
 
 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรรัปช่ัน กับมาตรฐานความโปรงใส  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1  :  เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
มาตรฐานความโปรงใส  :  มิติท่ี 1 ดานนโยบาย/ผูบริหาร และความพยายาม/ริเร่ิมของหนวยงานในการสรางความโปรงใส 
แผนงาน  :  เพ่ือสงเสริมใหขาราชการและเจาหนาท่ีทุกคนของ สนพ. มีจิตสํานกึเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
รอยละของ

ความสําเร็จเทียบ
กับแผนงาน 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

รอยละของ 
ความสําเร็จ
เทียบกับ
เปาหมาย 

1.  การเสรมิสรางจิตสํานึก   
    คุณธรรม จริยธรรม  

คานิยม ในการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ 

 

1.1 รณรงคสรางจติสํานึกดานคณุธรรม 
จริยธรรม  คานิยม  ตามหลักธรรมา- 
ภิบาล รวมท้ังเผยแพรประชาสมัพันธ
ขอมูลขาวสารความรูท่ีเก่ียวกับการ
ปองกัน/ปราบปรามการทุจริตและ
ความโปรงใส  

รอยละ 100 รอยละของขาราชการ
และเจาหนาท่ี สนพ. 
ไดรับขอมลูขาวสาร
ครบถวน 
 

รอยละ 85 ขาราชการและเจาหนาท่ี สนพ. รอยละ 100 ไดรับ
ทราบขอมลูขาวสารความรูท่ีเก่ียวกับการปองกัน/
ปราบปรามการทุจริตและความโปรงใส ผาน
ชองทาง  ดังน้ี  
1. จัดโครงการอบรมเรื่อง “การจัดวางระบบการ

ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและ
ผลประโยชนทับซอน” เมื่อวันจันทรท่ี 30 
พฤษภาคม 2559  

2. การจัดการอบรม ใหความรู ในเรือ่ง“การสงเสรมิ
การมีสวนรวมในการปฏิบัตติามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และการ
ปองกันการทุจริตและสรางความโปรงใสภายใน
องคกร เมื่อวันพุธท่ี 14 กันยายน 2559  

3. การสงขาราชการและเจาหนาท่ี สนพ. เขารวมรับ
ฟงการสัมมนา และอบรม ในเรื่องเก่ียวกับการ
ปองกัน/ปราบปรามการทุจริตและความโปรงใส 

4. การจัดบอรดนิทรรศการ ภายใน สนพ. 

รอยละ 
117.60 
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ยุทธศาสตรท่ี 1  :  เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
มาตรฐานความโปรงใส  :  มิติท่ี 1 ดานนโยบาย/ผูบริหาร และความพยายาม/ริเร่ิมของหนวยงานในการสรางความโปรงใส 
แผนงาน  :  เพ่ือสงเสริมใหขาราชการและเจาหนาท่ีทุกคนของ สนพ. มีจิตสํานกึเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
รอยละของ

ความสําเร็จเทียบ
กับแผนงาน 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

รอยละของ 
ความสําเร็จ
เทียบกับ
เปาหมาย 

 1.2 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุก
ระดับเขารวมฝกอบรม/รับฟง
บรรยายธรรมท้ังภายในและภายนอก 
สนพ.  

รอยละ 100 รอยละของขาราชการ 
และเจาหนาท่ี สนพ. เขา
รวมฝกอบรม/รับฟง
บรรยายธรรม 

รอยละ 80 1. ขาราชการและเจาหนาท่ี สนพ. รอยละ 80
เขารวมฝกอบรม/รับฟงการบรรยายธรรม 
เน่ืองในโอกาสวันครบรอบสถาปนา สนพ.  
เมื่อวันจันทรท่ี 15 กุมภาพันธ 2559  

2. สงบุคลากรเขารวมโครงการ “สรางจิตสํานึก
ดานจริยธรรม” รวมกับ กระทรวงพลังงาน  
2.1 “ไหวพระ 9 วัด “เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 

19 พฤษภาคม 2559 ณ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

2.2 “ไหวพระทางเรือ” เมื่อวันอาทิตยท่ี 4 
กันยายน 2559  จังหวัดกรุงเทพ 
นนทบุร ี

รอยละ 100 

 1.3 ถวายสัตย 5 ธันวา  “ขาราชการท่ีดี
ของแผนดิน” 

รอยละ 100 จํานวนเจาหนาท่ีท่ีเขารวม
ถวายสัตย 

100 คน  มีขาราชการและเจาหนาท่ี สนพ. เขารวม 
พิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการท่ีดี
และพลังของแผนดิน จํานวน 120 คน เมื่อ
วันท่ี 3 ธันวาคม 2558 ณ หองประชุม 2  
ช้ัน 2 สนพ. 

รอยละ 120 
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ยุทธศาสตรท่ี 1  :  เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
มาตรฐานความโปรงใส  :  มิติท่ี 1 ดานนโยบาย/ผูบริหาร และความพยายาม/ริเร่ิมของหนวยงานในการสรางความโปรงใส 
แผนงาน  :  เพ่ือสงเสริมใหขาราชการและเจาหนาท่ีทุกคนของ สนพ. มีจิตสํานกึเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
รอยละของ

ความสําเร็จเทียบ
กับแผนงาน 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

รอยละของ 
ความสําเร็จ
เทียบกับ
เปาหมาย 

 1.4 การยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการ
และเจาหนาท่ี สนพ. ท่ีประพฤติตน
เปนแบบอยางท่ีดี  

รอยละ 100 - จํานวนเจาหนาท่ีท่ีไดรับ
การคัดเลือก  
-  ประกาศเกียรติคณุแก
เจาหนาท่ี ท่ีไดรับการ
คัดเลือก 

1 คน 
 

ดําเนินการคดัเลือกขาราชการดีเดน 
และประกาศเกียรติคณุแกเจาหนาท่ี ท่ีไดรับ
การคัดเลือก จํานวน 1 คน คือ นางสาวกรกช  
ภูไพบูลย ประจาํป 2558  

รอยละ 100 

 1.5 การยกยองเปนผูประพฤติปฏิบัตติน
ชอบดวยความซื่อสตัยสจุริต 

รอยละ 100 จํานวนเจาหนาท่ีท่ีไดรับ
การคัดเลอืกเสนอตอ
กระทรวงพลังงาน 

1 คน  กระทรวงพลังงาน ไมไดมีการพิจารณาเรื่อง
เสนอช่ือผูประพฤติตนชอบดวยความซื่อสัตย
สุจรติ ประจําป 2559  

รอยละ 100 

 1.6 การมีสวนรวมของผูบรหิารใน
กิจกรรมดานตาง ๆ เชน ดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ดานการสงเสริมคณุธรรม จริยธรรม  
ดานการทําตัวเปนตนแบบท่ีดี การ
เปนประธาน/ท่ีปรึกษา/คณะทํางาน 
การเปดรับฟงความคิดเห็นจากทุก
ภาคสวน เปนตน 

รอยละ 100 จํานวนโครงการท่ีผูบริหาร
เขารวมกิจกรรมท่ีมี
บทบาทในการสงเสริม
ความโปรงใสในองคกร 

5 โครงการ ผูบริหารเขารวมกิจกรรมท่ีมีบทบาทในการ
สงเสริมความโปรงใสในองคกร จํานวน  8 
โครงการ ดังน้ี 

• เขารวมกิจกรรมถวายสัตยปฏญิาณ 5 
ธันวา “ขาราชการท่ีดีและพลังของ
แผนดิน” เมื่อวันท่ี  3 ธันวาคม 2558  
ณ หองประชุม 2 ช้ัน 2 สนพ. 

• เขารวมรบัฟงการบรรยายธรรม เน่ืองใน
โอกาสวันครบรอบสถาปนา สนพ.  เมื่อวัน
จันทรท่ี 15 กุมภาพันธ 2559 ณ หอง
ประชุม 2 ช้ัน 2 สนพ.  

รอยละ 160 
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ยุทธศาสตรท่ี 1  :  เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
มาตรฐานความโปรงใส  :  มิติท่ี 1 ดานนโยบาย/ผูบริหาร และความพยายาม/ริเร่ิมของหนวยงานในการสรางความโปรงใส 
แผนงาน  :  เพ่ือสงเสริมใหขาราชการและเจาหนาท่ีทุกคนของ สนพ. มีจิตสํานกึเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
รอยละของ

ความสําเร็จเทียบ
กับแผนงาน 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

รอยละของ 
ความสําเร็จ
เทียบกับ
เปาหมาย 

     • เขารวมกิจกรรมสาธารณะประโยชน 
(ปรับปรุงหองสมดุ ทาสี และกิจกรรม
สันทนาการ) ณ โรงเรยีนวัดตาขวัญ  
จ.ระยอง เมื่อวันเสารท่ี 14 พฤษภาคม 
2559 

• เขารวมอบรมเรื่อง “การจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและ
ผลประโยชนทับซอน” เมื่อวันจันทรท่ี 30 
พฤษภาคม 2559 ณ หองประชุม 2 ช้ัน 2 
สนพ. 

• เขารวมกิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ วัดเขาวัง 
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระหวางวันท่ี 
30 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2559 

• เขารวมโครงการศึกษาดูงานโครงการสวน
พระองคตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเก่ียวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 25 
สิงหาคม 2559 ณ สวนจิตรลดา 
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ยุทธศาสตรท่ี 1  :  เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
มาตรฐานความโปรงใส  :  มิติท่ี 1 ดานนโยบาย/ผูบริหาร และความพยายาม/ริเร่ิมของหนวยงานในการสรางความโปรงใส 
แผนงาน  :  เพ่ือสงเสริมใหขาราชการและเจาหนาท่ีทุกคนของ สนพ. มีจิตสํานกึเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
รอยละของ

ความสําเร็จเทียบ
กับแผนงาน 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

รอยละของ 
ความสําเร็จ
เทียบกบั
เปาหมาย 

   

  

• เขารวมโครงการ “สรางจิตสํานึกดาน
จริยธรรม” รวมกับ กระทรวงพลังงาน 
“ไหวพระทางเรือ” เมื่อวันอาทิตยท่ี 4 
กันยายน 2559  จังหวัดกรุงเทพ นนทบุรี 

• เขารวมการอบรม ใหความรู ในเรือ่ง“การ
สงเสริมการมีสวนรวมในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติขอมลูขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 และการปองกันการทุจริตและ
สรางความโปรงใสภายในองคกร เมื่อวัน
พุธท่ี 14 กันยายน 2559  

 

2. หนวยงานมีนโยบายท่ีชัดเจน
เก่ียวกับมาตรฐานความโปรงใส 

2.1 มีการจัดทํามาตรฐานความโปรงใส
ครบท้ัง 4 มิติ  

 

รอยละ 100 มีการดําเนินการประกาศ
และเผยแพร
ประชาสมัพันธมาตรฐาน
ความโปรงใส 

1 ครั้ง • มีประกาศสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน เรื่อง นโยบายเก่ียวกับมาตรฐาน
ความโปรงใสและตรวจสอบได  เมือ่วันท่ี 
1 ธันวาคม 2557 พรอมท้ังไดเผยแพร
ประชาสมัพันธมาตรฐานความโปรงใส
ดังกลาว ผานทางเว็บไซต  สนพ. สง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส และหนังสือเวียน
ถึงเจาหนาท่ี สนพ.  และติดบอรด 
ประชาสมัพันธภายในหนวยงาน 

• มีการนําผลการประเมินมาตรฐานความ
โปรงใสของสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน ป 2559 เผยแพรทางเว็บไซต 
สนพ. (www.eppo.go.th) 

รอยละ 100 
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ยุทธศาสตรท่ี 2  :  บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตรฐานความโปรงใส  :  มิติท่ี 2 ดานความเปดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองคกร และการมีสวนรวม 
แผนงาน  :  การปองกันเหตุการณและพฤติกรรมตาง ๆ ท่ีอาจจะเปนภัยตอการกาวไปสู “ประเทศไทยใสสะอาด” 
               เพ่ือปลูกฝงใหขาราชการและเจาหนาท่ีของ สนพ. ปฏิบัติงานโดยความโปรงใสและเปนธรรม 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
รอยละของ

ความสําเร็จเทียบ
กับแผนงาน 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

รอยละของ 
ความสําเร็จ
เทียบกับ
เปาหมาย 

1. การเปดเผยขอมลูขาวสาร 
   2540 

1.1 การจัดอบรมใหความรูความเขาใจใน
สวนท่ีเก่ียวของกับพระราชบัญญตัิ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540  

รอยละ 100 รอยละของผูเขารับการ
อบรมมีความรูความเขาใจ
ในสวนท่ีเก่ียวของกับ
พระราชบัญญัติขอมลู 
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 

รอยละ 80 • จัดโครงการการอบรม ใหความรู ในเรื่อง
“การสงเสริมการมสีวนรวมในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติขอมลูขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และการปองกันการ
ทุจริตและสรางความโปรงใสภายใน
องคกร” เมื่อวันพุธท่ี 14 กันยายน 2559 
มีผูเขารวมอบรม 54 คน  

• บุคลากรรอยละ 100 ของบุคลากร สนพ. ท่ี

เขารับฟงการบรรยายมีความรู ความเขาใจ

มากข้ึน 

รอยละ 125 

 1.2 การเผยแพรประกาศจดัซื้อจัดจาง
ผานทางศูนยขอมูลขาวสาร และ 
www.eppo.go.th 

รอยละ 100 จํานวนครั้งในการเผยแพร
ประกาศจดัซื้อจัดจาง 

อยางนอย 3 
ครั้ง 

สนพ. มีการเผยแพรประกาศจัดซือ้จัดจาง
ผานทาง www.eppo.go.th จํานวน 74 ครั้ง  

 

รอยละ 
2,466.67 

 1.3 การจัดเก็บสถิติและสรุปผลการใช
บริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารให
ผูบริหารทราบอยางสม่ําเสมอ 

รอยละ 100 จํานวนครั้งในการรายงาน
ผลการใชบริการ ณ ศูนย
ขอมูลขาวสาร 

4 ครั้ง สนพ. ดําเนินการจัดทําสถิติและสรุปผลการ
ใชบริการ ณ ศูนยขอมลูขาวสาร สนพ. ราย 
ไตรมาสเสนอผูบริหาร สนพ. จํานวน 4 ครั้ง 

 

รอยละ 100 
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ยุทธศาสตรท่ี 2  :  บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตรฐานความโปรงใส  :  มิติท่ี 2 ดานความเปดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองคกร และการมีสวนรวม 
แผนงาน  :  การปองกันเหตุการณและพฤติกรรมตาง ๆ ท่ีอาจจะเปนภัยตอการกาวไปสู “ประเทศไทยใสสะอาด” 
               เพ่ือปลูกฝงใหขาราชการและเจาหนาท่ีของ สนพ. ปฏิบัติงานโดยความโปรงใสและเปนธรรม 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
รอยละของ

ความสําเร็จเทียบ
กับแผนงาน 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

รอยละของ 
ความสําเร็จ
เทียบกับ
เปาหมาย 

2. การมีระบบควบคุมและ 
   ตรวจสอบภายในองคกร 

2.1 การจัดทําแผนควบคุมภายใน และ
แผนการตรวจสอบภายใน 

รอยละ 100 จํานวนแผนควบคุมภายใน 
และแผนการตรวจสอบ
ภายใน 

1 แผน มีแผนการตรวจสอบภายใน ประจาํป 2559 
1 แผน 

รอยละ 100 

3. การสงเสริมและสนับสนุนการมี
สวนรวมของภาคประชาชนและ
เจาหนาท่ีของรัฐ ในการติดตาม
ตรวจสอบการทุจรติหรือ
ประพฤติมิชอบ 

3.1 ประชาสมัพันธ ความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริต และการสรางมาตรฐาน
ความโปรงใส เชน กฎหมาย/
ระเบียบ/ขอบังคับ/วิธีการปฏิบัต/ิ
ขอมูลขาวสาร ใหขาราชการและ
เจาหนาท่ี สนพ. 

รอยละ 100 จํานวนชองทางการ
ประชาสมัพันธไมนอยกวา 
2 ชองทาง 

2 ชองทาง สนพ. มีการประชาสมัพันธ ความรู ความ
เขาใจเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต และการสรางมาตรฐานความโปรงใส 
ผานชองทางตาง ๆ จํานวน 3 ชองทาง ดังน้ี 
1) จัดการอบรม ใหความรู ในเรื่องเก่ียวกับ

การปองกัน/ปราบปรามการทุจรติและ
ความโปรงใส ดังน้ี  
1.1) โครงการอบรมเรื่อง “การจัดวางระบบ

การควบคุมภายใน การบริหารความ
เสี่ยงและผลประโยชนทับซอน” เมื่อ
วันจันทรท่ี 30 พฤษภาคม 2559  
ณ หองประชุม 2 ช้ัน 2 สนพ. 

1.2) โครงการอบรม ใหความรู ในเรื่อง“การ
สงเสริมการมสีวนรวมในการปฏิบัตติาม
พระราชบัญญตัิขอมลูขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และการปองกัน
การทุจรติและสรางความโปรงใสภายใน
องคกร”เมื่อวันพุธท่ี 14 กันยายน 2559 

รอยละ 150 

-7- 



 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2  :  บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตรฐานความโปรงใส  :  มิติท่ี 2 ดานความเปดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองคกร และการมีสวนรวม 
แผนงาน  :  การปองกันเหตุการณและพฤติกรรมตาง ๆ ท่ีอาจจะเปนภัยตอการกาวไปสู “ประเทศไทยใสสะอาด” 
               เพ่ือปลูกฝงใหขาราชการและเจาหนาท่ีของ สนพ. ปฏิบัติงานโดยความโปรงใสและเปนธรรม 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
รอยละของ

ความสําเร็จเทียบ
กับแผนงาน 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

รอยละของ 
ความสําเร็จ
เทียบกับ
เปาหมาย 

     1.3) โครงการศึกษาดูงานโครงการสวน
พระองคตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเก่ียวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 
25 สิงหาคม 2559 ณ สวนจิตรลดา 

2) การจัดบอรดนิทรรศการ ภายใน สนพ. 
เก่ียวกับขอมูลควรรูดานจริยธรรม 
ขาราชการพลเรือน  

3) ประชาสมัพันธ กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับท่ีเก่ียวของผานทาง email ของ
ขาราชการ และเจาหนาท่ี สนพ. เชน 
3.1) ประกาศรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนดตาม

มาตรา 4 และ 5 แหงพระราชบัญญตัิ
ปองกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. 
2556 ประจําป 2558 

3.2) ระเบียบฯ วาดวยแนวทางการจดัการ
ขอรองเรียน และประกาศฯ เรื่อง
นโยบายเก่ียวกับมาตรฐานความโปรงใส
และตรวจสอบได 
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ยุทธศาสตรท่ี 2  :  บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตรฐานความโปรงใส  :  มิติท่ี 2 ดานความเปดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองคกร และการมีสวนรวม 
แผนงาน  :  การปองกันเหตุการณและพฤติกรรมตาง ๆ ท่ีอาจจะเปนภัยตอการกาวไปสู “ประเทศไทยใสสะอาด” 
               เพ่ือปลูกฝงใหขาราชการและเจาหนาท่ีของ สนพ. ปฏิบัติงานโดยความโปรงใสและเปนธรรม 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
รอยละของ

ความสําเร็จเทียบ
กับแผนงาน 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

รอยละของ 
ความสําเร็จ
เทียบกับ
เปาหมาย 

 3.2 การสํารวจความคดิเห็นของ
ประชาชน/ผูรับบริการ/ผูมสีวนได
สวนเสยีเก่ียวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของสํานักงานนโยบายและแผน 
พลังงาน 

รอยละ 100 รอยละของความพึงพอใจ
ตอการปฏิบัติหนาท่ีหรือ
พฤติกรรมของเจาหนาท่ี 
(จากการสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชน/
ผูรับบริการ/ผูมสีวนไดสวน
เสีย)  

รอยละ 70 ผลการสํารวจความพึงพอใจตอการปฏิบัติ
หนาท่ีหรือพฤติกรรมของเจาหนาท่ี สนพ. 
จากแบบสํารวจฯ ภาพรวมความพึงพอใจตอ
การปฏิบัตหินาท่ีหรือพฤติกรรมของเจาหนาท่ี 
สนพ. คิดเปนรอยละ 77.40  

รอยละ 
110.57 
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ยุทธศาสตรท่ี 3  :  เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
มาตรฐานความโปรงใส  :  มิติท่ี 3 ดานการใชดุลยพินิจ 
แผนงาน  :  การจัดการกรณีการทุจริตและคอรรัปชั่นท่ีเกิดขึน้แลวหรือท่ีกําลังเกิดขึ้น 
               วัตถุประสงคเพ่ือปองกันการทุจริตและคอรรัปชั่นภายใน สนพ. 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
รอยละของ

ความสําเร็จเทียบ
กับแผนงาน 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

รอยละของ 
ความสําเร็จ
เทียบกับ
เปาหมาย 

1. การลดการใชดุลยพินิจของ
เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 

1.1 การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดานแผนงาน งบประมาณ และบุคลากร 

รอยละ 100 มีกระบวนการตามภารกิจ
หลักของกรมฯ ท่ีผูบริหาร
ใหความเห็นชอบ 

2 เรื่อง มกีารปรับปรุง/เพ่ิมเตมิ กระบวนการตาม
ภารกิจหลักของกรมฯ ท่ีผูบริหารใหความ
เห็นชอบ จํานวน 6 เรื่อง  
1. กระบวนการกําหนดนโยบาย มาตรการ 

และกฎระเบียบ จํานวน 1 เรื่อง  

• การจัดทํานโยบายอัตราคาไฟฟา 
2. กระบวนการสงเสริมดานพลังงาน (การผลิต 

การจาํหนาย การใช และการอนุรักษพลังงาน) 
จํานวน 4 เรื่อง 

• งานสนับสนุนโครงการศึกษาวิจยัและ
พัฒนาเทคโนโลยดีานอนุรักษพลังงาน
และดานพลังงานทดแทน 

• การสนับสนุนทุนจากกองทุนเพ่ือสงเสรมิ
การอนุรกัษพลังงาน (ทุนการศกึษา/ทุน
วิจัยแกนักศึกษาระดับอุดมศึกษา) 

• งานกํากับตดิตามโครงการท่ีไดรับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนเพ่ือสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน 

• การจดัสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือ
สงเสรมิการอนุรักษพลังงาน 

รอยละ 300 
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ยุทธศาสตรท่ี 3  :  เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
มาตรฐานความโปรงใส  :  มิติท่ี 3 ดานการใชดุลยพินิจ 
แผนงาน  :  การจัดการกรณีการทุจริตและคอรรัปชั่นท่ีเกิดขึน้แลวหรือท่ีกําลังเกิดขึ้น 
               วัตถุประสงคเพ่ือปองกันการทุจริตและคอรรัปชั่นภายใน สนพ. 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
รอยละของ

ความสําเร็จเทียบ
กับแผนงาน 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

รอยละของ 
ความสําเร็จ
เทียบกับ
เปาหมาย 

   

  

3. กระบวนการจัดการความรูและพัฒนา
บุคลากรดานพลังงาน 

• การจดัทําแผนพัฒนาบุคลากรและ
ประชาสมัพันธดานพลังงาน 
(แผนปฏิบัติการประจําป) 

 

2. การจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงท่ี
จะเกิดการทุจรติ 

2.1 จัดอบรมการเสรมิสรางความรูความ
เขาใจเก่ียวกับระบบการจดัซื้อจัดจาง
ภาครัฐ 

รอยละ 100 รอยละผูเขารวมอบรมมี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ระบบการจัดซอจดัจาง
ภาครัฐ 

รอยละ 70 • มีการจัดอบรมเรื่องการจัดทํางบประมาณ
และติดตามประเมินผลอยางมีประสทิธิภาพ 
เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2559  ณ หอง
ประชุม 2 ช้ัน 2 สนพ.  

• สงบุคลากรเขารวมอบรมเก่ียวกับการจัดซื้อจัด
จาง ดังน้ี  
1) การวิเคราะหราง พรบ. การจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐฯ ระหวาง 
วันท่ี 2 -  4 กุมภาพันธ 2559 ณ โรงแรม 
โนโวเทล สยาม กรุงเทพฯ  

2) การอบรมการจัดซื้อจัดจางฯ เมื่อวันท่ี 9 
กุมภาพันธ 2559 ณ กรมบัญชีกลาง 
 

รอยละ 100 
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ยุทธศาสตรท่ี 3  :  เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
มาตรฐานความโปรงใส  :  มิติท่ี 3 ดานการใชดุลยพินิจ 
แผนงาน  :  การจัดการกรณีการทุจริตและคอรรัปชั่นท่ีเกิดขึน้แลวหรือท่ีกําลังเกิดขึ้น 
               วัตถุประสงคเพ่ือปองกันการทุจริตและคอรรัปชั่นภายใน สนพ. 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
รอยละของ

ความสําเร็จเทียบ
กับแผนงาน 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

รอยละของ 
ความสําเร็จ
เทียบกับ
เปาหมาย 

   

  

3) อบรมการคํานวณราคากลางงานกอสรางของ
ราชการดวยวิ ธี อิ เล็กทรอนิกสสํ าหรับ
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานของสวนราชการใน
สวนกลาง รุนท่ี 4 ระหวางวันท่ี 20 – 21 
เมษายน 2559 ณ กรมัญชีกลาง 

4) สัมมนารับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
การจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Market : e-market) และดวย 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Elctronic 
Bidding : ebidding) สําหรับเจาหนาท่ี
ผูปฏิ บัติ งานของสวนราชการและผูค า
ภาครัฐในสวนกลาง รุนท่ี 2 เมื่อวันท่ี 28 
มิถุนายน 2559  

5) สั มมนาโครงการรั บฟ งความคิ ดเห็ น 
และขอเสนอแนะระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยหลักเกณฑการจัดซื้อจัดจางและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.......สําหรับ
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานของสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
ณ กรมบัญชีกลาง 
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ยุทธศาสตรท่ี 3  :  เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
มาตรฐานความโปรงใส  :  มิติท่ี 3 ดานการใชดุลยพินิจ 
แผนงาน  :  การจัดการกรณีการทุจริตและคอรรัปชั่นท่ีเกิดขึน้แลวหรือท่ีกําลังเกิดขึ้น 
               วัตถุประสงคเพ่ือปองกันการทุจริตและคอรรัปชั่นภายใน สนพ. 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
รอยละของ

ความสําเร็จเทียบ
กับแผนงาน 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

รอยละของ 
ความสําเร็จ
เทียบกับ
เปาหมาย 

3. ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน 

3.1 จัดทํารายงานผลความสําเร็จของ
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริต คอรรัปช่ัน กับมาตรฐานความ
โปรงใส 

รอยละ 100 รายงานผลความสําเร็จของ
แผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปราบการทุจรติ 
คอรรัปช่ันกับมาตรฐาน
ความโปรงใส 

1 รายงาน ดําเนินการจัดทํารายงานผลความสําเรจ็ของ
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราบการ
ทุจริต คอรรปัช่ันกับมาตรฐานความโปรงใส 
จํานวน 1 รายงาน 

รอยละ 100 
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ยุทธศาสตรท่ี 4  :  พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
มาตรฐานความโปรงใส  :  มิติท่ี 4 การมีระบบ/กลไกจัดการรับเร่ืองรองเรียน 
แผนงาน  :  การจัดการกรณีการทุจริตและคอรรัปชั่นท่ีเกิดขึน้แลวหรือท่ีกําลังเกิดขึ้น 
               วัตถุประสงคเพ่ือปองกันการทุจริตและคอรรัปชั่นภายใน สนพ. 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
รอยละของ

ความสําเร็จเทียบ
กับแผนงาน 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

รอยละของ 
ความสําเร็จ
เทียบกับ
เปาหมาย 

1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 

1.1 การสงขาราชการและเจาหนาท่ีเขารวม
ประชุม อบรม และสมัมนาท่ี
เก่ียวของกับ 
1.1.1 ดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
1.1.2 ดานทรัพยากรบุคคล 
1.1.3 ดานการเงิน 
1.1.4 ดานตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รอยละ 100 จํานวนดานท่ีขาราชการ
และเจาหนาท่ีไดรับการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพ่ิมข้ึน  

 

ไมนอยกวา  
2 ดาน 

 

สงขาราชการและเจาหนาท่ีเขารวมประชุม 
อบรม และสัมมนาท่ีเก่ียวของ จํานวน 4 ดาน 
ดังน้ี 
1.1.1 ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต    

• เขารวมสัมมนาสาธารณะของหลักสูตร 
“นักบริหารยุทธศาสตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) 
รุนท่ี 6 เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2558 
ณ หองนนทบุรี 1 ช้ัน 3 อาคาร 4 
สํานักงาน ป.ป.ช.  จ.นนทบุรี 

• เขารวมการประชุมช้ีแจงแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment – ITA) ประจําปงบประมาณ 
2559 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2559  
ณ หองประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายรอย
ตํารวจ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 

รอยละ 200 
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ยุทธศาสตรท่ี 4  :  พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
มาตรฐานความโปรงใส  :  มิติท่ี 4 การมีระบบ/กลไกจัดการรับเร่ืองรองเรียน 
แผนงาน  :  การจัดการกรณีการทุจริตและคอรรัปชั่นท่ีเกิดขึน้แลวหรือท่ีกําลังเกิดขึ้น 
               วัตถุประสงคเพ่ือปองกันการทุจริตและคอรรัปชั่นภายใน สนพ. 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
รอยละของ

ความสําเร็จเทียบ
กับแผนงาน 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

รอยละของ 
ความสําเร็จ
เทียบกับ
เปาหมาย 

   

  

• เขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตร “การ
แสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐาน สําหรับนิติกร” รุนท่ี 2 
ระหวางวันท่ี 4-8 กรกฎาคม 2559 ณ 
หองอบรม 90705 อาคารกาญจนาภเิษก 
สถาบันวิชาการ ทีโอที จ.นนทบุรี  

• เขารวมสัมมนาหัวหนาสวนราชการ 
เรื่อง การเสริมสรางและพัฒนาให
ขาราชการมีวินัยและปองกันมิให
ขาราชการกระทําผิดวินัย เมื่อวันท่ี 25 
สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมสุขุมยั
ประดิษฐ สาํนักงาน ก.พ. จ.นนทบุร ี

• เขารวมกิจกรรมวันคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปรงใสในภาครัฐ ประจําป 
2559 เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2559  
ณ หอประชุมสุขุมยัประดิษฐ สํานักงาน 
ก.พ. จ.นนทบุร ี
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ยุทธศาสตรท่ี 4  :  พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
มาตรฐานความโปรงใส  :  มิติท่ี 4 การมีระบบ/กลไกจัดการรับเร่ืองรองเรียน 
แผนงาน  :  การจัดการกรณีการทุจริตและคอรรัปชั่นท่ีเกิดขึน้แลวหรือท่ีกําลังเกิดขึ้น 
               วัตถุประสงคเพ่ือปองกันการทุจริตและคอรรัปชั่นภายใน สนพ. 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
รอยละของ

ความสําเร็จเทียบ
กับแผนงาน 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

รอยละของ 
ความสําเร็จ
เทียบกับ
เปาหมาย 

     1.1.2 ดานทรัพยากรบุคคล 
เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรวบรวม
ความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคและจําเปนของ
กลุมกําลังคนคุณภาพในราชการ เมื่อวันท่ี 
21 มิถุนายน 2559 และวันท่ี 1 กรกฎาคม 
2559 ณ โรงแรมแมนดาริน 
กรงุเทพมหานคร 

• เขารวมสัมมนาเรื่อง “การบูรณาการ
ขอมูลขาราชการพลเรือนสามญั : 
ประโยชนของฐานขอมูลทรัพยากรบุคคล
ตอการบริหารงานของสวนราชการ” เมื่อ
วันศุกรท่ี 5 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุม 
สุขุมัยประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี 
 

1.1.3 ดานการเงิน  

• เขารวมอบรมการเสริมสรางสมรรถนะ
ดานการเงินการคลัง ณ กรมบัญชีกลาง 
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แผนงาน  :  การจัดการกรณีการทุจริตและคอรรัปชั่นท่ีเกิดขึน้แลวหรือท่ีกําลังเกิดขึ้น 
               วัตถุประสงคเพ่ือปองกันการทุจริตและคอรรัปชั่นภายใน สนพ. 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
รอยละของ

ความสําเร็จเทียบ
กับแผนงาน 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

รอยละของ 
ความสําเร็จ
เทียบกับ
เปาหมาย 

   

  

 
(1) (ระดับปฏิบัติการ) ระหวางวันท่ี 23 

พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2558 
(2)  (ระดับชํานาญการ) ระหวางวันท่ี  

5 – 15 มกราคม 2559 

• เขารวมสัมมนา เรื่อง กรณเีงินขาด
บัญชี/เจาหนาท่ีรัฐทุจรติ เมื่อวันท่ี 23 
ธันวาคม 2558 ณ โรงแรม เอส.ดี. 
อเวนิว ปนเกลา   

• เขารวมอบรม เรื่อง วินัยทาง
งบประมาณและการคลัง เมื่อวันท่ี 29 
มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะทวิน 
ทาวเวอร 
 

1.1.4 ดานตรวจสอบภายใน 

• เขารวมอบรมโครงการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิ
ของผูตรวจสอบภายในภาครัฐสูวิชาชีพ 
รุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 11 – 12 มกราคม 
2559 ณ หองประชุม ช้ัน 7 (อาคาร
ใหม) กรมบัญชีกลาง 
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• เขารวมอบรมโครงการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
(1) หลักสตูร Intermediate ดาน 

Consulting  ระหวางวันท่ี 15 – 
18 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม เดอะ 
ทวิน ทาวเวอร  

(2) หลักสตูร Intermediate ดาน 
Performance Operation and 
Management  ระหวางวันท่ี 18- 
29 เมษายน 2559 ณ โรงแรม 
เดอะ ทวิน ทาวเวอร 

• เขารวมอบรมการตรวจสอบภายใน
ภาครัฐประจําป เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 
2559 ณ หองประชุม ช้ัน 7 
กรมบัญชีกลาง 

 

2. การมีระบบ/กลไกการจัดการ
รับเร่ืองรองเรียน 

2.1 จัดทําหลักเกณฑ/วิธีการรับเร่ือง
รองเรียน/รองทุกข 

  

รอยละ 100 
มีหลักเกณฑ/วิธีการรับ
เร่ืองรองเรียน/รองทุกข 

 
1 เร่ือง 

• ระเบียบสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
วาดวยแนวทางการจัดการ 
ขอรองเรียน และแผนผังข้ันตอนการจัดการ
ขอรองเรียน สนพ. 

รอยละ 100 
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ยุทธศาสตรท่ี 4  :  พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
มาตรฐานความโปรงใส  :  มิติท่ี 4 การมีระบบ/กลไกจัดการรับเร่ืองรองเรียน 
แผนงาน  :  การจัดการกรณีการทุจริตและคอรรัปชั่นท่ีเกิดขึน้แลวหรือท่ีกําลังเกิดขึ้น 
               วัตถุประสงคเพ่ือปองกันการทุจริตและคอรรัปชั่นภายใน สนพ. 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
รอยละของ

ความสําเร็จเทียบ
กับแผนงาน 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

รอยละของ 
ความสําเร็จ
เทียบกับ
เปาหมาย 

 2.2 การจัดระบบรับฟงขอรองเรียนการ
แจงเบาะแสการทุจรติ 

• การจัดชองทางรับขอรองเรียน/
แจงเบาะแส/ความคิดเห็น 
- ตูรับขอรองเรยีน 
- จัดสงขอรองเรยีนทางไปรษณีย 
- ศูนยราชการใสสะอาด 
- ศูนยขอมูลขาวสาร สนพ. 
- ศูนยบริการรวม 
- ศูนยบริการขอมลูภาครัฐเพ่ือ

ประชาชน GCC 1111 

รอยละ 100 จํานวนชองทางรับฟงขอ
รองเรียน การแจงเบาะแส
การทุจริต 

6 ชองทาง ดําเนินการจัดชองทางรับขอรองเรยีน/แจง
เบาะแส/ความคิดเห็น จาํนวน 8 ชองทาง คือ 
(1) ศูนยประสานราชการใสสะอาด สนพ. 
 http://www.eppo.go.th/index.php/th/c

orporate-eppo/combating-corruption 
(2) ศูนยขอมูลขาวสาร สนพ. 

http://www.eppo.go.th/index.php/t
h/corporate-eppo/news-center 

(3) สายดวนรัฐบาล (GCC หรือ 1111) 
(4) กลองรับความคดิเห็น บรเิวณช้ัน 1 สนพ. 
(5) การยื่นหนังสือรองเรยีนโดยตรงตอ ผอ.สนพ. 
(6) การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสถึง

ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนของ สนพ. 
duangsuda@eppo.go.th 

(7) ศูนยบริการรวมกระทรวงพลังงาน 
(8) กองตรวจและประเมินผล (กตป.)  

รอยละ 
133.33 

 

 • ปรับปรุงและเผยแพรหลักเกณฑ  
การรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 

รอยละ 100 มีหลักเกณฑการรับเรื่อง
รองเรียน/ รองทุกข 
และเผยแพรทาง website  

1 หลักเกณฑ • มีระเบียบสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน วาดวยแนวทางการจัดการ 
ขอรองเรียน และแผนผังข้ันตอนการ
จัดการขอรองเรียน สนพ. 

รอยละ 100 
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ยุทธศาสตรท่ี 4  :  พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
มาตรฐานความโปรงใส  :  มิติท่ี 4 การมีระบบ/กลไกจัดการรับเร่ืองรองเรียน 
แผนงาน  :  การจัดการกรณีการทุจริตและคอรรัปชั่นท่ีเกิดขึน้แลวหรือท่ีกําลังเกิดขึ้น 
               วัตถุประสงคเพ่ือปองกันการทุจริตและคอรรัปชั่นภายใน สนพ. 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
รอยละของ

ความสําเร็จเทียบ
กับแผนงาน 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

รอยละของ 
ความสําเร็จ
เทียบกับ
เปาหมาย 

 2.3 การจัดการและแจงผลขอรองเรียน 
 

รอยละ 100 รอยละของขอรองเรยีนท่ี
แจงผลการดําเนินการแกผู
รองเรียน 

รอยละ 100 • ดําเนินการจัดทําสถิติรายงานตอผูบริหาร 
รายไตรมาส ประจําป 2559 ปรากฏวามี
ขอรองเรียน  ดังน้ี  
1) ขอรองเรียนท่ีระบุ ช่ือ-นามสกุล และ

สถานท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได  
 สนพ. ไดดําเนินการตามกระบวนการ

จัดการขอรองเรียนของ สนพ. และแจงตอบ
กลับผูรองเรียนผานระบบ GCC หรือ สาย
ดวน 1111 เรียบรอยแลว 

2) ขอรองเรียนท่ีไมระบุ ช่ือ-นามสกุล 
และสถานท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได และไมได
ช้ีแจงรายละเอียดการรองเรยีน 

สนพ. จะไมดําเนินการในเรื่องดังกลาว 
ตามระเบียบสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน วาดวยแนวทางการจัดการขอ
รองเรียน พ.ศ. 2557  

ท้ังน้ี สนพ. สามารถตอบสนองตอขอ
รองเรียนท่ีเขาหลักเกณฑการรองเรียน ตาม
ระเบียบฯ วาดวยแนวทางการจัดการขอ
รองเรียน พ.ศ. 2557 ได รอยละ 100 

รอยละ 100 
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• ประโยชนท่ีไดรับ 

1. บุคลากร สนพ. มีความรูความเขาใจ เก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และเกิด
ความตระหนักถึงการปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล รวมท้ังปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบของทางราชการอยางถูกตอง  

2. ชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใน สนพ. ใหมีความโปรงใสและเปนธรรม 
 

• ปจจัยสนับสนุน/ปญหาอุปสรรค 
 
ปจจัยสนับสนุน 

(1) ผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินการตามมาตรฐานปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบอยางตอเนื่อง 

(2) มีชองทางการสื่อสารถึงบุคลากรภายในไดหลายชองทาง เชน การติดบอรดประชาสัมพันธ การเวียน
จดหมาย การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส   

(3) ผูบังคับบัญชาสงเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักการมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ปญหาอุปสรรค 
(1) การถายทอดความรูจากการฝกอบรมยังไมสามารถเชื่อมโยงและสื่อสาร/ถายทอดใหเจาหนาท่ีทราบ 

เนื่องจากภาระงานท่ีมากทําใหบุคลากรไมสามารถเขาอบรมหรือรับฟงขอมูลท่ีเผยแพร 
(2) บุคลากรยังมีความรู ความเขาใจ ในการวิเคราะหความเสี่ยงในการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ ไมเพียงพอ 
(3) การสรางความม่ันใจใหแกผูแจงเบาะแสวาจะไมมีผลกระทบเชิงลบเกิดข้ึน 
(4) บางกิจกรรมยังไมเห็นผลลัพธท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน 
 

• ผลการตอบสนองตอขอรองเรียน (ตามเง่ือนไขขอ 3) 
 

ชองทางการรองเรียน จํานวนเรื่องรองเรียน จํานวนเรื่องรองเรียน 
ท่ีไดรับการตอบสนอง 

รอยละของ 
การตอบสนอง 

กรณี 1 กรณี 2 รวม กรณี 1 กรณี 2 รวม 
1) ศูนยดํารงธรรม        
2) ศูนยบริการประชาชน        
3) ชองทางอ่ืนๆ        

รวม        
 
 หมายเหตุ  กรณี 1 คือ   ทุจริตหรือปฏิบัติหรือละเวนปฏิบัติละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ 
      กรณี 2 คือ   ขอรองเรียนเจาหนาท่ีของรัฐไมไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ  
    รับผิดชอบตอประชาชนไมมีคุณธรรม จริยธรรม  การไมคํานึงถึง 
                                  ประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้งและไมมีธรรมาภิบาล   
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สนพ. ไมมีขอรองเรียนเก่ียวกับกรณี 1 และกรณี 2 แตหากมีขอรองเรียน สนพ. มีกระบวนการ
บริหารจัดการ ดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานภายใตกรอบของระเบียบสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน วาดวย 

แนวทางการจัดการขอรองเรียน พ.ศ. 2557 ดังนี้ 

1.1 แนวทางการจัดการขอรองเรียน มีดังนี้ 
(1) เจาหนาท่ีผูรับขอรองเรียนบันทึกขอรองเรียนลงในแบบฟอรมแจงขอรองเรียน  

(แบบ รร.1)  

(2) เจาหนาท่ีผูรับขอรองเรียนสงแบบฟอรมแจงขอรองเรียน (แบบ รร.1) ไปยังศูนย

ประสานราชการใสสะอาดทันที 

(3) ศูนยประสานราชการใสสะอาด บันทึกขอรองเรียนลงในแบบฟอรมสรุปขอ

รองเรียน (แบบ รร.2 สวนแรก) และพิจารณาสงเรื่องตอไปยังหนวยงานในสังกัดท่ีรับผิดชอบทันที 

(4) หนวยงานในสังกัดสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานท่ีรับผิดชอบ ตรวจสอบ

ขอเท็จจริง และแกไขปญหาภายใน 30 วันทําการ นับแตวันท่ีศูนยประสานราชการใสสะอาดบันทึกขอ

รองเรียน โดย 

(4.1) หน วยงาน ท่ี ได รั บมอบหมายบัน ทึกการรับตามแบบฟอรมสรุ ป 
ขอรองเรียน (แบบ รร.2) และพิจารณาสงเรื่องตอไปยังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเพ่ือดําเนินการเก่ียวกับ 
ขอรองเรียนดังกลาว 

(4.2) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ตรวจสอบขอเท็จจริง ชี้แจง แกไขปญหา และ
รายงานผลการดําเนินการพรอมเสนอแนวทางปองกันปญหาแกผูบังคับบัญชาทราบ 

(4.3) หนวยงานในสังกัดท่ีรับผิดชอบ แจงผลการพิจารณาขอรองเรียนใหแกผู
รองเรียนทราบ พรอมท้ังใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบบันทึกขอมูลลงในแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน (แบบ     
รร.3) ทายระเบียบนี้ และสงผลการพิจารณาใหศูนยประสานราชการใสสะอาดทราบ โดยสงผานหนวยงานท่ี
ไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีเปนศูนยกลางรับขอรองเรียนของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

(4.4)  กรณีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดภายใน 30 วันทําการ นับแต
วันท่ีศูนยประสานราชการใสสะอาดบันทึกขอรองเรียน ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรายงานความคืบหนาพรอม
เหตุผลและความจําเปน และประมาณกําหนดการระยะเวลาแลวเสร็จแกผูบังคับบัญชา และศูนยประสาน
ราชการใสสะอาด 

 

ท้ังนี้ ใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ระดับ
สํานัก/กอง/ศูนย/กลุม ท่ีรับผิดชอบแจงรายงานความคืบหนาและประมาณกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จให 
ผูรองเรียนทราบ 

 

(5) กรณีหนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานไดรับขอรองเรียนโดยตรง หรือ

ผูบังคับบัญชาสงขอรองเรียนมายังหนวยงานในสังกัดสํานัก/กอง/ศูนย/กลุมโดยตรง ใหหนวยงานท่ีไดรับ

มอบหมายสําเนาขอรองเรียนดังกลาวสงใหศูนยประสานราชการใสสะอาดทราบในเบื้องตน เพ่ือติดตาม

ความคืบหนาตอไป 
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1.2 แนวทางความคุมครองผูรองหรือผูใหขอมูลในการรองเรียนกลาวโทษเจาหนาท่ี 

ของรัฐ มิใหถูกรังแก ขมขู หรือทํารายรางกาย มีหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) เม่ือผูบังคับบัญชาไดรับเรื่องกลาวโทษขาราชการในเบื้องตน ใหถือเปน

ความลับทางราชการ หากเปนบัตรสนเทห ใหพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐาน กรณีแวดลอมปรากฎชัด

แจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น 

(2) สงสําเนาเรื่องราวกลาวโทษขาราชการโดยปดชื่อผูรองเรียนหรือสําเนาบัตร

สนเทหใหผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวโทษทําการสืบสวนทางลับวามีมูลความจริงเพียงใด หรือไม ถาเปนวา

กรณีไมมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย จึงจะยุติเรื่องได ท้ังนี้ใหรีบดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว แลว

รายงานใหผูบังคับบัญชาท่ีไดรับเรื่องทราบ 

(3) ใหผูบังคับบัญชาท่ีเปนผูไดรับเรื่องราวฯ แจงใหผูรองเรียนทราบในทางลับ 

หลังจากท่ีไดรับเรื่องราวรองทุกข และภายหลังการสืบสวนในเวลาอันสมควร 

(4) ถาปรากฎวา มีความจริงอันเปนกรณีความผิดทางกฎหมายบานเมือง ให

ดําเนินคดีทางอาญา ถาปรากฏมีมูลความจริงเปนกรณีความผิดทางวินัย ใหดําเนินการสอบสวน หรือตั้ง

กรรมการสอบสวนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

(5) ใหผูบังคับบัญชาใชดุลยพินิจสั่งการท่ีสมควรเพ่ือคุมครองผูรอง พยาน และ

บุคคลท่ีใหขอมูลในการสืบสวนสอบสวน อยาใหตองรับภัยหรือความไมชอบธรรม ซ่ึงอาจเนื่องมาจากการ

รองเรียน การเปนพยานหรือการใหขอมูลนั้น 

(6) ในการดําเนินการตามข้ันตอนสืบสวนในทางลับเพ่ือหาขอเท็จจริง หาก

เจาหนาท่ีผูสืบสวนในทางลับไดกระทําละเมิดตอขาราชการผูถูกกลาวโทษหรือบุคคลภายนอก และความ

เสียหายดังกลาวเกิดข้ึนจากการกระทําในหนาท่ีแมมิไดกระทําหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง หนวยงาน

ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายตามหลักเกณฑในพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิด

ของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539  

 
2. รองเรียนสามารถแจงขอรองเรียนไดผานชองทางใดชองทางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

 
(1) ศูนยประสานราชการใสสะอาด สนพ.  

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

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน   
121/1-2 ถ.เพชรบุรี  แขวงทุงพญาไท   
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

(5) การยื่นหนังสือรองเรียนโดยตรงตอผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน 
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(6) การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสถึงผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนของ สํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน duangsuda@eppo.go.th 

(7) ศูนยบริการรวมกระทรวงพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน 
ชั้น 3 ศูนยเอ็นเนอรยี่  คอมเพล็กซ อาคารบี 
555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท 02 140 6282 

(8) กองตรวจและประเมินผล (กตป.) สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  
กระทรวงพลังงาน  
ชั้น 24 ศูนยเอ็นเนอรยี่ คอมเพล็กซ อาคารบี 
555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 
โทรศัพท: 02 140 6000 

 
 

3. ขอรองเรียนตองไมมีลักษณะดังตอไปนี้  

(1) ขอรองเรียนท่ีไมระบุ ชื่อ-นามสกุล จะตองระบุสถานท่ีอยูหรือสถานประกอบการ

ท่ีสามารถติดตอขอขอมูลเพ่ิมเติมหรือแจงผลการดําเนินการได 

(2) ขอรองเรียนท่ีไมระบุ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง หนวยงานของเจาหนาท่ีท่ีถูก

รองเรียน 

(3) ขอรองเรียนท่ีไมระบุพฤติกรรมของหนวยงานหรือเจาหนาท่ีท่ีถูกรองเรียน และมี

ลักษณะเปนการกลาวหาโดยเลื่อนลอยปราศจากพยานหลักฐานเพียงพอท่ีทําการตรวจสอบได 

(4) ขอรองเรียนท่ีเรียกรองใหเจาหนาท่ีหรือหนวยงานทําการหรืองดเวนกระทําการ

อันเปนการนอกเหนืออํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 

ท้ังนี้ หากผูรองเรียนตองการปกปดชื่อ-นามสกุล หรือขอมูลของตน ใหศูนยประสาน

ราชการใสสะอาดปกปดขอมูลของผูรองเรียนไวเปนความลับ 
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ขอเสนอแนะ 
 

1. การปรับปรุงแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของสวนราชการ  
(1) การขับเคลื่อนกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของภาครัฐ

จําเปนตองมีกลไกการมีสวนรวมของเครือขายภาคประชาชนเพ่ือสนับสนุนการติดตาม สอดสอง 
เฝาระวัง และแจงเบาะแสการทุจริต 

(2) ควรเสริมสรางความรูดานกฎหมายการเงิน การคลัง และพัสดุ เพ่ือสงผลตอการปฏิบัติงานดาน 
การจัดซ้ือ จัดจาง อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส รวดเร็วและถูกตอง 

(3) การปรับเปลี่ยนทัศนคติและคานิยมในการทํางานอยางตอเนื่อง เพ่ือใหบุคลากรมีทัศนคติและ
วัฒนธรรมในการทํางานท่ีสุจริต และคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 

(4) กําหนดมาตรการในการจัดการกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือกรณีการรองเรียน/
กลาวโทษ 

(5) สงเสริมใหมีการตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเปนไปตามมาตรฐานการควบคุม
ภายใน 

(6) รวบรวมขอมูลการรองเรียน/รองทุกขมาดําเนินการสอบสวนทางวินัยและวิเคราะหสาเหตุ 
พฤติกรรมดานใดบางท่ีกระทําผิดวินัย  

(7) ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงชองทางในการรองเรียนการทุจริตอยางเพียงพอและ
ครอบคลุมท่ัวถึงและสรางความเชื่อม่ันใหแกประชาชนในการเขารองเรียนและแจงขอมูลเก่ียวกับ
การทุจริตวาจะไดรับการคุมครองและไมไดรับความเดือดรอนจากการรองเรียน ดังกลาว 

(8) นําผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางของทุกป พรอมสรุปรายงานและจัดทําบทวิเคราะหพรอม
กําหนดแนวทางการดําเนินการในปตอไป พรอมท้ังเผยแพรใหบุคลากรในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน 

 
2. การสนับสนุนของหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตของสวนราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

• ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ความรูเก่ียวกับคอรรับชั่น เชน กฎหมาย ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรการ หรือบทลงโทษผูกระทําผิด ตัวอยางผลของการทุจริตและความเสียหายของรัฐ เปนตน  

• ประสานงานระหวางสวนกลาง และพลังงานจังหวัดและกับหนวยงานราชการ และเอกชนท่ี
เก่ียวของใหมากข้ึน 
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คําช้ีแจงแบบฟอรม 

รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ สนพ. 

 
รอยละความสําเร็จเทียบกับแผนงาน 
 

• ใหรอยละของความสําเร็จเทียบกับแผนงาน เม่ือสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
เปนรอยละ 100  

• ถาไมสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว รอยละจะลดลงตามสัดสวนท่ียังทําไมสําเร็จ 
 

รอยละความสําเร็จเทียบกับเปาหมาย 
 

• ใหรอยละของความสําเร็จเทียบกับเปาหมาย เม่ือสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว
อยางครบถวน ตามเปาหมาย ใหเปนรอยละ 100  

• กรณีการปฏิบัติงานไดเกินเปาหมายท่ีวางไว กําหนดใหการปฏิบัติงานตามเปาหมายเปน รอยละตาม
สัดสวนท่ีเกินเปาหมาย  
ตัวอยางท่ี 1   ขาราชการและเจาหนาท่ี สนพ. เขารวมพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการ
   ท่ีดีและพลังของแผนดิน เปาหมายคือ 100 คน   

   ถามีผูเขารวมพิธีดังกลาว 100 คน รอยละความสําเร็จเทียบกับเปาหมาย เปนรอยละ 100 
   แต มีผูเขารวมพิธีดังกลาว จํานวน 135 คน รอยละความสําเร็จเทียบกับเปาหมาย  
   เปนรอยละ 135 
   (จํานวนผูเขารวมพิธี (135)  x รอยละ 100 โดยเทียบกับ 100 คน เปนฐาน (100)) 
     จํานวนผูเขารวมพิธีตามเปาหมาย (100)  
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