
 
 
 
 

 
 

 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิอบ 
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

 

  



บทน า  
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของส า นักงาน

คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-
2564) และนโยบายของรัฐบาลเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นภารกิจส าคัญที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งต้องด าเนินการ ประกอบกับพันธกิจของ
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ได้ก าหนดไว้ให้มีการส่งเสริมสังคมและประชาชนมีความรู้และความ
ตระหนักด้านการจัดการและตรวจสอบการด าเนินงานด้านพลังงาน มีการพัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการก ากับกิจการพลังงานให้สูงขึ้น ตลอดจนก าหนดค่านิยมองค์กร คือ สังคม
สามารถตรวจสอบได้ องค์กรมีส านึกในหน้าที่รับผิดชอบและโปร่งใส  

ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน จึงได้ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานที่จะ
ปลูกฝังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ไม่โกง ไม่ทนต่อการทุจริต มีจิตส านึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้งสร้างความ 
พึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการด าเนินงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และมีการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับส่วนงานต่าง ๆ ในสังกัด ใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ต่อไป 

 

 หลักการและเหตุผล  
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” และมีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการ
ทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล และบรรลุถึงเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ชาติ คือ 
ประเทศไทยมีค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI : Corruption Perceptions Index) สูงกว่าร้อยละ 50 
ผ่านประเด็นยุทธศาสตร ์6 ด้าน ได้แก ่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI : Corruption Perceptions  
                   Index) ของประเทศไทย  
ปัญหาการทุจริตในระบบราชการส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การ

ปกครองและการบริหารราชการอย่างมาก แม้หน่วยงานในภาครัฐจะได้ก าหนดนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ ใน
การหยุดยั้งการทุจริต แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังด ารงอยู่ โดยผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI : 
Corruption Perceptions Index) ขององค์กรความโปร่งใสระหว่างประเทศ หรือ Transparency International 
(TI) ปี 2563 ประเทศไทยได้คะแนน 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 104 จากการจัด



อับดับทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก ดังนั้น การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นนโยบายเร่งด่วนส าคัญที่ทุกรัฐบาล ให้
ความส าคัญ ซึ่งการด าเนินการที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เพื่อให้การขับเคลื่อนการด าเนินมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรม จึงจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี ้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างจิตส านกึ ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสรมิสร้างการปราบปรามการทุจริต  
 

โดยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ดังนี ้ 
1) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต  
2) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน มีจิตส านึก

และค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 
และพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม  

3) เพื่อป้องกันมิให้พนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานกระท าการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ  

4) เพื่อให้บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และภาคี
เครือข่าย ได้มีส่วนร่วมในการเสริมประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์กร  
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เป็นแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินการมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ขึ้นในหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ดังต่อไปนี ้

 
ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างจิตส านึก ปลูกฝังความซื่อสัตยส์ุจริต  
เพื่อสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560-

2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมือง 
ในการต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วย 2 กลยุทธ ์ดังนี ้ 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างจิตส านึกพนักงานและลูกจา้งให้ต่อต้านการทุจริต  
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างการมีส่วนร่วมทุกหน่วยงานภายในส านักงานต่อต้านการทุจริต  
 
ยุทธศาสตร์ที ่2 สร้างกลไกป้องกันการทจุริต  
เพื่อสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560-

2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิง
รุก ประกอบด้วย 3 กลยุทธ ์ดังนี ้ 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้าง พัฒนา กลไก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต  
กลยุทธ์ที่ 2 พฒันาสมรรถนะและองค์ความรู้ของบุคลากร เพื่อป้องกันการทุจริต  
กลยุทธ์ที่ 3 การตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญช ีและการพัสดุของส านักงานและกองทุน

พัฒนาไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
 
ยุทธศาสตร์ที ่3 เสริมสร้างการปราบปรามการทุจริต  
เพื่อสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560-

2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย และยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ ดังนี ้ 

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุง/ทบทวน ระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างจิตส านึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ : 

1.  การจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างจิตส านึกให้พนักงานและลูกจ้างมีความเข้าในและส านึกในเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมในการท างาน และเข้าใจระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of Interest) 

 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างจิตส านึกพนักงานและลูกจ้างให้ต่อต้านการทุจริต 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. ทบทวนมาตรการการ
ป้องกันผลประโยชน์ 
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of Interest) 
ของส านักงาน และ
เผยแพร่ให้พนักงาน
และลูกจ้างได้รับทราบ 

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินการ 

น ามาตรการที่
ทบทวนเผยแพร่
ทางเว็บไซต์
ส านักงาน 

พนักงานและลูกจ้าง
ได้รับการส่งเสริม
มาตรการการป้องกัน
ผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of 
Interest) 

- ทบทวนให้แล้ว
เสร็จก่อน 30 
เมษายน 2564 

ฝ่าย บท./ 
ทุกฝ่าย 

 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างการมีส่วนร่วมทุกหน่วยงานภายในส านักงานต่อต้านการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 
ผลที่คาดว่าจะได้รบั งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. ตั้งคณะท างานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและ
ความโปร่งใส 
ในการท างานของ
ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน 

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินการ 

แต่งตั้งคณะท างานฯ 
แล้วเสร็จ  

 

พนักงานในแต่ละฝ่ายได้
มีส่วนร่วมในการ
ด าเนนิการเรื่องการ
ประเมนิคุณธรรมและ
ความโปร่งใส  

 

- ภายใน 31 มนีาคม 
2564 

 

ฝ่าย บท./ 
ทุกฝ่าย 

2. จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (work 
shop) การสร้างการมี
ส่วนร่วมเพื่อสร้างความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ของ
ส านักงาน กกพ.  

จ านวนการจัด
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ 

ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง  
 

พนักงานและลูกจ้างได้มี
ส่วนร่วมในการ
ด าเนินการในเรื่องการ
ต่อต้านการทุจริต 

30,000 บาท 
 

1 ตุลาคม 2563- 
30 กันยายน 2564 

 

ฝ่าย บท./ 
ทุกฝ่าย 

3. ส านักงาน กกพ. หารือ
ร่วมกันเพื่อก าหนดแนว
ทางการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ท างาน และเลขาธิการ
ได้มอบนโยบายให้
พนักงานและลูกจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
มุ่งมั่นเต็ม
ความสามารถ 

1.เลขาให้
นโยบายแนว
ทางการ
ด าเนินงาน 
2. มีการ
วิเคราะห์ผล 
ITA 2563 
และก าหนด
มาตรการปี 
2564 ได้
ส าเร็จ 

ก าหนดมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

ได้มาตรการเพื่อปรับปรุง
การด าเนินงานของ
ส านักงาน กกพ. ปี 2564 
ใหม้ีคุณธรรมและความ
โปร่งใสมากขึน้ 

- 1 ตุลาคม 2563- 
30 กันยายน 2564 

 

ฝ่าย บท./ 
ทุกฝ่าย 

 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต  
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร ์ 
1. คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
2. การจัดให้มกีิจกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ให้กับพนักงานและลูกจ้าง  
3. การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในและร้อยละของการด าเนินการตามแผน  

กลยุทธ์ที่ 1 สร้าง พัฒนา กลไก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนา
ระบบการ
บริหารงานเพื่อ
ส่งเสริม
คุณธรรมและ
ธรรมาภิบาล
ขององค์กร
อย่างยั่งยืน 

ระดับคะแนน 
การประเมิน 
 

ร้อยละ 92.29 ส านักงาน กกพ. 
ได้รับคะแนนผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมินผลฯ 

500,000 บาท 1 ตุลาคม 2563 - 
30 กันยายน 2564 

ฝ่าย บท./ 
ทุกฝ่าย 

2. การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
ด้านการป้องกัน
การทุจริตทาง
เว็บไซต์ของ 
ส านักงาน 

มีส่ือเรื่องการ
ท างานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและ
ความโปร่งใสใน
หน่วยงาน เพื่อ
เผยแพร่ผ่านสื่อ
ต่าง ๆ จ านวน 2
เรื่อง 

อย่างน้อย 2 
ชิ้นงาน 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกภาคส่วนเกิด
การรับรู้การ
ด าเนินการป้องกัน
การทุจริตของ
ส านักงาน กกพ. 

- 1 ตุลาคม 2563 - 
30 กันยายน 2564 
 

ฝ่าย บท./ 
ฝ่าย ทส. 

กลยุทธ์ที่ 2 พฒันาสมรรถนะและองค์ความรู้ของบุคลากร เพื่อป้องกันการทุจริต 
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. การฝึกอบรม
เรื่องที่เกี่ยวเนื่อง
โดยตรงและโดย
อ้อมกับการป้องกัน
การทุจริต 

จ านวนหลักสูตรที่
พนักงานและ
ลูกจ้างเข้ารับการ
อบรม 

จัดส่งพนักงานและ
ลูกจ้างเข้าร่วม
อบรมตามแผน
ก าหนดไม่น้อยกว่า 
5 หลักสูตร 

บุคคลากรได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการป้องกัน
ทุจริตและเรื่องที่
เกี่ยวเนื่องกับการ
ป้องกันการทุจริต 

650,000 บาท 1 ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564 

ฝ่าย บท./ 
ทุกฝ่าย 

 
กลยุทธ์ที่ 3 การตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญช ีและการพัสดุของส านักงานและกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. จัดให้มีการ
ตรวจสอบภายใน
เกี่ยวกับการเงิน 
บัญชี และการพัสดุ
ของส านักงานและ
กองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าตาม
พระราชบัญญัติ

ร้อยละของการ
ด าเนินการให้
เป็นไปตาม
แผนการตรวจสอบ
ภายใน 

ด าเนินการให้
เป็นไปตาม
แผนการตรวจสอบ
ภายในไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

ส านักงานมีกลไก 
ในการป้องกันการ
ทุจริต 

- 1 ตุลาคม 2563 - 
30 กันยายน 2564 

ฝ่าย ตส. 



โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การประกอบ
กิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2550 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการปราบปรามการทุจริต 
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 1. ปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสทิธิภาพ 
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. ปรับปรุงการ
เผยแพร่ช่องทาง
การร้องเรียนการ
ทุจริตของพนักงาน 

จ านวนช่อง
ทางการร้องเรียน
ทุจริตผ่านทาง
เว็บไซต์ที่เพิ่มขึ้น 

มีการทบทวน
ช่องทางการ
ร้องเรียนเพิ่มขึ้น  
 

มีการทบทวน
ช่องทางการ
ร้องเรียนเพิ่มขึ้น 

- ภายใน 30 
เมษายน2564 

 

ฝ่าย บท./ฝ่าย ทส.  
 

2. ปรับปรุงแนว
ปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต  
 

จัดท าแนว
ปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียน  
การทุจริต ฉบับ
ปรับปรุง แล้วเสร็จ 
และเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของ
ส านักงาน  

เผยแพร่แนว
ปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตทางเว็บไซต์  
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีความเข้าใจใน
เรื่องการ
ด าเนินการเกี่ยวกับ
การร้องเรียนการ
ทุจริต 
 

- ภายใน 30 
เมษายน2564 

 

ฝ่าย บท./ฝ่าย ทส.  
 

 


