แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ยุทธศาสตรที่ 1 : ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณภาพ จริยธรรม และสรางวินัยแกทุกภาคสวน
แผนงาน : การสงเสริมจิตสํานึก “ราชการใสสะอาด”
เพื่อสงเสริมใหขาราชการและเจาหนาที่ทกุ คนของ สนพ. มีจิตสํานึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ.
2553
มาตรการ
กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
1. การปลูกจิตสํานึกและ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
คานิยม ในหนวยงาน

1.1 รณรงคสรางจิตสํานึกดานคุณธรรม
จริยธรรม คานิยม โดยเชื่อมโยงหลัก
ธรรมาภิบาล มาเผยแพรประชาสัมพันธ
แกบุคลากรในหนวยงาน
- เผยแพรทาง Website ของ สนพ.
- ทําแผนพับ
- เวียนแจงใหทราบ
1.2 ถวายสัตย 5 ธันวา “ขาราชการที่ดี
ของแผนดิน”
1.3 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมี
ความรู ความเขาใจดานเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล
และหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัด
ใหมีการ ฝกอบรมและสนับสนุน
เจาหนาที่เขารับการอบรม
1.4 การยกยองเชิดชูคนดี และประกาศ
เกียรติคุณผูประพฤติความชอบดวย
ความซื่อสัตย สุจริต

ระยะเวลา
ดําเนินการ

-

จํานวนชองทางในการเผยแพร
3 ชองทาง

3 ชองทาง

-

จํานวนครั้งในการถวายสัตย
5 ธันวา

1 ครั้ง

อส.

จํานวนเจาหนาที่ที่เขารวมการ
ฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล

30 คน

บค./อส.

- จํานวนเจาหนาที่ที่ไดรับการ
คัดเลือก
- ประกาศเกียรติคุณแกเจาหนาที่
ไดรับการคัดเลือก

1 คน

บค./อส.

40,000 บาท

-

1 ครั้ง

ปงบประมาณ
2553

ผูรับผิดชอบ
อส.

ยุทธศาสตรที่ 2 : รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต
แผนงาน : การปองกันเหตุการณและพฤติกรรมตาง ๆ ที่อาจจะเปนภัยตอการกาวไปสู “ประเทศไทยใสสะอาด”
เพื่อปลูกฝงใหขาราชการและเจาหนาที่ของ สนพ. ปฏิบตั ิงานโดยความโปรงใสและเปนธรรม
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
มาตรการ
กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
1. การเสริมสรางการรับรู
การดําเนินการทางวินัย
2. การสงเสริมและสนับสนุน
การมีสวนรวมของภาค
ประชาชนและเจาหนาที่
ของรัฐ

1.1 การเผยแพรประชาสัมพันธระเบียบ
วินัยกรณีเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น
2.1 การจัดระบบรับฟงขอรองเรียน
การแจงเบาะแสการทุจริต
- การจัดชองทางรับขอรองเรียน/
แจงเบาะแส/ความคิดเห็น
. ตูรับขอรองเรียน
. จัดสงขอรองเรียนทางไปรษณีย
. web board ศูนยราชการ
ใสสะอาด
. ศูนยบริการรวม
. ศูนยบริการขอมูลภาครัฐ
เพื่อประชาชน GCC 1111
- ปรับปรุงและเผยแพรหลักเกณฑ
การรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
- จัดทําแบบสอบถามประชาชน/
หนวยงานอื่นและผูมีสวนได
สวนเสียที่กอใหเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบรองทุกข

ระยะเวลา
ดําเนินการ

-

จํานวนชองทางในการเผยแพร
3 ชองทาง

3 ชองทาง

-

จํานวนชองทางรับฟงขอรองเรียน
และรับฟงความคิดเห็น 3 ชองทาง

3 ชองทาง

อส.

-

- มีหลักเกณฑการรับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขทาง web site
- รายงานผลจากแบบสอบถาม
ประชาชน/หนวยงานอื่นและผูมี
สวนไดสวนเสียที่กอใหเกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
รองทุกข

1 หลักเกณฑ

อส.

1 รายงาน

อส.

-

2

ปงบประมาณ
2553
ปงบประมาณ
2553

ผูรับผิดชอบ
บค.

ยุทธศาสตรที่ 2 : รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต
แผนงาน : การปองกันเหตุการณและพฤติกรรมตาง ๆ ที่อาจจะเปนภัยตอการกาวไปสู “ประเทศไทยใสสะอาด”
เพื่อปลูกฝงใหขาราชการและเจาหนาที่ของ สนพ. ปฏิบตั ิงานโดยความโปรงใสและเปนธรรม
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ระยะเวลา
มาตรการ
กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ
ดําเนินการ
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
2.2 การจัดการและแจงผลขอรองเรียน
3. การสงเสริมสิทธิในการรับรู
ถึงขอมูลขาวสาร

3.1 จัดอบรมใหความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎหมายสงเสริมสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนในการ
รับรูขอมูลขาวสาร

-

รอยละของขอรองเรียนที่แจงผล
การดําเนินการแกผูรองเรียน
จํานวนเจาหนาที่ที่เขารวมการอบรม
สิทธิการรับรูขอมูลขาวสาร

30,000

3

100
30

ผูรับผิดชอบ
อส.

ปงบประมาณ
2553

อส.

ยุทธศาสตรที่ 3 : เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต
แผนงาน : การปองกันเหตุการณและพฤติกรรมตาง ๆ ที่อาจจะเปนภัยตอการกาวไปสู “ประเทศไทยใสสะอาด”
เพื่อปลูกฝงใหขาราชการและเจาหนาที่ของ สนพ. ปฏิบตั ิงานโดยความโปรงใสและเปนธรรม
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
มาตรการ
กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
1. การสรางความโปรงใสและ
เปนธรรมในการบริหารงาน
บุคคลภายใตระบบคุณธรรม
2. การบริหารจัดการดานการ
จัดซื้อจัดจางใหโปรงใส
และเปนธรรม

3. การจัดการเพื่อลด
ความเสี่ยงที่จะเกิดการ
ทุจริต
4. การควบคุม ดูแล ใหมีการ
ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม
5. ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน

1.1 ปรับปรุง เผยแพรหลักเกณฑ การ
บริหารงานบุคคลที่โปรงใสและ
เปนธรรม
2.1 การนําระบบการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิคสมาใชในการ
ปฏิบัติงานดานการจัดซื้อ จัดจาง
- การนําระบบ E-Auction
มาใชในการปฏิบัติงานดาน
การเงินการจัดซื้อจัดจาง
3.1 จัดอบรมการเสริมสรางความรู
เกี่ยวกับกฎหมาย การเงิน การ
คลัง และพัสดุภาครัฐ
4.1 จัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของ
สนพ.
5.1 จัดทํารายงานความสําเร็จของ
แผนปฏิบัติการและผลสําเร็จ
โดยรวม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

1 หลักเกณฑ

ปงบประมาณ
2553

บค.

-

จํานวนหลักเกณฑที่เผยแพรให
บุคลากรทราบ

-

จํานวนการจัดซื้อจัดจางทาง
ระบบอิเล็คทรอนิกส

1 ครั้ง

ปงบประมาณ
2553

กค.

30,000

จํานวนเจาหนาที่ที่เขาอบรม

30 คน

ปงบประมาณ
2553

อส.

-

ความสําเร็จในการจัดตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรม สนพ.

รอยละ 100

ปงบประมาณ
2553

บค.

-

รายงานผลความสําเร็จของ
แผนปฏิบัติการและผลสําเร็จ
โดยรวม

1 รายงาน

ปงบประมาณ
2553

อส.

4

ยุทธศาสตรที่ 4 : สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต
แผนงาน : การจัดการกรณีการทุจริตและคอรรัปชั่นที่เกิดขึ้นแลวหรือที่กําลังเกิดขึ้น
วัตถุประสงคเพื่อปองกันการทุจริตและคอรรัปชัน่ ภายใน สนพ.
มาตรการ
1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

2. การสงเสริมประสิทธิภาพ
การดําเนินงานดานการ
จัดระบบการควบคุม
ภายใน

กิจกรรม/โครงการ
1.1 สงขาราชการและเจาหนาที่เขา
รวมประชุม อบรม
และสัมมนาที่เกี่ยวของกับการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ดานทรัพยากรบุคคล
การเงิน และตรวจสอบภายใน
2.1 จัดทํารายงานการควบคุมภายใน
ของหนวยงานเพื่อรายงานตอ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ตัวชี้วัด
เปาหมาย

งบประมาณ
100,000

จํานวนครั้งที่สงขาราชการและ
เจาหนาที่เขารวมประชุม อบรม
และสัมมนา

-

รายงานการควบคุมภายใน
1 ครั้ง/ป

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ

ไมนอยกวา 2 ครั้ง

ปงบประมาณ
2553

ทุกหนวยงาน

1

ปงบประมาณ
2553

กพร. /
ตรวจสอบ
ภายใน

เห็นชอบและอนุมัติใหดําเนินการตามแผน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553

(นายวีระพล จิรประดิษฐกุล)
ผูอาํ นวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
5

