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รายงานผลการด าเนินการปอ้งกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ส ำนักงำน กกพ. ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์ 3 ด้ำน คือ กำรสร้ำงจิตส ำนึ กและปลูกฝัง
ควำมซื่อสัตย์สุจริต กำรสร้ำงกลไกป้องกันกำรทุจริตและกำรเสริมสร้ำงกำรปรำบปรำมกำรทุจริตโดยมีกลยุทธ์และตัวชี้วัดรวมทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด สำมำรถสรุปผล กำร
ด ำเนินงำนได้ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างจิตส านึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 

กลยุทธ์ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ/
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

รายละเอียด 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

ปัญหา/อุปสรรค 

1. สร้ำงจิตส ำนึกพนักงำนและ
ลูกจ้ำงให้ต่อต้ำนกำรทุจรติ 

ทบทวนมำตรกำรกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of 
Interest) ของส ำนักงำน และ
เผยแพร่ให้พนักงำนและลูกจ้ำง
ได้รับทรำบ 

ระดับควำม 
ส ำเรจ็ของกำร
ด ำเนินกำร 

น ำมำตรกำรที่
ทบทวน
เผยแพร่ทำง
เว็บไซต์
ส ำนักงำน 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ด ำเนินกำรให้
แล้วเสร็จก่อน 
30 เม.ย. 
2564/ 
ฝ่ำย บท./ 
ทุกฝ่ำย 

มีประกำศ กกพ. เรื่อง นโยบำย
และแนวทำงในกำรปฏิบตัิเกี่ยวกับ
กำรมีส่วนไดเ้สียหรือผลประโยชน์
ทับซ้อนของกรรมกำรและ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. 2564
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ลง
วันท่ี 30 พ.ย. 2564  

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ม ี

2. สร้ำงกำรมีส่วนร่วม 
ทุกหน่วยงำนภำยใน
ส ำนักงำนต่อต้ำนกำรทุจรติ 

1) ตั้งคณะท ำงำนส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและควำม
โปร่งใส 
ในกำรท ำงำนของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำร
พลังงำน 

ระดับควำม 
ส ำเร็จของกำร
ด ำเนินกำร 

แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
แล้วเสร็จ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ภำยใน 30 มี.ค. 
2564/  
ฝ่ำย บท./ 
ทุกฝ่ำย 

มีค ำสั่งส ำนักงำน กกพ. ท่ี 
11/2564 ลงวันท่ี 17 ก.พ. 2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรท ำงำนของ
ส ำนักงำน กกพ.  

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ม ี

2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
(work shop) กำรสรำ้งกำรมสี่วน
ร่วมเพื่อสร้ำงควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน ของส ำนักงำน กกพ. 

จ ำนวนกำร 
จัดสัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำร 

ไม่น้อยกว่ำ 2 
ครั้ง 

30,000 1 ต.ค. 2563- 
30 ก.ย.2564/ 
ฝ่ำย บท./ 
ทุกฝ่ำย 

1. ส ำนักงำน กกพ. มีประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรเพื่อระดมควำมคิดเห็น 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรทุจริต
ของส ำนักงำน กกพ. เมื่อวันที่ 2 

9,625  ไม่ม ี
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กลยุทธ์ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ/
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

รายละเอียด 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

ปัญหา/อุปสรรค 

 เม.ย. 2564 และมผีู้เข้ำร่วม
จ ำนวน 20 คน 
2. เมื่อวันท่ี 18 พ.ค. 2564 จัด
สัมมนำเพื่อให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
กับผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภำยในเพ่ือ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำน กกพ. ตำมแนวทำงกำร
ประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ผ่ำนโปรแกรม 
Zoom โดยมีเจ้ำหน้ำส่วนกลำงเข้ำ
ร่วมกำรอบรมจ ำนวน 39 คน และ
เจ้ำหน้ำที่ส่วนภูมิภำค จ ำนวน 41 
คน รวมทั้งสิ้น 80 คน 

 3. ส ำนักงำน กกพ. หำรือร่วมกัน
เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรส่งเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรท ำงำน และ
เลขำธิกำรไดม้อบนโยบำยให้
พนักงำนและลูกจ้ำงปฏิบัติหน้ำท่ี
อย่ำงมุ่งมั่นเต็มควำมสำมำรถ 

1.เลขำธิกำร 
ให้นโยบำยแนว
ทำงกำร
ด ำเนินงำน 
2. มีกำร
วิเครำะห์ผล ITA 
2563 และ
ก ำหนดมำตรกำร
ปี 2564 ได้
ส ำเร็จ 

มีกำรจัด
ประชุมมอบ
นโยบำยและ
จัดท ำ
มำตรกำร
ส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรม 
 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

1 ต.ค. 2563- 
30 ก.ย.2564/ 
ฝ่ำย บท./ 
ทุกฝ่ำย 

1. เลขำธิกำรส ำนักงำน กกพ. ให้
พนักงำนและลูกจ้ำงปฏิบัติหน้ำที่
อย่ำงมุ่งมั่นเต็มควำมสำมำรถโดยให้
น ำแนวทำงกำรส่งเสรมิคณุธรรม
จริยธรรมและควำมโปร่งใสมำใช้
กับกำรปฏิบัติท ำงำน เมื่อวันที่  
11 มี.ค.2564  
2. ส ำนักงำน กกพ. ได้วิเครำะห์ผล
กำรประเมิน ITA ประเมินประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 และได้

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ม ี
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กลยุทธ์ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ/
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

รายละเอียด 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

ปัญหา/อุปสรรค 

ก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ท ำงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564  จ ำนวน 10 มำตรกำรแล้ว 
3. ส ำนักงำน กกพ. ได้เผยแพร่
มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ท ำงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 ทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน
แล้ว 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 

กลยุทธ์ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ/
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

รายละเอียด 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

ปัญหา/
อุปสรรค 

1. สร้ำง พัฒนำ กลไก เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรป้องกันกำร
ทุจริต 

1. โครงกำรพัฒนำระบบกำร
บริหำรงำนเพื่อส่งเสริมคณุธรรม
และธรรมำภิบำลขององค์กร
อย่ำงยั่งยืน 

ระดับคะแนน 
กำรประเมิน 

ร้อยละ 92.29 500,000 1 ต.ค.2563 - 
30 ก.ย. 2564/
ฝ่ำย บท./ 
ทุกฝ่ำย 

ส ำนักงำน กกพ. ได้ผลประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 เท่ำกับ 
92.55 คะแนน โดนผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมิน 

500,000 - 
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กลยุทธ์ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ/
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

รายละเอียด 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

ปัญหา/
อุปสรรค 

2. กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 
ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตทำง
เว็บไซต์ของส ำนักงำน 

มีสื่อเรื่องกำร
ท ำงำนด้วยควำม
ซื่อสัตยส์ุจรติและ
ควำมโปร่งใสใน
หน่วยงำน เพื่อ
เผยแพรผ่่ำนสื่อ
ต่ำง ๆ จ ำนวน 2 
ช้ินงำน 

อย่ำงน้อย 2 
ช้ินงำน 
 

ไม่ต้องใช้
งบประมำณ 

1 ต.ค. 2563 - 
30 ก.ย. 2564/
ฝ่ำย บท./ 
ฝ่ำย ทส. 

 

ส ำนักงำน กกพ. มีกำรจัดท ำสื่อ
เผยแพร่ เรื่องกำรท ำงำนด้วยควำม
ซื่อสัตยส์ุจรติและควำมโปร่งใสใน
หน่วยงำน โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์
ส ำนักงำนแล้ว ได้แก ่
(1) VDO สัมภำษณ์พเิศษประธำน 
กกพ. และเลขำธิกำรส ำนักงำน 
กกพ.เรื่อง กำรท ำงำนด้วยควำม
ซื่อสัตยส์ุจรติและควำมโปร่งใสใน
หน่วยงำน  
(2) VDO สัมภำษณ์พนักงำน เรื่อง 
กำรปลูกฝังค่ำนิยมต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวกับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
มีทัศนคติที่ดีในกำรด ำเนินงำน 
โดยมีกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงซื่อสัตย์
สุจรติ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ม ี

2. พัฒนำสมรรถนะและ 
องค์ควำมรู้ของบุคลำกร เพื่อ
ป้องกันกำรทุจริต 

กำรฝึกอบรมเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง
โดยตรงและโดยอ้อมกับกำร
ป้องกันกำรทุจริต 
 

จ ำนวนหลักสตูรที่
พนักงำนและ
ลูกจ้ำงเข้ำรับกำร
อบรม 

จัดส่งพนักงำน
และลูกจ้ำง
เข้ำร่วมอบรม 

650,000 1 ต.ค.2563 – 
30 ก.ย. 2564/
ฝ่ำย บท./ 
ทุกฝ่ำย 

ส ำนักงำน กกพ.จัดส่งพนักงำน
อบรมเรื่องที่เกีย่วเนื่องโดยตรงและ
โดยอ้อมกับกำรป้องกันกำรทุจริต 
จ ำนวน 23 หลักสูตร (รำยละเอียด
ตำมภำคผนวก 1)  
 
 
 

596,920 บำงหลักสตูร
เลื่อนกำร
อบรม หรือ
ยกเลิกกำร
อบรม
เนื่องจำก
สถำนกำรณ์
กำรแพร่

http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/StaticPage/StaticPage.aspx?p=355&Tag=&muid=36&prid=169
http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/StaticPage/StaticPage.aspx?p=355&Tag=&muid=36&prid=169
http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/StaticPage/StaticPage.aspx?p=355&Tag=&muid=36&prid=169
http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/StaticPage/StaticPage.aspx?p=355&Tag=&muid=36&prid=169
http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/StaticPage/StaticPage.aspx?p=355&Tag=&muid=36&prid=169
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กลยุทธ์ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ/
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

รายละเอียด 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

ปัญหา/
อุปสรรค 

 
 

ระบำดของ
เชื้อไวรัสโค
โรนำ 2019 

3. กำรตรวจสอบภำยในเกีย่วกับ
กำรเงิน กำรบัญชี และกำรพสัดุ
ของส ำนักงำนและกองทุน
พัฒนำไฟฟ้ำตำม
พระรำชบัญญัติกำรประกอบ
กิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550 

จัดให้มีกำรตรวจสอบภำยใน
เกี่ยวกับกำรเงิน บัญชี และกำร
พัสดุของส ำนักงำนและกองทุน
พัฒนำไฟฟ้ำตำมพระรำชบัญญัติ
กำรประกอบกิจกำรพลังงำน 
พ.ศ. 2550 

ร้อยละ 
ของกำร
ด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำม
แผนกำร
ตรวจสอบภำยใน 

ด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำม
แผนกำร
ตรวจสอบ
ภำยในไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 
85 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

1 ต.ค. 2563 - 
30 ก.ย. 2564 
/ฝ่ำย ตส. 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยในได้ปฏิบัติงำน
แล้วเสร็จตำมแผนกำรตรวจสอบ
ภำยในประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 คิดเป็นร้อยละ 93.75 
 
  

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ม ี

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธ์ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปี 

2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ/
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

รายละเอียด 
งบประมาณที่

ใช้ (บาท) 
ปัญหา/
อุปสรรค 

1. ปรับปรุงระบบกำรรับเรื่อง
ร้องเรียนกำรทจุริตใหม้ี
ประสิทธิภำพ 

1) ปรับปรุงกำรเผยแพร่ช่องทำง
กำรร้องเรียนกำรทุจรติของ
พนักงำน 

จ ำนวนช่อง
ทำงกำรร้องเรียน
ทุจริตผำ่นทำง
เว็บไซต์ทีเ่พิ่มขึ้น 

มีกำรทบทวน
ช่องทำงกำร
ร้องเรียน
เพิ่มขึ้น  

 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ภำยใน 30 
เม.ย. 2564 
 

ส ำนักงำน กกพ.ได้จดัให้มี
ช่องทำงกำรร้องเรียน
ทุจริตหรือแจ้งเบำะแส
โดยตรงถึงเลขำธิกำรผ่ำน
ช่องทำงโทรศัพท์ ทำง
เว็บไซตส์ ำนักงำน กกพ. 
และร้องเรียนด้วยตนเอง
หรือจัดส่งเอกสำร โดยมี

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ม ี
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กลยุทธ์ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปี 

2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ/
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

รายละเอียด 
งบประมาณที่

ใช้ (บาท) 
ปัญหา/
อุปสรรค 

กำรคุ้มครองและรักษำ
ควำมลับผู้ร้องเรยีนหรือ
แจ้งเบำะแส  

2) ปรับปรุงแนวปฏิบตัิกำร
จัดกำรเรื่องร้องเรียนกำร
ทุจริต 

จัดท ำแนว
ปฏิบัติกำรจัดกำร
เรื่องร้องเรียน  
กำรทุจริต ฉบับ
ปรับปรุง แล้ว
เสร็จ และ
เผยแพร่ทำง
เว็บไซต์ของ
ส ำนักงำน  

เผยแพร่แนว
ปฏิบัติกำร
จัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนกำร
ทุจริตทำง
เว็บไซต์  
 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ภำยใน 30 
เม.ย. 2564 
 

ส ำนักงำน กกพ. ได้จัดท ำ 
แนวทำงปฏิบัติกำร
จัดกำรร้องเรียนกำร
ทุจริต ส ำนักงำน กกพ. 
และเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของส ำนักงำนได้
ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว 
 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ม ี

 

สรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของส านักงาน กกพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส ำนักงำน กกพ. มีแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งโครงกำร/กิจกรรมที่ต้องด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 10 

กิจกรรม โดยด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 10 กิจกรรม และมีกำรน ำแผนปฏิบัติกำรฯ ไปปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 100 ท ำให้ส ำนักงำน กกพ. ได้ผลกำรประเมิน ITA ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 เท่ำกับ 92.55 คะแนน โดยผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 ปัญหำและอุปสรรค 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ส่งผลให้กำรส่งพนักงำนเข้ำอบรมเรื่องที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงและโดยอ้อมกับกำรป้องกันกำร
ทุจริตบำงหลักสูตรมีกำรเลื่อนกำรอบรมหรือผู้จัดอบรมขอยกเลิกกำรอบรมเนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ท ำให้มีผู้เข้ำอ บรมจ ำนวนน้อยกว่ำที่
คำดกำรณ์ไว้ จึงไม่สำมำรถจัดอบรมได้ 

 ข้อเสนอแนะ 

 ควรส่งเสริมพนักงำนและลูกจ้ำงของส ำนักงำน กกพ. ให้มีจิตส ำนึกและค่ำนิยมในกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่ อสัตย์โปร่งใสอย่ำง
ต่อเนื่องเพ่ือท ำให้ส ำนักงำน กกพ. ไปสู่องค์กรที่มีธรรมำภิบำลอย่ำงยั่งยืน 
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ภาคผนวก 1 
รายละเอียดของการจัดส่งพนักงานไปอบรมภายนอก  

 

 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำน กกพ. มีกำรจัดส่งพนักงำนและลูกจ้ำงไปอบรมหลักสูตรต่ำงๆ ภำยนอกส ำนักงำน โดยเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับกำรป้องกันกำร
ทุจริตและส่งเสริมกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีคุณธรรมและควำมโปร่งใส ดังนี้ 

1. หลักสูตรที่พนักงำนและลูกจ้ำงเข้ำรับกำรอบรมภำยนอก จ ำนวน 19 หลักสูตร ดังนี้ 
ล าดับ ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน/สถานที่จดั วันที่อบรม ผู้อบรม (คน) งบประมาณ หมายเหต ุ

1 IA's New Value Proposal During and After the Crisis สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย 5 พฤศจิกำยน 2563  1 2,800.00  
2 กำรพัฒนำทักษะกำรปฏิบัติงำนดำ้นกำรเงินกำรคลังกำรเบิกจ่ำยเงิน 

จำกคลังส ำหรับบุคลำกรภำครัฐ รุ่นที่ 1 
ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลยัศิลปำกร/
โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 

27 - 28 พฤศจกิำยน 2563   1 3,900.00  

3 กำรจัดท ำ TOR ที่ดีและถกูต้องตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1  

ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลยัศิลปำกร/
โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 

7 - 8 พฤศจิกำยน 2563 2 7,800.00  

4 โครงกำรอบรมเคล็ดลับสู่ผู้จัดกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนำธรรมนิติ จ ำกัด/ 
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดำ กรุงเทพฯ  

15 - 16 ธันวำคม และ 
 22 - 23 ธันวำคม 2563 

1 38,520.00  

5 เทคนิคและแนวทำงปฏิบัตกิำรก ำหนดและเปิดเผยรำคำกลำงพัสดุและ
รำคำงำนก่อสร้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ รุ่นที่ 1 

ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลยัศิลปำกร/
โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 

24 - 25 ธันวำคม 2563 2 7,800.00  

6 ประกำศนียบัตรทำงกฎหมำยปกครองและคดีปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 3 คณะนิติศำสตร์ สถำบันบัณฑิตนบริหำรศำสตร์ มกรำคม - สิงหำคม 2564  
(อบรมวันเสำร์ - วันอำทิตย์) 

2 120,000.00  

7 นักบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 8 สถำบันพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรคลังและบัญชี
ภำครัฐ กรมบัญชีกลำง/กรมบัญชีกลำง 

21 มกรำคม 64 เป็นต้นไป 
(อบรมทุกวันเสำร์) 

1 200,000.00  

8 กำรเพิ่มประสิทธภิำพกำรปฏิบัติงำนกำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง
ตำมประกำศคณะกรรมกำรรำคำกลำงและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำร
แนวทำงกำรเปิดเผยรำคำกลำงและกำรบริหำรสัญญำ รุ่นที ่2  

ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลยัศิลปำกร/
โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 

23 - 24 มกรำคม 2564   1 3,900.00  

9 กฎหมำยเกีย่วกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต รุ่นที ่1 สภำทนำยควำมในพระบรมรำชูปถัมภ ์ 27 - 28 กุมภำพันธ์ 2564 1 4,000.00  

10 แนวทำงในกำรบริหำรสัญญำและกำรตรวจรับพัสดุให้ถูกตอ้งและเป็น
ธรรมกับคู่สัญญำ ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2 

ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลยัศิลปำกร/
โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 

20 - 21 มีนำคม 2564 4 15,600.00  
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ล าดับ ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน/สถานที่จดั วันที่อบรม ผู้อบรม (คน) งบประมาณ หมายเหต ุ
11 กำรบังคับคดีส ำหรับเจ้ำพนกังำนบังคับทำงปกครอง รุ่นที่ 2  สถำบันพัฒนำกำรบังคับคดี/โรงแรมอมำรี  

วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ 
15 - 26 มีนำคม 2564 3 33,000.00  

12 วินัยกำรเงินกำรคลังและเทคนิคกำรเบิกจ่ำยเงินเพื่อป้องกันควำมผิด
ละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ส ำหรับบุคลำกรภำครัฐ รุ่นที่ 2 

ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลยัศิลปำกร/
โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ  

26 - 27 มีนำคม 2564 2 7,800.00  

13 เทคนิคและแนวทำงปฏิบัตกิำรก ำหนดและเปิดเผยรำคำกลำงพัสดุและ
รำคำกลำงงำนก่อสร้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซ้ือจัดจำ้งและบริหำร
พัสดุภำครัฐ รุ่นที่ 3 

ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลยัศิลปำกร/
โรงแรมเจริญธำนี จังหวัดขอนแก่น 

1 - 2 เมษำยน 2564 6 23,400.00  

14 เจำะลึกประเด็นและแนวทำงปฏิบัติกำรจัดจ้ำง กำรท ำสัญญำและกำร
บริหำรสัญญำงำนกอ่สร้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซ้ือจัดจำ้งและ
กำรบริหำรพัสดภุำครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 3 

มหำวิทยำลัยรำชภฏัสวนสุนันทำ/ 
โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

8 - 9 เมษำยน 2564 2 7,800.00  

15 ประกำศนียบัตรทำงกฎหมำยปกครองและวิธีพจิำรณำคดีปกครอง 
บำงเขน รุ่นที่ 2 

ศูนย์กฎหมำยศรีปทุม มหำวิทยำลยัศรีปทุม 10 พฤษภำคม 2564 - 
มีนำคม 2565 (อบรมวัน
จันทร์-วันพธุ เวลำ 18.00-
21.00 น.  

1 59,000  

16 วุฒิบัตรกำรวิเครำะหก์ำรตรำกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมำย (ม.77) รุ่นที่ 2 

สถำบันพระปกเกล้ำ 13 พฤษภำคม - 24 
พฤศจิกำยน 2564) 
(อบรมวันพุธและวันพฤหัสบดี) 

1 35,000.00  

17 กำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรจัดท ำงบประมำณให้มีประสิทธภิำพอยำ่ง
ยั่งยืนและกรณีศึกษำ รุ่นที่ 5 

ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลยัศิลปำกร/
โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 

10 - 11 กรกฎำคม 2564 
(อบรมวันเสำร์ - วันอำทิตย์) 

2 7,800.00  

18 กำรบังคับคดีส ำหรับเจ้ำพนกังำนทำงปกครอง รุ่นที่ 3 สถำบันพัฒนำกำรบังคับคดี/ 
โรงแรมอมำร ีวอเตอร์เกท กรุงเทพมหำนคร 

16-27 สิงหำคม 2564 2 11,000.00  

19 แนวทำงในกำรบริหำรสัญญำและกำรตรวจรับพัสดุให้ถูกตอ้งและเป็น
ธรรมกับคู่สัญญำ ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 3 

ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลยัศิลปำกร/
โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
 

21 - 22 สิงหำคม 2564 2 7,800.00  

รวม 596,920.00  
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2. รำยชื่อหลักสูตรที่ผู้จัดอบรมขอเลื่อนวันอบรม จ ำนวน 1 หลักสูตร ดังนี้ 
ล าดับ ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน/สถานที่จดั วันที่อบรม ผู้อบรม (คน) งบประมาณ หมายเหต ุ

1 ประกำศนียบัตรกฎหมำยมหำชน รุ่นที่ 50 คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ร่วมกับ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และส ำนักงำน
ศำลปกครอง 

26 เมษำยน - 10 กรกฎำคม 
2564 

1 0.00 ผู้จัดอบรมขอเล่ือนวันที่อบรม
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 
2019 

3. รำยชื่อหลักสูตรที่ผู้จัดอบรมขอแจ้งยกเลิกกำรอบรมเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 จ ำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 
ล าดับ ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน/สถานที่จดั วันที่อบรม ผู้อบรม (คน) งบประมาณ หมายเหต ุ

1 กำรสำธิตเทคนิคกำรปฏิบัติงำนบนระบบจัดซ้ือจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กำรจัดท ำขอบเขตของงำน (TOR) กำรจัดท ำ
รำคำกลำงของทำงรำชกำร และ หน้ำทีค่ณะกรรมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 
ตำม พ.ร.บ. กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
รุ่นที่ 1 

ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลยัศิลปำกร/
โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 

6 - 7 กุมภำพันธ ์2564 2 0.00 ผู้จัดอบรมขอแจ้งยกเลิกกำร
อบรมเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 
2019 

2 กำรจัดท ำ TOR ที่ดีและถกูต้องตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่น 2 

ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลยัศิลปำกร/
โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 

13 - 14 กุมภำพันธ์ 2564 7 0.00 ผู้จัดอบรมขอแจ้งยกเลิกกำร
อบรม เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 
2019 

3 เทคนิคและแนวทำงปฏิบัตกิำรก ำหนดและเปิดเผยรำคำกลำงพัสดุและ
รำคำงำนก่อสร้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ รุ่นที่ 2 

ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลยัศิลปำกร/
โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 

18 - 19 กุมภำพันธ์ 2564 2 0.00 ผู้จัดอบรมขอแจ้งยกเลิกกำร
อบรม เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 
2019 

 


