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เพ่ือให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (ส ำนักงำน กกพ.) เป็นองค์กรที่ได้มีกำรปรับปรุง
พัฒนำตนเองในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส มีกำรบริหำรและปฏิบัติงำนอย่ำงมีธรรมำภิบำลขึ้นในส ำนักงำน 
โดยมีกำรน ำผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส่ในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มำวิเครำะห์ 
เพ่ือปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง และพัฒนำกำรด ำเนินงำนที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและส่วนรวม 
เป็นส ำคัญ ลดโอกำสที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตและกำรประพฤติมิชอบในหน่วยงำนต่อไป 
 
 
 

 
ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment ; ITA) ของส ำนักงำน กกพ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ได้คะแนนเฉลี่ย
รวมเท่ำกับ 69.50 อยู่ในระดับ C  โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ 
1. กำรปฏิบัติหน้ำที่ 85.75 A 

2. กำรใช้งบประมำณ 74.60 C 
3. กำรใช้อ ำนำจ 75.16 B 
4. กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 73.81 C 

5. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 67.19 C 
6. คุณภำพกำรด ำเนินงำน 80.81 B 
7. ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 70.25 C 
8. กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน  77.62 B 
9. กำรเปิดเผยข้อมูล 79.14 B 

10. กำรป้องกันกำรทุจริต 41.07 F 
รวม 69.50 C 

 

จำกคะแนนกำรประเมินผลคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน กกพ.  
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำน กกพ. ได้วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละตัวชี้วัดตำมแบบประเมิน
ดังนี้ (1) ผู้มสี่วนได้เสียภำยใน (2) ผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก และ (3) กำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนทำงข้อมูลสำธำรณะ 
โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

1. ผู้มีส่วนได้เสียภายใน 

 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ มีผลคะแนนกำรประเมินในภำพรวม 
ได้คะแนน 85.75 คะแนน ระดับ A ซึ่งเป็นผลคะแนนที่ดีที่สุดในทุกตัวชี้วัดที่มีกำรวัด เมื่อพิจำรณำในประเด็นย่อย
มีบำงประเด็นย่อยที่ส ำนักงำน กกพ. ควรรักษำระดับผลกำรด ำเนินงำนไว้ เนื่องจำกมีผลกำรประเมินในระดับ 
AA ซึ่งเป็นระดับดีมำก ได้แก่ กำรเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กกพ. จำกผู้รับบริกำร ในกรณี
เพ่ือแลกกับกำรปฏิบัติงำน หรือกำรอนุมัติ และกรณีในวำระส ำคัญ หรือเทศกำลต่ำง ๆ ได้คะแนน 97.66 

วัตถุประสงค์ 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของ
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คะแนน และในกรณีที่ให้สิ่งของแก่บุคคลภำยนอกหรือภำคเอกชนได้ 98.25 คะแนน แต่ยังคงมีประเด็นย่อยอ่ืน ๆ 
ที่ส ำนักงำน กกพ. ควรพิจำรณำพัฒนำปรับปรุงหรือกำรสร้ำงกำรรับรู้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ส ำนักงำน กกพ. เนื่องจำกมีผลประเมินได้เพียงระดับ B ไปถึงระดับ D ซึ่งมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กกพ. ที่ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อ ได้ผลประเมินค่ำเฉลี่ย 
75.62 คะแนน ระดับ B พิจำรณำประเด็นย่อย คือ เจ้ำหน้ำทีส่ ำนักงำน กกพ. มีควำมโปร่งใสให้เป็นไปตำมขั้นตอน 
ที่ก ำหนด ได้ผลประเมิน 78.58 คะแนน ระดับ B และมีกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ได้ผล
ประเมิน 72.70 คะแนน ระดับ C 

 กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กกพ. ที่ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่ออย่ำงเท่ำเทียม ได้ผล
ประเมิน 74.40 คะแนน ระดับ C 

 เจ้ำหน้ำทีส่ ำนักงำน กกพ. มีพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนในประเด็นต่ำง ๆ ได้ผลประเมินคะแนนเฉลี่ย 
70.91 คะแนน ระดับ C  พิจำรณำเป็นประเด็นย่อยพบว่ำ เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กกพ. มีพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน
ที่มุ่งส ำเร็จของงำน ได้ผลประเมิน 75.65 คะแนนระดับ B มีกำรให้ควำมส ำคัญกับงำนในหน้ำที่มำกกว่ำธุระ
ส่วนตัว ได้ผลประเมิน 72.67 คะแนน ระดับ C และพร้อมที่จะรับผิดชอบ หำกควำมผิดพลำดในกำรท ำงำน
เนื่องจำกตนเอง ได้ผลประเมินต่ ำสุด คือ 64.42 คะแนน ระดับ D 

 ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มีผลคะแนนกำรประเมินเฉลี่ยในภำพรวม 74.60 คะแนน ระดับ C  
ซึ่งเป็นระดับกำรประเมินที่ส ำนักงำน กกพ. ควรจะพิจำรณำพัฒนำปรับปรุงอย่ำงมำก เมื่อพิจำรณำผลประเมิน
ในแต่ละประเด็น จะมีผลประเมินตั้งแต่ระดับ A จนไปถึง D ตำมรำยละเอียด ดังนี้ 

 ด้ำนกำรรับรู้เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของส ำนักงำน กกพ. เจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำน กกพ.  
ให้คะแนนกำรประเมินกำรรับรู้ 58.04 คะแนน ระดับ D แสดงว่ำเจ้ำหน้ำที่รับรู้เกี่ยวกับแผนกำรจ่ำยงบประมำณ
ของส ำนักงำน กกพ. น้อยมำก  

 กำรเปิดโอกำสให้เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กกพ. ได้มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ของส ำนักงำน กกพ. ไม่ว่ำจะเป็นกำรสอบถำม ทักท้วง และร้องเรียน มีผลคะแนนเฉลี่ยกำรประเมิน 56.83 
คะแนน ระดับ D ทั้งหมด โดยเป็นค่ำคะแนนสำมำรถสอบถำมได้ 60.35 คะแนน ค่ำคะแนนสำมำรถทักท้วงได้ 
56.82 คะแนน และค่ำคะแนนสำมำรถร้องเรียนได้ 52.12 คะแนน  

 กำรใช้จ่ำยงบประมำณของส ำนักงำน กกพ. เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กกพ. ให้ผลกำรประเมินควำมคุ้มค่ำ
และกำรไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมำณที่ตั้งไว้ ได้ผลคะแนนเฉลี่ยกำรประเมิน 75.01 คะแนน ระดับ B 
เมื่อแยกพิจำรณำในควำมคุ้มค่ำ ได้ผลประเมิน 76.63 คะแนน และกำรใช้จ่ำยงบประมำณไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ ได้ผลประเมิน 77.39 คะแนน ทั้ง 2 ประเด็น ได้ระดับ B  

 กำรใช้จ่ำยงบประมำณของ ส ำนักงำน กกพ. เพ่ือประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้อง ได้ผล
ประเมิน 88.98 คะแนน ระดับ A  

 กำรเบิกจ่ำยของเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กกพ. เช่น ค่ำล่วงเวลำ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ หรือค่ำเดินทำง ฯลฯ 
ได้ผลประเมิน 88.35 คะแนน ระดับ A  

 กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุ และกำรตรวจรับพัสดุ ของส ำนักงำน กกพ. มีควำมโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ปลอดจำกเอ้ือประโยชน์ต่อเอกชน ในภำพรวมได้ผลประเมินเฉลี่ย 80.80 คะแนน ระดับ B  
เมื่อพิจำรณำแยกเป็นประเด็น พบว่ำ มีควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ ได้ผลประเมิน 77.93 คะแนน และกำรเอ้ือ
ประโยชน์แก่ผู้ประกอบกำรรำยใดรำยหนึ่ง ได้ผลประเมิน 83.67 คะแนน โดยทั้ง 2 ประเด็นได้ระดับ B  
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 ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ มีผลคะแนนกำรประเมินเฉลี่ยในภำพรวม 75.16 คะแนน ระดับ B อยู่ใน
ระดับที่เป็นประเด็นที่ควรจะพิจำรณำพัฒนำปรับปรุง โดยกำรประเมินในหมวดนี้ส่วนใหญ่เป็นงำนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรใช้อ ำนำจของผู้บริหำรและผู้บังคับบัญชำ และงำนด้ำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ซึ่งเมื่อ
พิจำรณำผลกำรประเมินในแต่ละประเด็น จะพบว่ำมีตั้งแต่ระดับ A จนไปถึง D ดังนี้ 

 กำรมอบหมำยงำนจำกผู้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรม ได้ผลประเมิน 65.61 คะแนน ระดับ C  
 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตำมระดับคุณภำพของผลงำน ได้ผลประเมิน 62.09 คะแนน 

ระดับ C  
 กำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน หรือกำรให้ทุนกำรศึกษำ อย่ำงเป็นธรรม ได้ผล

ประเมิน 57.42 คะแนน ระดับ D  
 ส่วนของที่ผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้เจ้ำหน้ำที่ไปท ำธุระส่วนตัวให้ ได้ผลประเมิน 94.21 คะแนน 

และกำรที่ผู้บังคับบัญชำได้สั่งกำรให้ผู้ใต้บังคับบัญชำท ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือเสี่ยงต่อกำรทุจริตนั้น ได้ผล
ประเมิน 94.18 คะแนน ทั้ง 2 ประเด็นหลักนี้ อยู่ในระดับ A  

 กำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคลภำยใน ส ำนักงำน กกพ. ได้ผลประเมินเฉลี่ย 77.44 คะแนน 
ระดับ B แต่หำกพิจำรณำในประเด็นย่อยแล้ว มี 2 ประเด็นย่อยที่ควรพิจำรณำเป็นประเด็นปรับปรุง ได้แก่  
กำรแทรกแซงของผู้มีอ ำนำจ ได้ผลประเมิน 69.05 คะแนน และกำรเอ้ือประโยชน์ให้พวกพ้อง ได้ผลประเมิน 
73.14 คะแนน ซึ่งผลกำรประเมินได้ระดับ C ทั้ง 2 ประเด็น อันเป็นกำรแสดงให้เห็นว่ำเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน 
กกพ. มีควำมรับรู้ว่ำในหน่วยงำนส ำหรับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลยังมีกำรแทรกแซงของผู้มีอ ำนำจ และกำร
เอ้ือประโยชน์ให้พวกพ้องอยู่ แต่ในประเด็นกำรซื้อขำยต ำแหน่งนั้น ได้ผลประเมิน 90.14 คะแนน ระดับ A 
ดังนั้นประเด็นนี้ควรพยำยำมรักษำระดับไว้ และพัฒนำให้ดีขึ้น 

 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ส ำนักงำน กกพ. มีผลคะแนนกำรประเมินตัวชี้วัดนี้ภำพรวม  
73.81 คะแนน ระดับ C จึงเป็นตัวชี้วัดที่ควรพิจำรณำพัฒนำปรับปรุงเป็นอย่ำงมำก หำกพิจำรณำในประเด็นย่อย
พบว่ำมีประเด็นย่อยบำงประเด็นที่ควรพยำยำมรักษำระดับผลกำรด ำเนินงำนให้คงเดิม  ได้แก่ ประเด็นกำรที่
บุคคลภำยนอกหรือภำคเอกชนมีกำรน ำเอำทรัพย์สินของส ำนักงำน กกพ. ไปใช้โดยไม่ขออนุญำตมีระดับใด 
ได้ผลประเมิน 96.53 คะแนน ระดับ AA ซึ่งเป็นระดับดีมำก และประเด็นที่เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กกพ. มีกำรเอำ
ทรัพย์สินของส ำนักงำน กกพ. ไปใช้ส่วนตัวหรือเอ้ือประโยชน์พวกพ้องระดับใด ได้ผลประเมิน 90.12 คะแนน 
ระดับ A ซึ่งเป็นระดับดี ดังนั้น 2 ประเด็นนี้ ส ำนักงำน กกพ. ต้องรักษำระดับไว้ และควรพัฒนำให้ดีขึ้น  
แต่ยังคงมีส่วนประเด็นย่อยอ่ืน ๆ ที่ได้ผลประเมินเพียงระดับ C จนไปถึง E จึงเป็นประเด็นที่ส ำนักงำน กกพ. 
ควรพิจำรณำที่จะต้องมีกำรพัฒนำปรับปรุงกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กกพ. หรือกำรสร้ำงกำรรับรู้
เพ่ิมเติมต่อไป โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 กำรก ำหนดขั้นตอนกำรขออนุญำตยืมทรัพย์สินของ ส ำนักงำน กกพ. มีควำมสะดวกระดับใด ได้ผล
ประเมิน 53.93 คะแนน ระดับ E  

 กรณีที่ต้องมีกำรยืมทรัพย์สินของส ำนักงำน กกพ. ไปใช้ปฏิบัติงำน เจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำน กกพ.  
มีกำรขออนุญำตยืมกันอย่ำงถูกต้องระดับใด ได้ผลประเมิน 71.53 คะแนน ระดับ C  

 เจ้ำหน้ำที่ได้รับทรำบแนวปฏิบัติของส ำนักงำน กกพ. เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของส ำนักงำน กกพ. 
ในระดับใด ได้ผลประเมิน 61.56 คะแนน ระดับ D  

 ส ำนักงำน กกพ. มีกำรสร้ำงกำรก ำกับดูแล และตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สินของส ำนักงำน กกพ.  
เพ่ือป้องกันไม่ให้ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ในระดับใด ได้ผลประเมิน 69.19 คะแนน ระดับ C  
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 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ส ำนักงำน กกพ. มีผลคะแนนกำรประเมินตัวชี้วัดนี้ 
ภำพรวม 67.19 คะแนน ระดับ C เป็นประเด็นที่ควรพิจำรณำพัฒนำปรับปรุงเป็นอย่ำงมำก ในทุกประเด็นย่อย 
เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กกพ. ได้ประเมินผลอยู่ระดับ C และ D ในทุกประเด็นย่อย รำยละเอียดดังนี้ 

 ผู้บริหำรสูงสุดของส ำนักงำน กกพ. ให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ในระดับใด ได้ผล
ประเมิน 72.00 คะแนน ระดับ C 

 ส ำนักงำน กกพ. มีกำรทบทวนนโยบำยหรือมำตรกำรกำรทุจริตให้มีประสิทธิภำพ ในระดับใด ได้ผล
ประเมิน 68.42 คะแนน ระดับ C 

 กำรจัดท ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของส ำนักงำน กกพ. ได้ผลประเมิน 
61.40 คะแนน ระดับ D 

 ปัญหำกำรทุจริตภำยในส ำนักงำน กกพ. ได้รับกำรแก้ไขมำกน้อยเพียงใด ได้ผลประเมิน 66.19 
คะแนน ระดับ C 

 กำรด ำเนินงำนเพ่ือกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของส ำนักงำน กกพ. มำกน้อยเพียงใด ในทุกด้ำน ได้ผล
ประเมินเฉลี่ย 68.67 คะแนน ระดับ C  ในรำยละเอียดดังนี้ กำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต ได้ผลประเมิน 67.19 คะแนน 
กำรตรวจสอบกำรทุจริต ได้ผลประเมิน 71.40 คะแนน และกำรลงโทษทำงวินัย ได้ผลประเมิน 66.68 คะแนน  
ทุกด้ำนมีผลกำรประเมิน ระดับ C 

 ส ำนักงำน กกพ. มีกำรน ำเอำผลตรวจสอบ ทั้งจำกภำยในและภำยนอกหน่วยงำน มำปรับปรุง 
กำรท ำงำนเพ่ือป้องกันกำรทุจริต มำกน้อยเพียงใด ได้ผลประเมิน 67.95 คะแนน ระดับ C 

 กำรจัดเกี่ยวกับกำรเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตภำยในส ำนักงำน กกพ. ในมุมมองของเจ้ำหน้ำที่
ส ำนักงำน กกพ. ได้ผลประเมินเฉลี่ย 63.41 คะแนน ระดับ D เมื่อพิจำรณำในแต่ละด้ำน ได้แก่ (1) สำมำรถ
ร้องเรียนและส่งหลักฐำน ได้ผลประเมิน 64.46 คะแนน (2) สำมำรถติดตำมผลกำรร้องเรียน ได้ผลประเมิน 60.91 
คะแนน และ (3) ควำมมั่นใจในควำมปลอดภัยและผลกระทบต่อตนเอง ได้ผลประเมิน 62.67 คะแนน ระดับ D  
ทั้ง 3 ประเด็น ส่วนควำมมั่นใจว่ำส ำนักงำนจะมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงตรงไปตรงมำนั้น ได้ผลประเมิน 65.60 
คะแนน ระดับ C   

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน มีผลคะแนนกำรประเมินเฉลี่ยในภำพรวม 80.81 คะแนน 
ระดับ B ซึ่งเป็นผลประเมินที่ดีที่สุดใน 3 ตัวชี้วัด ที่วัดในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก เมื่อพิจำรณำ 
ในประเด็นย่อย มีบำงประเด็นย่อยที่ส ำนักงำน กกพ. ควรจะต้องพยำยำมรักษำระดับผลกำรด ำเนินงำนไว้ 
เนื่องจำกผลกำรประเมินได้ระดับ AA ซึ่งเป็นระดับดีมำก ได้แก่ กำรเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้ำหน้ำที่ 
ส ำนักงำน กกพ. จำกผู้รับบริกำร ในกรณีต่ำง ๆ เนื่องจำกได้คะแนนกำรประเมินผล 98.12 คะแนน แต่ยังคงมี
ประเด็นย่อยอ่ืน ๆ ที่ส ำนักงำน กกพ. ควรพิจำรณำพัฒนำปรับปรุงหรือกำรสร้ำงกำรรับรู้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
ให้แก่ ผู้มำรับบริกำรหรือผู้มำติดต่อกับส ำนักงำน กกพ. เนื่องจำกมีผลประเมินได้ เพียงระดับ B และ C 
มีรำยละเอียดดังนี้ 

 กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กกพ. ที่ให้บริกำรแก่ผู้มำรับบริกำร มีควำมโปร่งใส เป็นไป
ตำมขั้นตอนที่ก ำหนด และเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ได้ผลประเมินเฉลี่ย 76.23 คะแนน ระดับ B ทั้ง 2 
ประเด็น 

 กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กกพ. ที่ให้บริกำรแก่ผู้มำรับบริกำร อย่ำงเท่ำเทียมกัน ได้ผล
ประเมิน 79.52 คะแนน ระดับ B 
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 กำรให้ข้อมูลของเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กกพ. แก่ผู้มำติดต่อและผู้มำรับบริกำร อย่ำงตรงไปตรงมำ 
ได้ผลประเมิน 78.59 คะแนน ระดับ B 

 ในควำมรู้สึกของผู้มำติดต่องำน กำรด ำเนินงำนของ ส ำนักงำน กกพ. มีกำรค ำนึงถึงประโยชน์ต่อ
ประชำชนและส่วนรวม ได้ผลประเมิน 71.58 คะแนน ระดับ C 

 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีผลคะแนนกำรประเมินเฉลี่ยในภำพรวม 70.25 คะแนน 
ระดับ C เมื่อพิจำรณำในประเด็นย่อย มีบำงประเด็นย่อยที่ส ำนักงำน กกพ. ควรจะต้องพยำยำมรักษำระดับผล
กำรด ำเนินงำนไว้ เนื่องจำกผลกำรประเมินมีผลกำรประเมินในระดับ A ซึ่งเป็นระดับดี ได้แก่ ส ำนักงำน กกพ.  
มีช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นที่ให้ผู้ให้บริกำรให้ค ำติชม ให้ควำมเห็นในกำรด ำเนินกำร ได้ผลประเมิน 91.55 
คะแนน แต่ยังคงมีประเด็นย่อยอ่ืน ๆ ที่ส ำนักงำน กกพ. ควรพิจำรณำพัฒนำปรับปรุงหรือกำรสร้ำงกำรรับรู้  
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้แก่ผู้มำรับบริกำรหรือผู้มำติดต่อกับส ำนักงำน กกพ. เนื่องจำกมีผลประเมินได้เพียงระดับ 
B ถึง F มีรำยละเอียดดังนี้ 

 ข้อมูลที่ส ำนักงำน กกพ. เผยแพร่ ทั้งในส่วนของกำรเข้ำถึงง่ำย ควำมซับซ้อน และช่องทำง ได้ผล
ประเมินเฉลี่ย 72.94 คะแนน ระดับ C 

 กำรเผยแพร่ผลงำน หรือข้อมูลที่สำธำรณชนควรได้รับทรำบอย่ำงชัดเจน ได้ผลประเมิน 70.63 
คะแนน ระดับ C 

 เมื่อเกิดข้อกังวล สงสัยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน กำรได้รับค ำชี้แจงและกำรตอบค ำถำม ได้ผล
ประเมิน 76.70 คะแนน ระดับ B 

 ช่องทำงในกำรแจ้งร้องเรียนเรื่องกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ ได้ผลประเมินเพียง 39.44 คะแนน 
ระดับ F ซึ่งเป็นผลคะแนนกำรประเมินที่ต่ ำมำก 

 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน มีผลคะแนนกำรประเมินเฉลี่ยในภำพรวม 77.62 คะแนน 
ระดับ B เมื่อพิจำรณำในประเด็นย่อย มีบำงประเด็นย่อยที่ส ำนักงำน กกพ. ควรจะต้องพยำยำมรักษำระดับ  
ผลกำรด ำเนินงำนไว้ เนื่องจำกผลกำรประเมินมีผลกำรประเมินในระดับ AA ซึ่งเป็นระดับดีมำก ได้แก่ 
ส ำนักงำน กกพ. มีกำรน ำเอำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินกำร เพ่ือให้เกิดควำมสะดวกต่อผู้ใช้บริกำร ได้ผล
ประเมิน 95.77 คะแนน แต่ยังคงมีประเด็นย่อยอ่ืน ๆ ที่ส ำนักงำน กกพ. ควรพิจำรณำพัฒนำปรับปรุงหรือกำร
สร้ำงกำรรับรู้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ให้แก่ ผู้มำรับบริกำรหรือผู้มำติดต่อกับส ำนักงำน กกพ. เนื่องจำกมีผล
ประเมินได้เพียงระดับ C มีรำยละเอียดดังนี้ 

 เจ้ำหน้ำทีส่ ำนักงำน กกพ. ที่ผู้รับบริกำรมำติดต่อ มีกำรปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำน และกำร
ให้บริกำรดีขึ้น ได้ผลกำรประเมินจำกผู้มำติดต่อ 73.44 คะแนน ระดับ C 

 ส ำนักงำน กกพ. มีกำรปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำร ได้ผลประเมิน 
74.37 คะแนน ระดับ C 

 ส ำนักงำน กกพ. มีกำรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงกำร
พัฒนำกำรด ำเนินงำน และกำรให้บริกำร ได้ผลประเมิน 71.10 คะแนน ระดับ C 

 ส ำนักงำน กกพ. มีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน ให้มีควำมโปร่งใสมำกขึ้น ได้ผลประเมิน 73.42 
คะแนน ระดับ C 
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3. การเปิดเผยข้อมูลผ่านทางข้อมูลสาธารณะ 

 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนกำรประเมิน 79.14 คะแนน ระดับ B โดยมีชุดข้อมูลที่ต้อง
ด ำเนินกำรทั้งสิ้น 33 ชุดข้อมูล ด ำเนินกำรครบถ้วน 27 ชุดข้อมูล และขำดชุดข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์ 6 ชุดข้อมูล  
ตำมรำยละเอียดดังนี้ 

(1) ข้อมูลพ้ืนฐำน มี 3 ประเด็นในกำรวัด รวมเป็น 9 ชุดข้อมูล  
 ข้อมูลพื้นฐำน มีรำยละเอียดครบถ้วน 6 ชุดข้อมูล 
 ข่ำวประชำสัมพันธ์ มีรำยละเอียดครบถ้วน 1 ชุดข้อมูล 
 กำรปฏิสัมพันธ์ มีรำยละเอียดครบถ้วน 2 ชุดข้อมูล 

(2) กำรบริหำรงำน มี 3 ประเด็นในกำรวัด รวมเป็น 8 ชุดข้อมูล 
 แผนกำรด ำเนินงำน ต้องแสดงรำยละเอียด 3 ชุดข้อมูล โดยมีรำยละเอียดครบถ้วน 

2 ชุดข้อมูล และขำดควำมสมบูรณ์ 1 ชุดข้อมูล ได้แก่ O 11 กำรรำยงำนกำรก ำกับ
ติดตำมกำรด ำเนินงำนประจ ำปี รอบ 6 เดือน 

 กำรปฏิบัติงำน มีรำยละเอียดครบถ้วน 1 ชุดข้อมูล 
 กำรให้บริกำร ต้องแสดงรำยละเอียด 4 ชุดข้อมูล โดยมีรำยละเอียดครบถ้วน 3 ชุด

ข้อมูล และขำดควำมสมบูรณ์ 1 ชุดข้อมูล ได้แก่ O 16 รำยงำนผลกำรส ำรวจ 
ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร 

(3) กำรบริหำรเงินงบประมำณ มี 2 ประเด็นในกำรวัด รวมเป็น 7 ชุดข้อมูล 
 แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณต้องแสดงรำยละเอียด 3 ชุดข้อมูล โดยมีรำยละเอียด

ครบถ้วน 2 ชุดข้อมูล และขำดควำมสมบูรณ์ 1 ชุดข้อมูล ได้แก่ O 19 กำร
รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี รอบ 6 เดือน 

 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ มีรำยละเอียดครบถ้วน 4 ชุดข้อมูล 

(4) กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล มี 1 ประเด็นในกำรวัด รวมเป็น 4 ชุดข้อมูล 
 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ต้องแสดงรำยละเอียด 4 ชุดข้อมูล โดยมี

รำยละเอียดครบถ้วน 3 ชุดข้อมูล และขำดควำมสมบูรณ์ 1 ชุดข้อมูล ได้แก่  
O 28 รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี 

(5) กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส มี 2 ประเด็นในกำรวัด รวมเป็น 5 ชุดข้อมูล 
 กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต ต้องแสดงรำยละเอียด 3 ชุดข้อมูล โดยมี

รำยละเอียดครบถ้วน 1 ชุดข้อมูล และขำดควำมสมบูรณ์ 2 ชุดข้อมูล ได้แก่  
O 30 ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต และ O 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
กำรทุจริตประจ ำปี  

 กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม มีรำยละเอียดครบถ้วน 2 ชุดข้อมูล 

 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนกำรประเมิน 41.07 คะแนน ระดับ F มีชุดข้อมูล 
ต้องด ำเนินกำรทั้งสิ้น 15 ชุดข้อมูล ด ำเนินกำรครบถ้วน 7 ชุดข้อมูล และขำดชุดข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์อีก 8 ชุด
ข้อมูล ตำมรำยละเอียด ดังนี้ 
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(1) กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต มี 4 ประเด็นในกำรวัด รวมเป็น 8 ชุดข้อมูล 
 เจตจ ำนงสุจริตผู้บริหำร ต้องแสดงรำยละเอียด 2 ชุดข้อมูล โดยมีรำยละเอียด

ครบถ้วน 1 ชุดข้อมูล และขำดควำมสมบูรณ์ 1 ชุดข้อมูล ได้แก่ O 35 กำรมีส่วน
ร่วมของผู้บริหำร 

 กำรประเมินควำมเสี่ยงเพ่ือป้องกันกำรทุจริต ต้องแสดงรำยละเอียด 2 ชุดข้อมูล 
โดยขำดควำมสมบูรณ์ท้ัง 2 ชุดข้อมูล ได้แก่ O 36 กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต
ประจ ำปี และ O 37 กำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร มีรำยละเอียดครบถ้วน 1 ชุดข้อมูล 
 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ต้องแสดงรำยละเอียด 3 ชุดข้อมูล โดยขำดควำม

สมบูรณ์ทั้ง 3 ชุดข้อมูล ได้แก่ O 39 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต O 40 
รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี รอบ 6 เดือน 
และ O 41 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี 

(2) มำตรกำรภำยในเพ่ือป้องกันกำรทุจริต มี 1 ประเด็นในกำรวัด รวมเป็น 7 ชุดข้อมูล 
 มำตรกำรเพ่ือส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริต ต้องแสดงรำยละเอียด  

7 ชุดข้อมูล โดยมีรำยละเอียดครบถ้วน 4 ชุดข้อมูล และขำดควำมสมบูรณ์ 3 ชุด
ข้อมูล ได้แก่ O 44 มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง O 47 
มำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
และ O48 มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลยพินิจ  

ทั้งนี้ จำกข้อมูลผลกำรวิเครำะห์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำน กกพ. ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 ในแต่ละตัวตัวชี้วัด ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องและจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
และประเด็นที่จะต้องพัฒนำให้ดีขึ้น ส ำนักงำน กกพ. จะต้องท ำกำรพัฒนำและปรับปรุงประเด็นต่ำง ๆ ที่เป็น
ข้อบกพร่องและจุดอ่อน โดยก ำหนดเกณฑ์แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้  

- ควรพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน ส ำหรับตัวชี้วัด หรือ ประเด็นย่อย ที่ได้ผลกำร
ประเมินที่น้อยกว่ำ 75 คะแนนลงมำ หรือระดับ C และระดับที่ต่ ำกว่ำ 

- ควรพิจำรณำมีกำรพัฒนำให้ดีขึ้น ส ำหรับตัวชี้วัด หรือ ประเด็นย่อย ที่ได้ผลกำรประเมินที่มี
คะแนนระหว่ำง 75 ถึง 85 คะแนน หรือระดับ B  

- ควรรักษำระดับผลกำรด ำเนินงำน และพัฒนำให้ดีขึ้น หำกสำมำรถด ำเนินกำรได้ เพ่ือให้ผล
กำรด ำเนินงำนของ ส ำนักงำน กกพ. ในอนำคตดีขึ้น ส ำหรับส ำหรับตัวชี้วัด หรือ ประเด็นย่อย ที่ได้ผลกำร
ประเมินระหว่ำง 85 ถึง 95 คะแนน หรือระดับ A 

จำกเกณฑ์แนวทำงที่ก ำหนดข้ำงต้น ส ำนักงำน กกพ. ได้สรุปตัวชี้วัดแต่ละประเด็นที่ต้องมีกำร
ปรับปรุงตำมแบบประเมินดังนี้ (1) ผู้มีส่วนได้เสียภำยใน (2) ผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก และ (3) กำรเปิดเผยข้อมูล
ผ่ำนทำงข้อมูลสำธำรณะ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

1. ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานของส านักงาน กกพ.  

1.1  ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ : ผลประเมินภาพรวม A 
      ประเด็นที่ควรพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน 
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 กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ กกพ. ที่ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่ออย่ำงเท่ำเทียม (C) 
 พฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน ในด้ำนต่ำง ๆ ของเจ้ำหน้ำที่ กกพ. (C) 

- มีพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนที่มุ่งส ำเร็จของงำน (B) 
- กำรให้ควำมส ำคัญกับงำนในหน้ำที่มำกกว่ำธุระส่วนตัว (C) 
- ควำมพร้อมที่จะรับผิดชอบ หำกควำมผิดพลำดในกำรท ำงำนเนื่องจำกตนเอง (D) 

ประเด็นที่ควรพิจำรณำพัฒนำปรับปรุง 
 กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ กกพ. ที่ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อ (B)  

- มีควำมโปร่งใส เป็นไปตำมข้ันตอนที่ก ำหนด (B) 
- มีควำมโปร่งใสให้เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด (C) 

1.2  ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ : ผลประเมินภาพรวม C 
ประเด็นที่ควรพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน 
 กำรรับรู้เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของส ำนักงำน (D) 
 กำรเปิดโอกำสให้เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนได้มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำย

งบประมำณ ไม่ว่ำจะเป็นกำรสอบถำม ทักท้วง และร้องเรียน (D) 

 ประเด็นที่ควรพิจำรณำพัฒนำปรับปรุง 
 ควำมคุ้มค่ำ และกำรไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ ในกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ตั้งไว้ (B) 
 กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุ และกำรตรวจรับพัสดุ ของส ำนักงำน กกพ. มีควำม

โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดจำกเอ้ือประโยชน์ต่อเอกชน (B) 

ประเด็นที่ควรรักษำผลกำรด ำเนินงำน และพัฒนำให้ดีขึ้น หำกสำมำรถด ำเนินกำรได้ 
 กำรใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้อง (A) 
 กำรเบิกจ่ำยของเจ้ำหน้ำที่ กกพ. เช่น ค่ำล่วงเวลำ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำเดินทำง ฯลฯ (A) 

 1.3 ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ : ผลประเมินภาพรวม B 
ประเด็นที่ควรพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน 
 กำรมอบหมำยงำนจำกผู้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรม (C) 
 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตำมระดับคุณภำพของผลงำน (C) 
 กำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน หรือกำรให้ทุนกำรศึกษำ  

อย่ำงเป็นธรรม (D) 
 กำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล ในประเด็นกำรแทรกแซงจำกผู้มีอ ำนำจ และกำรเอ้ือ

ประโยชน์ให้พวกพ้อง (C) 

ประเด็นที่ควรรักษำผลกำรด ำเนินงำน และพัฒนำให้ดีขึ้น หำกสำมำรถด ำเนินกำรได้ 
 ผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้เจ้ำหน้ำที่ไปท ำธุระส่วนตัวให้ รวมถึงกำรที่ผู้บังคับบัญชำได้สั่งกำร

ให้ผู้ใต้บังคับบัญชำท ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือเสี่ยงต่อกำรทุจริต (A) 
 กำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล ในประเด็นกำรซื้อขำยต ำแหน่ง (A) 
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1.4  ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ : ผลประเมินภาพรวม C 
ประเด็นที่ควรพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน 
 ควำมสะดวกของขั้นตอนกำรในขออนุญำตยืมทรัพย์สินเพื่อไปใช้ปฏิบัติงำน (E)  
 กรณีท่ีพนักงำนต้องมีกำรยืมทรัพย์สินของส ำนักงำนไปใช้ปฏิบัติงำน มีกำรด ำเนินกำรให้

ขออนุญำตยืมกันอย่ำงถูกต้อง (C) 
 เจ้ำหน้ำที่ได้รับทรำบแนวปฏิบัติของส ำนักงำนเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของส ำนักงำน (D) 
 ส ำนักงำนมีระบบกำรก ำกับดูแล และตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สินของส ำนักงำนเพ่ือป้องกัน

ไม่ให้ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือพวกพ้อง (C) 

ประเด็นที่ควรรักษำผลกำรด ำเนินงำน และพัฒนำให้ดีขึ้น หำกสำมำรถด ำเนินกำรได้ 
 เจ้ำหน้ำที่ได้น ำเอำทรัพย์สินของส ำนักงำนไปใช้ส่วนตัวหรือเอ้ือประโยชน์พวกพ้อง (A) 

1.5 ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต : ผลประเมินภาพรวม C 
ประเด็นที่ควรพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน 
 ผู้บริหำรสูงสุดของส ำนักงำนให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (C)  
 กำรทบทวนนโยบำยหรือมำตรกำรกำรทุจริตให้มีประสิทธิภำพของส ำนักงำน (C) 
 กำรจัดท ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของส ำนักงำน (D) 
 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตภำยในส ำนักงำน (C) 
 กำรด ำเนินงำนเพ่ือกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ในทุกด้ำน ได้แก่ กำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต กำร

ตรวจสอบกำรทุจริต และกำรลงโทษทำงวินัย (C) 
 กำรน ำเอำผลตรวจสอบทั้งจำกภำยในและภำยนอกหน่วยงำน มำปรับปรุงกำรท ำงำน

เพ่ือป้องกันกำรทุจริต (C) 
 กำรจัดเกี่ยวกับกำรเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตภำยในส ำนักงำนทุกด้ำน (D) 

- กำรร้องเรียนและส่งหลักฐำน (D) 
- กำรติดตำมผลกำรร้องเรียน (D) 
- ควำมมั่นใจว่ำส ำนักงำนจะมีกำรด ำเนินกำรเรื่องทุจริตอย่ำงตรงไปตรงมำ (C) 
- ควำมมั่นใจในควำมปลอดภัยและผลกระทบต่อเจ้ำหน้ำที่ (D) 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ ผู้มาใช้บริการ ผู้มาติดต่อ หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น 

2.1 ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน : ผลประเมินภาพรวม B 
ประเด็นที่ควรพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน 
 ควำมรู้สึกของผู้มำติดต่องำน ให้มีควำมรับรู้ว่ำกำรด ำเนินงำน ของส ำนักงำน กกพ.  

ได้ค ำนึงถึงประโยชน์ต่อประชำชน และส่วนรวมเป็นอย่ำงดี (C) 

ประเด็นที่ควรพิจำรณำพัฒนำปรับปรุง 
 กำรให้บริกำรแก่ผู้มำรับบริกำร ของเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กกพ. 

- เป็นไปตำมขั้นตอนที่ก ำหนด (B) 
- เป็นไปตำมตำมระยะเวลำที่ก ำหนด (B) 

 กำรให้บริกำรแก่ผู้มำรับบริกำร มีควำมเท่ำเทียมกัน (B) 
 กำรให้ข้อมูลแก่ผู้มำติดต่อและผู้มำรับบริกำร อย่ำงตรงไปตรงมำ (B) 
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2.2 ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสทิธิภาพการสื่อสาร : ผลประเมินภาพรวม C 
ประเด็นที่ควรพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน 
 ข้อมูลที่ส ำนักงำน กกพ. เผยแพร่ เข้ำถึงได้โดยง่ำย เข้ำใจง่ำย และมีช่องทำงที่หลำกหลำย (C) 
 กำรเผยแพร่ผลงำน หรือข้อมูลที่สำธำรณชนควรได้รับทรำบให้ชัดเจน และท่ัวถึง (C) 
 ช่องทำงในกำรแจ้งร้องเรียนเรื่องกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ มีผู้ตอบแบบไม่ทรำบมำก (F) 

ประเด็นที่ควรพิจำรณำพัฒนำปรับปรุง 
 เมื่อเกิดข้อกังวล สงสัยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน ได้รับค ำชี้แจงและกำรตอบค ำถำมที่ดี (B) 

ประเด็นที่ควรรักษำผลกำรด ำเนินงำน และพัฒนำให้ดีขึ้น หำกสำมำรถด ำเนินกำรได้ 
 มีช่องทำงรับฟังควำมคดิเห็น ที่ให้ผู้รับบริกำรให้ควำมเห็นในกำรด ำเนินกำร (A) 

2.3 ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน : ผลประเมินภาพรวม B 
ประเด็นที่ควรพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน 
 มีกำรปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำรดีข้ึน (C) 
 มีกำรปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน และกำรให้บริกำรให้ดีข้ึน (C) 
 มีกำรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงกำรพัฒนำกำร

ด ำเนินงำน และกำรให้บริกำร (C) 
 มีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มีควำมโปร่งใสมำกข้ึน (C) 

3. การเปิดเผยข้อมูลผ่านทางข้อมูลสาธารณะ 
  ส ำหรับตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10 เป็นกำรเปิดเผยข้อมูลสู่สำธำรณะ ควรพิจำรณำปรับปรุง
ข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วให้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และจัดท ำข้อมูลในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ให้ครบถ้วน พร้อมทั้ง
เผยแพร่ข้อมูลผ่ำนทำงช่องทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน กกพ. ทั้งนี้ ข้อมูลที่ผลกำรประเมินปี พ.ศ. 2562 ไม่สมบูรณ์
มีชุดข้อมูลดังนี้ 

(1) O 11 กำรรำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนประจ ำปี รอบ 6 เดือน  
(2) O 16 รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร 
(3) O 19 กำรรำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี รอบ 6 เดือน 
(4) O 28 รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี 
(5) O 30 ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต  
(6) O 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตประจ ำปี  
(7) O 35 กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
(8) O 36 กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจ ำปี 
(9) O 37 กำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
(10) O 39 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  
(11) O 40 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี รอบ 6 เดือน 
(12) O 41 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี 
(13) O 44 มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
(14) O 47 มำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
(15) O 48 มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลยพินิจ 
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จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลสรุปผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำน กกพ. คณะผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน 
กกพ. ได้จัดให้มีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) ร่วมกันในกำรวิเครำะห์ข้อมูล วำงแผน ก ำหนด
มำตรกำร และกำรติดตำมผล เพ่ือพัฒนำกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน กกพ. ให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส
สูงขึ้น โดยส ำนักงำน กกพ. ได้มีปรับปรุงกำรเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ตำมตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด ที่ก ำหนดไว้ในแบบ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส ของส ำนักงำน กกพ. ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ทั้ง 43 ชุดข้อมูล และมีกำรทบทวนมำตรกำรภำยในเพ่ือป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ 
มำตรกำรเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริตทั้ง 7 มำตรกำร ได้แก่  

1. มำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ 
2. มำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
3. มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
4. มำตรกำรจัดกำรเรื่องทุจริต  
5. มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน  
6. มำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
7. มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลยพินิจ 

นอกเหนือจำกมำตรกำรดังกล่ำวแล้ว ผลของกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) เพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน ของส ำนักงำน กกพ. ได้มีกำรก ำหนดมำตรกำรอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือเป็น
กำรขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในส ำนักงำน กกพ. ให้ดีขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องตำมผล
วิเครำะห์ข้ำงต้น โดยได้มีกำรพิจำรณำจัดมำตรกำรแบ่งตำมกลุ่ม ตำมประเด็นทีต่้องแก้ไข ดังนี้ 

1. มำตรกำรด้ำนกำรจัดท ำคู่มือกำรให้บริกำร  
2. มำตรกำรประชำสัมพันธ์และสื่อสำรทั้งภำยในและภำยนอก 
3. มำตรกำรกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรปฏิบัติงำนและกำรก ำกับติดตำม 
4. มำตรกำรจัดกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
5. มำตรกำรเกี่ยวกับกำรใช้จ่ำยงบประมำณของส ำนักงำน กกพ. 
6. มำตรกำรกำรมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ/กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
7. มำตรกำรกำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
8. มำตรกำรกำรจัดกำรทรัพย์สินของส ำนักงำน กกพ. 

โดยแต่ละมำตรกำรได้มีกำรก ำหนดกิจกรรม ขั้นตอนหรือกำรปฏิบัติ ฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ 
กำรก ำหนดแนวทำงกำรติดตำมและกำรรำยงำนผล ดังต่อไปนี้ 

 
 

มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
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มาตรการที่ก าหนด กิจกรรมที่ด าเนินการ 
แผนการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
แนวทาง 

การก ากับติดตาม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
มำตรกำรด้ำนกำรจัดท ำคู่มือ
กำรให้บริกำร 

1. จัดท ำแผนกำรส่ือสำร/
ชี้แจงกำรปฏบิัติตำมคู่มือกำร
ประชุม กกพ. (ฉบบัปรับปรุง 
2562) เพื่อซักซ้อมควำมเข้ำใจ
กับฝ่ำยงำนตำ่งๆ  
2. จัดท ำกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกบัเรื่อง
ร้องเรียน เพื่อสื่อสำรท ำควำม
เข้ำใจกับเจ้ำหน้ำที่ซ่ึงเป็น
ผู้ปฏิบัติงำน 

            ฝ่ำย อก. 
ฝ่ำย สค. 

- กำรรำยงำนควำมคืบหน้ำต่อ
คณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง
และกำรควบคุมภำยในของ
ส ำนักงำน กกพ. 

มำตรกำรประชำสัมพันธ์และ
สื่อสำรทั้งภำยในและภำยนอก 

1. ปรับปรุง website 
ส ำนักงำน กกพ. 

            ฝ่ำย ทส. น ำกิจกรรมที่ก ำหนดใส่ใน
แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของ 
แต่ละฝ่ำยงำน เพื่อน ำไปปฏิบัต ิ 2. ปรับปรุง website กองทุน

พัฒนำไฟฟ้ำ 
            ฝ่ำย ยฟ. 

 3. อบรมสัมมนำให้ควำมรู้กบั
พนักงำนส ำนักงำน กกพ.  

            ฝ่ำย บท.  

 4. เพิ่มเติมช่องทำงกำรส่ือสำร 
หรือปรับปรุง/อัพเดทข้อมูล
ช่องทำงสื่อสำรในปัจจุบัน เช่น 
Facebook twitter 

            ฝ่ำย ศส.  

5. สร้ำงควำมมีส่วนร่วมกบัผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

            ฝ่ำย ยฟ. 

 

 

 

แผนการด าเนนิงาน มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
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มาตรการที่ก าหนด กิจกรรมที่ด าเนินการ 
แผนการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
แนวทาง 

การก ากับติดตาม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
มำตรกำรกำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำร
ปฏิบัติงำนและกำรก ำกับ
ติดตำม 

ตั้งคณะท ำงำนก ำหนด 
แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนดิจิทัล
ของส ำนักงำน กกพ. และ
น ำเสนอแผนงำนกำร
ด ำเนินกำรให้เลขำฯ ทรำบ 
และสั่งกำรส่วนงำนที่เกีย่วขอ้ง 

            ฝ่ำย ผจ./ 
ฝ่ำย ทส. 

จัดตั้งคณะท ำงำนเพื่อบริหำร
จัดกำรข้อมูลให้เป็นระบบ
ฐำนข้อมูลเดียวกัน ให้แลว้เสร็จ 
ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
และรำยงำนผลต่อเลขำธิกำรฯ  

มำตรกำรจัดกำรเพื่อป้องกัน
กำรทุจริต 

1. ผู้บริหำรสูงสุดให้ควำม 
ส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
ประพฤติตนเป็นต้นแบบ 
(Role Model) ด้ำนกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตให้แก่
เจ้ำหน้ำที่ส ำนกังำน  

              
 
 
 

 1.1 ประกำศเจตจ ำนงสุจริตให้
พนักงำนทรำบผ่ำนชอ่งทำง
ต่ำงๆ เช่น website, e-mail  

            ฝ่ำย บท. / 
ฝ่ำย ทส. 

มีกำรเผยแพร่ ตำมช่องทำงที่
ก ำหนด 

 1.2 กำรจัดท ำสื่อ Power of 
trust เพื่อเผยแพร่ผ่ำนสื่อ 
ต่ำง ๆ เช่น VDO banner  

            ฝ่ำย บท. / 
ฝ่ำย ศส. / 
ฝ่ำย ทส. 

มีกำรด ำเนินกำรและเผยแพร ่

1.3 ตั้งคณะท ำงำนกำร
ประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity 
and Transparency 
Assessment : ITA) 
ของส ำนักงำน กกพ. เพือ่
ติดตำมกำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสของส ำนักงำน 
กกพ.  

            ฝ่ำย บท.  
ฝ่ำย ทส. 

ค ำสั่งแต่งต้ังคณะท ำงำนกำร
ประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity 
and Transparency 
Assessment : ITA) ของ
ส ำนักงำน กกพ. และมีกำร
รำยงำนผลให้เลขำธกิำรฯ 
ทรำบควำมคืบหนำ้กำร
ด ำเนินกำรของคณะท ำงำน 
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มาตรการที่ก าหนด กิจกรรมที่ด าเนินการ 
แผนการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
แนวทาง 

การก ากับติดตาม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 2. มีช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่และ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำมำรถ
ร้องเรียน ทักท้วง กำร
ด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ  
ผ่ำนช่องทำง เช่น Website 
กล่องรับเรื่อง หรือ จดหมำย
แจ้งผู้บริหำรระดับสูง และ
ประชำสัมพันธ์ให้เจำ้หนำ้ที่
รับทรำบช่องทำงในกำร
ด ำเนินกำร 

            ฝ่ำย บท./ 
ฝ่ำย ทส. 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนให้
เลขำธิกำรฯ ทรำบ  

 3. จัดให้มีกำรทบทวนนโยบำย 
หรือมำตรกำรกำรป้องกันกำร
ทุจริตของส ำนักงำนให้
สอดคล้องกับส ำนักงำน 
ป.ป.ช.  และเผยแพร่ผ่ำน
ช่องทำงประชำสัมพันธ์ตำ่ง ๆ 
ของส ำนักงำน เพื่อให้
เจ้ำหน้ำที่ได้รับทรำบ เช่น 
Website board เป็นต้น 

            คณะท ำงำน 
ITA 
ฝ่ำย บท. 

ติดตำมกำรทบทวนนโยบำย หรือ
มำตรกำรกำรปอ้งกันกำรทุจริต
ของส ำนักงำนปีละครั้ง และเสนอ
รำยงำนให้เลขำธกิำรฯ ทรำบ 

4. จัดท ำแผนงำนด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตของส ำนักงำน และ
เผยแพร่ผ่ำนช่องทำง
ประชำสัมพันธ์ตำ่ง ๆ ของ
ส ำนักงำน เพื่อให้เจำ้หนำ้ที่
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอกได้รับทรำบ เช่น 
Website board เป็นต้น 

            ฝ่ำย ตส.  
ฝ่ำย บท. 

เสนอรำยงำนให้เลขำธกิำรฯ  
ทรำบ 
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มาตรการที่ก าหนด กิจกรรมที่ด าเนินการ 
แผนการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
แนวทาง 

การก ากับติดตาม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. จัดให้มีระบบกำรจัดกำร
เร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับกำร
ทุจริตภำยในส ำนกังำน ได้แก ่ 
5.1 มีช่องทำงกำรร้องเรียน
และส่งหลักฐำนที่สะดวกและ
หลำกหลำย ผำ่นทำง 
Website กล่องรับฟัง
ควำมเห็น  
5.2 มีกำรสร้ำงควำมมั่นใจแก ่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วำ่
ส ำนักงำนกกพ. มีกำร
ด ำเนินกำรเรื่องทุจริตอย่ำง
ตรงไปตรงมำ  
5.3 ประชำสัมพันธ์ระบบกำร
จัดกำรเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกบั
กำรทุจริตภำยในส ำนักงำน 
เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ได้รับทรำบ 
เช่น Website board 
intranet e-mail เป็นต้น 

            ฝ่ำย บท. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจัดกำร
เร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริต
ให้เลขำธิกำรฯ ทรำบ  

6. ฝ่ำยตรวจสอบภำยในมีกำร
ตรวจสอบแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริต จ ำนวน  
2  แผน ประกอบดว้ย  
6.1 ตรวจสอบผลกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริต ส ำหรับกำร
ประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินกำรของ
หน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 

            ฝ่ำย ตส. ติดตำมกำรด ำเนินกำรของหน่วย
รับตรวจตำมข้อเสนอแนะ และ
รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทรำบ 
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มาตรการที่ก าหนด กิจกรรมที่ด าเนินการ 
แผนการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงาน 
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แนวทาง 
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6.2 ตรวจสอบผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัตกิำร
ป้องกันกำรทุจริตส ำหรับกำร
ประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ รอบ  
6 เดือน ประจ ำปีงบ 
ประมำณ พ.ศ. 2563 
7. สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร และ
สร้ำงจิตส ำนึกให้เจ้ำหนำ้ที่
ภำยในหนว่ยงำน มีจิตส ำนกึ
ปฏิบัติงำนด้วยควำมซ่ือสัตย์
สุจริต ปฏิบัติงำนด้วยควำม
โปร่งใส เป็นไปตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล โดยจดักิจกรรม
หรือจัดอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรปอ้งกัน
กำรทุจริต และพัฒนำ
สมรรถนะและองค์ควำมรู้ของ
บุคลำกร เพื่อปอ้งกันกำร
ทุจริต 

            ฝ่ำย บท. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้
เลขำธิกำรฯ ทรำบ  

มำตรกำรเกี่ยวกับกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของส ำนักงำน 
กกพ. 

1. จัดประชุมเพื่อกำรจัดท ำ
แผนกำรด ำเนินงำน และ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำป ี2564 ของส ำนักงำน 
กกพ. เพือ่ให้เจ้ำหนำ้ที่ในฝ่ำย
งำนต่ำง ๆ มีส่วนร่วมในกำร
จัดท ำแผนดังกล่ำว 

            ฝ่ำย ศส./ 
ฝ่ำย งบ. 

ฝ่ำย ศส. และฝำ่ย งบ. มีบันทึก
ติดตำมงำนฝ่ำยงำน และติดตำม
ผ่ำนกำรประชุม OERC  

 2. ถ่ำยทอดแผนกำรใช้จำ่ย 
งบประมำณประจ ำป ีกำร

            ฝ่ำย ศส./ 
ฝ่ำย งบ. 

1. 1.รำยงำนผลต่อ
คณะอนุกรรมกำรด้ำนนโยบำย
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มาตรการที่ก าหนด กิจกรรมที่ด าเนินการ 
แผนการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
แนวทาง 

การก ากับติดตาม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณของ
ส ำนักงำนปี 2563  

และยุทธศำสตร์ 
2. 2. ฝ่ำย ศส. และฝำ่ย งบ. บันทึก

ติดตำมงำนฝ่ำยงำน และติดตำม
ผ่ำนกำรประชุม OERC  

 3. เผยแพร่และประชำสัมพันธ์
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้
รับทรำบทั่วกัน ผ่ำนทำง 
Website / Intranet ของ
ส ำนักงำน 

            ฝ่ำย ศส./ 
ฝ่ำย งบ./ 
ฝ่ำย ทส. 

อัพเดทข้อมูลบนระบบ Website 
และระบบ Intranet  

มำตรกำรกำรมีส่วนร่วมในกำร
ตรวจสอบกำรใช้จ่ำย
งบประมำณและกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำง 

1. เปิดเผย และเผยแพร่
งบประมำณ ข้อมูลกำรจัดซ้ือ
จัดจ้ำง บนระบบสำรสนเทศ
ของส ำนักงำน กกพ. ดังนี้ 
ระบบ e-budgeting  ระบบ 
EIS และ website   

            ฝ่ำย ศส. / 
ฝ่ำย งบ. / 
ฝ่ำย ทส. 

1. ฝ่ำย ศส. และฝำ่ย งบ. บันทึก
ติดตำมงำนฝ่ำยงำน และติดตำม
ผ่ำนกำรประชุม OERC 
2. อัพเดทข้อมูลบนระบบ e-
budgeting  และระบบ EIS 
รวมถึง website ของส ำนักงำน 
กกพ.  

 2. ฝ่ำยตรวจสอบภำยในมีกำร
ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณกำรเบิกจำ่ย กำร
จัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนกำร
ตรวจสอบประจ ำปี
งบประมำณ และรำยงำนผล
ต่อกรรมกำรตรวจสอบ รวมทั้ง
แจ้งผลกำรตรวจสอบตอ่
ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวขอ้ง เพื่อด ำเนินกำร
ปรับปรุงแก้ไขตำม
ข้อเสนอแนะ 

            ฝ่ำย ตส. ฝ่ำย ตส. ติดตำมกำรด ำเนินกำร
ของหน่วยรับตรวจตำม
ข้อเสนอแนะ และรำยงำน
คณะกรรมกำรกำรตรวจสอบ
ทรำบ 

มำตรกำรกำรจัดกำรด้ำน
ทรัพยำกรบุคคล 

1. จัดให้มีกฎหมำยล ำดับรอง 
ที่เกี่ยวขอ้งกับกำรด ำเนินงำน

            ฝ่ำย บท./ 
ฝ่ำย กม. 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้
เลขำธิกำรฯ ทรำบ 
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ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล ในแต่ละด้ำนที่ครบถ้วน
และชัดเจน  

 2. ปรับปรุงกฎหมำยล ำดับรอง
ที่เกี่ยวขอ้งกับกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล ในแต่ละด้ำนที่ครบถ้วน
และชัดเจน เพื่อลดกำรใช้ 
ดุลยพินิจ 

            ฝ่ำย บท./ 
ฝ่ำย กม. 

เสนอเลขำธิกำรฯ เห็นชอบ เพือ่
เสนอ กกพ. พิจำรณำ 
 

 3. เผยแพร่หลักเกณฑ์กำร
ด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลในแต่ละเร่ือง
ให้เจ้ำหน้ำที่รับทรำบล่วงหน้ำ 

            ฝ่ำย บท. 
 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนให้
เลขำธิกำรฯ ทรำบ 

4. เผยแพร่นโยบำยดำ้นกำร
บริหำรงำนบุคคลประจ ำป ี
เพื่อให้พนักงำนทรำบทัว่กัน 

            ฝ่ำย บท. สรุปผลกำรด ำเนินงำนให้
เลขำธิกำรฯ ทรำบ  
 

มำตรกำรกำรจัดกำรทรัพย์สิน
ของส ำนักงำน กกพ. 

1. ทบทวนแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำร 
กำรตรวจสอบ และกำร
จ ำหน่ำยพัสดุ  เพื่อไปใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน 
กกพ. ให้มีควำมสะดวก 
รวมทั้งจัดให้มีระบบกำรก ำกบั 
ดูแล และตรวจสอบ 

            ฝ่ำย งบ. ทบทวนแนวทำงกำรปฏิบัติงำน
เกี่ยวกบักำรบรหิำร กำร
ตรวจสอบ และกำรจ ำหนำ่ยพัสดุ 
ประจ ำปีที่ได้รับควำมเห็นชอบ
ตำมหนังสือที่ สกพ 5510/0293 
ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2561  
เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้ำง
ส ำนักงำนในปัจจุบัน และวิธกีำร
ที่เปลี่ยนแปลง 

 

 

มาตรการที่ก าหนด กิจกรรมที่ด าเนินการ 
แผนการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
แนวทาง 

การก ากับติดตาม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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มาตรการที่ก าหนด กิจกรรมที่ด าเนินการ 
แผนการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
แนวทาง 

การก ากับติดตาม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 2. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์แนว

ทำงกำรปฏิบัติงำนเกีย่วกับ
กำรบริหำร กำรตรวจสอบ 
และกำรจ ำหน่ำยพัสดุ  เพื่อไป
ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของ
ส ำนักงำน กกพ.  ให้เจ้ำหน้ำที่
ในหน่วยงำนทรำบทัว่กัน ผ่ำน
ทำงช่องทำงต่ำงๆ อย่ำง
เหมำะสม 

            ฝ่ำย งบ. 1 .  แ จ้ ง เ วี ย น แ น ว ท ำ ง ก ำ ร
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำร 
กำรตรวจสอบ และกำรจ ำหน่ำย
พัสดุใหม่ ให้พนักงำนทรำบโดย
ทั่วกัน 
2. จัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ ์
วิธีกำรเบิกวัสดุเพื่อเผยแพร ่

 3. มีกำรจัดท ำทะเบยีน
ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกำรควบคุม 
และก ำกับดูแลครุภัณฑ์ของ
ส ำนักงำน กกพ. 

            ฝ่ำย งบ. จัดท ำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ไว้ใน
ระบบกำรเงินกำรคลังของ
ส ำนักงำน กกพ. (Microsoft 
Dynamics AX) 

 4. แต่งต้ังคณะกรรมกำร
ตรวจสอบพัสดุ ประจ ำปีของ
ส ำนักงำน กกพ. 

            คณะกรรมกำร
ตรวจนับพัสดุ 
และ ฝ่ำย งบ. 

ส ำนักงำน กกพ. มกีำรตรวจนบั
พัสดุประจ ำป ี2562 และรำยงำน
ต่อเลขำธิกำรภำย 30 วันท ำกำร 

 


