
 

 

 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
และการก าหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม 

และความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (ส ำนักงำน กกพ.) มุ่งหวังให้องค์กรมีกำรปรับปรุงพัฒนำ

ตนเองในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส เพื่อให้องค์กรมีกำรบริหำรและปฏิบัติงำนอย่ำงโปร่งใส มีธรรมำภิบำล
มำกยิ่งขึ้น โดยได้น ำผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน กกพ. ซึ่งประเมิน
โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ในปีงบประมำณ   
พ.ศ. 2563 มำวิเครำะห์ผล เพื่อหำก ำหนดแนวทำงมำตรกำรปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง และน ำมำพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและส่วนรวมเป็นส ำคัญ ลดโอกำสที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต กำร
ประพฤติมิชอบในหน่วยงำนต่อไป 
 

 
 
กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  

ในปี พ.ศ. 2563 ของส ำนักงำน กกพ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ำกับ 92.29 อยู่
ในระดับ A โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
 

ภาพรวม 92.29 คะแนน ระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที ่ 94.58 คะแนน ระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ 93.34 คะแนน ระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ 94.74 คะแนน ระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 93.03 คะแนน ระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 93.75 คะแนน ระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 86.56 คะแนน ระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 84.24 คะแนน ระดับ B 
ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 83.37 คะแนน ระดับ B 
ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล 93.50 คะแนน ระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต 100.00 คะแนน ระดับ AA 

 
  

วัตถุประสงค ์

ผลประเมิน ITA ของ ส านักงาน กกพ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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  ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ให้ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำน 
กกพ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ไว้ โดยก ำหนดเป้ำหมำยได้รับผลกำรประเมินที่คะแนนร้อยละ 85  
ขึ้นไป ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยมีข้อแนะน ำให้ปรับปรุงเฉพำะในส่วนของกำรประเมินผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภำยนอก ในแต่ละประเด็นดังนี ้

1) คุณภาพการด าเนนิงาน  
1.1 ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนกำรให้บริกำรงำนด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงทั่วถึง 
1.2 ส่งเสริมให้มีกำรฝึกอบรมพัฒนำเพ่ิมพูนทักษะและควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 

2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
2.1 จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงำนให้ง่ำยต่อกำรเข้ำถึง

ข้อมูล 
2.2 มีกำรปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรกันอย่ำงชัดเจนและต่อเนื่อง  

 
3) การปรับปรุงระบบการท างาน  

3.1 สร้ำงกระบวนกำรปรึกษำหำรือระหว่ำงผู้บริหำรและบุคลำกร เพื่อร่วมกันทบทวนปัญหำและ
อุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ  

3.2 ส่งเสริมให้ผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นหรือให้ค ำแนะน ำใน
กำรพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพ และมำตรฐำนกำรให้บริกำรได้โดยสะดวก  

3.3 ต้องมีกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงำนในกำร
ปรับปรุงระบบให้ทันสมัย และมีกำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนเว็บไซต์ได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

 
 
 
 

  

ข้อเสนอแนะจากส านักงาน ปปช. จากผลประเมิน ITA ประจ าปี พ.ศ. 2563 



4 
 

 
 

จำกคะแนนกำรประเมินผลคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ ส ำนักงำน กกพ. ใน      
ปี พ.ศ. 2563 สำมำรถวิเครำะห์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำน กกพ. ในแต่ละตัวชี้วัด  
และรำยประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องและจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนำให้ดีขึ้น  
ส ำนักงำน กกพ. จะต้องมีกำรพัฒนำและปรับปรุงประเด็นต่ำง ๆ ที่เป็นข้อบกพร่องและจุดอ่อน โดยก ำหนด
เกณฑ์แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ  

1) ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ส ำหรับตัวชี้วัด หรือ ประเด็นย่อยที่ได้ผล
กำรประเมินที่มีคะแนนน้อยกว่ำ 85.00 คะแนน หรือระดับ B ลงมำ 

2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนำให้ดีขึ้น ส ำหรับตัวชี้วัด หรือ ประเด็นย่อย ที่ได้ผลกำรประเมินที่มีคะแนน
ระหว่ำง 85.00 ถึงน้อยกว่ำ 95.00 คะแนน หรือ ระดับ A  

3) ประเด็นที่ควรรักษำระดับผลกำรด ำเนินงำนและพัฒนำให้ดีขึ้นหำกสำมำรถด ำเนินกำรได้ เพื่อให้ผล
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน กกพ. ในอนำคตดีขึ้น ส ำหรับส ำหรับตัวชี้วัด หรือประเด็นย่อย ที่ได้ผล
กำรประเมินที่มีคะแนนตั้งแต ่95.00 คะแนนขึ้นไป ระดับ AA 
 
จำกเกณฑแ์นวทำงที่ก ำหนดข้ำงต้น สำมำรถสรุปตัวชี้วัดแต่ละประเด็นที่ต้องมีกำรปรับปรุง ไดด้ังนี ้

 
  

การวิเคราะห์ผลลการประเมิน ITA ของส านักงาน กกพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
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ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ มีผลคะแนนกำรประเมินในภำพรวมได้คะแนน 94.58 คะแนน ระดับ A   

1) ประเด็นทีค่วรพัฒนำให้ดีขึ้น 
 I1 กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กกพ. ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อ ได้ผลประเมินค่ำเฉลี่ย 

92.12 คะแนน ระดับ A พิจำรณำประเด็นย่อย คือ เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน กกพ. ปฏิบัติงำนเป็นไป
ตำมขั้นตอนที่ก ำหนด ได้ผลประเมิน 95.61 คะแนน ระดับ AA และปฏิบัติงำนเป็นไปตำมระยะเวลำ
ที่ก ำหนด ได้ผลประเมิน 88.63 คะแนน ระดับ A 

 I2 เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน กกพ. ปฏิบัติงำนและให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อทั่วไป กับผู้มำติดต่อที่รู้จัก
กันเป็นกำรส่วนตัวอย่ำงเท่ำเทียมกัน ได้ผลประเมินค่ำเฉลี่ย 92.35 คะแนน ระดับ A 

 I3 พฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน ในด้ำนต่ำง ๆ ของเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กกพ. ได้ผลประเมินค่ำเฉลี่ย 
92.76 คะแนน ระดับ A พิจำรณำประเด็นย่อย คือ มีพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนที่มุ่งส ำเร็จของงำน 
ได้ผลประเมิน 94.49 คะแนน ระดับ A กำรให้ควำมส ำคัญกับงำนในหน้ำที่มำกกว่ำธุระส่วนตัว ไดผ้ล
ประเมิน 91.74 คะแนน ระดับ A ควำมพร้อมที่จะรับผิดชอบ หำกควำมผิดพลำดในกำรท ำงำน
เนื่องจำกตนเอง ได้ผลประเมิน 92.06 คะแนน ระดับ A 
 

2) ประเด็นที่ควรรักษำระดับผลกำรด ำเนินงำนและพัฒนำให้ดีขึ้น 
 I4 เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน กกพ. มีกำรเรียกรับจำกผู้มำติดต่อ เพื่อแลกกับกำรปฏิบัติงำน กำรอนุมัติ 

อนุญำต หรือให้บริกำร ได้ผลประเมินค่ำเฉลี่ย 95.83 คะแนน ระดับ AA พิจำรณำประเด็นย่อย 
พบว่ำกำรเรียกรับเงิน ได้ผลประเมิน 98.96 คะแนน ระดับ AA กำรเรียกรับทรัพย์สิน ได้ผลประเมิน 
98.96 คะแนน ระดับ AA และเรียกรับผลประโยชน์อ่ืน ๆ  ได้ผลประเมิน 89.58 คะแนน ระดับ A 

 I5 เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน กกพ. มีกำรรับ นอกเหนือจำกกำรรับจำกญำติหรือจำกบุคคล ที่ให้กันใน
โอกำสต่ำง ๆ ได้ผลประเมินค่ำเฉลี่ย 96.88 คะแนน ระดับ AA พิจำรณำประเด็นย่อย กำรเรียกรับเงิน 
ได้ผลกำรประเมิน 100.00 คะแนน ระดับ AA กำรเรียกรับทรัพย์สิน ได้ผลกำรประเมิน 100.00 
คะแนน ระดับ AA และเรียกรับผลประโยชน์อื่น ๆ  ได้ผลกำรประเมิน 90.63 คะแนน ระดับ A 

 I6 เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน กกพ. มีกำรให้ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ ได้ผลประเมินคำ่เฉลี่ย 97.57 
คะแนน ระดับ AA พิจำรณำประเด็นย่อย พบว่ำ กำรเรียกรับเงิน ได้ผลประเมิน 98.96 คะแนน ระดับ 
AA กำรเรียกรับทรัพย์สิน ได้ผลกำรประเมิน 98.95 คะแนน ระดับ AA และเรียกรับผลประโยชน์อื่น 
ๆ  ได้ผลประเมิน 94.79 คะแนน ระดับ A 

ส่วนที่ 1 การประเมินเจ้าหน้าที่ส านักงาน กกพ. มี 5 ตัวชีว้ัด 
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ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มีผลคะแนนกำรประเมินในภำพรวมได้คะแนน 93.34 คะแนน ระดับ A   

1) ประเด็นทีค่วรพัฒนำให้ดีขึ้น 
 I7 เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน กกพ. รับรู้เกี่ยวกับแผนกำรใช้งบประมำณประจ ำปีของส ำนักงำน กกพ. 

ได้ผลประเมิน 86.86 คะแนน ระดับ A 
 I8 ส ำนักงำน กกพ. ใช้จ่ำยงบประมำณ โดยค ำนึงถึงประเด็นควำมคุ้มค่ำ และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์

ของงบประมำณที่ตั้งไว้ ได้ผลประเมินค่ำเฉลี่ย 93.74 คะแนน ระดับ A พิจำรณำประเด็นย่อย คือ ใช้
จ่ำยงบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำ ได้ผลประเมิน 91.99 คะแนน ระดับ A และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของ
งบประมำณที่ตั้งไว ้95.50 คะแนน ระดับ AA 

 I12 ส ำนักงำน กกพ. เปิดโอกำสให้เจ้ำหน้ำที่ กกพ.  มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ ในภำพรวมได้ผลกำรประเมินเฉลี่ย 93.18 คะแนน ระดับ A เมื่อพิจำรณำแยกเป็นประเดน็ 
พบว่ำ กำรเปิดโอกำสให้เจ้ำหน้ำที่ กกพ. สอบถำม ได้ผลกำรประเมิน 94.43 คะแนน ระดับ A กำร
เปิดโอกำสให้เจ้ำหน้ำที่ กกพ. ทักท้วง ได้ผลกำรประเมิน 92.18 คะแนน ระดับ A กำรเปิดโอกำสให้
เจ้ำหน้ำที่ กกพ. ร้องเรียน ได้ผลกำรประเมิน 92.94 คะแนน ระดับ A 

 

2) ประเด็นที่ควรรักษำระดับผลกำรด ำเนินงำนและพัฒนำให้ดีขึ้น 
 I9 กำรใช้จ่ำยงบประมำณของส ำนักงำน กกพ. ใช้จ่ำยเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง ได้

คะแนนประเมิน 95.17 คะแนน ระดับ AA 
 I10 กำรเบิกจ่ำยของเจ้ำหน้ำที่ กกพ. เช่น ค่ำล่วงเวลำ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ หรือค่ำเดินทำง ฯลฯ ได้ผล

กำรประเมิน 95.18 คะแนน ระดับ AA  
 I11 กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุ และกำรตรวจรับพัสดุของ ส ำนักงำน กกพ. มีควำมโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ ปลอดจำกเอื้อประโยชน์ต่อเอกชน ในภำพรวมได้ผลกำรประเมินเฉลี่ย 95.90 คะแนน 
ระดับ AA เมื่อพิจำรณำแยกเป็นประเด็น พบว่ำ มีควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ ได้ผลกำรประเมิน 
97.40 คะแนน ระดับ AA และกำรเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบกำรรำยใดรำยหนึ่ง ได้ผลกำรประเมิน 
94.39 คะแนน ระดับ A  
 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ มีผลคะแนนกำรประเมินในภำพรวมได้คะแนน 94.74 คะแนน ระดับ A   
1) ประเด็นทีค่วรพัฒนำให้ดีขึ้น 
 I13 กำรมอบหมำยงำนจำกผู้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรม ได้ผลกำรประเมิน 92.13 คะแนน ระดับ A 
 I14 เจ้ำหน้ำที่  กกพ. ได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมระดับคุณภำพของผลงำน  

ได้ผลกำรประเมิน 90.61 คะแนน ระดับ A  
 I15 ผู้บังคับบัญชำมีกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน หรือกำรให้ทุนกำรศึกษำ 

อย่ำงเป็นธรรม ได้ผลกำรประเมิน 93.24 คะแนน ระดับ A  
 I18 กำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคลภำยใน ส ำนักงำน กกพ. ในภำพรวมได้ผลกำรประเมินเฉลี่ย  

94.73 คะแนน ระดับ A เมื่อพิจำรณำแยกเป็นประเด็นย่อย พบว่ำ กำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคลถูก
แทรกแซงจำกผู้มีอ ำนำจ ได้คะแนนประเมิน 91.72 คะแนน ระดับ A มีกำรซื้อขำยต ำแหน่ง ได้ผลกำร
ประเมิน 99.25 คะแนน ระดับ AA เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มและพวกพ้อง 93.23 คะแนน ระดับ A 
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2) ประเด็นที่ควรรักษำระดับผลกำรด ำเนินงำนและพัฒนำให้ดีขึ้น 
 I16 ผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้เจ้ำหน้ำที่ไปท ำธุระส่วนตัวให้ ได้ผลกำรประเมิน 97.73 คะแนน ระดับ 

AA 
 I17 ผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้เจ้ำหน้ำที่ท ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต ได้ผลกำร

ประเมิน 100.00 คะแนน ระดับ AA 
 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพยส์ินของทางราชการ มีผลคะแนนกำรประเมินในภำพรวมได้คะแนน 93.03 คะแนน 
ระดับ A   

1) ประเด็นทีค่วรพัฒนำให้ดีขึ้น 
 I19 เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน กกพ. มีกำรเอำทรัพย์สินของหน่วยงำน ไปเป็นของส่วนตัว หรือน ำไป

ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ได้ผลกำรประเมิน 94.92 คะแนน ระดับ A 
 I20 ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพ่ือยืมทรัพย์สินของหน่วยงำน ไปใช้ปฏิบัติงำน มีควำมสะดวก ได้ผลกำร

ประเมิน 88.68 คะแนน ระดับ A 
 I23 เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน กกพ. รู้แนวปฏิบัติของส ำนักงำน กกพ. เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของที่

ถูกต้อง ได้ผลกำรประเมิน 88.35 คะแนน ระดับ A 
 I24 ส ำนักงำน กกพ. มีกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบ กำรใช้ทรัพย์สินของหน่วยงำน เพื่อป้องกัน

ไม่ให้มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องได้ผลกำรประเมิน 90.91 คะแนน ระดับ A 
 

2) ประเด็นที่ควรรักษำระดับผลกำรด ำเนินงำนและพัฒนำให้ดขีึ้น 
 I21 กำรขอยืมทรัพย์สินของส ำนักงำน กกพ. ไปใช้ปฏิบัติงำน มีกำรขออนุญำตอย่ำงถูกต้อง ได้ผล

กำรประเมิน 95.65 คะแนน ระดับ AA 
 I22 บุคลำกรภำยนอกหรือภำคเอกชน มีกำรน ำทรัพย์สินส ำนักงำน กกพ. ไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญำต

อย่ำงถูกต้อง ได้ผลกำรประเมิน 99.64 คะแนน ระดับ AA 
 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปญัหาการทุจรติ มีผลคะแนนกำรประเมินในภำพรวมได้คะแนน 93.75 คะแนน ระดับ A  

1) ประเด็นทีค่วรพัฒนำให้ดีขึ้น 
 I25 ผู้บริหำรสูงสุดส ำนักงำน กกพ. ให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ได้ผลกำรประเมิน 

94.73 คะแนน ระดับ A 
 I27 ปัญหำกำรทุจริตในส ำนักงำน กกพ. ได้รับกำรแก้ไข ได้ผลกำรประเมิน 92.26 คะแนน ระดับ A 
 I29 ส ำนักงำน กกพ. มีกำรน ำผลกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบ ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำนไป

ปรับปรุงกำรท ำงำน เพื่อป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน ได้ผลกำรประเมิน 93.53 คะแนน ระดับ A 
 I30 พบเห็นแนวโน้มกำรทุจริตที่จะเกิดขึ้นในส ำนักงำน กกพ. ในภำพรวมได้ผลกำรประเมินเฉลี่ย 

91.35 คะแนน ระดับ A เมื่อพิจำรณำแยกเป็นประเด็นย่อย พบว่ำ กำรร้องเรียนและส่งหลักฐำนได้
อย่ำงสะดวก ได้ผลกำรประเมิน 93.95 คะแนน ระดับ A กำรติดตำมผลกำรร้องเรยีน ได้ผลกำรประเมิน 
90.39 คะแนน ระดับ A มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงตรงไปตรงมำได้ผลกำรประเมิน 91.81 คะแนน 
ปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเองได้ผลกำรประเมิน 89.27 คะแนน ระดับ A 
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2) ประเด็นที่ควรรักษำระดับผลกำรด ำเนินงำนและพัฒนำให้ดีขึ้น 
 I26 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรด ำเนินงำน ในภำพรวมได้ผลกำรประเมินเฉลี่ย 95.21 คะแนน ระดับ AA 

เมื่อพิจำรณำแยกเป็นประเด็นย่อย พบว่ำกำรทบทวนนโยบำยหรือมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตใน
หน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ ได้ผลกำรประเมิน 94.68 คะแนน ระดับ A จัดท ำแผนงำนด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน ได้ผลกำรประเมิน 95.74 คะแนน ระดับ AA 

 I28 ส ำนักงำน กกพ. มีกำรด ำเนินกำรต่อกำรทุจริตในหน่วยงำนในภำพรวมได้ผลกำรประเมินเฉลี่ย 
95.43 คะแนน ระดับ AA เมื่อพิจำรณำแยกเป็นประเด็นย่อย พบว่ำ มีกำรด ำเนินกำรต่อกำรเฝ้ำ
ระวังกำรทุจริต ได้ผลกำรประเมิน 93.67 คะแนน ระดับ AA มีกำรด ำเนินกำรตรวจสอบกำรทุจริต
ได้ผลกำรประเมิน 95.44 คะแนน ระดับ AA มีกำรด ำเนินกำรลงโทษทำงวินัย เมื่อมีกำรทุจริต 
ประเมิน 97.18 คะแนน ระดับ AA 
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ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน มีผลคะแนนกำรประเมินในภำพรวมได้คะแนน 86.56 คะแนน ระดับ A  

1) ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน  
 E1 กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ กกพ. ที่ให้บริกำรแก่ผู้มำรับบริกำร มีควำมโปร่งใสเป็นไปตำม

ขั้นตอนที่ก ำหนด และเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ในภำพรวมได้ผลกำรประเมินเฉลี่ย 79.02 
คะแนน ระดับ B เมื่อพิจำรณำแยกเป็นประเด็นย่อย พบว่ำ กำรให้บริกำรเป็นไปตำมขั้นตอนที่
ก ำหนดได้ผลกำรประเมิน 80.68 คะแนน ระดับ B และกำรให้บริกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด
ได้ผลกำรประเมิน 77.36 คะแนน ระดับ B 

 E5 ในฐำนะผู้มำติดต่องำน กำรด ำเนินงำนของ ส ำนักงำน กกพ. มีกำรค ำนึงถึงประโยชน์ต่อ
ประชำชนและส่วนรวม ได้ผลกำรประเมิน 83.93 คะแนน ระดับ B 

 

2) ประเด็นทีค่วรพัฒนำให้ดีขึ้น   
 E2 กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ กกพ. ที่ให้บริกำรแก่ผู้มำรับบริกำร อย่ำงเท่ำเทียมกัน ได้ผลกำร

ประเมิน 86.57 คะแนน ระดับ A 
 E3 กำรให้ข้อมูลของเจ้ำหน้ำที่ กกพ. แก่ผู้มำติดต่อและผู้มำรับบริกำร อย่ำงตรงไปตรงมำ ได้ผลกำร

ประเมิน 86.69 คะแนน ระดับ A 
 

3) ประเด็นที่ควรรักษำระดับผลกำรด ำเนินงำนและพัฒนำให้ดีขึ้น   
 E4 ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำผู้มำติดต่อและผู้มำรับบริกำรเคยถูกเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำน กกพ. 

ร้องขอให้จ่ำยหรือให้สิ่งทรัพย์สินและประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับกำรปฏิบัติงำน กำรอนุมัติ อนุญำต 
หรือให้บริกำร ในภำพรวมได้ผลกำรประเมินเฉลี่ย 96.61 คะแนน ระดับ AA เมื่อพิจำรณำแยกเป็น
ประเด็นย่อย พบว่ำ กำรร้องขอให้จ่ำยเงินได้ผลกำรประเมิน 96.38 คะแนน ระดับ AA กำรร้อง
ขอให้จ่ำยทรัพย์สิน ได้ผลกำรประเมิน 97.45 คะแนน ระดับ AA และกำรขอรับผลประโยชน์ ได้ผล
กำรประเมิน 96.00 คะแนน ระดับ AA 
 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ผลคะแนนกำรประเมินในภำพรวมไดค้ะแนน 84.24 คะแนน ระดับ B  

1) ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน  
 E6 ข้อมูลที่ ส ำนักงำน กกพ. เผยแพร่ ทั้งในส่วนของกำรเข้ำถึงง่ำย ควำมซับซ้อน และมีช่องทำง

หลำกหลำย ในภำพรวมได้ผลกำรประเมินเฉลี่ย 81.97 คะแนน ระดับ B เมื่อพิจำรณำแยกเป็น
ประเด็นย่อย พบว่ำ ข้อมูลเข้ำถึงง่ำยไม่ซับซ้อน ได้ผลกำรประเมิน 82.70 คะแนน ระดับ B  
กำรเผยแพรข่้อมูลมีหลำกหลำยช่องทำง ได้ผลกำรประเมิน 81.24 คะแนน ระดับ B 

 E7 ส ำนักงำน กกพ. มีกำรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลที่สำธำรณชนรับทรำบอย่ำงชัดเจน ได้ผลกำร
ประเมิน 80.31 คะแนน ระดับ B 

 E9 ส ำนักงำน กกพ. มีกำรชี้แจงและตอบค ำถำม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนได้อย่ำง
ชัดเจน ได้ผลกำรประเมิน 78.94 คะแนน ระดับ B 

 
 

ส่วนที่ 2 ส าหรับผู้มารับบริการหรือผูม้าติดต่อหน่วยงาน ส านักงาน กกพ. มี 3 ตัวชี้วัด 
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2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนำให้ดีขึ้น  
 E8 ส ำนักงำน กกพ. มีช่องทำงรับฟังค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร 

ได้ผลกำรประเมิน 92.40  คะแนน ระดับ A  
 E10 ส ำนักงำน กกพ. มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำของส ำนักงำน กกพ. 

ได้ผลกำรประเมิน 87.60 คะแนน ระดับ A 
 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรบัปรุงการท างาน ผลคะแนนกำรประเมินในภำพรวมไดค้ะแนน 83.37 คะแนน ระดับ B  

1) ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน   
 E11 เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน กกพ. มีกำรปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรให้ดีขึ้น

ได้ผลกำรประเมิน 79.78 คะแนน ระดับ B 
 E12 ส ำนักงำน กกพ. มีกำรปรับปรุงวิธีกำร และขั้นตอนกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำรให้ดีขึ้น 

ได้ผลกำรประเมิน 83.56 คะแนน ระดับ B 
 E14 ส ำนักงำน กกพ. เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไปมีส่วนร่วม

ในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำรของหน่วยงำน ได้ผลกำรประเมิน 76.34
คะแนน ระดับ B 

 E15 ส ำนักงำน กกพ. มีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้มีควำมโปร่งใส  ได้ผลกำร
ประเมิน 81.18 คะแนน ระดับ B 
 

8.2 ประเด็นที่ควรรักษำระดับผลกำรด ำเนินงำนและพัฒนำใหด้ีขึ้น   
 E13 ส ำนักงำน กกพ. มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้เกิดควำมสะดวก

รวดเร็วได้ผลกำรประเมิน 96.00 คะแนน ระดับ AA 
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ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนนกำรประเมิน 93.50 คะแนน ระดับ A มีชุดข้อมูลต้องด ำเนินกำร
ทั้งสิ้น 33 ชุดข้อมูล ด ำเนินกำรครบถ้วน 31 ชุดข้อมูล มีรำยละเอียด ดังนี ้

9.1  ข้อมูลพื้นฐำน 
 ข้อมูลพื้นฐำน 

- มีรำยละเอียดครบถ้วน 
 ข่ำวประชำสัมพันธ์ 

- มีรำยละเอียดครบถ้วน 
 กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

- มีรำยละเอียดครบถ้วน 
9.2 กำรบริหำรงำน  

 แผนกำรด ำเนินงำน 
- มีรำยละเอียดครบถ้วน 

 กำรปฏิบัติงำน 
- มีรำยละเอียดครบถ้วน 

 กำรให้บริกำร 
- ขำด O16 ขำดกำรรำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร ได้คะแนน 0.00 

9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ 
 แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี  

- มีรำยละเอียดครบถ้วน 
 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ 

- มีรำยละเอียดครบถ้วน 
9.4 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

 กำรบริหำรมีรำยละเอียดครบถ้วน 
- มีรำยละเอียดครบถ้วน 

 กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 
- มีรำยละเอียดครบถ้วน 

 กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม  
- ขำด O32 ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น ไม่มีช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเหน็ทั่วไปของ

ประชำชน ได้คะแนน 0.00 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนกำรประเมิน 100 คะแนน ระดับ AA มีชุดข้อมูลต้องด ำเนินกำร
ทั้งสิ้น 15 ชุดข้อมูล ด ำเนินกำรครบถ้วน 

 

 

ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของ ส านักงาน กกพ. มี 2 ตัวชีว้ัด 
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10.1  กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 
 เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 

- มีรำยละเอียดครบถ้วน 
 กำรประเมินควำมเสี่ยงเพ่ือป้องกันกำรทุจริต  

- มีรำยละเอียดครบถ้วน 
 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 

- มีรำยละเอียดครบถ้วน 
 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 

- มีรำยละเอียดครบถ้วน 
10.2 มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน 

 มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริตในหนว่ยงำน 
- มีรำยละเอียดครบถ้วน 

 

ตัวชี้วัดและประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องและจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนำ
ให้ดีขึ้น จำกข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้นสำมำรถวิเครำะห์ผลที่ส ำนักงำน กกพ. จะต้องมีกำรพัฒนำและปรับปรุง 
ประเด็นต่ำง ๆ ที่เป็นข้อบกพร่องและจุดอ่อน ออกเป็น 3 ระดับ คือ  

 

 
 
 

จากแนวทางดงักล่าวข้างต้น สามารถสรุปตัวชี้วัดและประเด็นที่จะต้องมีการปรับปรงุ ดังนี้ 

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
– ไม่มีประเด็นที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
– ตัวชี้วัดที่ 6 คณุภำพกำรด ำเนินงำน ได้แก่ E1 E5 
– ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ได้แก ่E6 E7 E9 
– ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรด ำเนินงำน ได้แก่ E11 E12 E14 E15 

 
การเปิดเผยขอ้มูลทางเว็บไซต ์OIT 
– ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล ได้แก ่
 O16 รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร  
 O32 ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น 

 

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
– ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ ได้แก่ I1 I2 I3 
– ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ ได้แก่ I7 I8 I12  
– ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ ได้แก่ I13 I14 I15 I18 
– ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร ได้แก่  I19 I20 I23 I24  
– ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ได้แก ่I25 I27 I29 I30 

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
– ตัวชี้วัดที่ 6 คณุภำพกำรด ำเนินงำน ได้แก่ E2 E3 
– ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ได้แก ่E8 E10 
– ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรด ำเนินงำน  ไม่ม ี

 

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
– ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ ได้แก่ I4 I5 
– ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ ได้แก่ I6 I9 I10 I11 
– ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ ได้แก่ I16 I17 
– ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร ได้แก่  I21 I22 
– ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ได้แก ่I26 I28  
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
– ตัวชี้วัดที่ 6 คณุภำพกำรด ำเนินงำน ได้แก่ E4 
– ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ไม่ม ี
– ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรด ำเนินงำน  E13

สรุปผล 
จำกผลกำรวิเครำะห์ปัญหำ/อุปสรรคและปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร

ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
ดังกล่ำวข้ำงต้นนั้น ส ำนักงำน กกพ. ได้ส ำรวจเก็บข้อมูลจำกบุคลำกรในภำยในหน่วยงำน ( Internal Integrity 
and Transparency Assessment : IIT) รวมทั้งสิ้น 68 คน และส ำรวจข้อมูลจำกบุคลำกรภำยนอกหน่วยงำน 
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) รวมทั้งสิ้น 225 คน  

 

ทั้งนี้ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำน กกพ. ได้ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อ
ปรับปรุงผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน โดยมีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำน
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนของส ำนักงำน กกพ. เพื่อให้กำรด ำเนินงำนด้ำนส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนของส ำนักงำน กกพ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 โดยมีรอง
เลขำธิกำร ส ำนักงำน กกพ. ที่ก ำกับดูแลงำนสำยกฎหมำยและบริหำรงำนองค์กร เป็นประธำนคณะท ำงำน และมี
ผู้ช่วยเลขำธิกำร ส ำนักงำน กกพ. ที่ก ำกับดูแลงำนสำยกฎหมำยและบริหำรงำนองค์กร เป็นรองประธำน
คณะท ำงำน ผู้แทนฝ่ำยงำนต่ำง ๆ 10 ฝ่ำยงำนร่วมเป็นคณะท ำงำน และผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 
เป็นคณะท ำงำนและเลขำนุกำร ซึ่งคณะท ำงำนมีอ ำนำจหน้ำที่ ได้แก่  

1) จัดท ำแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนของส ำนักงำน กกพ. เพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมให้ส ำนักงำน กกพ. เป็นองค์กรคุณธรรมและจริยธรรมในกำรด ำเนินงำน  

2) เตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
โดยรวบรวม คัดเลื อกข้อมูลผู้ มี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย และจัดท ำข้ อมูลของหน่ วยงำนให้ เป็นปัจจุบัน 
เพื่อเผยแพร่ให้สำธำรณชนรับทรำบตำมแนวทำงและเครื่องมือกำรประเมินที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด 

3) เป็นผู้แทนในกำรสื่อสำร ประชำสัมพันธ์ สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในและภำยนอก 

4) ติดตำมกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ ำรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่ งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ตำมแผนงำนแนวทำงกำรด ำเนินงำน และวิธีกำรที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ก ำหนด รวมทั้งก ำกับ ติดตำม ผลักดันกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยงำนปฏิบัติตำมภำรกิจของตนให้สอดคล้องตำม
แนวทำงและเกณฑ์ประเมิน  

5) ด ำเนินกำรที่เกี่ยวกับกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของส ำนักงำน กกพ. ตำมกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง 
6) ด ำเนินกำรอื่นใดตำมที่เลขำธิกำรมอบหมำยเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและควำมโปร่งใสในกำร

ท ำงำนของส ำนักงำน กกพ. 
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จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลสรุปผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของส ำนักงำน กกพ. คณะผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำน กกพ.  
ได้จัดให้มีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) ร่วมกันในกำรวิเครำะห์ข้อมูล วำงแผน ก ำหนดมำตรกำร 
และกำรติดตำมผล เพื่อพัฒนำกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน กกพ. ให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสสูงขึ้น โดย
ส ำนักงำน กกพ. ได้มีปรับปรุงกำรเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ตำมตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด ที่ก ำหนดไว้ในแบบประเมินผล
กำรด ำเนินงำนเพื่อกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส ของส ำนักงำน กกพ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 ทั้ง 43 ชุดข้อมูล และจำกกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน ของส ำนักงำน กกพ. และสอดคล้องกับผลกำรวิเครำะห ์โดยได้มีกำรก ำหนดมำตรกำร
เพื่อเป็นกำรขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในส ำนักงำน กกพ. ตำมประเด็นที่ต้องมีกำร
ปรับปรุง ดังนี ้ 

1. มำตรกำรด้ำนกำรปฏิบัติงำน 
2. มำตรกำรด้ำนกำรให้บริกำร 
3. มำตรกำรด้ำนสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรและจิตส ำนึก  
4. มำตรกำรเกี่ยวกับกำรใช้จ่ำยงบประมำณของส ำนักงำน กกพ. 
5. มำตรกำรกำรมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จำ่ยงบประมำณ/กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
6. มำตรกำรกำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล  
7. มำตรกำรกำรจัดกำรทรัพย์สนิของส ำนักงำน กกพ. 
8. มำตรกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำยในส ำนักงำน 

มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
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มาตรการที่ก าหนด กิจกรรมที่ด าเนินการ 
แผนการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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. 
มำตรกำรด้ำนกำรปฏิบัติงำน  1. จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน โดย

มีกำรจัดท ำคู่มือผัง
กระบวนงำนและระเบียบ
ปฏิบัติระบบคุณภำพ ตำม
มำตรฐำน ISO 9001:2015 

            ทุกฝ่ำย/ 
ฝ่ำย ศส. 

- มีกำรติดตำมกำรจัดท ำคู่มือ
และติดตำมกำรน ำคู่มือไป
ปฏิบัติงำน รวมทั้งมีกำร
ตรวจสอบว่ำมีกำรปฏิบัติงำน
ของผู้ปฏิบัติงำนไดด้ ำเนินงำน
ตำมคู่มือหรือไม่ 

1.1 มีกำรเผยแพร่คู่มือกำร
ปฏิบัติงำนให้รับทรำบทั่วไป
กัน ผ่ำน website ของ 
ส ำนักงำน กกพ.  

             มีกำรเผยแพร่ ตำมช่องทำงที่
ก ำหนด โดยเฉพำะบน Website 
หลักของส ำนักงำน กกพ. 

1.2 ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหน้ำที่
ปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรแก่
ผู้ใช้บริกำร/ผู้มำติดต่ออย่ำง
เท่ำเทียม 

             ประชำสัมพันธ์และก ำชับ
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนกำร
ให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรหรือผู้มำ
ติดต่ออย่ำงเท่ำเทียมกัน 

 2. กำรจัดท ำระเบียบ กกพ. 
ว่ำด้วยประมวล
จริยธรรมของ
ผู้ปฏิบัติงำนส ำนกังำน 
กกพ. พ.ศ. .... 

            ฝ่ำย บท. ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำง 
Website หลักของส ำนักงำน 
กกพ. 

มำตรกำรด้ำนกำรให้บริกำร 1. จัดท ำคู่มือกำรขอรับ
ใบอนุญำตประกอบกิจกำร
ไฟฟ้ำระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ คู่มือ
กำรขอรับเงินสนับสนุน
เงินกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำตำม
มำตรำ 97(4) มีกำรเผยแพร่  

            ฝ่ำย ยฟ.  
ฝ่ำย อพ.  
ฝ่ำย สค.  
ฝ่ำย อก. 

- มีกำรติดตำมกำรจัดท ำคู่มือ 
- จัดสรุปผลรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือกำรขอรับ
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ
ระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ และ
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำ คู่มือกำรขอรับ

แผนการด าเนินงานมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
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มาตรการที่ก าหนด กิจกรรมที่ด าเนินการ 
แผนการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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. 
ผ่ำน website ของ 
ส ำนักงำน กกพ 

เงินสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนำ
ไฟฟ้ำตำมมำตรำ 97(4) 

มำตรกำรด้ำนกำรให้บริกำร 
(ต่อ) 

2. ประชำสัมพันธเ์กี่ยวกับ
ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ตำม
อ ำนำจหน้ำที ่และภำรกิจ
ของหน่วยงำน และระบบ
กำรให้บริกำรในขั้นตอน 
ต่ำง ๆ ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ 

            ฝ่ำย ศส. สรุปผลกำรด ำเนินงำนด้ำน
ประชำสัมพันธ์ให้เลขำธิกำร 
หรือผู้บริหำรที่ได้รับมอบหมำย
จำกเลขำธิกำรทรำบ  

3. ปรับปรุง website 
ส ำนักงำน กกพ. และจัดท ำ
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

            ฝ่ำย ทส. สรุปผลกำรด ำเนินงำนด้ำน
ประชำสัมพันธ์ให้เลขำธิกำร 
หรือผู้บริหำรที่ได้รับมอบหมำย
จำกเลขำธิกำรทรำบ  

4. อัพเดทข้อมูลช่องทำง
สื่อสำรทำงสังคม (Social 
Network) เช่น Facebook 
twitter ให้ข้อมูลเปน็
ปัจจุบัน 

            ฝ่ำย ศส. สรุปผลกำรด ำเนินงำนด้ำน
ประชำสัมพันธ์ให้เลขำธิกำร 
หรือผู้บริหำรที่ได้รับมอบหมำย
จำกเลขำธิกำรทรำบ  

5. มีระบบ E-Service เพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้
ขอรับบริกำร 

            ฝ่ำย อพ.  
 

มีระบบกำรรำยงำนสรุปผลใน
รูปแบบ Dash Board  แสดงผล
จ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำร โดย
ผู้บริหำรสำมำรถเข้ำไปติดตำม
และก ำกับผลในระบบได้  

มำตรกำรด้ำนสร้ำงวัฒนธรรม
องค์กรและจิตส ำนึก 

1. จัดสัมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อ
สร้ำงมำตรกำรด ำเนินกำร
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน 

            ฝ่ำย บท. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรให้เลขำฯ หรือผู้บริหำร
ที่เลขำฯ มอบหมำย รับทรำบ 

 2. จัดอบรมให้ควำมรู้ควำม
เข้ำใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยในเพื่อประเมินคุณธรรม

            ฝ่ำย บท. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรให้เลขำฯ หรือผู้บริหำร
ที่เลขำฯ มอบหมำย รับทรำบ 



18 
 

มาตรการที่ก าหนด กิจกรรมที่ด าเนินการ 
แผนการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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. 
และควำมโปร่งใสกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำน 
กกพ.   

มำตรกำรด้ำนสร้ำงวัฒนธรรม
องค์กรและจิตส ำนึก (ต่อ)  

3. สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร และ
สร้ำงจิตส ำนึกให้เจ้ำหน้ำที่
ภำยในหน่วยงำน มีจิตส ำนึก
ปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์
สุจริต ปฏิบัติงำนด้วยควำม
โปร่งใส เป็นไปตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล โดยจัดส่ง
พนักงำนอบรมภำยนอกใน
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับกำร
ป้องกันกำรทุจริต  
3.1 จัดส่งพนักงำนอบรม

เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง 

3.2 จัดส่งพนักงำนอบรม
เกี่ยวกับด้ำนกำรเงินกำร
คลัง กำรจัดท ำ
งบประมำณ กำร
เบิกจ่ำย วินัยกำรคลัง 

3.3 จัดส่งพนักงำนอบรม
เกี่ยวกับกฏหมำย 
ปกครอบ กฏหมำย
มหำชน 

3.4 จัดส่งพนักงำนอบรม
เกี่ยวกับกฎหมำย 
เกี่ยวกับกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 

  
 
 
 
 
 

          ฝ่ำย บท. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรให้เลขำฯ หรือผู้บริหำร
ที่เลขำฯ มอบหมำย รับทรำบ 
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มาตรการที่ก าหนด กิจกรรมที่ด าเนินการ 
แผนการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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. 
มำตรกำรกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตภำยใน
ส ำนักงำน 

1. ผู้บริหำรสูงสุดของส ำนักงำน
ให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต โดยกำรประกำศเจตจ ำนง
สุจริต และประพฤติตนเป็น
ต้นแบบ (Role Model) ด้ำนกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ส ำนักงำน ได้แก่ 

              
 
 
 

 1.1 ประกำศเจตจ ำนงสุจริตให้
พนักงำนทรำบผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 
เช่น website e-mail 
แอพพลิเคชั่น line ของ
ส ำนักงำน กกพ. 

            ฝ่ำย บท. / 
ฝ่ำย ทส. 

มีกำรเผยแพร่ ตำมช่องทำงที่
ก ำหนด 

 1.2 กำรจัดท ำสื่อ เรื่องกำร
ท ำงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต
และควำมโปร่งใสในหน่วยงำน 
เพื่อเผยแพร่ผ่ำนส่ือต่ำง ๆ  

            ฝ่ำย บท. / 
ฝ่ำย ศส. / 
ฝ่ำย ทส. 

มีกำรด ำเนินกำรและเผยแพร่
ตำมที่ก ำหนด 

 1.3 มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำน
ส่งเสริมคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรท ำงำน และร่วม
หำรือเพื่อก ำหนดแนวทำงกำร
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรท ำงำน 
 

            ฝ่ำย บท.  
ฝ่ำย ทส. 

แต่งตั้งคณะท ำงำนส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรท ำงำน ของส ำนักงำน 
กกพ. และมีกำรรำยงำนผลให้
เลขำธิกำรฯ หรือผู้รับ
มอบหมำยจำกเลขำธิกำรฯ 
ทรำบ 

 2. จัดให้มีกำรทบทวนนโยบำย
และจัดท ำแผนหรือมำตรกำรกำร
ป้องกันกำรทุจริตของส ำนักงำน
ให้สอดคล้องกับส ำนักงำน 
ป.ป.ช.  และเผยแพร่ผ่ำน
ช่องทำงประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ 
ของส ำนักงำน เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่

            คณะท ำงำน 
ITA ฝ่ำย บท. 

ทบทวนนโยบำย หรือมำตรกำร
กำรป้องกันกำรทุจริตของ
ส ำนักงำนปีละครั้ง และเสนอ
รำยงำนให้เลขำธิกำรฯ หรือผู้รับ
มอบอ ำนำจจำกเลขำธิกำรฯ 
พิจำรณำ 
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มาตรการที่ก าหนด กิจกรรมที่ด าเนินการ 
แผนการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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. 
ได้รับทรำบ เช่น Website  
เป็นต้น 

เผยแพรผ่่ำนทำง Website หลัก
ของส ำนักงำน กกพ. 

มำตรกำรกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตภำยใน
ส ำนักงำน (ต่อ)  

3. จัดให้มทีบทวนมำตรกำรกำร
จัดกำรเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกบักำร
ทุจริตภำยในส ำนักงำน ได้แก่  
3.1 มีช่องทำงกำรร้องเรียนและ 
ส่งหลักฐำนทีส่ะดวก เช่น ผ่ำนทำง 
Website หลักของส ำนักงำน หรือ
ร้องเรียนโดยตรงต่อเลขำธิกำรฯ 
3.2 สร้ำงควำมมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และพนักงำนของ
ส ำนักงำน ในควำมปลอดภัยและ
ผลกระทบต่ำงๆ ว่ำส ำนักงำน 
กกพ. จะด ำเนินกำรเรื่องทุจริต
อย่ำงตรงไปตรงมำ  
3.3 ประชำสัมพันธ์ระบบกำร
จัดกำรเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกบักำร
ทุจริตภำยในส ำนักงำน เพื่อให้
เจ้ำหน้ำที่ได้รับทรำบ เช่น 
Website e-mail เปน็ต้น 

            ฝ่ำย บท. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
จัดกำรเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
กำรทุจริตให้เลขำธิกำรฯ หรือ
ผู้รับมอบอ ำนำจจำกเลขำธิกำรฯ
ทรำบ และรำยงำนผลกำร
ร้องเรียนบน Website หลักของ
ส ำนักงำน กกพ. 

มำตรกำรเกี่ยวกับกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของส ำนักงำน 
กกพ. 

1. จัดประชุมเพื่อกำรจัดท ำ
แผนกำรด ำเนินงำน และ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปี 2565 ของส ำนักงำน 
กกพ. เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ในฝ่ำย
งำนต่ำง ๆ มีส่วนร่วมในกำร
จัดท ำแผนดังกล่ำว 

            ฝ่ำย ศส./ 
ฝ่ำย งบ. 

ติดตำมโดยฝ่ำย ศส.  
และฝ่ำย งบ.  

 2. เผยแพร่และประชำสัมพันธ์
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้
รับทรำบทั่วกัน ผ่ำนทำง 

            ฝ่ำย ศส./ 
ฝ่ำย งบ./ 
ฝ่ำย ทส. 

1.ติดตำมโดยฝ่ำย ศส. และฝ่ำย 
งบ. 
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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. 
Website / Intranet ของ
ส ำนักงำน 

2. อัพเดทข้อมูลบนระบบ 
Website และระบบ Intranet  

มำตรกำรกำรมีส่วนร่วมใน
กำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำย
งบประมำณและกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง 

1. เปิดเผย และเผยแพร่
งบประมำณ ข้อมูลกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง บนระบบสำรสนเทศของ
ส ำนักงำน กกพ. ในช่องทำง ดังนี้  
- ระบบ e-budgeting 
- ระบบ EIS 
- website   
เพื่อให้ผู้บริหำรของส ำนักงำน 
กกพ. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
ติดตำม และทรำบควำมคืบหน้ำ
ของกำรใช้งบประมำณ 

            ฝ่ำย ศส. / 
ฝ่ำย งบ. / 
ฝ่ำย ทส. 

1.ติดตำมโดยฝ่ำย ศส. และฝ่ำย 
งบ. 
2. อัพเดทข้อมูลบนระบบ e-
budgeting  และระบบ EIS 
รวมถึง website ของส ำนักงำน 
กกพ.  

 2. ฝ่ำยตรวจสอบภำยในมีกำร
ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณกำรเบิกจ่ำย กำร
จัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนกำร
ตรวจสอบประจ ำปีงบประมำณ 
และรำยงำนผลต่อกรรมกำร
ตรวจสอบ รวมทั้งแจ้งผลกำร
ตรวจสอบต่อผู้บริหำรและ
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขตำม
ข้อเสนอแนะ 

            ฝ่ำย ตส. รำยงำนผลต่อคณะอนุกรรมกำร
ตรวจสอบ ของส ำนักงำน กกพ.  
 
 
 
 
 
 
 

มำตรกำรกำรจัดกำรด้ำน
ทรัพยำกรบุคคล 

1. มีกำรเผยแพร่นโยบำยกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล และ
เผยแพร่หลักเกณฑ์กำร
ด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลในแต่ละเรื่อง

            ฝ่ำย บท./ 
ฝ่ำย กม. 

อัพเดทข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็น
ประจ ำและต่อเนื่อง 



22 
 

มาตรการที่ก าหนด กิจกรรมที่ด าเนินการ 
แผนการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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. 
ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรที่
เหมำะสม  

มำตรกำรกำรจัดกำรด้ำน
ทรัพยำกรบุคคล (ต่อ)  

2. พัฒนำระบบสำรสนเทศ
ทรัพยำกรบุคคล (HRIS) 
เพื่อให้มีฐำนข้อมูลมำตรฐำน 
ถูกต้อง และรองรับกำร
ด ำเนินงำนสูยุ่คดิจิทัล 

            ฝ่ำย บท./ 
ฝ่ำย ทส. 

มีกำรเสนอเรื่องต่ำงๆ โดยใช้
ข้อมูลในระบบ HRIS 

มำตรกำรกำรจัดกำรทรัพย์สิน
ของส ำนักงำน กกพ. 

1. จัดท ำ/ทบทวน ประกำศ
หลักเกณฑ์กำรขอยืม/อนุญำต
ทรัพย์สินของส ำนักงำนเพื่อไป
ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของ
ส ำนักงำน ให้มีควำมสะดวก 
รวมทั้งจัดให้มีระบบกำรก ำกับ 
ดูแล และตรวจสอบ 

            ฝ่ำย งบ. ทบทวนแนวทำงกำรปฏิบัติงำน
เกี่ยวกับกำรบริหำร กำร
ตรวจสอบ และกำรจ ำหน่ำย
พัสดุ  

2. มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
แนวทำงกำรขอยืมทรัพย์สิน
ของส ำนักงำนเพื่อไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ให้
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนทรำบ
ทั่วกัน ผ่ำนทำงช่องทำงต่ำง ๆ 
อย่ำงเหมำะสม 

            ฝ่ำย งบ./ 
ฝ่ำย ทส. 

เผยแพรผ่่ำนทำง Website / 
Intranet ของส ำนักงำน  

3. ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน มีกำร
ตรวจสอบและติดตำมกำร
จัดกำรทรัพย์สินของ
ส ำนักงำน และรำยงำนให้ผู้มี
อ ำนำจรับทรำบ และสั่งกำร
ในส่วนที่เกี่ยวข้องตำม
ช่วงเวลำ 

            ฝ่ำย ตส. และ
ฝ่ำยงำนที่
เกี่ยวข้อง 

ฝ่ำย ตส. ติดตำมกำรด ำเนินกำร
ของหน่วยรับตรวจและให้
ข้อเสนอแนะกับเลขำธิกำรฯ 
หรือผู้รับมอบหมำยจำก
เลขำธิกำรฯ ตำมมติของ
คณะกรรมกำรตรวสอบ 

 


