
รายงานผลการปฏิบัตงิานตามแผนการด าเนินงานมาตรการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤตมิิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 

------------------------------------------------ 
 
  ส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน (สนพ.) ได้มีกำรจดัท ำแผนกลยทุธ์ สนพ.        
ใสสะอำด พ.ศ. 2548-2551 เพื่อใช้เป็นกรอบด ำเนินงำนในกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตและ
ประพฤตมิิชอบใน สนพ. ซึง่ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2551 ได้จดัท ำแผนปฏิบตัิกำรในกำรวดัควำมส ำเร็จ
ของกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตและประพฤตมิิชอบขึน้ พร้อมกบัได้
มอบหมำยให้สว่นตำ่ง ๆ ในสงักดัรับไปด ำเนินกำร และบดันีก้ำรด ำเนินกำรตำมแผนฯ ประจ ำปี พ.ศ. 
2551 ได้สิน้สดุลงแล้ว จงึขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน พร้อมทัง้ระบปัุจจยัสนบัสนนุ ปัญหำ อปุสรรค 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงแผนฯ ส ำหรับกรอบแผนกำรด ำเนินงำน สนพ. ใสสะอำด ประจ ำปี       
พ.ศ.2552-2554 ดงันี ้
 
1. ผลการด าเนินงาน 
 

แผนงานที่ 1     แผนงานส่งเสริมจติส านึก “ราชการใสสะอาด” ได้ด าเนินการดังนี ้
 

                            กิจกรรมที่ 1  กำรสง่เสริมประสทิธิภำพกำรด ำเนินงำนรำชกำรใสสะอำด
ด้ำนกำรจดัระบบกำรควบคมุภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง ดงันี ้
 

     1. ก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคมุภำยใน    
สนพ. ได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน

วำ่ด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคมุภำยใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ก ำหนดให้ผู้ รับตรวจรำยงำนตอ่
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผน่ดนิ ผู้ก ำกบัดแูล และคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบักำรควบคมุ
ภำยในอยำ่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ภำยในเก้ำสิบวนันบัจำกวนัสิน้ปีงบประมำณหรือปีปฏิทิน ตำมหนงัสือ
ท่ี พน 0600.2/48 ลงวนัท่ี 5 กมุภำพนัธ์ 2551  

 

   2.  ประเมินกำรจดัวำงระบบกำรควบคมุภำยใน 
    สนพ. ได้ด ำเนินกำรประเมินผลกำรควบคมุภำยในส ำหรับงวด
ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุำคม 2549 ถึงวนัท่ี 30 กนัยำยน 2550 ตำมแนวทำงกำรตดิตำมประเมินผลกำร
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ควบคมุภำยในของคณะกรรมกำรตรวจเงินแผน่ดนิ ตำมหนงัสือท่ี พน 0600.1/3939 ลงวนัท่ี 19 
ธนัวำคม 2550 
                3.  กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงภำยในองค์กร 

- สนพ. มีกำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนบริหำรควำม
เสี่ยงของส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน ซึง่ได้มีกำรก ำหนดองค์ประกอบคณะกรรมกำรและ
คณะท ำงำน โดยแบง่อ ำนำจหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบโดยชดัเจน ตำมส ำเนำค ำสัง่ส ำนกังำนนโยบำย
และแผนพลงังำน ท่ี 38/2551 ลงวนัท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2551 

 
- สนพ.  ได้ด ำเนินกำรจดัท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง และ

วเิครำะห์ควำมเสี่ยงท่ีเกิดขึน้ภำยในองค์กร      
 
   กิจกรรมที่ 2   เสริมสร้ำงทศันคติ คำ่นิยม มำตรฐำนทำงคณุธรรม 
จริยธรรม ธรรมำภิบำล และวฒันธรรมกำรท ำงำน ดงันี ้

1.  เผยแพร่ประชำสมัพนัธ์  คำ่นิยมของ สนพ.  และมำตรฐำนทำง
คณุธรรม และจริยธรรมอย่ำงตอ่เน่ือง ดงันี ้
    1.1  เผยแพร่กำรรำยงำนกำรปฏิบตัิงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำน
ตำมมำตรกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตและประพฤตมิิชอบ ประจ ำปีงบประมำณ 2550 
ให้กบัเจ้ำหน้ำท่ีในสงักดั สนพ. ทรำบผำ่นทำง web site ศนูย์รำชกำรใสสะอำด สนพ. 

1.2  เผยแพร่และรณรงค์เสริมสร้ำงคำ่นิยมสร้ำงสรรค์รำชกำรใส
สะอำดของ สนพ. และกระทรวงพลงังำน 
    1.3  เผยแพร่และรณรงค์เสริมสร้ำงทศันคติ คำ่นิยม มำตรฐำน
ทำงคณุธรรม และจริยธรรม ทำงสื่อตำ่ง ๆ เช่น บอร์ดนิทรรศกำร Intranet E-mail เป็นต้น 
    1.4  สง่เสริมให้มีกำรปลกูฝังวฒันธรรมในกำรท ำงำน โดย
ด ำเนินกำร 2  เร่ือง 
 - จดัสมัมนำ เร่ือง กำรสร้ำงจิตส ำนกึด้ำนกำรอนรัุกษ์
พลงังำน ระหวำ่งวนัท่ี 23-24 สงิหำคม 2551 
 - จดัสมัมนำ เร่ือง  กำรสมัมนำเชิงวชิำกำรเพื่อกำร
พฒันำยทุธศำสตร์พลงังำน ระหวำ่งวนัท่ี 28-30 สงิหำคม 2551 
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2.  สง่เสริมกำรปลกูจิตส ำนกึด้ำนคณุธรรม จริยธรรม และธรรมำภบิำล 
ของบคุลำกร สนพ. ดงันี ้

2.1  เผยแพร่กิจกรรมกำรจดังำนสปัดำห์สง่เสริมศำสนำ และ
จริยธรรมเน่ืองในโอกำสวนัเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่วั ประจ ำปี 2550 
ระหวำ่งวนัท่ี 29 พฤศจิกำยน – 5 ธนัวำคม 2550 
    2.2  จดัพิธีถวำยสตัย์ปฏญิำณเพ่ือเป็นข้ำรำชกำรท่ีดแีละพลงั
ของแผ่นดิน เพื่อปลกูฝังอดุมกำรณ์เพื่อชำต ิ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ซึง่จดัขึน้ในวนัองัคำรท่ี 4 
ธนัวำคม 2550  
    2.3  ร่วมเข้ำเฝำ้ฯ ในงำนพระรำชพิธีเสด็จออกมหำสมำคมรับ
กำรถวำยพระพรชยัมงคล วนัท่ี 5 ธนัวำคม 2550 ณ มขุเด็จพระท่ีนัง่จกัรีมหำปรำสำท 
    2.4  เข้ำร่วมกำรบรรยำยธรรม เร่ือง เรำจะให้อะไรเป็นของขวญั
ปีใหมก่บักระทรวงพลงังำน วนัท่ี 6 ธนัวำคม 2550 ณ กระทรวงพลงังำน 
    2.5  เข้ำร่วมกำรสมัมนำโครงกำรเวทีเครือข่ำยเพื่อเสริมสร้ำง
รำชกำรและประเทศไทยใสสะอำดน้อมเกล้ำฯ ถวำยในหวลง เน่ืองในโอกำสเฉลิมพระชนมพรรษำ 
80 พรรษำ เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวำคม 2550 ณ ศนูย์กำรประชมุแห่งชำตสิริิกิติ ์
    2.6   สง่ข้ำรำชกำรเข้ำร่วมงำนแถลงขำ่วเปิดตวั โครงกำรรณรงค์
ข้ำรำชกำรร่วมมือกนัประพฤติปฏิบตัิตำมค ำถวำยสตัย์ปฏิญำณเพื่อประโยชน์สขุของประชำชน 
เม่ือวนัท่ี 14 มีนำคม 2551 ณ ส ำนกังำน ก.พ. 
    2.7      เข้ำร่วมรับฟังกำรบรรยำยธรรม เร่ือง กำรท ำงำนและกำร
ด ำเนินชีวิตประจ ำวนั  วนัท่ี 7 พฤษภำคม 2551 ณ กระทรวงพลงังำน 
    2.8  เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรปฏิบตัิธรรมบวชเนกขมัมะบำรมี  
ระหวำ่งวนัท่ี 12-14 พฤษภำคม 2551 ณ วดัรำชสิทธำรำมวรวหิำร 
    2.9  เข้ำร่วมโครงกำรเสริมสร้ำงคณุธรรมจริยธรรมข้ำรำชกำร
และเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ ระหวำ่งเดือนมถินุำยน-กรกฎำคม ณ ส ำนกังำน ก.พ. 
    2.10  จดัโครงกำรอบรมจริยธรรม เพื่อเป็นธรรมะทำงใจในกำร
ประพฤตปิฏิบตัิท่ีมุง่เน้นระบบคณุธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำล เร่ือง จริยธรรมในกำรท ำงำน
ให้ประสบควำมส ำเร็จ วนัท่ี 15 สงิหำคม 2551 ณ ห้องประชมุ 3 ชัน้ 2 สนพ. 
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    2.11  สง่เจ้ำหน้ำท่ีเข้ำร่วมงำนเทศน์มหำชำตแิละปฏิบตัิธรรม
เฉลิมพระเกียรติถวำยเป็นพระรำชกศุลแดพ่ระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั เน่ืองในวโรกำสทรงเจริญ
พระชนมพรรษำ 81 พรรษำ ณ หอประชมุพทุธมณฑล       อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม เม่ือวนัท่ี 10 
กนัยำยน 2551 
 

กิจกรรมที่ 3  เสริมสร้ำงระบบรำชกำรท่ีรวดเร็ว โปร่งใสและเป็นธรรม 
1. พฒันำฝึกอบรมให้ควำมรู้ แนะน ำกำรบริหำรงำนแบบมุง่ผลสมัฤทธ์ิ 

และกำรจดักำรภำครัฐแนวใหม ่
-  มีกำรจดัประชมุชีแ้จงกำรด ำเนินกำรบริหำรจดักำรภำครัฐ 

PMQA ปี 2551 เม่ือวนัท่ี 26 มีนำคม 2551 
- มีกำรจดัโครงกำรพฒันำฝึกอบรมให้ควำมรู้ แนะน ำกำร

บริหำรงำนแบบมุง่ผลสมัฤทธ์ิ และกำรจดักำรภำครัฐแนวใหม ่เร่ือง ”กำรจดัท ำแผนปรับปรุงองค์กร
ตำมแนวทำงกำรด ำเนินกำร PMQA ปี 2551”  ณ รอแยลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปำ จงัหวดั
นครนำยก ในวนัท่ี 16 – 18 พฤษภำคม 2551 

 
   2.  ปรับปรุงและพฒันำระบบสำรสนเทศเพื่อเพิ่มประสทิธิภำพ  กำรท ำงำน
ของบคุลำกรให้รวดเร็ว มีกำรน ำระบบ IT   มำใช้ในภำรกิจ สนพ. คือ 
    - สนพ. ได้น ำระบบสำรบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ มำใช้ในงำนสำร
บรรณขององค์กร ท ำให้มีควำมคลอ่งตวัในกำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้ 
  

กิจกรรมที่ 4  กำรยกย่องเชิดชคูนด ี
1. โครงกำรคดัเลือกข้ำรำชกำรและลกูจ้ำงประจ ำท่ีมีผลกำรท ำงำนและ

ควำมประพฤติดีเดน่  เพื่อให้กำรพิจำรณำคดัเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเดน่ประจ ำปีพทุธศกัรำช 
2550  

2.  มีกำรประกำศเกียรติคณุผู้ได้รับกำรคดัเลือกเป็นข้ำรำชกำรดีเดน่
ประจ ำปี 2550 โดยกำรมอบรำงวลัและถ่ำยรูปติดประกำศเพื่อเป็นเกียรติประวตัิ 

 
กิจกรรมที่ 5      สร้ำงควำมใสสะอำดด้ำนสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ 
1.  โครงกำรกิจกรรม 5 ส. ในกำรปรับสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน ได้มี

กำรจดัตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำรกิจกรรม 5 ส  เม่ือวนัท่ี 14 มกรำคม 2551 
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2. กิจกรรมด้ำนนนัทนำกำรและสวสัดิกำรตำ่ง ๆ 
 - โครงกำรตรวจสขุภำพประจ ำปี  
 - โครงกำรออกก ำลงักำย  

3. กำรจดักำรให้สถำนท่ีท ำงำนเป็นเขตปลอดบหุร่ี โดยได้จดั
สถำนท่ีไว้ส ำหรับข้ำรำชกำร พนกังำนรำชกำร ในสงักดั สนพ. และผู้มำตดิตอ่ เพื่อเป็นสดัสว่นซึง่
จะไมก่่อให้เกิดมลภำวะเป็นพิษ 
 

แผนงานที่ 2 แผนป้องกันเหตุการณ์และพฤตกิรรมต่าง ๆ ที่อาจจะเป็นภยัต่อการ
ก้าวไปสู่ “ประเทศไทยใสสะอาด”  

 
กิจกรรมที่ 1    กำรจดัสรรเงินรำงวลัให้แก่ข้ำรำชกำรและลกูจ้ำงประจ ำ

ให้มีควำมชดัเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
1. ก ำหนดและประกำศหลกัเกณฑ์กำรจดัสรรเงินรำงวลัท่ีชดัเจนโปร่งใส 

และตรวจสอบได้    
สนพ. ได้มีกำรจดัตัง้คณะท ำงำนจดัสรรเงินรำงวลัประจ ำปีงบประมำณ 

2550 และได้ด ำเนินกำรประกำศหลกัเกณฑ์และวิธีกำรจดัสรรเงินรำงวลัประจ ำปีงบประมำณ 2550  
 

กิจกรรมที่ 2    กำรเสริมสร้ำงกำรมีสว่นร่วมของประชำชนในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนพลงังำน 

1.  กำรจดัตัง้กองทนุพฒันำชมุชนพืน้ท่ีรอบโรงไฟฟำ้ขึน้ในจงัหวดัท่ีมี
โรงไฟฟำ้ท่ีมีสญัญำซือ้ขำยไฟฟำ้กบักำรไฟฟำ้ตัง้แต ่ 6 เมกะวตัต์ขึน้ไป ซึง่ผำ่นกระบวนกำรรับฟัง
ควำมเห็นจำกผู้แทนภำครัฐ ผู้แทนโรงไฟฟำ้ และผู้แทน ประชำชนท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีรอบโรงไฟฟำ้ 

2. กำรสรรหำคณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำน  ก ำหนดให้มีกำร 
ตัง้คณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรก ำกบั กิจกำรพลงังำนจำกบคุคลภำยนอกมำเป็นคณะกรรมกำร
ในกำรสรรหำ  เพื่อท ำหน้ำท่ีคดัเลือกบคุคลท่ีสมควรได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรก ำกบักิจกำร
พลงังำน 
 

   กิจกรรมที่ 3    กำรจดัระบบตรวจสอบผลกำรปฏิบตัิงำน 
   สนพ. มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบตังิำนท่ีเช่ือมโยงกบัผลสมัฤทธ์ิของงำน 
 
 
 
 



 6 

   กิจกรรมที่ 4    กำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรจดัซือ้จดัจ้ำง 
1.  สนพ. มกีำรจดัซือ้จดัจ้ำงผ่ำนระบบอิเลก็ทรอนิกส์และระบบ GFMIS   
2. มีกำรเปิดเผยผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงของ สนพ. เผยแพร่ผำ่น

ศนูย์ข้อมลูข่ำวสำร (www.eppolib.net) อยำ่งตอ่เน่ือง 
 

แผนงานที่ 3   แผนจัดการกรณีการทุจริตและคอร์รัปช่ันที่เกิดขึน้แล้วหรือที่ก าลัง 
เกิดขึน้ 
 
กิจกรรมที่ 1 จดัระบบกำรรับและตอบข้อร้องเรียน ร้องทกุข์ 
1. จดัให้มีช่องทำงกำรรับฟังข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแส 

กำรทจุริตท่ีเก่ียวข้องกบัภำรกิจของ สนพ. ผำ่นทำง 
www.eppo.go.th (สนพ.  ใสสะอำด)  www.eppo l ib .ne t  (ศูน ย์ ข้อมูลข่ำวสำร)  
www.eppo.go.th/admin/service/eservice.html (ศนูย์บริกำรร่วม) และกลอ่งรับฟังควำมคิดเห็น 
ปรำกฎวำ่ สนพ. ไมมี่ข้อร้องเรียนในเร่ืองตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั สนพ.  

2.  ตรวจสอบข้อมลูและรำยงำนผลกำรทจุริตและประพฤตมิิชอบของ 
สนพ. ตอ่ ปปช. ซึง่ได้มีกำรรำยงำนข้อมลูตำมแบบ ขท.01 และ ขท.02 ตอ่ ปปช. จ ำนวน 3 ครัง้ 
คือ เมษำยน กรกฎำคม และกนัยำยน 2551 

3. เปิดเผยข้อมลูข่ำวสำรเพื่อให้ประชำชนได้ร่วมตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนของภำครัฐ ปรำกฎวำ่ ไมมี่ประชำชนเข้ำมำตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของ สนพ. 

4.  จดัท ำแบบสอบถำมเชิงรุกเก่ียวกบักำรทจุริตเป็นประจ ำปี และสรุป
ข้อคิดเห็นจำกแบบสอบถำม ซึง่ สนพ. ได้จดัสง่แบบสอบถำมให้กบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี จ ำนวน   
100 รำย ผลปรำกฏว่ำ ไม่พบพฤตกิรรมท่ีแสดงสอ่ไปในทำงทจุริต หรือแสวงหำผลประโยชน์    
สว่นตนและพวกพ้อง 
   5.  ให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมลูข้อเท็จจริงเก่ียวกบักำรทจุริตของ
เจ้ำหน้ำท่ีอยำ่งตรงไปตรงมำ เม่ือมีกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนภำยนอก  

6. สนพ. ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่หลกัเกณฑ์วิธีกำรและเง่ือนไขกำร
ร้องเรียน/ร้องทกุข์ตอ่กำรด ำเนินกำรของ สนพ. ตอ่ประชำชน  
 
 
 

http://www.eppo.go.th/
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   กิจกรรมที่ 2 ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนตำมแผน 
   สนพ. ได้มีกำรจดัท ำรำยงำนผลส ำเร็จและแผนปฏิบตัิกำรด ำเนินงำน
ตำมมำตรกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตและประพฤตมิิชอบ ประจ ำปีงบประมำณ 2551 
โดยได้มีกำรปฏิบตัิตำมแผนกำรด ำเนินงำนตำมตวัชีว้ดั จ ำนวน 3 ครัง้ คือ 6 เดือน  9 เดือน และ 
12 เดือน 
 

2.  ปัจจัยสนับสนุน 
 

  ในกำรด ำเนินกิจกรรมตำ่ง ๆ ตำมแผนปฏิบตัิกำรฯ มีปัจจยัในกำรสนบัสนนุและ
ผลกัดนัในกำรด ำเนินกำรประสบควำมส ำเร็จ ดงันี ้
 

  1)  ตวัชีว้ดันีเ้ป็นตวัชีว้ดัตำมค ำรับรองฯ ของหน่วยงำน จงึถือเป็นนโยบำยส ำคญั 
ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำท่ีจงึให้ควำมส ำคญัในกำรด ำเนินงำน 
  2)  กำรท่ีมีหน่วยตรวจสอบภำยใน  เป็นกำรสร้ำงระบบกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำร
ทจุริตและประพฤตมิิชอบได้ในระดบัหนึง่ 
  3)  สนพ. มีกำรสร้ำงกลไกของข้อมลูข่ำวสำรให้เกิดควำมโปร่งใส โดยมีกำรจดัตัง้
ศนูย์ประสำนรำชกำรใสสะอำด  และศนูย์ข้อมลูข่ำวสำร สนพ.  
  4)  มีกำรเผยแพร่ข้อมลูทำง Web site และ Intranet ของ สนพ. 
 

3.  ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 

  สนพ. เป็นหน่วยงำนขนำดเลก็ มีบคุลำกรจ ำกดั ไม่สำมำรถจดัตัง้ศนูย์และจดัให้มี
เจ้ำหน้ำท่ีปฏบิตัิภำรกิจของศนูย์โดยเฉพำะ ในกำรปฏิบตัิงำนต้องใช้กำรท ำงำนในรูปคณะท ำงำน
และประสำนกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจประจ ำ ท ำให้กำรปฏิบตัิงำนของศนูย์ฯ ไมส่ำมำรถด ำเนินกำร
ในเชิงรุกได้ 
 

4.  ข้อเสนอแนะ 
 

  1)  พฒันำศกัยภำพและปลกูฝังข้ำรำชกำรให้มีคณุธรรม จริยธรรม ไมก่ระท ำกำร
ทจุริตประพฤติมิชอบ ให้เป็นรูปธรรมมำกขึน้ 
  2)  พฒันำระบบประเมินผลกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในระดบับคุคล โดยน ำผล
กำรประเมนิมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ 
  3)  เปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีสว่นร่วมในกำรเข้ำถึงอ ำนำจกำรตดัสนิใจ โดย
ให้ประชำชนมีสว่นร่วมในกำรตรวจสอบในทกุขัน้ตอน อยำ่งโปร่งใส สมเหตสุมผล 
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