
สรุปการด าเนินการจัดกิจกรรมการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
เรื่อง การส่งเสริมความเข้าใจเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการวิเคราะห์ ITA ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
 ตามที่ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ให้หน่วยงานภาครัฐต้อง

ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๒ ปรากฎผลคะแนนตามประกาศส านักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒  สมศ. ได้ผลคะแนนจากการประเมิน  ๘๙.๕๖ คะแนน  

อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานระดับ A (๘๕.๐๐-๙๔.๙๙) เป็นล าดับที่ ๑๔ จาก

องค์การมหาชนทั้งหมด ๓๙ แห่ง  

 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้คะแนน ๘๙.๕๖ คะแนน 

อยู่ในระดับผลการประเมิน A (๘๕.๐๐-๙๔.๙๙) ผลการประเมิน ผ่าน และการวิเคราะห์ผลคะแนนที่ควรปรับปรุง

จากรายละเอียดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครั ฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ปรากฏผลคะแนนของตัวชี้วัดที่ต่ ากว่า 

๗๕ คะแนน จ านวน ๑๐ ตัวชี้วัด ซ่ึงจากการวิเคราะห์ผลคะแนนที่ควรปรับปรุงตัวชี้วัดที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุด คือ 

ตัวชี้ วัดในแบบวัดการรับรู้ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) ข้อ I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่าน มาก

น้อยเพียงใด ซึ่งได้คะแนนเพียง ๖๙.๘๗ คะแนน ดังนั้น ส านักงานจึงควรสร้างรูปแบบหรือกลไกในการให้ความรู้

ความเข้าใจเพ่ือส่งเสริมการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานให้มากยิ่งขึ้นใน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นี้ อาจท าในรูปแบบประชุมสัมมนาหรือจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบ

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือ KM ซึ่งจะเป็นแนวทางของการท างานภายในองค์กรเพ่ือท า

ให้เกิดการนิยาม ความรู้ขององค์กรขึ้น และท าการรวบรวม , สร้าง, และกระจายความรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปีของหน่วยงานไปให้ทั่วทั้งองค์กรเพ่ือให้เกิดการต่อยอดของความ รู้ , น าความรู้ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ รวมถึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กรขึ้น ทั้งยังเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่ง

กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และ

พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ น าความรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



  ดังนั้น หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรนุช สุขสว่าง) จึงมีการรายงานให้ความรู้และ

สร้างการรับรู้เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของ สมศ. เพ่ือส่งเสริมการรับรู้เกี่ยวกับแผนการ

ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานให้มากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในที่ประชุมส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ  

ห้องประชุมชั้น ๓ สมศ. อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม

ประกอบด้วยผู้บริหาร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และลูกจ้างของ สมศ. รวมทั้งหมด ๘๖ คน โดยรายงานให้

ที่ประชุมทราบว่า ภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ซ่ึงมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดท าแผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปีของ สมศ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้จัดท าสรุปข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม KPI 

ก.พ.ร. ณ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมรายงานความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณของ สมศ. ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๓ เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านักงานใช้งบประมาณไปแล้วทั้งสิ้นกว่า ๗๘ ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๖ แบ่งเป็นแผนการใช้จ่ายในส่วนของบุคลากรภาครัฐกว่า ๑๘ ล้านบาท แผนงาน

พ้ืนฐานกว่า ๕๙ ล้านบาท และภารกิจที่ใช้จ่ายเงินงบประมาณสูงสุดคือ ภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์ใช้ไปกว่า 

๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๓ อันดับ ๒ ได้แก่ ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารใช้ไปกว่า ๕ ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๔ และภารกิจอ านวยการใช้ไปกว่า ๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐๙ โดยหาก

จ าแนกตามกิจกรรมในแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ผลการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมที่ใช้

จ่ายงบประมาณสูงสุด คือ การส่งเสริมสถานศึกษา ใช้จ่ายงบประมาณไปแล้วร้อยละ ๔๒.๙๗ ใช้จ่ายงบด าเนินงาน

ไปแล้วร้อยละ ๓๕.๐๒ และงบบุคลากรใช้จ่ายงบประมาณไปแล้วร้อยละ ๒๘.๖๑  

 ในการนี้ รักษาการผู้อ านวยการ (นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย) กล่าวอธิบายเพ่ิมเติมให้แก่ผู้เข้าร่วม

ประชุมรับทราบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านักงานได้รับงบประมาณมาจากส านักงบประมาณจ านวนกว่า

๓๐๐ ล้านบาท ซึ่งในปัจจุบันในขั้นตอนกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ยังคงใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ผูกพันของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่คาดการณ์ได้ว่าการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ น่าจะมีการใช้จ่าย

งบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน โดย ณ ขณะนี้ส านักงานได้บริหารงานผ่านหน่วย

ประเมิน  เพ่ือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน ประการส าคัญ คือ ส านักประเมินและรับรองจะต้อง

เข้มงวดในการตรวจสอบความถูกต้องและพิจารณาการด าเนินการของหน่วยประเมินให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มี

คุณภาพและมาตรฐาน  

  



 

 

 



 





 











 


