
 
 

 

 
การด าเนินการตามมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กกพ. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของส านักงาน กกพ.  
ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ร่วมกันในการวิเคราะห์ข้อมูล วางแผน ก าหนดมาตรการและ
การติดตามผล เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานของส านักงาน กกพ. ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสสูงขึ้น โดยส านักงาน 
กกพ. ได้มีปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ตามตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด และจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของส านักงาน กกพ. และสอดคล้องกับ    
ผลการวิเคราะห์โดยได้มีการก าหนดมาตรการเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส      
ภายในส านักงาน กกพ. โดยสามารถสรุปผลการด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามมาตรการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2564 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงาน กกพ. ตามมาตรการต่าง ๆ 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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(1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
จากผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน พบว่า ประเด็นที่ควรจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นเท่านั้น คณะท างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความ
โปร่งใสในการท างานของส านักงาน กกพ. จึงได้ก าหนดก าหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานปี  
พ.ศ. 2565 ส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และได้มีการด าเนินการตามมาตรการข้างต้นดังนี้ 

ประเด็นที่ควรจะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผลการก ากับติดตาม 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
I7 เจ้าหน้าท่ีรับรูเ้กี่ยวกับ 
แผนการใช้งบประมาณ 
ประจ าปีของส านักงาน 
กกพ. (89.98 คะแนน 
ระดับ A) 
I12 ส านักงาน กกพ.  
เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงาน กกพ. มีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ               
(91.57 คะแนน ระดับ A) 

1) ประชุมจัดท าแผนการด าเนินงาน 
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 2566 ของส านักงาน 
กกพ. เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนดังกล่าว 

ต.ค.64-มี.ค.65 
 

1) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ได้มีการประชุมจัดท า
แผนการด าเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 2566 ของส านักงาน กกพ. เพื่อให้พนักงาน 
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 

 

ฝ่าย ยส./ 
ฝ่าย บง. 

 

1) มีการรายงานผลการด าเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณเสนอ
คณะอนุกรรมการด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ประชุมผู้บริหารระดับสูง 
(Ex-com) ประจ าเดือน และสรุปผล
การใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
เสนอเลขาธิการ เพื่อเผยแพร่ข้อมลู         
บนเว็บไซต์ของส านักงาน กกพ. 

 

2) เผยแพร่แผนการใช้จ่าย
งบประมาณของส านักงาน กกพ. 
ประจ าปี 2565 รายงานผลการใช้
จ่ายประจ าปีงบ ประมาณ 2564 
และรายงานผลการใช้จ่าย

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

2) มหีนังสือที่ สกพ 5502/ว1130 ลงวันท่ี 12 
พฤศจิกายน 2564 เพื่อแจ้งให้ฝ่ายงานต่าง ๆ 
รับทราบการไดร้ับอนุมัติงบประมาณประจ าปี และ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 
แผนการใช้จ่ายเงิน รวมถึงการเร่งรัดด าเนินการเบิก

ฝ่าย ยส./ 
ฝ่าย บง. 

 

2) ทุกฝ่ายงานไดร้ับทราบแผนแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี การตดิตาม
การด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณของส านักงานปี 2565 
 

การด าเนินการตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2565 
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ประเด็นที่ควรจะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผลการก ากับติดตาม 

งบประมาณประจ าปี 2565  
ไตรมาส 1 และ 2 ผ่านเว็บไซต ์
ของ ส านักงาน กกพ. 
 

จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 2565 และเผยแพร่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงาน กกพ. 
ประจ าปี 2565 รายงานผลการใช้จ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2564 และรายงานผลการใช้จ่าย         
งบ ประมาณประจ าปี 2565 ไตรมาส 1 และ 2       
ผ่านเว็บไซต์ของส านักงาน กกพ. 
 

ที่มาข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงาน 
กกพ. ประจ าปี 2565 : 
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Do
cument/แผนใช้จ่ายงบประมาณประจ าป/ีแผนใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี%202565.pdf 
 

ที่มาข้อมูลรายงานผลการใช้จ่ายงบ ประมาณประจ าปี 
2564 
http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Doc
ument/ita/รายงานผลการใช้จ่าย%20ปี%
2064%20ไตรมาส%204.pdf 
ที่มาข้อมูลรายงานผลการใช้จ่ายงบ ประมาณประจ าปี 
2565 ไตรมาส 1 : 
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Do
cument/ก ากับติดตามการใช้จ่าย/รายงานผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี%202565(ไตรมาส
1).pdf 
 

ที่มาข้อมูลรายงานผลการใช้จ่ายงบ ประมาณประจ าปี 
2565 ไตรมาส 2 : 

https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี/แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี%202565.pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี/แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี%202565.pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี/แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี%202565.pdf
http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/ita/รายงานผลการใช้จ่าย%20ปี%2064%20ไตรมาส%204.pdf
http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/ita/รายงานผลการใช้จ่าย%20ปี%2064%20ไตรมาส%204.pdf
http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/ita/รายงานผลการใช้จ่าย%20ปี%2064%20ไตรมาส%204.pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/กำกับติดตามการใช้จ่าย/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี%202565(ไตรมาส1).pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/กำกับติดตามการใช้จ่าย/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี%202565(ไตรมาส1).pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/กำกับติดตามการใช้จ่าย/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี%202565(ไตรมาส1).pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/กำกับติดตามการใช้จ่าย/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี%202565(ไตรมาส1).pdf
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ประเด็นที่ควรจะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผลการก ากับติดตาม 

https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Do
cument/ก ากับติดตามการใช้จ่าย/รายงานผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี%202565(ไตรมาส
2).pdf 

3) เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่สามารถ
ตรวจสอบการใช้จ่ายตาม
แผนงาน/โครงการของส านักงาน 
และมีส่วนร่วมในการจัดท า
งบประมาณของฝ่ายก่อนเสนอขอ
อนุมัติงบประมาณต่อผู้บริหาร 

ต.ค.64-มี.ค.65 
 

3) ได้มีหนังสือแจ้งฝ่ายงานต่าง ๆ ในการจัดท า
งบประมาณประจ าปี  
 

 3) เจ้าหน้าท่ีแต่ละฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
จัดท างบประมาณของฝ่ายงานก่อน
เสนอขออนุมัติงบประมาณต่อผู้บริหาร 

 

 

4) ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปีงบประมาณ 

ต.ค.64-มี.ค.65 
 

4) ฝ่ายตรวจสอบภายในได้มีการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี
งบประมาณ 

 4) ฝ่ายตรวจสอบจะด าเนินการสรุปผลการ
ตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/กำกับติดตามการใช้จ่าย/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี%202565(ไตรมาส2).pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/กำกับติดตามการใช้จ่าย/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี%202565(ไตรมาส2).pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/กำกับติดตามการใช้จ่าย/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี%202565(ไตรมาส2).pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/กำกับติดตามการใช้จ่าย/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี%202565(ไตรมาส2).pdf
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ประเด็นที่ควรจะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผลการก ากับติดตาม 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
I14 เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงาน กกพ. ได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบตัิ งาน
ตามระดับคณุภาพของ
ผลงานอย่างถูกต้อง  
     (90.67 คะแนน ระดับ A) 
 

I18 การบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล ภายใน
ส านักงาน กกพ. ถูก
แทรกแซงจากผู้มีอ านาจมี
การ ซื้อขายต าแหน่งและ 
การเอื้อประโยชน์ให้กลุ่ม
หรือพวกพ้อง  
(91.69 คะแนน ระดับ A) 

1) ก าหนดแนวทางการจัดท า 
ค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปี 
โดยมีการถ่ายทอดน้ าหนักตัวช้ีวัด
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามต าแหน่งของพนักงานและ
ลูกจ้าง และมีการเสนอค ารับรอง
การปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
ตาม ล าดับขั้นเพื่อลดการใช้
ดุลพินิจของบุคคลลง 

ต.ค.64-มี.ค.65 
 

1) เลขาธิการเห็นชอบแนวทางการจัดท าค ารับรองการ
ปฏิบัติงานประจ าปี และได้มีหนังสือเวียนเพื่อแจ้ง
ให้พนักงานมีแนวทางการจัดท าค ารับรองที่ชัดเจน 

2) พนักงานแต่ละคนมีค ารับรองการปฏิบัติงานฯ ที่
ได้รับความเห็นชอบ 

 

ฝ่าย บม. 
 

1) มีการจัดท ารายงานสรุปผลการจัดท า       
ค ารับรองฯ เสนอเลขาธิการ  

 
 

2) จัดท านโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รายงานผลการ
ด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
2564 และประจ าปี 2565 และ
เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทราบทั่วกัน 

ต.ค.64-มี.ค.65 
 

3) ด าเนินการจัดท านโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
และเผยแพร่หลักเกณฑ์การด าเนินการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในแต่ละเรื่องให้เจ้าหน้าที่รับทราบ 

     ที่มาของข้อมูล: 
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/Static
Page/StaticPage.aspx?p=342&Tag=%E0%B8
%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A
%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0
%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8
%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2
%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0
%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8
%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A
%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0
%B8%A5&muid=36&prid=20260 

ฝ่าย บม. 
 

2)  มีการตรวจสอบการเผยแพร่นโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการ
ด าเนินการตามนโยบายบนเว็บไซต์ของ
ส านักงาน กกพ. ให้เจ้าหน้าทีข่อง
ส านักงาน กกพ. ทราบ 
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ประเด็นที่ควรจะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผลการก ากับติดตาม 

3) ปรับปรุงหรือทบทวน
กระบวนการสรรหาบุคลากร 
ให้มีประสิทธิภาพและเผยแพร่ให้
เจ้าหน้าที่ทราบ 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

4) มีหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น
พนักงานและจ้างเป็นลูกจ้างของส านักงาน กกพ.  
ที่มาของข้อมูล: 
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/Law/La
wDetail.aspx?sectionID=2&CatId=20&SubId=0&
rid=472&muid=24&prid=34 

ฝ่าย บม. 
 

3)    มีการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
ส านักงาน กกพ. 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

I20 ขั้นตอนการขอ
อนุญาตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของ
หน่วยงาน ไปใช้
ปฏิบัติงาน มีความ
สะดวก   (89.27 
คะแนน ระดบั A) 

1) จัดท า ทบทวน แนวปฏิบัติการ
ใช้การขอยืมทรัพย์สิน การก ากับ
ดูแลและการตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของส านักงาน  

ต.ค.64-มี.ค.65 
 

 
 

1) มีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบ และการจ าหน่ายพัสดุ 

 

ฝ่าย บอ. 
 

1) มีการเผยแพร่ข้อมลูบนเว็บไซต์ของ
ส านักงาน กกพ. 

2) ฝ่าย ตส. ติดตามการด าเนินการของ
หน่วยรับตรวจและให้ข้อเสนอแนะกับ
เลขาธิการฯ หรือผู้รับมอบหมายจาก
เลขาธิการฯ ตามมติของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

2) เผยแพร่แนวปฏิบัติการใช้  
การขอยืมทรัพย์สิน การก ากับ
ดูแลและการตรวจ สอบการใช้
ทรัพย์สินของส านักงานเพื่อไปใช้
ในการปฏิบัติงานของส านักงาน
ให้เจ้าหน้าทีข่องส านักงาน กกพ.
ทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
เว็บไซต์ของส านักงาน กกพ.  

ต.ค.64-ก.ย.65 
 
 
 
 

2) เผยแพร่แนวปฏิบัติบนเว็บไซต์ของส านักงาน 
กกพ. และช่องทางสื่อสารอื่น ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ของส านักงาน กกพ. ตรวจสอบการด าเนินการได ้

 

ฝ่าย บอ. 
 

3)   ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการ
ตรวจสอบการควบคุมพัสดุของ
ส านักงาน กกพ. ซึ่งรวมถึงการยืม
และการจ าหน่ายพัสดุ 

ต.ค.64-ก.ย.65 3) ฝ่ายตรวจสอบภายในตดิตามการด าเนินการของ
หน่วยรับตรวจและรายงานผลต่อกรรมการ
ตรวจสอบ รวมทั้งแจ้งผลการตรวจสอบต่อ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 
 

ฝ่าย ตส. 
 

https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/Law/LawDetail.aspx?sectionID=2&CatId=20&SubId=0&rid=472&muid=24&prid=34
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/Law/LawDetail.aspx?sectionID=2&CatId=20&SubId=0&rid=472&muid=24&prid=34
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/Law/LawDetail.aspx?sectionID=2&CatId=20&SubId=0&rid=472&muid=24&prid=34
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ประเด็นที่ควรจะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผลการก ากับติดตาม 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

I27 ปัญหาการทุจรติใน
ส านักงาน กกพ. ได้รับการ
แก้ไข         
(92.41 คะแนน ระดับ A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ก าหนดและประกาศนโยบาย
การไมร่ับของขวัญและของ
ก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ
หน้าท่ี (No Gift Policy) หรือ
นโยบาย/มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ให้เจ้าหน้าที่ของส านักงาน 
กกพ. ทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เช่น เว็บไซต์ของส านักงาน 
กกพ.  

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

1) มีประกาศส านักงาน กกพ. เรื่อง การไม่รับของขวัญ
และของก านัลทุกชนิดจากการปฏบิัติหน้าที่ (No 
Gift Policy) และสารจากเลขาธิการที่ส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้มีทัศนคต ิค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสตัย์ มีจติส านกึท่ีดี (นโยบาย
ของผู้บริหาร) เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
ส านักงาน กกพ. และปิดประกาศภายในพื้นที่ของ
ส านักงานให้เจ้าหน้าท่ีของส านักงาน กกพ.ทราบ
และสามารถตรวจสอบการด าเนินการได ้
 

ที่มาประกาศส านักงาน กกพ. เรื่อง การไม่รับ
ของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ
หน้าท่ี (No Gift Policy): 
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/
Document/ita/O34-ประกาศส านักงาน%20
กกพ.%20เรื่องการไม่รับของขวัญของก านัลทุก
ชนิดจากการปฏิบตัิหน้าที่.pdf 
 

ที่มาสารจากเลขาธิการที่ส่งเสรมิวฒันธรรม
องค์กร: 
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/p
icture/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8
%A3%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%
81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82
%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%

คณะท างานฯ/
ฝ่าย บม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)   เสนอผู้บริหารและมีการเผยแพร่
ประกาศ (No Gift Policy) และสาร
จากเลขาธิการบนเว็บไซต์ของ
ส านักงาน กกพ. และปิดประกาศ
ภายในพื้นที่ของส านักงาน 

 

2)   เผยแพร่ช่องทางร้องเรียนเรื่องทุจริต
และสถิติเรื่องร้องเรียนทจุริตบน
เว็บไซต์ของส านักงาน กกพ. 

 
 

https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/ita/O34-ประกาศสำนักงาน%20กกพ.%20เรื่องการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่.pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/ita/O34-ประกาศสำนักงาน%20กกพ.%20เรื่องการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่.pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/ita/O34-ประกาศสำนักงาน%20กกพ.%20เรื่องการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่.pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/ita/O34-ประกาศสำนักงาน%20กกพ.%20เรื่องการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่.pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/picture/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.JPEG
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/picture/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.JPEG
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/picture/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.JPEG
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/picture/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.JPEG
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/picture/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.JPEG
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ประเด็นที่ควรจะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผลการก ากับติดตาม 

 
 
 

E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.JPE
G 

 

2) ประชาสมัพันธ์ช่องทาง
ร้องเรียนเรื่องทุจริตผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ให้ทราบทั่วกัน 

 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

2) ประชาสมัพันธ์ช่องทางร้องเรียนเรือ่งทุจริต และ
จัดท าข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตของ
เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานประจ าปี 2565 (ต.ค.64-มี.ค.
65) และเผยแพรบ่นเว็บไซต์ของส านักงาน กกพ. 

ที่มาสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต:  
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/
Document/ita/2565/O31%20ข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียนการทุจรติประจ าปีงบประมาณ%20
พ.ศ.%202565.pdf 

ฝ่าย บม. 
 

 

  

https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/picture/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.JPEG
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/picture/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.JPEG
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/ita/2565/O31%20ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.%202565.pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/ita/2565/O31%20ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.%202565.pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/ita/2565/O31%20ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.%202565.pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/ita/2565/O31%20ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.%202565.pdf
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(2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
จากผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : 

ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก พบว่า ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ส านักงาน กกพ. ควรพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากเป็นประเด็นที่ได้คะแนนการประเมินน้อยกว่า 85.00 คะแนน คณะท างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการท างาน
ของส านักงาน กกพ. จึงได้ก าหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานปี พ.ศ. 2565 ส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
และได้มีการด าเนินการตามมาตรการข้างต้นดังนี้ 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผลการก ากับติดตาม 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 

E1 การปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่ กกพ.  
ที่ให้บริการแก่ผูม้ารับบริการ มคีวาม
โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนด 
และเป็นไปตามระยะ เวลาที่ก าหนด               
(83.27 คะแนน ระดับ B)  

E2 การปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่ กกพ. 
ให้บริการแก่ผูม้ารับบริการ 
อย่างเท่าเทียมกัน    
(83.72 คะแนน ระดับ B) 

E3 การให้ข้อมูลของเจ้าหน้าท่ีของ
ส านักงาน กกพ. แก่ผู้มาตดิต่อและผู้
มารับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่
ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมลู  
(84.43 คะแนน ระดับ B) 

E5 ในฐานะผู้มาติดต่องาน การด าเนิน  
งานของส านักงาน กกพ. มีการ
ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก  

1) ปฏิบัติงานตามคู่มือผัง
กระบวนงานและระเบียบ
ปฏิบัติ ระบบคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO 9001:2015 

 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

1) พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติงาน
ตามคู่มือผังกระบวนงานและ
ระเบียบปฏิบัติ ระบบคณุภาพ
ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 

 

ฝ่าย อพ. 
ฝ่าย ทฟ. 
ฝ่าย สข. 
ฝ่าย ยส. 
ฝ่ายที่

ให้บริการ 

1) ผู้บริหารก ากับตดิตามและใหค้ าแนะน า
กับเจ้าหน้าท่ีของส านักงาน กกพ. ให้
ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อ
สามารถให้ข้อมูลหรือให้ค าแนะน าแก ่ 
ผู้ขอรับบริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย
เข้าใจในแนวทางปฏิบัติได ้

2) เผยแพรคู่่มือการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
ไฟฟ้า คู่มือการขอรับเงิน
สนับสนุนเงินกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าตามมาตรา 97(4)  
คู่มือการขอรับการจัดสรร
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  
เพื่อการส่งเสริมสังคมและ
ประชาชนให้มีความรู้ ความ
ตระหนักและมีส่วนร่วม
ทางด้านไฟฟ้า คู่มือผัง
กระบวนงานและระเบียบ

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

2) มีการเผยแพร่คูม่ือการให้บริการ
ดังนี ้
ที่มาของคู่มือการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า:  
http://www.erc.or.th/ERCWe
b2/Upload/Document/คู่มือ
การขอรับใบอนุญาต_รวม.pdf 

 
ที่มาของคู่มือการขอรับเงิน
สนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ตามมาตรา 97(4):  

ฝ่าย อพ. 
ฝ่าย ทฟ. 
ฝ่าย สข. 
ฝ่าย ยส. 
ฝ่ายที่

ให้บริการ 
 

2) มีการเผยแพร่คูม่ือการปฏิบัติงานการ
ให้บริการบนเว็บไซต์ของส านักงาน 
กกพ.  
 

http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/คู่มือการขอรับใบอนุญาต_รวม.pdf
http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/คู่มือการขอรับใบอนุญาต_รวม.pdf
http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/คู่มือการขอรับใบอนุญาต_รวม.pdf
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กิจกรรมที่ด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผลการก ากับติดตาม 

    (83.36 คะแนน ระดับ B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติ ระบบคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO 9001:2015 
ให้เจ้าหน้าทีข่องส านักงาน 
กกพ. ผู้รับบริการ หรือผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของส านักงาน กกพ. 

 

https://www.erc.or.th/ERCW
eb2/Upload/Document/ita/
O14.2%20คู่มือการขอรับการ
สนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ตามมาตรา%2097(4)-ตค63.pdf 
 
ที่มาของคู่มือการขอรับการ
จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
เพื่อการส่งเสริมสังคมและ
ประชาชนให้มีความรู้ ความ
ตระหนักและมีส่วนร่วมทางด้าน
ไฟฟ้า:  
https://www.erc.or.th/ERCW
eb2/Upload/Document/ita/
O14.3%20คู่มือการขอรับการ
จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
เพื่อส่งเสริมสังคมและปชช%
2097(5)%20-%20ม-ค-63.pdf 
 
ที่มาของคู่มือผังกระบวนงานและ
ระเบียบปฏิบัติ ระบบคณุภาพ
ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015: 
http://www.erc.or.th/ERCWe
b2/Upload/Document/คู่มือ
ผังกระบวนงานและระเบียบ
ปฏิบัติ.pdf 

https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/ita/O14.2%20คู่มือการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา%2097(4)-ตค63.pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/ita/O14.2%20คู่มือการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา%2097(4)-ตค63.pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/ita/O14.2%20คู่มือการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา%2097(4)-ตค63.pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/ita/O14.2%20คู่มือการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา%2097(4)-ตค63.pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/ita/O14.2%20คู่มือการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา%2097(4)-ตค63.pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/ita/O14.3%20คู่มือการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสังคมและปชช%2097(5)%20-%20ม-ค-63.pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/ita/O14.3%20คู่มือการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสังคมและปชช%2097(5)%20-%20ม-ค-63.pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/ita/O14.3%20คู่มือการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสังคมและปชช%2097(5)%20-%20ม-ค-63.pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/ita/O14.3%20คู่มือการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสังคมและปชช%2097(5)%20-%20ม-ค-63.pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/ita/O14.3%20คู่มือการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสังคมและปชช%2097(5)%20-%20ม-ค-63.pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/ita/O14.3%20คู่มือการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสังคมและปชช%2097(5)%20-%20ม-ค-63.pdf
http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/คู่มือผังกระบวนงานและระเบียบปฏิบัติ.pdf
http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/คู่มือผังกระบวนงานและระเบียบปฏิบัติ.pdf
http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/คู่มือผังกระบวนงานและระเบียบปฏิบัติ.pdf
http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/คู่มือผังกระบวนงานและระเบียบปฏิบัติ.pdf
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กิจกรรมที่ด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผลการก ากับติดตาม 

3) จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีของ
ส านักงาน กกพ. ให้มีการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
การให้บริการของส านักงาน 
ที่ถูกต้อง เพื่อสามารถให้
ข้อมูลกับผูร้ับบริการ 
ผู้มาตดิต่อ หรือผู้มสี่วนได้ส่วน
เสียได้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วนตามคูม่ือการ
ปฏิบัติงานหรือกฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

3) มีการจัดอบรมเจ้าหน้าท่ีของ
ส านักงาน กกพ. ให้มีการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินงาน การ
ให้บริการของส านักงานและเชิญผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสียภายนอกเข้าร่วมงาน
ดังกล่าวดังนี ้
  3.1) สัมมนาออนไลน์การเตรียม
ความพร้อมส าหรับผู้ผา่นการ
คัดเลือกโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน 
เพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการน า
ร่อง) เมื่อวันท่ี 12 พ.ย.64  
ที่มาของข้อมูล: 
https://www.erc.or.th/ERCWeb
2/Front/News/NewsDetail.aspx?
rid=88027&CatId=1&muid=36&
prid=21 

3.2) สัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่
คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่
รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) (สโุขทัย) 
เมื่อวันท่ี 14-16 มีนาคม 2565 
ที่มาของข้อมูล: 
https://www.erc.or.th/ERCWeb
2/Front/News/NewsDetail.aspx?
rid=88383&CatId=1&muid=36&
prid=21 

 
 
 
 
 
 

ฝ่าย  อพ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่าย ทฟ. 
ฝ่าย สข. 

 
 
 
 
 
 
 

 

3) มีการเสนอผู้บริหารเพื่อขอจัดอบรม
เจ้าหน้าท่ีของส านักงาน กกพ. ให้มีการ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานการ
ให้บริการของส านักงานท่ีถูกต้องและ
ครบถ้วน และมีการสรุปผลถึงผู้บรหิาร
เพื่อรายงานผลการด าเนินการ 
 

https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/NewsDetail.aspx?rid=88027&CatId=1&muid=36&prid=21
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/NewsDetail.aspx?rid=88027&CatId=1&muid=36&prid=21
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/NewsDetail.aspx?rid=88027&CatId=1&muid=36&prid=21
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/NewsDetail.aspx?rid=88027&CatId=1&muid=36&prid=21
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/NewsDetail.aspx?rid=88383&CatId=1&muid=36&prid=21
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/NewsDetail.aspx?rid=88383&CatId=1&muid=36&prid=21
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/NewsDetail.aspx?rid=88383&CatId=1&muid=36&prid=21
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/NewsDetail.aspx?rid=88383&CatId=1&muid=36&prid=21
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กิจกรรมที่ด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผลการก ากับติดตาม 

3.3) สัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่
คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่
รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) (เพชรบุรี) 
วันท่ี 29-30 มีนาคม 2565 
ที่มาของข้อมูล: 
https://www.erc.or.th/ERCWeb
2/Front/News/NewsDetail.aspx?
rid=88382&CatId=1&muid=36&
prid=21 
 

3.4) อบรมการใช้งานระบบตรวจ
ติดตามสถานประกอบกิจการผลิต
ไฟฟ้า (E-Post Audit) เมื่อวันท่ี 7 
เมษายน 2565 
  3.5) อยู่ระหว่างการขออนุมัติเพือ่
ด าเนินการจัดสมัมนาผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการพลังงานภายในปี 
2565 

ฝ่าย ทฟ. 
ฝ่ายสข. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ฝ่าย ตพ. 
ฝ่าย อพ. 
ฝ่าย ทฟ. 
ฝ่าย สข. 
ฝ่ายที่

ให้บริการ 
 

4) พัฒนาหรือปรับปรุงช่อง
ทางการใหข้้อมูลแก่ผูร้ับบริการ 
ผู้มาติดต่อสามารถเข้าถึงข้อมลู
ไดผ้่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 4) มีการปรับปรุงช่องทางการให้
ข้อมูล Messenger Live Chat กับ
ผู้รับบรกิาร ผูม้าตดิต่อ  

 

ฝ่าย ทศ. 
 
 

4) ได้ด าเนินการปรับปรุงช่องทางการให้
ข้อมูล Messenger Live Chat และ
รายงานผูบ้รหิารเพื่อทราบแล้ว 
 

https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/NewsDetail.aspx?rid=88382&CatId=1&muid=36&prid=21
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/NewsDetail.aspx?rid=88382&CatId=1&muid=36&prid=21
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/NewsDetail.aspx?rid=88382&CatId=1&muid=36&prid=21
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/NewsDetail.aspx?rid=88382&CatId=1&muid=36&prid=21
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กิจกรรมที่ด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผลการก ากับติดตาม 

5) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับทราบถึงผลงานของ
ส านักงาน กกพ. ที่แสดงให้เห็น
ถึงการค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลักเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้แก่ส านักงานผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น Facebook รายการ
ต่างๆ ทางโทรทัศน์ การลงพื้นที่ 

 5) มีการประชาสมัพันธ์ผลงานของ
ส านักงาน กกพ. ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เช่น สรุปผลงานเด่นของส านักงาน 
กกพ. ในรอบปี 2564 และภาพรวม
ทิศทางสถานการณ์กิจการไฟฟ้าและ
กิจการก๊าซธรรมชาติ 
ที่มาของงานแถลงข่าวผ่าน 
Facebook : 
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/F
ront/News/NewsDetail.aspx?rid=8
8307&CatId=1&muid=36&prid=21 
รายการต่างๆ ทางโทรทัศน์ เช่น 
รายการลึกจริงเศรษฐกิจ TOP BIZ 
INSIGHT ช่อง TOP NEWS รายการ 
TNN NEWS ข่าวเช้า ช่อง 16 TNN 
รายการ 9 ข่าวเที่ยง ช่อง 30 อสมท. 

ฝ่าย ยส. 
ฝ่าย อพ. 
ฝ่าย ทฟ. 
ฝ่าย สข. 
ฝ่ายที่

ให้บริการ 

5) มีการประชาสัมพันธผ์ลงานของ
ส านักงาน กกพ. และภารกิจของ
ส านักงานโดยเลขาธิการ และผู้บรหิาร
ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของส านักงาน 
กกพ. เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมี
ช่องทางหลากหลาย         
(81.17 คะแนน ระดับ B)  

E7 ส านักงาน กกพ. มีการเผยแพร่ผลงาน
หรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ
อย่างชัดเจน         
(78.64 คะแนน ระดับ B) 

E8 ส านักงาน กกพ. มีช่องทางรับฟังค าติ
ชมหรือความคดิเห็นเกีย่วกับการ

1) เผยแพร่ข้อมลูของส านักงาน 
กกพ. ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
เว็บไซต์ของส านักงาน กกพ. 
Facebook รายการต่างๆ ทาง
โทรทัศน์ เป็นต้น เพื่อให้
ประชาชนผู้มสี่วนได้ส่วนเสียได้ 
เข้าถึงง่าย เข้าใจง่าย และ
ชัดเจน  

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

1) มีการเผยแพร่ข้อมลูของ
ส านักงาน กกพ. ผ่านช่องทาง 
ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของ
ส านักงาน กกพ. Facebook 
รายการต่าง ๆ ทางโทรทัศน ์

 

ฝ่าย ยส. 
 

มีการประชาสัมพันธผ์ลงานของส านักงาน 
กกพ. และภารกิจของส านักงาน กกพ. 

2) ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ของ
ส านักงาน กกพ. ให้ผู้รับบริการ 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

2) อยู่ระหว่างปรับปรุงพัฒนา
เว็บไซต์ใหม่ของส านักงาน กกพ. 

ฝ่าย ทศ.  

https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/NewsDetail.aspx?rid=88307&CatId=1&muid=36&prid=21
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/NewsDetail.aspx?rid=88307&CatId=1&muid=36&prid=21
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/NewsDetail.aspx?rid=88307&CatId=1&muid=36&prid=21


14 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผลการก ากับติดตาม 

ด าเนินงาน/การให้บริการ  
(72.46 คะแนน ระดับ C)  

E9 ส านักงาน กกพ. มีการชี้แจงและตอบ
ค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกีย่วกบั
การด าเนินงานได้อย่างชัดเจน                          
(81.21 คะแนน ระดับ B) 

E10 ส านักงาน กกพ. มีช่องทางให้ 
ผู้มาตดิต่อร้องเรียนการทจุริตของ
เจ้าหน้าที ่กกพ.               

     (69.57 คะแนน ระดับ C) 

ผู้มาตดิต่อ หรือผู้มสี่วนได้ส่วน
เสียเข้าถึงข้อมลูได้สะดวก 
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

ให้ผู้รับบริการ ผูม้าตดิต่อ หรือผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียเข้าถึงข้อมูลได้
สะดวก  

ฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 

 
3) จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความ

เข้าใจให้เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
กกพ. เกี่ยวกับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจต่าง ๆ 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบและ
สามารถตอบข้อสงสัยได้  
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

3) มีการอบรมเจ้าหน้าทีส่ านักงาน 
กกพ. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในขั้นตอนการให้บริการและเชิญ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอกเข้า
ร่วมงานดังกล่าวดังนี ้
3.1 สัมมนาออนไลน์การเตรียม

ความพร้อมส าหรับผู้ผา่นการ
คัดเลือกโครงการโรงไฟฟ้า
ชุมชน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก 
(โครงการน าร่อง) เมื่อวันท่ี 
12 พ.ย.64 

  ที่มาของข้อมูล: 
https://www.erc.or.th/ERC
Web2/Front/News/NewsDe
tail.aspx?rid=88027&CatId=
1&muid=36&prid=21 

3.2 สัมมนาอบรมเชิงปฏิบตัิการ
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่
คณะกรรมการพัฒนาชุมชน
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า 
(คพรฟ.) (สุโขทัย) เมื่อวันท่ี 
14-16 มีนาคม 2565 

ที่มาของข้อมูล: 

ฝ่าย อพ. 
ฝ่าย ทฟ. 
ฝ่าย สข. 
ฝ่ายที่

ให้บริการ 
 

มีการเสนอผู้บริหารเพื่อขอจัดอบรม
เจ้าหน้าท่ีของส านักงาน กกพ. ให้มีการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานการให้บริการ
ของส านักงานท่ีถูกต้องและครบถว้น และ
เชิญผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอกเขา้ร่วมงาน
นอกจากน้ีมีการรายงานผลการด าเนินการ
ต่อผู้บริหาร 

https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/NewsDetail.aspx?rid=88027&CatId=1&muid=36&prid=21
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/NewsDetail.aspx?rid=88027&CatId=1&muid=36&prid=21
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/NewsDetail.aspx?rid=88027&CatId=1&muid=36&prid=21
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/NewsDetail.aspx?rid=88027&CatId=1&muid=36&prid=21
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กิจกรรมที่ด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผลการก ากับติดตาม 

https://www.erc.or.th/ERCW
eb2/Front/News/NewsDetail
.aspx?rid=88383&CatId=1&m
uid=36&prid=21 
3.3 สัมมนาอบรมเชิงปฏิบตัิการ

สร้างความรู้ความเข้าใจแก่
คณะกรรมการพัฒนาชุมชน
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า 
(คพรฟ.) (เพชรบุรี) วันท่ี 29-
30 มีนาคม 2565 

ที่มาของข้อมูล: 
https://www.erc.or.th/ERCW
eb2/Front/News/NewsDetail
.aspx?rid=88382&CatId=1&m
uid=36&prid=21 
3.4 อบรมการใช้งานระบบตรวจ

ติดตามสถานประกอบกิจการ
ผลิตไฟฟ้า (E-Post Audit) 
เมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2565 

 
 4) ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับฟัง

ความเห็น ค าติชม ข้อกังวล
สงสัย ผ่านช่องทางต่างๆ ให้
ทราบทั่วกัน 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

4) ฝ่าย ทศ. ได้มีการประสานส่ง
ความเห็น  

ค าติชม ข้อกังวลสงสัยไปยังฝา่ย
งานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการ 

ฝ่าย ทศ. 
ฝ่านงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

 

5) ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียน
เรื่องทุจริต 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

5) ประชาสมัพันธ์ช่องทางร้องเรียน
เรื่องทุจริต และจัดท าข้อมลูสถิติ

ฝ่าย บม. 
 

รายงานผลสรุปการร้องเรียนเรื่องทุจริต  
ให้เลขาธิการทราบเป็นรายเดือน และ

https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/NewsDetail.aspx?rid=88383&CatId=1&muid=36&prid=21
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/NewsDetail.aspx?rid=88383&CatId=1&muid=36&prid=21
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/NewsDetail.aspx?rid=88383&CatId=1&muid=36&prid=21
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/NewsDetail.aspx?rid=88383&CatId=1&muid=36&prid=21
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กิจกรรมที่ด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผลการก ากับติดตาม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าท่ี
หน่วยงานประจ าปี 2565 (ต.ค.
64-มี.ค.65) และเผยแพรบ่น
เว็บไซต์ของส านักงาน กกพ. 

ที่มาสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต:  
https://www.erc.or.th/ERCWe
b2/Upload/Document/ita/25
65/O31%20ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริตประจ าปี
งบประมาณ%20พ.ศ.%
202565.pdf 

เผยแพรร่ายงานบนหน้าเว็บไซต์หลักของ
ส านักงาน กกพ. 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

E11 เจ้าหน้าท่ีของส านักงาน กกพ.  
มีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการให้ดีขึน้                               
(78.67 คะแนน ระดับ B) 

 

E12 ส านักงาน กกพ. มีการปรับปรุง
วิธีการ และขั้นตอนการด าเนินงาน
และการให้บริการใหด้ีขึ้น                               
(79.27 คะแนน ระดับ B) 

E13 ส านกังาน กกพ. มีการน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น  

       (79.64 คะแนน ระดับ B) 

1) ส ารวจความพึงพอใจในการ
ให้บริการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของส านักงาน กกพ. 

 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

1) มีการส ารวจความพึงพอใจในการ
ให้บริการและเผยแพรผ่ลส ารวจ 
ที่มารายผลส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการปี 2564 :  
https://www.erc.or.th/ERCWe
b2/Upload/Document/ita/2.
%20รายงานผลการส ารวจความ
พึงพอใจต่อการให้บริการ%
202564.pdf 
 
ที่มาความพึงพอใจการก ากับ
กิจการพลังงาน ปี 2564 :  
https://www.erc.or.th/ERCWe
b2/Upload/Document/ita/4.
%20รายงานผลการส ารวจความ

ฝ่าย ยส. 
 

1) รายงานผลความพึงพอใจให้เลขาธิการ
ทราบ และเวยีนให้ผู้บริหาร และ
ผู้เกี่ยวข้องของส านักงาน กกพ. ทราบ
เพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน 

 

https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/ita/2565/O31%20ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.%202565.pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/ita/2565/O31%20ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.%202565.pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/ita/2565/O31%20ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.%202565.pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/ita/2565/O31%20ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.%202565.pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/ita/2565/O31%20ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.%202565.pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/ita/2565/O31%20ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.%202565.pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/ita/2.%20รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ%202564.pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/ita/2.%20รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ%202564.pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/ita/2.%20รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ%202564.pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/ita/2.%20รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ%202564.pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/ita/2.%20รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ%202564.pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/ita/4.%20รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการกำกับ%202564.pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/ita/4.%20รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการกำกับ%202564.pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/ita/4.%20รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการกำกับ%202564.pdf
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กิจกรรมที่ด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผลการก ากับติดตาม 

E14 ส านักงาน กกพ. เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการผู้มาตดิต่อ หรือผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานและ
การให้บริการของหน่วยงาน                   
(76.50 คะแนน ระดับ B) 

E15 ส านักงาน กกพ. มีการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มี
ความโปร่งใสมากขึ้น   
(77.71 คะแนน ระดับ B) 

 

พึงพอใจต่อการก ากับ%
202564.pdf 

2) เผยแพร่ผลส ารวจความพึงพอใจ
ในการให้บริการบนเว็บไซต์ของ
ส านักงาน กกพ. 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

2) ปรับปรุงการด าเนินงาน/การ
ให้บริการโดยน าผลส ารวจมา
ด าเนินงานดังน้ี 
  2.1) มีมาตรการส่งเสริมคณุธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
เผยแพรม่าตรการให้สาธารณชน
รับทราบ 
2.2) จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการของ
ส านักงานให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
และแลกเปลีย่นความเห็นเพื่อให้
เกิดการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานและน าความคดิเห็นไป
ปรับปรุงการท างานของส านักงาน
ดังนี ้

        2.2.1) สัมมนาออนไลน์การ
เตรียมความพร้อมส าหรับผู้ผ่านการ
คัดเลือกโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน 
เพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการน า
ร่อง) เมื่อวันท่ี 12 พ.ย.64 
ที่มาของข้อมูล: 
https://www.erc.or.th/ERCWeb
2/Front/News/NewsDetail.aspx?

คณะท างาน 
ฝ่าย บม. 

 

ฝ่าย อพ. 
 
 
 
 
 
 

ฝ่าย ทฟ. 
ฝ่าย สข. 

 
 
 

 

 

ฝ่าย ทฟ. 
ฝ่าย สข. 

 
 
 
 
 

2) รายงานผลปรับปรุงการด าเนินงาน/การ
ให้บริการเสนอเลขาธิการ และผู้บริหาร 

 

https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/ita/4.%20รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการกำกับ%202564.pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/ita/4.%20รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการกำกับ%202564.pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/NewsDetail.aspx?rid=88027&CatId=1&muid=36&prid=21
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/NewsDetail.aspx?rid=88027&CatId=1&muid=36&prid=21
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กิจกรรมที่ด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผลการก ากับติดตาม 

rid=88027&CatId=1&muid=36&
prid=21 

2.2.2) สัมมนาอบรมเชิง
ปฏิบัติการสรา้งความรู้ความเข้าใจแก่
คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่
รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) (สโุขทัย) 
เมื่อวันท่ี 14-16 มีนาคม 2565 
ที่มาของข้อมูล: 
https://www.erc.or.th/ERCWeb
2/Front/News/NewsDetail.aspx?
rid=88383&CatId=1&muid=36&
prid=21 

2.2.3) สัมมนาอบรมเชิง
ปฏิบัติการสรา้งความรู้ความเข้าใจแก่
คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่
รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) (เพชรบุรี) 
วันท่ี 29-30 มีนาคม 2565 
ที่มาของข้อมูล: 
https://www.erc.or.th/ERCWeb
2/Front/News/NewsDetail.aspx?
rid=88382&CatId=1&muid=36&
prid=21 

2.2.4) อบรมการใช้งานระบบ
ตรวจตดิตามสถานประกอบกิจการ
ผลิตไฟฟ้า (E-Post Audit) เมื่อวนัท่ี 
7 เมษายน 2565 

 
 
 

ฝ่าย ตพ. 
ฝ่าย อพ. 
ฝ่าย ทฟ. 
ฝ่าย สข. 
ฝ่ายที่

ให้บริการ 
 
 
 

ฝ่าย ตพ. 
ฝ่าย อพ. 
ฝ่าย ทฟ. 

 
 
 
 
 
 
 

ฝ่าย สข. 
ฝ่ายที่

ให้บริการ 
 
 

https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/NewsDetail.aspx?rid=88027&CatId=1&muid=36&prid=21
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/NewsDetail.aspx?rid=88027&CatId=1&muid=36&prid=21
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/NewsDetail.aspx?rid=88383&CatId=1&muid=36&prid=21
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/NewsDetail.aspx?rid=88383&CatId=1&muid=36&prid=21
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/NewsDetail.aspx?rid=88383&CatId=1&muid=36&prid=21
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/NewsDetail.aspx?rid=88383&CatId=1&muid=36&prid=21
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กิจกรรมที่ด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผลการก ากับติดตาม 

2.2.5) อยู่ระหว่างการขอ
อนุมัติเพื่อด าเนินการจัดสัมมนาผูร้ับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
ภายในปี 2565 

ฝ่ายที่
ให้บริการ 

 
 
 
 

3) ปรับปรุงการด าเนินงาน/การ
ให้บริการโดยน าผลส ารวจมา
ด าเนินงานดังนี้ 
3.1) จัดท าและประกาศใช้
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565และ
เผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ 
3.2) จัดกิจกรรมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินการของส านักงานให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและแลกเปลี่ยน
ความเห็นเพื่อให้เกดิการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานและน า
ความคิดเห็นไปปรับปรุงการ
ท างานของส านักงาน 
3.3) พัฒนาและปรับปรุงระบบ 
E-Service มาใช้เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

1) ผู้บริหารก ากับและตดิตามการ
ด าเนินงานของฝ่ายงานเพื่อให้
เป็นไปตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 

2) เผยแพร่กจิกรรมที่ด าเนินงานกับ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียบนเว็บไซต์ของ
ส านักงาน กกพ. 

3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบ E-
Service ของส านักงาน กกพ. ให้
ผู้รับบริการ และประชาชนทราบ
ในวันท่ีมีการจัดสมัมนาหรือ
อบรม 

4) น าความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
จากผู้ขอรับบริการหรือผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีมาปรับปรุงการท างาน 

ฝ่ายที่
ให้บริการ 

 

จัดท ารายงานผลเสนอเลขาธิการ 



20 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผลการก ากับติดตาม 

เช่น เว็บท่าผู้ประกอบ กิจการ
พลังงาน  
3.4) เผยแพร่ระบบ E-Service 
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้
ขอรับบริการ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
ได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

 
 
 
 



 
 

(3) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & 

Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 
10 การป้องกันการทุจริต ซึ่งอยู่ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ พบว่า ผลการประเมิน OIT ได้คะแนน
เฉลี่ย รวม 100 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของส านักงาน กกพ. ต่อ
สาธารณะเป็นไปด้วยความถูกต้อง ทันสมัย เหมาะสม เชื่อถือได้ อย่างต่อเนื่ อง และมีความสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อีกท้ังสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ITA หรือกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง และเป็นการรักษาระดับผลการด าเนินงานรวมถึงมาตรฐานคะแนนการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกัน
การทุจริตของส านักงาน กกพ. ตลอดจนอ านวยความสะดวกให้บุคลากรภายในส านักงาน กกพ. และผู้รับบริการ 
และประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงาน กกพ. สามารถเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลได้ 
คณะท างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการท างานของส านักงาน กกพ. จึงได้ก าหนดมาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบจัดท าข้อมูล รวบรวมข้อมูล และความถ่ีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
บนเว็บไซต์ของแต่ละฝ่ายงานที่รับผิดชอบให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังตารางต่อไปนี้ 

ที ่ ข้อมูล องค์ประกอบข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ 
ความถ่ีในการ
เผยแพร่ข้อมูล จัดท า 

ข้อมูล 
รวบรวม
ข้อมูล 

เผยแพร่
ข้อมูลบน
เว็บไซต์ 

1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการของหน่วยงาน 
o แสดงต าแหน่งที่ส าคัญและการแบ่งส่วนงาน
ภายใน ยกตัวอย่างเช่น ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน 
กลุ่ม เป็นต้น 

ฝ่าย บม. ฝ่าย บม. ฝ่าย ทศ. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันทันที หากมี
การเปลี่ยนแปลง 

2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อย
ประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด 
o แสดงข้อมูล  อย่ า งน้อยประกอบด้วย ชื่ อ -
นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อ
ของผู้บริหารแต่ละคน 

ฝ่าย บม./ 
ฝ่าย ยส. 

ฝ่าย บม. ฝ่าย ทศ. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันทันที หากมี
การเปลี่ยนแปลง 

3 อ านาจหน้าท่ี o แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงาน
ตามที่กฎหมายก าหนด 

ฝ่าย บม. ฝ่าย บม. ฝ่าย ทศ. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันทันที หากมี
การเปลี่ยนแปลง 

4 แผนยุทธศาสตร์
หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน 

o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มี
ระยะมากกว่า 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีง
ปัจจุบัน 

ฝ่าย ยส. ฝ่าย ยส. ฝ่าย ทศ. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันทันที หากมี
การเปลี่ยนแปลง 

5 ข้อมูลการติดต่อ o แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อย
ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงานหมายเลขโทรศัพท์ E-
mail แผนที่ตั้ง 

 ฝ่าย ทศ.  ฝ่าย ทศ. ฝ่าย ทศ. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันทันที หากมี
การเปลี่ยนแปลง 
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ที ่ ข้อมูล องค์ประกอบข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ 
ความถ่ีในการ
เผยแพร่ข้อมูล จัดท า 

ข้อมูล 
รวบรวม
ข้อมูล 

เผยแพร่
ข้อมูลบน
เว็บไซต์ 

6 กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง 

o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือ
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ฝ่าย กม. ฝ่าย กม. ฝ่าย ทศ. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันทันที หากมี
การเปลี่ยนแปลง 

7 ข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด า เนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงาน 
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีปัจจุบัน 

ทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้อง 

ทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้อง 

ฝ่าย ทศ. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันทันที หากมี
การเปลี่ยนแปลง 

8 Q&A o แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่
บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ 
และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค าตอบกับผู้
สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง 
ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่าง
เ ช่ น  Web board, กล่ อ งข้ อ คว ามถาม - ตอบ , 
Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น 

  ฝ่าย บอ./ 
ฝ่าย ยส. 

  ฝ่าย 
บอ./ 

ฝ่าย ยส. 

ฝ่าย ทศ. ปรับปรุงข้อมูล 
ทุก 6 เดือน 

9 Social 
Network 

o แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่
สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
หน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, 
Instagram เป็นต้น  

 ฝ่าย ยส.  ฝ่าย ยส.  ฝ่าย ยส. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันทันที หากมี
การเปลี่ยนแปลง 

10 แผนด าเนินงาน
ประจ าปี 

o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มี
ระยะ 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย
ประกอบด้วย  โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่
ใช้ ระยะเวลาในการด าเนินการ  
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ฝ่าย ยส. ฝ่าย ยส. ฝ่าย ทศ. ปีละ 1 ครั้ง 
ภายในเดือนมกราคม

ของทุกปี 

11 รายงานการ
ก ากับติดตามการ
ด าเนินงาน
ประจ าปี รอบ 6 
เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผน
ด าเนินงานประจ าปีในข้อ o10 
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่าง
น้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่
ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินงาน 
o สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือราย
ไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีปัจจุบัน 

ฝ่าย ยส. ฝ่าย ยส. ฝ่าย ทศ. ทุก 6 เดือน 
ภายในเดือนมีนาคม

ของทุกปี 

12 รายงานผลการ
ด าเนินงาน
ประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน
ประจ าปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน อย่าง
น้อยประกอบด้วย ผลการด าเนินการโครงการหรือ
กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ  
o เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา 

ฝ่าย ยส. ฝ่าย ยส. ฝ่าย ทศ. ปีละ 1 ครั้ง 
ภายในเดือนมกราคม

ของทุกปี 



23 
 

ที ่ ข้อมูล องค์ประกอบข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ 
ความถ่ีในการ
เผยแพร่ข้อมูล จัดท า 

ข้อมูล 
รวบรวม
ข้อมูล 

เผยแพร่
ข้อมูลบน
เว็บไซต์ 

13 คู่มือหรือ
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

o แสดง คู่มื อหรื อแนวทางการปฏิบั ติ ง า นที่
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติ ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่าง
น้อยประกอบด้วย เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด ส าหรับ
เจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการ
ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร 
o จะตอ้งมีอย่างน้อย 1 คู่มือ 

ทุกฝ่าย ฝ่าย บม. ฝ่าย ทศ. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันทันที หากมี
การเปลี่ยนแปลง 

14 คู่มือหรือ
มาตรฐานการ
ให้บริการ 

o แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนว
ทางการปฏิบัติที่ผู้ รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ
หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือ
ติดต่อกับหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อย
ประกอบด้วย บริการหรือภารกิจใด ก าหนดวิธีการ
ขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร 
o หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ 

ทุกฝ่าย 
ท่ีให้บริการ 

ฝ่าย บม. ฝ่าย ทศ. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันทันที หากมี
การเปลี่ยนแปลง 

15 ข้อมูลเชิงสถิติ
การให้บริการ 

o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน 
o สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือราย
ไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีปัจจุบัน 

ฝ่าย อพ. ฝ่าย อพ. ฝ่าย ทศ. ทุก 6 เดือน  
ภายในเดือนมีนาคม

ของทุกปี 

16 รายงานผลการ
ส ารวจความพึง
พอใจการ
ให้บริการ 

o แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของ
หน่วยงาน 
o เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา 

ฝ่าย ยส. ฝ่าย บม. ฝ่าย ทศ. ปีละ 1 ครั้ง 
ภายในเดือนมกราคม

ของทุกปี 

17 E-Service o แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรม
ภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่
จ าเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน 
o สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้น
ได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

 ฝ่าย อพ./
ฝ่าย ทฟ. 

  ฝ่าย 
อพ./ฝ่าย 

ทฟ. 

ฝ่าย ทศ/ 
ฝ่าย ทฟ. 

ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันทันที หากมี
การเปลี่ยนแปลง 

18 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจ าปี 

o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่
มีระยะ 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย
ประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการ
จัดสรร และงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย 
o เปน็แผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ฝ่าย บง. ฝ่าย บง. ฝ่าย ทศ. ปีละ 1 ครั้ง 
ภายในเดือนมกราคม

ของทุกปี 

19 รายงานการ
ก ากับติดตามการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ

o แสดงความก้าวหน้าในการด า เนินงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีในข้อ o18 
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย
ประกอบด้วย ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ 
o สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือราย

ฝ่าย บง. ฝ่าย บง. ฝ่าย ทศ. ทุก 6 เดือน  
ภายในเดือนมีนาคม

ของทุกปี 
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ที ่ ข้อมูล องค์ประกอบข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ 
ความถ่ีในการ
เผยแพร่ข้อมูล จัดท า 

ข้อมูล 
รวบรวม
ข้อมูล 

เผยแพร่
ข้อมูลบน
เว็บไซต์ 

ประจ าปี รอบ 6 
เดือน 

ไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีปัจจุบัน 

20 รายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
o มี ข้ อ มู ล ร า ย ล ะ เ อี ย ด ส รุ ป ผลก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
o เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา 

ฝ่าย บง. ฝ่าย บง. ฝ่าย ทศ. ปีละ 1 ครั้ง 
ภายในเดือนมกราคม

ของทุกปี 

21 แผนการจัดซ้ือ
จัดจ้างหรือ
แผนการจัดหา
พัสดุ 

o แสดงแผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการจัดหา
พัสดุตามที่ หน่ วยงานจะต้องด า เนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
o เป็นข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในปีปัจจุบัน 
* กรณีไม่มีการจัดจา้งที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือ
การจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดให้ตอ้งเผยแพร่
แผนการจัดซ้ือจัดจา้ง ให้หนว่ยงานอธิบายเพิ่มเติม
โดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้างใน
กรณีดังกล่าว 

ฝ่าย บอ./ 
ฝ่าย สข. 

1-13 

ฝ่าย บอ./
ฝ่าย สข. 

1-13 

ฝ่าย ทศ. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันทันที หากมี
การเปลี่ยนแปลง 

22 ประกาศต่างๆ 
เกี่ยวกับการ
จัดซ้ือจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ 

o แสดงประกาศการจัดซ้ือจัดจ้างตามที่หน่วยงาน
จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัด
จ้ า งและการบริหารพัสดุภาครั ฐ  พ .ศ .  2560 
ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในปีปัจจุบัน 

ฝ่าย บอ./ 
ฝ่าย สข. 

1-13 

ฝ่าย บอ./
ฝ่าย สข. 

1-13 

ฝ่าย ทศ. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันทันที หากมี
การเปลี่ยนแปลง 

23 สรุปผลการจัดซ้ือ
จัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุราย
เดือน 

o แสดงสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน 
o มี ข้ อมู ลรายละ เอี ยดผลการจั ด ซ้ือจัดจ้ า ง 
ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซ้ือหรือจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือ
จ้าง ราคากลาง วิธีการซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีปัจจุบัน 
*กรณีไม่มีการจัด ซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนใดให้
เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือนนั้น 

ฝ่าย บอ./ 
ฝ่าย สข. 

1-13 

ฝ่าย บอ./
ฝ่าย สข. 

1-13 

ฝ่าย ทศ. เดือนละ 1 ครั้ง 

24 รายงานผลการ
จัดซ้ือจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
ประจ าปี 

o แสดงผลการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย 
งบประมาณที่ใช้ในการจัดซ้ือจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 
เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา 

ฝ่าย บอ. ฝ่าย บอ. ฝ่าย ทศ. ปีละ 1 ครั้ง 
ภายในเดือนมกราคม

ของทุกปี 



25 
 

ที ่ ข้อมูล องค์ประกอบข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ 
ความถ่ีในการ
เผยแพร่ข้อมูล จัดท า 

ข้อมูล 
รวบรวม
ข้อมูล 

เผยแพร่
ข้อมูลบน
เว็บไซต์ 

25 นโยบายการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี
ปัจจุบัน 
o แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคลที่ก าหนดในนาม
ของหน่วยงาน 

ฝ่าย บม. ฝ่าย บม. ฝ่าย ทศ. ปีละ 1 ครั้ง 
ภายในเดือนมกราคม

ของทุกปี 

26 การด าเนินการ
ตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

o แสดงการด าเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบาย
หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน
ข้อ o25 
o เป็นการด าเนินการในปีปัจจุบัน 

ฝ่าย บม. ฝ่าย บม. ฝ่าย ทศ. ทุก 6 เดือน  
ภายในเดือนมีนาคม

ของทุกปี 

27 หลักเกณฑ์การ
บริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

o แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีปัจจุบัน อย่าง
น้อยประกอบด้วย 
o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
o การพัฒนาบุคลากร 
o การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
o การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 
* กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล หน่วยงานสามารถน าหลักเกณฑ์
ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ฝ่าย บม. ฝ่าย บม. ฝ่าย ทศ. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันทันที หากมี
การเปลี่ยนแปลง 

28 รายงานผลการ
บริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี 

oแสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ อย่างน้อย
ประกอบด้วย ผลการด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
o เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา 

ฝ่าย บม. ฝ่าย บม. ฝ่าย ทศ. ปีละ 1 ครั้ง 
ภายในเดือนมกราคม

ของทุกปี 

29 แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียนการ
ทุจริต 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่าง
น้ อ ย ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย   ร า ย ล ะ เ อี ย ด วิ ธี ก า รที่
บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียด
ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน 
ส่วนงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาด าเนินการ 

ฝ่าย บม. ฝ่าย บม. ฝ่าย ทศ. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันทันที หากมี
การเปลี่ยนแปลง 



26 
 

ที ่ ข้อมูล องค์ประกอบข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ 
ความถ่ีในการ
เผยแพร่ข้อมูล จัดท า 

ข้อมูล 
รวบรวม
ข้อมูล 

เผยแพร่
ข้อมูลบน
เว็บไซต์ 

30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการ
ทุจริต 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการ
ร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของ
ผู้ แ จ้ ง เบาะแสและเพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับแนว
ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
o สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้น
ได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

 ฝ่าย บม./ 
ฝ่าย ทศ. 

ฝ่าย บม. ฝ่าย ทศ. ปรับปรุงข้อมลูให้เป็น
ปัจจุบันทันที หากมี
การเปลี่ยนแปลง 

31 ข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียน
การทุจริต
ประจ าปี 

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน
ก า รทุ จ ริ ต แ ล ะ ป ระ พ ฤ ติ มิ ช อ บ  อ ย่ า ง น้ อ ย
ประกอบด้วย จ านวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จ านวน
เรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จ และจ านวนเรื่องที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ  
o สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือราย
ไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีปัจจุบัน 
*กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน 

ฝ่าย บม. ฝ่าย บม. ฝ่าย ทศ. ทุก 6 เดือน  
ภายในเดือนมีนาคม

ของทุกปี 

32 ช่องทางการรับ
ฟังความคิดเห็น 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดง
ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
o สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้น
ได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

ฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง/ 
ฝ่าย ทศ. 

ฝ่าย ทศ. ฝ่าย ทศ. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันทันที หากมี
การเปลี่ยนแปลง 

33 การเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วน
ร่วม 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
o เป็นการด าเนินการในปีปัจจุบัน 

ฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 

ฝ่าย บม. ฝ่าย ทศ. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันทันที หากมี
การเปลี่ยนแปลง 

34 นโยบายไม่รับ
ของขวัญ 
(No Gift Policy) 

o แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากร
ทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy) 
o ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
* ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่ส านักงาน ป.ป.ท. 
ก าหนด 

ฝ่าย บม. ฝ่าย บม. ฝ่าย ทศ. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันทันที หากมี
การเปลี่ยนแปลง 

35 การมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
มีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด 
o เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึง
การให้ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และ
ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส 
o เป็นการด าเนินการในปีปัจจุบัน 

ฝ่าย บม. ฝ่าย บม. ฝ่าย ทศ. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันทันที หากมี
การเปลี่ยนแปลง 
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ที ่ ข้อมูล องค์ประกอบข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ 
ความถ่ีในการ
เผยแพร่ข้อมูล จัดท า 

ข้อมูล 
รวบรวม
ข้อมูล 

เผยแพร่
ข้อมูลบน
เว็บไซต์ 

36 การประเมิน
ความเสี่ยงการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ประจ าปี 

o แสดงผลการประ เมิ นความ เสี่ ย งขอ งการ
ด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่าง
น้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับ
ของความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการ
บริหารจัดการความเส่ียง 
o เป็นการด าเนินการในปีปัจจุบัน 

คณะท างาน/
ฝ่าย บม. 

ฝ่าย บม. ฝ่าย ทศ. ปีละ 1 ครั้ง 
ภายในเดือนมกราคม

ของทุกปี 

37 การด าเนินการ
เพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
จัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 
o เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับ
มาตรการหรือการด าเนินการเพื่อบริหารจัดการ
ความเส่ียงตามข้อ o36 
o เป็นการด าเนินการในปีปัจจุบัน 

ฝ่าย บม./ 
ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 

 

ฝ่าย บม. ฝ่าย ทศ. ทุก 6 เดือน  
ภายในเดือนมีนาคม

ของทุกปี 

38 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
ตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม 

o แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการ
ปฏิบัติ งานอย่าง ซ่ือสัตย์สุจริต  มีจิตส านึกที่ ดี  
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
o เป็นการด าเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการเอง 
เป็นการด าเนินการในปีปัจจุบัน 

ฝ่าย บม. ฝ่าย บม. ฝ่าย ทศ. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันทันที หากมี
การเปลี่ยนแปลง 

39 แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
ประจ าปี 

o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน
การทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย
ประกอบด้วย  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และ
ช่วงเวลาด าเนินการ 
เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีปัจจุบัน 

คณะท างาน/
ฝ่าย บม. 

ฝ่าย บม. ฝ่าย ทศ. ปีละ 1 ครั้ง 
ภายในเดือนมกราคม

ของทุกปี 

40 รายงานการ
ก ากับติดตามการ
ด าเนิน การ
ป้องกันการทุจริต
ประจ าปี  
รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด า เนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ o39 
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย
ประกอบด้วย ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ด าเนินงาน 
o สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือราย
ไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีปัจจุบัน 

ฝ่าย บม. ฝ่าย บม. ฝ่าย ทศ. ทุก 6 เดือน  
ภายในเดือนมีนาคม

ของทุกปี 
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ที ่ ข้อมูล องค์ประกอบข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ 
ความถ่ีในการ
เผยแพร่ข้อมูล จัดท า 

ข้อมูล 
รวบรวม
ข้อมูล 

เผยแพร่
ข้อมูลบน
เว็บไซต์ 

41 รายงานผลการ
ด าเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ อย่าง
น้อยประกอบด้วย ผลการด าเนินการโครงการหรือ
กิจกรรมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ  
o เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา 

ฝ่าย บม. ฝ่าย บม. ฝ่าย ทศ. ปีละ 1 ครั้ง 
ภายในเดือนมกราคม

ของทุกปี 

42 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในปีที่ผ่านมา 

o มีข้อมูลรายละเอยีดการวิเคราะห์ อยา่งน้อย
ประกอบดว้ย ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนที่จะตอ้งแก้ไขโดยเร่งด่วนประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผล
การประเมินฯ  

o มีการก าหนดแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่
การปฏิบัตหิรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น ซ่ึงสอดคล้องตามผลการ
วิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ 
อย่างน้อยประกอบด้วย การก าหนดผู้รับผิดชอบ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรอืวิธกีาร
ปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากบัติดตามให้
น าไปสู่การปฏบิัติและการรายงานผล 

คณะท างาน/
ฝ่าย บม. 

ฝ่าย บม. ฝ่าย ทศ. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันทันที หากมี
การเปลี่ยนแปลง 

43 การด าเนินการ
ตามมาตรการ
ส่งเสริมและ
ความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

o แสดงความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินการตาม
มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 
o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   
o เป็นการด าเนินการในปีปัจจุบัน 

ฝ่าย บม. ฝ่าย บม. ฝ่าย ทศ. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันทันที หากมี
การเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


