
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

บทน า 
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับกิจการพลังงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 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 ตลอดจนก าหนดค่านิยมองค์กร คือ สังคมสามารถตรวจสอบได้ องค์กรมี
ส านึกในหน้าที่รับผิดชอบและโปร่งใส 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน จึงได้ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานที่จะ
ปลูกฝังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ไม่โกง ไม่ทนต่อการทุจริต มีจิตส านึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้งสร้างความพึงพอใจ
ในคุณภาพการให้บริการและการด าเนินงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และมีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2563 ขึ้น เพ่ือใช้เป็น
แนวทางให้กับส่วนงานต่าง 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 โดยผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI : 
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Corruption Perceptions Index) ขององค์กรความโปร่งใสระหว่างประเทศ หรือ Transparency International 
(TI) ปี 2562 ประเทศไทยได้คะแนน 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 101 จากการจัด
อับดับทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก ดังนั้น การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นนโยบายเร่งด่วนส าคัญที่ทุกรัฐบาล 
ให้ความส าคัญ ซึ่งการด าเนินการที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน  

เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม จึงจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และได้มีการเพ่ิมเติมการด าเนินการใน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการปราบปรามการทุจริต ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างจิตส านึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการปราบปรามการทุจริต 

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. 2563 

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
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 2 กลยุทธ์ ดังนี้  
 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างจิตส านึกพนักงานและลูกจ้างให้ต่อต้านการทุจริต 
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างการมีส่วนร่วมทุกหน่วยงานภายในส านักงานต่อต้านการทุจริต 

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 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการปราบปรามการทุจริต 
 เพ่ือสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย และยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ ดังนี้  
 กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุง/ทบทวน ระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
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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 านึกพนักงานและลูกจ้างให้ต่อต้านการทุจริต 

 
กลยุทธ์ที่ 2  สร้างการมีส่วนร่วมทุกหน่วยงานภายในส านักงานต่อต้านการทุจริต 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2563 
ผลที่คาดว่าจะได้รบั งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. ทบทวน
มาตรการการ
ป้องกัน
ผลประโยชน์
ส่วนตน และ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 
(Conflict of 
Interest) ของ
ส านักงาน และ
เผยแพรใ่ห้
พนักงานและ
ลูกจ้างได้รับ
ทราบ 

ระดับ
ความส าเร็จของ
การด าเนินการ 

น ามาตรการที่
ทบทวนเผยแพร่
ทางเว็บไซต์
ส านักงาน 

พนักงานและลูกจ้างได้รับ
การส่งเสริมมาตรการการ
ป้องกันผลประโยชน์สว่น
ตน และผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of 
Interest) 

- ภายใน 30 
กันยายน 
2563 

ฝ่าย บท./ 
ทุกฝ่าย 

2. จัดท าประกาศ
เร่ืองเจตจ านง
สุจริตในการ
บริหารงานของ
ส านักงาน และ
เผยแพรใ่ห้
พนักงานและ
ลูกจ้างได้รับ
ทราบ 

ระดับ
ความส าเร็จของ
การด าเนินการ 

น าประกาศ
เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ส านักงาน 

พนักงานและลูกจ้างได้รับ
การส่งเสริมมาตรการการ
ป้องกันผลประโยชน์สว่น
ตน และผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of 
Interest) 

- ภายใน 30  
มิถุนายน
2563 

ฝ่าย บท./ 
ฝ่าย ทส.  

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมายปี 

2563 
ผลที่คาดว่าจะได้รบั งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. จัดกิจกรรม
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ
การสร้างการ
มีส่วนร่วมเพื่อ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 
ของส านักงาน 
กกพ. 

จ านวนการจัด
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ 

ไม่น้อยกวา่ 2 ครั้ง พนักงานและลูกจ้างไดม้ี
ส่วนร่วมในการด าเนินการ
ในเรื่องการต่อต้านการ
ทุจริต  

30,000 บาท ภายใน 30 
กันยายน 
2563 

ฝ่าย บท./ 
ทุกฝ่าย 
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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 2563 
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 

500,000 บาท 1 ตุลาคม 
2562 - 30 

กันยายน 2563 

ฝ่าย บท./ 
ทุกฝ่าย 

2. โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ ์
ด้านการป้องกัน
การทุจริตทาง
เว็บไซต์ของ 
ส านักงาน 

จ านวนสื่อ
ประชาสัมพันธ ์
ที่เผยแพร ่

อย่างน้อย 3 
ชิ้นงาน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกภาคส่วนเกิดการ
รับรู้การด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตของ
ส านักงาน กกพ. 

- 1 ตุลาคม 
2562 - 30 

กันยายน 2563 

ฝ่าย บท./ 
ฝ่าย ทส. 

 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ของบุคลากร เพ่ือป้องกันการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2563 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. การฝึกอบรม
เร่ืองที่เกี่ยวเนื่อง
โดยตรงและโดย
อ้อมกับการ
ป้องกันการ
ทุจริต 

จ านวนหลกัสูตร
ที่พนักงานและ
ลูกจ้างเข้ารับ
การอบรม 

จัดส่งพนักงานและ
ลูกจ้างเข้าร่วม
อบรมไม่น้อยกว่า 
5 หลักสูตร  

บุคคลากรได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
ในเร่ืองการป้องกัน
ทุจริตและเร่ืองที่
เกี่ยวเนื่องกับการ
ป้องกันการทุจริต 

400,000 บาท 1 ตุลาคม 2562 
- 30 กันยายน 

2563 

ฝ่าย บท./ 
ทุกฝ่าย 

 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมายปี 

2563 
ผลที่คาดว่าจะได้รบั งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2. ตั้งคณะท างาน
การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
การด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐของ
ส านักงาน  

ระดับความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินการ 

จัดตั้งคณะท างานฯ 
แล้วเสร็จ 

พนักงานในแต่ละฝ่ายได้มี
ส่วนร่วมในการด าเนินการ
เร่ืองการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส  

- ภายใน 30 
มิถุนายน 

2563 

ฝ่าย บท./ 
ทุกฝ่าย 
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กลยุทธ์ที่ 3  การตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของส านักงานและกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการปราบปรามการทุจริต 
ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์  1. ปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
  
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 

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

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมายปี 

2563 
ผลที่คาดว่าจะได้รบั งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. จัดให้มีการตรวจสอบ
ภายในเกีย่วกับ
การเงิน บัญชี และ
การพัสดุของ
ส านักงานและ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ตามพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 

ร้อยละของการ
ด าเนินการให้เป็นไป
ตามแผนการ
ตรวจสอบภายใน 

ด าเนินการให้
เป็นไปตาม
แผนการตรวจสอบ
ภายในไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 85 

ส านักงานมีกลไก 
ในการป้องกันการ
ทุจริต 

- 1 ตุลาคม 
2562 - 30 
กันยายน 
2563 

ฝ่าย ตส. 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมายปี 

2563 
ผลที่คาดว่าจะได้รบั งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. ปรับปรุงการ
เผยแพร่ช่องทาง
การร้องเรียน
การทุจริตของ
พนักงาน 

จ านวนช่อง
ทางการร้องเรียน
ทุจริตผ่านทาง
เว็บไซต์ที่เพิ่มขึ้น 

มีการทบทวน
ช่องทางการ
ร้องเรียนเพิ่มขึ้น 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถร้องเรียนการ
ทุจริต ได้ตาม
ช่องทางที่ก าหนด
เพิ่มขึ้น 

- ภายใน 30 
มิถุนายน 
2563 

ฝ่าย บท./
ฝ่าย ทส. 

2. ปรับปรุงแนว
ปฏิบัติการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียนการ
ทุจริต 

จัดท าแนว
ปฏิบัติการจัดการ
เร่ืองร้องเรียน 
การทุจริต 
ฉบับปรับปรุง 
แล้วเสร็จ และ
เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของ
ส านักงาน 

เผยแพร่แนว
ปฏิบัติการจัดการ
เร่ืองร้องเรียนการ
ทุจริตทางเว็บไซต์ 

  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ความเข้าใจในเรื่อง
การด าเนินการ
เกี่ยวกบัการร้องเรียน
การทุจริต 

- ภายใน 30 
มิถุนายน 
2563 

ฝ่าย บท./
ฝ่าย ทส. 


