
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ กฟผ.  

ประจ าปี 2563 

 

 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

ตัวช้ีวัด คะแนนเฉลี่ย ประเด็นที่ต้องปรับปรุง 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 94.35 จากผลคะแนนพบว่า ข้อย่อยที่คะแนนต่ ากว่า 90 มี 
4 ประเด็น ดังนี้ 

 การปฏิบัติงาน/การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด (คะแนน 
89.84)  

 การปฏิบัติงาน/การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน (คะแนน 88.00) 

 พฤติ กรรมในการปฏิบั ติ ง าน  การ ให้
ความส าคัญในงานมากกว่าธุระส่วนตัว 
(คะแนน 87.18) 

 พฤติ ก ร รม ในกา รปฏิ บั ติ ง า น  พร้ อม
รับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจาก
ตัวเอง (คะแนน 89.41) 

 
 



แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
ตัวช้ีวัด คะแนนเฉลี่ย ประเด็นที่ต้องปรับปรุง 

2. การใช้งบประมาณ 89.13 จากผลคะแนนพบว่า ข้อย่อยท่ีคะแนนต่ ากว่า 90 มี 
1 ประเด็น ดังนี้ 

 กา ร เปิ ด โ อก าส ให้ มี ส่ ว น ร่ ว ม ในการ
ตรวจสอบ (คะแนน 83.74) 

จากผลคะแนนพบว่า ข้อย่อยท่ีคะแนนต่ ากว่า 80 มี 
1 ประเด็น ดังนี้ 

 ก า ร รั บ รู้ เ กี่ ย ว กั บ แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณประจ าปี ของหน่ ว ย ง าน 
(คะแนน 73.85) 

3. การใช้อ านาจ 89.59 จากผลคะแนนพบว่า ข้อย่อยท่ีคะแนนต่ ากว่า 90 มี 
4 ประเด็น ดังนี้ 

 การมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่าง
เป็นธรรม (คะแนน 84.70) 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับ
คุณภาพของผลงาน (คะแนน 83.44) 

 การคัดเลือกผู้เข้าอบรม ศึกษาดูงาน หรือให้
ทุนการศึกษาของผู้บังคับบัญชาอย่างเป็น
ธรรม (คะแนน 81.41) 

 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ถูก
แทรกแซงจากผู้มีอ านาจ (คะแนน 89.78) 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 85.37 จากผลคะแนนพบว่า ข้อย่อยท่ีคะแนนต่ ากว่า 90 มี 
2 ประเด็น ดังนี้ 

 การยืมทรัพย์สินของราชการ มีการขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง (คะแนน 88.09) 

 การดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ เ พ่ือป้องกันไม่ให้น าไปใช้ เ พ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว (คะแนน 88.64) 

จากผลคะแนนพบว่า ข้อย่อยท่ีคะแนนต่ ากว่า 80 มี 
1 ประเด็น ดังนี้ 

 แนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของราชการ
อย่างถูกต้อง (คะแนน 78.95) 



แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
ตัวช้ีวัด คะแนนเฉลี่ย ประเด็นที่ต้องปรับปรุง 

จากผลคะแนนพบว่า ข้อย่อยท่ีคะแนนต่ ากว่า 70 มี 
1 ประเด็น ดังนี้ 

 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ในหน่วยงาน (คะแนน 64.77) 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 90.13 จากผลคะแนนพบว่า ข้อย่อยท่ีคะแนนต่ ากว่า 90 มี 
3 ประเด็น ดังนี้ 

 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานได้รับการ
แก้ไข (คะแนน 87.78) 

 การด าเนินการเฝ้าระวังต่อการทุจริตใน
หน่วยงาน (คะแนน 89.09) 

 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
การทุจริตในหน่วยงาน (คะแนน 84.70) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
ตัวช้ีวัด คะแนนเฉลี่ย ประเด็นที่ต้องปรับปรุง 

6. คุณภาพการด าเนินงาน 88.52 จากผลคะแนนพบว่า ข้อย่อยที่คะแนนต่ ากว่า 90 
มี 4 ประเด็น ดังนี้ 

 การปฏิบัติงาน/การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 
(คะแนน 83.84)  

 การปฏิบัติงาน/การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน (คะแนน 86.39) 

 การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือ
การให้บริการอย่างตรงไปตรงมา (คะแนน 
88.03) 

 การด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก (คะแนน 
86.38) 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 79.80 จากผลคะแนนพบว่า ข้อย่อยที่คะแนนต่ ากว่า 90 
มี 2 ประเด็น ดังนี้ 

 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน (คะแนน 
82.10) 

 การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชน
ควรทราบ (คะแนน 82.10) 

จากผลคะแนนพบว่า ข้อย่อยที่คะแนนต่ ากว่า 80 
มี 3 ประเด็น ดังนี้ 

 ช่องทางรับ ฟังค าติชมหรือข้อคิ ด เห็น 
(คะแนน 77.27) 

 การชี้แจงและตอบข้อสงสัย เมื่อมีข้อกังวล
เกี่ยวกับการด าเนินงาน (คะแนน 77.08) 

 ช่องทางร้องเรียนการทุจริต  (คะแนน 
79.09) 

 
 
 
 



แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
ตัวช้ีวัด คะแนนเฉลี่ย ประเด็นที่ต้องปรับปรุง 

8. การปรับปรุงระบบการท างาน 77.27 จากผลคะแนนพบว่า ข้อย่อยที่คะแนนต่ ากว่า 90 
มี 1 ประเด็น ดังนี้ 

 การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการ (คะแนน 81.23) 

จากผลคะแนนพบว่า ข้อย่อยที่คะแนนต่ ากว่า 80 
มี 1 ประเด็น ดังนี้ 

 การปรับปรุงวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงาน/
การให้บริการให้ดีขึ้น (คะแนน 79.16) 

จากผลคะแนนพบว่า ข้อย่อยที่คะแนนต่ ากว่า 70 
มี 1 ประเด็น ดังนี้ 

 การ เปิด โอกาสให้ผู้ มี ส่ วนได้ส่ วนเสีย
ภ ายนอกมี ส่ ว น ร่ ว ม ในการปรั บป รุ ง
พัฒนาการด าเนินงานหรือการให้บริการ 
(คะแนน 65.84) 

 การปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ
ให้มีความโปร่งใส (คะแนน 69.63) 

 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

ตัวช้ีวัด คะแนน ประเด็นที่ต้องปรับปรุง 
9. การเปิดเผยข้อมูล 97.78 จากผลคะแนนพบว่า ในข้อ O2 เรื่องของข้อมูล

ผู้บริหาร ขาดการเปิดเผยข้อมูลช่องทางการติดต่อ
ของผู้บริหารแต่ละคน (คะแนน 0) 

10. การป้องกันการทุจริต 100.00 ด าเนินการได้ดี แต่จะต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 

 

 

 

 

 

 



 

ผลคะแนนในแต่ละตัวชี้วัดในภาพรวมสรุปได้ ดังนี้  

 ตัวช้ีวัดที่มีคะแนนต่ ากว่า 80 ได้แก่  

 การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

และตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน   

 ตัวช้ีวัดที่คะแนนต่ ากว่า 90 ได้แก่  

 การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประกอบด้วย ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ตัวช้ีวัดที่ 

3 การใช้อ านาจ และตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  

 การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประกอบด้วย ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน   

 ตัวช้ีวัดที่คะแนนมากกว่า 90 แต่ไม่ถึง 100 ได้แก่  

 การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประกอบด้วย ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  

 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประกอบด้วย ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล   

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจ าปี 2564  

1. ชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ กฟผ. 

ประจ าปี 2563 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกสายงานทราบ 

2. คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมแต่ละตัวชี้วัด จะเห็นได้ว่าการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

(EIT) 2 ตัวชี้วัดที่คะแนนน้อยกว่า 80 ดังนั้น จึงขอความร่วมมือทุกสายงานที่มีการด าเนินงาน

เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จะต้องแสดงให้เห็นว่า กฟผ. ด าเนินงานอย่างมีคุณธรรม

และโปร่งใส ทั้ง 2 ตัวชี้วัดหลัก 6 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้  

2.1 ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ซึ่งม ี3 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ช่องทางรับฟังค าติชมหรือ

ข้อคิดเห็น (คะแนน 77.27) การชี้แจงและตอบข้อสงสัยเมื่อมีข้อกังวลเกี่ยวกับการ

ด าเนินงาน (คะแนน 77.08) และช่องทางร้องเรียนการทุจริต (คะแนน 79.09) 

2.2 ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ซึ่งม ี3 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่  การปรับปรุงวิธีและ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น (คะแนน 79.16) การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายนอกมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานหรือการให้บริการ  

(คะแนน 65.84) และการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใส 

(คะแนน 69.63) 

3. ส าหรับตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ 80 ขึ้นไป ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทาง

ราชการ ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต และตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ยังต้อง 

ปรับปรุงการด าเนินงาน โดยเฉพาะตัวชี้วัดย่อยท่ีคะแนนต่ ากว่า 85 



3.1 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มี 1 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบ (คะแนน 83.74) 

3.2 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ มี 3 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา

อย่างเป็นธรรม (คะแนน 84.70) การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของ

ผลงาน (คะแนน 83.44) และการคัดเลือกผู้เข้าอบรม ศึกษาดูงาน หรือให้ทุนการศึกษาของ

ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม (คะแนน 81.41) 

3.3 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มี 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ แนวปฏิบัติในการใช้

ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง (คะแนน 78.95) และขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืม

ทรัพย์สินของราชการไปใช้ในหน่วยงาน (คะแนน 64.77) ซึ่งทั้ง 2 ตัวชี้วัดย่อยนี้ มีคะแนนต่ า

กว่า 80 แสดงให้เห็นว่าจ าเป็นจะต้องสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรใน กฟผ. มากกว่าประเด็น

อ่ืน 

3.4 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มี 1 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

ในการแก้ปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน (คะแนน 84.70) 

3.5 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน มี 1 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การปฏิบัติงาน/การให้บริการ

แก่ผู้มาติดต่อเป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนด (คะแนน 83.84)  

นอกจากการปรับปรุงการด าเนินงาน การสร้างการรับรู้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในภายนอกก็มี

ความส าคัญเช่นกัน จากผลการประเมินจะเห็นได้ว่าตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ จะต้องเน้นให้

ความรู้ความเข้าใจบุคลากรของ กฟผ. ในเรื่องของแนวปฏิบัติในการใช้และข้ันตอนการขออนุญาต เป็นพิเศษ  

ทั้งนี้ มีเป้าหมายยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ กฟผ. ให้ทุกตัวชี้วัดย่อยมี

คะแนน 90 ขึ้นไป  

 


