ผลการประเมินมาตรฐานความโปรงใสของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ป 2559

ตัวชี้วัด 4 มิติ 12 ตัวชี้วัดยอย
1.1 มีนโยบายที่ชัดเจนเกีย่ วกับมาตรฐานความโปรงใส
1.2 บทบาทของผูบริหารในการสงเสริมเรื่องความโปรงใส และเปนแบบอยางที่ดี
ดานความสุจริต โปรงใส และตรวจสอบได
1.3 เสริมสรางจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม คานิยม ในการปองกันและแกไขปญหา
ทุจริตคอรรัปชั่นและความโปรงใส
3.1 การลดการใชดลุ ยพินิจของเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
3.2 การใชดุลยพินิจในการบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 การจัดการเพื่อลดความเสีย่ งที่จะเกิดการทุจริต

2.1 การเปดเผยขอมูลขาวสาร
2.2 มีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในองคกร
2.3 สงเสริมและสนับสนุนการมีสว นรวมของภาคประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐ
ในการติดตามตรวจสอบการทุจริต คอรรัปชั่น

มิติที่ 1 มิติที่ 2
มิติที่ 3 มิติที่ 4

4.1 การมีหนวยงาน/ผูรับผิดชอบในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน
4.2 ประชาสัมพันธชองทางการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส/ความคิดเห็น
4.3 การมีระเบียบปฏิบตั ิในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน

กรอบการประเมินมาตรฐานความโปรงใสของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ป 2559
มิติ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เกณฑการประเมิน

มิติที่ 1 ดานนโยบาย/
ผูบริหาร และ
ความพยายาม/
ริเริ่มของ
หนวยงานในการ
สรางความ
โปรงใส

1.1 มีนโยบายที่ชัดเจนเกีย่ วกับ
มาตรฐานความโปรงใส

5

0 คะแนน
1 คะแนน

1.2 บทบาทของผูบริหารในการ
สงเสริมเรื่องความโปรงใส
และเปนแบบอยางที่ดีดาน
ความสุจริต โปรงใส และ
ตรวจสอบได

5

0 คะแนน ผูบริหารไมแสดงบทบาทในการสงเสริมเรื่องความโปรงใส
1 คะแนน ผูบ ริหารสูงสุดหรือผูที่ไดรับมอบหมายมีสวนรวมใน
กิจกรรมเสริมสรางความโปรงใส
2 คะแนน ผูบริหารสูงสุดหรือผูที่ไดรับมอบหมายมีสวนรวมใน
กิจกรรมเสริมสรางความโปรงใส ไมนอยกวา 2 ดาน
3 คะแนน ผูบริหารสูงสุดหรือผูที่ไดรับมอบหมายมีสวนรวมใน
กิจกรรมเสริมสรางความโปรงใส ไมนอยกวา 3 ดาน
4 คะแนน ผูบริหารสูงสุดหรือผูที่ไดรับมอบหมายมีสวนรวมใน
กิจกรรมเสริมสรางความโปรงใส ไมนอยกวา 4 ดาน
5 คะแนน ผูบริหารสูงสุดหรือผูที่ไดรับมอบหมายมีสวนรวมใน
กิจกรรมเสริมสรางความโปรงใส ไมนอยกวา 5 ดาน

หนวยงานไมมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานความโปรงใส
มีการประกาศนโยบายเกี่ยวกับมาตรฐานความโปรงใสและ
ตรวจสอบได
2 คะแนน เผยแพรนโยบายเกี่ยวกับมาตรฐานความโปรงใสและ
ตรวจสอบไดไมนอ ยกวา 3 ชองทาง
3 คะแนน มีการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต
คอรรัปชั่น กับมาตรฐานความโปรงใส
4 คะแนน ดําเนินการตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต
คอรรัปชั่น กับมาตรฐานความโปรงใส
5 คะแนน รายงานผลสําเร็จตามแผนตอคณะทํางานและผูบริหาร

1

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน 5 คะแนน :
1. มีประกาศนโยบายเกี่ยวกับมาตรฐานความ
โปรงใสและตรวจสอบได จํานวน 1 เรื่อง
2. มีการเผยแพรนโยบายฯ ทางบอรด
ประชาสัมพันธ ผานทางเว็บไซต สนพ. สง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส และหนังสือเวียนถึง
เจาหนาที่ สนพ. และติดบอรด
ประชาสัมพันธภายในหนวยงาน
3. มีการจัดทําและดําเนินการตามแผนปองกัน
และปราบปรามการทุจริต คอรรัปชั่น กับ
มาตรฐานความโปรงใส
ผลการดําเนินงาน 5 คะแนน :
ผูบริหารเขารวมกิจกรรมที่มีบทบาทในการ
สงเสริมความโปรงใสในองคกร จํานวน 8
โครงการ ดังนี้
• เขารวมกิจกรรมถวายสัตยปฏิญาณ 5 ธันวา
“ขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน” เมื่อ
วันที่ 3 ธันวาคม 2558
ณ หองประชุม 2 ชั้น 2 สนพ.
• เขารวมรับฟงการบรรยายธรรม เนื่องใน
โอกาสวันครบรอบสถาปนา สนพ. เมื่อวัน
จันทรที่ 15 กุมภาพันธ 2559 ณ หองประชุม
2 ชั้น 2 สนพ.

มิติ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เกณฑการใหคะแนน

ผลการดําเนินงาน
• เขารวมกิจกรรมสาธารณะประโยชน
(ปรับปรุงหองสมุด ทาสี และกิจกรรมสันทนา
การ) ณ โรงเรียนวัดตาขวัญ จ.ระยอง เมื่อ
วันเสารที่ 14 พฤษภาคม 2559
• เขารวมอบรมเรื่อง “การจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและ
ผลประโยชนทับซอน” เมื่อวันจันทรที่ 30
พฤษภาคม 2559 ณ หองประชุม 2 ชั้น 2
สนพ.
• เขารวมกิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ วัดเขาวัง
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระหวางวันที 30
มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2559
• เขารวมโครงการศึกษาดูงานโครงการสวน
พระองคตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25
สิงหาคม 2559 ณ สวนจิตรลดา
• เขารวมโครงการ “สรางจิตสํานึกดาน
จริยธรรม” รวมกับ กระทรวงพลังงาน “ไหว
พระทางเรือ” เมื่อวันอาทิตยที่ 4 กันยายน
2559 จังหวัดกรุงเทพ นนทบุรี
• เขารวมการอบรม ใหความรู ในเรือ่ ง“การ
สงเสริมการมีสวนรวมในการปฏิบตั ิตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 และการปองกันการทุจริตและ
สรางความโปรงใสภายในองคกร เมื่อวันพุธที่
14 กันยายน 2559

2

มิติ

ตัวชี้วัด
1.3 เสริมสรางจิตสํานึก
คุณธรรม จริยธรรม
คานิยม ในการปองกันและ
แกไขปญหาทุจริต
คอรรัปชั่นและความ
โปรงใส

คาเปาหมาย
5

0 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

เกณฑการใหคะแนน
ไมมีแนวทางหรือกิจกรรมใด ๆ เพื่อใหการทํางานใน
หนวยงานเกิดความโปรงใส
แตละปงบประมาณมีกิจกรรม 1 อยาง
แตละปงบประมาณมีกิจกรรม 2 อยาง
แตละปงบประมาณมีกิจกรรม 3 อยาง
แตละปงบประมาณมีกิจกรรม 4 อยาง
แตละปงบประมาณมีกิจกรรม 5 อยาง

3

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน 5 คะแนน :
มีกิจกรรมสงเสริมการทํางานในหนวยงานใหเกิด
ความโปรงใส จํานวน 6 กิจกรรม
1) จัดโครงการอบรมเรือ่ ง “การจัดวางระบบ
การควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง
และผลประโยชนทับซอน” เมื่อวันจันทรที่
30 พฤษภาคม 2559
2) การจัดการอบรม ใหความรู ในเรือ่ ง“การ
สงเสริมการมีสวนรวมในการปฏิบตั ิตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 และการปองกันการทุจริตและ
สรางความโปรงใสภายในองคกร เมื่อวันพุธที่
14 กันยายน 2559
3) ขาราชการและเจาหนาที่ สนพ. รอยละ 80
เขารวมฝกอบรม/รับฟงการบรรยายธรรม
เนื่องในโอกาสวันครบรอบสถาปนา สนพ.
เมื่อวันจันทรที่ 15 กุมภาพันธ 2559
4) สงบุคลากรเขารวมโครงการ “สรางจิตสํานึก
ดานจริยธรรม” รวมกับ กระทรวงพลังงาน
“ไหวพระ 9 วัด “เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19
พฤษภาคม 2559 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
5) สงบุคลากรเขารวมโครงการ “สรางจิตสํานึก
ดานจริยธรรม” รวมกับ กระทรวงพลังงาน
“ไหวพระทางเรือ” เมื่อวันอาทิตยที่ 4
กันยายน 2559 จังหวัดกรุงเทพ นนทบุรี

มิติ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เกณฑการใหคะแนน

ผลการดําเนินงาน
6) เขารวมอบรมเรื่อง “การจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและ
ผลประโยชนทับซอน” เมื่อวันจันทรที่ 30
พฤษภาคม 2559 ณ หองประชุม 2 ชั้น 2
สนพ.

มิติที่ 2 ดานความ
เปดเผย การมี
ระบบตรวจสอบ
ภายในองคกร
และการมี สวน
รวม

2.1 การเปดเผยขอมูล
ขาวสาร

5

0 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

ไมมกี ารเปดเผยขอมูลขาวสาร
จัดสถานที่ / จัดตัง้ ศูนยขอมูลขาวสารสําหรับใหบริการขอมูล
ขาวสารตามมาตรา 9 แหง พรบ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2540
มีขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 ครบถวน
จัดทําดัชนีขอมูลขาวสารไวใหบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสาร
อยางชัดเจน และสามารถสืบคนไดสะดวก รวดเร็ว
จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใชบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสาร
รายงานใหผูบริหารของสวนราชการทราบรายไตรมาส
เผยแพรขอมูลขาวสารที่ประชาชนสนใจและสงผลกระทบตอ
ประชาชนอยางโปรงใส ไดแก การจัดซื้อจัดจาง เปนตน

4

ผลการดําเนินงาน 5 คะแนน :
1. มีศูนยขอมูลขาวสาร สนพ. จัดไวใหบริการอยู
ณ หองสมุด ชั้น 6 สนพ.
2. มีขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 ครบถวนจัด
แสดงไว ณ ศูนยขอมูลขาวสาร สนพ.
3. มีดัชนีขอมูลขาวสารไวใหบริการ ณ ศูนย
ขอมูลขาวสารอยางชัดเจน และสามารถสืบคน
ไดสะดวกรวดเร็ว
4. มีการจัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใชบริการ
ณ ศูนยขอมูลขาวสาร รายงานใหผูบริหารของ
สวนราชการทราบรายไตรมาส
5. มีการเผยแพรขอมูล ประกาศจัดซือ้ จัดจาง
ผานทางเว็บไซต www.eppo.go.th
6. มีการเผยแพรขอมูล ผลการพิจารณาการ
จัดซื้อจัดจางของหนวยงานไว ณ ศูนยขอมูล
ขาวสาร สนพ. และทาง เว็บไซต
http://www.eppo.go.th/index.php/th/c
orporate-eppo/news-center

มิติ

ตัวชี้วัด
2.2 มีระบบควบคุมและ
ตรวจสอบภายใน
องคกร

คาเปาหมาย
5

เกณฑการใหคะแนน
0 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

2.3 สงเสริมและสนับสนุนการ
มีสวนรวมของภาค
ประชาชนและเจาหนาที่
ของรัฐ ในการติดตาม
ตรวจสอบการทุจริต
คอรรัปชั่น

5

0 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

ไมมรี ะบบควบคุมและตรวจสอบภายในองคกร
จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดวางระบบการควบคุมภายใน
สนพ.
จัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในและแผนการ
ปรับปรุงฯ ระดับสวนงานยอย
ดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ติดตาม/ประเมินผลการดําเนินการตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน
ไมมีการสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐ
มีชองทางการประชาสัมพันธ ความรู ความเขาใจ เกีย่ วกับ
การปองกันและปราบปรามการทุจริต และการสราง
มาตรฐานความโปรงใสไมนอยกวา 2 ชองทาง
จัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นของประชาชน/ผูรับบริการ/
ผูมีสวนไดสวนเสีย
แจกแบบสํารวจความคิดเห็นของประชาชน/ผูรับบริการ/
ผูมีสวนไดสวนเสีย
รวบรวมและประมวลผลแบบสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน/ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
รายงานผลแบบสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน/ผูรับบริการ/ผูมสี วนไดสวนเสีย

5

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน 5 คะแนน :
1. มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน สนพ.
2. มีแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจําป 2559 จํานวน 1 แผน
3. มีรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในและ
แผนการปรับปรุงฯ ระดับสวนงานยอย
4. มีการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน
5. มีการติดตาม/ประเมินผลการดําเนินการตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ผลการดําเนินงาน 5 คะแนน :
1. มีการเผยแพรความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต และการ
สรางมาตรฐานความโปรงใส จํานวน 3
ชองทาง ดังนี้
1.1 จัดการอบรม ใหความรู ในเรื่อง
เกี่ยวกับการปองกัน/ปราบปรามการ
ทุจริตและความโปรงใส
1.2 การจัดบอรดนิทรรศการ ภายใน สนพ.
เกี่ยวกับขอมูลควรรูดา นจริยธรรม
ขาราชการพลเรือน
1.3 ประชาสัมพันธ กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของผานทาง e-mail
ของขาราชการ และเจาหนาที่ สนพ.

มิติ

มิติที่ 3 ดานการใช
ดุลยพินิจ

ตัวชี้วัด

3.1 การลดการใช
ดุลยพินิจของเจาหนาที่
ปฏิบัติงาน

คาเปาหมาย

5

เกณฑการใหคะแนน

0 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

เจาหนาที่ปฏิบัติงานโดยใชดุลยพินิจสวนตัว
มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่อยูในภารกิจหลัก
มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่อยูในภารกิจหลัก และมีคูมือ
หรือมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน 2 กระบวนงาน
มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่อยูในภารกิจหลัก และมีคูมือ
หรือมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน 3 กระบวนงาน
มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่อยูในภารกิจหลัก และมีคูมือ
หรือมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน 4 กระบวนงาน
มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่อยูในภารกิจหลัก และมีคูมือ
หรือมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน 5 กระบวนงาน
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ผลการดําเนินงาน
2. มีการแจกแบบสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน/ ผูร ับบริการ/ผูมสี วนไดสว นเสีย
ของ สนพ. จํานวน 480 ราย โดยมีผตู อบแบบ
สํารวจ จํานวน 270 คน คิดเปนรอยละ 56.25
3. มีการจัดทําสรุปรายงานผลแบบสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชน/ผูรับบริการ/ผูมี
สวนไดสวนเสีย
ผลการดําเนินงาน 5 คะแนน : มีการปรับปรุง/
เพิ่มเติม กระบวนการตามภารกิจหลักของกรมฯ
ที่ผูบริหารใหความเห็นชอบ จํานวน 6 เรื่อง ดังนี้
1. กระบวนการกําหนดนโยบาย มาตรการ
และกฎระเบียบ จํานวน 1 เรื่อง
1.1 การจัดทํานโยบายอัตราคาไฟฟา
2. กระบวนการสงเสริมดานพลังงาน (การผลิต การ
จําหนาย การใช และการอนุรักษพลังงาน)
จํานวน 4 เรื่อง
2.1 งานสนับสนุนโครงการศึกษาวิจยั และพัฒนา
เทคโนโลยีดา นอนุรักษพลังงานและดาน
พลังงานทดแทน
2.2 การสนับสนุนทุนจากกองทุนเพื่อสงเสริม
การอนุรกั ษพลังงาน (ทุนการศึกษา/ทุน
วิจัยแกนักศึกษาระดับอุดมศึกษา)
2.3 งานกํากับติดตามโครงการทีไ่ ดรับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนเพื่อสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน
2.4 การจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน

มิติ

ตัวชี้วัด

3.2 การใชดุลยพินิจในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

คาเปาหมาย
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เกณฑการใหคะแนน

0 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

ไมมีหลักเกณฑในการพิจารณาแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนง
และพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร
มีการกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนง การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร และ
ประกาศเผยแพรหลักเกณฑดังกลาว
มีการประกาศเผยแพรขอมูลผูส มัครเพื่อเลื่อนตําแหนง
หรือพิจารณาความดีความชอบ
มีระบบฐานขอมูลบุคลากรที่มคี ุณภาพเพื่อใหเปนหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนตําแหนง
ของบุคลากร
มีการรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากรภายในประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนตําแหนงของบุคลากร
มีประกาศผลการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อน
ตําแหนง
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ผลการดําเนินงาน
3. กระบวนการจัดการความรูแ ละพัฒนาบุคลากร
ดานพลังงาน
3.1 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและ
ประชาสัมพันธดานพลังงาน (แผนปฏิบัติ
การประจําป)
ผลการดําเนินงาน 5 คะแนน :
1. มีการประกาศและเผยแพรหลักเกณฑใน
การพิจารณาเกี่ยวกับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงและพิจารณาความดีความชอบของ
บุคลากร จํานวน 1 หลักเกณฑ ดังนี้
1.1 หลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหาร
วงเงินที่กันไวเพื่อการบริหารใน
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ใน
ครึ่งปหลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558 (1 เมษายน 2558 – 30
กันยายน 2558)
2. มีการประกาศผลรายชื่อขาราชการผูมีผลการ
ปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมากใน
ครึ่งปหลัง (1 เมษายน 2558 ถึง 30 กันยายน
2558) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

มิติ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

3.3 การจัดการเพื่อลดความเสี่ยง
ที่จะเกิดการทุจริต

5

เกณฑการใหคะแนน
0 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน

3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

ไมมีการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต
มีการกําหนดปจจัยเสี่ยงเพื่อลดความเสีย่ งที่จะเกิดการทุจริต
มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงที่อาจเปนเหตุใหเกิดการ
ทุจริต หรือละเวนการปฏิบัตหิ นาที่โดยมิชอบ หรือการ
ปฏิบัติราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไมเพียงพอ ขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม
จริยธรรม คํานึงถึงผลประโยชนสวนตนมากกวาประโยชน
สวนรวมและการไมยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
มีการจัดทําแผนและกิจกรรมในการจัดการกับความเสี่ยง
มีการดําเนินกิจกรรมตามแผนฯ อยางเปนรูปธรรม
มีการติดตามผลและกําหนดแนวทางเฝาระวังความเสี่ยง
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ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน 5 คะแนน :
1. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงที่อาจเปน
เหตุใหเกิดการทุจริต หรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบ หรือการปฏิบัติราชการ
เปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ
ไมเพียงพอ ขาดความเชื่อถือในความมี
คุณธรรม จริยธรรม คํานึงถึงผลประโยชนสวน
ตนมากกวาประโยชนสวนรวมและการไมยึด
มั่นในหลักธรรมาภิบาล
2. มีการจัดทําแผนปฏิบตั ิการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต คอรรัปชั่น กับ
มาตรฐานความโปรงใส เพื่อจัดการกับความ
เสี่ยง และมีการดําเนินกิจกรรมตามแผนฯ
อยางเปนรูปธรรม รวมทั้ง มีการติดตามผล
และกําหนดแนวทางเฝาระวังความเสี่ยง

มิติ
มิติที่ 4 การมีระบบ/กลไก
จัดการรับเรื่อง
รองเรียน

ตัวชี้วัด
4.1 การมีหนวยงาน/
ผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการตอเรื่อง
รองเรียน

คา
เปาหมาย
5

เกณฑการใหคะแนน
0 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

ไมมีการกําหนดหนวยงาน/ผูรบั ผิดชอบในการดําเนินการ
ตอเรื่องรองเรียน
มีการกําหนดหนวยงาน/ผูรับผิดชอบในการดําเนินการ
ตอเรื่องรองเรียน
มีการสื่อสารประชาสัมพันธใหบุคลากรภายในหนวยงาน
ทราบวาไดมีการกําหนดหนวยงาน/ผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการตอเรื่องรองเรียน
มีการรับ-สงตอเรื่องรองเรียนใหผบู ริหารเห็นชอบ
มีการรับ-สงตอเรือ่ งรองเรียนที่ผานความเห็นชอบจาก
ผูบริหารไปยังผูรบั ผิดชอบดําเนินการ
รายงานความกาวหนาผลการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน
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ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน 5 คะแนน :
1. มีศูนยประสานราชการใสสะอาด สนพ. เปน
ศู น ย รั บ ข อ ร อ งเรี ย น ตั้ ง อยู ที่ กลุ ม ช ว ย
อํานวยการและสื่อสารองคกร สํานักบริหาร
กลาง สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
เลขที่ 121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุงพญา
ไท เขตราชเทวี กรุ ง เทพ 10400 โดยมี
เจาหนาที่กลุม รับเรื่องราวร องทุกข และมี
หนาที่ดําเนินการ ดังนี้
(1) รั บ แ ละบั นทึ กข อ ร อ งเรี ยนล งใน
แบบฟอรมแจงขอรองเรียน (แบบ รร.
1) ทายระเบียบนี้
(2) พิ จ ารณาจั ด ส ง ข อ ร อ งเรี ย นไปยั ง
ผู บ ริ ห ารและหน ว ยงานในสั ง กั ด
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานที่
เกี่ยวของ
(3) ติดตามความคืบหนาของขอรองเรียนที่
ไ ด รั บ แ ล ะ บั น ทึ ก ทุ ก วั น สิ้ น เ ดื อ น
หลังจากสงเรื่องตอไปยังหนวยงานใน
สั ง กั ด สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
พลังงานที่รับผิดชอบ
(4) รวบรวมรายงานผลการพิ จ ารณาข อ
รองเรียนของหนวยงานในสังกัด พรอม
ทั้ ง จั ด ทํ าสรุ ป เสนอ ต อ กร ะทรว ง
พลั ง งานทราบภายในวั น ที่ 15 ของ
เดือนถัดไป

มิติ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

4.2 ประชาสัมพันธชองทาง
การรับเรื่องรองเรียน/
แจงเบาะแส/ความ
คิดเห็น

5

เกณฑการใหคะแนน
0 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

ไมมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส/
ความคิดเห็น
มีชองทางในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส/ความ
คิดเห็นอยางนอย 1 ชองทาง
มีชองทางในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส/ความ
คิดเห็นอยางนอย 2 ชองทาง
มีชองทางในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส/ความ
คิดเห็นอยางนอย 3 ชองทาง
มีชองทางในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส/ความ
คิดเห็นอยางนอย 4 ชองทาง
มีชองทางในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส/ความ
คิดเห็นอยางนอย 5 ชองทาง
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ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน 5 คะแนน :
มีชองทางรับขอรองเรียน/แจงเบาะแส/ความคิดเห็น จํานวน
8 ชองทาง คือ
(1) ศูนยประสานราชการใสสะอาด สนพ.
http://www.eppo.go.th/index.php/th/corporateeppo/combating-corruption
(2) ศูนยขอมูลขาวสาร สนพ.
http://www.eppo.go.th/index.php/th/corporateeppo/news-center
(3) สายดวนรัฐบาล (GCC หรือ 1111)
(4) กลองรับความคิดเห็น บริเวณชั้น 1 สนพ.
(5) การยื่นหนังสือรองเรียนโดยตรงตอ
ผอ.สนพ.
(6) การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสถึงผูร ับผิดชอบเรื่อง
รองเรียนของ สนพ. duangsuda@eppo.go.th
(7) ศูนยบริการรวมกระทรวงพลังงาน
(8) กองตรวจและประเมินผล (กตป.)

มิติ

ตัวชี้วัด
4.3 การมีระเบียบปฏิบตั ิ
ในการดําเนินการตอเรื่อง
รองเรียน

คาเปาหมาย
5

เกณฑการใหคะแนน
0 คะแนน ไมมีการกําหนดระเบียบในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน
1 คะแนน คณะทํางานมีการกําหนดระเบียบในการดําเนินการตอเรื่อง
รองเรียน
2 คะแนน มีระเบียบการปฏิบตั ิในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน
3 คะแนน มีขั้นตอนการปฏิบัติและระยะเวลาในการดําเนินการตอเรื่อง
รองเรียน
4 คะแนน เผยแพรระเบียบและขั้นตอนการปฏิบตั ิและระยะเวลาใน
การดําเนินการใหหนวยงานภายในและภายนอกทราบ
5 คะแนน มีการรายงานผลการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน
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ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน 5 คะแนน :
1. มีคณะทํางานศูนยประสานราชการใส
สะอาดสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
2. มีหลักเกณฑและแนวทางปฏิบตั ิเกีย่ วกับ
วิธีการและเงื่อนไขการรองเรียน/รองทุกข
กลาวโทษขาราชการ ลูกจางประจํา
พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว
3. มีแผนผังขั้นตอนการจัดการขอรองเรียน
สนพ.
4. มีการเผยแพรหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับวิธีการและเงื่อนไขการรองเรียน/
รองทุกขกลาวโทษขาราชการ ลูกจางประจํา
พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว และ
แผนผังขั้นตอนการจัดการขอรองเรียน
สนพ. ผานทางจดหมายเวียนภายใน สนพ.
ทาง e-mail ภายใน สนพ. ติดบอรด
ประชาสัมพันธภายใน สนพ. และเผยแพร
ผานเวบไซต สนพ. www.eppo.go.th
5. มีการรายงานผลการดําเนินการตอเรื่อง
รองเรียนเสนอผูบริหารทุกเดือน

