
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันและต่อต้านการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวด  6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.) 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ผลการด าเนินการ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. ปลูกและปลุกจิตส านึก
การต่อต้านการทุจริตเน้น
การปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของคนในทุกภาค
ส่วนในการรักษา
ผลประโยชน์สาธารณะ 
 

1. จัดอบรมปรับฐานความคิดการ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม และไม่ทน
ต่อการทุจริตของบุคลากร กฟผ. 

จ านวนครั้ง 
 

1 ครั้ง/ปี - (ครั้งที่ 1) จัดท าแบบทดสอบความรู้ผ่านระบบ
ออนไลน์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เรื่องการคิด
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากสถานการณ์ 
Covid-19 
- ออกแบบไว้ ในแผนการพัฒนาบุ คลากร
ภาพรวม กฟผ. ประจ าปี 2563 โดยวิธีการ e-
learning บนระบบ ELS หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา ก าหนดการขึ้นระบบประมาณเดือน
ตุลาคม 2563 

2. จัดกิจกรรม กฟผ. องค์การใส
สะอาด 

จ านวนครั้ง 1 ครั้ง/ปี - ปรับแผนด าเนินการงวด 6 เดือนหลัง (เดือน
กันยายน) เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ผลการด าเนินการ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

2. บูรณาการท างานของ
หน่วยงานในการต่อต้าน
การทุจริตและพัฒนา
เครือข่าย 

1. ทบทวน/ปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับ 
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ให้สอดคล้องกับกฎหมาย 

จ านวนครั้ง 2 ครั้ง/ปี - (ครั้งที่ 1) จัดท าค าสั่ง กฟผ. ที่ ค. 6/2563 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการตั้งคณะกรรมการ
สอบหาข้อเท็จจริง และหาตัวผู้รับผิด กรณี
พัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ใน กฟผ. ส าหรับการตรวจสอบ
พัสดุประจ าปี 
- (ครั้งที่ 2) แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบ กฟผ. ฉบับ
ที่ 419 ว่าด้วย ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย 
กรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดกรณี
ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย (คสส.) ไม่ต้อง
ส่งส านวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลัง
ตรวจสอบ 
- (ครั้งที่ 3) ปรับปรุงระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 
413 ว่าด้วย อัตราค่าจ้างข้ันต่ า เพื่อให้เป็นไป
ตามท่ีประกาศคณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ก าหนด โดยให้รัฐวิสาหกิจ
ต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามอัตราค่าจ้าง
ขั้นสูงตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฯ 
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2. ประสานและสนับสนุนสายงานเพ่ือ
จัดและเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการ
ทุจริต 

จ านวนครั้ง 3 ครั้ง/ปี - (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 รอง
ผู้ ว่ าการการ เงิ นและบัญชี และผู้ บ ริห าร 
ถ่ายทอดนโยบายการด าเนินงานประจ าปีและ
ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 
และให้ค าปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จะยึดมั่นในสิ่ งที่
ถูกต้อง ชอบธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน พร้อมท าความดี
เพ่ือให้ กฟผ. เป็นองค์การใสสะอาดปราศจาก
การทุจริต  
- (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ฝ่าย
งบประมาณแถลงนโยบายประจ าปี 2563 
พร้อมมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบปี 2563 
และจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
- (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่าย
วิเคราะห์และกลยุทธ์ทางการเงินและบัญชี  น า
ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายร่วมกันแสดงสัญญลักษณ์
ต่อต้านการทุจริต  
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ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ผลการด าเนินการ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

3. พัฒนาระบบบริหารและ
เครื่องมือในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

1.ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ เสนอ ศปท.กฟผ. 

จ านวนครั้ง 3 ครั้ง/ปี - (ครั้งที่ 1) จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมธรรมาภิบาล
และการป้องกันและต่อต้านการทุจริต กฟผ. 
ไตรมาสที่ 1/63 เสนอที่ประชุม ศปท.กฟผ. 
ครั้งที่ 2/63 ในวันที่ 12 พ.ค. 63 

2. จัดท ารายงานและสถิติการ
ด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

จ านวนครั้ง 4 ครั้ง/ปี - (ครั้งที่ 1) จัดท าและเผยแพร่สถิติข้อ
ร้องเรียนไตรมาส 1 ในเว็บไซต์ กฟผ. 
- (ครั้งที่ 2) จัดท าและเผยแพร่สถิติข้อ
ร้องเรียนไตรมาส 2 ในเว็บไซต์ กฟผ. 

3. โครงการจัดท าและประเมินมาตรฐาน
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ กฟผ. 

คะแนนการประเมิน ไม่น้อยกว่า 90 - จัดท าสื่อ Infographics OR Code และ 
URL การเข้าระบบตอบแบบวัดการรับรู้
ส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก 
- เผยแพร่ Infographics OR Code และ 
URL ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและ
ภายนอกร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ 
- ด าเนินการน าข้อมูลตามแบบสอบถาม OIT
ทั้ง 43 ข้อ เผยแพร่ในเว็บไซต์ กฟผ. 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ผลการด าเนินการ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

4. เสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต
ให้กับบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประกาศและเผยแพร่ Infographic 
เจตจ านงการบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและ
โปร่งใส 

จ านวนครั้ง 1 ครั้ง/ปี - เผยแพร่เจตจ านงการบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใสของ
ผู้ว่าการ ผ่าน PR.EGAT ทาง Email ถึง
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคน จ านวน 4 
ครั้ง 

2. สื่อสารนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้าน
การทุจริตให้สายงานน าไปเผยแพร่ 
Infographic แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกรับทราบ 

จ านวนครั้ง 1 ครั้ง/ปี - เผยแพร่เจตจ านงการบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใสของ
ผู้ว่าการ ผ่านเว็บไซต์ กฟผ. 
- สื่อสารนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทุจริตให้สายงานน าไปเผยแพร่แก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกรับทราบ เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 
63 ทางอีเมล์ 

3. สื่อสารระเบียบ/ข้อบังคับ เกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่
ปรับปรุงใหม่ 

จ านวนครั้ง 2 ครั้ง/ปี - (ครั้งที่ 1) เผยแพร่ระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 
413 ว่าด้วยอัตราค่าจ้างขั้นต่ า และได้จัดท า 
Infographic เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
- (ครั้งที่ 2) เผยแพร่ค าสั่ง กฟผ. ที่ ค. 
6/2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการตั้ง
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง และหาตัว
ผู้รับผิด กรณีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญ
ไป หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ใน กฟผ. ส าหรับการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
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- (ครั้งที่ 3) เผยแพร่ระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 
419 ว่าด้วย ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย 

4. สื่อสารความรู้ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต บทลงโทษทางวินัย
ของการกระท าทุจริต 

จ านวนครั้ง 1 ครั้ง/เดือน - เดือนมกราคม  
 ฉายวีดีทัศน์เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

ก่อนการประชุมระดับ 11 
 เผยแพร่ "เตือนแล้วนะ กรณีเบิกค่า

เครื่องดื่มโดยใช้ใบเสร็จรับเงินปลอม" ผ่าน 
PR.EGAT และในเว็บไซต์ฝ่ายก ากับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

   - เดือนกุมภาพันธ์  
 ฉายวีดีทัศน์เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

ก่อนการประชุมระดับ 11 
 เผยแพร่ Audit Alert เรื่องค่าใช้จ่าย

เดินทางกรณีเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง 
- เดือนมีนาคม  
 เผยแพร่อุทาหรณ์ก่อนท าผิด ตอนแล้วฉัน

จะได้อะไรบ้างมั๊ย 

- เดือนเมษายน  
 เผยแพร่ Audit Alert ครั้งที่ 3/2563 เรื่อง

การเก็บเอกสารการเบิกค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอก สถานพยาบาลของเอกชน 
(3,600) Online 
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- เดือนพฤษภาคม  
 เผยแพร่แบบทดสอบความรู้ผ่านระบบ

ออนไลน์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เรื่องการ
คิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม 

 เผยแพร่ Audit Alert ครั้งที่ 3/2563 เรื่อง
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช่
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

- เดือนมิถุนายน  
 เผยแพร่อุทาหรณ์ก่อนท าผิด ตอนแล้วฉัน

จะได้อะไรบ้างมั๊ย 
5. จัดท าร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตของ กฟผ. ปี 2564 
เสนอ ศปท.กฟผ. 

ความส าเร็จของการจัดท า
ร่างแผน 

ภายในเดือนพฤศจิกายน 
2563 

- ด าเนินการงวด 6 เดือนหลัง 

 
 


