
 
 

 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

และ 

การก าหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ภายในส านักงาน กกพ.  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (ส ำนักงำน กกพ.) มุ่งหวังให้องค์กรมีกำรปรับปรุงพัฒนำ
ตนเองในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส เ พ่ือให้องค์กรมีกำรบริหำรและปฏิบัติ งำนอย่ำงโปร่งใส  
มีธรรมำภิบำลมำกยิ่งขึ้น โดยกำรน ำผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน (ITA) ของ
ส ำนักงำน กกพ. ซึ่งประเมินโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน 
ป.ป.ช.) ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มำวิเครำะห์ผล เพ่ือก ำหนดแนวทำงมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนของส ำนักงำน กกพ. พร้อมทั้งก ำหนดขั้นตอนแนวทำงกำรปรับปรุง 
แก้ไขข้อบกพร่อง และน ำมำพัฒนำกำรด ำเนินงำนโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและส่วนรวมเป็นส ำคัญ  
ลดโอกำสที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงำน 
 
 
 

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( ITA) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน กกพ.  ได้คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ำกับ 92.55 อยู่ ในระดับ A  
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

 
คะแนนภาพรวม 92.55 คะแนน ระดับ A 

ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ 96.62 คะแนน ระดับ AA 
ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ 93.90 คะแนน ระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ 94.80 คะแนน ระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 94.53 คะแนน ระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 94.72 คะแนน ระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 86.81 คะแนน ระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 76.61 คะแนน ระดับ B 
ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 77.36 คะแนน ระดับ B 
ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล 100.00 คะแนน ระดับ AA 
ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต 100.00 คะแนน ระดับ AA 

 

วัตถุประสงค ์

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) ปี พ.ศ. 2564 
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ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ให้ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำน กกพ. 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีรำยละเอียดดังนี้ 

จำกผลคะแนนกำรประเมิน ส ำนักงำน กกพ. ได้ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี 2564 จ ำนวน 92.55 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 100.00 คะแนน โดย
มีผลกำรประเมินระดับ A หมำยถึง หน่วยงำนสำมำรถด ำเนินกำรได้ค่อนข้ำงครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ ดีใน
กำรด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์กำรประเมิน ITA โดยมีบำงส่วนที่ต้องปรับปรุง หรือเปิดเผยข้อมูล  
รำวร้อยละ 5-15 ของตัวชี้วัด หรือข้อค ำถำมทั้งหมด ดังนั้น หน่วยงำนควรพิจำรณำผลประเมินเพ่ือน ำไปสู่   
กำรพัฒนำในจุดที่ยังคงเป็นปัญหำ โดยหำกมีกำรวำงแผนแก้ไขปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง คำดหมำยได้ว่ำ
หน่วยงำนจะสำมำรถยกระดับกำรด ำเนินงำนตำมหลักคุณธรรมและควำมโปร่งใสได้อย่ำงสัมฤทธิผล รวมถึง
สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่น ศรัทธำ สร้ำงควำมไว้วำงใจแก่สำธำรณชนได้มำกยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่
ควรมีกำรเปิดเผย หรือบริหำรจัดกำรให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่  

- เพ่ิมช่องทำงติดต่อ หรือมีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำน กกพ. 
- เพ่ิมช่องทำงรับฟังค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรเพ่ิมขึ้น 
- ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกขึ้น 
- เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำร

ด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของส ำนักงำน กกพ. ให้ดีขึ้น  
- ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรให้มีควำมโปร่งใสมำกข้ึน 
- ส่งเสริมกำรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำงชัดเจนมำกขึ้น 
- เพ่ิมกลไกกำรปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรของส ำนักงำน กกพ. ให้ดีขึ้น 
- เพ่ิมกำรปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรให้ดีขึ้น  
- ส่งเสริมกำรเผยแพร่ข้อมูลของส ำนักงำน กกพ. ที่เข้ำถึงง่ำย ไม่ซบัซ้อน และเพ่ิมช่องทำงที่หลำกหลำย

มำกขึ้น 
- เพ่ิมมำตรกำรชี้แจงและตอบค ำถำมเมื่อมีข้อกังวลสงสัยจำกประซำชนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนให้

ชัดเจนมำกขึ้น  
- ก ำกับ ติดตำม กำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน กกพ. ว่ำมีกำรติดต่อ ปฏิบัติงำน และให้บริกำร

แก่ประชำชนเป็นไปตำมข้ันตอน และระยะเวลำที่ก ำหนด  
- ส่งเสริมกำรท ำงำนที่ค ำนึงถึงประโยชน์ของประชำชน และส่วนรวมเป็นหลัก  
- เพ่ิมมำตรกำรก ำกับให้เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน กกพ. ให้บริกำรประชำชนอย่ำงเท่ำเทียมกันโดยไม่

เลือกปฏิบัติ  
- เพ่ิมมำตรกำรก ำกับติดตำมกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน กกพ. ในกำรท ำงำนอย่ำง

ตรงไปตรงมำ ไมป่ิดบัง หรือบิดเบือนข้อมูล  
- เพ่ิมกำรอ ำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนกำรขออนุญำตเพ่ือยืมทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้

ปฏิบัติงำนภำยในส ำนักงำน กกพ.  

ข้อเสนอแนะจากส านักงาน ป.ป.ช. จากผลการประเมิน ITA ประจ าปี พ.ศ. 2564 
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- ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีของส ำนักงำน 
กกพ. มำกขึ้น  

- ส่งเสริมกลไกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตำมระดับคุณภำพของผลงำนอย่ำงถูกต้อง  
- ส่งเสริมให้ส ำนักงำน กกพ. เปิดโอกำสให้มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ โดยเพ่ิม

กำรให้สอบถำม ทักท้วง ร้องเรียน  
- แก้ไขปัญหำกำรทุจริตในส ำนักงำน กกพ. อย่ำงจริงจัง  
- เพ่ิมมำตรกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบ กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร เพ่ือป้องกันไม่ให้มีกำรน ำไปใช้

ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง  
- ส่งเสริมให้มีกำรมอบหมำยงำนตำมต ำแหน่งหน้ำที่จำกผู้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรม  
- ให้ตรวจสอบว่ำบุคลำกรในส ำนักงำน กกพ. ปฏิบัติงำน/ให้บริกำร แก่ผู้มำติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มำ

ติดต่อที่รู้จักเป็นกำรส่วนตัวอย่ำงเท่ำเทียมกัน มำกน้อยเพียงใด 
- พึงให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำพฤติกรรมกำรมุ่งเน้นผลส ำเร็จของงำน กำรให้ควำมส ำคัญกับงำน

มำกกว่ำธุระส่วนตัว และควำมพร้อมรับผิดรับชอบหำกควำมผิดพลำดเกิดจำกตนเองของบุคลำกรใน
ส ำนักงำน กกพ. มำกขึ้น  

- แสวงหำมำตรกำรป้องกันไม่ให้กำรบริหำรงำนบุคคลของส ำนักงำน กกพ. ถูกแทรกแซงจำกผู้มีอ ำนำจ 
มีกำรซื้อขำยต ำเหน่ง หรือเอ้ือประโยชน์ให้กับกลุ่มหรือพวกพ้อง  

- ให้ตรวจสอบว่ำประเด็นกำรปฏิบัติงำนให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรว่ำเป็นไปตำมขั้นตอนหรือระยะเวลำที่
ก ำหนดมำกน้อยเพียงใด  

- พัฒนำกระบวนกำรกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน หรือกำรให้ทุนกำรศึกษำ อย่ำง
เป็นธรรม  

- เพ่ิมมำตรกำรส่งเสริมให้ส ำนักงำน กกพ. มีกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต ตรวจสอบกำรทุจริต 
และลงโทษทำงวินัยอย่ำงจริงจังเมื่อพบกำรทุจริต  

- สร้ำงช่องทำงกำรร้องเรียน กำรติดตำมผลกำรร้องเรียน และสร้ำงควำมมั่นใจในกำรจัดกำรกำรทุจริต 
ตลอดจนปกป้องผู้กระท ำกำรร้องเรียน โดยหำกพบกำรทุจริตในหน่วยงำน  

 
 
 

 

 จำกคะแนนกำรประเมินผลคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำ เนินงำนของส ำนักงำน กกพ.  
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สำมำรถวิเครำะห์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำน กกพ.  
ในแต่ละตัวชี้วัด โดยแยกเป็นประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องและจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่
จะต้องพัฒนำให้ดีขึ้น และประเด็นที่ควรรักษำระดับผลกำรด ำเนินงำนไว้  

ส ำนักงำน กกพ. ได้ก ำหนดเกณฑ์ในกำรประเมินผล ออกเป็น 3 ระดับ เพ่ือใช้ในกำรก ำหนดประเด็นที่
เป็นข้อบกพร่องและจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนำให้ดีขึ้น และประเด็นที่ควร
รักษำระดับผลกำรด ำเนินงำนไว้ ดังนี้ 

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของส านักงาน กกพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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จำกเกณฑ์แนวทำงท่ีก ำหนดข้ำงต้น สำมำรถสรุปตัวชี้วัด และของแต่ละประเด็น ได้ดังนี้ 

 
 

 

ในกำรประเมินบุคลำกรภำยในส ำนักงำน กกพ. ตำมแบบประเมิน IIT ที่ ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนดนั้น มี
จ ำนวน 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  
ตัวชี้วัดนี้มีผลคะแนนกำรประเมินในภำพรวมได้คะแนน 96.62 คะแนน ระดับ AA 
เมื่อพิจำรณำในประเด็นย่อย พบว่ำ ผลกำรประเมินของตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ ส ำหรับตัวชี้วัดนี้ทุก

ประเด็น ได้ผลกำรประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ควรรักษำระดับผลกำรด ำเนินงำนไว้ คือ มีผลคะแนนกำรประเมิน
มำกกว่ำ 92.55 คะแนน ซึ่งเป็นผลคะแนนเฉลี่ยภำพรวมของส ำนักงำน กกพ. ปี 2564 มีรำยละเอียด ดังนี้ 

1. ประเด็นที่ควรรักษาระดับผลการด าเนินงานไว้ 
I1  กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กกพ. ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อ ได้ผลกำรประเมินเฉลี่ย  

93.79 คะแนน ระดับ A พิจำรณำประเด็นย่อย  พบว่ำ  
 เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน กกพ. ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมขั้นตอนที่ก ำหนด ได้ผลกำรประเมิน  

94.82 คะแนน ระดับ A  
 ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ได้ผลกำรประเมิน 92.75 คะแนน ระดับ A 
 

I2  เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน กกพ. ปฏิบัติงำนหรือให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อทั่วไป กับผู้มำติดต่อที่รู้จัก
กันเป็นกำรส่วนตัวอย่ำงเท่ำเทียมกัน ได้ผลกำรประเมิน 93.09 คะแนน ระดับ A 

 

I3  พฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน ในด้ำนต่ำงๆ ของเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กกพ. ได้ผลกำรประเมินเฉลี่ย 
93.56 คะแนน ระดับ A พิจำรณำประเด็นย่อย คือ  
 มีพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนที่มุ่งส ำเร็จของงำน ได้ผลกำรประเมิน 95.86 คะแนน ระดับ AA  
 กำรให้ควำมส ำคัญกับงำนในหน้ำที่มำกกว่ำธุระส่วนตัว ได้ผลกำรประเมิน 92.42 คะแนน  

ระดับ A  

ส่วนที่ 1  การเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในส านักงาน กกพ. ได้สะท้อนการรับรู้ต่อหน่วยงาน 
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 ควำมพร้อมที่จะรับผิดชอบ หำกควำมผิดพลำดในกำรท ำงำนเนื่องจำกตนเอง ได้ผล         
กำรประเมิน 92.41 คะแนน ระดับ A 

 

I4  เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน กกพ. มีกำรเรียกรับจำกผู้มำติดต่อ เพ่ือแลกกับกำรปฏิบัติงำน         
กำรอนุมัติ อนุญำต หรือให้บริกำรจำกผู้ที่มำติดต่อ มำกน้อยเพียงไร ได้ผลกำรประเมินเฉลี่ย 
100.00 คะแนน ระดับ AA พิจำรณำประเด็นย่อย พบว่ำ 
 กำรเรียกรับเงิน ได้ผลกำรประเมิน 100.00 คะแนน ระดับ AA  
 กำรเรียกรับทรัพย์สิน ได้ผลกำรประเมิน 100.00 คะแนน ระดับ AA  
 กำรเรียกรับผลประโยชน์อื่นๆ  ได้ผลกำรประเมิน 100.00 คะแนน ระดับ AA 

 

I5  เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน กกพ. มีกำรรับนอกเหนือจำกกำรรับจำกญำติหรือจำกบุคคล ที่ให้กันใน
โอกำสต่ำง ๆ มำกน้อยเพียงไรได้ผลกำรประเมินค่ำเฉลี่ย 99.65 คะแนน ระดับ AA พิจำรณำ
ประเด็นย่อย พบว่ำ  
 กำรเรียกรับเงิน ได้ผลกำรประเมิน 100.00 คะแนน ระดับ AA  
 กำรเรียกรับทรัพย์สิน ได้ผลกำรประเมิน 98.96 คะแนน ระดับ AA  
 กำรเรียกรับผลประโยชน์อื่นๆ  ได้ผลกำรประเมิน 100.00 คะแนน ระดับ AA 

 

I6  เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน กกพ. มีกำรให้ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืน ๆ ได้ผลกำรประเมินเฉลี่ย  
99.65 คะแนน ระดับ AA พิจำรณำประเด็นย่อย พบว่ำ  
 กำรเรียกรับเงิน ได้ผลกำรประเมิน 100.00 คะแนน ระดับ AA  
 กำรเรียกรับทรัพย์สิน ได้ผลกำรประเมิน 100.00 คะแนน ระดับ AA  
 กำรเรียกรับผลประโยชน์อื่นๆ  ไดผ้ลกำรประเมิน 98.96 คะแนน ระดับ AA 

 
ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  

ตัวชี้วัดนี้มีผลคะแนนกำรประเมินในภำพรวมได้คะแนน 93.90 คะแนน ระดับ A  

เมื่อพิจำรณำในประเด็นย่อย พบว่ำ ผลกำรประเมินของตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ ส ำหรับตัวชี้วัดนี้มี
ประเด็น จะต้องจัดออกเป็น 2 กลุ่มตำมเกณฑ์ โดยมีกลุ่มที่ได้ผลกำรประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ควรรักษำระดับผล
กำรด ำเนินงำนไว้ ที่มีผลกำรประเมินมำกกว่ำ 92.55 คะแนน และมีกลุ่มที่ควรจะต้องพัฒนำให้ดีขึ้น ทีม่ีผลกำร
ประเมินมำกกว่ำ 85.00 แต่น้อยกว่ำ 92.55 คะแนน โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

1. ประเด็นที่ควรรักษาระดับผลการด าเนินงานไว้ 
I8  ส ำนักงำน กกพ. ใช้จ่ำยงบประมำณ โดยค ำนึงถึงประเด็นควำมคุ้มค่ำ และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์

ของงบประมำณที่ตั้งไว้ มำกน้อยเพียงใด ได้ผลกำรประเมินเฉลี่ย 94.65 คะแนน ระดับ A 
พิจำรณำประเด็นย่อย พบว่ำ  
 ใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำ ได้ผลกำรประเมิน 93.78 คะแนน ระดับ A  
 ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมำณท่ีตั้งไว้ 95.51 คะแนน ระดับ AA 

 

I9  กำรใช้จ่ำยงบประมำณของส ำนักงำน กกพ. ใช้จ่ำยเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มำก
น้อยเพียงใด ได้คะแนนประเมิน 96.21 คะแนน ระดับ AA 
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I10  กำรเบิกจ่ำยของเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน กกพ. มีกำรเบิกจ่ำยที่เป็นเท็จ เช่น ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ 
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ หรือค่ำเดินทำง ฯลฯ มำกน้อยเพียงไร ได้ผลกำรประเมิน 96.21 คะแนน    
ระดับ AA  

 

I11  กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุ และกำรตรวจรับพัสดุของส ำนักงำน กกพ. มีควำมโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ปลอดจำกกำรเอ้ือประโยชน์ต่อเอกชน มำกน้อยเพียงใด ได้ผลกำรประเมินเฉลี่ย 
94.81 คะแนน ระดับ A พิจำรณำเป็นประเด็นย่อย พบว่ำ  
 มีควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ ได้ผลกำรประเมิน 96.90 คะแนน ระดับ AA  
 กำรเอ้ือประโยชน์แก่ผู้ประกอบกำรรำยใดรำยหนึ่ง ได้ผลกำรประเมิน 92.72 คะแนน ระดับ A  

 
2. ประเด็นที่ควรจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

I7  เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน กกพ. รับรู้เกี่ยวกับแผนกำรใช้งบประมำณประจ ำปีของส ำนักงำน กกพ. 
มำกน้อยเพียงใด ได้ผลกำรประเมิน 89.98 คะแนน ระดับ A 

 

I12  ส ำนักงำน กกพ. เปิดโอกำสให้เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน กกพ. มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้
จ่ำยงบประมำณ มำกน้อยเพียงใด ได้ผลกำรประเมินเฉลี่ย 91.57 คะแนน ระดับ A พิจำรณำเป็น
ประเด็นย่อย พบว่ำ  
 กำรเปิดโอกำสให้เจ้ำหน้ำที่สอบถำม ได้ผลกำรประเมิน 93.07 คะแนน ระดับ A  
 กำรเปิดโอกำสให้เจ้ำหน้ำที่ทักท้วง ได้ผลกำรประเมิน 91.33 คะแนน  ระดับ A  
 กำรเปิดโอกำสให้เจ้ำหน้ำที่ร้องเรียน ได้ผลกำรประเมิน 90.30 คะแนน ระดับ A 

 
ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ  
ตัวชี้วัดนี้มีผลคะแนนกำรประเมินในภำพรวมได้คะแนน 94.80 คะแนน ระดับ A   
เมื่อพิจำรณำในประเด็นย่อย พบว่ำ ผลกำรประเมินของตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ ส ำหรับตัวชี้วัดนี้มี

ประเด็น จะต้องจัดออกเป็น 2 กลุ่มตำมเกณฑ์ โดยมีกลุ่มที่ได้ผลกำรประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ควรรักษำระดับผล
กำรด ำเนินงำนไว้ ที่มีผลกำรประเมินมำกกว่ำ 92.55 คะแนน และมีกลุ่มท่ีควรจะต้องพัฒนำให้ดีขึ้น ที่มีผลกำร
ประเมินมำกกว่ำ 85.00 แต่น้อยกว่ำ 92.55 คะแนน โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

1. ประเด็นที่ควรรักษาระดับผลการด าเนินงานไว้ 
I13  กำรมอบหมำยงำนจำกผู้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรม มำกน้อยเพียงใด ได้ผลกำรประเมิน      

92.76 คะแนน ระดับ A 
 

I15  ผู้บังคับบัญชำมีกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน หรือกำรให้ทุนกำรศึกษำ 
อย่ำงเป็นธรรม มำกน้อยเพียงใด ได้ผลกำรประเมิน 93.80 คะแนน ระดับ A  

 

I16  ผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน กกพ. ไปท ำธุระส่วนตัวให้  มำกน้อยเพียงใด 
ได้ผลกำรประเมิน 98.63 คะแนน ระดับ AA 

 

I17  ผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน กกพ. ท ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีควำมเสี่ยงต่อ
กำรทุจริต มำกน้อยเพียงใด ได้ผลกำรประเมิน 99.31 คะแนน ระดับ AA 

 

I18  กำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคลภำยใน ส ำนักงำน กกพ. ในภำพรวมได้ผลกำรประเมินเฉลี่ย  
93.66 คะแนน ระดับ A พิจำรณำเป็นประเด็นย่อย พบว่ำ  
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 กำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคลถูกแทรกแซงจำกผู้มีอ ำนำจ มำกน้อยเพียงใด ได้ผลกำรประเมิน 
92.74 คะแนน ระดับ A  

 มีกำรซื้อขำยต ำแหน่ง มำกน้อยเพียงใด ได้ผลกำรประเมิน 96.56 คะแนน ระดับ AA 
 เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มและพวกพ้อง มำกน้อยเพียงใด ได้ผลกำรประเมิน 91.69 คะแนน  

ระดับ A 
 

2. ประเด็นทีค่วรจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
I14  เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน กกพ. ได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมระดับคุณภำพของผลงำน

อย่ำงถูกต้อง มำกน้อยเพียงใด ได้ผลกำรประเมิน 90.67 คะแนน ระดับ A  
 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
ตัวชี้วัดนี้มีผลคะแนนกำรประเมินในภำพรวมได้คะแนน 94.53 คะแนน ระดับ A  
เมื่อพิจำรณำในประเด็นย่อย พบว่ำ ผลกำรประเมินของตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 

ส ำหรับตัวชี้วัดนี้มีประเด็น จะต้องจัดออกเป็น 2 กลุ่มตำมเกณฑ์ โดยมีกลุ่มที่ได้ผลกำรประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่
ควรรักษำระดับผลกำรด ำเนินงำนไว้ ที่มีผลกำรประเมินมำกกว่ำ 92.55 คะแนน และมีกลุ่มท่ีควรจะต้องพัฒนำ
ให้ดีขึ้น ที่มีผลกำรประเมินมำกกว่ำ 85.00 แต่น้อยกว่ำ 92.55 คะแนน โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

1. ประเด็นที่ควรรักษาระดับผลการด าเนินงานไว้ 
I19  เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน กกพ. มีกำรเอำทรัพย์สินของหน่วยงำน ไปเป็นของส่วนตัว หรือน ำไปให้

กลุ่มหรือพวกพ้อง ได้ผลกำรประเมิน 97.59 คะแนน ระดับ AA 
 

I21  กำรขอยืมทรัพย์สินของส ำนักงำน กกพ. ไปใช้ปฏิบัติงำน มีกำรขออนุญำตอย่ำงถูกต้อง ได้ผลกำร
ประเมิน 94.83 คะแนน ระดับ A 

 

I22  บุคลำกรภำยนอกหรือภำคเอกชน มีกำรน ำทรัพย์สินของส ำนักงำน กกพ. ไปใช้ โดยไม่ได้         
ขออนุญำตอย่ำงถูกต้อง ได้ผลกำรประเมิน 98.27 คะแนน ระดับ AA 

 

I23  เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน กกพ. รู้แนวปฏิบัติของส ำนักงำน กกพ. เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของที่
ถูกต้อง ได้ผลกำรประเมิน 94.47 คะแนน ระดับ A 

 

I24  ส ำนักงำน กกพ. มีกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบ กำรใช้ทรัพย์สินของหน่วยงำน เพ่ือป้องกันไม่ให้
มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง ได้ผลกำรประเมิน 92.75 คะแนน ระดับ A 

 
2. ประเด็นที่ควรจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

I20  ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพ่ือยืมทรัพย์สินของหน่วยงำน ไปใช้ปฏิบัติงำน มีควำมสะดวก ได้ผลกำร
ประเมิน 89.27 คะแนน ระดับ A 

 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  

ตัวชี้วัดนี้มีผลคะแนนกำรประเมินในภำพรวมได้คะแนน 94.72 คะแนน ระดับ A  

เมื่อพิจำรณำในประเด็นย่อย พบว่ำ ผลกำรประเมินของตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ส ำหรับ
ตัวชี้วัดนี้มีประเด็น จะต้องจัดออกเป็น 2 กลุ่มตำมเกณฑ์ โดยมีกลุ่มที่ได้ผลกำรประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีควรรักษำ
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ระดับผลกำรด ำเนินงำนไว้ ที่มีผลกำรประเมินมำกกว่ำ 92.55 คะแนน และมีกลุ่มท่ีควรจะต้องพัฒนำให้ดีขึ้น ที่
มีผลกำรประเมินมำกกว่ำ 85.00 แต่น้อยกว่ำ 92.55 คะแนน โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

1. ประเด็นที่ควรรักษาระดับผลการด าเนินงานไว้ 
I25  ผู้บริหำรสูงสุดของส ำนักงำน กกพ. ให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ได้ผลกำรประเมิน  

94.82 คะแนน ระดับ A 
 

I26  ส ำนักงำน กกพ. มีกำรด ำเนินงำนในภำพรวมได้ผลกำรประเมินเฉลี่ย 96.88 คะแนน ระดับ AA  
เมื่อพิจำรณำเป็นประเด็นย่อย พบว่ำ  
 กำรทบทวนนโยบำยหรือมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ ได้ผลกำร

ประเมิน 97.92 คะแนน ระดับ AA 
 จัดท ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน  ได้ผลกำรประเมิน 

95.83 คะแนน ระดับ AA 
 

I28  ส ำนักงำน กกพ. มีกำรด ำเนินกำรต่อกำรทุจริตในหน่วยงำน ในภำพรวมได้ผลกำรประเมินเฉลี่ย 
94.01 คะแนน ระดับ A เมื่อพิจำรณำเป็นประเด็นย่อย พบว่ำ  
 มีกำรด ำเนินกำรต่อกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต ได้ผลกำรประเมิน 94.81 คะแนน ระดับ A  
 มีกำรด ำเนินกำรตรวจสอบกำรทุจริต ได้ผลกำรประเมิน 94.47 คะแนน ระดับ A  
 มีกำรด ำเนินกำรลงโทษทำงวินัย เมื่อมีกำรทุจริต ได้ผลกำรประเมิน 92.74 คะแนน ระดับ A 

 

I29  ส ำนักงำน กกพ. มีกำรน ำผลกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน
ไปปรับปรุงกำรท ำงำน เพ่ือป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน  ได้ผลกำรประเมิน 96.21 คะแนน 
ระดับ AA 

 

I30  หำกพบเห็นแนวโน้มกำรทุจริตที่จะเกิดขึ้นในส ำนักงำน กกพ. ในภำพรวมได้ผลกำรประเมินเฉลี่ย 
94.03 คะแนน ระดับ A เมื่อพิจำรณำเป็นประเด็นย่อย พบว่ำ  
 กำรร้องเรียนและส่งหลักฐำนได้อย่ำงสะดวก ได้ผลกำรประเมิน 94.47 คะแนน ระดับ A 
 กำรติดตำมผลกำรร้องเรียน ได้ผลกำรประเมิน 93.43 คะแนน ระดับ A  
 มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ ได้ผลกำรประเมิน 94.81 คะแนน ระดับ A 
 ปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง ได้ผลกำรประเมิน 93.41 คะแนน ระดับ A 

 
2. ประเด็นที่ควรจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

I27  ปัญหำกำรทุจริตในส ำนักงำน กกพ. ได้รับกำรแก้ไข ได้ผลกำรประเมิน 92.41 คะแนน ระดับ A 
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ในกำรประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก ได้แก่ ผู้มำรับบริกำร หน่วยงำนเอกชน หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
ที่ติดต่อกับส ำนักงำน กกพ. ตำมแบบประเมิน EIT ที่ ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนดนั้น มีจ ำนวน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  

ตัวชี้วัดนี้มีผลคะแนนกำรประเมินในภำพรวมได้คะแนน 86.81 คะแนน ระดับ B  

เมื่อพิจำรณำในประเด็นย่อย พบว่ำ ผลกำรประเมินของตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน ส ำหรับ
ตัวชี้วัดนี้มีประเด็น จะต้องจัดออกเป็น 2 กลุ่มตำมเกณฑ์ โดยมีกลุ่มที่ได้ผลกำรประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีได้ผลกำร
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ควรรักษำระดับผลกำรด ำเนินงำนไว้ มีผลกำรประเมินมำกกว่ำ 92. 55 คะแนน และมี
กลุ่มที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน มีผลกำรประเมินน้อยกว่ำ 85.00 คะแนน โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้   

1. ประเด็นที่ควรรักษาระดับผลการด าเนินงานไว้ 
E4  ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำผู้มำติดต่อและผู้มำรับบริกำรเคยถูกเจ้ำหน้ำที่  กกพ. ร้องขอให้จ่ำย

หรือให้เงิน ทรัพย์สินและประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับกำรปฏิบัติงำน กำรอนุมัติ อนุญำต หรือ
ให้บริกำร ในภำพรวมได้ผลกำรประเมินเฉลี่ย 99.28 คะแนน ระดับ AA เมื่อพิจำรณำเป็น
ประเด็นย่อย พบว่ำ  
 กำรร้องขอให้จ่ำยเงิน ได้ผลกำรประเมิน 99.28 คะแนน ระดับ AA  
 กำรร้องขอให้จ่ำยทรัพย์สิน ได้ผลกำรประเมิน 99.28 คะแนน ระดับ AA  
 กำรขอรับผลประโยชน์อื่น ๆ ได้ผลกำรประเมิน 99.28 คะแนน ระดับ AA 
 
 

2. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
E1  กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ กกพ. ที่ให้บริกำรแก่ผู้มำรับบริกำร มีควำมโปร่งใสเป็นไปตำม

ขั้นตอนที่ก ำหนด และเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ในภำพรวมได้ผลกำรประเมินเฉลี่ย 83.27 
คะแนน ระดับ B เมื่อพิจำรณำเป็นประเด็นย่อย พบว่ำ  
 กำรให้บริกำรเป็นไปตำมขั้นตอนที่ก ำหนด ได้ผลกำรประเมิน 84.90 คะแนน ระดับ B  
 กำรให้บริกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ได้ผลกำรประเมิน 81.64 คะแนน ระดับ B 

 

E2  กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ กกพ. ให้บริกำรแก่ผู้มำรับบริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน ได้ผลกำร
ประเมิน 83.72 คะแนน ระดับ B 

 

E3  กำรให้ข้อมูลของเจ้ำหน้ำที่ กกพ. แก่ผู้มำติดต่อและผู้มำรับบริกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบัง
หรือบิดเบือนข้อมูล ได้ผลกำรประเมิน 84.43 คะแนน ระดับ B 

 

E5  ในฐำนะผู้มำติดต่องำน กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน กกพ. มีกำรค ำนึงถึงประโยชน์ของ
ประชำชนและส่วนรวมเป็นหลัก ได้ผลกำรประเมิน 83.36 คะแนน ระดับ B 

ส่วนที่ 2  การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หน่วยงานเอกชน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ติดต่อ
กับส านักงาน กกพ. ได้สะท้อนประสิทธิภาพของหนว่ยงาน 
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ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  

ตัวชี้วัดนี้ผลคะแนนกำรประเมินในภำพรวมได้คะแนน 76.61 คะแนน ระดับ B  

เมื่อพิจำรณำในประเด็นย่อย พบว่ำ ผลกำรประเมินของตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ส ำหรับ
ตัวชี้วัดนี้มีประเด็น ได้ผลกำรประเมินกลุ่มเดียว คือ ทุกประเด็นอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่
จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน คือ มีผลกำรประเมินน้อยกว่ำ 85.00 คะแนน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

1. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 

E6  กำรเผยแพร่ข้อมูลของส ำนักงำน กกพ. เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทำงหลำกหลำย  
ในภำพรวมได้ผลกำรประเมินเฉลี่ย 81.17 คะแนน ระดับ B เมื่อพิจำรณำเป็นประเด็นย่อย พบว่ำ  
 ข้อมูลเข้ำถึงง่ำยไม่ซับซ้อน ได้ผลกำรประเมิน 82.27 คะแนน ระดับ B  
 กำรเผยแพร่ข้อมูลมีหลำกหลำยช่องทำง ได้ผลกำรประเมิน 80.07 คะแนน ระดับ B 

 

E7  ส ำนักงำน กกพ. มีกำรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำงชัดเจน ได้      
ผลกำรประเมิน 78.64 คะแนน ระดับ B 

 

E8  ส ำนักงำน กกพ. มีช่องทำงรับฟังค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร 
ได้ผลกำรประเมิน 72.46 คะแนน ระดับ C  

 

E9  ส ำนักงำน กกพ. มีกำรชี้แจงและตอบค ำถำม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนได้อย่ำง
ชัดเจน ได้ผลกำรประเมิน 81.21 คะแนน ระดับ B 

 

E10 ส ำนักงำน กกพ. มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำ กกพ. ได้ผลกำรประเมิน 
69.57 คะแนน ระดับ C 

 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน  

ตัวชี้วัดนี้ผลคะแนนกำรประเมินในภำพรวมได้คะแนน 83.37 คะแนน ระดับ B  

เมื่อพิจำรณำในประเด็นย่อย พบว่ำ ผลกำรประเมินของตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงกำรท ำงำน ส ำหรับ
ตัวชี้วัดนี้มีประเด็น ได้ผลกำรประเมินกลุ่มเดียว คือ ทุกประเด็นอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่
จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน คือ มีผลกำรประเมินน้อยกว่ำ 85.00 คะแนน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

1. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
E11 เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน กกพ. มีกำรปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรให้ดีขึ้น

ได้ผลกำรประเมิน 78.67 คะแนน ระดับ B 
 

E12 ส ำนักงำน กกพ. มีกำรปรับปรุงวิธีกำร และขั้นตอนกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำรให้ดีขึ้น 
ได้ผลกำรประเมิน 79.27 คะแนน ระดับ B 

 

E13 ส ำนักงำน กกพ. มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้เกิดควำมสะดวก
รวดเร็วมำกขึ้น ได้ผลกำรประเมิน 74.64 คะแนน ระดับ B 
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E14 ส ำนักงำน กกพ. เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไปมีส่วนร่วมใน
กำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำรของหน่วยงำน ได้ผลกำรประเมิน       
76.50 คะแนน ระดับ B 

 

E15 ส ำนักงำน กกพ. มีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้มีควำมโปร่งใสมำกขึ้น ได้ผล
กำรประเมิน 77.71 คะแนน ระดับ B 

 
จำกผลวิเครำะห์กำรประเมินผลคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ ส ำนักงำน กกพ.  

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ข้ำงต้น สำมำรถสรุปได้ ดังนี้ 
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จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลสรุปผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน กกพ. คณะผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน กกพ. 
ได้จัดให้มีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) ร่วมกันในกำรวิเครำะห์ข้อมูล วำงแผน ก ำหนดมำตรกำร
และกำรติดตำมผล เพ่ือพัฒนำกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน กกพ. ให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสสูงขึ้น  
โดยส ำนักงำน กกพ. ได้มีปรับปรุงกำรเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ตำมตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด และจำกกำรจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร (Workshop) เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน กกพ. และ
สอดคล้องกับผลกำรวิเครำะห์โดยได้มีกำรก ำหนดมำตรกำรเพ่ือเป็นกำรขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสภำยในส ำนักงำน กกพ.  

 
 
 

 
 

(1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
จำกผลกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน 
พบว่ำ ทุกประเด็นเป็นประเด็นที่ควรจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น โดยสำมำรถสรุปประเด็น ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
ระยะเวลำด ำเนินกำร หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แนวทำงก ำกับติดตำม และกำรรำยงำนผล ดังตำรำงด้ำนล่ำงนี้ 
นอกจำกนี้กำรก ำกับติดตำมตำมแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2565 จะด ำเนินกำรก ำกับติดตำมโดยคณะท ำงำนส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนของส ำนักงำน กกพ. เพ่ือจัดท ำรำยงำนสรุปผลเสนอให้กับ
เลขำธิกำรส ำนักงำน กกพ. หรือผู้ที่เลขำธิกำรฯ มอบหมำยทรำบ และสั่งกำรต่อไป 
 

 

 

 

 

 

มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

แนวทางการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2565 
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ประเด็นที่ควรจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
ขั้นตอนด าเนินการเพ่ือส่งเสริม 

คุณธรรมและความโปร่งใส 

ระยะเวลาด าเนินการ (ไตรมาส) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม การรายงานผล 
1 2 3 4 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

I7   เจ้ำหน้ำท่ีรับรู้เกี่ยวกับแผนกำรใช้
งบประมำณประจ ำปีของ
ส ำนักงำน กกพ.  
(89.98 คะแนน ระดับ A) 

 

I12 ส ำนักงำน กกพ. เปิดโอกำสให้
เจ้ำหน้ำท่ีของส ำนักงำน กกพ.  
มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้
จ่ำยงบประมำณ               
(91.57 คะแนน ระดับ A) 

1) ประชุมจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน และ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
2566 ของส ำนักงำน กกพ. เพื่อให้
พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผน
ดังกล่ำว 

2) เผยแพร่แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ของส ำนักงำน กกพ. ประจ ำปี 2565 
รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยประจ ำปีงบ 
ประมำณ 2564 และรำยงำนผลกำรใช้
จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 2565  
ไตรมำส 1 และ 2 ผ่ำนเว็บไซต์ของ 
ส ำนักงำน กกพ. 

3) เปิดโอกำสใหเ้จ้ำหน้ำที่สำมำรถ
ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยตำมแผนงำน/
โครงกำรของส ำนักงำน และมีส่วนร่วม
ในกำรจัดท ำงบประมำณของฝ่ำยก่อน
เสนอขออนุมัติงบประมำณต่อผู้บริหำร 

4) ฝ่ำยตรวจสอบภำยในมีกำรตรวจสอบ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนกำร
ตรวจสอบภำยในประจ ำปีงบประมำณ 

    ฝ่ำย ยส./
ฝ่ำย บง./ 

 
 
 

ฝ่ำย ยส./
ฝ่ำย บง. 

 
 
 
 
 

ทุกฝ่ำย 
 
 

 
 
 
 

ฝ่ำย ตส. 

1) มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณเสนอคณะ 
อนุกรรมกำรด้ำนนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ และเผยแพร่ข้อมูลบน
เว็บไซต์ของ ส ำนักงำน กกพ. 

2) มีกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำร
เผยแพร่แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ของหน่วยงำน และรำยงำนผลกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีบน
เว็บไซต์ของส ำนักงำน กกพ. 

3)  ฝ่ำยตรวจสอบภำยในติดตำมกำร
ด ำเนินกำรของหน่วยรับตรวจและ
รำยงำนผลต่อกรรมกำรตรวจสอบ 
รวมทั้งแจ้งผลกำรตรวจสอบต่อ
ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขตำม
ข้อเสนอแนะ 

รำยงำนสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนต่อเลขำธิกำร 
หรือผู้ทีเ่ลขำธิกำร
มอบหมำยทกุ 6 เดือน 
 
 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 

I14 เจ้ำหน้ำท่ีของส ำนักงำน กกพ. 
ได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ 
งำนตำมระดับคณุภำพของผลงำน

1) ก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำค ำรับรองกำร
ปฏิบัติงำนประจ ำปี โดยมีกำรถ่ำยทอด
น้ ำหนักตัวช้ีวัดกำรประเมินผลกำร

    ฝ่ำย บม. 
 
 

1) เสนอขอควำมเห็นชอบแนวทำงกำร
จัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำปตี่อเลขำธิกำรเพื่อให้

รำยงำนสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนต่อเลขำธิกำร 



14 

 

ประเด็นที่ควรจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
ขั้นตอนด าเนินการเพ่ือส่งเสริม 

คุณธรรมและความโปร่งใส 

ระยะเวลาด าเนินการ (ไตรมาส) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม การรายงานผล 
1 2 3 4 

อย่ำงถูกต้อง  
(90.67 คะแนน ระดับ A) 

 

I18 กำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล
ภำยในส ำนักงำน กกพ. ถูกแทรก 
แซงจำกผู้มีอ ำนำจ มีกำรซื้อขำย
ต ำแหน่งและมีกำรเอื้อประโยชน์
ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง  
(91.69 คะแนน ระดับ A) 

ปฏิบัติงำนตำมต ำแหน่งของพนักงำน
และลูกจ้ำง และมีกำรเสนอค ำรับรอง
กำรปฏิบัติงำนต่อผู้บังคับบัญชำตำม 
ล ำดับขั้นเพื่อลดกำรใช้ดุลพินิจของ
บุคคลลง 

2) จัดท ำนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำม
นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ประจ ำปี 2564 และประจ ำปี 2565 
และเผยแพร่ให้เจ้ำหน้ำที่ทรำบทั่วกัน 

3) ปรับปรุงหรือทบทวนกระบวนกำร 
สรรหำบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพและ
เผยแพร่ให้เจ้ำหน้ำที่ทรำบ 

 
 

 
 
 

ฝ่ำย บม. 
 
 
 

 
ฝ่ำย บม. 

 

พนักงำนมีแนวทำงกำรจัดท ำค ำ
รับรองที่ชัดเจน 

2) มีกำรตรวจสอบกำรเผยแพร่
นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล ผลกำรด ำเนินกำรตำม
นโยบำยบนเว็บไซต์ของส ำนักงำน 
กกพ. ให้เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน 
กกพ. ทรำบ 

3) ทบทวนกระบวนกำรและเผยแพร่
ให้เจ้ำหน้ำที่ทรำบ 

หรือผู้ที่เลขำธิกำร
มอบหมำยทุก 6 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
I20 ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพื่อยืม

ทรัพย์สินของหน่วยงำน ไปใช้
ปฏิบัติงำน มีควำมสะดวก   
(89.27 คะแนน ระดับ A) 

 

1) จัดท ำ ทบทวน แนวปฏิบัติกำรใช้  
กำรขอยืมทรัพย์สิน กำรก ำกับดูแล
และกำรตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สินของ
ส ำนักงำน  

2) เผยแพร่แนวปฏิบัติกำรใช้ กำรขอยืม
ทรัพย์สิน กำรก ำกับดูแลและกำรตรวจ 
สอบกำรใช้ทรัพย์สินของส ำนักงำนเพื่อ
ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนให้
เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน กกพ.ทรำบ 
ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น เว็บไซต์ของ
ส ำนักงำน กกพ.  

    ฝ่ำย บอ. 
 
 
 

ฝ่ำย บอ. 
 
 
 
 

 
 

1) จัดให้มีแนวปฏิบัติกำรใช้ กำรขอยืม
ทรัพย์สิน กำรก ำกับดูแลและกำร
ตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สินของ
ส ำนักงำน 

2) เผยแพร่แนวปฏิบัติฯ บนเว็บไซต์
ของส ำนักงำน กกพ. และช่องทำง
สื่อสำรอื่นๆ เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ของ
ส ำนักงำน กกพ. ตรวจสอบกำร
ด ำเนินกำรได้ 

3) ฝ่ำยตรวจสอบภำยในติดตำมกำร
ด ำเนินกำรของหน่วยรับตรวจและ

รำยงำนสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนต่อเลขำธิกำร 
หรือผู้ที่เลขำธิกำร
มอบหมำยทุก 6 เดือน 



15 

 

ประเด็นที่ควรจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
ขั้นตอนด าเนินการเพ่ือส่งเสริม 

คุณธรรมและความโปร่งใส 

ระยะเวลาด าเนินการ (ไตรมาส) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม การรายงานผล 
1 2 3 4 

3)   ฝ่ำยตรวจสอบภำยในมีกำรตรวจสอบ
กำรควบคุมพัสดุของส ำนักงำน กกพ. 
ซึ่งรวมถึงกำรยืมและกำรจ ำหน่ำยพัสด ุ

ฝ่ำย ตส. รำยงำนผลต่อกรรมกำรตรวจสอบ 
รวมทั้งแจ้งผลกำรตรวจสอบต่อ
ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขตำม
ข้อเสนอแนะ 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  

I27 ปัญหำกำรทุจรติในส ำนักงำน 
กกพ. ได้รับกำรแก้ไข        
(92.41 คะแนน ระดับ A) 

1) ก ำหนดและประกำศนโยบำยกำร 
ไม่รับของขวัญและของก ำนัลทุกชนิด
จำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ (No Gift 
Policy) หรือนโยบำย/มำตรกำร
ส่งเสริมคณุธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนประจ ำ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ให้
เจ้ำหน้ำท่ีของส ำนักงำน กกพ. ทรำบ
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น เว็บไซต์ของ
ส ำนักงำน กกพ.  

2) ประชำสมัพันธ์ช่องทำงร้องเรียนเรือ่ง
ทุจริตผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ให้ทรำบทั่วกัน 
  

    คณะท ำงำน
ฯ/ฝ่ำย บม. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ำย บม. 
 
 

1) เผยแพร่นโยบำย (No Gift Policy)  
หรือนโยบำย/มำตรกำรส่งเสรมิ
คุณธรรมฯ บนเว็บไซต์ของ
ส ำนักงำน กกพ. และปิดประกำศ
ภำยในพื้นที่ของส ำนักงำนให้
เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน กกพ.ทรำบ
และสำมำรถตรวจสอบกำร
ด ำเนินกำรได้ 

2) จัดท ำข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
ทุจริตของเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน 
ประกอบด้วย จ ำนวนเรื่อง
ร้องเรียนทั้งหมด จ ำนวนเรื่องที่อยู่
ระหว่ำงด ำเนินกำร และผลกำร
ร้องเรียนกำรทุจริตในส ำนักงำน 
กกพ. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
ส ำนักงำน กกพ. 

รำยงำนสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนต่อเลขำธิกำร 
หรือผู้ที่เลขำธิกำร
มอบหมำยทุกไตรมำส 
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(2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
จำกผลกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอก พบว่ำ ทุกประเด็นเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ส านักงาน กกพ. ควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน เนื่องจำกเป็นประเด็นที่ได้คะแนนกำรประเมินน้อยกว่ำ 85.00 คะแนน และสำมำรถสรุปข้อบกพร่อง 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แนวทำงก ำกับติดตำมและกำรรำยงำนผลได้ 
ดังตำรำงด้ำนล่ำงนี้ นอกจำกนี้กำรก ำกับติดตำมตำมแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำร
ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2565 จะด ำเนินกำรก ำกับติดตำม
โดยคณะท ำงำนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนของส ำนักงำน กกพ.  เพ่ือจัดท ำ
รำยงำนสรุปผลเสนอให้กับเลขำธิกำรส ำนักงำน กกพ. หรือผู้ที่เลขำธิกำรฯ มอบหมำยทรำบ และสั่งกำรต่อไป 
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ประเด็นทีเ่ป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน 
ทีต้่องแก้ไขโดยเร่งด่วน 

ขั้นตอนด าเนินการเพ่ือส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใส 

ระยะเวลาด าเนินการ (ไตรมาส) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม การรายงานผล 
1 2 3 4 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 

E1 กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหนำ้ที่ กกพ. 
ที่ให้บริกำรแก่ผูม้ำรับบริกำร  
มีควำมโปร่งใสเป็นไปตำมขั้นตอน
ที่ก ำหนด และเป็นไปตำมระยะ 
เวลำที่ก ำหนด               
(83.27 คะแนน ระดับ B)  

E2 กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหนำ้ที่ กกพ. 
ให้บริกำรแก่ผูม้ำรับบริกำรอย่ำง
เท่ำเทียมกัน    
(83.72 คะแนน ระดับ B) 

E3 กำรให้ข้อมูลของเจ้ำหน้ำท่ีของ
ส ำนักงำน กกพ. แก่ผู้มำตดิต่อ
และผูม้ำรับบริกำรอย่ำง
ตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล  
(84.43 คะแนน ระดับ B) 

E5 ในฐำนะผู้มำติดต่องำน กำรด ำเนิน 
งำนของส ำนักงำน กกพ. มีกำร
ค ำนึงถึงประโยชน์ของประชำชน
และส่วนรวมเป็นหลัก  

     (83.36 คะแนน ระดับ B) 

1) ปฏิบัติงำนตำมคู่มือผังกระบวนงำน
และระเบียบปฏิบัติ ระบบคณุภำพ
ตำมมำตรฐำน ISO 9001:2015 

2) เผยแพรคู่่มือกำรขอรับใบอนญุำต
ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ คู่มือกำรขอรับ
เงินสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ
ตำมมำตรำ 97(4) คู่มือกำรขอรับกำร
จัดสรรเงินกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ เพือ่
กำรส่งเสริมสังคมและประชำชนให้มี
ควำมรู้ ควำมตระหนักและมีส่วนรว่ม
ทำงด้ำนไฟฟ้ำ คู่มือผังกระบวนงำน
และระเบียบปฏิบัติ ระบบคณุภำพ
ตำมมำตรฐำน ISO 9001:2015 ให้
เจ้ำหน้ำท่ีของส ำนักงำน กกพ. 
ผู้รับบริกำร หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี
ทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน 
กกพ. 

3) จัดอบรมเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน กกพ.  
ให้มีกำรใหข้้อมลูเกีย่วกบักำรด ำเนินงำน 
กำรให้บริกำรของส ำนักงำนที่ถูกต้อง  
เพื่อสำมำรถให้ข้อมูลกับผู้รับบริกำร 
ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
อย่ำงถูกต้องและครบถ้วนตำมคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

    ฝ่ำย อพ. 
ฝ่ำย ทฟ. 
ฝ่ำย สข. 
ฝ่ำย ยส. 
ฝ่ำยที่

ให้บริกำร 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ฝ่ำย อพ. 
ฝ่ำย ทฟ. 
ฝ่ำย สข. 
ฝ่ำยที่

ให้บริกำร 
 
 

1) ผู้บริหำรก ำกับตดิตำมและให้
ค ำแนะน ำกับเจ้ำหน้ำท่ีของ
ส ำนักงำน กกพ. ให้ปฏิบัติงำน
ตำมคู่มือกำรปฏิบตัิงำน เพื่อ
สำมำรถให้ข้อมูลหรือให้
ค ำแนะน ำแก่ผู้ขอรบับริกำรและ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียเข้ำใจใน
แนวทำงปฏิบัติได ้

2) มีกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำร
เผยแพร่คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำร
ให้บริกำรบนเว็บไซต์ของส ำนักงำน 
กกพ. ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รับทรำบ 

3) มีกำรจัดอบรมเจ้ำหน้ำที่ของ
ส ำนักงำน กกพ. ให้มีกำรให้
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน 
กำรให้บริกำรของส ำนักงำนท่ี
ถูกต้องและครบถ้วน 

4) พัฒนำหรือปรับปรุงช่องทำงกำร
ให้ข้อมูลกับผู้รับบริกำร ผู้มำ
ติดต่อ ผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส ์

 

รำยงำนสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนต่อเลขำธิกำร 
หรือผู้ที่เลขำธิกำร
มอบหมำยทุก 6 เดือน 
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ประเด็นทีเ่ป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน 
ทีต้่องแก้ไขโดยเร่งด่วน 

ขั้นตอนด าเนินการเพ่ือส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใส 

ระยะเวลาด าเนินการ (ไตรมาส) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม การรายงานผล 
1 2 3 4 

4) พัฒนำหรือปรับปรุงช่องทำงกำรให้
ข้อมูลแกผู่้รับบริกำร ผู้มำติดต่อสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลไดผ้่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส ์

5) ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับทรำบถึง
ผลงำนของส ำนักงำน กกพ. ที่แสดงให้
เห็นถึงกำรค ำนึงถึงประโยชน์ของ
ประชำชนและส่วนรวมเป็นหลักเพื่อ
สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้แก่ส ำนักงำน
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น Facebook 
รำยกำรต่ำงๆ ทำงโทรทัศน์ กำรลงพื้นที่ 

ฝ่ำย ทศ. 
 

 
ฝ่ำย ยส. 
ฝ่ำย อพ. 
ฝ่ำย ทฟ. 
ฝ่ำย สข. 
ฝ่ำยที่

ให้บริกำร 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

E6 กำรเผยแพร่ข้อมูลของส ำนักงำน 
กกพ. เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน และ
มีช่องทำงหลำกหลำย        
(81.17 คะแนน ระดับ B)  

E7 ส ำนักงำน กกพ. มีกำรเผยแพร่
ผลงำนหรือข้อมูลที่สำธำรณชน
ควรรับทรำบอย่ำงชัดเจน        
(78.64 คะแนน ระดับ B) 

E8 ส ำนักงำน กกพ. มีช่องทำงรับฟัง
ค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
กำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร 
(72.46 คะแนน ระดับ C)  

E9 ส ำนักงำน กกพ. มีกำรชี้แจงและ
ตอบค ำถำม เมื่อมีข้อกังวลสงสัย

1) เผยแพร่ข้อมูลของส ำนักงำน กกพ.  
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น เว็บไซต์ของ
ส ำนักงำน กกพ. Facebook รำยกำร
ต่ำงๆ ทำงโทรทัศน์ เป็นต้น เพื่อให้
ประชำชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ เข้ำถึง
ง่ำย เข้ำใจง่ำย และชัดเจน  

2) ปรับปรุงพัฒนำเว็บไซต์ของส ำนักงำน 
กกพ. ให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียเข้ำถึงข้อมูลได้
สะดวก ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

3) จัดอบรมเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้
เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กกพ. เกี่ยวกับ
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ

    ฝ่ำย ยส. 
 
 
 

 
 

ฝ่ำย ทศ. 
ฝ่ำยที่

เกี่ยวข้อง 
 

ฝ่ำย อพ. 
ฝ่ำย ทฟ. 
ฝ่ำย สข. 

1) เผยแพร่ข้อมูลของส ำนักงำน กกพ. 
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ มำกกว่ำ 2 
ช่องทำงเพื่อให้ประชำชนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีได้ เข้ำถึงง่ำย เข้ำใจง่ำย 
และชัดเจน 

2) มีกำรอบรมเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน 
กกพ. เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
ขั้นตอนกำรให้บริกำร 

3) ฝ่ำย ทศ. ประสำนส่งควำมเห็น  
ค ำติชม ข้อกังวลสงสัยไปยังฝ่ำยงำน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อด ำเนินกำร 

4) จัดท ำข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
ทุจริตของเจ้ำหน้ำท่ีหน่วยงำน 
ประกอบด้วย จ ำนวนเรื่องร้อง 

รำยงำนสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนต่อเลขำธิกำร 
หรือผู้ที่เลขำธิกำร
มอบหมำยทุก 6 เดือน 
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ประเด็นทีเ่ป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน 
ทีต้่องแก้ไขโดยเร่งด่วน 

ขั้นตอนด าเนินการเพ่ือส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใส 

ระยะเวลาด าเนินการ (ไตรมาส) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม การรายงานผล 
1 2 3 4 

เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนได้อย่ำง
ชัดเจน                          
(81.21 คะแนน ระดับ B) 

E10 ส ำนักงำน กกพ. มีช่องทำงให้ 
ผู้มำตดิต่อร้องเรียนกำรทจุริตของ
เจ้ำหน้ำ กกพ.               

     (69.57 คะแนน ระดับ C) 

ต่ำงๆ เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ทรำบและ
สำมำรถตอบข้อสงสัยได้  

4) ประชำสัมพันธ์ช่องทำงรับฟังควำมเห็น 
ค ำติชม ข้อกังวลสงสัย ผ่ำนช่องทำง
ต่ำงๆ ให้ทรำบทั่วกัน 

5) ประชำสัมพันธ์ช่องทำงร้องเรียนเรื่อง
ทุจริต 

ฝ่ำยที่
ให้บริกำร 
ฝ่ำย บม. 
ฝ่ำย ทศ. 

 
ฝ่ำย บม. 

เรียนทั้งหมด จ ำนวนเรื่องที่อยู่
ระหว่ำงด ำเนินกำร และผลกำร
ร้องเรียนกำรทจุริตในส ำนักงำน 
กกพ. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
ส ำนักงำน กกพ. 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  

E11 เจ้ำหน้ำท่ีของส ำนักงำน กกพ.  
มีกำรปรับปรุงคุณภำพกำร
ปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรให้
ดีขึ้น                               
(78.67 คะแนน ระดับ B) 

 

E12 ส ำนักงำน กกพ. มีกำรปรับปรุง
วิธีกำร และขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำนและกำรให้บริกำรให้
ดีขึ้น                               
(79.27 คะแนน ระดับ B) 

E13 ส ำนักงำน กกพ. มีกำรน ำ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำร
ด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้
เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกข้ึน 
(79.64 คะแนน ระดับ B) 

E14 ส ำนักงำน กกพ. เปิดโอกำสให้
ผู้รับบริกำรผู้มำตดิต่อ หรือผู้มี

1) ส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำน 
กกพ. 

2) เผยแพร่ผลส ำรวจควำมพึงพอใจในกำร
ให้บริกำรบนเว็บไซต์ของส ำนักงำน 
กกพ. 

3) ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร
โดยน ำผลส ำรวจมำด ำเนินงำนดังนี้ 
3.1) จัดท ำและประกำศใช้มำตรกำร

ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
และเผยแพร่ให้สำธำรณชนรับทรำบ 

3.2) จัดกิจกรรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรของ
ส ำนักงำน  
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแลกเปลีย่น 

    ฝ่ำย ยส. 
 

ฝ่ำย ยส. 
 
 

 
 
คณะท ำงำน 

ฝ่ำย บม. 
 
 

 
ฝ่ำยที่

ให้บริกำร 
 
 
 

1) มีกำรอบรมเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน 
กกพ. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
ส ำนักงำนเพื่อให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในขั้นตอนกำรให้บริกำรและ
แลกเปลี่ยนควำมเห็นร่วมกันเกิดกำร
มีส่วนร่วมและน ำไปปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำน กกพ. 

2) ผู้บริหำรก ำกับและติดตำมกำร
ด ำเนินงำนของฝ่ำยงำนเพื่อให้
เป็นไปตำมมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใส 

3) เผยแพร่กิจกรรมที่ด ำเนินงำนกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบนเว็บไซต์ของ
ส ำนักงำน กกพ. 

รำยงำนสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนต่อเลขำธิกำร 
หรือผู้ที่เลขำธิกำร
มอบหมำยทุก 6 เดือน 
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ประเด็นทีเ่ป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน 
ทีต้่องแก้ไขโดยเร่งด่วน 

ขั้นตอนด าเนินการเพ่ือส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใส 

ระยะเวลาด าเนินการ (ไตรมาส) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม การรายงานผล 
1 2 3 4 

ส่วนไดส้่วนเสีย เข้ำไปมสี่วน
ร่วมในกำรปรบัปรุงพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนและกำรให้บริกำร
ของหน่วยงำน                   
(76.50 คะแนน ระดับ B) 

E15 ส ำนักงำน กกพ. มีกำรปรับปรุง
กำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร 
ให้มีควำมโปร่งใสมำกขึ้น  
(77.71 คะแนน ระดับ B) 

 

ควำมเห็นเพื่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วม
ในกำรด ำเนินงำนและน ำควำม
คิดเห็นไปปรับปรุงกำรท ำงำนของ
ส ำนักงำน 

3.3) พัฒนำและปรับปรุงระบบ E-Service 
มำใช้เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ 
ผู้ขอรับบริกำร เช่น เว็บท่ำผู้ประกอบ 
กิจกำรพลังงำน  

3.4) เผยแพร่ระบบ E-Service เพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ขอรับ
บริกำร ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วน
เสียได้รับทรำบ 

 
 

ฝ่ำยที ่
ให้บริกำร 

 
 

ฝ่ำยที ่
ให้บริกำร 

 

4) เผยแพร่ประชำสัมพันธร์ะบบ  
E-Service ของส ำนักงำน กกพ. ให้
ผู้รับบริกำร และประชำชนทรำบ 

5) น ำควำมเห็นหรือข้อเสนอแนะจำก
ผู้ขอรับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมำปรับปรุงกำรท ำงำน 
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(3) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity & 

Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ในตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 
กำรป้องกันกำรทุจริต ซึ่งอยู่ในส่วนของกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ พบว่ำ ผลกำรประเมิน OIT ได้คะแนนเฉลี่ย 
รวม 100 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 100 คะแนน เพ่ือให้กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักงำน กกพ.  
ต่อสำธำรณะเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง ทันสมัย เหมำะสม เชื่อถือได้ อย่ำงต่อเนื่อง และมีควำมสอดคล้องกับ
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 อีกทั้งสอดคล้องกับเกณฑ์กำรประเมิน ITA หรือ
กฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และเป็นกำรรักษำระดับผลกำรด ำเนินงำนรวมถึงมำตรฐำนคะแนนกำรเปิดเผยข้อมูล
และกำรป้องกันกำรทุจริตของส ำนักงำน กกพ. ตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวกให้บุคลำกรภำยในส ำนักงำน 
กกพ. และผู้รับบริกำร และประชำชนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำน กกพ. สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
และตรวจสอบข้อมูลได้ คณะท ำงำนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนของส ำนักงำน 
กกพ. จึงไดมี้กำรก ำหนดมำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบจัดท ำข้อมูล รวบรวมข้อมูล และ
ควำมถี่กำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะบนเว็บไซต์ของแต่ละฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบต่อไป 

 


