
 
 

 
การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) ได้ด ำเนินกำรจัดท ำกำรวิเครำะห์ผล
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนหน่วยงำนภำครัฐ ในปี พ.ศ. 2563 
เพื่อทบทวนนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กรที่ดีและมำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต
ของ สนพ. นอกจำกนี้ยังได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนงำนตำมมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อปรับปรุง
ข้อบกพร่องและพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น โดยสอดคล้องกับผลกำรวิเครำะห์ผลประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนหน่วยงำนภำครัฐ ในปี พ.ศ. 2563 
 ดังนั้น สนพ. จึงก ำหนดมำตรกำรและด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมแผนงำนโดยสำมำรถ
สรุปผลกำรด ำเนินกำรในกิจกรรมต่ำงๆ ตำมมำตรกำรที่ เกี่ยวข้อง ระหว่ำงวันที่  
1 ตุลำคม 2563 - 31 มีนำคม 2564 ซึ่งมปีระเด็นและรำยละเอียด ดังต่อไปน้ี 
 1. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ กำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต คอร์รัปชั่น กับมำตรฐำนควำมโปร่งใส ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของ สนพ. 
(รอบ 6 เดือน) 
 2. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ 
สนพ. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2563 – 31 มีนำคม 2564 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น กับมาตรฐานความโปร่งใส 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สนพ. (รอบ 6 เดือน) 



 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น กับมาตรฐานความโปร่งใส  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 

 

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

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน (รอบ 6 เดือน) 
ร้อยละของความส าเร็จเทียบกับ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
1. การเสริมสร้างจิตส านึก 

คุณธรรม จริยธรรม  
โดยประยกุต์หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นเครื่องมือ
ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

1.1  รณรงค์สร้างจิตส านกึด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการป้องกัน/
ปราบปรามการทุจริตและความโปร่งใส 

- ร้อยละของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ สนพ. ได้รับข้อมูล
ข่าวสารครบถว้น 

95 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนพ. ร้อยละ 100 ได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวกับการป้องกัน/
ปราบปรามการทุจริตและความโปร่งใส ผ่านช่องทาง 
ดังนี้  
1. จัดบรรยายธรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนา สนพ. 
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 2 
ชั้น 2 สนพ. . 
2. เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สนพ. และการจัดบอร์ด 
ภายใน สนพ. ดังนี้ 
 2.1 เรื่อง ประกาศ และระเบียบ คู่มือที่เกี่ยวข้องกับ

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ของ 
สนพ. 
 2.2 ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

105.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ด าเนินการครบตามเป้าหมายแลว้) 

1.2  จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง/การจัดกิจกรรมให้ความรู้ 
ปลูกจิตส านึกดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
ทั้งภายในและภายนอก สนพ. 

50,000 ร้อยละของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ สนพ. เข้าร่วมฝกึอบรม/
รับฟังบรรยายธรรม 

95 จัดบรรยายธรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนา สนพ.  
เมื่ อวั นพฤหั สบดี ที่  11 กุมภาพันธ์  2564 ณ  
ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สนพ.มีข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่  สนพ. เข้าร่วมจ านวน 115 คน จาก
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนพ. ทั้งหมด 179 คน  
คิดเป็นร้อยละ 64.24 ของจ านวนข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ สนพ.  

67.62 
 
 
 
 
 

1.3 ถวายสัตย์ 28 ก.ค. “ข้าราชการทีด่ีของ
แผ่นดิน” 

- จ านวนเจา้หน้าที่ที่เขา้ร่วม 
ถวายสัตย ์

100 คน กิจกรรม/โครงการ อยู่ระหว่างการด าเนินการ - 



 
 

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

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน (รอบ 6 เดือน) 
ร้อยละของความส าเร็จเทียบกับ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
 1.4  การยกย่องเชิดชูเกียรติขา้ราชการและ

เจ้าหน้าที่ สนพ. ที่ประพฤติตน 
เป็นแบบอยา่งที่ดี 

- - จ านวนเจา้หน้าที่ที่ได้รับ 
การคัดเลือก 

- ประกาศเกียรติคุณแก่เจา้หน้าที ่
ที่ได้รับการคัดเลือก  

1 คน - ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ของ สนพ.โดยเจ้าหน้าที่ 
ที่ได้รับการคัดเลือก จ านวน 1 คน คือ นางสาว
จารุวรรณ  พิมสวรรค์ ต าแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กอง
นโยบายไฟฟ้า 

100 
 
 
 

(ด าเนินการครบตามเป้าหมายแลว้) 

1.5  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในกิจกรรม 
ด้านต่าง ๆ  เช่น ด้านการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ด้านการท าตัวเป็นต้นแบบที่ดี การเป็น
ประธาน/ที่ปรึกษา/คณะท างาน การเปิดรบัฟัง
ความคิดเห็นจากทกุภาคส่วน เป็นต้น 

- จ านวนโครงการที่ผู้บริหารเข้าร่วม
กิจกรรมที่มีบทบาทในการส่งเสริม 
ความโปร่งใสในองค์กร 

5 
โครงการ 

- ผู้บริหาร สนพ. มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่าง  ๆ
เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม ประชุม สัมมนา  ดังนี้ 
1. เข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นผล

การศึกษาร่างนโยบายการก าหนดโครงสร้างอัตราค่า
ไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2564-2568 โครงการศึกษา
แนวทางการปรับปรุงและจัดท านโยบายการก าหนด
โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2564-2568 
เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมพูลแมน 
คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ 
2. เข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการ

ศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและพื้นที่ที่มี
ศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต เมื่อวันที่ 
4 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนต์
ชัน 
3. การประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

แผนงบประมาณ และติดตามประเมินผล โดยมี  
ผอ.สนพ. เป็นประธาน ซ่ึงได้มีการจัดประชุม  
จ านวน 2 ครั้ง คือ  

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 

60 



 
 

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

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน (รอบ 6 เดือน) 
ร้อยละของความส าเร็จเทียบกับ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
 1.6  การประกาศเจตนารมณ์ของหน่วยงาน 

ในการต่อต้านทุจริต 
- จ านวนครั้งของการประกาศ

เจตนารมณ์ 
1 คร้ัง - มีประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

เรื่ อ ง  เจตนารมณ์การต่ อต้ านการทุ จ ริ ต  
คอ ร์ รั ป ชั่ น  ล ง วั น ที่  7  มิ ถุ น า ยน  25 62  
ฉบับ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้ง 
มีการเผยแพร่ประกาศภายในหน่วยงานและ 
ต่อสาธารณชนทางเว็บไซต์ สนพ.  
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

(ด าเนินการครบตามเป้าหมายแลว้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน (รอบ 6 เดือน) 
ร้อยละของความส าเร็จเทียบกับ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
1. การเปิดเผยข้อมูล  

ข่าวสาร 
 

1.1  การจัดอบรมให้ความรู้ความเขา้ใจในส่วนที่
เกี่ยวขอ้งกับพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสาร 
ของราชการ พ.ศ. 2540  

30,000 ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม 
มีความรู้ความเข้าใจในสว่นที่
เกี่ยวขอ้งกับพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 

95 กิจกรรม/โครงการ อยู่ระหว่างการด าเนินการ - 

1.2  การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทาง 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และ 
www.eppo.go.th 

- จ านวนครั้งในการเผยแพร่ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 

อย่างน้อย  
3 ครั้ง 

- สนพ. มกีารเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่าน
ทาง www.eppo.go.th จ านวน 7ครั้ง 

233.33 
 

(ด าเนินการครบตามเป้าหมายแลว้) 
1.3  การจัดเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการ  

ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริหารทราบ 
อย่างสม่ าเสมอ 

 

- จ านวนครั้งในการรายงานผลการใช้
บริการ ณ ศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร 

4 ครั้ง - รายงานผลการใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารแล้ว จ านวน 2 คร้ัง 

50 

2. การก าหนดแนวทางใน

การปฏิบัติงานดา้นการ

จัดซื้อจัดจ้าง 

2.1  การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจัดซ้ือ 
จัดจ้าง  

 

- รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

1 - มี ก า รจั ดท า ร า ย ง าน กา ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล 
การจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 จ านวน 1 ฉบับ 
- ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
ไม่มีการจัดท ารายงาน ซ่ึงจะมีการจัดท ารายงานฯ 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบ  
12 เดือน 

- 

2.2  จัดท าแนวทางการตรวจสอบบุคลากรที่มี 
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซ้ือ 
จัดจ้าง เพื่อปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

- วิธีการหรือกระบวนการตรวจสอบ
บุคลากรที่มีความเกีย่วขอ้งกับ 
ผู้เสนองาน 

1 - วิธีการหรือกระบวนการตรวจสอบบุคลากรที่มี
ความเกี่ยวข้องกับผู้ เสนองาน เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ  การจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

100 
 
 
 
 

(ด าเนินการครบตามเป้าหมายแลว้) 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติท่ี 3  ด้านการใช้ดุลยพินิจ   
เป้าประสงค์ : เพ่ือพัฒนากลไกและมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 1 : เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกนัการทุจริต (ก.1) 
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับย้ังการทุจริต (ก.2) 
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต (ก.3) 
กลยุทธ์ที่ 7 : พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต (ก.7) 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน (รอบ 6 เดือน) 
ร้อยละของความส าเร็จเทียบกับ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
1. สนับสนุนการด าเนินงาน 

ด้านความเส่ียง ควบคุม
ภายใน ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในองค์กร 

1.1  มีมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ครบทั้ง 4 มิต ิ(ก 1) 

- ระดับความส าเร็จของการประเมิน
มาตรฐานความโปร่งใสครบทั้ง  
4 มิต ิ

4 มิติ - มีประกาศส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับมาตรฐาน
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้  เมื่อวันที่  
1 ธันวาคม 2557 พร้อมทั้ งได้เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์มาตรฐานความโปร่งใส
ดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ สนพ. ครบ ทั้ง 4มิต ิ
- มีรายงายผลการประเมินมาตรฐานความ
โปร่งใสของ สนพ. ปี 2563 จ านวน 1 รายงาน 
- ส าหรับการรายงานผลการประเมิน
มาตรฐานความโปร่งใสของ สนพ. ปี 2564 
อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล 

- 

1.2  ประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน (ITA) (ก 
1) 

- ร้อยละความส าเร็จของการประเมิน
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

90 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลลงระบบ ITAS - 

1.3 จัดท าแผนควบคุมภายใน (ก 2) - จ านวนแผนควบคุมภายใน 1 - กพร.สนพ. ได้จัดท ารายงานผลการ
ประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับ
ระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  
30 กันยายน 2564 (แผนควบคุมภายใน) 
เสนอ คณะกรรมการการประเมินผล 
การควบคุมภายในของ สนพ. พิจารณา 
เมื่อวันที่  23 ธันวาคม 2564 และเสนอ  
ผอ.สนพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและ 
ลงนาม เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 

 

100 
 
 
 
 
 
 
 

(ด าเนินการครบตามเป้าหมายแลว้) 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติท่ี 3  ด้านการใช้ดุลยพินิจ   
เป้าประสงค์ : เพ่ือพัฒนากลไกและมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 1 : เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกนัการทุจริต (ก.1) 
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับย้ังการทุจริต (ก.2) 
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต (ก.3) 
กลยุทธ์ที่ 7 : พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต (ก.7) 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน (รอบ 6 เดือน) 
ร้อยละของความส าเร็จเทียบกับ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
     - กพร.สนพ. ด าเนินการแจ้งรายงานผลการ

ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น  
(แผนควบคุมภายใน) ให้หน่วยงานในสังกัด
สนพ. ทราบ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 
และแจ้ ง ให้หน่ วยงานในสั งกัด  สนพ. 
รายงานผลการด าเนินงานตามรายงานผล
การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  
(1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  
ตามหนังสือ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
ที่ พน 0600.2/ว 76 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 

 

1.4 จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน (ก 2) - จ านวนแผนการตรวจสอบภายใน 1 - ด าเนินการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

100 
(ด าเนินการครบตามเป้าหมายแลว้) 

1.5  จัดท าแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(ก 2) 

- จ านวนแผนการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

1 - มี แ ผนปฏิบั ติ ก า รส่ ง เส ริ ม คุณธ รรม 
จริยธรรมของส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 

100 
 

(ด าเนินการครบตามเป้าหมายแลว้) 

1.6  คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพือ่ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน (ก 3) 

- จ านวนคู่มือเกีย่วกับการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

1 คู่มือ - มีคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปอ้งกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 2 คู่มือ ดังนี้ 

1. คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อน 
2. คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจา้งและการบรหิารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

200 
 
 
 
 
 

(ด าเนินการครบตามเป้าหมายแลว้) 



 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติท่ี 3  ด้านการใช้ดุลยพินิจ   
เป้าประสงค์ : เพ่ือพัฒนากลไกและมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 1 : เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกนัการทุจริต (ก.1) 
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับย้ังการทุจริต (ก.2) 
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต (ก.3) 
กลยุทธ์ที่ 7 : พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต (ก.7) 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน (รอบ 6 เดือน) 
ร้อยละของความส าเร็จเทียบกับ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
 1.7 คู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียน (ก 3) - จ านวนคู่มือเกีย่วกับการบริหาร

จัดการข้อร้องเรียน 
1 คู่มือ - คู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียน 100 

(ด าเนินการครบตามเป้าหมายแลว้) 
2. การลดการใช้ดุลยพินจิของ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
2.1 การจัดท ามาตรฐานการปฏบิัติงาน  

ด้านแผนงาน งบประมาณ และบุคลากร 
(ก 3) (วิเคราะหป์ัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน) 

- มีกระบวนการตามภารกิจหลักของ 
กรมฯ ที่ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

2 
เร่ือง 

- กพร.สนพ. ได้ด าเนินการแจ้งหน่วยงานใน
สังกัด สนพ. ทบทวนและจัดท ามาตรฐาน
กระบวนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ตามหนังสือ กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร ที่  พน 0600.2/ว 61 ลงวันที่  16 
มีนาคม 2564.ซ่ึงอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล 

- 

3. การใช้ดุลยพินิจในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามหลกั 
ธรรมาภิบาล 

3.1  การก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง พิจารณาความดี
ความชอบ และประกาศเผยแพร่
หลักเกณฑ์ดังกล่าว (ก 3) 

- มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง ความดี
ความชอบ และประกาศเผยแพร่
หลักเกณฑ ์

2 
เร่ือง 

- มีการเผยแพร่ประกาศ สนพ. /หลักเกณฑ์
จ านวน 8 เรื่อง ดังนี้ 
1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
สามัญใน สนพ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
2.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
สามัญให้ สนพ. ลว. 19 กุมภาพันธ์ 2557 
เพื่อใช้ในการจัดท าตัวชี้วัดผลงานรายบุคคล 
(KPI) และการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ณ 1 เม.ย. 64 และ 1 ต.ค. 64 
3.หลักเกณฑ์และแนวทางในการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 
4.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปี
ของพนักงานราชการทั่วไป  

400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ด าเนินการครบตามเป้าหมายแลว้) 



 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติท่ี 3  ด้านการใช้ดุลยพินิจ   
เป้าประสงค์ : เพ่ือพัฒนากลไกและมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 1 : เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกนัการทุจริต (ก.1) 
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับย้ังการทุจริต (ก.2) 
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต (ก.3) 
กลยุทธ์ที่ 7 : พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต (ก.7) 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน (รอบ 6 เดือน) 
ร้อยละของความส าเร็จเทียบกับ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
     5. ประกาศ สนพ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือก

ข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการ
ประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
(ชพ.) ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 
6. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาความ
เหมาะสมและการคั ด เลื อก เพื่ อ เ ลื่ อ น
ข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งระดับชพ. ลงมา เรื่อง รายช่ือผู้ได้รับ
คัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อน
ขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับ ชพ. ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 
7. ประกาศ สนพ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการ
ประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับ ชพ. ณ วันที่ 27 
พฤศจิกายน 2563 
8. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาความ
เหมาะสมและการคั ด เลื อก เพื่ อ เ ลื่ อ น
ข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งระดับ ชพ. ลงมา เรื่อง รายช่ือผู้
ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อ
เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้  ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการและ ชพ. ณ วันที่ 
15 มีนาคม 2564 

 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติท่ี 4  การมีระบบ/กลไกจัดการรับเร่ืองร้องเรียน 
เป้าประสงค์ : เพ่ือพัฒนากลไกและมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 1 : เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกนัการทุจริต (ก.1) 
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับย้ังการทุจริต (ก.2) 
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต (ก.3) 
กลยุทธ์ที่ 7 : พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต (ก.7) 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน (รอบ 6 เดือน) 
ร้อยละของความส าเร็จเทียบกับ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
4. การพัฒนาศักยภาพ 

บุคลากร 
 

4.1 การส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม 
อบรม และสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับ (ก 7) 
4.1.1 ด้านการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต   
4.1.2 ด้านทรัพยากรบุคคล 
4.1.3 ด้านการเงิน  
4.1.4 ด้านตรวจสอบภายใน 

 

- จ านวนด้านทีข่้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพิ่มขึ้น 
 

ไม่น้อยกวา่  
2 ด้าน 

 

 
- ส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม 
อบรมและสัมมนาที่เกี่ยวข้อง ด้านทรัพยากร
บุคคล จ านวน 2 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านทรัพยากรบุคคล 
 1.1 ประชุมเพื่อให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

คัดเลือกผู้ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนัก
บริหารระดับสูง วันที่ 11 พ.ย. 2563 ผ่านระบบ
ออนไลน์โปรแกรม Zoom 
 1.2 การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการ

พัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 – 2565 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 
2. ด้านการเงิน 
 2.1 ประชุมเตรียมความพร้อมในการขึ้น

ระบบบริหารการเ งินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ด าเนินการครบตามเป้าหมายแลว้) 

 
 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติท่ี 4  การมีระบบ/กลไกจัดการรับเร่ืองร้องเรียน 
เป้าประสงค์ : เพ่ือพัฒนากลไกและมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 1 : เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกนัการทุจริต (ก.1) 
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับย้ังการทุจริต (ก.2) 
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต (ก.3) 
กลยุทธ์ที่ 7 : พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต (ก.7) 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน (รอบ 6 เดือน) 
ร้อยละของความส าเร็จเทียบกับ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
4. การพัฒนาศักยภาพ 

บุคลากร 
 

4.2 จัดอบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ด้านการป้องกันการทุจริต เช่น ผลประโยชน์
ทับซ้อน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
และวิธกีารในการบริหารงานคลัง พัสดุ  
และงบประมาณ เป็นต้น (ก 7) 

60,000 ร้อยละผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู ้
ความเข้าใจด้านการป้องกัน 
การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 

85 อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดอบรม - 

4.3 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของ สนพ. (ก 2)  
 

- มีแผนพัฒนาบุคลากรของ สนพ. 1 - มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จ านวน 1 แผน ซ่ึงได้รับความเห็นชอบ
จาก ผอ.สนพ. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 
 

100 
 
 

(ด าเนินการครบตามเป้าหมายแลว้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  :  “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
มาตรฐานความโปร่งใส :  มิติท่ี 4  การมีระบบ/กลไกจัดการรับเร่ืองร้องเรียน 
เป้าประสงค์ : เพ่ือพัฒนากลไกและมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 1  : ปรับปรุงระบบรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน (รอบ 6 เดือน) 
ร้อยละของความส าเร็จเทียบกับ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
1. การมีระบบ/กลไก 

การจัดการรับเรื่อง
ร้องเรียน 

1.1  การจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียน  
       การแจ้งเบาะแสการทุจริต (ก 1) 

 การจัดช่องทางรับข้อร้องเรียน/ 
แจ้งเบาะแส/ความคิดเห็น 
o ตู้รับข้อร้องเรียน 
o จัดส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์ 
o ศูนย์ราชการใสสะอาด 
o ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
o ศูนย์บริการร่วม 
o ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ 

เพื่อประชาชน GCC 1111 
 

-  
 
จ านวนช่องทางรับฟังข้อรอ้งเรียน  
การแจ้งเบาะแสการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6  
 
 
 
 
 
 

 

ด าเนินการจัดช่องทางรับข้อร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแส/ความเห็น จ านวน 8 ช่องทาง คือ 
(1) ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สนพ. 

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

( 2 )  ศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร  ส น พ . 
http://www.eppo.go.th/index.p
hp/th/corporate-eppo/news-
center 

(3) สายด่วนรัฐบาล (GCC หรือ 1111) 
(4) กล่องรับความคิดเห็น บริเวณชั้น 1 สนพ. 
(5) การยื่นหนังสือร้องเรียนโดยตรงต่อ ผอ.สนพ. 
( 6 )  ก า ร ส่ ง จ ด ห ม า ย อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ถึ ง

ผู้ รับผิดชอบเรื่องร้อง เรียนของ สนพ. 
duangsuda@eppo.go.th 

(7) ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน 
(8) กองตรวจและประเมินผล (กตป.) 

133.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ด าเนินการครบตามเป้าหมายแลว้) 
1.2  ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจ 

เกี่ยวกบัการปอ้งกันและปราบปรามการ
ทุจริต  
และการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส  
เช่น กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/วิธีการ
ปฏิบัต/ิข้อมูลข่าวสาร ใหข้้าราชการและ
เจา้หน้าที่ สนพ. (ก 1)    

 

 
 
- 

จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ ์
ไม่น้อยกวา่ 2 ช่องทาง 

6  
 

- สนพ. มีการประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการ
สร้างมาตรฐานความโปร่งใส ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้  
1. เว็บไซต์ สนพ.  
2. หนังสือเวียนภายใน สนพ.  
3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ชั้นล่าง สนพ.  
4. การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคลากร 
  ภายใน สนพ. 

66.66 

http://www.eppo.go.th/index.php/th/corporate-eppo/news-center
http://www.eppo.go.th/index.php/th/corporate-eppo/news-center
http://www.eppo.go.th/index.php/th/corporate-eppo/news-center
mailto:duangsuda@eppo.go.th


 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  :  “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
มาตรฐานความโปร่งใส :  มิติท่ี 4  การมีระบบ/กลไกจัดการรับเร่ืองร้องเรียน 
เป้าประสงค์ : เพ่ือพัฒนากลไกและมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 1  : ปรับปรุงระบบรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน (รอบ 6 เดือน) 
ร้อยละของความส าเร็จเทียบกับ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
 1.3  การจัดการและแจ้งผลข้อร้องเรียน - ร้อยละของข้อร้องเรียนที่แจ้งผล

การด าเนินการแก่ผู้ร้องเรียน 
 

90 
- การจัดการและแจ้ งผลข้อร้องเรียน  ใน
ปีงบประมาณ 2564 ในรอบ 6 เดือน (ตั้งแต่  
1  ตุ ลาคม  256 3  – 31  มี น าคม  2564 )  
ของ สนพ. มีดังนี้  
1) ไม่มีการร้องเรียนเร่ืองการทุจริตหรือการ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหนา้ที่ โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของ สนพ. 
2) ไม่มีการร้องเรียนเร่ืองการทุจริตด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างของ สนพ. ทั้งนี้ สนพ. จึงสามารถ
ตอบสนองต่อข้อหลักเกณฑ์การร้องเรียนตาม
ระเบียบฯ วา่ด้วยแนวทางการจัดการข้อ
ร้องเรียน พ.ศ. 2557 ได้ร้อยละ 100 

111.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ด าเนินการครบตามเป้าหมายแลว้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  :  “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
มาตรฐานความโปร่งใส :  มิติท่ี 4  การมีระบบ/กลไกจัดการรับเร่ืองร้องเรียน 
เป้าประสงค์ : เพ่ือพัฒนากลไกและมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 1  : ปรับปรุงระบบรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน (รอบ 6 เดือน) 
ร้อยละของความส าเร็จเทียบกับ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
2.  มีการปรับปรุง/พัฒนา

ระบบการตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
เพื่อป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

 

2.1 ปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์  
การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

- มีหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์และเผยแพร่ทาง web 
site 
 

1 
 

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

100 
 
 

(ด าเนินการครบตามเป้าหมายแลว้) 

2.2 การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน/
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส านักงานนโยบายและ 
แผนพลังงาน 

- ร้อยละของความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติหน้าทีห่รือพฤตกิรรมของ
เจ้าหน้าที ่(จากการส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
 

90 อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น กับมาตรฐานความ
โปร่งใส 

- 

2.3 จัดท ารายงานผลความส าเร็จของ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต คอร์รัปชั่น กับมาตรฐาน 
ความโปร่งใส 

- รายงานผลความส าเร็จของ
แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น 
กับมาตรฐานความโปร่งใส  
 

1  อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น กับมาตรฐานความ
โปร่ งใส ประจ าปี งบประมาณ พ . ศ . 2564  
ซ่ึงด าเนินการกิจกรรมตามแผนไปแล้ว 16 กิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 55.17 จากกิจกรรมทั้งหมด  
29 กิจกรรม 

- 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของ สนพ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 
 



รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานภาครัฐ ที่เอื้อต่อการหล่อหลอมให้ข้าราชการมีมโนสุจริต 
เป้าประสงค์ : สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้มีความเข้มแข็งตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. พัฒนาระบบการตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลการท างาน
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ในสังกัดเพื่อสร้างความ
ตระหนักให้ข้าราชการท างาน
อย่างเป็นธรรมโปร่งใส ไม่
เลือกปฏิบตั ิ

1.1 เผยแพร่มาตรฐานความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ของ
องค์กร 

 

จ านวนช่องทาง
ในการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
ประกาศ
มาตรฐานความ
โปร่งใส 

อย่างน้อย 4 
ช่องทาง 

 
 

-เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ เกี่ยวกับมาตรฐาน ความโปร่งใส ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ดังน้ี 
1.เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ เกี่ยวกับ มาตรฐาน ความโปร่งใส ผ่าน
ทางเว็บไซต์ สนพ. ดังนี้ 
  1.1 ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่องนโยบาย
เกี่ยวกับมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ลงวันท่ี 1 ธ.ค. 
57 ผ่าน 
http://www.eppo.go.th/index.php/th/corporateeppo/co
mbating-corruption 
   1.2 เผยแพร่นโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล ผ่าน 
http://www.eppo.go.th/index.php/th/corporateeppo/hu
man-resource 
      1) ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
      2) ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
      3) ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง 
มาตรการป้องกันการับสินบน 
  1.3 เผยแพร่ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง 
เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รับช่ัน 

 อส. 

 

 



  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานภาครัฐ ที่เอื้อต่อการหล่อหลอมให้ข้าราชการมีมโนสุจริต 
เป้าประสงค์ : สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้มีความเข้มแข็งตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 1.1 เผยแพร่มาตรฐานความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ของ
องค์กร (ต่อ) 

 

จ านวนช่องทาง
ในการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
ประกาศ
มาตรฐานความ
โปร่งใส 

อย่างน้อย 4 
ช่องทาง 

 
 

ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่าน 
http://www.eppo.go.th/index.php/th/corporateeppo/hu
man-resource 
2. เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ เกี่ยวกับ มาตรฐาน ความโปร่งใส 
ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ ์
   2.1 ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง 
นโยบายเกีย่วกับมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ลง
วันท่ี 1 ธ.ค. 57 ติดบอร์ดบรเิวณลานจอดรถ ช้ัน 1 สนพ. 
   2.2 เผยแพร่ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทจุริตคอรร์ัปชั่น ฉบับ
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ติดบอร์ดภายในลิฟท์ สนพ. 
3. เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ เกี่ยวกับ มาตรฐาน ความโปร่งใส 
ผ่านทางe – mail ถึงบุคลากรภายใน สนพ.  
   3.1 ประกาสส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   3.2 ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
   3.3 ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง
มาตรการป้องกันการรับสินบน 
   3.4 ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง 
เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
4. เผยแพร่ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับ มาตรฐาน ความโปร่งในผ่าน
ทางหนังสือเวียนถึงบุคลากรภายใน สนพ. 

  



  

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานภาครัฐ ที่เอื้อต่อการหล่อหลอมให้ข้าราชการมีมโนสุจริต 
เป้าประสงค์ : สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้มีความเข้มแข็งตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 1.1 เผยแพร่มาตรฐานความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ของ
องค์กร (ต่อ) 

 

จ านวนช่องทาง
ในการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
ประกาศ
มาตรฐานความ
โปร่งใส 

อย่างน้อย 4 
ช่องทาง 

 
 

  4.1 ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงานเรื่องนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
  4.2 ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
  4.3 ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง 
มาตรการป้องกันการรับสินบน 
  4.4 ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง 
เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

100  

 1.2 จัดท ารายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
ประจ าปีงบประมาณ 

มีรายงาน
สรุปผลการ
ปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบ
ภายในของ
ปีงบประมาณที่
ผ่านมา 

1 รายงาน 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ  ตส. 

 

 

 

 

 



  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานภาครัฐ ที่เอื้อต่อการหล่อหลอมให้ข้าราชการมีมโนสุจริต 
เป้าประสงค์ : สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้มีความเข้มแข็งตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

1.3 ก าหนดแนวทางการ
ปฏิ บั ติ ง านของผู้ ต รวจสอบ
ภายใน 

มี ก ฏ บั ต ร ก า ร
ต ร ว จ ส อ บ
ภายใน 

1 ฉบับ ตส.  ได้ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  โดย ผอ.สนพ. ได้ให้ความเห็นชอบกฎ
บัตรการตรวจสอบภายใน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 63 

100 ตส. 

1.4 การติดตามรายงานผลการ
จัดวางระบบการควบคุมภายใน
และการประเมินผลการควบคุม
ภายในของ สนพ. 

จ านวนครั้ ง ใน
ก า ร ติ ด ต า ม
รายงานผลการ
จัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน 

3 ครั้ง 
 

ได้ด าเนินการแจ้งหน่วยงานภายในสังกัด สนพ. รายงานผลการ
ด าเนินงานตามรายงานผลการประเมนิผลการควบคุมภายในประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564) 
ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ พน 0600.2/ว76 ลงวันที่ 26 
มี.ค. 2564 

33.33 กพร. 

1.5 เผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัด
จ้างผ่านศูนย์ข้อมลูข่าวสารและ
ทางเว็บไซต์ 
WWW.eppo.go.th 
 

ประกาศจดัซื้อ
จัดจ้างที่ต้อง
เผยแพรผ่่าน
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารและ
เว็บไซต์ สนพ. 

ร้อยละ 100 
(ครบถ้วน) 

สนพ. ไดม้ีการจดัท าประกาศจัดซื้อจดัจ้างเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สนพ. 
ทุกเรื่อง ครบ 100% ณ เดือน ต.ค. 63– มี.ค. 64ดังนี ้
1. กลุ่มการคลัง จ านวน  35 เรื่อง ประกาศจัดซื้อจดัจ้างครบ 35 เรื่อง 
ตั้งแต่ ต.ค. 63 – ธ.ค. 63 
2. กลุ่มกองทุน จ านวน 10 เรื่อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครบ 10  เรื่อง 
ตั้งแต่ ต.ค. 63 – มี.ค. 64 

100 กค. /กท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eppo.go.th/


  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานภาครัฐ ที่เอื้อต่อการหล่อหลอมให้ข้าราชการมีมโนสุจริต 
เป้าประสงค์ : สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้มีความเข้มแข็งตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2. มีระบบ/ช่องทางรับข้อร้องเรียน/
ร้องทุกข ์
 

2.1 เผยแพร่หลักเกณฑ์การรับ
เรื่องร้องเรียนและแนวทางการ
จัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

จ านวนครั้งใน
การเผยแพร่/
จัดการเรื่อง
ร้องเรียน 

3 ครั้ง 
 

สนพ. มีการเผยแพร่ระเบียบ/คู่มือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับเรื่อง
ร้องเรยีนและแนวทางการจดัการข้อร้องเรยีน/ร้องทุกข์ ดังนี ้
1.ผ่านทางเว็บไซต์ สนพ. http://www.eppo.go.th 
/indes.php/th/corporate-eppo//combating-corruption มี
รายละเอียดดังนี้ 
 - คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
 - คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบญัญัติการ จัดซื้อจดัจ้างการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 - คู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรยีน 
 2. ติดบอร์ดนิทรรศการ สนพ. มีรายละเอียดดังนี้ 
  - ระเบียบส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ว่าด้วยแนวทางการ
จัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2557 
 3 เวียนหนังสือภายใน สนพ. 
- เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สนพ. ลงวันท่ี 15 
ตุลาคม 2562 ภายใน สนพ. 

100 อส./นต. 

2.2 จัด ช่องทางการรับเรื่ อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส 
/ผลประโยชน์ทับซ้อน 

จ านวนช่อง
ทางการ
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข ์

8 ช่องทาง 
 

จัดใหม้ีช่องทางในการรบัเรื่องร้องเรยีน 8 ช่องทาง  ดังนี ้
1. ศูนยป์ระสานราชการใสสะอาด สนพ. 
2. ศูนย์ข้อมลูข่าวสาร สนพ. 
3. สายด่วนรัฐบาล (GCC หรือ 1111) 
4. กล่องรบัความคิดเห็น บรเิวณช้ัน 1 สนพ. 
5. การยืน่หนังสือรอ้งทุกข์โดยตรงตอ่ผู้อ านวยการส านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน 
 

100 อส. 



  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานภาครัฐ ที่เอื้อต่อการหล่อหลอมให้ข้าราชการมีมโนสุจริต 
เป้าประสงค์ : สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้มีความเข้มแข็งตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 2.2 จัด ช่องทางการรับเรื่ อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส 
/ผลประโยชน์ทับซ้อน (ต่อ) 

จ านวนช่อง
ทางการ
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข ์

8 ช่องทาง 
 

6. การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึงผู้รับผดิชอบรับเรื่อง
ร้องเรียนของ สนพ. Duangsuda@eppo.go.th 
7. ศูนยบ์รกิารร่วมกระทรวงพลังงาน 
8. กองตรวจประเมินผล (กตป.)ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

 อส./นต. 

2.3 การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
&Transparency Assessment 
– ITA) 

ระดับผลคะแนน
การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใน
การด าเนินงาน
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

มากกว่าร้อยละ 
85 

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลลงระบบ  ITAS  อส./นต. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลให้เอ้ือต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ 
เป้าประสงค์ : เพ่ือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน ให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. มีกลไกท่ีเป็นหลักประกันความ
เป็นธรรมเพื่อให้การใช้ดุลยพินิจ
ของผู้มีอ านาจตามกฎหมาย มี
หลั ก เกณฑ์ ที่ ชั ด เจน โปร่ ง ใส 
ตรวจสอบได้ 
 

1.1 มีนโยบายหรือทิศทางเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่
โ ป ร่ ง ใ ส ส อด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร
ขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร 
 
 

จ านวนเรื่องที่
จัดท า 

อย่างน้อย 2 เรื่อง 
 

 
 
 

ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เดือน ต.ค. 63 – 
มี.ค. 64 จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
1.ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง นโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

50 บค. 

1.2  มีค าสั่ง/ประกาศ/หลักเกณฑ์ 
วิธีการด้านการบริหารงานบุคคล
ให้การใช้ดุลยพินิจของผู้มีอ านาจ
มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน 

จ านวนเรื่องที่
จัดท า 

อย่างน้อย 3 เรื่อง  
(ครบถ้วน) 

ด าเนินการออกค าสั่ง/ประกาศ/หลักเกณฑ์ เดือน ต.ค. 63 – มี.ค. 64
จ านวน 4 เรื่อง ดังนี ้
1. ค าสั่ง อ.ก.พ. ที่ 3/2563 เรื่องการแต่งตั้ง อ.ก.พ. ส านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2563 
2. ค าสั่ง อ.ก.พ. ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการและช านาญการพิเศษ (สายงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน) ใน สนพ. เมื่อวันท่ี 28 ต.ค. 63 
3. ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้าการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ เมื่อวันท่ี 
28 ต.ค. 63 
4. ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง รับสมัคร
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้าการประเมินผลงาน
เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ
พิเศษ เมื่อวันท่ี 27 พ.ย. 63 

100 บค. 

 



  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลให้เอ้ือต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ 
เป้าประสงค์ : เพ่ือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน ให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

1.2  มีค าสั่ง/ประกาศ/หลักเกณฑ์ 
วิธีการด้านการบริหารงานบุคคล
ให้การใช้ดุลยพินิจของผู้มีอ านาจ
มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน (ต่อ) 

จ านวนเรื่องที่
จัดท า 

อย่างน้อย 3 เรื่อง  5.ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้
ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชีย่วชาญ เมื่อวันท่ี 6 ม.ค. 64 
6.ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง รับโอน
ข้าราชการพลเรือนสามัญ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 
7.ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการบริหารวงเงินท่ีกันไว้เพื่อการบรหิารในส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน ครึ่งปีแรก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 64 
8. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและการ
คัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรอืนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษลงมา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับ
คัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการและช านาญการ
พิเศษ เมื่อวันท่ี 15 มี.ค. 64 

100 บค. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลให้เอ้ือต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ 
เป้าประสงค์ : เพ่ือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน ให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

1.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กฎ 
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับการสร้าง
วินัย คุณธรรม จรยิธรรม และ
การป้องกันการทุจริต 
  

จ านวนเรื่อง/
ข้อมูลที่เผยแพร่ 

อย่างน้อย 3 เรื่อง 
 

1.กลุ่มนิติการ ไดจ้ัดท าแผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปราม
การทุจริต คอร์รัปช่ัน กับมาตรฐานความโปร่งใส ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และรายงานสรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบตัิการฯ
รอบ 6 เดือน เผยแพร่ทางเว็บไซต ์สนพ. 
2.กลุ่มนิติการ ไดจ้ัดท าโครงการเผยแพร่ความรูด้้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต สร้างความนิยมในการรักษาวินัยและ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
 

66.66 อส./บค. 
นต. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การก าหนดบรรทัดฐานทางจริยธรรมและจรรยาของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
เป้าประสงค์ : เพ่ือเป็นกรอบแนวทางให้การเป็นข้าราชการที่ดีและตระหนักถึงการกระท าความดี 
 

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. มีกลไกการขับเคลื่อนให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 

1.1 จัดท าแผนปฏิบัติการ 
ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม 
ของหน่วยงาน 
  

จัดท าแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของ สนพ. 
แล้วเสร็จและเผยแพร่
ให้เจ้าหน้าที่ สนพ. 
รับทราบ 

ภายในเดือน 
ม.ค. 64 

(ครบถ้วน) 

ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมของ 
สนพ. 
1. รวบรวมข้อมูล จัดท าร่างเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม และน าเสนอคณะกรรมการจริยธรรมให้ความ
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2564 
 

100 บค. 

1.2 ก าหนดให้มีการประชุม
คณะกรรมการจรยิธรรม
ประจ า สนพ. 

จ านวนครั้งในการ 
จัดประชุม
คณะกรรมการ
จริยธรรมฯ 

3 ครั้ง/ปี ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมของ สนพ. 
1. วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ครั้งท่ี 1/2563 (ครั้งที่ 2) 
2. วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 ครั้งที่ 1/2564 (ครั้งที่ 3) 

50 บค. 

1.3 ปรับปรุงข้อก าหนด
จริยธรรมข้าราชการเจ้าหน้าท่ี 
สนพ. ให้สอดคล้องกับ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน 

มีประกาศข้อก าหนด
ทางจริยธรรมและ
ประกาศให้
เจ้าหน้าท่ี สนพ. 
รับทราบ 

1 ฉบับ   บค. 

1.4 ก าหนดสมรรถนะเรื่อง
การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรม และจริยธรรมเป็น
องค์ ประกอบหนึ่ ง ในการ
ป ร ะ เ มิ น พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร
ปฏิบัติงาน  
 

ร้อยละของจ านวน
ข้าราชการที่มีผล
การประเมิน
สมรรถนะด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม 
เกินกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

 

- ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 1 ต.ค. 63 
ข้าราชการทุกคน (ร้อยละ 100) มีผลการประเมินสมรรถนะด้าน 
คุณธรรมจริยธรรม เกินกว่าเกณฑม์าตรฐาน 
  

100 บค. 



  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพ่ือเป็นตน้แบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏบิัติตาม 
เป้าประสงค์ : ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีจิตส านึกที่ดีงาม และยึดคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต ตระหนักในคุณความดี ซ่ือสัตย์ สุจริต รู้จักความพอเพียง  
เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่สังคม 
 

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. พัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่าง
จริงจังและต่อเนื่องให้ตระหนักใน
การเป็นข้าราชการที่ดี  มี เกียรติ 
ศักดิ์ศรี  รู้จักความพอเพียงเป็ น
ตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นใน
คุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
ตระหนักในคุณความดี และกฎ
แ ห่ ง ก ร ร ม  ซื ่อ ส ัต ย ์ส ุจ ร ิต 
เสียสละ มีคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ส่งเสริมบุคลากรใน สนพ. 
ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

จ านวนครั้งของ
การจัดกิจกรรม
หรือเข้าร่วม
กิจกรรม 

อย่างน้อย 5 ครั้ง 
 

ด าเนนิการจัดกจิกรรม เดอืน ต.ค. 63–  มี.ค. 64  ดังนี ้
1. ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี สนพ. รว่มพิธีบ าเพ็ญกุศลและ
กิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 
2. ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี สนพ. เข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ
ประจ าปี 2563 ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 
3. ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี สนพ. ถวายแจกันดอกไม้และลงนาม
ถวายพระพร สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ใน
พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 
4. ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี สนพ. ถวายแจกันดอกไม้และลงนาม
ถวายพระพร สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ใน
พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 

80 อส. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏบิัติตาม 
เป้าประสงค์ : ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีจิตส านึกที่ดีงาม และยึดคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต ตระหนักในคุณความดี ซ่ือสัตย์ สุจริต รู้จักความพอเพียง  
เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่สังคม 
 

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. พัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่าง
จริงจังและต่อเนื่องให้ตระหนักใน
การเป็นข้าราชการที่ดี  มี เกียรติ 
ศักดิ์ศรี  รู้จักความพอเพียงเป็น
ตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นใน
คุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
ตระหนักในคุณความดี และกฎ
แ ห่ ง ก ร ร ม  ซื ่อ ส ัต ย ์ส ุจ ร ิต 
เสียสละ มีคุณธรรม จริยธรรม 

1.2 จัดให้มีกิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์หรือกิจกรรม
จิตอาสา และสนบัสนุนให้
เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

จ านวนครั้งของ
การจัดกิจกรรม
หรือส่งเจ้าหน้าท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 

อย่างน้อย 
3 ครั้ง 

(ครบถ้วน) 

ด าเนินการจัดกิจกรรม เดือน ต.ค.63 – มี.ค. 64  ดังนี ้
1. กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์และร่วมสนับสนุน
สิ่งของส าหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัย
เรียน กม. 11 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563  
2. น.ส. นิธิมา  นาคทอง เข้าร่วมกิจกรรมอบรมและบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์จติอาสา 904 เมือ่วันที่ 10 พ.ย. – 29 ธ.ค. 63 
3. ร่วมบริจาคโลหติ ณ ศูนย์บริการโลหติแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564  

100 ทุกหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏบิัติตาม 
เป้าประสงค์ : ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีจิตส านึกที่ดีงาม และยึดคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต ตระหนักในคุณความดี ซ่ือสัตย์ สุจริต รู้จักความพอเพียง  
เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่สังคม 
 

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 1.3 จัดส่งเสริมบุคลากร
เจ้าหน้าท่ีใน สนพ. เข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา 

จ านวนครั้งของ
การเข้าร่วม
กิจกรรมหรือส่ง
เจ้าหน้าท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

อย่างน้อย 
 3 ครั้ง 

(ครบถ้วน) 

ด าเนินการส่งเจ้าหนา้ที่ สนพ. เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ดังนี้ 
1. เจ้าหน้าที่ สนพ. เข้าร่วมงานฟังเทศน์มหาชาติ ณ วัดบางแวก 
เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2563 
2. ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี สนพ. รว่มท าบุญในวันคล้ายวัน
สถาปนา สนพ. เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 
3.ท าบุญสรงน้ าพระ เนื่องในวันสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ไทย 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 2 
 

100 อส. 

2. ยกย่องเชิดชูข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มี
คุณธรรม จริยธรรม 
 

2.1 คัดเลือกบุคลากรที่เป็น
แบบอย่างท่ีดีมีความประพฤติดี
เสียสละ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และประกาศเกยีรติคณุ 

จ านวน
เจ้าหน้าท่ีที่
ได้รับการเสนอ
ช่ือเข้ารับรางวัล
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

อย่างน้อย 1 คน 
(ครบถ้วน) 

คัด เลื อกข้ า ราชการ ในสั งกั ด  สนพ .  เพื่ อ เ สนอ ช่ือ เป็ น 
“ข้าราชการดีเด่นประจ าปี 2563” โดยผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
นางสาวจารุวรรณ พิมสวรรค์ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์. 2564 

100 บค. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

ยุทธศาสตร์ที่ 5  :  การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลของข้าราชการและหน่วยงานของรัฐ 
เป้าประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการตรวจสอบ/รับทราบการปฏิบัติงานขององค์กรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการติดตาม/ตรวจสอบ
การปฏิบัติ งานขององค์กรและ
เจ้าหน้าที่  
 
 
 

1.1ส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ต่อพฤติกรรมและ
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ี 

รายงานผลส ารวจ
ความคิดเห็นของ
ประชาชน/
ผู้รับบริการ/ผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 
ต่อพฤติกรรมและ
การปฏิบัตหิน้าท่ี
ของเจ้าหน้าท่ี 

1 รายงาน 
 
 
 

-  อส. 

 1.2 การเปิดรับฟังความคิดเห็น
จากภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
การด าเนินงานของ สนพ. ด้าน
ต่าง 
 

จ านวนเรื่องที่มีการ
เปิดรับฟังความ
คิดเห็น 
 

อย่างน้อย  
3 เรื่อง 

(ครบถ้วน) 
 

 

มีการจ ัดกิจกรรมเปิดรับฟังความคิดเห็น จ านวน  3  เรื่อง  ดังนี้ 
1.การสัมมนารับฟังความคดิเห็น “ร่างแผนการพัฒนาการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรบัสมาร์ทกริด” ณ โรงแรมพลู
แมน คิงพาวเวอร์ เมื่อวันพุธท่ี 4 พ.ย. 2563 
2. การสัมมนาเพื่อรับฟังความคดิเห็นโครงการศึกษาทบทวน
แผนโครงสร้างพื้นฐานด้านกา๊ซธรรมชาติของประเทศเพื่อรองรับ
ความมั่นคงและการเติบโตของประเทศ ณ โรงแรมโนโวเทล 
กรุงเทพฯ แพลตินั่ม ประตูน้ า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พ.ย. 2563 
3.การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาการพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
และพื ้นที่ที ่มีศักยภาพเพื ่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต  
ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ ช้ัน 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน
เวนช่ัน เมื่อวันท่ี 4 มี.ค. 2564 

100 ทุก
หน่วยงาน 

 

 
 


