
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันและต่อต้านการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวด  6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.) 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ผลการด าเนินการ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. ปลูกและปลุกจิตส ำนึก
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตเน้น
กำรปรับเปลี่ยนฐำน
ควำมคิดของคนในทุกภำค
ส่วนในกำรรักษำ
ผลประโยชน์สำธำรณะ 
 

1. จัดอบรมปรับฐำนควำมคิดกำร
แยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม และไม่ทน
ต่อกำรทุจริตของบุคลำกร กฟผ. 

จ ำนวนครั้ง 
 

1 ครั้ง/ปี - (ครั้งที่ 1)  จัดอบรมปรับฐำนควำมคิดกำร
แยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และไม่ทนต่อกำรทุจริต
ของบุคลำกร กฟผ. เมื่อวันที่ 10 เมษำยน 2562 

2. จัดกิจกรรม กฟผ. องค์กำรใส
สะอำด 

จ ำนวนครั้ง 1 ครั้ง/ปี - ด ำเนินกำรงวด 6 เดือนหลัง (เดือนกันยำยน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ผลการด าเนินการ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

2. บูรณำกำรท ำงำนของ
หน่วยงำนในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตและพัฒนำเครือข่ำย 

1. ทบทวน/ปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับ 
เกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต ให้สอดคล้องกับกฎหมำย 

จ ำนวนครั้ง 2 ครั้ง/ปี - (ครั้งที่ 1) ทบทวนแนวทำงปฏิบัติในกำรตั้ง
คณะกรรมกำรสอบหำข้อเท็จจริง และหำตัว
ผู้รับผิด กรณีพัสดุช ำรุด เสื่อมสภำพ หรือสูญ
ไป หรือไม่จ ำเป็นต้องใช้ใน กฟผ. ส ำหรับกำร
ตรวจสอบพัสดุประจ ำปี โดยออกเป็นบันทึก 
ผวก. ที่ 4/2562 ลงวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2562 

2. ประสำนและสนับสนุนสำยงำนเพ่ือ
จัดและเข้ำร่วมกิจกรรมต่อต้ำนกำร
ทุจริต 

จ ำนวนครั้ง 3 ครั้ง/ปี - (ครั้งที่  1) จัดกิจกรรมต่อต้ำนกำรทุจริต
ภำยใน กฟผ. เมื่อวันที่ 10 เมษำยน 2562 
ในกำรจัดบรรยำยพิเศษธรรมำภิบำล คุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมองค์กำร  
- (ครั้งที่  2) จัดกิจกรรมต่อต้ำนกำรทุจริต
ภำยใน กฟผ. เมื่อวันที่ 29 พฤษภำคม 2562 
ในกำรประชุมฝ่ ำ ยก ำกับกำรปฏิบัติตำม
ระเบียบ 

 
 
 
 
 
 
 

 



- ๓ - 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ผลการด าเนินการ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

3. พัฒนำระบบบริหำรและ
เครื่องมือในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 

1.ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติกำรฯ เสนอ ศปท.กฟผ. 

จ ำนวนครั้ง 3 ครั้ง/ปี - (ครั้งที่ 1) จัดท ำและรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏบัติกำรป้องกันและ
ต่อต้ำนกำรทุจริตต่อ ศปท.กฟผ. ครั้งที่ 
1/2562 

2. จัดท ำรำยงำนและสถิติกำร
ด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2562 

จ ำนวนครั้ง 4 ครั้ง/ปี - (ครั้งที่ 1) จัดท ำและเผยแพร่สถิติข้อ
ร้องเรียนไตรมำส 1 ในเว็บไซต์ กฟผ. 
- (ครั้งที่ 2) จัดท ำและเผยแพร่สถิติข้อ
ร้องเรียนไตรมำส 2 ในเว็บไซต์ กฟผ. 

3. โครงกำรจัดท ำและประเมินมำตรฐำน
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
หน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ของ กฟผ. 

คะแนนกำรประเมิน ไม่น้อยกว่ำ 90 - ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตอบแบบสอบถำมผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) โดยมีผู้ตอบ
แบบสอบถำมจ ำนวน 191 คน (ข้ันต่ ำ 100 
คน) 
- ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตอบแบบสอบถำมผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) โดยมีผู้ตอบ
แบบสอบถำมจ ำนวน 16 คน (ข้ันต่ ำ 50 คน) 
ส่วนที่เหลือที่ปรึกษำจะด ำเนินกำร 
- ด ำเนินกำรน ำข้อมูลตำมแบบสอบถำม OIT
ทั้ง 48 ข้อเผยแพร่ในเว็บไซต์ กฟผ. 

 
 
 
 



- ๔ - 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ผลการด าเนินการ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

4. เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้
ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ให้กับบุคลำกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประกำศและเผยแพร่ Infographic 
เจตจ ำนงกำรบริหำรงำนด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริตอย่ำงมีคุณธรรมและ
โปร่งใส 

จ ำนวนครั้ง 1 ครั้ง/ปี - (ครั้งที่ 1) เผยแพร่เจตจ ำนงกำรบริหำรงำน
ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตอย่ำงมีคุณธรรมและ
โปร่งใสในเว็บไซต์ กฟผ. 

2. สื่อสำรนโยบำยเกี่ยวกับกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตให้สำยงำนน ำไปเผยแพร่ 
Infographic แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอกรับทรำบ 

จ ำนวนครั้ง 1 ครั้ง/ปี - (ครั้งที่ 1) เผยแพร่ประกำศ กฟผ.ที่ 
11/2561 นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
และกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของ กฟผ. ใน
เว็บไซต์ กฟผ. 

3. สื่อสำรระเบียบ/ข้อบังคับ เกี่ยวกับ
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่
ปรับปรุงใหม่ 

จ ำนวนครั้ง 2 ครั้ง/ปี - (ครั้งที่ 1) เผยแพร่ข่ำว PR.EGAT บันทึก 
ผวก. ที่ 4/2562 เรื่อง แนวทำงกำรปฏิบัติใน
กำรตั้งคณะกรรมกำรสอบหำข้อเท็จจริงและ
หำตัวผู้รับผิด กรณีพัสดุช ำรุด เสื่อมสภำพ 
หรือสูญไป หรือไม่จ ำเป็นต้องใช้ใน กฟผ. 
ส ำหรับกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี  

4. สื่อสำรควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันและ
ต่อต้ำนกำรทุจริต บทลงโทษทำงวินัย
ของกำรกระท ำทุจริต 

จ ำนวนครั้ง 1 ครั้ง/เดือน - เดือนมกราคม  
 เผยแพร่ Infographic  Audit Alert ฉบับ

ที่ 1/2562 เรื่องมำตรกำรควบคุมกำรใช้
รถ 

 ฉำยวีดิทัศน์เกี่ยวกับกำรป้องกันและ
ต่อต้ำนกำรทุจริตก่อนกำรประชุมระดับ 
11 



- ๕ - 
 

 ฉำยวีดิทัศน์เกี่ยวกับกำรป้องกันและ
ต่อต้ำนกำรทุจริตก่อนกำรอบรม จ ำนวน 
15 หลักสูตร 

   - เดือนกุมภาพันธ์  
 ฉำยวีดิทัศน์ เกี่ ยวกับกำรป้องกันและ

ต่อต้ำนกำรทุจริตก่อนกำรประชุมระดับ 11 
 ฉำยวีดิทัศน์ เกี่ ยวกับกำรป้องกันและ

ต่อต้ำนกำรทุจริตก่อนกำรอบรม จ ำนวน 
18 หลักสูตร 

- เดือนมีนาคม  
 เผยแพร่ Infographic อุทำหรณ์ก่อนท ำผิด 

ตอน วันหนึ่ง..ฉันเดินเข้ำคุก 
 ฉำยวีดิทัศน์ เกี่ ยวกับกำรป้องกันและ

ต่อต้ำนกำรทุจริตก่อนกำรประชุมระดับ 11 
 ฉำยวีดิทัศน์ เกี่ ยวกับกำรป้องกันและ

ต่อต้ำนกำรทุจริตก่อนกำรอบรม จ ำนวน 
45 หลักสูตร 

- เดือนเมษายน  
 เผยแพร่ Infographic  Audit Alert ฉบับ

ที่ 2/2562 เรื่อง กำรแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้ำง 
และฉบับที่ 3/2562 เรื่องใช้คอมพิวเตอร์
อย่ำงไรให้ปลอดภัย 

 ฉำยวีดิทัศน์ เกี่ ยวกับกำรป้องกันและ
ต่อต้ำนกำรทุจริตก่อนกำรประชุมระดับ 11 



- ๖ - 
 

 ฉำยวีดิทัศน์ เกี่ ยวกับกำรป้องกันและ
ต่อต้ำนกำรทุจริตก่อนกำรอบรม จ ำนวน 
22 หลักสูตร 

- เดือนพฤษภาคม  
 เผยแพร่ Infographic  Audit Alert ฉบับที่ 

4/2562 เรื่อง เมำแล้วขับและถูกด ำเนินคดี 
มีผลอย่ำงไร  

 เผยแพร่ Infographic อุทำหรณ์ก่อนท ำผิด 
ตอนพี่ดุนะหนูจะโดดงำนเหรอ 

 ฉำยวีดิทัศน์เกี่ยวกับกำรป้องกันและต่อต้ำน
กำรทุจริตก่อนกำรประชุมระดับ 11 

 ฉำยวีดิทัศน์เกี่ยวกับกำรป้องกันและต่อต้ำน
กำรทุจริตก่อนกำรอบรม  จ ำนวน 31 
หลักสูตร 

- เดือนมิถุนายน  
 เผยแพร่ Infographic  Audit Alert ฉบับที่ 

5/2562 เรื่อง องค์ประกอบคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรซื้อหรือจ้ำงไม่ครบจะด ำเนินกำร
อย่ำงไร 

 เผยแพร่ Infographic เตือนแล้วนะ กรณี
ผู้ปฏิบัติงำนมำลงเวลำท ำงำน แต่...  

 ฉำยวีดิทัศน์เกี่ยวกับกำรป้องกันและต่อต้ำน
กำรทุจริตก่อนกำรประชุมระดับ 11 



- ๗ - 
 

 ฉำยวีดิทัศน์เกี่ยวกับกำรป้องกันและต่อต้ำน
กำรทุจริตก่อนกำรอบรม  จ ำนวน 31 
หลักสูตร 

5. จัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ต่อต้ำนกำรทุจริตของ กฟผ. ปี 2563 
เสนอ ศปท.กฟผ. 

ควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำ
ร่ำงแผน 

ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด - ด ำเนินกำรงวด 6 เดือนหลัง 

 
 


