3. เสริมสรางระบบราชการที่
รวดเร็ว โปรงใสและเปนธรรม

4

3

2

2. เสริมสรางทัศนคติ คานิยม
มาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม ธรรมาภิบาล และ
วัฒนธรรมการทํางาน

1. เผยแพรประชาสัมพันธ
คานิยมของ สนพ.
และมาตรฐานทาง
คุณธรรม และ
จริยธรรมอยาง
ตอเนื่อง
2. สงเสริมการปลูกจิตสํานึก
ดานคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลของ
บุคลากร สนพ.
1. พัฒนาฝกอบรมให
ความรู แนะนําการ
บริหารงานแบบมุงผล
สัมฤทธิ์ และการ
จัดการภาครัฐแนวใหม

1. การสงเสริมประสิทธิภาพ
1. กําหนดมาตรฐานการ
การดําเนินงานราชการ
ควบคุมภายใน
ใสสะอาดดานการจัดระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง
2. ประเมินการจัดวาง
ระบบการควบคุม
ภายใน
3. การดําเนินงานดานการ
บริหารจัดการความ
เสี่ยงในองคกร

รายละเอียดการ
ดําเนินการ
มึค. 51

เมย.51

พค.51

มิย.51

กค.51

สค.51

กย.51

ผูรับผิดชอบ

1 ต.ค. 50 –
30 ก.ย. 51

1 ต.ค. 50 –
30 ก.ย. 51

1 ต.ค. 50 –
30 ก.ย. 51

กลุมพัฒนา
ระบบบริหาร

กลุมงานการ
เจาหนาที่

กลุมงานชวย
อํานวยการฯ

คณะทํางาน

กพ.51

1 มี.ค. 51 –
30 ก.ย. 51

มค. 51

คณะทํางาน

ธค. 50

1 ต.ค. 50 –
31 ม.ค. 51

พย.50

คณะทํางาน

ตค.50

ระยะเวลา

1 เม.ย. 51 –
30 ก.ย. 51

ระยะเวลา
ดําเนินการ

แผนงานสงเสริมจิตสํานึก “ราชการใสสะอาด”
: เพื่อสงเสริมใหขาราชการและเจาหนาที่ทุกคนของ สนพ. มีจิตสํานึกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม

แผนงาน/กิจกรรม

แผนงานที่ 1
วัตถุประสงค

แผนปฏิบัติการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สนพ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

จํานวนบุคลากรไดเขารับการ
ฝกอบรม

จํานวนหลักสูตร/กิจกรรม

มีการเผยแพรประชาสัมพันธ
คานิยม มาตรฐานคุณธรรม
และจริยธรรมอยางตอเนื่อง

มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและแผนการ
บริหารความเสี่ยง

มีการจัดวางระบบควบคุมภาย
ในเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงคของการ
ควบคุมภายใน
จํานวนครั้งในการประเมิน
ระบบควบคุมภายใน

ตัวชี้วดั ผลการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

1. โครงการกิจกรรม 5 ส.
ในการปรับสภาพแวด
ลอมการทํางาน
2. จัดใหมีกิจกรรมดาน
นันทนาการและ
สวัสดิการตางๆ
- โครงการตรวจ
สุขภาพประจําป
- โครงการออกกําลัง
กาย

5. สรางความใสสะอาดดานสภาพ
แวดลอมทางกายภาพ

3. การจัดการใหสถานที่
ทํางานเปนเขตปลอด
บุหรี่

1. โครงการคัดเลือก
ขาราชการและ
ลูกจางประจําดีเดน
ประจําป
2. ประกาศเกียรติคุณผู
ไดรับการคัดเลือก

4. การยกยอง เชิดชูคนดี

มค.51

กพ.51
มึค. 51

เมย.51

พค.51

มิย.51

กค.51

สค.51

กย.51

ทุกภารกิจ

ผูรับผิดชอบ

1 ต.ค. 50 –
30 ก.ย. 51

1 ต.ค. 50 –
30 ก.ย. 51

1 พ.ย. 50 –
30 ก.ย. 51

กลุมงานการ
เจาหนาที่
กลุมงานชวย
อํานวยการฯ
กลุมงาน
บริหารทั่วไป

กลุมงานชวย
อํานวยการฯ

กลุมงานชวย
อํานวยการฯ

ธค. 50

1 เม.ย. 51 –
31 พ.ค. 51

พย.50

กลุมงานการ
เจาหนาที่

ตค.50

ระยะเวลา

1 มี.ค. 51 –
30 เม.ย. 51

2. ปรับปรุงและพัฒนา
1 ต.ค. 50 –
ระบบสารสนเทศเพื่อ 30 ก.ย. 51
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานของบุคลากรให
รวดเร็ว

รายละเอียดการ
ดําเนินการ

แผนงานสงเสริมจิตสํานึก “ราชการใสสะอาด”
: เพื่อสงเสริมใหขา
 ราชการและเจาหนาที่ทุกคนของ สนพ. มีจิตสํานึกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม

แผนงาน/กิจกรรม

แผนงานที่ 1
วัตถุประสงค

กําหนดสถานที่เปนเขตสูบบุหรี่
และเขตปลอดบุหรี่

ความสําเร็จของการดําเนินงาน

สภาพแวดลอมการทํางานดีขึ้น

จํานวนผูไดรับการยกยอง
ประกาศเกียรติคุณ

จํานวนผูไดรับการเสนอเปน
ขาราชการดีเดนและลูกจาง
ดีเดน

จํานวนระบบงานที่ใช IT
ชวยในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วดั ผลการปฏิบัติงาน

1 ต.ค. 50 –
30 ก.ย. 51

1. มีกระบวนงานดาน
พลังงานทีโ่ ปรงใสและ
นาเชื่อถือ

1. จัดใหมีระบบรายงาน
ผลการปฏิบัติงานที่
เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์
ของงาน

2. การสรางการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการดําเนินงาน
ดานพลังงาน

3. การจัดระบบตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน

1 ต.ค. 50 –
30 ก.ย. 51

1 มี.ค. 51 –
30 ก.ย. 51

ระยะเวลา
ดําเนินการ

1. การจัดสรรเงินรางวัลใหแก
1. กําหนดและประกาศ
ขาราชการและลูกจางประจําให
หลักเกณฑการจัดสรร
มีความชัดเจน โปรงใส และ
เงินรางวัลที่ชัดเจน
ตรวจสอบได
โปรงใสและตรวจสอบได

รายละเอียดการ
ดําเนินการ
ตค.50

พย.50

ธค. 50

มค.51

กพ.51
มึค. 51

เมย.51

ระยะเวลา

แผนปองกันเหตุการณและพฤติกรรมตาง ๆ ที่อาจจะเปนภัยตอการกาวไปสู “ประเทศไทยใสสะอาด”
: เพื่อปลูกฝงใหขา ราชการและเจาหนาที่ของ สนพ. ปฏิบัติงานงานโดยความโปรงใสและเปนธรรม

แผนงาน/กิจกรรม

แผนงานที่ 2
วัตถุประสงค

พค.51

มิย.51

กค.51

สค.51

กย.51

มีกระบวนงาน กิจกรรม และ
ชองทางใหผูมีสวนเกี่ยวของทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และประชาชนมี
สวนรวมในการดําเนินการดาน
พลังงาน

การประกาศหลักเกณฑกาจัดสรร
เงินรางวัลที่ชัดเจนโปรงใสและ
ตรวจสอบได

ตัวชี้วดั ผลการปฏิบัติงาน

สวนติดตาม
รายงานผลการปฏิบัติงานของ
และประเมินผล หนวยงาน/โครงการทีช่ ัดเจน
เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์

ทุกภารกิจ

กลุมงานการ
เจาหนาที่ /
กลุมพัฒนา
ระบบบริหาร

ผูรับผิดชอบ

4. การสรางความโปรงใสในการ
จัดซื้อจัดจาง

1 ต.ค. 50 –
30 ก.ย. 51

1 ต.ค. 50 –
30 ก.ย. 51

2. มีการเปดเผยผลการ
ดําเนินงาน การจัดซื้อ
จัดจาง ผานศูนย
ขอมูลขาวสาร

ระยะเวลา
ดําเนินการ

1. การจัดซื้อจัดจางผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกส
และระบบ GFMIS

รายละเอียดการ
ดําเนินการ
ตค.50

พย.50

ธค. 50

มค.51

กพ.51
มึค. 51

เมย.51

ระยะเวลา

แผนปองกันเหตุการณและพฤติกรรมตาง ๆ ที่อาจจะเปนภัยตอการกาวไปสู “ประเทศไทยใสสะอาด”
: เพื่อปลูกฝงใหขา ราชการและเจาหนาที่ของ สนพ. ปฏิบัติงานงานโดยความโปรงใสและเปนธรรม

แผนงาน/กิจกรรม

แผนงานที่ 2
วัตถุประสงค

พค.51

มิย.51

กค.51

สค.51

กย.51

กลุมงานชวย
อํานวยการฯ

กลุมงานการ
คลัง / สอ.
(งานกองทุน
อนุรักษ ฯ)

ผูรับผิดชอบ

1. จํานวนรายงานผลตามระบบ
E – AUCTION
2. จํานวนการจายตรงเขาบัญชี
เงินฝากธนาคารผูขาย /
คูสัญญาที่ไดรับอนุมัติจาก
กรมบัญชีกลาง
จํานวนรายงานผลการดําเนินการ
จัดซื้อ จัดจาง

ตัวชี้วดั ผลการปฏิบัติงาน

1. จัดระบบการรับและตอบขอ
รองเรียน รองทุกข

มค.51

กพ.51
มึค. 51

เมย.51

พค.51

มิย.51

กค.51

สค.51

กย.51

ผูรับผิดชอบ

กลุมงานชวย
อํานวยการฯ

กลุมงานชวย
อํานวยการฯ

1 ต.ค. 50–
30 ก.ย. 51

1 ต.ค. 50 –
30 ก.ย. 51

4. จัดทําแบบสํารวจ
ความคิดเห็น ของผูม ี
สวนไดสวนเสียของ
สนพ. เกี่ยวกับการ
ทุจริตและ ประพฤติมิ
ชอบในวงราชการ

กลุมงานการ
คลัง/
กลุมงานชวย
อํานวยการฯ

ธค. 50

1 ต.ค. 50 –
30 ก.ย. 51

พย.50

กลุมงานชวย
อํานวยการฯ

ตค.50

ระยะเวลา

1 ต.ค. 50 –
30 ก.ย. 51

ระยะเวลา
ดําเนินการ

3. เปดเผยขอมูลขาวสาร
เพื่อใหประชาชนได
รวมตรวจสอบการ
ดําเนินงานของภาครัฐ

1. จัดใหมีชองทางการรับ
ฟงขอรองเรียนหรือ
แจงเบาะแสการทุจริต
ที่เกี่ยวของกับภารกิจ
ของ สนพ.
2. ตรวจสอบขอมูลและ
รายงานผลการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ของ สนพ. ตอ ปปช.

รายละเอียดการ
ดําเนินการ

แผนจัดการกรณีการทุจริตและคอรรัปชั่นที่เกิดขึน้ แลวหรือที่กําลังเกิดขึ้น
: ปองกันการทุจริตและคอรรัปชั่นภายใน สนพ.

แผนงาน/กิจกรรม

แผนงานที่ 3
วัตถุประสงค

รายงานสรุปผลสํารวจความ
คิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย
เกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชั่น

จํานวนขอมูลขาวสารที่
ประชาชนไดรวมตรวจสอบ

จํานวนครั้งในการรายงาน
ขอมูลตามแบบ ขท.01 และ
ขท.02 ตอ ปปช.

จํานวนชองทางรับฟงขอ
รองเรียนหรือแจงเบาะแสการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วดั ผลการปฏิบัติงาน

2. ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน

5. ใหความรวมมือในการ
ใหขอมูลขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการทุจริตของ
เจาหนาที่อยาง
ตรงไปตรงมา เมื่อมี
การตรวจสอบจาก
หนวยงานภายนอก
6. เผยแพรหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไข
การรองเรียน / รอง
ทุกขตอการดําเนินการ
ของสนพ.ตอประชาชน
1. จัดทํารายงานผล
ความสําเร็จของ
แผนปฏิบัติการและ
ผลสําเร็จโดยรวม

รายละเอียดการ
ดําเนินการ
มค.51

กพ.51
มึค. 51

เมย.51

พค.51

มิย.51

กค.51

สค.51

กย.51

ผูรับผิดชอบ

30 ก.ย. 51

กลุมงานชวย
อํานวยการฯ

กลุมงานชวย
อํานวยการฯ

ธค. 50

1 ต.ค. 50 –
30 ก.ย. 51

พย.50

ทุกภารกิจ

ตค.50

ระยะเวลา

1 ต.ค. 50 –
30 ก.ย. 51

ระยะเวลา
ดําเนินการ

แผนจัดการกรณีการทุจริตและคอรรัปชั่นที่เกิดขึ้นแลวหรือที่กําลังเกิดขึ้น
: ปองกันการทุจริตและคอรรัปชั่นภายใน สนพ.

แผนงาน/กิจกรรม

แผนงานที่ 3
วัตถุประสงค

รายงานผลความสําเร็จของแผน
ปฏิบัติการและผลสําเร็จโดยรวม

จํานวนการเผยแพรหลักเกณฑ

จํานวนครั้งของ สตง. ที่เขา
ตรวจสอบ

ตัวชี้วดั ผลการปฏิบัติงาน

