนนรายข้อค าถามในประเด็นการประเมินทั้ง ๑๐ ตัวช้ีวัด   
      จากเครื่องมือการประเมิน ทั้ง ๓ แบบ  ในภาพรวมคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ได้คะแนน  
๘๗.๙๙ คะแนน  จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  อยู่ในระดับการประเมิน A   ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับสูงมาก  โดยในตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต  
ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ คะแนน  รองลงมา  ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน ๙๕.๐๐  คะแนน   
ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ าที่สุด  คือ ตัวช้ีวัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้คะแนน ๗๘.๕๔ คะแนน  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

๑๑ 

 

 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน 87.99 คะแนน   

ระดับอยู่ในโดยมีผลการประเมิน A หมายถึง หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน  
และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA  โดยมีบางส่วนที่ต้อง
ปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-15 ของตัวชี้วัดหรือข้อค าถามทั้งหมด  ดังนั้น  หน่วยงาน 
พึงพิจารณาผลประเมินเพื่อน าไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา   โดยหากมีการวางแผนแก้ไข
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการด าเนินงานตามหลักคุณธรรมและ
ความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจ  
แก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผยหรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 

๑) แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน  /เป็น
การด าเนินการในปีที่รับการประเมิน 

๒) แสดงการด าเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ยกตัวอย่างเช่น การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดี คนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  
การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น โดยต้อง
เป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๓) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
ของหน่วยงานของท่านมากข้ึน 

๔) ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 

๕) ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น 
๖) เพ่ิมการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของ

ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน 
๗) พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้

ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม 
๘) สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจ  

ในการจัดการการทุจริต ตลอดจนปกป้องผู้กระท าการร้องเรียน โดยหากพบการทุจริตในหน่วยงาน 
๙) ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 
๑๐) ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สิน

ของราชการที่ถูกต้อง 
๑๑) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ

ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน /การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น  
๑๒) แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านอย่างจริงจัง 

 
 
 

๕. ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 



 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

๑๒ 

 

๑๓) ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่จาก ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
๑๔) เพ่ิมมาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกัน

ไมใ่ห้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
๑๕) ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพ่ิมช่องทางที่

หลากหลายมากข้ึน 
๑๖) เพ่ิมกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน /การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น  
๑๗) เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินงาน /การให้บริการให้ดีขึ้น  
๑๘) เพ่ิมมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต 
๑๙) ปรับปรุงการด าเนินงาน /การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น  
๒๐) ส่งเสริมให้มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก

หน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
๒๑) ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน /ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อ

ทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด  
๒๒) พึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลส าเร็จของงาน การให้

ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของ
บุคลากรในหน่วยงานของท่านมากข้ึน 

๒๓) เพ่ิมมาตรการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานให้ชัดเจนมากข้ึน 

๒๔) ก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และ
ให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 

๒๕) เพ่ิมการก ากับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
 
 
 
๗ 
  

6.1 มาตรการขับเคลื ่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เพื ่อเป็นการขับเคลื ่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งให้ดีขั้น  และสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์การประเมินฯ  ทั้งนี้  ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก าหนดแนวทาง ขั้นตอน รวมถึงการก ากับติดตามเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ และ
รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบความคืบหน้า  มีรายละเอียดและแนวทางการขับเคลื่อน  
การด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม  ดังนี้ 

๑.ก าหนดหน่วยงานหลักในการด าเนินงานภาพรวมของส านักงานฯ  ตามเกณฑ์การ
ประเมิน  โดยมีส านักบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นหน่วยงานหลักในด้านวินัย คุณธรรม และจริยธรรม 
รับผิดชอบภาพรวมของส านักงานฯ 

๖.  แนวทางและมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 



 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

๑๓ 

 

๒. ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมิน และแนวทางการประเมินประจ าปี ๒๕๖5  
ให้ทุกส านัก/ส่วนงาน รับทราบ 

๓. ก าหนดเป็นตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในส านักงานฯ
และชี้แจงเกณฑ์การประเมินผล 

๔. น าเสนอผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  เพ่ือปรับปรุง พัฒนาการด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกัน 
การทุจริต  ให้ส านัก/ส่วนงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ  เพ่ือยกระดับผลคะแนนการประเมิน 
ในปีถัดไปทุกเครื่องมอืการประเมิน จะต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๕ ทุกดัชนี 

๕. ประชุมชี้แจงการตอบ IIT แก่บุคลากรภายในส านักงานฯ เพ่ือสร้างความเข้าใจใน
ประเด็นข้อค าถาม IIT และยกระดับผลการประเมิน 

๖. เผยแพร่ ผลักดันให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือให้ผู้บริการ  ประชาชน 
ได้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและไม่ซับซ้อน  และข้อมูลอัพเดทเป็นปัจจุบัน 

 
6.๒  ประเด็นที่ต้องพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ควรพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ทั้ง ๓ เครื่องมือ เพ่ือให้การประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ได้ค่าคะแนนการประเมิน ITA  
๘๕ คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับผลการประเมิน A (ค่าคะแนน ๘๕.๐๐ - ๙๔.๙๙ คะแนน) และยกระดับ 
ผลคะแนน ได้ผลการประเมินในระดับการประเมิน AA (๙๕ คะแนนขึ้นไป)  ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

๑๔ 

 

ประเด็น แนวทาง และมาตรการการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสฯ   
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

แนวทาง 
การน าผลการวิเคราะห์ไปปฏิบัต ิ

กิจกรรม/วิธีการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
แนวทางก ากับ/ติดตาม 

และรายงานผล 
1. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 
 การปฏิบัติงาน การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการที่เป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลาท่ีก าหนด 
เปิดเผยข้อมูล เผยแพร่ขัน้ตอนการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการทาง
เว็บไซต์ส านักงานฯ 
 

1) เจ้าหน้าที่ควรปฏบิัติงาน/ให้บรกิาร
แก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่างเทา่เทยีม 

2) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบั
ขั้นตอนระยะเวลาแลผู้รับผิดชอบ 
ในการให้บริการอย่างชัดเจน 

2) สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพ 
การให้บริการของผู้มาติดต่อรับบรกิาร 
ณ จุดให้บริการได้โดยง่ายสะดวกและ
เปน็ไปตามหลกัการปกปิดความลับ 
ของผู้ใหข้้อมูล 

3) ก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคล 
และการพิจารณาให้คุณใหโ้ทษ  
ตามหลกัคณุธรรมและความสามารถ 

4) เจ้าหน้าที่ควรปฏิบัติงาน/ใหบ้ริการ 
แก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม  

1) ส านักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๒) ส านักบริหารทั่วไป 
๓) ส านักกิจการ

คณะกรรมการ 
การเลือกตัง้ 

4) ส านักประชาสัมพันธ ์

รายงาน
ความก้าวหน้า  
และสรุปผล หลัง
สิ้นปีงบประมาณ 

2. ด้านการใช้งบประมาณ 

 การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหนว่ยงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
1 ) เผยแพร่ข้อมูลการใช้จ่าย

งบประมาณ แผนการจัดซ้ือจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสด ุรวมถึง
กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ทางเวบ็ไซต์ส านักงานฯ 

๒)  เพิ่มช่องทางการสร้างการรับรู้
เกี่ยวกบัแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
แผนปฏิบัติการ  แผนยุทธศาสตร์    

3)  เปิดโอกาสใหบุ้คลากรภายใน
หน่วยงาน มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
ในทุกช่องทางของหนว่ยงาน  

 

1) และให้ข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกบัแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือ
การจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการ
เบิกจ่ายงบประมาณ อย่างต่อเนือ่งทาง
เว็บไซต์ส านักงานฯ และปรบัปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน (Update)  

2) เพิ่มช่องทางการเผยแพรแ่ผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนปฏิบัติการ  
แผนยุทธศาสตร์ เพื่อการสร้างการรับรู้ 
ผ่านทางชอ่งทางต่าง ๆ เชน่ การประชุม
ของหน่วยงานเป็นประจ าทุกเดือน  
Line Group ของหน่วยงาน   

3) เปิดโอกาสการมีส่วนรว่มในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณโดยเพิ่มช่อง
ทางการสอบถาม ทักทว้ง ร้องเรยีน 

4) จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างสม่ าเสมอ 

1) ส านักการคลงั 
2) ส านักนโยบาย 

และยุทธศาสตร ์
3) ส านักบริหาร

สนับสนุนโดยรัฐ 
4) ส านักประชาสัมพันธ ์

รายงานผลเกี่ยวกับ
การให้ข้อเสนอแนะ  
ข้อค าถาม  และการ
ตอบข้อค าถาม  
ทุกเดือน 



 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

๑๕ 

 

แนวทาง 
การน าผลการวิเคราะห์ไปปฏิบัต ิ

กิจกรรม/วิธีการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
แนวทางก ากับ/ติดตาม 

และรายงานผล 

3. ด้านการใช้อ านาจ 
1)  ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรอื

ที่สาธารณชนควรรับทราบข้อมูล
ขึ้นมากอย่างชัดเจน  

2)  เพิ่มการอ านวยความสะดวก
เกี่ยวกบัขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อ
ยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในหนว่ยงานของท่าน 

3) นการการคัดเลอืกผู้พัฒนากระบว
เข้ารับ การฝึกอบรม การศกึษาดู
งาน หรือการให้ทุนการศึกษา อยา่ง
เป็นธรรม 

4) ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตาม
ต าแหน่งหน้าที่จาก ผู้บังคับบ ัญชา
อย่างเป็นธรรม 

1) จัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน 
(Job description) และเกณฑก์าร
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชดัเจน
และเปิดเผย  รวมทั้งการเปิดรบัฟัง
ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพือ่
ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน 

2) มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน  
ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเกบ็
รักษาไวเ้ป็นความลับ  

3) ผู้บริหารทุกหน่วยงานทบทวนแบบ
มอบหมายเป็นประจ าทุกปี เพือ่ให้การ
ปฏิบัติเหมาะสมกับต าแหนง่และหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย 

4) ทุกหนว่ยงานมีมาตรการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและพิจารณาให้คุณให้
โทษ ตามหลักคุณธรรมและ
ความสามารถ 

ทุกส านัก/สว่นงาน  รายงาน
ความก้าวหน้า  
และสรุปผล หลัง
สิ้นปีงบประมาณ 

4. ด้านการใช้ทรพัย์สนิของราชการ    
1) เพิ่มมาตรการการใชท้รัพย์สิน 

ทางราชการ 
๒)  ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับแนว

ปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินทาง
ราชการ  

 

1) จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรพัย์สิน
ของราชการ และสร้างระบบการก ากับ
ดูแลติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และ
การลงโทษอย่างเครง่ครัด  

2) มีหนังสือแจ้งเวียนซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกบัขั้นตอนการขอเบิกหรือยมื
ทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในการ
ปฏิบัติอย่างถูกต้อง  พร้อมทัง้ก ากับ
และติดตาม ตรวจสอบการยืม-คืน 
และก าหนดบทลงโทษอย่างเครง่ครัด  

๑) ส านักการคลงั 
๒) ส านักผู้ตรวจสอบภายใน 
๓) ส านักบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

รายงาน
ความก้าวหน้า  
และสรุปผล หลัง
สิ้นปีงบประมาณ 

5. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
1) เพิ่มมาตรการ ก ากับ ติดตาม 
๒)  ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ 

แนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สิน 
ทางราชการ  

 

1) จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ และสร้างระบบการก ากับ
ดูแลติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และ
การลงโทษอย่างเครง่ครัด  

2) มีหนังสือแจ้งเวียนซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกบัขั้นตอนการขอเบิกหรือยมื
ทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในการ
ปฏิบัติอย่างถูกต้อง  พร้อมทัง้ก ากับ
และติดตาม ตรวจสอบการยืม-คืน 
และก าหนดบทลงโทษอย่างเครง่ครัด  

1) ส านักการคลงั 
2) ส านักผู้ตรวจสอบภายใน 
3) ส านักบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

รายงาน
ความก้าวหน้า  
และสรุปผล หลัง
สิ้นปีงบประมาณ 



 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

๑๖ 

 

แนวทาง 
การน าผลการวิเคราะห์ไปปฏิบัต ิ

กิจกรรม/วิธีการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
แนวทางก ากับ/ติดตาม 

และรายงานผล 

6. ด้านคุณภาพการด าเนินงาน 

 กำรปฏิบัติงำน กำรให้บริกำร ตำมขั้นตอนและระยะเวลำที่ก ำหนด 
ก ากับ/ติดตามการด าเนินงาน 
การให้บริการ ตามมาตรฐานการปฏิบัติ  
และเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

1) เพิ่มกลไกการปรับปรุงหรือปรับปรุง
วิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงาน การ
ให้บริการให้ดีขึ้น  

2) ก ากับ/ติดตามการท างานของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ เปน็ไปตามมาตรฐาน 
ขั้นตอน และระยะเวลาท่ีก าหนด 

ทุกส านัก/ส่วนงาน รายงานผลการ
ด าเนินงาน  
การให้บริการ  
เรื่องรอ้งเรียน 
ร้องทุกข ์

7. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลงำน/ข้อมูลของหนว่ยงำน 
ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรอืขอ้มูล 
ที่สาธารณชน ควรรับทราบ เข้าถงึง่าย 
ไม่ซับซ้อน และเพิ่มช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูลให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

1) เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ผลงาน 
และข้อมูลผ่านทางสื่อโซเชียลอื่นๆ เช่น 
Facebook Line Official  
และ YouTube ของสว่นงานภายใน
และส่วนภูมิภาค  เพื่อประชาสัมพันธ์
ผลงานอย่างตอ่เนื่องและปรบัปรงุขอ้มูล
ดังกล่าวใหเ้ป็นปัจจุบัน (Update) 

2) เพิ่มช่องทางให้ผู้รบับริการ ผู้มาติดต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหนว่ยงาน
สามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกบัการด าเนินงาน/การให้บริการ  
และชี้แจงข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน  

3) จัดท าแบนเนอร์ (Banner) ผลงานของ
ส านักงานฯ เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การเข้าถงึข้อมูลไดง้่าย   

1) ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) ทุกส านัก/สว่นงาน  

 

ก ากับ/ติดตาม 
การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ผลงาน และข้อมูลท่ี
จะเผยแพร่อย่าง
ต่อเนื่อง ครบถ้วน 
และปรับปรงุข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน  

8. ด้านการปรับปรุงระบบการท างาน 
 การปรับปรุงคุณภาพ การเพิ่มกลไกการปรับปรุงระบบการท างาน   
1)  การปรับปรุงคุณภาพ การเพิ่มกลไก 

การปรับปรุงระบบการท างาน  ดังนี้  
1.1) จัดให้มีช่องทางการรับฟงั

ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก ผู้รับบริการที่มา
ติดต่องานตามภารกิจเพื่อน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงาน การให้บรกิารของ
ส านักงานฯ ให้ดีขึ้น  

๑) การพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ปฏิบัติงาน/ให้บรกิารแก่ผู้ติดต่อด้วย
ความโปรง่ใส เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

๒) เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชน
ควรรบัทราบอย่างชัดเจน เผยแพรข่้อมูล
ข่าวสารที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน 
ให้รวดเรว็ และทันต่อสถานการณ์ 

 

ทุกส านัก/ส่วนงาน  รายงานผลการ
ด าเนินการ 
ทุกรายไตรมาส 

  
 

  



 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

๑๗ 

 

แนวทาง 
การน าผลการวิเคราะห์ไปปฏิบัต ิ

กิจกรรม/วิธีการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
แนวทางก ากับ/ติดตาม 

และรายงานผล 
1.2) พัฒนาการด าเนินงาน/การ

ให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิด
ช่องทางรับฟังการปฏิบัติงาน  
การให้บริการ คณุภาพ 
การปฏิบัติงาน โดยเปิดโอกาส 
ให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรอืผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมให้
ข้อเสนอแนะเพือ่ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน การบริการ 
ให้เกิดความโปร่งใส ปรบัปรงุวธิกีาร
และขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น 

๓) แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน  
เพื่อพิจารณาน าผลการส ารวจ 
ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมาปรับปรงุคณุภาพ การ
ปฏิบัติงาน/การใหบ้ริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

  

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

------------------------------------------------- 
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ภาคผนวก 
ผลคะแนนการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
1.1 คะแนนภาพรวม ระดับประเทศ 

 

ผลคะแนน (คะแนน) ระดับผลการประเมิน 

๘๑.๒๕ B 
 
1.2 คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 

 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 92.44 
2 การใช้งบประมาณ 85.89 
3 การใช้อ านาจ 88.93 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 85.30 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 86.77 
6 คุณภาพการด าเนินงาน 88.24 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 88.24 
8 การปรับปรุงการท างาน 85.44 
9 การเปิดเผยข้อมูล 77.31 

10 การป้องกันการทุจริต 66.21 
 

1.3  ดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย ประจ าปี 2563 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผลคะแนนระดับประเทศ 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

 
 
 2.1 ผลคะแนน 

 

ผลคะแนน (คะแนน) ระดับผลการประเมิน 

๙๑.๑๐ A 
  

2.๒ อันดับคะแนนสูงสุด 
 

อันดับ ชื่อหน่วยงาน คะแนน 

1 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 93.44 
๒ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 93.28 
๓ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 90.44 
๔ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 90.34 
๕ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 87.99 

 

 

 

 
 

3.1 ผลคะแนนภาพรวม  
 

ผลคะแนน (คะแนน) ระดับผลการประเมิน 

8๗.๙๙ A 
 
3.2 สรุปผลคะแนนภาพรวมเปรียบเทียบกับคะแนนปีที่ผ่านมา 

 

ผลคะแนนภาพรวม 

ผลคะแนน  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ย ปี พ.ศ. 2564 กับ
ผลการประเมินประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  

ผลคะแนน
เฉลี่ย 

ระดับผลการ
ประเมิน 

ผลคะแนน 
เฉลี่ย 

ระดับผลการ
ประเมิน 

ผลคะแนน 
เปรียบเทียบ 

ระดับประเทศ ๘๑.๒๕ B 67.90 C เพ่ิมข้ึน ๑๓.๓๕ 

องค์กรอิสระ ๙๑.๑๐ A 89.44 A เพ่ิมข้ึน ๑.๖๖ 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 8๗.๙๙ A 86.96 A เพ่ิมข้ึน ๑.๐๓ 

 
 
 
 
 

2. ผลคะแนนของรายประเภทองค์กรอิสระ 
 

3. ผลคะแนนของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
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4.1 ผลคะแนนภาพรวม 

 

แบบส ารวจ ตัวช้ีวัด ผลคะแนนประจ าปี 2554 
ประเทศ องค์กรอิสระ กกต. 

IIT 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 92.44 88.63 88.91 
2. การใช้งบประมาณ 85.89 79.73 79.95 
3. การใช้อ านาจ 88.93 81.77 80.83 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 85.30 82.16 80.87 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 86.77 80.33 78.54 

EIT 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 88.24 91.22 85.59 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 88.24 88.37 78.91 
8. การปรับปรุงระบบการท างาน 85.44 86.73 79.94 

OIT 
9. การเปิดเผยข้อมูล 77.31 98.56 95 
10. การป้องกันการทุจริต 66.21 100 100 

 
4.2 เปรียบเทียบผลคะแนน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4.2.1 เปรียบเทียบผลคะแนนภาพรวม ทุกประเภทการประเมิน 
 
 

 

4.2.2 เปรียบเทียบผลคะแนน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ทุกประเภทการประเมิน  

รายประเภท 
ผลคะแนน 

เปรียบเทียบผลคะแนน 
กับปี 2563 

ระดับผลการประเมิน 

2564 2563 เพิ่มขึ้น ลดลง 256๔ 2563 
ระดับประเทศ ๘๑.๒๕ 67.9 ๑๓.๓๕ - B C 
องค์กรอิสระ ๙๑.๑๐ 89.44 ๑.๖๖ - A A 
สนง.กกต. 8๗.๙๙ 86.96 ๑.๐๓ - A A 

แบบ
ส ารวจ 

ตัวชี้วัด 
ผลคะแนนภาพรวม (รายประเภท : คะแนน) 

ระดับประเทศ : 81.25 องค์กรอิสระ : 91.1 สนง.กกต.  : 87.99 
2564 2563 ผลต่าง 2564 2563 ผลต่าง 2564 2563 ผลต่าง 

IIT 

1. การปฏิบัติหน้าที ่ 92.44 90.15 2.29 88.63 87.67 0.96 88.91 88.35 0.56 
2. การใช้งบประมาณ 85.89 82.29 3.6 79.73 79.06 0.67 79.95 80 -0.05 
3. การใช้อ านาจ 88.3 86.14 2.16 81.77 81.74 0.03 80.83 82.03 -1.2 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 85.3 81.41 3.89 82.16 81.07 1.09 80.87 80.98 -0.11 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจรติ 86.77 83.22 3.55 80.33 78.75 1.58 78.54 79.65 -1.11 

EIT 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 88.24 83.52 4.72 91.22 88.93 2.29 85.59 87.85 -2.26 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 88.24 82.58 5.66 88.34 86.18 2.16 78.91 86.39 -7.48 
8. การปรับปรุงระบบการท างาน 85.44 80.11 5.33 86.73 84.15 2.58 79.94 81.2 -1.26 

OIT 
9. การเปิดเผยข้อมลู 77.31 53.12 24.19 98.56 96.31 2.25 95 90 5 
10. การป้องกันการทุจรติ 66.21 36.29 29.92 100 98.75 1.25 100 93.75 6.25 

4. ผลคะแนนภาพรวมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและเปรียบเทียบผลคะแนน 
กับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

4.2.3 เปรียบเทียบผลคะแนน รายตัวชี้วัด ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ และปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

 

แบบส ารวจ ตัวชี้วัด 
ผลคะแนนภาพรวม 

256๔ 256๓ ผลคะแนน
เปรียบเทียบ 

IIT 

1. การปฏิบัติหน้าที ่ 88.91 88.35 0.56 
2. การใช้งบประมาณ 79.95 80 -0.05 
3. การใช้อ านาจ 80.83 82.03 -1.2 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 80.87 80.98 -0.11 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจรติ 78.54 79.65 -1.11 

EIT 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 85.59 87.85 -2.26 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 78.91 86.39 -7.48 
8. การปรับปรุงระบบการท างาน 79.94 81.2 -1.26 

OIT 9. การเปิดเผยข้อมลู 95 90 5 
10. การป้องกันการทุจรติ 100 93.75 6.25 
 

4.2.๔ เปร ียบเทียบผลคะแนนสูงส ุดรายตัวชี ้ว ัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

อันดบั ตัวชี้วดัที ่ ผลคะแนน แบบ 
สอบถาม 

 อันดับ ตัวชี้วัดที่ ผลคะแนน แบบ 
สอบถาม 

1 10.การป้องกันการทุจริต 100.00 OIT 
 

 1 10.การป้องกันการทุจริต 93.75 
OIT 

2 9. การเปดิเผยข้อมลู 95.00  2 9. การเปดิเผยข้อมลู 90.00 
3 1. การปฏิบัติหน้าท่ี 88.91 IIT  3 1. การปฏิบัติหน้าท่ี 88.35 IIT 
4 6. คุณภาพการด าเนินงาน 85.59 EIT  4 6. คุณภาพการด าเนินงาน 87.85 

EIT 
5 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 80.87 

IIT 

 5 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.39 
6 3. การใช้อ านาจ 80.83  6 3. การใช้อ านาจ 82.03 IIT 
7 2. การใช้งบประมาณ 79.95  7 8. การปรับปรุงระบบการท างาน 81.20 EIT 
8 8. การปรับปรุงระบบการท างาน 79.94 

EIT 
 8 4. การใช้ทรพัย์สนิของราชการ 80.98 

IIT 9 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 78.91  9 2. การใช้งบประมาณ 80.00 
10 5. การแกไ้ขปัญหาการทุจรติ 78.54 IIT  10 5. การแกไ้ขปัญหาการทุจรติ 79.65 

 
 

จากผลคะแนนรายตัวชี้วัด 2 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า   
ผลคะแนนสูงสุด อันดับแรกและอันดับที่สองเป็นผลคะแนนตามแบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ(OIT) 

ผลคะแนนสูงสุดอันดับแรกตัวชี้วัดที่  10 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีคะแนนเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 
2563 ที่ผ่านมาซึ่งตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต คะแนนเพ่ิมขึ้น 6.25 คะแนน และตัวชี้วัดที่๙ การเปิดเผย
ข้อมูล ผลคะแนนเพิ่มขึ้น 5.0 คะแนน  

ผลคะแนนต่ าสุด 3 อันดับแรก  เป็นผลคะแนนตามแบบIITผลคะแนนต่ าสุดอยู่ที่ตัวชี้วัดที่ห้าการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตปี 2563 ได้คะแนน 79.65 และปี 2564 ได้คะแนน 78.54 คะแนนต่ าสุดอันดับถัดมาได้แก่
ตัวชี้วัดที่สองการใช้งบประมาณปี 2563 ได้คะแนน 80.00 คะแนนและปี 2564 ได้คะแนน 78.91 คะแนนและ
คะแนนต่ าสุดอันดับที่สามได้แก่ตัวชี้วัดที่สี่การใช้ทรัพย์สินของราชการปี  2563 ได้คะแนน 80.98 คะแนนและปี 
2564 ได้คะแนน 79.94 คะแนน 
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๖ ข้อค าถาม 
ข้อ คะแนน 
E1 ๘๐.๑๐ 
E2 ๘๓.๗๙ 
E3 ๘๒.๙๑ 
E4 ๙๖.๗๓ 
E5 ๘๔.๔๒ 

 

 

๖ ข้อค าถาม 
ข้อ คะแนน 
E6 ๗๖.๗๐ 
E7 ๖๕.๒๕ 
E8 ๙๐.๒๐ 
E9 ๗๙.๔๒ 
E10 ๘๓.๐๑ 

 

๖ ข้อค าถาม 
ข้อ คะแนน 

E11 ๗๖.๘๖ 
E12 ๗๗.๒๗ 
E13 ๙๕.๔๒ 
E14 ๗๒.๔๔ 
E15 ๗๗.๖๙ 

 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก : (EIT) : ๑๕ ข้อค าถาม 
 

ตัวชี้วัดที่ 6  
คุณภาพการด าเนินงาน

 85.59 คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ 7  
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

78.99 คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ 8 
การปรับปรุงระบบการท างาน 

79.94 คะแนน 

ตอบแบบส ารวจ  
153 คน 

(ชาย 91 คน  
หญิง 62 คน) 

ผลคะแนนตามข้อค าถามเครื่องมือการประเมนิ 
 

 
 

 

 
 

ตั ว ชี้ วั ด ที่  1  
 

 

ข้อค าถาม ผลคะแนน  ข้อค าถาม ผลคะแนน  ข้อค าถาม ผลคะแนน  ข้อค าถาม ผลคะแนน  ข้อค าถาม ผลคะแนน 
i 1 ๘๐.๓๑  i 7 ๖๐.๖๑  i 13 ๗๕.๘๕  i 19 ๙๓.๔๔  i 25 ๘๔.๒๘ 
i 2 ๗๙.๓๙  i 8 ๘๒.๐๑  i 14 ๗๑.๒๖  i 20 ๖๖.๒๑  i 26 ๘๖.๑๗ 
i 3 ๗๙.๔๐  i 9 ๙๒.๐๖  i 15 ๖๖.๒๗  i 21 ๘๐.๒๔  i 27 ๗๔.๐๔ 
i 4 ๙๘.๕๕  i 10 ๙๓.๔๓  i 16 ๙๑.๘๖  i 22 ๙๖.๖๘  i 28 ๗๗.๓๔ 
i 5 ๙๘.๖๙  i 11 ๘๖.๗๗  i 17 ๙๗.๑๙  i 23 ๗๑.๙๗  i 29 ๗๘.๓๔ 
i 6 ๙๗.๑๐  i 12 ๖๔.๘๑  i 18 ๘๒.๕๓  i 24 ๗๖.๖๖  i 30 ๗๑.๐๖ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) : ๔๓ ข้อค าถาม 
 

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล  
๓๓ ข้อค าถาม  :  ๙๕.๐๐ คะแนน 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต 
10 ข้อค าถาม  :  100.๐๐ คะแนน 

ตัวชี้วดัที่ 9.1  
ข้อมูลพื้นฐาน 

ตัวชี้วดัที่ ๙.๒  
การบริหารงาน 

ตัวชี้วดัที่ ๙.๓  
การบริหารเงินงบประมาณ 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑  
การด าเนินการเพื่อป้องกัน 

การทุจริต 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๒  
มาตรการภายในเพื่อปอ้งกัน 

การทุจริต 
 ตัวชี้วดัที่ ๙.๔  

การบริหารและพัฒนาทรัพยากร

ตัวชี้วดัที่ ๙.๕   
การส่งเสริมความโปรง่ใส 

 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายใน (IIT) : ๓๐ ข้อค าถาม 
 

ตอบแบบส ารวจ  
459 คน 

(ชาย 19๕ คน  
หญิง 26๔ คน) 

ตัวชี้วัดที่ 1  
การปฏิบัติหน้าท่ี 
๘๘.๙๑ คะแนน 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒  
การใช้งบประมาณ 
๗๙.๙๕ คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ ๔  
การใช้ทรัพยส์ินทางราชการ 

๘๐.๘๗ คะแนน 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓ 
การใช้อ านาจ 

๘๐.๘๓ คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ ๕  
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

๗๘.๕๔ คะแนน 
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ตัวชี้วัดที่ 9.๒ การบริหารงาน 
ข้อ ประเด็น คะแนน 

แผนการด าเนินงาน 
O10  แผนด าเนินงานประจ าป ี 100.00 

O1๑ รายงานการก ากบัติดตามการด าเนินงานฯ 100.00 

O1๒ รายงานผลการด าเนินงานประจ าป ี 100.00 
การปฏิบัติงาน 

O1๓ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100.00 
การให้บริการ 

O๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บรกิาร 100.00 
O๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 100.00 
O๑๖ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 100.00 
O๑๗ E-Service 100.00 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อ ประเด็น คะแนน 

ข้อมูลพื้นฐาน 
O1  โครงสร้าง 100.00 
O๒  ข้อมูลผู้บริหาร 100.00 
O๓  อ านาจหน้าที ่ 100.00 
O๔  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหนว่ยงาน 100.00 
O๕  ข้อมูลการติดต่อ 100.00 
O๖  กฎหมายที่เกีย่วขอ้ง 100.00 

ข่าวประชาสมัพันธ ์
O๗ ข่าวประชาสัมพันธ ์ 100.00 

การปฏิสัมพันธ ์
O๘ Q&A 100.00 
O๙ Social Network 100.00 

 

ตัวชี้วัดที่ 9.๓ การบริหารเงินงบประมาณ 
ข้อ ประเด็น คะแนน 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
O1๘  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 100.00 

O1๙ รายงานการก ากบัติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี รอบ ๖ เดือน 

100.00 

O๒๐ รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณประจ าป ี 100.00 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

O๒1 แผนการจัดซ้ือจัดจา้งหรือแผนการจัดหาพัสดุ 100.00 
O๒๒ ประกาศต่างๆ เกีย่วกับการจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการ

จัดหาพัสด ุ
100.00 

O๒๓ สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุรายเดือน 100.00 
O๒๔ รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประจ าป ี
100.00 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 9.๔ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ข้อ ประเด็น คะแนน 

การบรหิารทรัพยากรบุคคล 
O25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00 
O26  การด าเนนิการตามโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล 0.00 
O27  หลักเกณฑก์ารบรหิารทรัพยากรบุคคล 100.00 
O28  รายงานการบรหิารทรัพยากรบุคคล 100.00 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 9.๕ การสง่เสริมความโปรง่ใส 
ข้อ ประเด็น คะแนน 

การจัดการเรื่องร้องเรยีน 
O29  แนวปฏบิัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 
100.00 

o30 ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

100.00 

o31 ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบประจ าป ี

100.00 

การเปิดโอกาสใหเ้กิดการมีสว่นร่วม 
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 100.00 

o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 100.00 

 

 

ตัวชี้วัดที่ ๙.๒  
การบริหารงาน 

 

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล  
๔๓ ข้อค าถาม ๙๕.๐๐ คะแนน 

 

ตัวชี้วัดที่ ๙.๓  
การบริหารเงินงบประมาณ 

ตัวชี้วัดที่ ๙.๔  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  

ตัวชี้วัดที่ ๙.๑  
ข้อมูลพื้นฐาน 

ตัวชี้วัดที่ ๙.๕  
 การส่งเสรมิความโปร่งใส 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) : ๔๓ ข้อค าถาม 
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ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต  
10ข้อค าถาม 100 คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๒  
มาตรการภายในเพื่อปอ้งกันการทจุริต 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๒  
มาตรการภายในเพื่อปอ้งกันการทจุริต 

ข้อ ประเดน็ คะแนน 
มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใส 

ภายในหน่วยงาน 
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
100.00 

o43 การด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหนว่ยงาน 

100.00 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑  
การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

ข้อ ประเด็น คะแนน 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

o34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 100.00 
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 100.00 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 
o36 การประเมินความเสีย่งการทุจริต

ประจ าป ี
๑๐0.00 

o37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียง
การทุจริต 

100.00 

การเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กร 
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

*ได้รับการยกเว้นไม่น ามาคิดคะแนน 
- 

แผนป้องกันการทุจริต 
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 100.00 

o40 รายงานการก ากบัติดตามการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 

100.00 

o41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจ าป ี

100.00 

 

 

 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) : ๔๓ ข้อค าถาม 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑  
การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
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ข้อเสนอแนะผลการประเมิน 

 
หน่วยงานของท่านได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ประจ าปี 2564 จ านวน 87.99 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A 
หมายถึง หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการตามตั วชี้วัดและ
หลักเกณฑ์การประเมิน ITA  โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-15 ของตัวชี้วัดหรือข้อ
ค าถามทั้งหมด ดังนั้น หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการ
วางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการด าเนินงานตามหลักคุณธรรม
และความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชน
ได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 

- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน / เป็นการด าเนินการในปีที่รับการ
ประเมิน 

- แสดงการด าเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่างเช่น  
การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดี คนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้าง
ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
ส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น โดยต้องเป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับกับ
นโยบาย หรือแผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน
ของท่านมากข้ึน 

- ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพ่ิม
การให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 

- ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น 
- เ พ่ิมการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ  

ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน 
- พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา  

อย่างเป็นธรรม 
- สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการการทุจริต 

ตลอดจนปกป้องผู้กระท าการร้องเรียน โดยหากพบการทุจริตในหน่วยงาน 
- ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 
- ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของราชการ  

ที่ถูกต้อง 
- เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง

พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
- แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านอย่างจริงจัง 
- ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่จาก ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
- เพ่ิมมาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้

ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
- ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพ่ิมช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

- เพ่ิมกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
- เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
- เพ่ิมมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต 

และลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต 
- ปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 
- ส่งเสริมให้มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุง

การท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
- ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มา

ติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด  
- พึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลส าเร็จของงาน การให้ความส าคัญกับงาน

มากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรในหน่วยงาน  
ของท่านมากข้ึน 

- เพ่ิมมาตรการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินงานให้
ชัดเจนมากข้ึน 

- ก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่
ประชาชนเป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 

- เพ่ิมการก ากับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่าน ต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
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