
บทสรุปผู้บริหาร 
ผลส ารวจความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
ปีงบประมาณ 2564 

 
 การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากแบบส ารวจเกี่ยวกับสถานการณ์
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์เ พ่ือน าผลการส ารวจ 
ที่ได้มาประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น กับมาตรฐาน  
ความโปร่งใส ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องและติดต่อราชการ  
ผ่านแบบส ารวจออนไลน์ ทางเว็บไซต์ https://forms.gle/hp4Rz46QNTRUjvWt6 โดยมีผู้ตอบแบบส ารวจ 
จ านวน 254 คน สรุปผลได้ดังนี้ 
 
 1. ข้อมูลผู้ตอบแบบส ารวจ ประกอบด้วย  
  1.1 ประชาชนผู้รับบริการจากส่วนราชการ  ร้อยละ 10.2 
  1.2 ผู้มาเข้าร่วมหรือเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ 
ของส่วนราชการ ร้อยละ 7.9 
  1.3 ตัวแทนหน่วยงาน/องค์กร ที่มีการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ ร้อยละ 56.7 
  1.4 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภายใน สนพ. ร้อยละ 25.2 
 
 2. จากผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 254 คน มีผู้ตอบแบบส ารวจเพียง 1 รายที่ไม่ทราบว่ามีบริการ
ช่องทางในการร้องเรียนการทุจริต และผู้ตอบแบบส ารวจส่วนมากเห็นว่าช่องทางที่เหมาะสมมากที่สุด คือ  
ศูนย์ราชการใสสะอาด สนพ. สายด่วนรัฐบาล (GCC หรือ 1111) กล่องรับความคิดเห็น สนพ. การท าหนังสือ
ร้องเรียนมายัง สนพ. และกองตรวจและประเมิน ผลตามล าดับ ทั้งนี้ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เห็นว่าแต่ละช่องทางมีความเหมาะสมแล้ว  
 
 3. การร้องเรียนการทุจริตของ สนพ.  
 

การร้องเรียนการทุจริต จ านวน ร้อยละ 

เคยร้องเรียน*  1 0.4 

ไม่เคยร้องเรียน แต่เคยได้ยิน/ได้ฟัง 8 3.1 

ไม่เคยร้องเรียน 245 96.5 

รวม 322 100.0 

หมายเหตุ  *ผู้เคยร้องเรียน  จ านวน 1 ราย ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ในเรื่องการบริการไม่สุภาพ 
และได้รับการตอบสนองเรียบร้อยแล้ว 
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 4. ข้อคิดเห็น แนวทาง หรือมาตรการ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
สรุปได้ ดังนี ้
  4.1 ระเบียบ ข้อบังคับ : ควรมีระเบียบ มาตรฐาน หรือแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  
ไม่เอ้ือต่อการทุจริต ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มีบทลงโทษที่รุนแรง เหมาะสม และเด็ดขาด และปรับปรุง
แนวทางหรือมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องและเป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 
  4.2 การตรวจสอบ ประเมินผล และระบบตรวจสอบภายใน : ให้มีช่องทางการแจ้งร้องเรียน
การทุจริตหลายช่องทาง มีการตรวจสอบทุกระดับอย่างจริงจัง ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ  
โดยหน่วยงานภายนอก 
  4.3 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป : อบรมส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีจิตส านึกต่อต้านการทุจริต 
ปฏิบัติต่อผู้รับบริการให้เท่าเทียมกัน ด้วยความสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  4.4 ผู้บังคับบัญชา : ผู้บริหารต้องแสดงทรัพย์สิน ไม่รับ และเอ้ือประโยชน์ให้เอกชน 
ผู้มีส่วนได้เสียด้านพลังงาน มีส่วนร่วมรณรงค์การต่อต้านทุจริตมากยิ่งขึ้น และเน้นย้ ากับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ
ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตอย่างสม่ าเสมอ 
 
 5.  ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ส านักงานนโยบาย 
และแผนพลังงาน ผู้ตอบแบบส ารวจฯ มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในภาพรวมต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
หรือพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ สนพ. อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ในประเด็นการปฏิบัติหน้าที่หรือพฤติกรรม
ของเจ้าหน้าทีด่้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  5.1 ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับบริการมีความครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ 
  5.2 ให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน 
  5.3 ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 
  5.4 ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร 
  5.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส 



 
 

ผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน ปีงบประมำณ 2564 
 
 การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากแบบส ารวจเกี่ยวกับสถานการณ์
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์เ พ่ือน าผลการส ารวจ 
ที่ได้มาประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น กับมาตรฐาน  
ความโปร่งใส ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องและติดต่อราชการ  
(บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานเอกชน พลังงานจังหวัด ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และที่ปรึกษา ภายใน สนพ. และ
เ จ้ า ห น้ า ที่ ใ นห น่ ว ย ง าน สั ง กั ด ก ร ะทร ว ง พลั ง ง าน )  ผ่ า นแ บบ ส า ร ว จ ออน ไ ลน์  ทาง เว็ บ ไซ ต์ 
https://forms.gle/hp4Rz46QNTRUjvWt6   โดยมีผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 254 คน สรุปผลได้ดังนี้ 
 
 1. ข้อมูลเกี่ยวกับบทบำท/ฐำนะ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำนในสังกัด สนพ. จากจ านวนผู้ตอบ
แบบส ารวจ จ านวน  254  คน ประกอบไปด้วย  
 

บทบำทที่เกี่ยวข้องกับ สนพ. จ ำนวน ร้อยละ 

1. ประชาชนผู้รับบริการจากส่วนราชการ 26 10.2 
2. ผู้มาเข้าร่วมหรือเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินกิจกรรมหรือ

โครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการ เช่น เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ เป็นต้น 

20 7.9 

3. ตัวแทนหน่วยงาน/องค์กร ที่มีการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ 144 56.7 
4. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภายใน สนพ. 64 25.2 

รวม 254 100.0 
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2. ช่องทำงในกำรร้องเรียนกำรทุจริตของ ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 
 
 จากผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 254 คน มีผู้ตอบแบบส ารวจเพียง 1 รายที่ไม่ทราบว่ามีบริการช่องทาง
ในการร้องเรียนการทุจริต และผู้ตอบแบบส ารวจส่วนมากเห็นว่าช่องทางที่เหมาะสมมากที่สุด คือ ศูนย์ราชการ
ใสสะอาด สนพ.  สายด่วนรัฐบาล (GCC หรือ 1111)  กล่องรับความคิดเห็น สนพ.  การท าหนังสือร้องเรียน
มายัง สนพ.  และกองตรวจและประเมิน ผลตามล าดับ ดังนี้  
 

ช่องทำงรับเรื่องร้องเรียน 

ควำมเหมำะสมของช่องทำง 

เหมำะสม ไม่เหมำะสม ไม่แสดงควำมคิดเห็น 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

1. ศูนย์ราชการใสสะอาด สนพ. 236 92.91 5 1.97 13 5.12 

2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สนพ. 229 90.16 11 4.33 14 5.51 

3. สายด่วนรัฐบาล (GCC หรือ 1111) 234 92.13 11 4.33 9 3.54 

4. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน 220 86.61 21 8.27 13 5.12 

5. กล่องรับความคิดเห็น สนพ. 232 91.34 12 4.72 10 3.94 

6. ท าหนังสือร้องเรียนมายัง สนพ. 232 91.34 11 4.33 11 4.33 

7. การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 229 90.16 9 3.54 16 6.30 

8. กองตรวจและประเมินผล 230 90.55 12 4.72 12 4.72 
 

 

200

210

220

230

240

250

260

236 
229 

234 

220 

232 232 229 230 

5 
11 

11 

21 

12 11 
9 

12 

13 14 
9 

13 10 11 
16 

12 

ไมแ่สดงความคิดเห็น 

ไมเ่หมาะสม 

เหมาะสม ช่องทำงรับเร่ือง
ร้องเรียน 

กำรก 

จ ำ
นว

น 
(ค

น)
 



3 
 

 

 
 
 จากความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมช่องทางการร้องเรียนเพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงการให้บริการได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและให้มีการสื่อสารสองทาง โดยเฉพาะทางสื่อโซเซียลมีเดีย 
หรือประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย และเพ่ิมหมายเลขโทรศัพทร์ับเรื่องร้องเรียน  

 

 

 

 

 
 
 3. กำรร้องเรียนกำรทุจริต ของ ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 
 
 จากการส ารวจความคิดเห็นผู้ตอบแบบส ารวจกรณีการร้องเรียนการทุจริตของ สนพ.  

3.1 ไม่เคยร้องเรียนการทุจริตของ สนพ. จ านวน 245 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.5  
3.2 มีผู้ไม่เคยร้องเรียน แต่เคยพบเห็นหรือได้ยิน/ได้ฟังเกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริตหรือส่อไปในทาง

ทุจริต หรือการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
ทั้งนี้ ไม่ได้ระบุรายละเอียดเรื่องดังกล่าว จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.1 

3.3 มีผู้เคยร้องเรียน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.4 ในเรื่อง การบริการไม่สุภาพ โดยวิธีการโทรศัพท์ และ
ได้รับการตอบสนองแล้ว 
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 4. กำรส ำรวจข้อมูลควำมคิดเห็นต่อสำเหตุส ำคัญที่อำจท ำให้เกิดกำรทุจริตในส ำนักงำนนโยบำย
และแผนพลังงำน 
 
 ผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 254 คน เห็นว่า  สาเหตุส าคัญที่อาจท าให้ เกิดการทุจริต 
ในส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดจิตส านึก ผู้รับบริการมีพฤติกรรม
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดการทุจริต เช่น ให้สินบน เป็นต้น และ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกรงกลัวต่อผู้มีอิทธิพล 
ตามล าดับ ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้ ดังนี้ 

สำเหตุส ำคัญท่ีอาจท ำให้เกิดกำรทุจริต จ ำนวน ร้อยละ 

4.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดจิตส านึก 156 61.4 
4.2 ผู้รับบริการมีพฤติกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดการทุจริต  120 47.2 
4.3 กฎหมายมีช่องว่าง เอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริต 101 39.8 
4.4 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกรงกลัวต่อผู้มีอิทธิพล 59 23.2 
4.5 ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ สนพ. ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน

ปราบปรามการทุจริต 
54 21.3 

4.6 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ 107 42.1 
4.7 กลไกการตรวจสอบของ สนพ. ไม่มีประสิทธิภาพ 68 26.8 
4.8 อ่ืน ๆ :  
 - การสั่งการโดยใช้อ านาจหน้าที่ในทางที่เอ้ือประโยชน์ 
 - กลวิธีในการตรวจสอบและติดตาม 
 - ผู้บริหารเอ้ือประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง 
 - บริษัทที่ติดสินบนไม่ต้องรับผิดหรือได้รับผลกระทบน้อยเทียบกับประโยชน์ 
 - คนเก่ง ขาดจิตส านึก เห็นประโยชน์ส่วนตน 
 - ไม่มีกลไกการควบคุมที่ดีพอ 
 - ถืออ านาจรัฐที่มากเกินไปอาจเป็นเหตุให้ผู้มีอ านาจรัฐใช้อ านาจโดยมิชอบ 
 - ไม่ซื่อสัตย์ แสวงหาอ านาจ และต าแหน่ง 

-   
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 5. ทัศนคติต่อสถำนกำรณ์กำรทุจริตคอร์รัปชัน ของ ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 
 
 จากผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 254 คน เห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นเรื่องน่ารังเกียจ และจะต้อง
ด าเนินการปราบปรามอย่างเด็ดขาด จริงจัง จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 94.9 และ เห็นว่าเป็นเรื่อง
ธรรมดาที่ยอมรับได้ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1  
 

 
 

  



7 
 

 

 6. ข้อคิดเห็น แนวทำง หรือมำตรกำร ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ เพื่อให้
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน ไปปรับปรุงกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต โดยสรุปได้ ดังนี้ 

6.1 ข้อคิดเห็นด้านระเบียบ ข้อบังคับ  
6.1.1 มีระเบียบ มาตรฐาน หรือแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่เอ้ือต่อการทุจริต ป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน และมีการตรวจสอบที่เข้มข้นต่อข้าราชการทุกระดับ 
6.1.2 มีบทลงโทษที่รุนแรง เหมาะสม และเด็ดขาด อาจมีรางวัลน าจับ หรือยึดทรัพย์

ข้าราชการและเอกชนที่ร่วมกระท าความผิดเช่นเดียวกับคดียาเสพติด 
6.1.3 ปรับปรุงแนวทางหรือมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องและเป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 

6.2 ข้อคิดเห็นด้านการตรวจสอบ ประเมินผล และระบบตรวจสอบภายใน 
6.2.1 จัดให้มีช่องทางการแจ้งร้องเรียนการทุจริตหลายช่องทาง น าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้

ในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดการตรวจสอบและลดโอกาสทุจริต 
6.2.2 เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานของภาครัฐ 
6.2.3 มีการตรวจสอบทุกระดับอย่างจริงจัง ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดย

หน่วยงานภายนอก และเมื่อพบการกระท าความผิดให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่
ไม่ใช่พวกพ้อง และลงโทษผู้กระท าผิดอย่างจริงจัง 

6.3 ข้อคิดเห็นด้านการปรับใช้ระเบียบ ข้อบังคับกับผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 
6.3.1 คัดเลือกคนท างานโดยยึดถือคุณธรรมมากกว่ามีความสามารถแต่ไร้คุณธรรมจริยธรรม 
6.3.2 อบรมส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีจิตส านึกต่อต้านการทุจริต และการให้บริการที่ดี 
6.3.3 ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยการเปิดเผยข้อมูล 

สู่สาธารณะ การวางแผนกลยุทธ์หรือกรอบนโยบายต่าง ๆ ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูล 
มีเหตุผลรองรับ เพ่ือลดการแทรกแซงและการเข้ามาทุจริตในองค์กร 

6.4 ข้อคิดเห็นด้านการปรับใช้ระเบียบ ข้อบังคับกับผู้บังคับบัญชา 
6.4.1 ผู้บริหารต้องแสดงทรัพย์สิน ไม่รับ และเอ้ือประโยชน์ให้เอกชนผู้มีส่วนได้เสีย 
6.4.2 ผู้บริหารต้องมีส่วนร่วมรณรงค์การต่อต้านทุจริตมากยิ่งขึ้น และเน้นย้ ากับเจ้าหน้าที่ให้

ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการทุจริตอย่างสม่ าเสมอ 
6.4.3 ควรให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมเป็นคณะกรรมการในโครงการที่มีงบประมาณล้านบาทขึ้น

ไป เพื่อรับผิดชอบในกรณีท่ีเกิดการทุจริต  

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

ระดับควำมพึงพอใจ 

 

 

 

 

 
 
  7. ควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือพฤติกรรมของเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนนโยบำย 
และแผนพลังงำน 
 
   ผู้ตอบแบบส ารวจฯ มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในภาพรวมต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือ
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ สนพ. อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ในประเด็นการปฏิบัติหน้าที่หรือพฤติกรรมของ
เจ้าหน้าทีด่้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับบริการมีความครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ 
2. ให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน 
3. ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 
4. ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร 
5. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส 
 

 
 

0

1

2

3

4

5
4.01 3.98 3.98 4.19 4.14 

ประเด็น 
กำรปฏิบัติหน้ำที ่

หมำยเหต ุ: ค่าคะแนนเฉลีย่ 4.5-5 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.5-4.49 ระดับความพงึพอใจมาก 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.5-3.49 ระดับความพงึพอใจปานกลาง  ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.5-2.49 ระดับความพงึพอใจน้อย 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 0 – 1.49 ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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ภำพที่ 4 แสดงระดับควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือพฤติกรรมของเจ้ำหน้ำที่ สนพ. 
 

 

 

 
 
  8. ควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 
8.1 ควรเพิ่มการเปิดเผยข้อมูล 
8.2 การบริหารด้วยหลักคุณธรรมย่อมท าให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจสร้างการยอมรับแก่สาธารณชนทั่วไป 
8.3 ควรจัดให้มีการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการพลังงานประสิทธิภาพสูงมีรางวัล 
8.4 มีเฉพาะบางคนที่ต้องปรับปรุง แต่ภาพรวมดีมาก 
 

 

 
 


