
 

 
การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

  



  
 
เพื่อให้การด าเนินงานของส านักงาน กกพ. และพนักงานเจ้าหน้าที่ของ ส านักงาน กกพ. ปฏิบัติงานอย่างมี

คุณธรรมและและมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ส านักงาน กกพ. จึงได้มีการทบทวน และเผยแพร่ 
นโยบายการก ากับดูและองค์การที่ดีของส านักงาน กกพ. และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตทุกมาตรการ 
เพื่อเผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน กกพ. ทั้งผู้บริหาร กกพ. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส านักงาน 
กกพ. ผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อ และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ของ ส านักงาน กกพ. และช่องทาง
สื่อสารอื่น ๆ ของส านักงาน กกพ. โดยมีนโยบาย และมาตรการที่เผยแพร่ ดังนี้  
  
 นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีของส านักงาน กกพ. 

 จัดให้มีการเผยแพร่ประกาศส านักงาน กกพ. เรื่องนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของ
ส านักงาน กกพ. พ.ศ. 2560 เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติงานตามแนวธรรมาภิบาลของ 
ส านักงาน กกพ. ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 4 ด้าน ได้แก่ (1) นโยบายด้านรัฐ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม (2) นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (3) นโยบายด้านองค์การ 
และ (4) นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 

 จัดให้มีการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติของพนักงานและลูกจา้ง ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่
ดีของส านักงาน กกพ. โดยยึดมั่นตามมาตรฐานจริยธรรมหลัก 9 ประการ และแนวทางปฏิบัติที่ดี 
8 ประการ 
 

 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
 จัดให้มีการเผยแพร่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ในเว็บไซต์ของ

ส านักงาน กกพ. เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างของส านักงาน กกพ. ได้รับทราบ 
 จัดให้มีการเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของส านักงาน 

กกพ. พ.ศ. 2558 
 จัดให้มีการเผยแพร่ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง โครงสร้างและ

การจัดหน่วยงาน อ านาจหน้าที่ วิธีการด าเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ก าชับพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน กกพ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามมาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างเคร่งครัด 

  
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

 มีการเผยแพร่นโยบายด้านผู้รับบรกิารและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การ
ที่ดีของส านักงาน กกพ. พ.ศ. 2560 ให้พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติตาม ดังนี ้

- มุ่งมั่นและสร้างจิตส านึกในการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงาน กกพ. 



- ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสมัยใหมม่าประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการให้บริการเพื่อความสะดวก 
รวดเร็วในการให้บริการทุกภาคส่วน 

- สร้างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผูร้ับบริการ และผู้มีสว่นได้ส่วนเสียผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ  

- มุ่งมั่นและสง่เสริมการแข่งขันของผูป้ระกอบการกิจการพลงังานอย่างเปน็ธรรมและเสมอภาค 
 จัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในข้ันตอนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง การ

ร่วมรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของคณะกรรมการ 
กกพ. และส านักงาน กกพ. รวมทั้งร่วมวางแผนงาน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) และคณะกรรมการพฒันา
ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าระดับต าบล (คพรต.) เพื่อร่วมด าเนินงานต่าง ๆ  กับส านักงาน กกพ. 
เช่น  

- จัดท าและเสนอแผนยุทธศาสตร์ แผนงานประจ าปี แผนการจัดสรรเงิน เพื่อใช้ในการพัฒนา
และฟื้นฟูท้องถ่ินต่อ กกพ. เพื่ออนุมัติและประกาศต่อสาธารณชน 

- ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการส ารวจผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า โดยมีการศึกษา
ตามหลักวิชาการ และรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ เพื่อเสนอขอปรับปรุงพื้นที่ที่
ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าต่อ กกพ. เพื่อพิจารณาอนุมัติพื้นที่ประกาศ 

- ส่งเสริมใหม้ีการส ารวจความต้องการของประชาชน และส ารวจผลกระทบจากการด าเนินงาน
ของโรงไฟฟ้าเป็นประจ าทุกปี เพื่อใช้ประกอบการจัดท าโครงการชุมชน 

- พิจารณาอนุมัติโครงการชุมชน เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูท้องถ่ิน 
- ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานโครงการชุมชน พร้อมรายงานผลการ

ด าเนินงานโครงการชุมชนต่อ สกพ. 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ  ในพื้นที่ประกาศ 

และเครือข่ายความร่วมมือของ คพรฟ. ในพื้นที่ประกาศอื่น ๆ 
- ด าเนินงานอื่นใดตามที่ กกพ. หรือ ส านักงาน กกพ. มอบหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ของการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และวิธีปฏิบัติที่ได้ก าหนดไว้ 

 ก าชับพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน กกพ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามมาตรการให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมอย่างเคร่งครัด 

 
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 จัดให้มีการเผยแพร่พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 จัดให้มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 จัดให้มีการเผยแพร่มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ก าชับพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน กกพ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 



 
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และมาตรการการป้องกันการรับสินบน 

 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อบังคับคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2553 โดยเน้นย้ าในส่วนของ ข้อ 5 ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ดังนี ้

- ต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
- ต้องไม่เรียกร้อง หรือรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
- ต้องไม่ก้าวก่าย ไม่แทรกแซง ไม่ชักจูง ไม่โน้มน้าว ไม่เรียกร้องให้ผู้ใดตัดสินใจ หรือกระท า

การ หรืองดเว้นการกระท าการใดๆ เพื่อก่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยการอาศัย
อ านาจหน้าที่ของตน 

- พึงมีความเป็นกลาง ไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการหาประโยชน์ใดๆ อันจะเป็น
การท าให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเกียรติยศในหน้าที่การงาน 

- พึงละเว้นการแสวงหาประโยชน์อันมิชอบ หรือเอื้อประโยชน์เพื่อตนเอง หรือผู้อื่น ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม 

- พึงละเว้นการกระท าใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
 จัดให้มีการเผยแพร่ระเบยีบคณะกรรมการก ากับกิจการพลงังาน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ

ส านักงาน กกพ. พ.ศ. 2551 โดยเน้นย้ าในหมวด 11 วินัยและการรักษาวินัย และ หมวด 12 การ
ด าเนินการทางวินัย เพื่อเน้นย้ ากระบวนการด าเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ ในการด าเนินการ
เพื่อป้องกันการทุจริต 

 จัดให้มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต ของส านักงาน กกพ. เผยแพร่ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ 

 ก าชับพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน กกพ. ให้ปฏิบัติตามมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต และมาตรการการป้องกันการรับสินบนอย่างเคร่งครัด 

 
 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 จัดให้มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 จัดให้มีคู่มือและมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อนส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

(ส านักงาน กกพ.) 
 จัดให้มีการเผยแพร่มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

ส่วนรวม 
 จัดให้มีการเผยแพร่คู่มือและมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อนส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ

พลังงาน (ส านักงาน กกพ.)  
 ก าชับพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน กกพ. ให้ปฏิบัติตามมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการ

ทุจริต และมาตรการการป้องกันการรับสินบนอย่างเคร่งครัด 



 
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

 จัดให้มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
 จัดให้มีการเผยแพร่มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
 ก าชับพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน กกพ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามมาตรการการใช้

ดุลยพินิจอย่างเคร่งครัด 
 

 นอกเหนือจากการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ส านักงาน กกพ. ยังมีการด าเนินการจัดท าแผนงาน
ตามมาตรการต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงในประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข หรือพัฒนาให้ดีข้ึน 
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563 
โดยมีผลการด าเนินการที่ได้ด าเนินการแล้ว ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ การก ากับติดตาม และการรายงานผล ดังรายละเอียด 
ต่อไปนี ้

 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงาน กกพ. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของส านักงาน กกพ. ได้ 
ก าหนดมาตรการ และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในมาตรการตามแผนงานที่ได้ก าหนด  โดยสามารถสรุปผลการ
ด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามมาตรการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 ดังต่อไปนี้ 

 
 

 

ล าดับ 
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

เวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผลการก ากับติดตาม ข้อเสนอแนะ 

1 จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน โดยมีการ
จัดท าคู่มือผัง
กระบวนงานและ
ระเบียบปฏิบัติระบบ
คุณภาพ ตาม
มาตรฐาน ISO 
9001:2015 

ต.ค. 63 - 
ก.ย.64 

– มีการจัดท าคู่มือผังกระบวนงานและ
ระเบียบปฏิบัติระบบคุณภาพ  
ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 

ทุกฝ่าย/ 
ฝ่าย ศส. 

– ได้จัดท าคู่มือผัง
กระบวนงานและ
ระเบียบปฏิบัติ
ระบบคุณภาพตาม
มาตรฐาน  
ISO 9001:2015 
และได้รับอนุมัติ
จากเลขาธิการ
ส านักงานกกพ. ให้
ใช้คู่มือฯ  
 

 

สรุปผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงาน กกพ. ตามมาตรการต่าง ๆ 
ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

ผลการด าเนินการตามมาตรการดา้นการปฏิบัติงาน  
 



ล าดับ 
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

เวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผลการก ากับติดตาม ข้อเสนอแนะ 

  – มีการเผยแพร่คู่มือ 
ผังกระบวนงานและระเบียบปฏิบัติ ระบบ
คุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 
บนเว็บไซต์ของส านักงาน กกพ. เพื่อให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
รับทราบ 
ที่มาของข้อมูล :  

www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Doc
ument/คู่มือผังกระบวนงานและระเบียบ
ปฏิบัติ.pdf 
 

 

 – มีการเผยแพร่บน
เว็บไซต์ ของ
ส านักงาน กกพ.  
 
 

 

2. 
 

การจัดท าระเบียบ 
กกพ. ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรม
ของผู้ปฏิบัติงาน
ส านักงาน กกพ. พ.ศ. 
.... 
 

ต.ค. 63. - 
ก.ย. 64 

ได้ยกร่างระเบียบฯ เรียบร้อยแล้ว มีการน า
ร่างระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานส านักงาน กกพ. รับฟังความ
คิดเห็นจากพนักงานและผู้ที่เก่ียวข้อง เม่ือ
วันที่ 25 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2564  

ฝ่าย บท. ปัจจุบันได้รับความ
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
มาตรฐานทาง
จริยธรรมแล้ว โดย
ให้ด าเนินการตาม
ความเห็นก่อนออก
ประกาศ โดย
ส านักงาน กกพ. จะ
น าเสนอ กกพ. 
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อน
ประกาศบังคับใช้
และประชาสัมพันธ์
ต่อไป 
 

 

 
 
 

 

ล าดับ 
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

เวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผลการก ากับติดตาม 

ข้อเสนอแนะ 

1 จัดท าคู่มือ
การให้บริการ 
ได้แก่ คู่มือ
การขอรับใน

ต.ค. 63 –  
ม.ค.64 

- จัดท าคู่มือการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า และจ าหน่ายไฟฟ้าคู่มือการ
ขอรับเงินสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตาม
มาตรา 97(4) 

ฝ่าย ยฟ.  
ฝ่าย อพ.  
ฝ่าย สค.  
ฝ่าย อก. 

เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ส านักงาน กกพ. 
 

 

ผลการด าเนินการตามมาตรการดา้นการให้บริการ 
 

http://gg.gg/uknzw
http://gg.gg/uknzw
http://gg.gg/uknzw


ล าดับ 
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

เวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผลการก ากับติดตาม 

ข้อเสนอแนะ 

อนุญาต คู่มือ
การขอรับเงิน
สนับสนุน
เงินกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า
ตามมาตรา 
97(4) 

- มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
- ที่มาของข้อมูลคู่มือการขอรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการไฟฟ้าระบบจ าหน่ายไฟฟ้า และจ าหน่ายไฟฟ้า :  
http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Docu
ment/คู่มือการขอรับใบอนุญาต_รวม.pdf 
- ที่มาของข้อมูลคู่มือการขอรับเงินสนับสนุน

เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(4) : 
https://pdfweb.erc.or.th/eFundPortalV2/Uploa
d/Document/97_4/Manual%20final.pdf 
 

2 ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ตาม
อ านาจหน้าที่ 
และภารกิจ
ของหน่วยงาน 
และระบบการ
ระบบการ
ให้บริการใน
ขั้นตอนต่าง ๆ 
ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ 

ต.ค. 63 - 
ก.ย.64 

มีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
อ านาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน และระบบการ
ให้บริการในขั้นตอนต่าง ๆ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ 
รวมทั้งเว็บไซต์หลัก 
ที่มาของข้อมูล :  
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/N
ews.aspx?Type=1&CatId=1&muid=36&prid=21 
 

ฝ่าย ศส. มีการประชาสัมพันธ์
งานต่าง ๆ ของ 
ส านักงาน กกพ. 
เผยแพร่เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
รับทราบ โดยเฉพาะ
การด าเนินงานของ
ส านักงานที่
ด าเนินการเพื่อ
ประโยชน์ต่อสังคม 
 
 

 

3 ปรับปรุง 
website ของ
ส านักงาน 
กกพ.และ
จัดท าข้อมูล
ให้เป็น
ปัจจุบัน 

ต.ค. 63 - 
ก.ย.64 

มีการปรับปรุง website ของส านักงาน กกพ. และ
จัดท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

ฝ่าย ทส. 
 

ได้ด าเนินการปรับปรุง
ข้อมูลที่เก่ียวกับ
ส านักงาน กกพ. ให้
เป็นปัจจุบัน 

 

4 ปรับปรุง/
อัพเดทข้อมูล
ช่องทาง
สื่อสารทาง
สังคม  
(Social 
Network) 
เช่น 

ต.ค. 63 - 
ก.ย.64  

มีการปรับปรุง/อัพเดทข้อมูลช่องทางสื่อสารในปัจจุบัน 
เช่น Facebook twitter 

ฝ่าย ศส. ได้ด าเนินการปรับปรุง
ข้อมูลที่เก่ียวกับ
ส านักงาน กกพ. ให้
เป็นปัจจุบัน 

 

http://gg.gg/uko0s
http://gg.gg/uko0s
https://pdfweb.erc.or.th/eFundPortalV2/Upload/Document/97_4/Manual%20final.pdf
https://pdfweb.erc.or.th/eFundPortalV2/Upload/Document/97_4/Manual%20final.pdf
https://pdfweb.erc.or.th/eFundPortalV2/Upload/Document/97_4/Manual%20final.pdf
https://pdfweb.erc.or.th/eFundPortalV2/Upload/Document/97_4/Manual%20final.pdf
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/News.aspx?Type=1&CatId=1&muid=36&prid=21
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/News.aspx?Type=1&CatId=1&muid=36&prid=21


ล าดับ 
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

เวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผลการก ากับติดตาม 

ข้อเสนอแนะ 

Facebook 
twitter ให้
ข้อมูลเป็น
ปัจจุบัน  

5 ระบบ E-
Service เพื่อ
อ านวยความ
สะดวกแก่ผู้
ขอรับบริการ 

ต.ค. 63 - 
ก.ย.64  

- มีระบบ E-Service เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้
ขอรับบริการ  

ฝ่าย อพ. มีระบบ E-Service 
ให้บริการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 

   - มีระบบการรายงานสรุปผลในรูปแบบ Dash Board  
แสดงผลจ านวนผู้เข้าใช้บริการ โดยผู้บริหารสามารถ
เข้าไปติดตามและก ากับผลในระบบได้ 

ฝ่าย ทส. มีระบบรายงานใน
รูปแบบ EIS MIS 

 

 
 
 

ล าดับ 
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

เวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผลการก ากับติดตาม ข้อเสนอแนะ 

1 จัดสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการเพื่อ
สร้างมาตรการ
ด าเนินการเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน 

เม.ย. 64 มีการจัดสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง
มาตรการด าเนินการ
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปรง่ใส 
ในการด าเนินงาน เม่ือ
วันที่ 2 เมษายน 2564 

ฝ่าย บท. ได้จัดท ารายงานสรุปผล
การด าเนินงานเสนอต่อ
คณะท างานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและ
ความโปร่งใสในการท างาน
ของส านักงาน กกพ. 

 

2 จัดอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในเพื่อประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสการ
ด าเนินงานของ
ส านักงาน กกพ.   

- พ.ค. 64 วางแผนจะจัดอบรม
ให้ความรู้ความเข้าใจ
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในเพื่อประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสการท างาน 
แก่พนักงานในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 
2564 

ฝ่าย บท. อยู่ระหว่างการด าเนินการ  

3 สร้างวัฒนธรรม
องค์กร และสร้าง
จิตส านึกให้
เจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน มี

ต.ค. 63 - ก.ย. 
64 

- จัดส่งพนักงานเก่ียวกับ
การจัดซ้ือจัดจ้าง 

- จัดส่งพนักงานอบรม
เก่ียวกับด้านการเงิน
การคลังการจัดท า

ฝ่าย บท. ได้จัดท ารายงานสรุปผล
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 เสนอผู้บริหาร 

 

ผลการด าเนินการตามมาตรการดา้นสร้างวัฒนธรรมองค์กรและจิตส านึก 
 



ล าดับ 
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

เวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผลการก ากับติดตาม ข้อเสนอแนะ 

จิตส านึกปฏิบัติงาน
ด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริต ปฏิบัติงาน
ด้วยความโปร่งใส 
เป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล โดย
จัดส่งพนักงาน
อบรมภายนอกใน
ประเทศที่เก่ียวข้อง
กับการป้องกันการ
ทุจริต  

งบประมาณ  
การเบิกจ่าย  
วินัยการคลัง 

- จัดส่งพนักงานอบรม
เก่ียวกับกฏหมายปก
ครอบกฏหมายมหาชน 

- จัดส่งพนักงานอบรม
เก่ียวกับกฎหมาย 
เก่ียวกับการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 
เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานอยู่ใน
ภาคผนวก* 

 
 
 

ล าดับ กิจกรรมที่ด าเนนิการ 
เวลา

ด าเนินก
าร 

ผลการด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

ผลการ 
ก ากับติดตาม 

ข้อเสนอ 
แนะ 

1 ผู้บริหารสูงสุดของส านักงาน
ให้ความส าคัญกับการต่อต้าน
การทุจริต โดยการประกาศ
เจตจ านงสุจริต และประพฤติ
ตนเป็นต้นแบบ (Role 
Model) ด้านการต่อต้านการ
ทุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่
ส านักงาน ได้แก่ 

     

 1.1 ประกาศเจตจ านงสุจริตให้
พนักงานทราบผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น website และ 
ระบบ Intranet ของ
ส านักงาน กกพ. 

ต.ค. 63  
- ก.ย. 
64 

มีการเผยแพร่การประกาศเจตจ านง
สุจริต ของเลขาธิการฯ ให้พนักงาน
ทราบผ่านทาง website และ ระบบ 
Intranet ของส านักงาน กกพ. 
ที่มาของข้อมูล : 
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/
Front/StaticPage/StaticPage.aspx
?p=345&Tag=เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร&muid=2&prid=20313 
 

ฝ่าย บท.  
ฝ่าย ทส. 

ได้แสดงบน website และ 
ระบบ Intranet ของ
ส านักงาน กกพ. 
 

 

ผลการด าเนินการตามมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในส านักงาน 
 

https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/StaticPage/StaticPage.aspx?p=345&Tag=เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร&muid=2&prid=20313
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/StaticPage/StaticPage.aspx?p=345&Tag=เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร&muid=2&prid=20313
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/StaticPage/StaticPage.aspx?p=345&Tag=เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร&muid=2&prid=20313
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/StaticPage/StaticPage.aspx?p=345&Tag=เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร&muid=2&prid=20313


ล าดับ กิจกรรมที่ด าเนนิการ 
เวลา

ด าเนินก
าร 

ผลการด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

ผลการ 
ก ากับติดตาม 

ข้อเสนอ 
แนะ 

 1.2 การจัดสื่อเรื่องการท างาน
ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและ
ความโปร่งใสในหน่วยงาน 
เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ 

ต.ค. 63 
- ก.ย. 
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จัดท าสื่อสัมภาษณ์พิเศษประธานและ
เลขาธิการส านักงาน กกพ. เรื่อง การ
ท างานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและ
ความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ที่มาของข้อมูล : 
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/
Front/StaticPage/StaticPage.aspx
?p=355&Tag=VDO%20สัมภาษณ์
พิเศษประธาน%20กกพ.%20และ
เลขาธิการส านักงาน%20
กกพ.&muid=36&prid=169 
 
 

ฝ่าย บท. 
ฝ่าย ศส. 
ฝ่าย ทส. 

ได้แสดงบน website ของ
ส านักงาน กกพ. 

 

 1.3 แต่งตัง้คณะท างาน
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และความโปร่งใสในการ
ท างานของส านักงาน กกพ. 
เพื่อส่งเสิรมและตดิตามการ
ด าเนินงานด้านการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
ส านักงาน กกพ.  

ก.พ. – 
ก.ย. 64 

มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความ
โปร่งใสในการท างานของส านักงาน 
กกพ.ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 
เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานของ
ส านักงาน กกพ. ให้มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
ดีขึ้น 

ฝ่าย บท. / 
ฝ่าย ศส. / 
ฝ่าย ทส. 

คณะท างานฯ ได้จัดการ
ประชุมเม่ือวันที่ กกพ. เม่ือ
วันที่ 11 มีนาคม และ2 
เมษายน 2564 

 

2 จัดให้มีการทบทวนนโยบาย 
และจัดท าแผนหรือมาตรการ 
การป้องกันการทุจริตของ
ส านักงานให้สอดคล้องกับ
ส านักงาน ป.ป.ช. และ
เผยแพร่ผ่านช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ ของ
ส านักงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ได้รับทราบ เช่น Website 
เป็นต้น 

เม.ย. – 
ก.ย.64  

จัดให้มีการทบทวนนโยบายหรือ
มาตรการการป้องกันการทุจริตของ
ส านักงาน และเผยแพร่บน Website 
ของส านักงาน กกพ. แล้ว 
ที่มาของข้อมูล :  
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/
Front/StaticPage/StaticPage.aspx
?p=355&Tag=VDO%20สัมภาษณ์
พิเศษประธาน%20กกพ.%20และ
เลขาธิการส านักงาน%20
กกพ.&muid=36&prid=169 

คณะท างาน 
ITA 

ฝ่าย บท. 

น าเสนอผู้บริหาร และมีการ
เผยแพร่บน website ของ
ส านักงาน กกพ. 

 

4 จัดท าแผนงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของ
ส านักงาน และเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
ของส านักงาน เพื่อให้

ต.ค. 63 
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จัดให้มีการจัดท าแผนงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ส านักงาน กกพ. และเผยแพร่บน 
Website ของส านักงาน กกพ. แล้ว 

ฝ่าย บท. 
ฝ่าย ตส. 

น าเสนอผู้บริหาร และมีการ
เผยแพร่บน website ของ
ส านักงาน กกพ. 

 

https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/StaticPage/StaticPage.aspx?p=355&Tag=VDO%20สัมภาษณ์พิเศษประธาน%20กกพ.%20และเลขาธิการสำนักงาน%20กกพ.&muid=36&prid=169
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/StaticPage/StaticPage.aspx?p=355&Tag=VDO%20สัมภาษณ์พิเศษประธาน%20กกพ.%20และเลขาธิการสำนักงาน%20กกพ.&muid=36&prid=169
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/StaticPage/StaticPage.aspx?p=355&Tag=VDO%20สัมภาษณ์พิเศษประธาน%20กกพ.%20และเลขาธิการสำนักงาน%20กกพ.&muid=36&prid=169
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/StaticPage/StaticPage.aspx?p=355&Tag=VDO%20สัมภาษณ์พิเศษประธาน%20กกพ.%20และเลขาธิการสำนักงาน%20กกพ.&muid=36&prid=169
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/StaticPage/StaticPage.aspx?p=355&Tag=VDO%20สัมภาษณ์พิเศษประธาน%20กกพ.%20และเลขาธิการสำนักงาน%20กกพ.&muid=36&prid=169
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/StaticPage/StaticPage.aspx?p=355&Tag=VDO%20สัมภาษณ์พิเศษประธาน%20กกพ.%20และเลขาธิการสำนักงาน%20กกพ.&muid=36&prid=169
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/StaticPage/StaticPage.aspx?p=355&Tag=VDO%20สัมภาษณ์พิเศษประธาน%20กกพ.%20และเลขาธิการสำนักงาน%20กกพ.&muid=36&prid=169
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/StaticPage/StaticPage.aspx?p=355&Tag=VDO%20สัมภาษณ์พิเศษประธาน%20กกพ.%20และเลขาธิการสำนักงาน%20กกพ.&muid=36&prid=169
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/StaticPage/StaticPage.aspx?p=355&Tag=VDO%20สัมภาษณ์พิเศษประธาน%20กกพ.%20และเลขาธิการสำนักงาน%20กกพ.&muid=36&prid=169
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/StaticPage/StaticPage.aspx?p=355&Tag=VDO%20สัมภาษณ์พิเศษประธาน%20กกพ.%20และเลขาธิการสำนักงาน%20กกพ.&muid=36&prid=169
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/StaticPage/StaticPage.aspx?p=355&Tag=VDO%20สัมภาษณ์พิเศษประธาน%20กกพ.%20และเลขาธิการสำนักงาน%20กกพ.&muid=36&prid=169
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/StaticPage/StaticPage.aspx?p=355&Tag=VDO%20สัมภาษณ์พิเศษประธาน%20กกพ.%20และเลขาธิการสำนักงาน%20กกพ.&muid=36&prid=169


ล าดับ กิจกรรมที่ด าเนนิการ 
เวลา

ด าเนินก
าร 

ผลการด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

ผลการ 
ก ากับติดตาม 

ข้อเสนอ 
แนะ 

เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอกได้รับทราบ เช่น 
Website  
เป็นต้น 

5 จัดให้มีระบบการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต
ภายในส านักงาน ได้แก่  
5.1 มีช่องทางการร้องเรียน
และส่งหลักฐานที่สะดวกและ
หลากหลาย ผ่านทาง 
Website กล่องรับฟัง
ความเห็น  
5.2 สร้างความม่ันใจแก่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และพนักงานของ
ส านักงาน ในความปลอดภัย
และผลกระทบต่างๆ ว่า
ส านักงาน กกพ. จะด าเนินการ
เรื่องทุจริตอย่างตรงไปตรงมา  
5.3 ประชาสัมพันธ์ระบบการ
จัดการเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับ
การทุจริตภายในส านักงาน 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ 
เช่น Website E-mail เป็นต้น 
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- มีการเผยแพร่ช่องทางในการ
ร้องเรียนการทุจริตให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รับทราบ ผ่านช่องทาง 
ต่าง ๆ ของส านักงาน กกพ. 
ที่มาของข้อมูล :  
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/
Front/ContactUs/ContactHR.asp
x?p=324&muid=37&prid=20271 
- มีการสรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตประจ าปี 2563 
และเผยแพร่บน Website ของ
ส านักงาน กกพ. แล้ว 
ที่มาของข้อมูล :  
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/
Front/StaticPage/StaticPage.aspx
?p=323&Tag=สถิติเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต&muid=37&prid=20271 

ฝ่าย บท. น าเสนอผู้บริหาร และมีการ
เผยแพร่บน website ของ
ส านักงาน กกพ. 

 

 
 

 
 

ล าดับ 
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

เวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

ผลการก ากับ
ติดตาม 

ข้อเสนอ
แนะ 

1 จัดประชุมเพื่อ
การจัดท า
แผนการ
ด าเนินงาน 
และแผนการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ

เม.ย. 63 – 
ก.ค. 64 

1. มีการจัดประชุมหารือ 3 สายงานหลัก ประกอบด้วย       
1.1 สายก ากับและตรวจสอบกิจการพลังงาน  
1.2 สายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและภูมิภาค  
1.3 สายกฎหมายและบริหารงานองค์กร  
ระหว่างวันที่ 16-22 ก.พ.64 2. มีการจัดประชุม Ex-com. 
เพื่อจัดท าแผนการด าเนินงาน และแผนการใช้งบประมาณ  
เม่ือวันที่ 5 เม.ย. 64 

ฝ่าย ศส. 
ฝ่าย งบ. 

เม่ือจัดประชุม
หารือเรียบร้อย 
น าเสนอต่อ
ผู้บริหารเพื่อ
พิจารณา 

 

ผลการด าเนินการตามมาตรการเกีย่วกับการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงาน กกพ. 
 
 

https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/ContactUs/ContactHR.aspx?p=324&muid=37&prid=20271
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/ContactUs/ContactHR.aspx?p=324&muid=37&prid=20271
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/ContactUs/ContactHR.aspx?p=324&muid=37&prid=20271
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/StaticPage/StaticPage.aspx?p=323&Tag=สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต&muid=37&prid=20271
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/StaticPage/StaticPage.aspx?p=323&Tag=สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต&muid=37&prid=20271
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/StaticPage/StaticPage.aspx?p=323&Tag=สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต&muid=37&prid=20271
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/StaticPage/StaticPage.aspx?p=323&Tag=สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต&muid=37&prid=20271


ล าดับ 
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

เวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

ผลการก ากับ
ติดตาม 

ข้อเสนอ
แนะ 

ประจ าปี 
2565 ของ
ส านักงาน 
กกพ. เพื่อให้
ฝ่ายงานมีส่วน
ร่วมในการ
จัดท าแผน
ดังกล่าว 

3. ได้จัดท าหนังสือเพื่อแจ้งฝ่ายงานต่าง ๆ ในการจัดท า
งบประมาณประจ าปี ได้มีหนังสือ ที่ สกพ 5509/ว0050 ลง
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 
4. อยู่ระหว่างการด าเนินการในการติดตามการจัดท าค าขอตั้ง
งบประมาณประจ าปี 2565 

2 เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์
แผนการใช้
จ่าย
งบประมาณให้
รับทราบทั่ว
กัน ผ่านทาง 
Website / 
Intranet ของ
ส านักงาน 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

1. เลขาธิการส านักงาน กกพ. ได้ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการด้าน
การก ากับกิจการพลังงานระยะที่ 4 (พ.ศ. 25563 – 2565) 
และแผนด าเนินงานงบประมาณรายจ่าย และประมาณการ
รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เม่ือวันที่ 9 ธ.ค.
2563 
2. หนังสือเวียนเพื่อให้ฝ่ายงานต่าง ๆ รับทราบการได้รับ
อนุมัติงบประมาณประจ าปี และการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2564 แผนการใช้จ่ายเงิน รวมถึงการเร่งรัด
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 2564  
4. แจ้งหนังสือเวียนเล่มแผนปฏิบัติการด้านการก ากับกิจการ
พลังงานระยะ 
ที่ 4 (พ.ศ. 25563 – 2565) และแผนด าเนินงาน งบประมาณ
รายจ่าย และประมาณการรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ให้แก่ฝ่ายงานต่าง ๆ 
4. ติดตาม ถ่ายทอด และรายงานความก้าวหน้าต่อ
คณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ 
5. จัดให้มีการอัพเดทข้อมูลบนช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ได้แก่ 
website ของส านักงาน กกพ. และระบบ Intranet 
ทีjมาของข้อมูล :  
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/
แผนใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี/แผนใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี%202564.pdf 
 

ฝ่าย ศส. 
ฝ่าย งบ. 
ฝ่าย ทส. 

ทุกฝ่ายงานได้
รับทราบแผน
แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณ
ประจ าปี การ
ติดตามการ
ด าเนินงานและ
การใช้จ่าย
งบประมาณของ
ส านักงานปี 
2564 
และมีการ
เผยแพร่ข้อมูล
ผ่านทาง 
Website / 
Intranet ของ
ส านักงาน 

 

 
 
 
 
 

http://gg.gg/uko1l
http://gg.gg/uko1l
http://gg.gg/uko1l
http://gg.gg/uko1l


 
 
 

ล าดับ กิจกรรมที่ด าเนนิการ 
เวลา

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ผลการก ากับ
ติดตาม 

ข้อเสนอแนะ 

1 เปิดเผยและเผยแพร่
งบประมาณข้อมูลการ
จัดซ้ือจัดจ้าง บนระบบ
สารสนเทศของส านักงาน 
กกพ. ในช่องทาง ดังน้ี  
- ระบบ e-budgeting 
- ระบบ EIS 
- website   
เพื่อให้พนักงาน และ
ผู้บริหารของส านักงาน 
กกพ. ติดตาม และทราบ
ความคืบหน้าของการใช้
งบประมาณ 

ต.ค. 63  – 
ก.ย. 64 

มีการอัพเดทข้อมูลบน
ระบบ e-budgeting  
ระบบ EIS และ Website 
ของส านักงาน กกพ. 
 
 

ฝ่าย ศส.  
ฝ่าย งบ.  
ฝ่าย ทส. 

มีการเผยแพร่
ข้อมูลผ่านทาง 
Website / 
Intranet ของ
ส านักงาน 

 

2 ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณการเบิกจ่าย 
การจัดซ้ือจัดจ้างตาม
แผนการตรวจสอบ
ประจ าปีงบประมาณ และ
รายงานผลต่อกรรมการ
ตรวจสอบ รวมทั้งแจ้งผล
การตรวจสอบต่อผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
เพื่อด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

ต.ค. 63  – 
ก.ย. 64 

มีแผนการตรวจสอบ ที่
ได้รับจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ กกพ.  

ฝ่าย ตส. สรุปผลการ
ตรวจสอบ
เสนอต่อ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินการตามมาตรการการมสี่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 



 
 
 

ล าดับ กิจกรรมที่ด าเนนิการ 
เวลา

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ผลการก ากับติดตาม ข้อเสนอแนะ 

1 มีการเผยแพร่นโยบาย
การบริหารทรัพยากร
บุคคล และเผยแพร่
หลักเกณฑ์การด าเนินการ
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลในแต่ละเรื่องให้
เจ้าหน้าที่รับทราบ 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

ด าเนินการจัดท านโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และเผยแพร่หลักเกณฑ์
การด าเนินการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลในแต่ละเรื่องให้เจ้าหน้าที่รับทราบ 
 
 

ฝ่าย บท. 
ฝ่าย กม. 

มีการเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านทาง Website / 
Intranet ของ
ส านักงาน 

 

2 พัฒนาระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล (HRIS) 
เพื่อให้มีข้อมูลมาตรฐาน
ถูกต้อง รองรับการ
ด าเนินงานสู่ยุคดิจิทัล 

พ.ค. – 
ก.ย. 64 

มีการใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
(HRIS) เพื่อช่วยงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

ฝ่าย บท. 
ฝ่าย ทส. 

ใช้ระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล 
(HRIS) เพื่อช่วยใน
การบริหารข้อมูล 
และสามารถจัดท า
สรุปผลให้ผู้บริหาร
สามารถเรียกข้อมูล
ได้ทางระบบ  

 

 
 

 

 

 

 

ล าดับ กิจกรรมที่ด าเนนิการ 
เวลา

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ผลการก ากับ
ติดตาม 

ข้อเสนอแนะ 

1 ทบทวนแนวทางการ
ขอยืมอนุญาต
ทรัพย์สินของ
ส านักงานเพื่อไปใช้ใน
การปฏิบัติงานของ
ส านักงาน ให้มีความ
สะดวก รวมทั้งจัดให้มี
ระบบการก ากับ ดูแล 
และตรวจสอบ 

พ.ค. – ก.ย. 
64 

มีการทบทวนแนวทางการ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการ
บริหาร การตรวจสอบ และ
การจ าหน่ายพัสดุ 

ฝ่าย งบ. เผยแพร่ข้อมูล
ผ่านทาง 
Website / 
Intranet ของ
ส านักงาน 

 

ผลการด าเนินการตามมาตรการการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล 
 
 

สรุปผลการด าเนินการตามมาตรการการจัดการทรัพยส์ินของส านักงาน กกพ. 
(ร่างตัวชี้วัดท่ี 4) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ กิจกรรมที่ด าเนนิการ 
เวลา

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ผลการก ากับ
ติดตาม 

ข้อเสนอแนะ 

2 มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แนว
ทางการขอยืม
ทรัพย์สินของ
ส านักงานเพื่อไปใช้ใน
การปฏิบัติงานของ
ส านักงาน ให้เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานทราบทั่ว
กัน ผ่านทางช่องทาง
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

มิ.ย. - ก.ย. 
64 

เผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง 
Website / Intranet ของ
ส านักงาน 

ฝ่าย งบ./ 
ฝ่าย ทส. 

  

3 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
มีการตรวจสอบและ
ติดตามการจัดการ
ทรัพย์สินของ
ส านักงาน และ
รายงานให้ผู้มีอ านาจ
รับทราบ และสั่งการ
ในส่วนที่เก่ียวข้องตาม
ช่วงเวลา 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

ฝ่าย ตส. ด าเนินการตาม
แผนงานตรวจสอบ และมีการ
น าเสนอผลต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ กกพ.  

ฝ่าย ตส. และ
ฝ่ายงานที่
เก่ียวข้อง 

ฝ่าย ตส. ติดตาม
การด าเนินการ
ของหน่วยรับ
ตรวจและให้
ข้อเสนอแนะกับ
เลขาธิการฯ หรือ
ผู้รับมอบหมาย
จากเลขาธิการฯ 
ตามมติของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 



ภาคผนวก 1  
รายละเอียดของการจัดส่งพนักงานไปอบรมภายนอก 

 ส านักงาน กกพ. มีการจัดส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ภายนอกส านักงาน โดยเป็นหลักสูตรที่
เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมการด าเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ดังนี้ 

1. หลักสูตรการอบรมท่ีพนักงานได้เข้าร่วมแล้ว ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 
ล าดบั ชื่อหลักสตูร หน่วยงาน/สถานทีจ่ดั วันที่อบรม 

ผู้อบรม 
(คน) 

งบประมาณ 

1 การพัฒนาทักษาการปฏิบัติงานด้านการเงิน
การคลังการเบิกจ่ายเงินจากคลังส าหรับ
บุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1 

ส านักงานบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร/โรงแรม
รอยัล ริเวอร์ บางพลัด 
กรุงเทพฯ 

27 - 28 พฤศจิกายน 63   1 3,900.00 

2 การจัดท า TOR ทีด่ีและถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1  

ส านักงานบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร/โรงแรม
รอยัล ริเวอร์ บางพลัด 
กรุงเทพฯ 

7 - 8 พฤศจิกายน 63 2 7,800.00 

3 การจัดท า TOR ทีด่ีและถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่น 2 
 

ส านักงานบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร/โรงแรม
รอยัล ริเวอร์ บางพลัด 
กรุงเทพฯ 

13 - 14 กุมภาพันธ์ 64 7 27,300.00 

4 แนวทางในการบริหารสัญญาและการตรวจรับ
พัสดุให้ถูกต้องและเป็นธรรมกับคู่สัญญา ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1 

ส านักงานบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร/โรงแรม
รอยัล ริเวอร์ บางพลัด 
กรุงเทพฯ 

19 - 20 ธันวาคม 63 2 7,800.00 

5 เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการก าหนดและ
เปิดเผยราคากลางพัสดุและราคางานก่อสร้าง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 1 

ส านักงานบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร/โรงแรม
รอยัล ริเวอร์ บางพลัด 
กรุงเทพฯ 

24 - 25 ธันวาคม 63 2 7,800.00 

6 ประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดี
ปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 3 

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิต
นบริหารศาสตร์ 

มกราคม -สิงหาคม 64 
(วันเสาร์ -   วันอาทติย)์ 

2 120,000.00 

7 การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการแนวทางการเปิดเผยราคากลาง
และการบริหารสัญญา รุ่นที่ 2  

ส านักงานบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร/โรงแรม
รอยัล ริเวอร์ บางพลัด 
กรุงเทพฯ 

23 - 24 มกราคม 64   1 3,900.00 

8 นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง 
(บงส.) รุ่นที ่8 

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการ
คลังและบัญชีภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลาง 

21 มกราคม 64  
เป็นต้นไป 

1 200,000.00 

9 การสาธิตเทคนคิการปฏิบัติงานบนระบบ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
การจัดท าขอบเขตของงาน (TOR) การจัดท า
ราคากลางของทางราชการ และ หน้าที่
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. การ

ส านักงานบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร/โรงแรม
รอยัล ริเวอร์ บางพลัด 
กรุงเทพฯ 

6 - 7 กุมภาพันธ์ 64 2 7,800.00 



ล าดับ ชื่อหลักสตูร หน่วยงาน/สถานทีจ่ดั วันที่อบรม 
ผู้อบรม 
(คน) 

งบประมาณ 

จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 รุ่นที่ 1 

10 เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการก าหนดและ
เปิดเผยราคากลางพัสดุและราคางานก่อสร้าง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 2 

ส านักงานบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร/โรงแรม
รอยัล ริเวอร์ บางพลัด 
กรุงเทพฯ 

18 - 19 กุมภาพันธ์ 
2564 

2 7,800.00 

11 กฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต รุ่นที่ 1 

สภาทนายความในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

27 - 28 กุมภาพันธ์ 
2564 

1 4,000.00 

12 แนวทางในการบริหารสัญญาและการตรวจรับ
พัสดุให้ถูกต้องและเป็นธรรมกับคู่สัญญา ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2 

ส านักงานบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร/โรงแรม
รอยัล ริเวอร์ บางพลัด 
กรุงเทพฯ 

20 - 21 มีนาคม 2564 3 11,700.00 

13 การบังคับคดีส าหรับเจ้าพนักงานบังคับทาง
ปกครอง รุ่นที่ 2  

สถาบันพัฒนาการบังคับคดี/
โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท 
กรุงเทพฯ 

15 - 26 มีนาคม 2564 3 33,000.00 

14 วินัยการเงินการคลังและเทคนิคการเบิก
จ่ายเงินเพ่ือป้องกันความผิดละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ส าหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 2 

ส านักงานบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร/โรงแรม
รอยัล ริเวอร์ บางพลัด 
กรุงเทพฯ 

26 - 27 มีนาคม 2564 2 7,800.00 

 

  



2. แผนการเข้าอบรมของพนักงานท่ีจะด าเนินการ ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน – 30 กันยายน 2564 
ล าดบั ชื่อหลักสตูร หน่วยงาน/สถานทีจ่ดั วันที่อบรม 

ผู้อบรม 
(คน) 

งบประมาณ 

15 
 

เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการก าหนดและเปิดเผย
ราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ รุ่นที่ 3 

ส านักงานบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร /โรงแรม
เจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 

1 - 2 เมษายน 2564 6 23,400.00 

16 เจาะลึกประเด็นและแนวทางปฏิบัติการจัดจ้าง การ
ท าสัญญาและการบริหารสัญญางานก่อสร้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 3 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา/โรงแรมทวินโลตัส 
นครศรีธรรมราช 

8 - 9 เมษายน 2564 2 7,800.00 

17 หลักเกณฑ์วิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สิน หนี้สินของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้กับผู้บังคับบัญชาหน่วยงานตาม 
พ.ร.บ. ป.ป.ช. และหลักเกณฑ์ข้อทักท้วงข้อสังเกตใน
การจัดซ้ือจัดจ้างของ สตง. รุ่นที่ 1 

ส านักงานบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร/โรงแรม
รอยัล ริเวอร์ บางพลัด 
กรุงเทพฯ 

8 - 9 เมษายน 2564 2 7,800.00 

18 การบังคับคดีส าหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง 
รุ่นที่ 3 

สถาบันพัฒนาการบังคับคดี/
โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท 
กรุงเทพฯ 

19 - 30 เมษายน 
2564 

2 22,000.00 

19 ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 50 คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และ
ส านักงานศาลปกครอง/คณะ
นิติศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 

26 เมษายน - 10 
กรกฎาคม 2564 
(อบรมวันจันทร์ - วัน
ศุกร์ เวลา 17.30 - 
20.30 น. และวัน
เสาร์ เวลา 09.00 - 
16.00 น. 

2 56,000.00 

20 ข้อพึงระวังในการจัดซ้ือจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และเทคนิคการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ของ
กรมบัญชีกลาง รุ่นที่ 4 

ส านักงานบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร/โรงแรม
รอยัล ริเวอร์ บางพลัด 
กรุงเทพฯ 

15 - 16 พฤษภาคม 
2564 

1 3,900.00 

21 เจาะลึกประเด็นและแนวทางปฏิบัติการ   จัดจ้าง 
การท าสัญญาและการบริหารสัญญางานก่อสร้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 4 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนัน
ทา /โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.
อุบลราชธานี 

20 - 21 พฤษภาคม 
2564 

7 27,300.00 

22 เทคนิคการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่
หน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และศึกษา
ประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 5  

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนัน
ทา/โรงแรมสุนีย์แกรนด์  
จ.อุบลราชธานี 

21 - 22 พฤษภาคม 
2564 

5 19,500.00 

23 การพัฒนาทักษะกระบวนการจัดท างบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนและกรณีศึกษา รุ่นที่ 5  

ส านักงานบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร/โรงแรม
รอยัล ริเวอร์ บางพลัด 
กรุงเทพฯ 

10 - 11 กรกฎาคม 
2564   

2 7,800.00 

24 เทคนิคการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่
หน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และศึกษา
ประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 6 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนัน
ทา/โรงแรมรอยัลริเวอร์  
บางพลัด กรุงเทพฯ 

17 - 18 กรกฎาคม 
2564 

3 11,700.00 



ล าดับ ชื่อหลักสตูร หน่วยงาน/สถานทีจ่ดั วันที่อบรม 
ผู้อบรม 
(คน) 

งบประมาณ 

25 แนวทางในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุให้
ถูกต้องและเป็นธรรมกับคู่สัญญา ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 รุ่นที่ 3  

ส านักงานบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร/โรงแรม
รอยัล ริเวอร์ บางพลัด 
กรุงเทพฯ 

21 - 22 สิงหาคม 
2564 

2 7,800.00 

 

 


