
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปี 2563 
(Integrity and Transparency 

Assessment : ITA)
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เครื่องมือในการประเมิน ITA ปี 2563

IIT

EIT OIT

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
• การปฏิบัติหน้าที่
• การใช้งบประมาณ
• การใช้อ านาจ
• การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
• การแก้ไขปัญหาการทุจริต

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (EIT)
• คุณภาพการด าเนินงาน
• ประสิทธิภาพการสื่อสาร
• การปรับปรุงระบบการท างาน

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล 
(OIT)

• การเปิดเผยข้อมูล
• การป้องกันการทุจริต

ITA



ระดับการประเมิน ITA ปี 2563

ระดับการประเมิน 4 ระดับ ดังนี้

ระดับการประเมิน 2 ระดับ ดังนี้

น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย (0)        น้อย  (33) มาก (67) มากที่สุด (100)

มี (0)          ไม่มี (100)

ตัวเลือกค าตอบที่แสดงถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสมาก 
จะได้คะแนนมาก

ตัวเลือกค าตอบที่แสดงถึงพฤติกรรมท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสน้อย 
จะได้คะแนนน้อย
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การเปรียบเทียบผลคะแนน ITA ระหว่างปี 2562 และ 2563 รายตัวชี้วัด

ประเภทการประเมิน ตัวชี้วัด
ผลคะแนน ITA

ปี 2562

ผลคะแนน ITA

ปี 2563

ผลต่างของ

คะแนน
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (Internal Integrity 
and Transparency 
Assessment: IIT)

1. การปฏิบัติหน้าที่ 93.93 94.35 +0.42

2. การใช้งบประมาณ 89.12 89.13 +0.01

3. การใช้อ านาจ 91.12 89.59 -1.53

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 87.03 85.37 -1.66

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 91.58 90.13 -1.45

แบบการวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก(External 
Integrity and 
Transparency 
Assessment: EIT)

6. คุณภาพการด าเนินงาน 91.00 88.52 -2.48

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 89.12 79.80 -9.32

8. การปรับปรุงการท างาน 82.18 77.27 -4.91

การตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (Opened Data 
Integrity and 
Transparency 
Assessment: OIT)

9. การเปิดเผยข้อมูล 100.00 97.78 -2.22

10. การป้องกันปัญหาการทุจริต 100.00 100.00 0

คะแนนรวมเฉลี่ย 10  ตัวชี้วัด 93.29 91.03 2.26

การวิเคราะห์ผลคะแนน ITA ของ กฟผ. ปี 2563
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ข้อ ประเด็นการประเมิน แนวทางการพัฒนา
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็น

ดังต่อไปนี้ (โปร่งใสตามขั้นตอน, ระยะเวลา) มากน้อยเพียงใด (90.91)
• จัดท า Work Flow การให้ บริการ
• จัดให้มีการประเมินตนเองตามหลัก   

ธรรมาภิบาล
• ก าหนดให้ “วินัย” เป็นหนึ่งในคุณธรรม

เป้าหมายของการเป็นองค์กรคุณธรรม
• เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติการให้

และรับของขวัญ

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่วๆ ไป กับผู้มา
ติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด (88.00)

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีพฤตกิรรมในการปฏิบัตงิาน ตามประเด็นดงัตอ่ไปนี้ 
(มุ่งผลส าเร็จ, ให้ความส าคัญงานมากกว่าธุระส่วนตัว, พร้อมรับผิดชอบหากความ
ผิดพลาดเกิดจากตนเอง) อย่างไร (89.84)

I4 : บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ (เงิน, ทรัพย์สิน, 
ประโยชน์อื่น ๆ) จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต 
หรือให้บริการ หรือไม่
(99.51)

I5 : ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรใน
หน่วยงานของท่านมีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ (เงิน, ทรัพย์สิน, ประโยชน์อื่น ๆ ) 
นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา หรือไม่ (99.57)

I6 : บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ (เงิน, ทรัพย์สิน, ประโยชน์อื่น 
ๆ ) แก่บุคคลภายนอกหรือ ภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้
มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ (98.26)

ตัวชี้วัดที่ 1 : การปฏิบัติหน้าที่ (94.35 คะแนน)

การวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)
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ข้อ ประเด็นการประเมิน แนวทางการพัฒนา
I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงาน

ของท่าน มากน้อยเพียงใด (73.85)***
• สื่อสารการใช้งบประมาณประจ าปีของ กฟผ. 

ผ่านช่องทางต่าง ๆ และระบุชื่อและหมายเลข
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ 

• ก าหนดนโยบายให้การประชุมระดับต่าง ๆ มี
วาระรายงานงบประมาณของหน่วยงาน และ
มอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นผู้ให้ข้อมูล และตอบ
ข้อซักถาม

• ให้ทุกฝ่ายเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีให้ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดทราบ

• ประชาสัมพันธ์ช่องทางส าหรับสอบถาม ทักท้วง 
ร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณโดยค านึงถึงประเด็นดังตอ่ไปนี้
(คุ้มค่า, ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้ง ) มากน้อย
เพียงใด (91.06)

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ ส่วนตัว กลุ่ม 
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด (96.92)

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่า
ท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อย
เพียงใด (95.60)

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจ
รับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ (โปร่งใส ตรวจสอบได้, เอื้อประโยชน์
ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง) มากน้อยเพียงใด (93.77) 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมีสว่นร่วมในการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ (สอบถาม, ทักท้วง, 
ร้องเรียน) มากน้อยเพียงใด (83.74)

ตัวชี้วัดที่ 2 : การใช้งบประมาณ (89.13 คะแนน)

การวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)
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การวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

ข้อ ประเด็นการประเมิน แนวทางการพัฒนา
I13 ผู้บังคับบัญชาของท่านมอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อย

เพียงใด (84.70)
• ผู้บั ง คับบัญชาทุกระดับต้ อง

ชี้แจงหลักเกณฑ์ และประพฤติ
ปฏิบั ติ ตามหลัก เกณฑ์อย่ าง
เคร่งครัดเพ่ือสร้างการยอมรับ

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน มาก
น้อยเพียงใด (83.44)

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด (81.41)

I16 ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการสั่งการให้ท่านท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา 
มากน้อยเพียงใด (97.06)

I17 ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการสั่งการให้ท่านท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความ
เสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด (98.24)

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านมีลักษณะดังต่อไปนี้  (ถูก
แทรกแซงจากผู้มีอ านาจ มีการซื้อขายต าแหน่ง, เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือ
พวกพ้อง) มากน้อยเพียงใด (92.69)

ตัวชี้วัดที่ 3 : การใช้อ านาจ (89.59 คะแนน)
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การวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

ข้อ ประเด็นการประเมิน แนวทางการพัฒนา
I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของ

ส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือ พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด (94.99)
• ก าหนดแนวปฏิบัติการยืมทรัพย์สิน

ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและ
เผยแพร่ให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน
รับทราบ

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด (64.77)***

I21 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติ งาน บุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด (88.09)

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดย
ไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด
(96.80)

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด (78.95)***

I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวก
พ้อง มากน้อยเพียงใด (88.64)

ตัวชี้วัดที่ 4 : การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (85.37 คะแนน)



9

การวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

ข้อ ประเด็นการประเมิน แนวทางการพัฒนา
I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต 

มากน้อยเพียงใด (94.44)
• ก าหนดหนึ่งในหัวข้อการแถลงนโยบาย

ของ ผวก. 
• จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในงาน กฟผ. 

องค์การใสสะอาด
• เผยแพร่กรณีศึกษาเกี่ยวกับการทุจริต
• เผยแพร่นโยบายการจัดการข้อร้องเรียน

, ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน
• ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการตรวจสอบ

ภายใน และการทวนสอบ ISO 26000
• เผยแพร่ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน
• เผยแพร่คู่มือการจัดการเร่ืองร้องเรียน
• จัดท า Infographic ในประเด็นที่

เกี่ยวข้อง

I26 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการดังต่อไปนี้ (ทบทวนนโยบายหรือมาตรการ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ, จัดท าแผนงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน) หรือไม่ (93.31)

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด
(87.78)

I28 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการดังต่อไปนี้ (เฝ้าระวังการทุจริต, ตรวจสอบ
การทุจริต, ลงโทษทางวินัย) ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด
(90.12)

I29 หน่วยงานของท่านมีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
มากน้อยเพียงใด (90.40)

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมี
ความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ (สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่าง
สะดวกอย่างไร,  สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้, มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการ
อย่างตรงไปตรงมา, มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง) อย่างไร
(84.70)

ตัวชี้วัดที่ 5 : การแก้ไขปัญหาการทุจริต (90.13 คะแนน)
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ข้อ ประเด็นการประเมิน แนวทางการพัฒนา
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน 

ตามประเด็นดังต่อไปนี้ (โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด, 
โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด) มากน้อยเพียงใด (83.34)

• เ ผ ย แ พ ร่ ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง า น ที่ มี
รายละเอียดของขั้นตอน และระยะเวลา 
แสดงไว้ ณ จุดให้บริการ
• เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
• เผยแพร่เจตจ านงการด าเนินงานอย่าง

สุจริต, นโยบายการให้หรือรับของขวัญ 
ณ จุดให้บริการ

• เผยแพร่การภารกิจต่าง ๆ ของ กฟผ. ที่
ท าประโยชน์ ให้ แก่ สั งคม เช่ น  การ
ด า เนินงานตามภารกิจ ,  CSR ณ จุด
บริการ และช่องทางต่าง ๆ
• เผยแพร่รางวัลต่าง ๆ ที่ กฟผ. ได้รับ

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่านกับ
ผู้มาติดต่อคนอื่นๆ อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด (86.39)

E3 เ จ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่ านติดต่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด (88.03)

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ (เงิน, ทรัพย์สิน, ประโยชน์
อื่น ๆ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ 
หรือไม่ (97.97)

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด (86.38)

ตัวชี้วัดที่ 6 : คุณภาพการด าเนินงาน (88.52 คะแนน)

การวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)
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ข้อ ประเด็นการประเมิน แนวทางการพัฒนา
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อมีลักษณะ

ดังต่อไปนี้ (เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน, มีช่องทางหลากหลาย) มาก
น้อยเพียงใด (82.10)

• เพ่ิมช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (กล่องรับ
ฟังความคิดเห็น ณ จุดบริการ)

• เพิ่มความถี่การเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงาน
ของ กฟผ. ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ

• เผยแพร่ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนให้แก่ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ

• เผยแพร่ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนให้แก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (แผ่นพับ)

• จัดอบรมให้แก่ผู้ ให้บริการให้มีทักษะการ
สื่อสารที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ หรือคัดคนที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม และผู้บังคับบัญชาต้อง
ก ากับติดตามการให้บริการ

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการเผยแพร่ผลงาน หรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด (83.45)

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ การด าเนินงาน/การให้บริการหรือไม่
(77.27) ***

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจนมากน้อย
เพียงใด (77.08) ***

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่ (79.09) ***

ตัวชี้วัดที่ 7 : ประสิทธิภาพการสื่อสาร (79.80 คะแนน)

การวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)
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การวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

ข้อ ประเด็นการประเมิน แนวทางการพัฒนา
E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการ

ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด (81.23)
• เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
• ปรับปรุงกระบวนการท างานให้สะดวก

รวดเร็วขึ้น
• ปรับปรุ งกระบวนการท างานโดยใช้

เทคโนโลยีในการท างานให้มากขึ้น
• หน่วยงานมีช่องทางการรับฟังข้อเสนอแนะ

จากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อน ามาใช้ปรับปรุง
การด าเนินงาน เช่น กล่องรับฟังความ
คิดเห็น ณ จุดบริการ , แบบสอบถาม,
ประเมิน

• เผยแพร่ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนให้แก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ

• เผยแพร่ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน
ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• หน่วยงานมีการเผยแพร่ขั้ นตอนการ
ให้บริการ หรือการด าเนินงาน

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินงาน/
การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด (79.16) ***

E13: หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ ด าเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว มากขึ้นหรือไม่ (90.48) 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การ
ให้บริการของ หน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด
(65.84) ***

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการ ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มี
ความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด
(69.63) ***

ตัวชี้วัดที่ 8 : การปรับปรุงการท างาน (77.27 คะแนน)
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ข้อ ประเด็นการประเมิน แนวทางการพัฒนา
O2 - แสดงข้อมูลผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางการบริหารของหน่วยงาน 
- แสดงข้อมูลอย่างน้อยประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย 

และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน
(0)****

• เพ่ิมเติมข้อมูลให้ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเปิดเผยข้อมูล (77.27 คะแนน)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Opened Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
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บทวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี 2563 ในภาพรวม

คะแนนการประเมิน ITA น้อยลง 2.26 คะแนน

ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงที่สุดคือ การป้องกันการทุจริต (100 คะแนน) และการ
เปิดเผยข้อมูล (97.78 คะแนน) (OIT)

ตัวชี้วัดที่ลดลงอย่างมีนัยส าคัญมากที่สุด คือ ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
(-9.32 คะแนน) และการปรับปรุงการท างาน (-4.91 คะแนน) (EIT)

ตั วชี้ วั ดที่ เพิ่ มขึ้ นอย่ า งมีนั ยส าคัญมากที่ สุ ด  คื อ  การปฏิบั ติ หน้ าที่
(0.42 คะแนน) และการใช้งบประมาณ (0.001 คะแนน) (IIT)

ตัวชี้วัดมีคะแนนเท่าเดิม 1 ตัว เพิ่มขึ้น 2 ตัวชี้วัด ลดลง 7 ตัวชี้วัด

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกส่วนใหญ่มีแนวโน้มในการตอบแบบ
ประเมินว่า มากที่สุด น้อยลง แต่ตอบว่า มาก และ น้อยหรือไม่มีเลย มากขึ้น
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ปัจจัยที่อาจจะส่งผลต่อคะแนนการประเมิน ITA ปี 2563

การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเพิ่มขึ้น 100 % 
จากเดิมประมาณ 200 ราย เป็น 400 ราย

การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเพิ่มขึ้น ประมาณ 
50 % จากเดิม 66 ราย เป็น 96 ราย
ในช่วงการเก็บข้อมูลอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา บางกิจกรรมที่
มีนัยส าคัญไม่สามารถด าเนินการได้ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
เช่น การจัดบรรยายให้ความรู้เกณฑ์การประเมิน ITA แต่มีการจัดกิจกรรม
เสริมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน คือ CG & ITA Delivery

ผลคะแนน ITA ไม่ได้ถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัดของ กฟผ.
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ปัจจัยภายนอกที่อาจจะส่งผลต่อคะแนนการประเมิน ITA ปี 2563

มีข่าวในแง่ลบที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับ
ความโปร่งใสของ กฟผ. เผยแพร่แก่
สาธารณะชนช่วงก่อนการประเมิน ITA
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แนวทางการยกระดับคะแนนการประเมิน ITA

สร้างวัฒนธรรมให้ ผู้ปฏิบัติงานทุกคนยอมรับและเชื่อมั่นว่า กฟผ. เป็น
องค์การที่มีธรรมาภิบาล คุณธรรมและความโปร่งใส ให้เกิดขึ้นใน กฟผ.

ชี้แจงหลักเกณฑ์ ITA และส่ิงที่หน่วยงานต้องด าเนินการเพื่อยกระดบั
คะแนน ITA ในที่ประชุมของทุกสายงาน ดังนี้

จัดบรรยายให้ความรู้เกณฑ์การประเมิน ITA ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และ
จัดกิจกรรม CG & ITA Delivery Episode II เสริมสร้างความรู้ด้านธรรมาภิบาล
และ ITA ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อค้นหา “ผู้รอบรู้ CG กฟผ.”

ระบบดี
คนดี

ผู้บริหารต้องเป็นต้นแบบ
สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ค้นหาและก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีคุณภาพ
ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีคุณภาพ
ปรับปรุงการท างานให้สอดคล้องกับเกณฑ์
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แนวทางการยกระดับคะแนนการประเมิน ITA

ก าหนดคะแนน ITA เป็นตัวชี้วัดของหน่วยงาน

เพิ่มเติมกิจกรรมที่มีนัยส าคัญตามหัวข้อการประเมิน

จัดกิจกรรม “จัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม” ผู้บริหาร อจพ. 
ประกาศเจตนารมณ์และมีการร่วมลงนามกับคู่ค้า ว่า กฟผ. จะมีการด าเนินการ
อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการทุจริต 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (I7)
แนวปฏิบัติขั้นตอนการขออนุญาตเพือ่ยืมทรัพย์สินของ กฟผ. (I20, I23)
เผยแพร่ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน (I30, E8, E9, E10, E14)
เพิ่มช่องทางการรับข้อเสนอแนะเพื่อน าไปปรับปรุง (E14, E15)
อื่น ๆ

จัดกิจกรรม กฟผ. องค์การใสสะอาด หรือกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต
ของ กฟผ. ในช่วงที่มีการประเมิน ITA



จบการน าเสนอ


