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บทน า  
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(พ.ศ. 2561-2580) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
(ฉบับปรับปรุงเดือนกันยายน 2563) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 
(พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของรัฐบาลเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นภารกิจส าคัญที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งต้องด าเนินการ ประกอบกับ
พันธกิจของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ก าหนดไว้ให้มีการส่งเสริมสังคมและประชาชน 
มีความรู้และความตระหนักด้านการจัดการและตรวจสอบการด าเนินงานด้านพลังงาน มีการพัฒนาองค์กรด้วย
หลักธรรมาภิบาล และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการก ากับกิจการพลังงานให้สูงขึ้น ตลอดจนก าหนดค่านิยม
องค์กร คือ เจ้าหน้าที่ของส านักงาน กกพ. มีส านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบตามต าแหน่งหน้าที่ ปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

ส านักงาน กกพ. จึงได้ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานที่จะปลูกฝังเจ้าหน้าที่ของส านักงาน 
กกพ. ไม่โกง ไม่ทนต่อการทุจริต มีจิตส านึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้งสร้างความพึงพอใจในคุณภาพการ
ให้บริการและการด าเนินงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และได้ก าหนดให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน กกพ. พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้กับส่วนงานต่างๆ 
ของส านักงาน กกพ. ใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ให้เกิดผลในทางปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ต่อไป 

 
หลักการและเหตุผล  

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ก าหนดเป้าหมายไว้ 
2 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป้าหมายที่ 3 ภาครัฐมี         
ความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ  

 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 21 การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดเป้าหมาย  
- ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
- ให้ความส าคัญกับพฤติกรรมบุคคล ในทุกกลุ่มสังคมให้มีจิตส านึกและยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต  
- ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐให้เหมาะสมกับบริบท 

สภาพปัญหา และพลวัตรการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน  
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คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 
และได้มีมติเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 เห็นชอบให้ขยายกรอบระยะเวลาของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ให้ใช้ต่อไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยยุทธศาสตร์
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต” และมีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มี
มาตรฐานสากล และบรรลุถึงเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ชาติ คือ ประเทศไทยมีค่าคะแนนดัชนีการรับรู้      
การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 ผ่านประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย 
 

เนื่องจากปัญหาการทุจริตในระบบราชการส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง  
การปกครอง และการบริหารราชการอย่างมาก แม้หน่วยงานในภาครัฐจะได้ก าหนดนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ 
ในการหยุดยั้งการทุจริต แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังด ารงอยู่ โดยผลการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ
ไทย หรือ  Corruption Perceptions Index (CPI) ซึ่ งประเมินโดยองค์กรความโปร่งใสระหว่างประเทศ                
(Transparency International: TI) ปี 2564 ประเทศไทยได้คะแนน 35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
อยู่ในอันดับที่ 110 จากการจัดอับดับทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก ดังนั้น การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นนโยบาย
เร่งด่วนส าคัญที่ทุกรัฐบาล ให้ความส าคัญ ซึ่งการด าเนินการที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนิน
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน กกพ. บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น
รูปธรรม จึงจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของส านักงาน กกพ.ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างจิตส านึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างกลไกป้องกันการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างการปราบปรามการทุจริต  
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โดยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ดังนี้  
1. เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
2. เพ่ือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของส านักงาน กกพ. มีจิตส านึกและค่านิยมในการป้องกันและ

ต่อต้านการทุจริต และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม  

3. เพ่ือป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของส านักงาน กกพ.กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ  
4. เพ่ือให้บุคลากรของส านักงาน กกพ. รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคีเครือข่าย ได้มีส่วนร่วมใน

การเสริมประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน กกพ.  
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เป็นแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการมาตรการต่าง ๆ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส านักงาน กกพ. ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างจิตส านึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต  
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ดังนี้  
กลยุทธ์ที่ 1  สร้างจิตส านึกเจ้าหน้าทีแ่ละลูกจ้างของส านักงาน กกพ. ให้มีเจตจ านงต่อต้านการทุจริต  
กลยุทธ์ที่ 2  สร้างการมีส่วนร่วมทุกหน่วยงานภายในส านักงาน กกพ. ต่อต้านการทุจริต  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต  
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้  
กลยุทธ์ที่ 1  สร้าง พัฒนา กลไก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต  
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ของบุคลากร เพ่ือป้องกันการทุจริต  
กลยุทธ์ที่ 3  การตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของส านักงาน กกพ. และ

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการปราบปรามการทุจริต  
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ ดังนี้  
กลยุทธ์ที่ 1  ปรับปรุง/ทบทวน ระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ ให้สามารถ

ร้องเรียนถึงเลขาธิการส านักงาน กกพ. ได้โดยตรง 
กลยุทธ์ที่ 2  ก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการต่อต้าน

การทุจริตและประพฤตมิิชอบ และรายงานผลการด าเนินงานทุก 6 เดือน



ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างจิตส านึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 
ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ : 
1. มีการจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกให้พนักงานและลูกจ้างมีความเข้าในและส านึกในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน และเข้าใจระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

และผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)  
2. มีการก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานปี 2565 แล้วเสร็จ 

 

กลยุทธ์ที่ 1  สร้างจิตส านึกพนักงานและลูกจ้างให้ต่อต้านการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2565 หน่วยงาน
รับผิดชอบ ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 

1. ทบทวนมาตรการการป้องกัน
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of 
Interest) ของส านักงาน และ
เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ของส านักงาน กกพ. ได้รับทราบ 

ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการ 

น ามาตรการที่ทบทวน
เผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักของ
ส านักงาน กกพ. 

เจ้าหน้าที่และลูกจา้งของ
ส านักงาน กกพ. ได้รับการ
ส่งเสริมมาตรการการป้องกัน
ผลประโยชน์ส่วนตน และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of Interest) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

-   - ฝ่าย บม./ 
ทุกฝ่าย 

 

กลยุทธ์ที่ 2  สร้างการมีส่วนร่วมทุกหน่วยงานภายในส านักงานต่อต้านการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
ผลที่คาดว่าจะได้รบั งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 2565 หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

1. แต่งต้ังคณะท างานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการท างานของ
ส านักงาน กกพ. 

ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการ 

แต่งต้ังคณะท างานฯ  
แล้วเสร็จ  

เจ้าหน้าที่ของส านักงาน กกพ. 
ในแต่ละฝ่ายได้มีส่วนร่วมใน
การด าเนินการเรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส  

ไม่ใช้
งบประมาณ 

-  - - ฝ่าย บท./ 
ทกุฝ่าย 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
ผลที่คาดว่าจะได้รบั งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 2565 หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(work shop) การสร้างการมี
ส่วนร่วมเพื่อสร้างความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงาน กกพ.  

จ านวนครั้งการจัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการ 

ไม่น้อยกวา่ 1 ครั้ง  
 

เจ้าหน้าที่และลูกจา้งของ
ส านักงาน กกพ. ได้มีส่วนรว่ม
ในการด าเนินการในเร่ืองการ
ต่อต้านการทุจริต 

30,000 บาท 
 

    ฝ่าย บม./ 
ทกุฝ่าย 

3. ส านักงาน กกพ. ประชุมหารือ
ร่วมเพื่อก าหนดมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

1.เลขาธิการส านกังาน กกพ. ได้
ก าหนดนโยบายแนวทางการ
ปฏิบัติงานของส านกังาน กกพ. 
ตามเจตจ านงการปฏิบัติงานด้วย
ความสุจริต โปร่งใส 
2. มีการวิเคราะห์ผล ITA 2564 
และมีการก าหนดมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป ี
2565 ได้ส าเร็จ 

มีการจัดประชุมไม่น้อยกวา่  
2 ครั้ง 

1. ไดม้าตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน ปี 2565 

2. มีการด าเนินการตาม
มาตรการที่ก าหนดตลอด
ปีงบประมาณ 2565 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    ฝ่าย บม./ 
ทุกฝ่าย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต  
ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์  
1. คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของส านักงาน กกพ. ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด  
2. การจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ให้กับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของส านักงาน กกพ. 
3. การจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน และร้อยละผลส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการตรวจสอบภายใน 
4. มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตจากการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ผลการด าเนินการตามมาตรการ 

 

กลยุทธ์ที่ 1  สร้าง พัฒนา กลไก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
ผลที่คาดว่าจะได้รบั งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 2565 หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

1. โครงการสร้างความรู้ความ
เข้าใจเพื่อยกระดับการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ของส านักงาน กกพ. 

ระดับคะแนนการประเมิน ITA ป ี2565 ได้คะแนน ITA          
ไมน้อยกวา่ 92.55 คะแนน 

ส านักงาน กกพ. ได้รับคะแนน 
ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ผลที่ส านักงาน ป.ป.ช. 
ก าหนด 

500,000 บาท     ฝ่าย บม/ 
ทุกฝ่าย 

2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์ 
ด้านการป้องกันการทุจริตทาง
เว็บไซต์ของส านักงาน กกพ. 

มีการจัดท าสื่อเผยแพรก่าร
ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริต และความโปร่งใสใน
ส านักงาน กกพ. จ านวน          
2 ชิ้นงาน 

อย่างน้อย 2 ชิ้นงาน 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
เกิดการรับรู้การด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตของ
ส านักงาน กกพ. ผ่านทางสื่อ
ต่าง ๆ อย่างน้อยทางเว็บไซต์
หลักของส านักงาน กกพ. 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    ฝ่าย บม. 
 

3. มีการวิเคราะห์ความเส่ียง
เกี่ยวกบัการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
การทุจริต และจัดท ามาตรการ
ในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ความเส่ียงในการเกิดการทจุริต

ความส าเร็จในการจัดท า
มาตรการในการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันความเส่ียงในการเกิดการ
ทุจริต 

มีการด าเนินการมาตรการใน
การปฏิบัติงานเพือ่ป้องกัน
ความเส่ียงในการเกิดการ
ทุจริต และเผยแพร่มาตรการ
ในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน

ส านักงาน กกพ. มีมาตรการ
ในการปฏิบัต ิงานเพื่อป้องกัน
ความเส่ียงในการเกิดการ
ทุจริต และด าเนินการต่อเนื่อง
ตลอดปีงบ ประมาณ 2565 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    ฝ่าย บม./ 
ทุกฝ่าย 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
ผลที่คาดว่าจะได้รบั งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 2565 หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

ของส านักงาน กกพ. 
ปีงบประมาณ 2565 

ความเส่ียงในการเกิดการ
ทุจริตในเว็บไซต์หลักของ
ส านักงาน กกพ. 

 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ของบุคลากรเพ่ือป้องกันการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
ผลที่คาดว่าจะได้รบั งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 2565 หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

1. การฝึกอบรมเร่ืองที่เกี่ยวเนื่อง
ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมกับ
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

จ านวนหลกัสูตรที่พนักงานและ
ลูกจ้างเข้ารับการอบรม 

จัดส่งพนักงานและลูกจา้งเข้า
ร่วมอบรมตามแผนก าหนด 

บุคคลากรได้รับความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และ
เร่ืองที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ป้องกันการทุจริต เช่น การ
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 

700,000 บาท     ฝ่าย บม./ 
ทุกฝ่าย 

 

กลยุทธ์ที่ 3 การตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของส านักงาน กกพ. และกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
ผลที่คาดว่าจะได้รบั งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 2565 หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

1. จัดให้มีการตรวจสอบภายใน
เกี่ยวกบัการเงิน บัญช ีและการ
พัสดุของส านักงาน กกพ. และ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าตาม
พระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

ร้อยละของการด าเนินการให้
เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ
ภายใน 

ด าเนินการให้เป็นไปตาม
แผนการตรวจสอบภายในไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 

ส านักงาน กกพ. มกีลไกใน
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

ไม่ต้องใช้
งบประมาณ 

    ฝ่าย ตส. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการปราบปรามการทุจริต 
ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์  
1. ปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของส านักงาน กกพ. ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
2. การด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงาน กกพ. และมีการรายงานผลการด าเนินงานทุก 6 เดือน 
 

กลยุทธ์ที่ 1  ปรับปรุง/ทบทวน ระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ โดยให้สามารถร้องเรียนถึงเลขาธิการส านักงาน กกพ. ได้โดยตรง 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
ผลที่คาดว่าจะได้รบั งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 2565 หน่วยงาน
รับผิดชอบ ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 

1. ปรับปรุงแนวปฏิบัตกิาร
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ถึงเลขาธิการส านกังาน กกพ. ได้
โดยตรง และผ่านช่องทางต่างๆ 
ที่ส านักงาน กกพ. ก าหนด 

จัดท าแนวปฏิบัตกิารจัดการเรื่อง
ร้องเรียน การทุจริต ฉบับ
ปรับปรุง แล้วเสร็จ และเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของส านักงาน กกพ. 
และผ่านสื่อทางช่องทางต่าง ๆ 

เผยแพร่แนวปฏิบัติการจัดการ
เร่ืองร้องเรียนการทุจริตทาง
เว็บไซต์ของส านักงาน กกพ. 
และช่องทางอื่นๆ  
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความ
เข้าใจในเรื่องการปฏิบัติ
เกี่ยวกบัการร้องเรียนการ
ทุจริต และรับทราบชอ่งทาง
การแจ้งร้องเรียนการทุจริต
ของส านักงาน กกพ. 

ไม่ต้องใช้
งบประมาณ 

    ฝ่าย บม. 
 

 
 

กลยุทธ์ที่ 2  ก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงาน กกพ. และรายงานผล
การด าเนินงานทุก 6 เดือน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
ผลที่คาดว่าจะได้รบั งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 2565 หน่วยงาน
รับผิดชอบ ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 

1. หน่วยงานของส านักงาน 
กกพ. ที่เกีย่วข้องกับการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบมีการ
ด าเนินการ และมกีารรายงานผล
การด าเนินงาน  

หน่วยงานที่เกีย่วข้องกับ
แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบมีการ
ด าเนินการตามกจิกรรมที่ก าหนด 
และมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานทุก 6 เดือน 

เผยแพร่แผนปฏบิัติการ
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส านักงาน 
กกพ. และมีการรายงานผล
การด าเนินงานทุก 6 เดือน 
ผ่านทางเว็บไซต์ของ
ส านักงาน กกพ.  

ส านักงาน กกพ. มกีารป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตที่
เป็นระบบ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    ฝ่าย บม. /         
ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง 

 


