
 

การไฟฟาโปรงใส  
 

ความเปนมา 
 

ตามยุทธศาสตร ชาติวาดวยการปองกันและป ราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556-2560)
และนโยบายของรัฐบาลท่ี มุงเนนสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล โปรงใสและตรวจสอบได
ตลอดจนใหภาครัฐ ผูบริหารและผูปฏิบัติงานมีจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงานเปนไปอยางซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือ
สนับสนุนใหภารกิจดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสําเร็จผลเปนรูปธรรมอยางรวดเร็ว
โดยมีหนวยงานภาครัฐเปนผูขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตรและนโยบายของรัฐบาล เชน กระทรวงมหาดไทย
ไดจัดทําโครงการมหาดไทยใสสะอาด และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
(สํานักงาน ป .ป.ช.) ไดจัดทําโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) เปนตน 

ในป 2558 ผูวาการกฟภ. ไดประกาศนโยบายการบริหารงานและพัฒนา เรื่อง  Excellence in 
Governanceมุงเนนใหกฟภ. เปนองคกรท่ียึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธ รรมาภิบาล พัฒนาและ
สงเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล ดําเนินงานโดยปราศจากการทุจริตคอ รรัปชั่นมีมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ สรางตนแบบการไฟฟาโปรงใสและขยายผลไปยังการไฟฟาตางๆ 
มุงเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของกฟภ . และพัฒนาคนท้ังในดาน Soft Skill & 
Hard Skill 

ดังนั้น เพ่ือสนองตอบนโยบายดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย และ
ผูวาการกฟภ. จึงไดรวมกันจัดทํา“การไฟฟาโปรงใส”เพ่ือแสดงออกถึงการ ดําเนินงานท่ีมีความโปรงใส อยางเปน
รูปธรรม สามารถตรวจสอบกระบวนการทํางานไดทุกข้ันตอน มีการเปดเผยขอมูลใหกับผูมี สวนไดสวนเสีย            
ดวยการพัฒนารูปแบบการทํางานใหเปนไปตามมาตรฐานการไฟฟาสวนภูมิภาคโปรงใส มีขอบเขตการดําเนินงาน
รูปแบบเดียวกันท่ัวท้ังประเทศ ซ่ึงจะขยายผลไปยังการไฟฟาตางๆ ท่ัวท้ังองคกรภายในป 2559 

 

 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือจัดทํา มาตรฐานการดําเนินงานและ แนวทางปฏิบัติท่ีสอดคลองกับนิยามความโปรงใส 

รวมถึงนโยบาย การไฟฟา โปรงใส โดยชักชวน จูงใจ ประกาศเจตนารมณ จัดกิจกรรมใหผูบริหารและพนักงาน
รวมกันขับเคลื่อนหนวยงานในการสรางความโปรงใส 

2. เพ่ือบริการลูกคาท้ังภายในและภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ ปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
อํานวยความสะดวกอยางเปนธรรม ท่ัวถึง ตอบสนองความตองการและความพึงพอใจใหแกลูกคาตามขอตกลง
มาตรฐานการใหบริการ 

3. เพ่ือจัดใหมีชองทางและผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียนและบริหารจัดการใหเปนไปตาม
กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน 

4. เพ่ือจัดใหมีแผนการดําเนินงานระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลอํานาจให
เหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ สรางกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการติดตาม 
ตรวจสอบ หรือแจงขอมูลเบาะแสในการตอตานและปองปรามการทุจริต 

5. เพ่ือให  กฟภ. พัฒนากระบวนการดําเนินงานดวยความโปรงใส เปนองคกรท่ียั่งยืนเคียงคูกับ
สังคมตอไป 
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ขอบเขตการดําเนินงาน 

 
 

      ภาพกรอบแนวคิดเก่ียวกับการดําเนินงานดานความโปรงใสของ กฟภ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินงานดานความโปรงใสของ กฟภ. 
 

กฟภ. ไดกําหนดมาตรฐานการไฟฟาสวนภูมิภาคโปรงใส เพ่ือเปน กรอบแนวทางการดําเนินงานของ ทุก 
การไฟฟาใหเปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ โดยแบงออกไดเปน 4 มิติ ดังนี้ 
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นิยามความโปรงใสของ กฟภ. 
 

นิยามความโปรงใสของ กฟภ . คือ “การปฏิบัติงานดวยความเปนธรรมและจริยธรรมตามอํานาจ
หนาท่ี และมีการเปดเผยขอมูลและกระบวนการดําเนินงานท่ีสําคัญขององคกรใหกับผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายใน
และภายนอก โดยสามารถใหตรวจสอบไดท้ังในเชิงขอมูลและกระบวนการ อยางครบถวน ทันเวลา ชัดเจน และ
ถูกตองตามขอเท็จจริง” 

 

นโยบายการไฟฟาโปรงใส 
 

กฟภ. บริหารงานโดยใหความสําคัญเรื่องการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  มุงเนนสงเสริมใหผูบริหารและ
พนักงานปฏิบัติงานดวยความโปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได รวมถึงใหความเปนธรรมแกผูมีสวนไดสวนเสีย
ท้ังภายในและภายนอกองคกร โดยความโปรงใสเปนมาตรการสําคัญท่ีชวยปองปรามการทุจริตคอรรัปชั่น  

ดังนั้น การไฟฟาสวนภูมิภาคจึงไดกําหนดนโยบาย การไฟฟา โปรงใส เพ่ือเปนมาตรฐานและแนว
ทางการปฏิบัติงาน สําหรับผูบริหารและพนักงานทุกหนวยงานพึงยึดถือปฏิบัติอยางท่ัวถึง ดังนี้ 

 

1. การใหบริการท่ีเปนธรรมพรอมรับการตรวจสอบไดโดยกําหนดใหมีมาตรฐานการใหบริการ และ
ประกาศมาตรฐานการใหบริการรวมถึงหลักเกณฑข้ันตอนการปฏิบัติงานผานชองทางตางๆ อีกท้ังเปดโอกาส            
ใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือปรับปรุงพัฒนาการใหบริการของหนวยงาน 

2. การเปดเผยขอมูลท้ังทางการเงินและไมใชการเงิน อยางครบถวนทันเวลา ชัดเจน และเชื่อถือได
ผานชองทางท่ีใหผูมีสวนไดสวนเสียเขาถึงไดสะดวก จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือใหประชาชนไดสืบคนขอมูล 
และเขาตรวจสอบไดอยางเทาเทียม  

3. การจัดการเรื่องรองเรียน ใหทุกหนวยงานปฏิบัติตามคูมือ กระบวนการ และกําหนด
ผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการเรื่องรองเรียนอยางเปนระบบ รวมถึงเรงรัด แกไขปญหา และตอบสนอง           
ผูรองเรียนใหสอดคลองเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพงานบริการ 

4. การตอตานและปองปรามการทุจริต ใหผูบริหารทุกระดับมีหนาท่ีสงเสริมสนับสนุนใหพนักงาน
ปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริต และคูมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของการไฟฟาสวนภูมิภาค  ปลูกจิตสํานึกใหพนักงานปฏิบัติงานดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริต ปองกันการมีผลประโยชนทับซอน พัฒนากลไกการตรวจสอบและควบคุมภายในเพ่ือควบคุมและ
ปองกันความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่น 

 

มาตรฐานการไฟฟาสวนภูมิภาคโปรงใส ประกอบดวย 4 มิติ 5 ดาน ดังนี้ 
 

มิติท่ี 1 การกํากับดูแลความโปรงใสและการเปดเผยขอมูล  
- ดานแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหนวยงานในการสรางความโปรงใส             

และการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
มิติท่ี 2 การปฏิบัติท่ีเปนธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสีย 

- ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและการใหบริการประชาชน 
- ดานบริหารจัดการและเปดเผยขอมูล การจัดซ้ือจัดจาง จัดหาพัสดุ  

มิติท่ี 3 การจัดการเรื่องรองเรียน 
- ดานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน 

มิติท่ี 4 การตอตานและปองปรามการทุจริต 
- ดานระบบและกลไกการตอตานการทุจริต 
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ข้ันตอนปฏิบัติเพ่ือเปนการไฟฟาโปรงใส 
 

 เพ่ือใหการพัฒนาเปน การไฟฟาโปรงใส มีข้ันตอนการปฏิบัติท่ีชัดเจน  เปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวท้ังองคกร  
อีกท้ังทุกหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทางปฏิบัติได จึงได มีการ กําหนด ข้ันตอนปฏิบัติเพ่ือเปนการไฟฟา
โปรงใส (สํานักงานใหญ) และข้ันตอนปฏิบัติเพ่ือเปนการไฟฟาโปรงใส (สวนภูมิภาค) ข้ึน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  

ข้ันตอนปฏิบัติเพ่ือเปนการไฟฟาโปรงใส (สํานักงานใหญ) 
 

ขั้นตอน กิจกรรม และ ผูรับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ ลูกคา/ผูนําไปใช 
กระบวนการถัดไป 

กรอบเวลา 

Process Activity Outputs Customers Time 
1. ขั้นตอนดําเนินการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2. ขั้นตอนการตรวจประเมิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

กําหนดหนวยงาน/บุคคล รับผิดชอบหลัก 
 

ต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือน ระดับสายงาน 

หนวยงาน  

รผก.   

รผก. / กกท. 

หนวยงานศึกษาขอมูล 
และดําเนินการตามคูมือ 

 
 หนวยงาน 

คําสั่งแตงต้ัง

คณะกรรมการ 

คําสั่งแตงต้ัง

คณะกรรมการ 
ต้ังคณะกรรมการตรวจประเมิน  
ระดับสายงาน และสวนกลาง 

 

ภายใน 15 วัน 
หลังไดรับแจง 

ภายใน 15 วัน 
หลังตรวจประเมิน 

แจงพรอมรับการตรวจประเมิน 

 หนวยงาน 

A 

บันทึกแจงสายงาน
พรอม 

รับการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน 
(หนวยงานที่ไดรับ

คะแนนการประเมิน
มากกวา รอยละ 90) 

คณะทํางาน
กําหนด

มาตรฐาน 
การไฟฟาสวน
ภูมิภาคโปรงใส 

คณะกรรมการ

ตรวจประเมิน 

สวนกลาง 

 

ตรวจประเมิน 
ตามคูมือมาตรฐาน 

การไฟฟาสวนภูมิภาคโปรงใส (ระดับสายงาน) 

 คณะกรรมการตรวจประเมิน  
ระดับสายงาน 

 

ตรวจประเมิน 
ตามคูมือมาตรฐาน 

การไฟฟาสวนภูมิภาคโปรงใส (สวนกลาง) 

 คณะกรรมการตรวจประเมิน  
สวนกลาง 

Y 

N 

Y 

N 
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ข้ันตอนปฏิบัติเพ่ือเปนการไฟฟาโปรงใส (สํานักงานใหญ) (ตอ) 
 
 

ขั้นตอน กิจกรรม และ ผูรับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ ลูกคา/ผูนําไปใช 
กระบวนการถัดไป 

กรอบเวลา 

Process Activity Outputs Customers Time 

 

2. ขั้นตอนการตรวจประเมิน   
    (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายใน 7 วัน 
หลังประชุม
คณะทํางาน

กําหนดมาตรฐาน
การไฟฟาสวน
ภูมิภาคโปรงใส 

 A 

ขออนุมัติ ผวก. 

 คณะทํางานกําหนดมาตรฐานการไฟฟา 
สวนภูมิภาคโปรงใส 

Y 

รับมอบใบประกาศ  

กกท. / หนวยงาน 

บันทึกขออนุมัติเปน

การไฟฟาโปรงใส 

กกท. 

ใบประกาศ  
หนวยงาน 

แจงผลการตรวจประเมิน 

 รผก. 

บันทึกแจงผลการ
ตรวจประเมิน 

คณะทํางาน
กําหนด

มาตรฐานการ
ไฟฟาสวน

ภูมิภาคโปรงใส 
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ข้ันตอนปฏิบัติเพ่ือเปนการไฟฟาโปรงใส (สวนภูมิภาค) 
 
 

ขั้นตอน กิจกรรม และ ผูรับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ ลูกคา/ผูนําไปใช 
กระบวนการถัดไป 

กรอบเวลา 

Process Activity Outputs Customers Time 
1. ขั้นตอนดําเนินการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2. ขั้นตอนการตรวจประเมิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

กําหนดหนวยงาน/บุคคล รับผิดชอบหลัก 

ต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือน ระดับเขต 

กฟฟ. / หนวยงาน  

กฟข. 

กฟข. / รผก. 

หนวยงาน/กฟฟ. ศึกษาขอมูล 
และดําเนินการตามคูมือ 

 
กฟฟ. / หนวยงาน 

คําสั่งแตงต้ัง

คณะกรรมการ 

คําสั่งแตงต้ัง

คณะกรรมการ 
ต้ังคณะกรรมการตรวจประเมิน  

ระดับเขต และระดับภาค 
 

ภายใน 15 วัน 
หลังไดรับแจง 

ภายใน 15 วัน 
หลังตรวจประเมิน 

แจงพรอมรับการตรวจประเมิน 

 กฟฟ. / หนวยงาน 

 

A 

บันทึกแจงเขตพรอม 
รับการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน 
(กฟฟ. ที่ไดรับ

คะแนนการประเมิน
มากกวา รอยละ 90) 

คณะทํางาน
กําหนด

มาตรฐาน 
การไฟฟาสวน
ภูมิภาคโปรงใส 

คณะกรรมการ

ตรวจประเมิน 

ระดับภาค 

 

ตรวจประเมิน 
ตามคูมือมาตรฐาน 

การไฟฟาสวนภูมิภาคโปรงใส  

(ระดับเขต) 

 คณะกรรมการตรวจประเมิน  
ระดับเขต 

 

ตรวจประเมิน 
ตามคูมือมาตรฐาน 

การไฟฟาสวนภูมิภาคโปรงใส  

(ระดับภาค) 

 คณะกรรมการตรวจประเมิน  
ระดับภาค 

Y 

N 

Y 

N 
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ข้ันตอนปฏิบัติเพ่ือเปนการไฟฟาโปรงใส (สวนภูมิภาค) (ตอ) 
 

ขั้นตอน กิจกรรม และ ผูรับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ ลูกคา/ผูนําไปใช 
กระบวนการถัดไป 

กรอบเวลา 

Process Activity Outputs Customers Time 
 

2. ขั้นตอนการตรวจประเมิน   
    (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใน 7 วัน 
หลังประชุม
คณะทํางาน

กําหนดมาตรฐาน
การไฟฟาสวน
ภูมิภาคโปรงใส 

 A 

ขออนุมัติ ผวก. 

 คณะทํางานกําหนดมาตรฐานการไฟฟา 
สวนภูมิภาคโปรงใส 

Y 

รับมอบใบประกาศ / จัดทําปาย

มาตรฐานการไฟฟาสวนภูมิภาคโปรงใส 

กกท. / กฟฟ. 

บันทึกขออนุมัติเปน

การไฟฟาโปรงใส 

กกท. 

ใบประกาศ /      
ปายมาตรฐานฯ 

กฟฟ. 

หนวยงาน / กฟฟ. 
ทําพิธีเปดตามความเหมาะสม 

กฟฟ. 

แจงผลการตรวจประเมิน 

 รผก. 

บันทึกแจงผลการ
ตรวจประเมิน 

คณะทํางาน
กําหนด

มาตรฐานการ
ไฟฟาสวน

ภูมิภาคโปรงใส 
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วิธีประเมินตามเกณฑมาตรฐานการไฟฟาสวนภูมิภาคโปรงใส 
 

 มาตรฐานการไฟฟาสวนภูมิภาคโปรงใส ประกอบดวย 4 มิติ 5 ดาน โดยแบงเปน  60 ตัวชี้วัดยอย  
มีคะแนนรวม 120 คะแนน ดังนี ้
 มิติท่ี 1  ประกอบดวย 18 ตัวชี้วัดยอย  36 คะแนน 
 มิติท่ี 2  ประกอบดวย 20 ตัวชี้วัดยอย  40 คะแนน 
 มิติท่ี 3  ประกอบดวย  9  ตัวชี้วัดยอย  18 คะแนน 
 มิติท่ี 4  ประกอบดวย 13 ตัวชี้วัดยอย  26 คะแนน  
  

 เกณฑในการใหคะแนนประเมิน 
  
  การประเมินความโปรงใสในแตละตัวชี้วัด จะพิจารณาจากความกาวหนาของงานและระดับความ
สมบูรณในการทํางานเพ่ือบรรลุเปาหมายของแตละตัวชี้วัด ตัวชี้วัดหนึ่งประกอบดวยระดับคะแนน 0 – 2 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

0 = หมายถึงหนวยงานของทานยังไมมีการดําเนินการในขอนั้นๆ 
1 = หมายถึงหนวยงานของทานกําลังมีการดําเนินการและมีเอกสาร / ขอมูลบางสวนใหพิจารณา 
2 = หมายถึงหนวยงานของทานไดมีการดําเนินการแลวและมีเอกสาร / ขอมูลพรอมใหพิจารณา 

  

 การรับรองเปนการไฟฟาโปรงใส    
 

 หนวยงานใดจะไดรับการรับรองเปนการไฟฟาโปรงใส ตามมาตรฐานการไฟฟาสวนภูมิภาคโปรงใส 
จะตองไดรับผลการประเมิน ดังนี้ 
 

 -   ไดคะแนนการประเมินรวมในแตละมิติ (มิติท่ี 1 - มิติท่ี 4) ไมต่ํากวารอยละ 90 
 -   ไดคะแนนประเมินรวมท้ังหมด ไมต่ํากวารอยละ 90   

 

ระดับคะแนน ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 
     90 - 120   คะแนน =  มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานสูงมาก 
     60 - 89     คะแนน =  มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานสูง 
     30 - 59     คะแนน =  มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานปานกลาง 
       0 - 29     คะแนน =  มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานต่ํา 
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แบบประเมิน 
มาตรฐานการไฟฟาสวนภูมิภาคโปรงใส 

 
 

มิติท่ี 1 การกํากับดูแลความโปรงใสและการเปดเผยขอมูล 
ดานแนวทางปฏิบัติและการขับเคล่ือนหนวยงานในการสรางความโปรงใส และการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
(เต็ม 36 คะแนน) 

ประเด็นหลัก 
(ตัวช้ีวัด) 

คะแนน 
การประเมิน 

0 1 2 
มาตรฐานท่ี 1 มีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนเกี่ยวกับความโปรงใส    
1.1 มีแนวทางปฏิบัติดานความโปรงใสของ อข. และ ผจก. ท่ีสอดคลองกับนโยบาย    
      การไฟฟาโปรงใสของ ผวก.  
สิ่งท่ีควรดําเนินการ : 
1) ประกาศนโยบายของ ผวก. อข. ผจก. ใหผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง รับทราบอยางชัดเจน 
2) MOU ระหวาง อข. กับ ผจก.  ผจก. กับ ผูบริหารในสังกัด เปนตน 

   

1.2 ส่ือสารแนวทางปฏิบัติใหผูบริหารและพนักงานในสังกัดใหรับทราบอยางท่ัวถึง  
สิ่งท่ีควรดําเนินการ :  
1) ประชุมชี้แจง การดําเนินงานการไฟฟาโปรงใส  
2) ประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ เชน ปายประชาสัมพันธ ไลนกลุมของ กฟฟ. เปนตน 
3) จัดทําคูมือมาตรฐาน ความโปรงใสของ กฟฟ. ท่ีดําเนินการ และแจงเวียนทุกคนรับทราบ 

   

มาตรฐานท่ี 2 มีคณะทํางานและอํานาจหนาท่ีท่ีชัดเจน    
2.1 แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานขับเคล่ือนและตรวจประเมินการไฟฟาโปรงใส 
สิ่งท่ีควรดําเนินการ : 
1) แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานบริหารจัดการ การไฟฟาโปรงใส  
2) แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานตรวจประเมิน การไฟฟาโปรงใส  

   

2.2 ระบุอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ/คณะทํางานท่ีชัดเจน    
2.3 คณะกรรมการ/คณะทํางานมีการประชุมติดตามผลการดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ี 
     อยางสมํ่าเสมอ 
สิ่งท่ีควรดําเนินการ : ควรมีการประชุม และติดตาม พรอมรายงานผล อยางนอย เดือนละ 1 ครั้ง 
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ประเด็นหลัก 
(ตัวช้ีวัด) 

คะแนน 
การประเมิน 

0 1 2 
มาตรฐานท่ี 3 สงเสริม และมีความคิดริเริ่มของหนวยงานในการสรางความโปรงใส 
3.1 มีแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับดานความโปรงใสของหนวยงานท่ีชัดเจน 
สิ่งท่ีควรดําเนินการ : 
1) แผนการดําเนินงาน การไฟฟาโปรงใส ในภาพรวมของ กฟฟ.นั้นๆลงนามอนุมัติโดย 
   หัวหนาหนวยงาน หรือ ผูแทน 
2) รายละเอียดของของกิจกรรมในแผนงานตามขอ 1 ระบุ กิจกรรมท่ีดําเนินการ เปาหมาย 
   กรอบเวลา ผูรับผิดชอบ งบประมาณ และอ่ืนๆพรอมแจงเวียนสวนท่ีเก่ียวของ 
3) สรุปรายงานผลการดําเนินการติดตามแผน อยางชัดเจน อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

   

3.2 สงเสริมกิจกรรมท่ีเปนการสรางความคิดริเริ่มของหนวยงานดานความโปรงใสรวมกัน 
     ระหวางผูบริหารและพนักงาน 
สิ่งท่ีควรดําเนินการ : 
1) สรางระบบตัดตอน สําหรับคูคา (การแจงเบอรโทรศัพทใหคูคา และการสุมประเมินผลคูคา) 
2) สรางระบบตัดตอน สําหรับลูกคา เชน ติดปายแสดงเบอรโทรศัพทผูบริหาร มีหนังสือ 
    ถึงลูกคา การสุมสอบถามลูกคาท่ีใชบริการ หรืออ่ืนๆ เปนตน 
3) นําเทคโนโลยีมาใช เพ่ือลดดุลยพินิจ ในระบบงานตางๆ เชน  PEA MAP ระบบบัตรคิว  
    อัตโนมัติ (Automatic Queue System)   การประเมินผลการใหบริการ โดยการกดผาน   
    Smile Box PEA One Touch Service เปนตน และควรมีการวิเคราะหผลของการนํา  
    เทคโนโลยีมาใช รวมท้ังจัดทําสรุปรายงาน อยางนอยเดือนละ  1 ครั้ง 

   

3.3 มีผลงานความคิดริเริ่มในการสรางความโปรงใสอยางเปนรูปธรรม 
สิ่งท่ีควรดําเนินการ : มีผลงาน/กระบวนการทํางาน ในการสรางความโปรงใสอยางเปนรูปธรรม 

   

มาตรฐานท่ี 4 ผูบริหารตองเปนแบบอยางท่ีดีในการสงเสริมเรื่องความโปรงใส    
4.1 ผูบริหารมีสวนรวมในการประชุม/กิจกรรมเสริมสรางความโปรงใส 
สิ่งท่ีควรดําเนินการ : 
1) เปนประธานหรือมีสวนรวมในการประชุม/กิจกรรมสรางความโปรงใสในโอกาสตางๆ 
2) สรุปรายงานผลการดําเนินการตามขอ 1) อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

   

4.2 ผูบริหารเปนแบบอยางท่ีดีในการแสดงออกถึงความโปรงใส  
สิ่งท่ีควรดําเนินการ : ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง/มอบนโยบาย/ติดตามตรวจสอบ/รวมแกไขปญหา
เพ่ือพัฒนากระบวนงานใหมีความโปรงใส  
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ประเด็นหลัก 
(ตัวช้ีวัด) 

คะแนน 
การประเมิน 

0 1 2 
มาตรฐานท่ี 5 แสดงออกถึงเจตนารมณในการสรางความโปรงใสของหนวยงาน    
5.1 จัดใหมีการประกาศเจตนารมณในการสรางความโปรงใสของหนวยงาน 
สิ่งท่ีควรดําเนินการ : 
1) การประกาศเจตนารมณของผูบริหาร พนักงาน   
2) สื่อสารประกาศเจตนารมณใหพนักงานรับรูและนําไปปฏิบัติอยางท่ัวถึง 

   

5.2 จัดใหมีการลงนามรับทราบแนวทางปฏิบัติดานความโปรงใสของหนวยงาน 
สิ่งท่ีควรดําเนินการ : 
1) ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง  ลงนามรับทราบเปนลายลักษณอักษร 
2) แจงใหลูกคา และคูคา รับทราบผานชองทางตางๆ 

   

มาตรฐานท่ี 6 จัดสถานท่ี/จัดตั้งศูนย พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารสําหรับใหบริการขอมูลขาวสารตามมาตรา 7,9 
ครบถวนและเปนปจจุบัน เผยแพรขอมูลโดยเฉพาะท่ีเปนประเด็นท่ีสาธารณะใหความสนใจ เกี่ยวกับภารกิจหลัก
ของหนวยงาน  
6.1 แตงตั้งคณะทํางาน พรอมอํานาจหนาท่ี ในการกําหนดแนวทางเกี่ยวกับการเปดเผย

ขอมูลขาวสาร 
   

6.2 จัดตั้งศูนย พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารสําหรับใหบริการขอมูลขาวสาร    
6.3 ประชาสัมพันธใหประชาชนภายนอกรับทราบและเขาถึงศูนย พ.ร.บ. ไดอยางสะดวก    
6.4 เผยแพรขอมูลขาวสารตามมาตรา 7,9 ครบถวน 
ขอมูลที่ควรเผยแพรตามมาตรา 9(4) ไดแก 
1) คูมือผูใชไฟฟา ประเภทบานอยูอาศัย 
2) คูมือผูใชไฟฟา สําหรับธุรกิจอุตสาหกรรม 
3) คูมือประชาชน การขอติดตั้งมิเตอรเขตชนบท กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในกอนชําระ

คาธรรมเนียม 
4) คูมือประชาชน การขอติดตั้งมิเตอรเขตชนบท กรณีชําระคาธรรมเนียมกอนการตรวจสอบการ

เดินสายภายใน 
5) คูมือประชาชน การขอติดตั้งมิเตอรเขตเมือง กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในกอนชําระ

คาธรรมเนียม 
6) คูมือประชาชน การขอติดตั้งมิเตอรเขตเมือง กรณีชําระคาธรรมเนียมกอนการตรวจสอบการ

เดินสายภายใน 
7) คูมือความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟาในสภาวะน้ําทวม 
8) คูมือความปลอดภัยเก่ียวกับการใชไฟฟาและการปฐมพยาบาลผูถูกกระแสไฟฟาดูด 
9) การตรวจสอบอุปกรณไฟฟาและการใชสายดิน 

10) คูมือการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการขอรองเรียนของ กฟภ. 

   

6.5 จัดเก็บสถิติและรายงานผลการเขาใชบริการศูนย พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร    
6.6 สํารวจและสรุปรายงานผลความพึงพอใจของผูใชบริการศูนย พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร    

หมายเหตุ : มิติท่ี 1 มาตรฐานท่ี 6 จัดสถานท่ี/จัดตั้งศูนย พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร ใชประเมินเฉพาะหนวยงาน Front Office 
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มิติท่ี 2 การปฏิบัติท่ีเปนธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสีย 
ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและการใหบริการประชาชน (เต็ม 14 คะแนน) 

ประเด็นหลัก 
(ตัวช้ีวัด) 

คะแนน 
การประเมิน 

0 1 2 
มาตรฐานท่ี 1 มีคูมือแสดงข้ันตอนและเง่ือนไขการใหบริการสําหรับกิจกรรม/ การปฏิบัติงานท่ีสําคัญท้ังท่ีเกี่ยวกับ
ลูกคาและการปฏิบัติงานภายใน 
1.1  กําหนดหลักเกณฑและข้ันตอน เง่ือนไข ในการใหบริการท่ีตอบสนองตอความสะดวก

รวดเร็วสําหรับกิจกรรม/การปฏิบัติงานท่ีสําคัญท้ังท่ีเกี่ยวกับลูกคาและการปฏิบัติงาน
ภายใน 

สิ่งท่ีควรดําเนินการ : 
1) กําหนดหลักเกณฑและข้ันตอน 13 กระบวนงาน ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและการใหบริการแก

ประชาชน  1.การขอใชไฟ  2.การขอเพิ่มขนาดมิเตอร  3.การขอขยายเขตแรงต่ํา  4.การขอขยาย เขต
เฉพาะราย (กฟภ.ดําเนินการ) 5.การขอขยายเขตเฉพาะราย (ดําเนินการเอง) 6.การเปรียบเทียบมิเตอร 
7.การสับเปลี่ยนมิเตอรชํารุด  8.คาไฟฟาปรับปรุง (มิเตอรชํารุด – ละเมิด) 9.การตอกลับมิเตอรจาก
การงดจายไฟฟา (กรณีผูใชไฟฟารายยอย ) 10.การขอยายระบบจําหนายเข าที่ผูใชไฟ  11.ขอแกไฟ
เสาไฟฟาเอนเอียง (ในพื้นที่สาธารณะ) 12.การเชาฉนวนครอบสายไฟฟา 13.คืนเงินคํ้าประกัน (กรณี
เลิกใชไฟฟา)  

2) ติดปายประกาศแสดงหลักเกณฑ อัตราคาใหบริการ กรอบเวลา และอ่ืนๆไว ณ จุดบริการ และ      
    จุดที่เหมาะสม 

   

1.2 มีคูมือการใหบริการท่ีแสดงข้ันตอน เง่ือนไข หลักเกณฑในการใหบริการท่ีสําคัญท้ังท่ี 
     เกี่ยวกับลูกคา และการปฏิบัติงานภายใน 
สิ่งท่ีควรดําเนินการ : 
1) คูมือประชาชาชน   
2) คูมือขอตกลงระดับการใหบริการ (Service Level Agreement : SLA) “กระบวนงานการใหบริการ 
    ลูกคา” 11 กระบวนงาน (P1-P11)  

   

1.3  มีการเผยแพรคูมือหลักเกณฑและข้ันตอนในการใหบริการ แกประชาชนท่ีมารับบริการ 
ไดรับทราบไวท่ีศูนย พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของหนวยงานและทางเว็บไซตของหนวยงาน  

   

มาตรฐานท่ี 2 มีการจัดทําขอตกลงระดับการใหบริการ (Service Level Agreement : SLA) “กระบวนงาน 
การใหบริการลูกคา” 11 กระบวนงาน (P1-P11) เทียบกับระบบ SAP  
2.1  ประกาศ/ทบทวนนโยบาย SLA, คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ, ประชุมช้ีแจงพรอม  
      ลงนามในบันทึกขอตกลงระดับการใหบริการท้ัง 11 กระบวนงาน  
สิ่งท่ีควรดําเนินการ : 
1) ประกาศ/ทบทวนนโยบาย SLA ที่เปนปจจุบัน 
2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการที่เปนปจจุบัน 
3) ประชุมชี้แจงการดําเนินการ อยางนอยไตรมาสละ 1 คร้ัง 
4) ลงนามในบันทึกขอตกลงระดับการใหบริการทั้ง 11 กระบวนงาน 

   

หมายเหตุ : มิติท่ี 2 มาตรฐานท่ี 1 และ 2 สําหรับหนวยงาน Back Office ใหกําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอน               

และการตรวจติดตามตามคูมือปฏิบัติงาน (Work Manual) และ SLA ของแตละหนวยงาน 
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ประเด็นหลัก 
(ตัวช้ีวัด) 

คะแนน 
การประเมิน 

0 1 2 
2.2  มีการจัดเก็บขอมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดําเนินงานตามขอตกลงระดับ           
     การใหบริการกระบวนงาน P1-P11 ตามแบบฟอรม SLA นําเสนอ อข. (รายเดือน)  
สิ่งท่ีควรดําเนินการ : 
1) จัดเก็บขอมูลและสรุปรายงานผล กระบวนงาน P1-P11 เทียบกับระบบงาน P1-P11         

ในระบบ SAP  
2) สรุปรายงานผลทุก อข. เดือนละ 1 ครั้ง (ภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน) 
3) วิเคราะห/ประเมินผล ในแตละกระบวนงาน เดือนละ 1 ครั้ง 

   

2.3  ระยะเวลาในการใหบริการลูกคาในระบบ SAP เปนไปตามมาตรฐานการใหบริการ 
       ท่ี กฟภ.กําหนด 
สิ่งท่ีควรดําเนินการ : 
1) สรุปผลการใหบริการลูกคา  กระบวนงาน P1-P11 ในระบบ SAP เทียบกับระยะเวลา 
    มาตรฐานการใหบริการท่ี กฟภ.กําหนด 
2) สรุปผลการใหบริการลูกคา นอกเหนือ กระบวนงาน P1-P11 ในระบบ SAP  เทียบกับ  
    ระยะเวลามาตรฐานการใหบริการท่ี กฟภ. กําหนดเชน PEA One Touch Service  
    เปนตน 
3) วิเคราะห/ประเมินผล/มีเหตุผล ในแตละกระบวนงาน เดือนละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะการ

ใหบริการท่ีเกินมาตรฐานระยะเวลาท่ี กฟภ.กําหนด  

   

2.4  มีการตรวจติดตามโดยนําระบบประกันคุณภาพงานตามขอตกลงระดับการใหบริการ  
      (Quality Assurance for SLA) มาใชอยางครบถวน และตองมีการรายงานผลตาม 
       แบบฟอรม ดังนี้ QA Program, QA Checklist, QA Report, QA Request,  
       QA Improvement 

- QA Program    สําหรับ การไฟฟาเขต 
- QA Checklist   สําหรับ การไฟฟาเขต 
- QA Report      สําหรับ การไฟฟาจังหวัด 
- QA Request    สําหรับ การไฟฟาจังหวัด 
- QA Improvement   สําหรับ การไฟฟา………. (ถามี) 
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มิติท่ี 2 การปฏิบัติท่ีเปนธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสีย 
ดานบริหารจัดการและเปดเผยขอมูล การจัดซ้ือจัดจาง จัดหาพัสดุ (เต็ม 26 คะแนน) 

ประเด็นหลัก 
(ตัวช้ีวัด) 

คะแนน 
การประเมิน 

0 1 2 
มาตรฐานท่ี 1 มีการประกาศเผยแพรการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการลวงหนาตามระยะเวลาท่ีกําหนดในหลักเกณฑ 
1.1  เผยแพรการจัดซ้ือจัดจางแตละรายการ/โครงการ ตามระยะเวลาท่ีกําหนดในหลักเกณฑ 
อยางนอย 2 ชองทาง            
สิ่งท่ีควรดําเนินการ : 
1) ติดประกาศ  2) ศูนย พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร 3) เว็บไซต กฟภ. (www.pea.co.th) และ 
เว็บไซตกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) 

   

1.2 ประเมินความพึงพอใจในเรื่องของการเผยแพรการจัดซ้ือจัดจาง 
สิ่งท่ีควรดําเนินการ : มีเครื่องมือประเมินความพึงพอใจคูคา เชน แบบสอบถาม หรือ ประเมิน
ผานเว็บไซต หรือ ประเมินโดยการสุมสัมภาษณ  อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

   

1.3 วิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจเพ่ือนําไปพัฒนากระบวนงาน 
      ดานการจัดซ้ือจัดจาง 

   

มาตรฐานท่ี 2 มีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการ 
2.1 กําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาตัดสินผลการจัดหาพัสดุแตละรายการ/โครงการ 
ท่ีชัดเจน 
สิ่งท่ีควรดําเนินการ : ระบุไวในเอกสาร ประกอบการ จัดซ้ือ จัดจาง จัดหาพัสดุทุกครั้ง 

   

2.2 เผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณาตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจางแตละรายการ/โครงการ 
อยางนอย 2 ชองทาง 

สิ่งท่ีควรดําเนินการ : 
1) ติดประกาศ 2) ศูนย พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร 3) เว็บไซต กฟภ. (www.pea.co.th) และ 
เว็บไซตกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) 

   

2.3 ประกาศผลการจัดหาพัสดุแตละรายการ/โครงการพรอมท้ังเหตุผลท่ีใชในการ 
ตัดสินผลการจัดหาพัสดุนั้นๆ อยางนอย 2 ชองทาง 
สิ่งท่ีควรดําเนินการ : 
1) ติดประกาศ 2) ศูนย พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร 3) เว็บไซต กฟภ. (www.pea.co.th) และ 
เว็บไซตกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) 

   

มาตรฐานท่ี 3 มีการประกาศวิธีการคํานวณราคากลางของแตละโครงการ    
3.1 ประกาศวิธีการคํานวณราคากลางของแตละรายการ/โครงการ 
สิ่งท่ีควรดําเนินการ : วงเงินเกิน 100,000.-บาท ประกาศผานเว็บไซต กฟภ. 
(www.pea.co.th) และเว็บไซตกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)  

   

 

 

 

 

 

http://www.pea.co.th/�
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ประเด็นหลัก 
(ตัวช้ีวัด) 

คะแนน 
การประเมิน 

0 1 2 
มาตรฐานท่ี 4 มีการประกาศรายช่ือผูเสนอราคา/งานท่ีมีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกแตละโครงการ 
4.1 ประกาศรายช่ือผูเสนอราคาและขอมูลราคาท่ีเสนอทุกรายท่ีมีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือก 
อยางนอย 2 ชองทาง  
สิ่งท่ีควรดําเนินการ : 
1) ติดประกาศ 2) ศูนย พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร 3) เว็บไซต กฟภ. (www.pea.co.th) 

   

มาตรฐานท่ี 5 มีรายงานผลการจัดซ้ือจัดจางในภาพรวม พรอมระบุวิธีการจัดซ้ือจัดจางและเหตุผลท่ีใช           
ในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจาง 
5.1 สรุปรายงานผลการจัดซ้ือจัดจางในภาพรวมของหนวยงาน (รายไตรมาส) และนําเสนอ

ผูบังคับบัญชาแตละสายงาน 
สิ่งท่ีควรดําเนินการ : แบบฟอรม สขร.1 / รายงานผลการปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางตามแผน (สตง.) 

   

5.2 เผยแพรสรุปรายงานผลการจัดซ้ือจัดจางในภาพรวมของหนวยงานอยางนอย 2 ชองทาง 
(วงเงินเกิน 100,000.-บาท ข้ึนไป) 

สิ่งท่ีควรดําเนินการ : 
1) ติดประกาศ  2) ศูนย พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร 3) เว็บไซต กฟภ. (www.pea.co.th) 

   

มาตรฐานท่ี 6 มีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําปท่ีผานมา ในลักษณะรอยละของจํานวน
โครงการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจางและรอยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 
6.1 จัดทํารายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางปท่ีผานมา(ของแตละสายงาน) 
- รอยละของจํานวนโครงการ           - วงเงินการจัดซ้ือของแตละวิธี 
- จํานวนงบประมาณ                     - ซ้ือกับผูเสนอราคาก่ีราย (ไมตองระบุชื่อ) 
- วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

   

6.2 เผยแพรรายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําปท่ีผานมา อยางนอย 2 ชองทาง  
สิ่งท่ีควรดําเนินการ : 
1) ติดประกาศ 2) เว็บไซต กฟภ. (www.pea.co.th) 

   

มาตรฐานท่ี 7 มีการนําผลการวิเคราะหประจําปท่ีผานมาปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดซ้ือจัดจางในปถัดไป 
7.1 นําผลการวิเคราะหประจําปท่ีผานมาปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดซ้ือจัดจางในป

ถัดไป 
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มิติท่ี 3 การจัดการเรื่องรองเรียน 

ดานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน (เต็ม 18 คะแนน) 

ประเด็นหลัก 
(ตัวช้ีวัด) 

คะแนน 
การประเมิน 

0 1 2 
มาตรฐานท่ี 1 จัดชองทางส่ือสาร และประชาสัมพันธใหประชาชนติดตอรองเรียนรองทุกข  
และเสนอแนะไดอยางสะดวก 
1.1 กําหนดข้ันตอนและกระบวนการในการบริหารจัดการเรื่องรองเรียนใหประชาชน

รับทราบอยางชัดเจน โดยมีระยะเวลาในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาท่ีเหมาะสมตาม
สมควรแกกรณี 

สิ่งท่ีควรดําเนินการ : มีคูมือ ข้ันตอน กรอบเวลา  การจัดการเรื่องรองเรียน ตามท่ี กฟภ .กําหนด 

   

1.2 มีชองทางการส่ือสาร และประชาสัมพันธใหประชาชนสามารถติดตอรองเรียนรองทุกข 
และเสนอแนะไดอยางสะดวก อยางนอย 2 ชองทาง (นอกเหนือจาก PEA Call Center 
1129) 

สิ่งท่ีควรดําเนินการ : 
1) ชองทางการสื่อสาร มากกวา 2 ชองทาง เชน ศูนยดํารงธรรม เว็บไซต ตูรับขอรองเรียน/   
    ขอเสนอแนะ   
2) ประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบ ผานชองทางตางๆ เก่ียวกับชองทางติดตอรองเรียน 

รองทุกข เชน ปายประชาสัมพันธ แผนพับ เว็บไซต เปนตน 

   

มาตรฐานท่ี 2 กําหนดหนวยงาน/ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน    
2.1  กําหนดหนวยงาน/ตัวบุคคลผูรับผิดชอบ สําหรับการบริหารจัดการเรื่องรองเรียนและ

เสนอแนะ  
สิ่งท่ีควรดําเนินการ : มีอนุมัติแตงตั้งกําหนดผูรับผิดชอบในภาพรวม และ ตัวบุคคลรับผิดชอบ
เฉพาะเรื่อง 

   

2.2 ส่ือสารประชาสัมพันธใหบุคลากรภายในและประชาชนภายนอกทราบวาไดมีการ
กําหนดหนวยงาน/ตัวบุคคลผูรับผิดชอบ สําหรับการบริหารจัดการเรื่องรองเรียน 

สิ่งท่ีควรดําเนินการ : ดําเนินการในคราวเดียวกับ ขอ 1.2 (มิติท่ี 3 มาตรฐานท่ี 1 ขอ 1.2) 

   

มาตรฐานท่ี 3 บริหารจัดการเรื่องรองเรียน ยุติเรื่อง รายงานผล และแจงผลผูรองเรียนภายใน 30 วัน (รองเรียน
งานบริการ) และ 15 วัน (รองเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ) หรือตามท่ี กฟภ. กําหนด 
3.1  จัดใหมีกระบวนการตรวจสอบภายในเพ่ือใหเกิดความแนใจวาการบริหารจัดการ     

เรื่องรองเรียน เปนไปตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีมาตรฐานกําหนด 
สิ่งท่ีควรดําเนินการ : แตงตั้งกรรมการประเมินผล และจัดการขอรองเรียน หรือใช 
คณะกรรมการตรวจประเมิน การไฟฟาโปรงใส ตามมิติท่ี 1 มาตรฐานท่ี 2 ขอ 2.1 
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ประเด็นหลัก 
(ตัวช้ีวัด) 

คะแนน 
การประเมิน 

0 1 2 
มาตรฐานท่ี 4  จัดทํารายงานสรุปเรื่องรองเรียนภายในหนวยงาน พรอมระบุปญหาอุปสรรค และแนวทางการแกไข 
4.1  จัดทํารายงานสรุปเรื่องรองเรียนภายในหนวยงาน พรอมระบุปญหาอุปสรรค และ 
      แนวทางการแกไข นําเสนอผูบริหาร (รายไตรมาส) 
สิ่งท่ีควรดําเนินการ : คณะกรรมการ/คณะทํางานจัดการขอรองเรียน สรุปรายงานผล พรอมระบุ
ปญหาอุปสรรค และ แนวทางการแกไข นําเสนอผูบริหาร ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

   

มาตรฐานท่ี 5 วิเคราะห ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือปองกันปญหาการรองเรียน 
5.1  นํารายงานสรุปเรื่องรองเรียนมาวิเคราะห ปรับปรุง และพิจารณาการดําเนินงานเพ่ือ

ปองกันและลดจํานวนเรื่องรองเรียนภายในหนวยงาน 
สิ่งท่ีควรดําเนินการ : คณะกรรมการ/คณะทํางานจัดการขอรองเรียน วิเคราะห ปรับปรุง 
และพิจารณาการดําเนินงานเพ่ือปองกันและลดจํานวนเรื่องรองเรียนภายในหนวยงาน      
ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

   

5.2  ประเมินประสิทธิผลของชองทางการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงาน  
สิ่งท่ีควรดําเนินการ : คณะกรรมการ/คณะทํางานจัดการขอรองเรียน ประเมินชองทางรับ 
เรื่องรองเรียน ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

   

5.3  ประเมินประสิทธิภาพของการจัดการขอรองเรียนและผลลัพธไดดีกวาเปาหมายท่ีกําหนด 
สิ่งท่ีควรดําเนินการ : คณะกรรมการ/คณะทํางานจัดการขอรองเรียน ประเมินประสิทธิภาพ 
และผลลัพธท่ีดีกวาเปาหมายท่ีกําหนด ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
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มิติท่ี 4 การตอตานและปองปรามการทุจริต 

ดานระบบและกลไกการตอตานการทุจริต (เต็ม 26 คะแนน) 

ประเด็นหลัก 
(ตัวช้ีวัด) 

คะแนน 
การประเมิน 

0 1 2 
มาตรฐานท่ี 1 จัดทําแผนปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและปองปรามการทุจริตของหนวยงาน 
1.1 แผนปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและปองปรามการทุจริตของหนวยงาน 
สิ่งท่ีควรดําเนินการ : ใหจัดทําไวในแผนปฏิบัติดานสังคมและสิ่งแวดลอม กลยุทธ OC2 

   

1.2 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและปอง
ปรามการทุจริตนําเสนอผูบังคับบัญชาแตละสายงาน 

สิ่งท่ีควรดําเนินการ : รายงานผลไตรมาสละ 1  ครั้ง 

   

มาตรฐานท่ี 2 จัดใหมีคณะทํางานติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ    
2.1 คําส่ังแตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

และปองปรามการทุจริตของหนวยงาน 
สิ่งท่ีควรดําเนินการ : แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ 

   

2.2 ระบุอํานาจหนาท่ีของคณะทํางานท่ีชัดเจน    
2.3  คณะทํางานมีการ ประชุมติดตามผลการดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีอยางสมํ่าเสมอ   
สิ่งท่ีควรดําเนินการ : ประชุมติดตาม  และรายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง 

   

มาตรฐานท่ี 3 จัดใหมีระบบควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในเพ่ือลดความเส่ียงการทุจริต 
3.1 ระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในกระบวนงานท่ีเส่ียงตอการเกิดทุจริต    
3.2 นําขอบกพรองท่ีไดรับการตรวจสอบภายในมาใชในการปรับปรุงกระบวนงาน 
      เพ่ือลดความผิดพลาด 
สิ่งท่ีควรดําเนินการ : มีวิเคราะห และปรับปรุง  รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง 

   

มาตรฐานท่ี 4 สํารวจความโปรงใสของการใหบริการงานดานตางๆ จากประชาชน และนํามาปรับปรุงแกไข
กระบวนงาน 
4.1  สํารวจความโปรงใสของการใหบริการงานดานตางๆ จากประชาชน 
สิ่งที่ควรดําเนินการ : 
1) สํารวจความพึงพอใจ จากคูคา และ ลูกคา 
2) สํารวจความพึงพอใจ จาก Smile Box (ประเมินการใหบริการในภาพรวม และประเมินพนักงาน            
    ที่ใหบริการหนาเคานเตอร) 
3) สํารวจความโปรงใสจากการใหบริการและกระบวนงานของ กฟภ.  

   

4.2 สรุปผลการการสํารวจความโปรงใสของการใหบริการ 
สิ่งท่ีควรดําเนินการ : สรุป และวิเคราะหผล ตามขอ 4.1  ไตรมาสละ 1  ครั้ง 

   

4.3 นําผลการสํารวจไปวางแผนปรับปรุงแกไขกระบวนงานในปถัดไป 
สิ่งท่ีควรดําเนินการ : นําผลตามขอ 4.2 ไปปรับปรุงใหเปนรูปธรรม 
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ประเด็นหลัก 
(ตัวช้ีวัด) 

คะแนน 
การประเมิน 

0 1 2 
มาตรฐานท่ี 5 สรางอาสาสมัคร/เครือขายการไฟฟาโปรงใส ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน 
5.1  ประกาศใหประชาชนเขามามีสวนรวมเปนอาสาสมัคร/เครือขายการไฟฟาโปรงใส 
สิ่งท่ีควรดําเนินการ : สรางเครือขายและประชาสัมพันธผานชองทางตาง ๆ ตามความ 
เหมาะสม 

   

5.2 กิจกรรม/การประชุมอาสาสมัคร/เครือขายการไฟฟาโปรงใสอยางสมํ่าเสมอ 
สิ่งท่ีควรดําเนินการ : อาสาสมัครท้ังภายในและภายนอก อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

   

5.3  สรุปรายงานขอเสนอแนะจากการประชุมอาสาสมัคร /เครือขายการไฟฟาโปรงใส และ
นํามาพัฒนางานดานความโปรงใสของหนวยงาน 

สิ่งท่ีควรดําเนินการ : นําผลตามขอ 5.2 ไปปรับปรุงใหเปนรูปธรรม 
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แผนการดําเนินงาน “การไฟฟาโปรงใส” ป 2559 



 
 


