แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : มีระบบการบริหารจัดการงานภาครัฐ ที่เอื้อต่อการหล่อหลอมให้ข้าราชการมีมโนสุจริต
เป้าประสงค์

: สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้มีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

1. พัฒ นาระบบการตรวจสอบติด ตาม 1. เผยแพร่ ม าตรฐานความ
ประเมิ น ผลการท างานของข้า ราชการ โปร่งใสและตรวจสอบได้ของ
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อสร้างความ องค์กร
ตระหนั ก ให้ ข้ า ราชการท างานอย่ า ง
เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ

ตัวชี้วัด
จานวนช่องทาง
ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ประกาศมาตรฐาน
ความโปร่งใส

2. จัด ทารายงานสรุ ปผลการ มีรายงานสรุปผล
ปฏิ บั ติ ง านการตรวจสอบ การปฏิบัติงานการ
ภายในประจาปีงบประมาณ ตรวจสอบภายใน
ของปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา

ระยะเวลาดาเนินงาน
เป้าหมาย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
ปีงบประมาณ
64 64 64 65 65 65
65 65
อย่างน้อย
4 ช่องทาง

หน่วยงาน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบ
65 65 65 65
อส./นต.

1 รายงาน

ตส.

3.กาหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
ภายใน

มีกฏบัตรการ
ตรวจสอบภายใน

1 ฉบับ

ตส.

4. การติดตามรายงานผลการ
จั ด วา งร ะบ บ กา รค วบ คุ ม
ภายในและการประเมิ น ผล
การควบคุมภายในของ สนพ.

จานวนครั้งในการ
ติดตามรายงานผล
การจั ด วางระบบ
การควบคุมภายใน

3 ครั้ง

กพร.

5. เผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัด
จ้างผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
และ/หรือทางเว็บไซต์
www.eppo.go.th

ประกาศจัดซื้อจัด
จ้างที่ต้องเผยแพร่
ผ่านศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารและ/หรือ
เว็บไซต์ สนพ.

ร้อยละ
100

กค./กท.

1

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : มีระบบการบริหารจัดการงานภาครัฐ ที่เอื้อต่อการหล่อหลอมให้ข้าราชการมีมโนสุจริต
เป้าประสงค์

: สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้มีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางดาเนินการ
1. พัฒนาระบบการตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลการทางานของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อสร้างความ
ตระหนั ก ให้ ข้ า ราชการท างานอย่ า ง
เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ

ระยะเวลาดาเนินงาน
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
ปีงบประมาณ
64 64 64 65 65 65 65 65
6. ก ากับ ติ ด ตามและเผยแพร่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 100
สารวจความรู้ ความเข้าใจการใช้ แนวทางการใช้
ทรัพย์สินของราชการ
ทรัพย์สินของราชการ
ให้เจ้าหน้าที่ สนพ.
ทราบ

2. มี ระบบ/ช่ องทางรั บข้ อร้ องเรี ยน/ 1. เผยแพร่ ห ลั ก เกณฑ์ ก ารรั บ จ านวนครั้ ง ในกา ร
ร้องทุกข์
เรื่อ งร้ องเรีย นและแนวทางการ เผยแพร่/จัดการเรื่อง
จัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียน

หน่วยงาน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบ
65 65 65 65
กค./กท.
นต.

3 ครั้ง

อส./นต.

2. จั ด ช่ อ งทางการรั บ เรื่ อ ง จานวนช่องทางการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้ง เบาะแส ร้องเรียน/ร้องทุกข์
/ผลประโยชน์ทับซ้อน

อย่างน้อย
8 ช่องทาง

อส./นต.

3. การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
& Transparency
Assessment - ITA)

มากกว่า
ร้อยละ 85

อส./นต.

ระดับผลคะแนนการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
การดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ

2

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : มีระบบการบริหารงานบุคคลให้เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ
เป้าประสงค์

: เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน ให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

แนวทางดาเนินการ
1. มีกลไกที่เป็นหลักประกั นความ
เป็ นธรรมเพื่ อให้ การใช้ ดุ ลยพิ นิ จ
ของผู้ มี อ านาจตามกฎหมาย มี
หลั กเกณฑ์ ที่ ชั ดเจน โปร่ งใส
ตรวจสอบได้

ระยะเวลาดาเนินงาน
หน่วยงาน
เป้าหมาย
รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
64 64 64 65 65 65 65 65
65 65 65 65
1.มีนโยบายหรื อทิศทางเกี่ยวกั บ จานวนเรื่องที่จัดทา อย่างน้อย
บค.
การบริ หารทรั พยากรบุ คคลที่ มี
2 เรื่อง
ความโปร่ งใสสอดคล้ องกั บการ
ขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร
2. มีคาสั่ง/ประกาศ/หลักเกณฑ์ จานวนเรื่องที่จัดทา อย่างน้อย
บค.
วิธีการด้านการบริหารงานบุคคล
3 เรื่อง
ให้การใช้ดุลยพินิจของผู้มีอานาจ
มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน
3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการทุจริต

จ า น ว น เ รื่ อ ง /
ข้อมูลที่เผยแพร่

อย่างน้อย
3 เรื่อง

3

บค./อส.
นต.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การกาหนดบรรทัดฐานทางจริยธรรมและจรรยาของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
เป้าประสงค์

: เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้การเป็นข้าราชการที่ดีและตระหนักถึงการกระทาความดี

แนวทางดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

1. มี กลไกการขั บเคลื่ อนการ 1. จัดทาแผนปฏิบตั ิการ
บริหารจัดการด้านคุณธรรมให้ ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม
มีความเข้มแข็ง
ของหน่วยงาน

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรม ประจา สนพ.

ระยะเวลาดาเนินงาน
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ
64 64 64 65 65 65 65 65
65 65 65 65
จัดทาแผนปฏิบัติการ ภายในเดื อน
ส่ งเสริ มคุ ณธรรม ม.ค. 2565
จริ ยธรรมของ สนพ.
แล้วเสร็จและเผยแพร่
ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ สนพ.
รับทราบ
ตามหลักเกณฑ์และ ภายใน เม.ย.
วิธีการที่ ก.พ.
2565
กาหนด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
บค.

บค.

3. ปรับปรุงข้อกาหนด
จริยธรรมข้าราชการ
เจ้าหน้าที่สนพ. ให้สอดคล้อง
กับ ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน

มีประกาศข้อกาหนด
ทางจริยธรรมและ
ประกาศให้
เจ้าหน้าที่ สนพ.
รับทราบ

1 ฉบับ

บค.

4. กาหนดสมรรถนะเรื่องการ
ยึดมั่นในความถูกต้องชอบ
ธรรม และจริยธรรมเป็น
องค์ประกอบหนึ่งในการ
ประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน

ร้ อ ยละของจ านวน
ข้ า ราชการที่ มี ผ ล
ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ส ม ร ร ถ น ะ ด้ า น
คุณธรรม จริยธรรม
เ กิ น ก ว่ า เ ก ณ ฑ์
มาตรฐาน

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

บค.

4

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม
เป้าประสงค์

: เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีจิตสานึกที่ดีงาม และยึดคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต
ตระหนักในคุณความดี ซื่อสัตย์ สุจริต รู้จักความพอเพียง เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม
ระยะเวลาดาเนินงาน
เป้าหมาย
แนวทางดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
ปีงบประมาณ
64 64 64 65 65 65 65 65
1. พัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่าง 1.ส่งเสริมบุคลากรใน สนพ.
จานวนครั้งของการจัด
อย่างน้อย
จริงจังและต่อเนื่องให้ตระหนักใน ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
กิจกรรมหรือเข้าร่วม
5 ครั้ง
การเป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติ
พระมหากษัตริย์
กิจกรรม
ศักดิ์ศรี ประพฤติตนเป็นข้าราชการ
ที่ดีตามรอย พระยุคลบาท ยึดมั่นใน 2.จั ด ให้ มี กิ จ กรรมบ าเพ็ ญ จานวนครั้งของการจัด
อย่างน้อย
คุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
สาธารณประโยชน์หรือกิจกรรม กิจกรรมหรือส่งเจ้าหน้าที่
3 ครั้ง
ตระหนักในคุณความดี ซื่อสัตย์
จิ ตอาสา และสนั บ สนุ น ให้ เข้าร่วมกิจกรรม
สุจริต เสียสละ
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม

2. ยกย่ อ งเชิ ด ชู ข้ า ราชการและ
เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ
มีคุณธรรม จริยธรรม

หน่วยงาน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบ
65 65 65 65
บค/อส.

อส./บค.

3. จัดส่งเสริมบุคลากรเจ้าหน้าที่ จานวนครั้งของการเข้า
ใน สนพ. เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม ร่วมกิจกรรมหรือส่ง
ทางศาสนา
เจ้าหน้าที่เข้าร่วม
กิจกรรม

อย่างน้อย
3 ครั้ง

อส./บค.

1. คั ด เลื อ กบุ ค ลากรที่ เ ป็ น จานวนเจ้าหน้าที่ที่ได้รั บ
แบบอย่างที่ดีมีความประพฤติดี การเสนอชื่อเข้ารับรางวัล
เสียสละ มีคุณธรรม จริยธรรม
และประกาศเกียรติคุณ

อย่างน้อย
1 คน

บค./อส.

5

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลของข้าราชการและหน่วยงานของรัฐ
เป้าประสงค์

: เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ/รับทราบการปฏิบัติงานขององค์กรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

แนวทางดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการติดตาม/ตรวจสอบ
การปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก รและ
เจ้าหน้าที่

1.ส ารวจความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชน/ผู้ รั บ บริ ก าร/ผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ต่อพฤติกรรม
และการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
เจ้าหน้าที่

ระยะเวลาดาเนินงาน
หน่วยงาน
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รับผิดชอบ
ปีงบประมาณ
64 64 64 65 65 65 65 65
65 65 65 65
รายงานผลส ารวจความ 1 รายงาน
อส.
คิ ด เห็ น ของประชาชน/
ผู้ รั บ บริ ก าร/ผู้ มี ส่ ว นได้
ส่ ว นเสี ย ต่ อ พฤติ ก รรม
และการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ของเจ้าหน้าที่

2.การเปิดรับฟังความคิดเห็น จ า นวนเ รื่ องที่ มี กา ร
จ า ก ภ า ค ส่ ว นที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง เปิดรับฟังความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานด้ า น
พลังงานของ สนพ.

อย่างน้อย
3 เรื่อง

6

ทุก
หน่วยงาน

