
 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลงังำน 
กระทรวงพลงังำน 

 
 
 
 
 

 

แผนกลยุทธ์ 
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลงังำนใสสะอำด 

พ.ศ. 2548 - 2551 
 
 
 
 

ศูนย์ประสำนรำชกำรใสสะอำดส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลงังำน 
  เมษำยน  2548 



 

สารบัญ 
แผนกลยุทธ์ส านักงานนโยบายและแผนพลงังานใสสะอาด พ.ศ. 2548-2551 

 

                                หน้า 
ส่วนที่ 1       บทน า 

 บทน ำ 1 
 วตัถุประสงคข์องกำรสร้ำงรำชกำรใสสะอำด 1 
 แนวคิดกำรสร้ำงรำชกำรใสสะอำด 2 
 คุณลกัษณะของรำชกำรใสสะอำด 2 
 มำตรกำรสร้ำงรำชกำรใสสะอำด 3 

 

ส่วนที ่2       กรอบแนวคดิการด าเนินงานของศูนย์ประสานราชการใสสะอาดส านักงานนโยบาย
         และแผนพลงังาน 

 กรอบแนวคิด  4 
 หลกักำรจดัท ำแผนกลยทุธ์  4 
 แบบแผนกำรบริหำรรำชกำรท่ีมุ่งเนน้ใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน  4 
 มำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรมของส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน 6 
 กำรจดัตั้งศูนยป์ระสำนรำชกำรใสสะอำด สนพ.  7 

 

ส่วนที่ 3       แผนกลยุทธ์ส านักงานนโยบานยและแผนพลงังานใสสะอาดปี พ.ศ. 2548-2551 
 แผนกลยทุธ์ส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำนใสสะอำด  9 
 องคป์ระกอบของแผนกลยทุธ์ สนพ. ใสสะอำด พ.ศ. 2548-2551  10 
 กรอบกลยทุธ ์         11 
 แผนงำนท่ี 1  แผนงำนส่งเสริมจิตส ำนึก “รำชกำรใสสะอำด”  12-15 
 แผนงำนท่ี 2  แผนป้องกนัเหตุกำรณ์และพฤติกรรมต่ำงๆท่ีอำจจะเป็นภยั                    16-20       

ต่อกำรกำ้วไปสู่ “ประเทศไทยใสสะอำด”  
 แผนงำนท่ี 3  แผนจดักำรกรณีกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีเกิดข้ึนแลว้หรือ                   21-22            

ท่ีก ำลงัเกิดข้ึน 
 
 
 



 

 1 

ส่วนที ่1 
บทน ำ 

 
 
 

    ประเทศไทยในช่วง 40 ปีท่ีผา่นมา  ก่อนประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540  มีการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว  จนหลายคนคิดว่าประเทศไทยก าลงัพน้จากประเทศก าลงัพฒันาเป็น

ประเทศท่ีพฒันาแลว้  นบัแต่ประเทศประสบภาวะวิกฤตเป็นตน้มา จึงเป็นท่ีประจกัษก์นัว่า  โดยขอ้เทจ็จริงสังคมไทย

ยงัอ่อนดอ้ยในเกือบทุกเร่ือง  ทั้งทางดา้นการบริหาร  เทคโนโลย ี ตลอดจนดา้นศีลธรรมท่ีเคยเป็นจุดแขง็ของ

สงัคม โดยเฉพาะอยา่งปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ 

    รัฐบาลเองก็ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาดงักล่าว  โดยแสดงเจตนารมณ์อย่างชดัเจนท่ีจะ

ขจดัและป้องกนัปัญหาน้ีดว้ยการประกาศเป็นนโยบายต่อรัฐสภา เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2540  ในอนัท่ีจะ

ป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัหน้าท่ี  ปฏิรูประบบ

บริหารราชการโดยปรับปรุงคุณภาพขา้ราชการในการท างานโดยเนน้ผลงาน  การมีคุณภาพ  ความซ่ือสัตยสุ์จริต  

การมีจิตส านึกในการให้บริการประชาชน  กระนั้นก็ตาม ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบยงัไม่บรรเทาลง

เท่าท่ีควร  เน่ืองจากยงัไม่มีแผนปฏิบติัการระดบัชาติและระดบัปฏิบติัการท่ีชัดเจน  มีประสิทธิภาพและ

สามารถน าไปใชป้ฏิบติั 

    ประเทศไทยไดแ้สดงเจตจ านงอนัแน่วแน่ในการแกไ้ขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบอย่างต่อเน่ือง

ในทุกรัฐบาลเจตจ านงดงักล่าวชดัเจนยิ่งข้ึน  นบัแต่หลงัจากประเทศประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ เป็นตน้

มา  ดงัจะเห็นไดจ้ากมาตรการและการด าเนินการต่างๆ เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าวหลายมาตรการในช่วงท่ีผ่าน

มา  ซ่ึงส่วนหน่ึงของมาตรการดงักล่าว ก็คือ มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2543  มีมติให้หน่วยงาน

ของรัฐจดัท าและประกาศใชแ้ผนปฏิบติัการสร้างราชการใสสะอาด  พร้อมจดัตั้งศูนยป์ระสานราชการใส

สะอาดและจดัท าแผนกลยทุธ์หน่วยงานใสสะอาด 
 

วตัถุประสงค์ของกำรสร้ำงรำชกำรใสสะอำด 
 1. เพื่อป้องกนั  ปราบปราม  บ าบดั  แกไ้ข  ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบใหบ้รรเทาและหมด

ไปจากสงัคมไทย  โดยเร่ิมท่ีภาคราชการ 

 2. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในงานบริหาร  คุณธรรมของผูใ้ห้บริการ  อนัเป็นพื้นฐานส าคญัท่ี

ผลกัดนัการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานบริการของหน่วยงาน  ท่ีสนองต่อความตอ้งการของประชาชนและ

เกิดผลดีหรือไม่ก่อผลเสียต่อสงัคมโดยรวม 
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แนวคดิกำรสร้ำงรำชกำรใสสะอำด 
 แนวคิดการสร้างราชการใสสะอาด ภายใตแ้ผนกลยทุธ์การสร้างราชการใสสะอาด ประกอบดว้ย 

1. การใช้พลังส่วนดีของมนุษย์ สร้างความใสสะอาด (Transparency) ในองค์กรและสังคม 

เสริมสร้างประสิทธิภาพในองคก์าร ควบคู่กบัการชะลา้งความไม่โปร่งใส  การทุจริตประพฤติมิ

ชอบ   

2. การใชพ้ลงัสังคมควบคุมพฤติกรรมและวฒันธรรมท่ีไม่ดีขององคก์ร  และผลกัดนัพฤติกรรมไปสู่

ความซ่ือสตัย ์ความโปร่งใส และความรับผดิชอบ (Accountability) 

3. การใชว้ิธีการมีส่วนร่วม (Participatory approach) สร้างความใสสะอาด อนัเป็นหน้าท่ีร่วมกนั

ของทุกฝ่ายในสังคม ภาครัฐ  ภาคธุรกิจ เอกชน  ภาคประชาชน ของทุกคนในองคก์ร  ทั้งใน

ระดับบริหาร  ระดับปฏิบติั  ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders)  ลูกคา้/     ผูบ้ริการ  ผูไ้ด้รับ

ผลกระทบจากการบริการ และการปฏิบติังานขององคก์รนั้น 

 

คุณลกัษณะของรำชกำรใสสะอำด 
 

 “รำชกำรใสสะอำด”  หมำยถึง กำรที่หน่วยงำน ได้แก่ ส่วนรำชกำร  จังหวัด และหน่วยงำนของรัฐ มี

กลไกและกระบวนกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้  ปลอดจำกกำรทุจริตประพฤติมิ

ชอบ  มีข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ที่มีคุณธรรม ซ่ือสัตย์ สุจริต มีทักษะ สมรรถนะ    ในกำรประกอบกิจกำร

งำนอย่ำงถูกต้องและเป็นธรรม  รับผดิชอบต่อกำรกระท ำของตนเอง  

 

 
 

 ดังน้ัน รำชกำรใสสะอำดประกอบด้วยคุณลกัษณะ คือ  
 

1) มีกรอบอ านาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบชดัเจน ตรวจสอบได ้และมีการถ่วงดุลอ านาจการใช้

ดุลยพินิจ 

2) มีระบบบริหารงานและการใหบ้ริการท่ีชดัเจนและโปร่งใส 

3) เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานยึดมั่นในค่านิยมการสร้างสรรค์ มี จิตให้บริการ และค านึงถึง

ผลประโยชน์ของส่วนรวม 

ราชการใสสะอาด  = ความโปร่งใส (Transparency) + ความรับผดิชอบ (Accountability) 
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 ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์   

- กลา้ยนืหยดัท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง  

- ซ่ือสัตยแ์ละมีความรับผดิชอบ 

- โปร่งใส ตรวจสอบได ้

- ไม่เลือกปฏิบติั 

- มุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน 

  มำตรกำรสร้ำงรำชกำรใสสะอำด  
 

 การสร้างราชการใสสะอาดประกอบดว้ยมาตรการหลกั 3 ประการ คือ  
 

1. การส่งเสริมส านึกราชการใสสะอาด   

2. การป้องกนัเหตุการณ์และพฤติกรรมต่างๆท่ีอาจเป็นภยัต่อการน าไปสู่ประเทศไทยใสสะอาด 

3. การจดัการกรณีทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีเกิดข้ึนแลว้หรือก าลงัเกิดข้ึน  
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ส่วนที ่2 
กรอบแนวคดิ กำรด ำเนินงำนของศูนย์ประสำนรำชกำรใสสะอำดส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลงังำน 

 

กรอบแนวคดิ 
 

 การทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นผลจากการท่ีหน่วยงานของรัฐหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐมีอ านาจบงัคบัใช้
กฎหมาย หรือกฎระเบียบแบบเบด็เสร็จ  มีกรอบความรับผดิชอบไม่ชดัเจน และขาดระบบการท างานท่ีโปร่งใส  
การสร้างราชการใสสะอาดท่ีบงัเกิดผลจึงตอ้งจ ากดัโอกาสของการทุจริต โดยการลดแรงจูงใจของเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐและภาคเอกชนในการทุจริต  การสร้างกระแสสังคม และสถาบนัท่ีเขม้แขง็ในการป้องกนัและต่อตา้น
การคอร์รัปชัน่ 
 ดงันั้นการสร้างราชการใสสะอาด คือการท าให้ภาครัฐเป็นองคก์รท่ีโปร่งใส มีความรับผิดชอบ ปลอด
จากการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยตอ้งอาศยัความร่วมมือกนัทุกอณูท่ีประกอบเป็นภาครัฐ 
 

หลกักำรจดัท ำแผนกลยุทธ์ 
 

 แผนกลยุทธ์ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานใสสะอาดมีความสัมพันธ์กับแผนงานของ
หน่วยงาน โดยเป็นพื้นฐานจ าเป็นท่ีเอ้ือให้การปฏิบติังานตามแผนงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ในแนวทางท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจหลกั (Mission) ของหน่วยงาน  เป้าหมายท่ีคาดหวงั (expected 
goal)  วาระแห่งชาติ ตลอดจนลกัษณะและธรรมชาติของงาน  วฒันธรรมขององคก์ร   
 

แบบแผนกำรบริหำรรำชกำรทีมุ่่งให้เกดิประโยชน์สุขแก่ประชำชน 
 

 ประเทศไทยภายใตก้ารบริหารของรัฐบาลทุกรัฐบาลไดแ้สดงเจตจ านงอนัแน่วแน่ต่อการแกปั้ญหา
ทุจริตประพฤติมิชอบ  จึงไดจ้ดัท ามาตรการท่ีจะป้องกนั ปราบปราม ปัญหาดงักล่าว ดงัน้ี 

  1. มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2542  เร่ืองแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐก าหนดใหก้าร
ปรับเปล่ียนวฒันธรรมและค่านิยมเป็นแผนหน่ึง  มีวตัถุประสงคใ์นการรณรงคใ์ห้เจา้หนา้ท่ีของรัฐประพฤติและ
ปฏิบติังานเพื่อประโยชน์ของประชาชนและลดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 2. มติ ก.พ. เร่ืองค่านิยมสร้างสรรคข์องเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ไดแ้ก่ 1) กลา้ยืนหยดัท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง  2) 
ซ่ือสัตยแ์ละมีความรับผดิชอบ  3) โปร่งใส  ตรวจสอบได ้ 4) ไม่เลือกปฏิบติั  5) มุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน 
 3. มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2542  เร่ืองระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี  ประกอบดว้ย : หลกันิติธรรม  หลกัคุณธรรม  หลกัความโปร่งใส  
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หลกัความมีส่วนร่วมหลกัความรับผดิชอบ และหลกัความคุม้ค่า  ต่อมาถูกแทนท่ีโดยพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ย
หลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ซ่ึงออกตามมาตรา 3/1 แห่งพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 

 
 

มาตรา 3/1 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 “การบริหารราชการ...ตอ้ง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  ความคุม้ค่าใน
เชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบตัิงาน  การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ  าเป็น  การ
กระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ทอ้งถ่ิน  การกระจายอ านาจตดัสินใจ  การอ านวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน  ทั้งน้ีโดยมีผูรั้บผดิชอบต่อผลของงาน” 

 

 4. มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2543  เร่ืองแผนปฏิบติัการสร้างราชการใสสะอาด และ 

เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2546  เร่ืองยทุธศาสตร์การส่งเสริมการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์วฒันธรรม และค่านิยม

ของระบบราชการ (พ.ศ. 2546 – 2550) 
 
 
 

 
กระบวนทศัน์ วฒันธรรมและค่ำนิยม 
ของระบบรำชกำรทีพ่งึประสงค์ 

I  AM  READY 
 

         ท างานอยา่งมีศกัด์ิศรี                                       Integrity 
         ขยนัตั้งใจท างาน                                               Activeness 
         มีศีลธรรม  คุณธรรม                                        Morality 
         รู้ทนัโลกปรับตวัทนัโลกตรงกบัสงัคม          Relevancy 
         มุ่งเนน้ประสิทธิภาพ                                        Efficiency 
         รับผดิชอบต่อผลงานต่อสงัคม                        Accountability 
         มีใจและการกระท าท่ีเป็นประชาธิปไตย      Democracy 
         มีส่วนร่วม  โปร่งใส 
         มีผลงาน  มุ่งเนน้ผลงาน                                  Yield                
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มำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรมของส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลงังำน 
 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2540  ไดก้ าหนดกฎเกณฑส์ าคญัใหม่ ๆ ท่ีจะส่งเสริม

และคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง  และตรวจสอบการใช้

อ  านาจรัฐเพิ่มข้ึน  โดยในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  มาตรา  77  บัญญัติว่า  รัฐตอ้งจัดให้มี

แผนพฒันาการเมือง  จดัท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองขา้ราชการ  

และพนกังานหรือลูกจา้งอ่ืนของรัฐ  เพื่อป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และเสริมสร้างประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
 

 บทบญัญัติดังกล่าวขา้งตน้  แสดงให้เห็นว่าผูท่ี้เป็นเจา้หน้าท่ีของรัฐทุกประเภท  และทุกหน่วยงาน

จะตอ้งจดัท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อใชย้ึดถือเป็นขอ้พึงประพฤติปฏิบติัในองคก์รของตน

โดยทัว่ถึงต่อไป  และเพื่อให้การจดัท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขา้ราชการ   และเจา้หนา้ท่ี

ของรัฐเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ  และส่วนราชการสมตามเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยและสอดคลอ้งกบัแผนการปรับเปล่ียนวฒันธรรมและค านิยม  ตามแผน

ปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ท่ีคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2542  เห็นชอบให้ใชเ้ป็น

กรอบการปฏิรูปเพื่อเปล่ียนแปลงระบบบริหารภาครัฐไปสู่ “ รูปแบบการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ ”  ซ่ึง

แผนดงักล่าวก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ  จดัท าค  านิยมสร้างสรรคแ์ละจรรยาบรรณเจา้หน้าท่ีของรัฐอยูใ่น

แผนดว้ย ก.พ. จึงมีมติ 
 

 1.  มอบหมายให้กระทรวงแต่ละกระทรวงเป็นศูนยก์ลางในการจดัท ามาตรฐานทางคุณธรรมและ 

จริยธรรมของส่วนราชการในสังกดัและรณรงคใ์ห้เจา้หน้าท่ีของรัฐยึดถือและประพฤติปฏิบติัตามแนวทาง

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมนั้นๆ โดยมีระบบกลไกยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผูก้ระท าความดีและ

ลงโทษผูล้ะเมิดไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานดงักล่าว และ 

 2.  ให้น าค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ  ซ่ึงคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการมอบหมายให้

คณะอนุกรรมการปรับปรุงวฒันธรรมและค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐก าหนดข้ึน ไดแ้ก่ กลา้ยืนหยดัท าใน

ส่ิงท่ีถูกตอ้ง  ซ่ือสัตยแ์ละมีความรับผิดชอบ  โปร่งใสไม่เลือกปฏิบติัและมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  มาเป็น

แนวทางส าคญัในการจดัท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของส่วนราชการ 
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 ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน  จึงก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของส านกังาน

นโยบายและแผนพลงังาน  พ.ศ. 2545  ข้ึน  เพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกขา้ราชการและลูกจา้งของ  สนพ. ในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีให้มีประสิทธิภาพ  รักษามาตรฐานแห่งความดีงาม  ด ารงไวซ่ึ้งศกัด์ิศรี  เกียรติภูมิ  สร้างความ

เล่ือมใส  ศรัทธา  และไดรั้บความเช่ือถือยกยอ่งจากบุคคลทัว่ไปไว ้ ดงัน้ี 
 

 1. พึงรักษาช่ือเสียง  เกียรติภูมิ และภาพลกัษณ์ขององคก์ร  โดยไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นท่ีเส่ือมเสีย

ต่อองคก์ร 

 2. พึงรักษาความสัจ  มีความจริงใจต่อตนเองท่ีจะประพฤติปฏิบติัแต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ และเป็น

ธรรมต่อส่วนรวม 

 3. พึงมีความรับผิดชอบ และตั้ งใจปฏิบัติงานในหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์  สุจริต  อย่างเต็ม

ความสามารถ 

 4. พึงศึกษา พฒันา  ปรับปรุงตนเอง และองคก์ร  โดยค านึงถึงการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและให้

เกิดประโยชน์สูงสุด 

 5. พึงมีจิตส านึกในการบริการ  โดยยึดหลกัรวดเร็ว  ถูกตอ้ง  มีน ้ าใจ  กิริยาวาจาสุภาพ และมีมนุษย์

สัมพนัธ์ 

 6. พึงกลา้กระท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ยดึหลกัความโปร่งใส และตรวจสอบได ้

 7. พึงรักษาความสามคัคี โดยละเวน้ความชัว่  ความทุจริต และสละประโยชน์ส่วนนอ้ยของตน 

เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบา้นเมือง 

 

กำรจดัตั้งศูนย์ประสำนรำชกำรใสสะอำดส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลงังำน 
 

 สืบเน่ืองจากมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2543   เห็นชอบแผนปฏิบติัการสร้างราชการใสสะอาด  

ก าหนดให้กระทรวง  ทบวง  กรม  หน่วยงานของรัฐจดัท าและประกาศใชแ้ผนปฏิบติัการสร้างราชการใส

สะอาดในปี 2544  พร้อมจดัตั้งศูนยป์ระสานราชการใสสะอาด และจดัท าแผนกลยุทธ์หน่วยงานใสสะอาด  

แลว้รายงานผลด าเนินการพร้อมปัญหาและอุปสรรคต่อคณะรัฐมนตรีเป็นรายปี  เพื่อเสนอรัฐสภาต่อไป 
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 ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน  ไดด้ าเนินการ  โดยไดมี้ค าสัง่ส านกังานคณะกรรมการนโยบาย

พลงังานแห่งชาติ ท่ี  63/2544  ลงวนัท่ี 26 มิถุนายน 2544 จดัตั้งศูนยป์ระสานราชการใสสะอาดส านกังาน

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ ข้ึน  โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ

เป็นผูอ้  านวยการศูนยฯ์  เลขานุการกรม  และผูอ้  านวยการกองเป็นคณะท างาน  วตัถุประสงคเ์พื่อจดัท าแผน

กลยทุธ์  “หน่วยงานใสสะอาด” ของ  สนพ.  จดัท าดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพและความโปร่งใส  ประสานการ

ท างานกบัส านักงาน ก.พ.  หน่วยงานกลางอ่ืน  ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใน 

สนพ.  ก ากบัติดตามเพื่อใหแ้ผนและมาตรการสร้างราชการใสสะอาดบรรลุผลตามมติคณะรัฐมนตรี  รวมทั้ง

จดัท ารายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง แผนปฏิบติัการสร้างราชการใสสะอาดในรอบปี 

ไปยงัส านกังาน ก.พ. ภายในวนัท่ี 30 ตุลาคม ของทุกปี 
 

 ต่อมาเม่ือมีการปฏิรูประบบราชการในปี 2545 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ 

ได้เปล่ียนช่ือเป็น “ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน” สังกัดกระทรวงพลังงาน ท าให้โครงสร้างของ

หน่วยงานเปล่ียนแปลงไป ดงันั้น สนพ. จึงไดย้กเลิกค าสั่งส านกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ ท่ี 

63/2544  ลงวนัท่ี 26 มิถุนายน 2544 และไดอ้อกค าสัง่ส านกังานนโยบายและแผนพลงังานท่ี 95/2546 ลงวนัท่ี 

5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546  เพื่อจดัตั้งศูนยป์ระสานราชการใสสะอาด ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

เพื่อท าหนา้ท่ีแทนศูนยฯ์ เดิม 
 

 และในปี 2548  เพื่อให้การบริหารจดัการของศูนยฯ์ มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และให้ทุกส่วนราชการ

ภายใน สนพ. มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน สนพ. จึงไดป้รับปรุงองคป์ระกอบของศูนยร์าชการใสสะอาด 

สนพ. ใหม่อีกคร้ัง ตามค าสัง่ส านกังานนโยบายและแผนพลงังานท่ี  36 / 2548  ลงวนัท่ี  11  เมษายน  2548 
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ส่วนที่ 3 

แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลงังำนใสสะอำด 
 

 ศูนยป์ระสานราชการใสสะอาดส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน ไดจ้ดัท าแผนกลยทุธ์ส านกังาน
นโยบายและแผนพลงังาน ปี พ.ศ. 2548 – 2551 โดยไดก้ าหนดเน้ือหา รายละเอียดของแผนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีส านกังาน ก.พ. ก าหนด  เสนอผูอ้  านวยการส านกังานนโยบายและแผนพลงังานใหค้วามเห็นชอบ
แผนกลยุทธ์ส านักงานนโยบายและแผนพลงังานใสสะอาด และก าหนดให้เป็นนโยบายส าคญัของ สนพ. 
เพื่อให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ส านักงานนโยบายและแผนพลงังานใสสะอาด สนับสนุน
และใหค้วามร่วมมือในการด าเนินการใหส้ามารถบรรลุผลอยา่งจริงจงั 
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องค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลงังำน พ.ศ. 2548 - 2551 

 

 

แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลงังำน (พ.ศ. 2548 – 2551) 
1. แผนส่งเสริมจิตส านึก “ราชการใสสะอาด” 

2. แผนการป้องกนัเหตุการณ์และพฤติกรรมต่างๆ ท่ีอาจเป็นภยัต่อการกา้วไปสู่ 
“ประเทศไทยใสสะอาด” 

3. แผนการจดัการกรณีทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีเกิดข้ึนแลว้ หรือท่ีก าลงัเกิดข้ึน 

พระราชกฤษฎีกาวา่หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

 
มติ ครม. เม่ือวนัที่ 5 ต.ค. 2547 

เห็นชอบแผนปฏิบตัิการ
เบือ้งต้นในการปอ้งกนัและ
ปราบปรามกากรทจุริตในวง

ราชการ 

มติ ครม. เมื่อวนัท่ี 26 ธ.ค. 2543 
เห็นชอบแผนปฏิบตัิการสร้าง
ราชการใสสะอาด ก าหนดให้
กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงาน 
ของรัฐ จดัท าแผนกลยทุธ์ 
หน่วยงานใสสะอาด และ
รายงานผลเป็นรายปี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วสัิยทัศน์ สนพ. 
ส านกังานนโยบายและแผนพลงังานเป็นองคก์รหลกัในการบริหารจดัการนโยบายและ
แผนพลงังานของประเทศ ท่ีตั้งมัน่ในหลกัการค านึงถึงการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม มีการด าเนินการท่ีโปร่งใสเนน้การมีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย และเป็นองคก์ร
เรียนรู้ท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัประเทศและสากล 

เป้ำประสงค์ 
1. เพ่ือใหป้ระเทศไทยมีพลงังานใชอ้ยา่งเพียงพอมัน่คงทัว่ถึงในระดบัราคาท่ีเหมาะสม 
2. เพ่ือใหป้ระเทศไทยมีการใชแ้ละอนุรักษพ์ลงังานอยา่งรู้ค่า  เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ประชาชน 
3. เพ่ือใหป้ระเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยนื 

พนัธกจิ 
ส านกังานนโยบายและแผนพลงังานประสานงานในการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั ติดตาม 
ประเมินผล และเสริมสร้างความร่วมมือกบันานาชาติในดา้นการจดัการ พฒันา ส่งเสริม
การอนุรักษแ์ละการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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กรอบกลยุทธ์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กลยุทธ์ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลงังำนใสสะอำด 
ประกอบดว้ย 
1. แผนส่งเสริมจิตส านึก “ราชการใสสะอาด” 
2. แผนป้องกนัเหตุการณ์และพฤติกรรมต่างๆ ท่ีอาจจะเป็น
ภยัต่อการกา้วไปสู่ “ประเทศไทยใสสะอาด” 
3. แผนจดัการกรณีการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเกิดข้ึนแลว้ หรือ
ท่ีก าลงัเกิดข้ึน 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ท่ีทุกคนของ 
สนพ. มีจิตส านึกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม 
2. เพื่อส่งเสริมระบบงานของ สนพ. ใหมี้ประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และเป็นธรรม 
3. เพื่อป้องกนั ปราบปราม แกไ้ขปัญหาทุจริต 
และประพฤติมิชอบใน สนพ.  

เป้ำหมำย 
1. สนพ. มีบุคลากรท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
2. สนพ. มีระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 
3. สนพ. มีความใสสะอาด ปราศจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 

สนพ. 
ใสสะอาด 

1. แผนงำนส่งเสริมจิตส ำนึก 
“รำชกำรใสสะอำด” 

3. แผนจัดการ
กรณีการทุจริต
และคอร์รัปชั่น
ที่ เกิดขึ น้แล้ว
ห รื อ ที่ ก า ลั ง
เกิดขึน้ 

3. การยกย่อง 
    เชิดชคูนดี 4. การเผยแพร่มาตรการ

ของรัฐ ในการปอ้งกนั
การเกิดความขดัแข้ง
ระหว่างผลประโยชน์สว่นตน
และผลประโยชน์สว่นรวม 

1. การปรับปรุงหลกัเกณฑ์ 

วิธีการบริหารงานบคุคลที่โปร่งใส 

และเป็นธรรม 

2. การสร้างส านึกความพร้อมรับผิด 

3. การประกาศ กฎ ระเบียบ 
ข้อบงัคบั เร่ืองการรับของขวญั 
สนิน า้ใจ 

4. การจดัวางระบบ 
ตรวจสอบผลการ 
ปฏิบตัิงาน 5. การสง่เสริม 

บทบาทของ
ผู้บงัคบับญัชาให้เป็น
ตวัอย่างท่ีดี 

1. การเร่งรัด 
การด าเนินการทางวินยั
ให้รวดเร็วและโปร่งใส 

2. การไมส่นบัสนนุ
และไมใ่ห้ความ
ร่วมมือแก่เอกชนท่ี
ทจุริต 

3. การจดัหน่วยรับข้อมลู
ทจุริต ข้อร้องเรียน ร้องทกุข์ 

2. แผนป้องกัน 

เหตุกำรณ์และพฤตกิรรม 

ต่ำงๆ ที่อำจจะเป็นภัยต่อกำร 

ก้ำวไปสู่ “ประเทศไทย 

ใสสะอำด” 

1.การสง่เสริมประสทิธิภาพ 

การด าเนินงานศนูย์  
ประสานราชการใสสะอาด 

2. การเผยแพร่รณรงค์ ฝึกอบรม 
เพ่ือเสริมสร้างทศันคติ ค่านิยม 
มาตรฐานทางคณุธรรม และ 
จริยธรรมและวฒันธรรม
การท างานตามระบบการ
บริหารงานแนวใหม ่
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