
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

บทน า 
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับกิจการพลังงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นการขับเคลื่อนการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของ
รัฐบาลเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็น
ภารกิจส าคัญที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งต้องด าเนินการ ประกอบกับพันธกิจของคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน ได้ก าหนดไว้ให้มีการส่งเสริมสังคมและประชาชนมีความรู้และความตระหนักด้านการจัดการและ
ตรวจสอบการด าเนินงานด้านพลังงาน มีการพัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ในการก ากับกิจการพลังงานให้สูงขึ้น  

ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน จึงได้ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานที่จะ
ปลูกฝังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ไม่โกง ไม่ทนต่อการทุจริต มีจิตส านึกต่อต้านการทุจริต และมีการจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562 ขึ้น เพ่ือใช้
เป็นแนวทางให้กับส่วนงานต่าง ๆ ในสังกัด ใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ให้เกิดผลในทางปฏิบัติให้บรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ต่อไป 

 

หลักการและเหตุผล 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” และมีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการ
ทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล และบรรลุถึงเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ชาติ คือ ประเทศไทย
มีค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI : Corruption Perceptions Index) สูงกว่าร้อยละ 50 ผ่านประเด็น
ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI : Corruption Perceptions  

 Index) ของประเทศไทย 
ปัญหาการทุจริตในระบบราชการส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครอง

และการบริหารราชการอย่างมาก แม้หน่วยงานในภาครัฐจะได้ก าหนดนโยบายหรือมาตรการต่าง  ๆ ในการ
หยุดยั้งการทุจริต แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังด ารงอยู่ ท าให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์การทุจริตสูงในสายตาของนานา
ประเทศ โดยผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI : Corruption Perceptions Index) ของ
องค์กรความโปร่งใสระหว่างประเทศ หรือ Transparency International (TI) ปี 2561 ประเทศไทยได้คะแนน 37 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 99  
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การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นนโยบายเร่งด่วนส าคัญที่ทุกรัฐบาลให้ความส าคัญในการแก้ปัญหา  
ซึ่งการด าเนินการที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน โดยการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง มีทัศนคติและค่านิ ยมที่ไม่ยอมรับ 
การทุจริตคอร์รัปชั่น การไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ การปรับปรุง
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ การบริหารราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การ
มหาชน หน่วยงานในก ากับของรัฐรูปแบบอ่ืน ๆ ให้มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการ
ปรับเปลี่ยนกฎหมายให้มีความทันสมัย และการลงโทษผู้ที่กระท าความผิดอย่างจริงจัง เพ่ือให้บุคลากรและภาค
ประชาสังคม มีจิตส านึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการด าเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐ  

ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม จึงจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างจิตส านึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 

โดยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ดังนี้ 
(1) เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต 
(2) เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

มีจิตส านึกและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ
พฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม  

(3) เพ่ือป้องกันมิให้พนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน
กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ 

(4) เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ภาคีเครือข่าย ได้มีส่วนร่วมในการเสริมประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กร 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป็นแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการมาตรการต่าง ๆ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบ ขึ้นในหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างจิตส านึก ปลูกฝังความซ่ือสัตย์สุจริต 
 เพ่ือสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมือง 
ในการต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ ดังนี้  
 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างจิตส านึกพนักงานและลูกจ้างให้มีค่านิยมในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
 เพ่ือสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้  
 กลยุทธ์ที่ 1 สร้าง พัฒนา กลไก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ของบุคลากร เพ่ือป้องกันการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ 3 การตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของส านักงานและกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างจิตส านึก ปลูกฝังความซ่ือสัตย์สุจริต 
ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์  1.  การจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกให้พนักงานและลูกจ้างมีความเข้าในและ

ส านึกในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน และเข้าใจระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) 

 
กลยุทธ์ที่ 1  สร้างจิตส านึกพนักงานและลูกจ้างให้มีค่านิยมในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์  1.  คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

2. การจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต  
ให้กับพนักงานและลูกจ้าง 

3. การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในและร้อยละของการด าเนินการตามแผน 
 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้าง พัฒนา กลไก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. โครงการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ของส านักงาน  

ระดับคะแนน 
การประเมิน 

ร้อยละ 85 ส านักงาน กกพ. ได้รับ
คะแนนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลฯ 

- 1 ตุลาคม 2561  
- 30 กันยายน 

2562 

ฝ่าย บก./ 
ทุกฝ่าย 

 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ของบุคลากร เพ่ือป้องกันการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. การฝึกอบรม/
เร่ืองที่
เกี่ยวเนื่อง
โดยตรงและ
โดยอ้อมกับ
การป้องกัน
การทุจริต 

จ านวนหลกัสูตรที่
พนักงานและ
ลูกจ้างเข้ารับการ
อบรม 

จัดส่งพนักงาน
และลูกจ้างเข้า
ร่วมอบรมไม่
น้อยกว่า 5 
หลักสูตร  

พนักงานและลูกจ้าง
ได้รับความรู้ความเข้าใจ
ในเร่ืองการป้องกัน
ทุจริตและเร่ืองที่
เกี่ยวเนื่องกับการ
ป้องกันการทุจริต 

600,000  1 ตุลาคม 2561 
- 30 กันยายน 

2562 

ฝ่าย บก. 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 
ผลที่คาดว่าจะได้รบั งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. จัดอบรมหลักสูตร
ที่เกี่ยวกบัการ
ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม และการ
จัดการการขัดกัน
ของผลประโยชน ์

จ านวนครั้ง
ของการจัด

อบรม 

1 คร้ัง พนักงานและลูกจ้างได้รับ
การปลูกฝังเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และมีความ
เข้าใจในเรื่องการจัดการ
การขัดกันของ
ผลประโยชน ์

100,000 ภายใน 30 
กันยายน 
2562 

ฝ่าย บก. 
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กลยุทธ์ที่ 3  การตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของส านักงานและกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

 
-------------------------------------- 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมายปี 

2562 
ผลที่คาดว่าจะได้รบั งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. จัดให้มีการ
ตรวจสอบ
ภายในเกีย่วกับ
การเงิน บัญชี 
และการพัสดุ
ของส านักงาน
และกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า
ตามพระราช 
บัญญัติการ
ประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 
2550 

ร้อยละของการ
ด าเนินการให้
เป็นไปตาม
แผนการตรวจสอบ
ภายใน 

ด าเนินการให้
เป็นไปตาม
แผนการ
ตรวจสอบ
ภายในไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

ส านักงานมีกลไกในการ
ป้องกันการทุจริต 

- 1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยายน 2562 

ฝ่าย ตส. 


