
 
การด าเนินการตามมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
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เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) และ

พนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงาน กกพ. ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและและมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
ส านักงาน กกพ. จึงได้มีการทบทวน และเผยแพร่นโยบายการก ากับดูและองค์การที่ดีของส านักงาน กกพ. และ
มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต เพ่ือเผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน กกพ. ทั้งผู้บริหาร 
กกพ. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส านักงาน กกพ. ผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อ และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบ  
ผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงาน กกพ. และช่องทางสื่อสารอ่ืน ๆ ของส านักงาน กกพ. โดยมีนโยบายและ
มาตรการที่เผยแพร่ ดังนี้  
  
 นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของส านักงาน กกพ. 

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

 จัดให้มีการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติของพนักงานและลูกจ้าง ตามนโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดีของส านักงาน กกพ. โดยยึดมั่นตามมาตรฐานจริยธรรมหลัก 9 ประการ และ
แนวทางปฏิบัติที่ดี 8 ประการ 
 

 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
 จัดให้มีการเผยแพร่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ในเว็บไซต์ของ

ส านักงาน กกพ. เพ่ือให้พนักงานและลูกจ้างของส านักงาน กกพ. ได้รับทราบ 
 จัดให้มีการเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ

ส านักงาน กกพ. พ.ศ. 2558 
 จัดให้มีการเผยแพร่ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง โครงสร้าง

และการจัดหน่วยงาน อ านาจหน้าที่ วิธีการด าเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูล
ข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ก าชับพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน กกพ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามมาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างเคร่งครัด 

  
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

 มีการเผยแพร่นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามนโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดีของส านักงาน กกพ. พ.ศ. 2560 ให้พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติตาม ดังนี้ 

- มุ่งม่ันและสร้างจิตส านึกในการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงาน กกพ. 
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- ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการให้บริการเพ่ือ
ความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการทุกภาคส่วน 

- สร้างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ  

- มุ่งมั่นและส่งเสริมการแข่งขันของผู้ประกอบการกิจการพลังงานอย่างเป็นธรรมและ
เสมอภาค 

 จัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
การร่วมรับฟังความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) และส านักงาน กกพ. รวมทั้งร่วมวางแผนงาน 
ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) และคณะกรรมการ
พัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าระดับต าบล (คพรต.) เพ่ือร่วมด าเนินงานต่าง ๆ กับ
ส านักงาน กกพ. เช่น  

- จัดท าและเสนอแผนยุทธศาสตร์ แผนงานประจ าปี แผนการจัดสรรเงิน เพ่ือใช้ในการ
พัฒนาและฟ้ืนฟูท้องถิ่นต่อ กกพ. เพ่ืออนุมัติและประกาศต่อสาธารณชน 

- ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการส ารวจผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า โดยมี
การศึกษาตามหลักวิชาการ และรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพ้ืนที่  

- ส่งเสริมให้มีการส ารวจความต้องการของประชาชน และส ารวจผลกระทบจากการ
ด าเนินงานของโรงไฟฟ้าเป็นประจ าทุกปี เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าโครงการชุมชน 

- พิจารณาอนุมัติโครงการชุมชน เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูท้องถิ่น 
- ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานโครงการชุมชน พร้อมรายงาน 

ผลการด าเนินงานโครงการชุมชนต่อส านักงาน กกพ. 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่

ประกาศ และเครือข่ายความร่วมมือของ คพรฟ. ในพ้ืนที่ประกาศอ่ืน ๆ 
- ด าเนินงานอ่ืนใดตามที่ กกพ. หรือ ส านักงาน กกพ. มอบหมาย เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศ ทั้งนี้  ต้องอยู่
ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และวิธีปฏิบัติที่ได้ก าหนดไว้ 

 ก าชับพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน กกพ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามมาตรการ 
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมอย่างเคร่งครัด 

 
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 จัดให้มีการเผยแพร่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 จัดให้มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 จัดให้มีการเผยแพร่มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ก าชับพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน กกพ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามพระราช 

บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 
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 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และมาตรการการป้องกันการรับสินบน 
 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อบังคับคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยจรรยาบรรณในการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2553 โดยเน้นย้ าในส่วนของข้อ 5 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ดังนี้ 

- ต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
- ต้องไม่เรียกร้อง หรือรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดอันมิควรได้ในการปฏิบัติ

หน้าที่ 
- ต้องไม่ก้าวก่าย ไม่แทรกแซง ไม่ชักจูง ไม่โน้มน้าว ไม่เรียกร้องให้ผู้ใดตัดสินใจ หรือ

กระท าการ หรืองดเว้นการกระท าการใดๆ เพ่ือก่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืน  
โดยการอาศัยอ านาจหน้าที่ของตน 

- พึงมีความเป็นกลาง ไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการหาประโยชน์ใดๆ อันจะ
เป็นการท าให้เสียความเท่ียงธรรมหรือเกียรติยศในหน้าที่การงาน 

- พึงละเว้นการแสวงหาประโยชน์อันมิชอบ หรือเอ้ือประโยชน์เพ่ือตนเอง หรือผู้อ่ืน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม 

- พึงละเว้นการกระท าใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
 จัดให้มีการเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

ของส านักงาน กกพ. พ.ศ. 2551 โดยเน้นย้ าในหมวด 11 วินัยและการรักษาวินัย และหมวด 
12 การด าเนินการทางวินัย เพ่ือเน้นย้ ากระบวนการด าเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ ในการ
ด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

 จัดให้มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตของส านักงาน กกพ. เผยแพร่
ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

 ก าชับพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน กกพ. ให้ปฏิบัติตามมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต และมาตรการการป้องกันการรับสินบนอย่างเคร่งครัด 

 
 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 จัดให้มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 จัดให้มีการเผยแพร่มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

ส่วนรวม 
 ก าชับพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน กกพ. ให้ปฏิบัติตามมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน

การทุจริต และมาตรการการป้องกันการรับสินบนอย่างเคร่งครัด 
 

 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
 จัดให้มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
 จัดให้มีการเผยแพร่มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
 ก าชับพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน กกพ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามมาตรการ  

การใช้ดุลยพินิจอย่างเคร่งครัด 
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นอกเหนือจากการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น ส านักงาน กกพ. ได้มีการจัดท าแผนงานตามมาตรการ 
ต่าง ๆ เพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุงในประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข หรือพัฒนาให้ดีขึ้น 
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 
2562 โดยมีผลการด าเนินการที่ได้ด าเนินการแล้ว ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ การก ากับติดตาม และการรายงานผล 
รายละเอียดดังนี้ 

 
 
 

 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กกพ. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงาน กกพ. ได้ก าหนดมาตรการและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในมาตรการตามแผนงานที่ได้ก าหนด โดยสรุป 
ผลการด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามมาตรการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563 
ดังต่อไปนี้ 

 
 

 

ล าดับ กิจกรรมที่ด าเนินการ 
เวลา

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 1. จัดท าแผนการสื่อสาร/ช้ีแจง
การปฏิบัตติามคูม่ือการประชุม 
กกพ. (ฉบับปรับปรุง 2562) 
เพื่อซักซ้อมความเข้าใจกับฝ่าย
งานต่างๆ  
2. จัดท ากระบวนการ
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ร้องเรียน เพื่อสื่อสารท าความ
เข้าใจกับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็น
ผู้ปฏิบัติงาน 

ธ.ค. 62 –ก.ย. 
63 

1. ได้เวียนแจ้งสรุปประเด็นการ
ปรับปรุงคู่มือใหฝ้่ายงานทราบแตั้งแต่
เดือน ม.ค. 62 โดยอยูร่ะหว่างการ
เตรียมจัดประชุมชี้แจงความเข้าใจ 
2. อยู่ระหว่างด าเนินการ  
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 
63  

ฝ่าย อก. 
ฝ่าย สค. 

 
 
 

ล าดับ กิจกรรมที่ด าเนินการ 
เวลา

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 ปรับปรุง website ส านักงาน 
กกพ. และกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

ต.ค. 62  – 
ก.ย. 63 

- สรุปแผนการใช้งบประมาณ ปี 2563 
เผยแพร่ website แล้ว 
- แผนการใช้งบประมาณ ปี 2564 ได้ให้
เจ้าหน้าท่ีส่วนงานตา่ง ๆ มาร่วม
ด าเนินงานจัดท างบประมาณ 

ฝ่าย ทส./ 
ฝ่าย ยฟ. 

2 อบรมสมัมนาให้ความรู้กับ ต.ค 62 – ก.ย. - มีการอบรม โครงการคณุธรรม ฝ่าย บท. 

สรุปผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงาน กกพ.  
ตามมาตรการต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563 

ผลการด าเนินการตามมาตรการจัดท าคู่มือการให้บริการ  
 

ผลการด าเนินการตามมาตรการการประชาสัมพันธ์และสื่อสารทั้งภายในและภายนอก 
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ล าดับ กิจกรรมที่ด าเนินการ 
เวลา

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

พนักงานส านักงาน กกพ.  63 จริยธรรมในการท างานสู่ความส าเร็จ 
ที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 
- มีการส่งพนักงานอบรมภายนอกอย่าง
ต่อเนื่อง 

3 เพิ่มเตมิช่องทางการสื่อสาร 
หรือปรับปรุง/อัพเดทข้อมลู
ช่องทางสื่อสารในปัจจุบัน เช่น 
Facebook twitter 

ต.ค 62 – ก.ย.
63 

- มีการอัพเดทข้อมูลบนช่องทางสือ่สาร
ต่าง ๆ ผ่านทาง website และ 
Facebook ของส านักงาน กกพ.  

ฝ่าย ศส. 

4 สร้างความมีส่วนร่วมกับผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

ต.ค 62 – ก.ย.
63 

- จัดให้มีการด าเนินการโครงการสร้าง
เครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจพลังงาน
ทางเลือกใหม ่
- จัดให้มีการรับฟังการแก้ไขระเบยีบ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ผ่านทาง Website 
และมีการเผยแพรผ่่านสื่อประชาสมัพันธ์ 
เพื่อให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการ
แสดงความคดิเห็น 

ฝ่าย ยฟ. 

 
 
 
 
 

ล าดับ กิจกรรมที่ด าเนินการ 
เวลา

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 จัดตั้งคณะท างานก าหนด 
แนวทางการพัฒนาด้านดิจิทัล
ของส านักงาน กกพ. 

เม.ย. 63 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานก าหนดแนว
ทางการพัฒนาด้านดิจิทลัของ
ส านักงาน กกพ. ลงวันท่ี 29 เมษายน 
2563 

ฝ่าย ผจ. 
ฝ่าย ทส. 

 

 
 
 

ล าดับ กิจกรรมที่ด าเนินการ 
เวลา

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 ผู้บริหารสูงสุดให้ความส าคญักับ
การต่อต้านการทุจรติ ประพฤติ
ตนเป็นต้นแบบ (Role Model) 
ด้านการต่อต้านการทุจริตให้แก่
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน  

   

ผลการด าเนินการตามมาตรการการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและการ
ก ากับติดตาม 
 

ผลการด าเนินการตามมาตรการจัดการเพื่อป้องกันการทุจริต 
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ล าดับ กิจกรรมที่ด าเนินการ 
เวลา

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 1.1 ประกาศเจตจ านงสจุริตให้
พนักงานทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น website e-mail  

มี.ค. 63 มีการเผยแพร่การประกาศเจตจ านง
สุจรติ ลงวันท่ี 31 มกราคม 2563 
(ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  
ให้พนักงานและผู้มสี่วนได้เสีย
ภายนอกทราบผ่านทาง website e-
mail board line ของส านักงาน กกพ. 

ฝ่าย บท.  
ฝ่าย ทส. 

 1.2 การจัดท าสื่อ power of 
trust เพื่อเผยแพรผ่่านสื่อตา่ง ๆ 
เช่น VDO banner  

พ.ค. - ก.ค. 
63 

อยู่ระหว่างจัดท า VDO เพื่อน าเสนอ
power of trust   

ฝ่าย บท. 
ฝ่าย ศส. 
ฝ่าย ทส. 

 1.3 แต่งตั้งคณะท างานการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : 
ITA) ของส านักงาน กกพ. เพื่อ
ติดตามการด าเนินงานด้านการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของส านักงาน กกพ.  

มิ.ย. – ก.ย. 
63 

มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : 
ITA) ลงวันท่ี   
12 มิถุนายน 2563 เพื่อปรับปรุง
การด าเนินงานของส านักงาน กกพ. 
ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสดีขึน้ 
 

ฝ่าย บท.  
ฝ่าย ทส. 

2 มีช่องทางให้เจ้าหน้าทีแ่ละผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสียสามารถร้องเรียน 
ทักท้วง การด าเนินงานด้านต่าง 
ๆ ผ่านช่องทาง เช่น Website 
กล่องรับเรื่อง หรือ จดหมายแจ้ง
ผู้บริหารระดับสูง และ
ประชาสมัพันธ์ให้เจ้าหน้าที่
รับทราบช่องทางการด าเนินการ 

พ.ค. – ก.ย. 
63  

จัดใหม้ีช่องทางให้เจ้าหน้าที่สามารถ
ร้องเรียน ทักท้วง การด าเนินงาน
ด้านต่างๆ และเผยแพร่ช่องทาง
ดังกล่าวใน Website และประสาน
แจ้งผ่านคณะท างานฯ 
 
 
 

ฝ่าย บท. 
ฝ่าย ทส. 

3 จัดให้มีการทบทวนนโยบาย หรือ
มาตรการการป้องกันการทุจริต
ของส านักงานให้สอดคล้องกับ
ส านักงาน ป.ป.ช.  และเผยแพร่
ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ 
ต่าง ๆ ของส านักงาน เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีได้รับทราบ เช่น 
Website board เป็นต้น 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63  

จัดให้มีการทบทวนนโยบายหรือ
มาตรการการป้องกันการทุจริตของ
ส านักงาน  

คณะท างาน ITA 
ฝ่าย บท. 

4 จัดท าแผนงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของ
ส านักงาน และเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
ของส านักงาน เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีภายนอก

ต.ค. 62 – 
มิ.ย 63 

จัดให้มีการจัดท าแผนงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของส านักงาน กกพ. และเผยแพร่
ผ่าน Website และบอร์ด
ประชาสมัพันธ์ ของส านักงาน กกพ.  

ฝ่าย ตส.  
ฝ่าย บท. 
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ล าดับ กิจกรรมที่ด าเนินการ 
เวลา

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

รับทราบ  

5 จัดให้มีระบบการจดัการเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจรติ
ภายในส านักงาน ได้แก่  
5.1 มีช่องทางการร้องเรียนและ
ส่งหลักฐานที่สะดวกและ
หลากหลาย ผ่านทาง Website 
กล่องรับฟังความเห็น  
5.2 มีระบบการติดตามผลการ
ร้องเรียน  
5.3 สร้างความมั่นใจว่าส านักงาน
จะมีการด าเนินการเรื่องทุจรติ
อย่างตรงไปตรงมา  
5.4 สร้างความมั่นใจในความ
ปลอดภัยและผลกระทบต่อ
เจ้าหน้าท่ี  
5.5 ประชาสัมพันธ์ระบบการ
จัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตภายในส านักงาน เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีได้รับทราบ เช่น 
Website board intranet e-
mail เป็นต้น 

ม.ค. – ส.ค. 
63 

- มีการเผยแพร่ช่องทางในการ
ร้องเรียนการทจุริตให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
รับทราบ ผ่านช่องทาง 
ต่าง ๆ ของส านักงาน กกพ. 
- มีการสรุปข้อมูลเชิงสถติิเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริตประจ าปี 2563 
และเผยแพร่บน Website ของ
ส านักงาน กกพ. แล้ว 

ฝ่าย บท. 

 6. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการ
ตรวจสอบแผนปฏิบตัิการป้องกัน
การทุจริต จ านวน 2  แผนการ 
ประกอบด้วย  
6.1 ตรวจสอบผลการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต ส าหรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
6.2 ตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตส าหรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2563 

ก.พ. – มิ.ย. 
63 

1. มีการรายงานผลการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และเผยแพร่บน Website 
ของส านักงาน กกพ. แล้ว 
2. มีการรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต  
รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 และเผยแพร่บน 
Website ของส านักงาน กกพ. แล้ว 

ฝ่าย ตส. 
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ล าดับ กิจกรรมที่ด าเนินการ 
เวลา

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 7. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และ
สร้างจิตส านึกให้เจา้หน้าท่ี
ภายในหน่วยงาน มีจิตส านึก
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสตัย์
สุจรติ ปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส เป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล โดยจดักิจกรรม
หรือจัดอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ทุจริต และพัฒนาสมรรถนะและ
องค์ความรู้ของบุคลากร เพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

ม.ค. – ก.ย 
63 

1. มีการจัดอบรมหลักสูตร 
“คุณธรรมจริยธรรมในการท างาน
สู่ความส าเรจ็ที่ยั่งยืน ปีที่ 2" เมื่อ
วันท่ี 2 มีนาคม 2563 
2. มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ภายในส านักงาน  เมื่อวันท่ี 15 
มิถุนายน 2563 
3. อยู่ระหว่างเตรียมการ
ประชาสมัพันธ์ VDO power of 
trust  

ฝ่าย บท. 

 
 
 

ล าดับ กิจกรรมที่ด าเนินการ 
เวลา

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 จัดประชุมเพื่อการจดัท า
แผนการด าเนินงาน และ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 2564 ของส านักงาน 
กกพ. เพื่อให้ฝ่ายงานมีส่วน
ร่วมในการจดัท าแผนดังกล่าว 

เม.ย. – ก.ค. 
63 

1. มีการจัดประชุมหารือ 3 สาย
งานหลัก ประกอบด้วย       
1.1 สายก ากับและตรวจสอบ
กิจการพลังงาน  
1.2 สายบริหารกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าและภูมิภาค  
1.3 สายกฎหมายและริหารงาน
องค์กร  
2. มีการจัดประชุม Ex-com. 
เพื่อจัดท าแผนการด าเนินงาน 
และแผนการใช้งบประมาณ   
3. ได้จัดท าหนังสือเพื่อแจ้งฝ่าย
งานต่าง ๆ ในการจัดท า
งบประมาณประจ าปี ตาม
หนังสือท่ี  สกพ 5509/0154  
ลงวันท่ี 7 เมษายน 2563 
4. อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
ในการติดตามการจัดท าค าขอตั้ง
งบประมาณประจ าปี 2564 

ฝ่าย ศส. 
ฝ่าย งบ. 

 

 

ผลการด าเนินการตามมาตรการเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงาน กกพ. 
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ล าดับ กิจกรรมที่ด าเนินการ 
เวลา

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2 ถ่ายทอดแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ าปี การ
ติดตามการด าเนินงานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณของ
ส านักงานปี 2563  

ต.ค. 62 – 
เม.ย. 63 

1. เลขาธิการส านักงาน กกพ. ได้
ถ่ายทอดแผนปฏิบตัิการด้านการ
ก ากับกิจการพลังงานระยะที่ 4 
(พ.ศ. 25563 – 2565) และแผน
ด าเนินงานงบประมาณรายจ่าย 
และประมาณการรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการ
ประชุมมอบนโยบาย 
2. หนังสือเวียนเพื่อให้ฝ่ายงาน
ต่าง ๆ รับทราบการได้รับอนุมตัิ
งบประมาณประจ าปี และการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2563 แผนการใช้
จ่ายเงิน รวมถึงการเร่งรัด
ด าเนินการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณประจ าปี 2563  
3. แจ้งหนังสือเวียนแผนปฏิบตัิ
การด้านการก ากับกิจการพลังงาน
ระยะที่ 4 (พ.ศ. 25563 – 2565) 
และแผนด าเนินงาน งบประมาณ
รายจ่าย และประมาณการรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ให้แก่ฝ่ายงานต่าง ๆ 
4. ติดตาม ถ่ายทอด และรายงาน
ความก้าวหน้าต่อคณะอนุ 
กรรมการด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์  

ฝ่าย ศส. 
ฝ่าย งบ. 

3 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้
รับทราบทั่วกัน ผ่านทาง 
Website / Intranet ของ
ส านักงาน 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

จัดให้มีการอัพเดทข้อมูลบน
ช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ได้แก่ 
website ของส านักงาน กกพ. 
และระบบ Intranet 

ฝ่าย ศส. 
ฝ่าย งบ. 
ฝ่าย ทส. 
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ล าดับ กิจกรรมที่ด าเนินการ 
เวลา

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 เปิดเผย และเผยแพร่
งบประมาณ ข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้าง บนระบบสารสนเทศ
ของส านักงาน กกพ. ใน
ช่องทาง ดังนี้  
- ระบบ e-budgeting 
- ระบบ EIS 
- website   
เพื่อให้พนักงาน และผู้บรหิาร
ของส านักงาน กกพ. ติดตาม 
และทราบความคืบหน้าของ
การใช้งบประมาณ 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

มีการอัพเดทข้อมลูบนระบบ  
e-budgeting  ระบบ EIS และ 
Website ของส านักงาน กกพ 

ฝ่าย ศส.  
ฝ่าย งบ.  
ฝ่าย ทส. 

2 ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณการเบิกจ่าย 
การจัดซื้อจดัจ้างตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 
และรายงานผลต่อกรรมการ
ตรวจสอบ รวมทั้งแจ้งผลการ
ตรวจสอบต่อผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขตาม
ข้อเสนอแนะ 

ก.ค. – ส.ค. 
63 

จะด าเนินการตรวจสอบ 
ในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 
จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 

ฝ่าย ตส. 

 
 
 

ล าดับ กิจกรรมที่ด าเนินการ 
เวลา

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 จัดให้มีกฎหมายล าดับรองที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ในแต่ละด้านท่ีครบถ้วน
และชัดเจน  

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

อยู่ระหว่างการด าเนินงาน  
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2563 

ฝ่าย บท. 
ฝ่าย กม. 

 

 

 

ผลการด าเนินการตามมาตรการการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณและการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 

ผลการด าเนินการตามมาตรการการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล 
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ล าดับ กิจกรรมที่ด าเนินการ 
เวลา

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2 ปรับปรุงกฎหมายล าดับรองที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ในแต่ละด้านท่ีครบถ้วน
และชัดเจน เพื่อลดการใช้ 
ดุลยพินิจ 

พ.ค. – ก.ย. 
63 

อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยจะ
น าเสนอ กกพ. ให้พิจารณา
ภายในเดือน ส.ค. 63 

ฝ่าย บท. 
ฝ่าย กม. 

3 เผยแพรห่ลักเกณฑ์การ
ด าเนินการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในแต่ละเรื่อง
ให้เจ้าหน้าที่รับทราบล่วงหน้า 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

ได้จัดใหม้ีการเผยแพร่ช่องทาง
ดังกล่าวในระบบ HRIS 

ฝ่าย บท. 

4 เผยแพร่นโยบายด้านการ
บริหารงานบุคคลประจ าปี 
เพื่อให้พนักงานทราบท่ัวกัน 

มิ.ย. 63 ได้มีการเผยแพร่นโยบายด้าน
การบริหารงานบุคคลประจ าปี
ในเว็บไซตส์ านักงาน กกพ. และ
ในระบบ HRIS 

ฝ่าย บท. 

 

 
 

ล าดับ กิจกรรมที่ด าเนินการ 
เวลา

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการบรหิาร การ
ตรวจสอบ และการจ าหน่าย
พัสดุ  เพื่อไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของส านักงาน กกพ. 
ให้มีความสะดวก รวมทั้งจดัให้
มีระบบการก ากับ ดูแล และ
ตรวจสอบ 

ก.ค. – ก.ย. 
63 

จะเริม่ด าเนินการในเดือน
กรกฎาคม และมีก าหนด 
แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 63 

ฝ่าย งบ. 

2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนว
ทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
บริหาร การตรวจสอบ และ
การจ าหน่ายพสัดุ  เพื่อไปใช้ใน
การปฏิบัติงานของส านักงาน 
กกพ.  ให้เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานทราบท่ัวกัน ผ่าน
ทางช่องทางต่างๆ อย่าง
เหมาะสม 

ส.ค. – ก.ย. 
63 

จะเริม่ด าเนินการในเดือน
สิงหาคม และมีก าหนด 
แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 63 

ฝ่าย งบ. 

3 มีการจัดท าทะเบียนครุภณัฑ์ 
เพื่อใช้ในการควบคุม และ
ก ากับดูแลครุภณัฑ์ของ
ส านักงาน กกพ. 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

ด าเนินการผ่านระบบการเงิน
การคลังของส านักงาน  

ฝ่าย งบ. 

4  แต่งตั้งคณะกรรมการ ต.ค. 62 คณะกรรมการตรวจนับพัสดุ คณะกรรมการตรวจนับ

ผลการด าเนินการตามมาตรการการจัดการทรัพย์สินของส านักงาน กกพ. 
(ร่างตัวชี้วัดที่ 4) 
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ล าดับ กิจกรรมที่ด าเนินการ 
เวลา

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ตรวจสอบพัสดุ ประจ าปีของ
ส านักงาน กกพ. 

และฝา่ย งบ. ด าเนินการแล้ว
เสร็จและรายงานต่อเลขาธิการฯ 
แล้ว  

พัสดุและฝ่าย งบ. 

 


