
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบกับมาตรฐานความโปร่งใส  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
รอบ 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต 
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติท่ี 1  ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเร่ิมของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส 
เป้าประสงค์  :  เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 3  :  ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเคร่ืองมือต้านทุจริต 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 

ร้อยละของ
ความส าเร็จเทียบ

กับเป้าหมาย 
1. การเสริมสร้างจิตส านึก 

คุณธรรม จริยธรรม โดย
ประยุกต์หลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็น
เครื่องมือในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1.1 รณรงค์สร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกีย่วกับการป้องกัน/
ปราบปรามการทุจริตและความโปร่งใส 

- ร้อยละของข้าราชการและเจ้าหนา้ที่ 
สนพ. ได้รับข้อมูลข่าวสารครบถ้วน 

80 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนพ. ร้อยละ 100 ได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เกีย่วกบัการปอ้งกัน/ปราบปราม
การทุจริตและความโปร่งใส ผ่านช่องทาง  ดังนี้  
1. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การเพิ่ม

สมรรถนะให้เจ้าหน้าที่เบิกจ่าย – เจ้าหน้าที่พัสดุ 
เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” เมื่อวัน
จันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องราชด าเนิน  
โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร 
มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 85 คน และมีผูต้อบแบบ
ประเมิน จ านวน 72 คน  คิดเป็นร้อยละ 84.70 ของ
ผู้เข้าร่วมรับฟังการอบรม 

2. จัดบรรยายธรรมเน่ืองในโอกาสวันสถาปนาส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน เมื่อวันศุกร์ที ่16 กุมภาพันธ ์
2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สนพ. มีขา้ราชการและ
เจ้าหน้าที่ สนพ. เข้าร่วมจ านวน 159 คน จาก
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนพ.ทั้งหมด 164 คน คิด
เป็นร้อยละ 96.95 ของจ านวนข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ สนพ. 

3. ส่งข้าราชการและเจา้หน้าที ่สนพ. เขา้ร่วมโครงการ
ขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 ด้านการเสริมสร้าง
ความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดย
ส านักงาน ป.ป.ท. เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ 
โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ 

105.87 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติท่ี 1  ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเร่ิมของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส 
เป้าประสงค์  :  เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 3  :  ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเคร่ืองมือต้านทุจริต 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 

ร้อยละของ
ความส าเร็จเทียบ

กับเป้าหมาย 
     4. การจัดบอร์ดนทิรรศการ และหนังสอืเวยีน ภายใน สนพ.  

4.1 เรื่อง ประกาศ และระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกับมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทจุริต ของ สนพ. 

4.2 เร่ือง วินัยข้าราชการ 
 

 

1.2 จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง/การจัดกิจกรรมให้ความรู้ ปลกู
จิตส านึกด้านคุณธรรม จรยิธรรม ทั้งภายในและ
ภายนอก สนพ. 

50,000 ร้อยละของข้าราชการและเจ้าหนา้ที่ 
สนพ. เข้าร่วมฝึกอบรม/รับฟัง
บรรยายธรรม 

80 - จัดบรรยายธรรมเน่ืองในโอกาสวันสถาปนาส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน เมื่อวันศุกร์ที ่16 กุมภาพันธ ์
2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สนพ. มีข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ สนพ. เข้าร่วมจ านวน 159 คน จาก
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนพ.ทั้งหมด 164 คน คิดเป็น
ร้อยละ 96.95 ของจ านวนข้าราชการและเจ้าหน้าที ่
สนพ. 

- อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดเตรียมการจัดอบรม
เกี่ยวกบัหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

121.18 

1.3 ถวายสัตย์ 28 ก.ค. “ข้าราชการที่ดีของ
แผ่นดิน” 

 จ านวนเจา้หน้าที่ที่เขา้ร่วมถวาย
สัตย์ 

100 คน - มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนพ. เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์
ปฏิญาณเพื่อเป็นขา้ราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 
จ านวน 133 คน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561  
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สนพ. 

ร้อยละ 133 

1.4 การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและเจ้าหน้าที ่
สนพ. ที่ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที่ดี 

 - จ านวนเจา้หน้าที่ที่ได้รับการ
คัดเลือก 

- ประกาศเกียรติคุณแก่เจา้หน้าที่ที่
ได้รับการคัดเลือก  

1 คน ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจ าป ี2560 
และประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าหนา้ที่ ที่ได้รับการคัดเลือก 
จ านวน 1 คน คือ นางสาวภาวิณ ี โกษา  ผู้อ านวยการ
กองนโยบายและแผนพลังงาน  

ร้อยละ 100 

1.5 การยกย่องเป็นผู้ประพฤตปิฏิบัติตนชอบด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริต 

 จ านวนเจา้หน้าที่ที่ได้รับการ
คัดเลือกเสนอต่อกระทรวงพลังงาน 
 

1 คน กระทรวงพลังงาน ไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องเสนอชื่อ 
ผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ประจ าป ี2561 

ร้อยละ 100 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติท่ี 1  ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเร่ิมของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส 
เป้าประสงค์  :  เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 3  :  ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเคร่ืองมือต้านทุจริต 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วดั เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 

ร้อยละของ
ความส าเร็จเทียบกับ

เป้าหมาย 
 1.6  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในกิจกรรมด้าน 

ต่าง ๆ เช่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
การท าตัวเป็นต้นแบบที่ดี การเป็นประธาน/ที่
ปรึกษา/คณะท างาน การเปิดรับฟังความ
คิดเห็นจากทุกภาคส่วน เป็นต้น 

 จ านวนโครงการที่ผู้บริหารเข้าร่วม
กิจกรรมที่มีบทบาทในการส่งเสริม
ความโปร่งใสในองค์กร 

5 
โครงการ 

ผู้บริหารเข้าร่วมกจิกรรมที่มีบทบาทในการส่งเสริมความ
โปร่งใสในองค์กร จ านวน  3  โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การเพิ่มสมรรถนะ

ให้เจ้าหน้าที่เบิกจ่าย – เจ้าหนา้ที่พัสดุ เงินกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” เมื่อวันจันทร์ที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอ้งราชด าเนิน  โรงแรมรอยัล 
ปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร 

2. ฟังบรรยายธรรมเน่ืองในโอกาสวันสถาปนาส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน เมื่อวันศุกร์ที ่16 กุมภาพันธ ์
2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สนพ. 

3. เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง ส่องกล้อง มองไกล 
กฎหมายคอร์รัปชั่น โดย ศปท. สป.พน. เมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2561 เวลา 8.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 9 
ชั้น 15  ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน 

4. เข้าร่วมโครงการสาธารณะประโยชน์ “ท าดีด้วยหวัใจ 
จากใจ ชาว สนพ.” เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ โรงเรียนกิ่ง
เพชร เขตราชเทวี กทม. เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 

5. เข้าร่วมโครงการปลูกปา่ชายเลน “สนพ. ท าดีด้วยใจ 
ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ต.บางแกว้ อ.เมืองสมุทรสงคราม 
จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันอาทิตย์ที ่22 กรกฎาคม 2561 

100 

 1.7  การประกาศเจตนารมณ์ของหน่วยงานในการ
ต่อต้านทุจริต 

 จ านวนครั้งของการประกาศ
เจตนารมณ์ 

1 คร้ัง 1. มีประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เร่ือง 
เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ลงวันที่ 
27 ธันวาคม 2559 ฉบับภาษาอังกฤษ  

2. มีการเผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชนทางเว็บไซต์ 
สนพ. และ Facebook Fanpage สนพ.  

100 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  สกัดกั้นการทจุริตเชิงนโยบาย 
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติท่ี 2  ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม   
เป้าประสงค์ : เพ่ือพัฒนากลไกและมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกัน้การทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
แผนงาน 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 

ร้อยละของ
ความส าเร็จเทียบ

กับเป้าหมาย 
1. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
 

1.1 การจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในส่วนที่
เกี่ยวขอ้งกับพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540  

30,000 ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจในสว่นที่เกี่ยวข้อง
กับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540  

80 - จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะบคุลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เร่ือง “Digital 
Transformation ราชการยุคดิจิทัล”  ซ่ึงมีเน้ือหา
เกี่ยวขอ้งกับเร่ือง “การพัฒนาประสิทธภิาพการปฏบิัติ
ตามพระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ หอ้งประชุม 2 
ชั้น 2 สนพ. มีผู้เข้าร่วมจ านวน 73 คน ผู้เข้าร่วมอบรม
ทั้งหมดมีความรู้ความเข้าใจในส่วนที่เกีย่วข้องกบั
พระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 

100 

1.2  การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร และ www.eppo.go.th 

- จ านวนครั้งในการเผยแพร่ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง 

อย่างน้อย  
3 ครั้ง 

สนพ. มีการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจา้งผ่านทาง 
www.eppo.go.th จ านวน 61 ครั้ง  

2,033 

1.3 การจัดเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการ ณ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริหารทราบอยา่ง
สม่ าเสมอ 

 จ านวนครั้งในการรายงานผลการใช้
บริการ ณ ศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร 

4 ครั้ง - จัดท ารายงานผลการใช้บริการ ณ ศูนยข์้อมูลข่าวสาร 
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560) 

- จัดท ารายงานผลการใช้บริการ ณ ศูนยข์้อมูลข่าวสาร 
ประจ าไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม–มีนาคม 2561) 

- จัดท ารายงานผลการใช้บริการ ณ ศูนยข์้อมูลข่าวสาร 
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน–มิถุนายน 2561) 

- จัดท ารายงานผลการใช้บริการ ณ ศูนยข์้อมูลข่าวสาร 
ประจ าไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม–กนัยายน 2561) 

100 

2. การก าหนดแนวทางใน

การปฏิบัติงานดา้นการ

จัดซื้อจัดจ้าง 

2.1 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจัดซื้อ 
     จัดจา้ง  
 

 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

1 - มีรายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษพ์ลังงาน)  

100 

2.2 จัดท าแนวทางการตรวจสอบบุคลากรที่มีความ
เกี่ยวขอ้งกับผู้เสนองานในการจัดซ้ือจัดจ้าง เพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 

 

 วิธีการหรือกระบวนการตรวจสอบ
บุคลากรที่มีความเกีย่วขอ้งกับผู้เสนอ
งาน 

1 - มีแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซ้ือ
จัดจ้างเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (กองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน) 

100 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชงิรุก” 
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติที่ 3  ด้านการใช้ดุลยพินิจ   
เป้าประสงค์ : เพื่อพัฒนากลไกและมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธภิาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจรติ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปญัหาการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
แผนงาน 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 

ร้อยละของ
ความส าเร็จเทียบ

กับเป้าหมาย 
1. สนับสนุนการด าเนินงาน

ด้านความเส่ียง ควบคุม
ภายใน ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
องค์กร 

1.1 มีมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ครบทั้ง 
4 มิต ิ(ก 1) 

 ระดับความส าเร็จของการประเมิน
มาตรฐานความโปร่งใสครบทั้ง 4 มิต ิ

4 มิติ - มีประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เร่ือง 
นโยบายเกี่ยวกบัมาตรฐานความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 พร้อมทั้ง
ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานความโปร่งใส
ดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์  สนพ. ส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือเวียนถึงเจ้าหน้าที่ สนพ.  
และติดบอร์ด ประชาสัมพันธภ์ายในหนว่ยงาน  

100 

1.2 ประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน (ITA) (ก 1) 

 ร้อยละความส าเร็จของการประเมิน
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

75 - ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน โดยภาพรวมได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 83.64 ถือวา่มีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานระดับสูงมาก 

111.52 

1.3 จัดท าแผนควบคุมภายใน (ก 2)  จ านวนแผนควบคุมภายใน  1 - มีแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 
กันยายน พ.ศ. 2560 ประจ าปี พ.ศ. 2561  

100 

1.4 จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน (ก 2)  จ านวนแผนการตรวจสอบภายใน 1 - มีแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  จ านวน 1 แผน 

100 

1.5 จัดท าแผนบริหารความเส่ียง (ก 2)  จ านวนแผนบริหารความเส่ียง 1 -  มีแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 
กันยายน พ.ศ. 2560 ประจ าปี พ.ศ. 2561 

100 

1.6 จัดท าแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (ก 2) 

 จ านวนแผนการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

1 มีแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 จ านวน 1 แผน 

ร้อยละ 100 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชงิรุก” 
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติที่ 3  ด้านการใช้ดุลยพินิจ   
เป้าประสงค์ : เพื่อพัฒนากลไกและมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธภิาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจรติ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปญัหาการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
แผนงาน 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 

ร้อยละของ
ความส าเร็จเทียบ

กับเป้าหมาย 

 1.7 คู่มือเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน (ก 3) 

 จ านวนคู่มือเกีย่วกับการปฏิบัติงานเพือ่
ป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 

1 คู่มือ - มีคู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทบัซ้อน  ร้อยละ 100 

 

1.8 คู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียน (ก 3)  จ านวนคู่มือเกีย่วกับการบริหารจัดการ
ข้อร้องเรียน 

1 คู่มือ - มีคู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ศูนย์ประสาน
ราชการ ใสสะอาด ส านกังานนโยบายและแผน
พลังงาน พ.ศ. 2561 
 

100 

2. การลดการใช้ดุลยพินจิของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 

2.1 การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านแผนงาน 
งบประมาณ และบุคลากร (ก 3) (วิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน) 

 มีกระบวนการตามภารกิจหลักของ 
กรมฯ ที่ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

2 
เร่ือง 

มีประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏบิัตงิานของสนพ. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยมกีระบวนการ
ตามภารกจิหลักของกรมฯ ที่ผู้บริหารใหค้วามเห็นชอบ
เพิ่มเติมในปี 2561  จ านวน 2 เร่ือง  
1. การจัดท าหลักเกณฑ์เพื่อก าหนดสัญญาซ้ือและขายก๊าซ 

ธรรมชาติเก่า/ใหม่ (Old/New Supply and Demand) 
2. การจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริม 

การอนุรักษพ์ลังงาน (ทุนการศึกษา) 
 

100 

3. การใช้ดุลยพินิจในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลตาม
หลักธรรมาภิบาล 

3.1 การก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่ง พิจารณาความดีความชอบ และ
ประกาศเผยแพรห่ลักเกณฑ์ดังกล่าว (ก 3) 

 มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่ง ความดีความชอบ และ
ประกาศเผยแพรห่ลักเกณฑ ์

2 
เร่ือง 

1. มีการเผยแพรป่ระกาศ อ.ก.พ. ส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล
และผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการระดับช านาญการ และช านาญการพิเศษ 

2. . มีการเผยแพร่ประกาศส านกังานนโยบายและแผน
พลังงาน เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธกีารประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ใน
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ลงวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อใช้ในการจัดท าตวัชี้วัดผลงาน
รายบุคคล (KPI) และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

150 



 -7- 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชงิรุก” 
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติที่ 3  ด้านการใช้ดุลยพินิจ   
เป้าประสงค์ : เพื่อพัฒนากลไกและมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธภิาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจรติ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปญัหาการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
แผนงาน 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 

ร้อยละของ
ความส าเร็จเทียบ

กับเป้าหมาย 
     3. มีการเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทบริหารและประเภทอ านวยการ
ระดับสูง ของกระทรวงพลังงาน เร่ือง เกณฑ์การ
ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
อ านวยการระดับสูง กระทรวงพลังงาน 
 

 

3.2 การเผยแพร่เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ/
สายงาน (Carrer Path) และเส้นทางสั่งสม
ประสบการณ์และผลงานต าแหน่งประเภท
อ านวยการและเช่ียวชาญ (Succession Plan) 
(ก 1) 

 เผยแพร่เส้นทางความก้าวหนา้ในสาย
อาชีพ/สายงาน (Carrer Path) และ
เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และ
ผลงานต าแหน่งประเภทอ านวยการ
และเช่ียวชาญ 
 

1 คร้ัง - อยู่ระหว่างด าเนินการทบทวนเพื่อปรับปรุงเส้นทาง
ความก้าวหนา้ 

- 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชงิรุก” 
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติที่ 4  การมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรยีน 
เป้าประสงค์ : เพื่อพัฒนากลไกและมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธภิาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจรติ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปญัหาการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
แผนงาน 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 

ร้อยละของ
ความส าเร็จเทียบ

กับเป้าหมาย 
4. การพัฒนาศักยภาพ 

บุคลากร 
 

4.1 การส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารว่มประชุม 
อบรม และสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับ (ก 7) 
4.1.1 ด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต   
4.1.2 ด้านทรัพยากรบุคคล 
4.1.3 ด้านการเงิน  
4.1.4 ด้านตรวจสอบภายใน 

 

 จ านวนด้านทีข่้าราชการและเจา้หน้าที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพิ่มขึ้น 
 

ไม่น้อยกวา่  
2 ด้าน 

 

ส่งข้าราชการและเจา้หน้าที่เขา้ร่วมประชุม อบรม และ
สัมมนาที่เกี่ยวข้อง จ านวน 4 ด้าน ดังนี ้
1.1 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    

- โครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
ตามมาตรา 63 แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
ด้านการเสริมสรา้งความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
โดยส านักงาน ป.ป.ท. เมื่อวันที ่31 มกราคม 2561  
ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการ กรุงเทพ 

- รับฟังการบรรยาย เร่ือง ส่องกล้อง มองไกล 
กฎหมายคอร์รัปชั่น โดย ศปท. สป.พน. เมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 อาคารบ ี 
ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน 

 
1.2 ด้านทรัพยากรบุคคล 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการ
วางแผนและบริหารก าลังคนของส่วนราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 23 กมุภาพันธ์ 2561 
ณ หอประชุม 1 ชั้น 9 อาคารส านักงาน ก.พ. 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณ อายุ
ของข้าราชการด้วยการจา้งงานรูปแบบอื่น ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เมื่อวันพธุที่ 
29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องคอน-เวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 
อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เดนส์ 
กรุงเทพ 

200 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชงิรุก” 
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติที่ 4  การมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรยีน 
เป้าประสงค์ : เพื่อพัฒนากลไกและมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธภิาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจรติ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปญัหาการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
แผนงาน 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 

ร้อยละของ
ความส าเร็จเทียบ

กับเป้าหมาย 

     

- การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาแนวทาง 
เพื่อพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่ง ครั้งที่ 3 : การพัฒนา
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือเพื่อการบริหารต าแหน่ง 
ของส่วนราชการ เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ 

 

1.3 ด้านการเงิน 
- การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

หลักสูตร “การบริหารการเงินการคลังของหน่วยงาน
ภาครัฐส าหรับผู้ปฏิบัติงานการเงิน” รุ่นที่ 3 ระหวา่ง
วันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ 
บางพลัด กรุงเทพ  

 

1.4 ด้านการตรวจสอบภายใน 
- โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจ 

สอบภายในภาครัฐ(CGIA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
1) หลักสูตร Intermediate ด้าน Information 

Technology 1 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม 
เดอะทวิน ทาวเวอร ์

2) หลักสูตร Advance ด้าน Performance 
Operation and Management 19 - 25 มีนาคม 
2561 โรงแรมนารายด์ กรุงเทพ 

- โครงการบริหารคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภาครัฐ 
9 - 10 กรกฎาคม 2561 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชงิรุก” 
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติที่ 4  การมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรยีน 
เป้าประสงค์ : เพื่อพัฒนากลไกและมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธภิาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจรติ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปญัหาการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
แผนงาน 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 

ร้อยละของ
ความส าเร็จเทียบ

กับเป้าหมาย 

 

4.2 จัดอบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
การป้องกันการทุจริต เช่น ผลประโยชนท์ับ
ซ้อน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑแ์ละ
วิธีการในการบริหารงานคลัง พัสดุ และ
งบประมาณ เป็นต้น (ก 7) 

60,000 ร้อยละผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจด้านการปอ้งกันการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

70 สนพ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่ม
สมรรถนะให้เจ้าหน้าที่เบิกจ่าย – เจ้าหน้าที่พัสดุ 
เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” เมื่อวัน
จันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องราชด าเนิน  
โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร 
มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 85 คน และมีผูต้อบแบบ
ประเมิน จ านวน 72 คน  คิดเป็นร้อยละ 84.70 ของ
ผู้เข้าร่วมรับฟังการอบรม 

121 

 4.3 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของ สนพ. (ก 2)  - มีแผนพัฒนาบุคลากรของ สนพ. 
 

1 - มีแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2561 ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บริหาร เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 
และได้แจ้งเวียนให้บุคลากรของ สนพ. ทราบแล้ว 

100 

 4.4 การจัดท าหลกัเกณฑ์และแนวทางในการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพือ่เตรียมความพร้อม
ในเรื่องประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
(ก 1) 

- ระดับความส าเร็จในการก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวทางในการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพือ่เตรียม
ความพร้อมในเรื่องประสบการณ์ใน
งานที่หลากหลายตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งประเภทอ านวยการ 

ระดับ 5 - มีประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ือง การก าหนด
ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งประเภทอ านวยการของกระทรวง
พลังงาน ลงวันที่ 19 กันยายน 2561 

100 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  :  “ปฏิรปูกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
มาตรฐานความโปร่งใส :  มิติที ่4  การมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรยีน 
เป้าประสงค์ : เพื่อพัฒนากลไกและมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 1  : ปรับปรุงระบบรบัเรื่องรอ้งเรียนการทุจริตให้มีประสิทธภิาพ 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
แผนงาน 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 

ร้อยละของ
ความส าเร็จเทียบ

กับเป้าหมาย 
1. การมีระบบ/กลไกการ

จัดการรับเรื่องร้องเรียน 
1.1  การจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียน  
       การแจ้งเบาะแสการทุจริต (ก 1) 

 การจัดช่องทางรับข้อร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแส/ความคิดเห็น 
o ตู้รับข้อร้องเรียน 
o จัดส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์ 
o ศูนย์ราชการใสสะอาด 
o ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
o ศูนย์บริการร่วม 
o ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ 

เพื่อประชาชน GCC 1111 

  
 
จ านวนช่องทางรับฟังข้อรอ้งเรียน  
การแจ้งเบาะแสการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ด าเนินการจัดช่องทางรับข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/
ความคิดเห็น จ านวน 8 ชอ่งทาง คือ 
(1) ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สนพ. 
 http://www.eppo.go.th/index.php/th/corporate-

eppo/combating-corruption 
(2) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สนพ. 

http://www.eppo.go.th/index.php/th/corpo
rate-eppo/news-center 

(3) สายด่วนรัฐบาล (GCC หรือ 1111) 
(4) กล่องรับความคิดเห็น บริเวณชั้น 1 สนพ. 
(5) การยื่นหนังสอืร้องเรยีนโดยตรงต่อ ผอ.สนพ. 
(6) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้รับผิดชอบเรื่อง

ร้องเรียนของ สนพ. duangsuda@eppo.go.th 
(7) ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน 
(8) กองตรวจและประเมินผล (กตป.)  

 
 

133.33 
 

 1.2   ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส เช่น 
กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/วิธีการปฏบิัติ/
ข้อมูลข่าวสาร ให้ขา้ราชการและเจ้าหนา้ที่ 
สนพ.  (ก 1)    

 จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ไม่
น้อยกว่า 2 ช่องทาง 

2  
 

สนพ. มีการประชาสัมพันธ ์ความรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการสรา้งมาตรฐาน
ความโปร่งใส ผ่าน 2 ชอ่งทาง คือ หนังสือเวยีนภายใน สนพ. 
และ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคลากรภายใน สนพ. 
ดังนี้  
1. แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร   
2. แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด 

3. คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชนท์ับซ้อน 

100 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  :  “ปฏิรปูกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
มาตรฐานความโปร่งใส :  มิติที ่4  การมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรยีน 
เป้าประสงค์ : เพื่อพัฒนากลไกและมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 1  : ปรับปรุงระบบรบัเรื่องรอ้งเรียนการทุจริตให้มีประสิทธภิาพ 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
แผนงาน 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 

ร้อยละของ
ความส าเร็จเทียบ

กับเป้าหมาย 

     

4. คู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ศูนย์ประสาน
ราชการ ใสสะอาด ส านกังานนโยบายและแผน
พลังงาน พ.ศ. 2561 

 

 

 1.3  การจัดการและแจ้งผลข้อร้องเรียน  ร้อยละของข้อร้องเรียนที่แจ้งผลการ
ด าเนินการแก่ผู้ร้องเรียน 

75 ส าหรับปี 2561 (ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61) สนพ.  
1) ไม่มีการร้องเรียนเร่ืองการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือ

ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ของ สนพ.  

2) ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตด้านการจัดซ้ือจัด
จ้างของ สนพ.  
 

 ทั้งนี้ สนพ. จึงสามารถตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรียนที่เข้าหลักเกณฑ์การร้องเรียน ตามระเบียบฯ 
ว่าด้วยแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2557 ได้  
ร้อยละ 100 

133.33 

2. มีการปรับปรุง/พัฒนา
ระบบการตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบ 

 

2.1 ปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ การรับเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

  มีหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์และเผยแพร่ทาง web site 

1 
 

มีหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และ
เผยแพร่ทาง web site 
http://www.eppo.go.th/index.php/th/corporat
e-eppo/combating-corruption  

100 

2.2 การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน/
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 ร้อยละของความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติหน้าทีห่รือพฤตกิรรมของ
เจ้าหน้าที ่(จากการส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย) 

75 
ผลการส ารวจความพึงพอใจตอ่การปฏิบัติหน้าที่หรือ
พฤติกรรมของเจ้าหนา้ที่ สนพ. จากแบบส ารวจฯ ภาพรวม
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าทีห่รือพฤตกิรรมของ
เจ้าหน้าที่ สนพ. คิดเป็นร้อยละ  76.2 

101.6 

2.3 รายงานผลความส าเร็จของแผนปฏิบัตกิาร
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รปัชั่น 
กับมาตรฐานความโปร่งใส  

 รายงานผลความส าเร็จของแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
คอร์รัปชั่น กับมาตรฐานความโปร่งใส  

1  ด าเนินการจัดท ารายงานผลความส าเร็จของแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปราบการทุจริต คอร์รัปชั่นกับ
มาตรฐานความโปร่งใส จ านวน 1 รายงาน 

100 

http://www.eppo.go.th/index.php/th/corporate-eppo/combating-corruption
http://www.eppo.go.th/index.php/th/corporate-eppo/combating-corruption


 ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. บุคลากร สนพ. มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และเกิดความ
ตระหนักถึงการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล รวมทั้งปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของ
ทางราชการอย่างถูกต้อง  

2. ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใน สนพ. ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 

 ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค 
 
ปัจจัยสนับสนุน 

(1) ผู้บริหารตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินการตามมาตรฐานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบอย่างต่อเนื่อง 

(2) มีช่องทางการสื่อสารถึงบุคลากรภายในได้หลายช่องทาง เช่น การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ การเวียนจดหมาย 
การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   

 
ปัญหาอุปสรรค 
 

-   ไม่มี    - 
 

 ผลการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน (ตามเงื่อนไขข้อ 3) 
 

ช่องทางการร้องเรียน จ านวนเรื่องร้องเรียน จ านวนเรื่องร้องเรียน 
ที่ได้รับการตอบสนอง 

ร้อยละของ 
การตอบสนอง 

กรณี 1 กรณี 2 รวม กรณี 1 กรณี 2 รวม 
1) ศูนย์ด ารงธรรม        
2) ศูนย์บริการประชาชน        
3) ช่องทางอ่ืนๆ        

รวม        
 
 หมายเหตุ  กรณี 1 คือ   ทุจริตหรือปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
      กรณี 2 คือ   ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน 
    ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม  การไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาล 

 
สนพ. ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกรณี 1 และกรณี 2 แต่หากมีข้อร้องเรียน สนพ. มีกระบวนการ

บริหารจัดการ ดังนี้ 
1. ปฏิบัติ ง านภายใต้กรอบของระ เบียบส านั กงานนโยบายและแผนพลั งงาน ว่ าด้ วย 

แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
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1.1 แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน มีดังนี้ 
(1) เจ้าหน้าที่ผู้ รับข้อร้องเรียนบันทึกข้อร้องเรียนลงในแบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน  

(แบบ รร.1)  
(2) เจ้าหน้าที่ผู้รับข้อร้องเรียนส่งแบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน (แบบ รร.1) ไปยังศูนย์ประสาน

ราชการใสสะอาดทันท ี
(3) ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด บันทึกข้อร้องเรียนลงในแบบฟอร์มสรุปข้อร้องเรียน 

(แบบ รร.2 ส่วนแรก) และพิจารณาส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบทันที 
(4) หน่วยงานในสังกัดส านักงานนโยบายและแผนพลังงานที่รับผิดชอบ ตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาภายใน 30 วันท าการ นับแต่วันที่ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดบันทึกข้อร้องเรียน โดย 
(4.1) ห น่ ว ย ง า น ที่ ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย บั น ทึ ก ก า ร รั บ ต า ม แ บ บ ฟ อ ร์ ม ส รุ ป 

ข้อร้องเรียน (แบบ รร.2) และพิจารณาส่งเรื่องต่อไปยัง เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบเพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับ 
ข้อร้องเรียนดังกล่าว 

(4.2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ชี้แจง แก้ไขปัญหา และรายงานผล
การด าเนินการพร้อมเสนอแนวทางป้องกันปัญหาแก่ผู้บังคับบัญชาทราบ 

(4.3) หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ แจ้งผลการพิจารณาข้อร้องเรียนให้แก่ผู้ร้องเรียน
ทราบ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน (แบบ รร.3) ท้ายระเบียบนี้ 
และส่งผลการพิจารณาให้ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดทราบ โดยส่งผ่านหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่
เป็นศูนย์กลางรับข้อร้องเรียนของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

(4.4)  กรณีไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายใน 30 วันท าการ นับแต่วันที่ศูนย์
ประสานราชการใสสะอาดบันทึกข้อร้องเรียน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานความคืบหน้าพร้อมเหตุผลและความ
จ าเป็น และประมาณก าหนดการระยะเวลาแล้วเสร็จแก่ผู้บังคับบัญชา และศูนย์ประสานราชการใสสะอาด 

 

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ระดับส านัก/กอง/
ศู น ย์ /กลุ่ ม  ที่ รั บ ผิ ดช อบแจ้ ง ร า ย ง านคว ามคื บหน้ า แล ะประมาณก า หน ดระยะ เ ว ล าแล้ ว เ ส ร็ จ ใ ห้ 
ผู้ร้องเรียนทราบ 

 

(5) กรณีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานได้รับข้อร้องเรียนโดยตรง หรือผู้บังคับบัญชา
ส่งข้อร้องเรียนมายังหน่วยงานในสังกัดส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มโดยตรง ให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายส าเนาข้อ
ร้องเรียนดังกล่าวส่งให้ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดทราบในเบื้องต้น เพ่ือติดตามความคืบหน้าต่อไป 

1.2 แนวทางความคุ้มครองผู้ ร้องหรือผู้ ให้ข้อมูลในการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ มิให้ถูกรังแก ข่มขู่ หรือท าร้ายร่างกาย มีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับเรื่องกล่าวโทษข้าราชการในเบื้องต้น ให้ถือเป็นความลับทาง
ราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฎชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยาน
บุคคลแน่นอนเท่านั้น 
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(2) ส่งส าเนาเรื่องราวกล่าวโทษข้าราชการโดยปิดชื่อผู้ร้องเรียนหรือส าเนาบัตรสนเท่ห์ให้
ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวโทษท าการสืบสวนทางลับว่ามีมูลความจริงเพียงใด หรือไม่ ถ้าเป็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควร
กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย จึงจะยุติเรื่องได้ ทั้งนี้ให้รีบด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาที่
ได้รับเรื่องทราบ 

(3) ให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้ได้รับเรื่องราวฯ แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบในทางลับ หลังจากที่
ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ และภายหลังการสืบสวนในเวลาอันสมควร 

(4) ถ้าปรากฎว่า มีความจริงอันเป็นกรณีความผิดทางกฎหมายบ้านเมือง ให้ด าเนินคดีทาง
อาญา ถ้าปรากฏมีมูลความจริงเป็นกรณีความผิดทางวินัย ให้ด าเนินการสอบสวน หรือตั้ง กรรมการสอบสวนไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 

(5) ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลยพินิจสั่งการที่สมควรเพ่ือคุ้มครองผู้ร้อง พยาน และบุคคลที่ให้
ข้อมูลในการสืบสวนสอบสวน อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรม ซึ่งอาจเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็น
พยานหรือการให้ข้อมูลนั้น 

(6) ในการด าเนินการตามขั้นตอนสืบสวนในทางลับเพ่ือหาข้อเท็จจริง หากเจ้าหน้าที่ผู้
สืบสวนในทางลับได้กระท าละเมิดต่อข้าราชการผู้ถูกกล่าวโทษหรือบุคคลภายนอก และความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้น
จากการกระท าในหน้าที่แม้มิได้กระท าหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หน่วยงานต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
แก่ผู้เสียหายตามหลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  

 
2. ร้องเรียนสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 
(1) ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สนพ.  

http://ww.eppo.go.th/admin/clean/FormQ.html 
(2) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สนพ. http://www.eppo.go.th./infocenter 
(3) สายด่วนรัฐบาล (GCC หรือ 1111) 
(4) กล่องรับความคิดเห็น บริเวณชั้น 1 สนพ. 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน   
121/1-2 ถ.เพชรบุรี  แขวงทุ่งพญาไท   
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

(5) การยื่นหนังสือร้องเรียนโดยตรงต่อผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(6) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนของ ส านักงานนโยบายและแผน

พลังงาน duangsuda@eppo.go.th 
(7) ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน 

กระทรวงพลังงาน 
ชั้น 3 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่  คอมเพล็กซ์ อาคารบี 
555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 02 140 6282 
 

http://ww.eppo.go.th/admin/clean/FormQ.html
http://www.eppo.go.th./infocenter
mailto:duangsuda@eppo.go.th
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(8) กองตรวจและประเมินผล (กตป.) ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  
กระทรวงพลังงาน  
ชั้น 24 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี 
555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 
โทรศัพท์: 02 140 6000 

 
 

3. ข้อร้องเรียนต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้  
(1) ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุ ชื่อ-นามสกุล จะต้องระบุสถานที่อยู่หรือสถานประกอบการที่สามารถติดต่อ

ขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งผลการด าเนินการได้ 
(2) ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงานของเจ้าหน้าที่ท่ีถูกร้องเรียน 
(3) ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพฤติกรรมของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ถูกร้องเรียน และมีลักษณะเป็นการ

กล่าวหาโดยเลื่อนลอยปราศจากพยานหลักฐานเพียงพอที่ท าการตรวจสอบได้ 
(4) ข้อร้องเรียนที่เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานท าการหรืองดเว้นกระท าการอันเป็นการ

นอกเหนืออ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

ทั้งนี้ หากผู้ร้องเรียนต้องการปกปิดชื่อ-นามสกุล หรือข้อมูลของตน ให้ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ปกปิดข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
1. การปรับปรุงแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส่วน

ราชการ  
(1) การขับเคลื่อนกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของภาครัฐจ าเป็นต้องมี

กลไกการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนเพ่ือสนับสนุนการติดตาม สอดส่อง เฝ้าระวัง และแจ้ง
เบาะแสการทุจริต อย่างต่อเนื่อง 

(2) การปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยมในการท างานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติและวัฒนธรรมใน
การท างานที่สุจริต และค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

(3) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตอย่างเพียงพอและครอบคลุมทั่วถึง
และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในการเข้าร้องเรียนและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตว่าจะได้รับการ
คุ้มครองและไม่ได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน ดังกล่าว 

 
2. การสนับสนุนของหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับคอร์รับชั่น เช่น กฎหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรการ หรือ

บทลงโทษผู้กระท าผิด ตัวอย่างผลของการทุจริตและความเสียหายของรัฐ เป็นต้น  
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ค าชี้แจงแบบฟอร์ม 

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ สนพ. 

 
ร้อยละความส าเร็จเทียบกับแผนงาน 
 

 ให้ร้อยละของความส าเร็จเทียบกับแผนงาน เมื่อสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เป็นร้อยละ 100  
 ถ้าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร้อยละจะลดลงตามสัดส่วนที่ยังท าไม่ส าเร็จ 

 
ร้อยละความส าเร็จเทียบกับเป้าหมาย 

 
 ให้ร้อยละของความส าเร็จเทียบกับเป้าหมาย เมื่อสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน ตาม

เป้าหมาย ให้เป็นร้อยละ 100  
 กรณีการปฏิบัติงานได้เกินเป้าหมายที่วางไว้ ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามเป้าหมายเป็น ร้อยละตามสัดส่วนที่เกิน

เป้าหมาย  
ตัวอย่างที่ 1   ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนพ. เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการ  
 ที่ดีและพลังของแผ่นดิน เป้าหมายคือ 100 คน   

   ถ้ามีผู้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว 100 คน ร้อยละความส าเร็จเทียบกับเป้าหมาย เป็นร้อยละ 100 
   แต่ มีผู้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว จ านวน 135 คน ร้อยละความส าเร็จเทียบกับเป้าหมาย  
   เป็นร้อยละ 135 
   (จ านวนผู้เข้าร่วมพิธี (135)  x ร้อยละ 100 โดยเทียบกับ 100 คน เป็นฐาน (100)) 
     จ านวนผู้เข้าร่วมพิธีตามเป้าหมาย (100)  
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2562 
 
เข้าร่วมพิธพีิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  ประจ าปี 2561 ณ วัดเขาบางทราย ต าบลบางทราย อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  ในวัน
พฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 
 
 
เข้าอบรมดา้นทรัพยากรบคุคล   

- เข้าร่วมรบัฟังค าช้ีแจงการใช้งานระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องอบรม
คอมพิวเตอร์ 3414 อาคาร 3 ช้ัน 4 ส านักงาน ก.พ. 

-  
 


