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ส่ วนที่ 1
บทนำ
ประเทศไทยในช่วง 40 ปี ที่ผา่ นมา ก่อนประสบปั ญหาวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 มีการเจริ ญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ ว จนหลายคนคิดว่าประเทศไทยกาลังพ้นจากประเทศกาลังพัฒนาเป็ น
ประเทศที่พฒั นาแล้ว นับแต่ประเทศประสบภาวะวิกฤตเป็ นต้นมา จึงเป็ นที่ประจักษ์กนั ว่า โดยข้อเท็จจริ งสังคมไทย
ยังอ่อนด้อยในเกือบทุกเรื่ อง ทั้งทางด้านการบริ หาร เทคโนโลยี ตลอดจนด้านศีลธรรมที่เคยเป็ นจุดแข็งของ
สังคม โดยเฉพาะอย่างปัญหาการทุจริ ตประพฤติมิชอบในวงราชการ
รัฐบาลเองก็ตระหนักถึงความรุ นแรงของปั ญหาดังกล่าว โดยแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนที่จะ
ขจัดและป้องกันปั ญหานี้ ดว้ ยการประกาศเป็ นนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2540 ในอันที่จะ
ป้ องกันการทุจริ ตและประพฤติมิชอบในวงราชการ เสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ ปฏิรูประบบ
บริ หารราชการโดยปรับปรุ งคุณภาพข้าราชการในการทางานโดยเน้นผลงาน การมีคุณภาพ ความซื่อสัตย์สุจริ ต
การมีจิตสานึ กในการให้บริ การประชาชน กระนั้นก็ตาม ปั ญหาการทุจริ ตประพฤติมิชอบยังไม่บรรเทาลง
เท่าที่ ควร เนื่ องจากยังไม่มีแผนปฏิ บตั ิการระดับชาติ และระดับปฏิบตั ิการที่ ชัดเจน มี ประสิ ทธิ ภาพและ
สามารถนาไปใช้ปฏิบตั ิ
ประเทศไทยได้แสดงเจตจานงอันแน่ วแน่ ในการแก้ไขปั ญหาทุจริ ตประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่ อง
ในทุกรัฐบาลเจตจานงดังกล่าวชัดเจนยิ่งขึ้น นับแต่หลังจากประเทศประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ เป็ นต้น
มา ดังจะเห็นได้จากมาตรการและการดาเนิ นการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวหลายมาตรการในช่วงที่ผ่าน
มา ซึ่ งส่ วนหนึ่ งของมาตรการดังกล่าว ก็คือ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2543 มีมติให้หน่ วยงาน
ของรัฐจัดทาและประกาศใช้แผนปฏิบตั ิการสร้างราชการใสสะอาด พร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานราชการใส
สะอาดและจัดทาแผนกลยุทธ์หน่วยงานใสสะอาด

วัตถุประสงค์ ของกำรสร้ ำงรำชกำรใสสะอำด
1. เพื่อป้องกัน ปราบปราม บาบัด แก้ไข ปั ญหาการทุจริ ตและประพฤติมิชอบให้บรรเทาและหมด
ไปจากสังคมไทย โดยเริ่ มที่ภาคราชการ
2. เพื่อเสริ มสร้างความโปร่ งใสในงานบริ หาร คุณธรรมของผูใ้ ห้บริ การ อันเป็ นพื้นฐานสาคัญที่
ผลักดันการเสริ มสร้ างประสิ ทธิ ภาพงานบริ การของหน่วยงาน ที่สนองต่อความต้องการของประชาชนและ
เกิดผลดีหรื อไม่ก่อผลเสี ยต่อสังคมโดยรวม
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แนวคิดกำรสร้ ำงรำชกำรใสสะอำด
แนวคิดการสร้างราชการใสสะอาด ภายใต้แผนกลยุทธ์การสร้างราชการใสสะอาด ประกอบด้วย
1. การใช้พ ลัง ส่ ว นดี ข องมนุ ษ ย์ สร้ า งความใสสะอาด (Transparency) ในองค์ก รและสั ง คม
เสริ มสร้างประสิ ทธิภาพในองค์การ ควบคู่กบั การชะล้างความไม่โปร่ งใส การทุจริ ตประพฤติมิ
ชอบ
2. การใช้พลังสังคมควบคุมพฤติกรรมและวัฒนธรรมที่ไม่ดีขององค์กร และผลักดันพฤติกรรมไปสู่
ความซื่อสัตย์ ความโปร่ งใส และความรับผิดชอบ (Accountability)
3. การใช้วิธีการมีส่วนร่ วม (Participatory approach) สร้างความใสสะอาด อันเป็ นหน้าที่ร่วมกัน
ของทุกฝ่ ายในสังคม ภาครัฐ ภาคธุ รกิ จ เอกชน ภาคประชาชน ของทุกคนในองค์กร ทั้งใน
ระดับบริ ห าร ระดับ ปฏิ บตั ิ ผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย (stakeholders) ลูกค้า/ ผูบ้ ริ การ ผูไ้ ด้รับ
ผลกระทบจากการบริ การ และการปฏิบตั ิงานขององค์กรนั้น

คุณลักษณะของรำชกำรใสสะอำด
“รำชกำรใสสะอำด” หมำยถึง กำรที่หน่ วยงำน ได้ แก่ ส่ วนรำชกำร จังหวัด และหน่ วยงำนของรัฐ มี
กลไกและกระบวนกำรบริหำรงำนและกำรให้ บริกำรที่โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ปลอดจำกกำรทุจริตประพฤติมิ
ชอบ มีข้ำรำชกำรและเจ้ ำหน้ ำที่ที่มีคุณธรรม ซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต มีทักษะ สมรรถนะ ในกำรประกอบกิจกำร
งำนอย่ ำงถูกต้ องและเป็ นธรรม รับผิดชอบต่ อกำรกระทำของตนเอง

ราชการใสสะอาด = ความโปร่ งใส (Transparency) + ความรับผิดชอบ (Accountability)

ดังนั้น รำชกำรใสสะอำดประกอบด้ วยคุณลักษณะ คือ
1) มีกรอบอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบชัดเจน ตรวจสอบได้ และมีการถ่วงดุลอานาจการใช้
ดุลยพินิจ
2) มีระบบบริ หารงานและการให้บริ การที่ชดั เจนและโปร่ งใส
3) เจ้า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานยึ ด มั่น ในค่ า นิ ย มการสร้ า งสรรค์ มี จิ ต ให้ บ ริ การ และค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของส่ วนรวม
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 ค่ ำนิยมสร้ ำงสรรค์
- กล้ายืนหยัดทาในสิ่ งที่ถูกต้อง
- ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ
- โปร่ งใส ตรวจสอบได้
- ไม่เลือกปฏิบตั ิ
- มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

มำตรกำรสร้ ำงรำชกำรใสสะอำด
การสร้างราชการใสสะอาดประกอบด้วยมาตรการหลัก 3 ประการ คือ
1. การส่ งเสริ มสานึกราชการใสสะอาด
2. การป้องกันเหตุการณ์และพฤติกรรมต่างๆที่อาจเป็ นภัยต่อการนาไปสู่ ประเทศไทยใสสะอาด
3. การจัดการกรณี ทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ ที่เกิดขึ้นแล้วหรื อกาลังเกิดขึ้น
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ส่ วนที่ 2
กรอบแนวคิด กำรดำเนินงำนของศูนย์ ประสำนรำชกำรใสสะอำดสำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน

กรอบแนวคิด
การทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น เป็ นผลจากการที่ ห น่ วยงานของรั ฐหรื อเจ้าหน้าที่ ของรั ฐมี อานาจบังคับใช้
กฎหมาย หรื อกฎระเบียบแบบเบ็ดเสร็ จ มีกรอบความรับผิดชอบไม่ชดั เจน และขาดระบบการทางานที่โปร่ งใส
การสร้างราชการใสสะอาดที่บงั เกิดผลจึงต้องจากัดโอกาสของการทุจริ ต โดยการลดแรงจูงใจของเจ้าหน้าที่
ของรัฐและภาคเอกชนในการทุจริ ต การสร้างกระแสสังคม และสถาบันที่เข้มแข็งในการป้องกันและต่อต้าน
การคอร์รัปชัน่
ดังนั้นการสร้างราชการใสสะอาด คือการทาให้ภาครัฐเป็ นองค์กรที่โปร่ งใส มีความรับผิดชอบ ปลอด
จากการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ โดยต้องอาศัยความร่ วมมือกันทุกอณูที่ประกอบเป็ นภาครัฐ

หลักกำรจัดทำแผนกลยุทธ์
แผนกลยุท ธ์ ส านั ก งานนโยบายและแผนพลัง งานใสสะอาดมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ แผนงานของ
หน่ วยงาน โดยเป็ นพื้นฐานจาเป็ นที่เอื้อให้การปฏิบตั ิงานตามแผนงานบรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล ในแนวทางที่สอดคล้องกับพันธกิจหลัก (Mission) ของหน่วยงาน เป้าหมายที่คาดหวัง (expected
goal) วาระแห่งชาติ ตลอดจนลักษณะและธรรมชาติของงาน วัฒนธรรมขององค์กร

แบบแผนกำรบริหำรรำชกำรทีม่ ่ ุงให้ เกิดประโยชน์ สุขแก่ ประชำชน
ประเทศไทยภายใต้การบริ หารของรัฐบาลทุกรัฐบาลได้แสดงเจตจานงอันแน่ วแน่ ต่อการแก้ปัญหา
ทุจริ ตประพฤติมิชอบ จึงได้จดั ทามาตรการที่จะป้องกัน ปราบปราม ปัญหาดังกล่าว ดังนี้
1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 เรื่ องแผนปฏิรูประบบบริ หารภาครัฐกาหนดให้การ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิ ยมเป็ นแผนหนึ่ ง มีวตั ถุประสงค์ในการรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐประพฤติและ
ปฏิบตั ิงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนและลดการทุจริ ตประพฤติมิชอบ
2. มติ ก.พ. เรื่ องค่านิ ยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ 1) กล้ายืนหยัดทาในสิ่ งที่ถูกต้อง 2)
ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ 3) โปร่ งใส ตรวจสอบได้ 4) ไม่เลือกปฏิบตั ิ 5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
3. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2542 เรื่ องระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริ หารกิ จการบ้านเมืองและสังคมที่ ดี ประกอบด้วย : หลักนิ ติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่ งใส
4

หลักความมีส่วนร่ วมหลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่า ต่อมาถูกแทนที่โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิ จการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่ งออกตามมาตรา 3/1 แห่ งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
มาตรา 3/1 แห่ งพระราชบัญญัติระเบี ยบบริ หารราชการแผ่นดิ น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 “การบริ หารราชการ...ต้อง
เป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิ ทธิ ภาพ ความคุม้ ค่าใน
เชิ งภารกิจ แห่ ง รัฐ การลดขั้น ตอนการปฏิบ ตั ิง าน การลดภารกิจ และยุบ เลิก หน่ ว ยงานที ่ไ ม่จาเป็ น การ
กระจายภารกิ จและทรั พยากรให้แก่ทอ้ งถิ่ น การกระจายอานาจตัดสิ นใจ การอานวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้โดยมีผรู ้ ับผิดชอบต่อผลของงาน”

4. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2543 เรื่ องแผนปฏิบตั ิการสร้างราชการใสสะอาด และ
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2546 เรื่ องยุทธศาสตร์การส่ งเสริ มการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์วฒั นธรรม และค่านิยม
ของระบบราชการ (พ.ศ. 2546 – 2550)

กระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่ ำนิยม
ของระบบรำชกำรทีพ่ งึ ประสงค์
I AM READY
ทางานอย่างมีศกั ดิ์ศรี
Integrity
ขยันตั้งใจทางาน
Activeness
มีศีลธรรม คุณธรรม
Morality
รู ้ทนั โลกปรับตัวทันโลกตรงกับสังคม
Relevancy
มุ่งเน้นประสิ ทธิภาพ
Efficiency
รับผิดชอบต่อผลงานต่อสังคม
Accountability
มีใจและการกระทาที่เป็ นประชาธิปไตย Democracy
มีส่วนร่ วม โปร่ งใส
มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน
Yield
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มำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรมของสำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้กาหนดกฎเกณฑ์สาคัญใหม่ ๆ ที่จะส่ งเสริ ม
และคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการปกครอง และตรวจสอบการใช้
อานาจรั ฐ เพิ่ ม ขึ้ น โดยในหมวด 5 แนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ งรั ฐ มาตรา 77 บัญ ญัติ ว่า รั ฐ ต้องจัด ให้มี
แผนพัฒนาการเมือง จัดทามาตรฐานทางคุณธรรมและจริ ยธรรมของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองข้าราชการ
และพนักงานหรื อลูกจ้างอื่นของรัฐ เพื่อป้องกันการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ และเสริ มสร้างประสิ ทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่
บทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็ นว่าผูท้ ี่ เป็ นเจ้าหน้าที่ ของรั ฐทุ กประเภท และทุ กหน่ วยงาน
จะต้องจัดทามาตรฐานทางคุณธรรมและจริ ยธรรมเพื่อใช้ยึดถือเป็ นข้อพึงประพฤติปฏิบตั ิในองค์กรของตน
โดยทัว่ ถึงต่อไป และเพื่อให้การจัดทามาตรฐานทางคุณธรรมและจริ ยธรรมของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ของรั ฐเป็ นไปโดยมี ประสิ ทธิ ภาพครอบคลุมทุ ก สาขาวิชาชี พ และส่ วนราชการสมตามเจตนารมณ์ ของ
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทยและสอดคล้องกับแผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและคานิ ยม ตามแผน
ปฏิรูประบบบริ หารภาครัฐ ที่คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุ มเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 เห็ นชอบให้ใช้เป็ น
กรอบการปฏิรูปเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบบริ หารภาครัฐไปสู่ “ รู ปแบบการบริ หารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ” ซึ่ง
แผนดังกล่าวกาหนดให้หน่ วยงานภาครัฐ จัดทาคานิ ยมสร้างสรรค์และจรรยาบรรณเจ้าหน้าที่ของรัฐอยูใ่ น
แผนด้วย ก.พ. จึงมีมติ
1. มอบหมายให้กระทรวงแต่ละกระทรวงเป็ นศูนย์กลางในการจัดทามาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริ ยธรรมของส่ วนราชการในสังกัดและรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือและประพฤติปฏิบตั ิตามแนวทาง
มาตรฐานทางคุณ ธรรมและจริ ยธรรมนั้นๆ โดยมีระบบกลไกยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผูก้ ระทาความดีและ
ลงโทษผูล้ ะเมิดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานดังกล่าว และ
2. ให้ น าค่ านิ ย มสร้ างสรรค์ 5 ประการ ซึ่ งคณะกรรมการปฏิ รู ป ระบบราชการมอบหมายให้
คณะอนุ กรรมการปรับปรุ งวัฒนธรรมและค่านิ ยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐกาหนดขึ้น ได้แก่ กล้ายืนหยัดทาใน
สิ่ งที่ ถูกต้อง ซื่ อสัตย์และมี ความรั บผิดชอบ โปร่ งใสไม่เลื อกปฏิ บตั ิ และมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน มาเป็ น
แนวทางสาคัญในการจัดทามาตรฐานทางคุณธรรมและจริ ยธรรมของส่ วนราชการ
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สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน จึงกาหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริ ยธรรมของสานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน พ.ศ. 2545 ขึ้น เพื่อเป็ นการปลูกจิตสานึ กข้าราชการและลูกจ้างของ สนพ. ในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ให้มีประสิ ทธิ ภาพ รักษามาตรฐานแห่ งความดีงาม ดารงไว้ซ่ ึ งศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ สร้างความ
เลื่อมใส ศรัทธา และได้รับความเชื่อถือยกย่องจากบุคคลทัว่ ไปไว้ ดังนี้
1. พึงรักษาชื่อเสี ยง เกียรติภูมิ และภาพลักษณ์ขององค์กร โดยไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นที่เสื่ อมเสี ย
ต่อองค์กร
2. พึงรักษาความสัจ มีความจริ งใจต่อตนเองที่จะประพฤติปฏิบตั ิแต่สิ่งที่เป็ นประโยชน์ และเป็ น
ธรรมต่อส่ วนรวม
3. พึ ง มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ และตั้ง ใจปฏิ บ ั ติ ง านในหน้ าที่ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จริ ต อย่ า งเต็ ม
ความสามารถ
4. พึงศึกษา พัฒนา ปรับปรุ งตนเอง และองค์กร โดยคานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและให้
เกิดประโยชน์สูงสุ ด
5. พึงมีจิตสานึ กในการบริ การ โดยยึดหลักรวดเร็ ว ถูกต้อง มีน้ าใจ กิริยาวาจาสุ ภาพ และมีมนุ ษย์
สัมพันธ์
6. พึงกล้ากระทาในสิ่ งที่ถูกต้อง ยึดหลักความโปร่ งใส และตรวจสอบได้
7. พึงรักษาความสามัคคี โดยละเว้นความชัว่ ความทุจริ ต และสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน
เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

กำรจัดตั้งศูนย์ ประสำนรำชกำรใสสะอำดสำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน
สื บเนื่ องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2543 เห็นชอบแผนปฏิบตั ิการสร้างราชการใสสะอาด
กาหนดให้กระทรวง ทบวง กรม หน่ วยงานของรัฐจัดทาและประกาศใช้แผนปฏิบตั ิการสร้างราชการใส
สะอาดในปี 2544 พร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาด และจัดทาแผนกลยุทธ์หน่ วยงานใสสะอาด
แล้วรายงานผลดาเนินการพร้อมปัญหาและอุปสรรคต่อคณะรัฐมนตรี เป็ นรายปี เพื่อเสนอรัฐสภาต่อไป
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สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้ดาเนินการ โดยได้มีคาสัง่ สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่ งชาติ ที่ 63/2544 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2544 จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดสานักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลัง งานแห่ งชาติ ขึ้น โดยมีรองเลขาธิ การคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ งชาติ
เป็ นผูอ้ านวยการศูนย์ฯ เลขานุ การกรม และผูอ้ านวยการกองเป็ นคณะทางาน วัตถุประสงค์เพื่อจัดทาแผน
กลยุทธ์ “หน่ วยงานใสสะอาด” ของ สนพ. จัดทาดัชนี ช้ ีวดั ประสิ ทธิ ภาพและความโปร่ งใส ประสานการ
ทางานกับสานักงาน ก.พ. หน่ วยงานกลางอื่น ตลอดจนส่ วนราชการและหน่ วยงานต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องใน
สนพ. กากับติดตามเพื่อให้แผนและมาตรการสร้างราชการใสสะอาดบรรลุผลตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง
จัดทารายงานผลการดาเนิ นการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่ อง แผนปฏิบตั ิ การสร้างราชการใสสะอาดในรอบปี
ไปยังสานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 30 ตุลาคม ของทุกปี
ต่อมาเมื่อมีการปฏิรูประบบราชการในปี 2545 สานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ งชาติ
ได้เปลี่ ยนชื่ อเป็ น “ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน” สั งกัดกระทรวงพลังงาน ท าให้ โครงสร้ างของ
หน่วยงานเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น สนพ. จึงได้ยกเลิกคาสั่งสานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ งชาติ ที่
63/2544 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2544 และได้ออกคาสัง่ สานักงานนโยบายและแผนพลังงานที่ 95/2546 ลงวันที่
5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 เพื่อจัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
เพื่อทาหน้าที่แทนศูนย์ฯ เดิม
และในปี 2548 เพื่อให้การบริ หารจัดการของศูนย์ฯ มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น และให้ทุกส่ วนราชการ
ภายใน สนพ. มีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงาน สนพ. จึงได้ปรับปรุ งองค์ประกอบของศูนย์ราชการใสสะอาด
สนพ. ใหม่อีกครั้ง ตามคาสัง่ สานักงานนโยบายและแผนพลังงานที่ 36 / 2548 ลงวันที่ 11 เมษายน 2548
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ส่ วนที่ 3
แผนกลยุทธ์ สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำนใสสะอำด
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้จดั ทาแผนกลยุทธ์สานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน ปี พ.ศ. 2548 – 2551 โดยได้กาหนดเนื้ อหา รายละเอียดของแผนให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานที่สานักงาน ก.พ. กาหนด เสนอผูอ้ านวยการสานักงานนโยบายและแผนพลังงานให้ความเห็นชอบ
แผนกลยุทธ์สานักงานนโยบายและแผนพลังงานใสสะอาด และกาหนดให้เป็ นนโยบายสาคัญของ สนพ.
เพื่อให้ทุกหน่ วยงานดาเนิ นการตามแผนกลยุทธ์สานักงานนโยบายและแผนพลังงานใสสะอาด สนับสนุ น
และให้ความร่ วมมือในการดาเนินการให้สามารถบรรลุผลอย่างจริ งจัง
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องค์ ประกอบของแผนกลยุทธ์ สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน พ.ศ. 2548 - 2551

วิสัยทัศน์ สนพ.
สานักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็ นองค์กรหลักในการบริ หารจัดการนโยบายและ
แผนพลังงานของประเทศ ที่ต้ งั มัน่ ในหลักการคานึ งถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่ งแวดล้อม มีการดาเนิ นการที่โปร่ งใสเน้นการมีส่วนร่ วมเป็ นเครื อข่าย และเป็ นองค์กร
เรี ยนรู ้ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและสากล
พันธกิจ
สานักงานนโยบายและแผนพลังงานประสานงานในการนานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ ติดตาม
ประเมินผล และเสริ มสร้างความร่ วมมือกับนานาชาติในด้านการจัดการ พัฒนา ส่งเสริ ม
การอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
เป้ำประสงค์
1. เพื่อให้ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอมัน่ คงทัว่ ถึงในระดับราคาที่เหมาะสม
2. เพื่อให้ประเทศไทยมีการใช้และอนุรักษ์พลังงานอย่างรู ้ค่า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน
3. เพื่อให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่ยงั่ ยืน

มติ ครม. เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2547
เห็นชอบแผนปฏิบตั ิการ
เบื ้องต้ นในการป้องกันและ
ปราบปรามกากรทุจริตในวง
ราชการ

แผนกลยุทธ์ สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (พ.ศ. 2548 – 2551)
1. แผนส่งเสริ มจิตสานึก “ราชการใสสะอาด”
2. แผนการป้องกันเหตุการณ์และพฤติกรรมต่างๆ ที่อาจเป็ นภัยต่อการก้าวไปสู่
“ประเทศไทยใสสะอาด”
3. แผนการจัดการกรณี ทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ ที่เกิดขึ้นแล้ว หรื อที่กาลังเกิดขึ้น

พระราชกฤษฎีกาว่าหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

มติ ครม. เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2543
เห็นชอบแผนปฏิบตั ิการสร้ าง
ราชการใสสะอาด กาหนดให้
กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงาน
ของรัฐ จัดทาแผนกลยุทธ์
หน่วยงานใสสะอาด และ
รายงานผลเป็ นรายปี
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กรอบกลยุทธ์

กลยุทธ์ สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำนใสสะอำด
ประกอบด้วย
1. แผนส่ งเสริ มจิตสานึก “ราชการใสสะอาด”
2. แผนป้องกันเหตุการณ์และพฤติกรรมต่างๆ ที่อาจจะเป็ น
ภัยต่อการก้าวไปสู่ “ประเทศไทยใสสะอาด”
3. แผนจัดการกรณี การทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ที่เกิดขึ้นแล้ว หรื อ
ที่กาลังเกิดขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริ มให้ขา้ ราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนของ
สนพ. มีจิตสานึกเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรม
2. เพื่อส่ งเสริ มระบบงานของ สนพ. ให้มีประสิ ทธิภาพ
โปร่ งใส และเป็ นธรรม
3. เพื่อป้องกัน ปราบปราม แก้ไขปัญหาทุจริ ต
และประพฤติมิชอบใน สนพ.

เป้ำหมำย
1. สนพ. มีบุคลากรที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม
2. สนพ. มีระบบงานที่มีประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส และเป็ นธรรม
3. สนพ. มีความใสสะอาด ปราศจากการทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบ

1.การส่งเสริมประสิทธิภาพ
การดาเนินงานศูนย์
ประสานราชการใสสะอาด

2. การเผยแพร่รณรงค์ ฝึ กอบรม
เพื่อเสริมสร้ างทัศนคติ ค่านิยม
มาตรฐานทางคุณธรรม และ
จริยธรรมและวัฒนธรรม
การทางานตามระบบการ
บริหารงานแนวใหม่

3. การยกย่อง
เชิดชูคนดี

4. การเผยแพร่มาตรการ
ของรัฐ ในการป้องกัน
การเกิดความขัดแข้ ง
ระหว่างผลประโยชน์สว่ นตน
และผลประโยชน์สว่ นรวม

1. แผนงำนส่ งเสริมจิตสำนึก
“รำชกำรใสสะอำด”

1. การปรับปรุงหลักเกณฑ์
วิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใส

3. การจัดหน่วยรับข้ อมูล
ทุจริต ข้ อร้ องเรี ยน ร้ องทุกข์

2. การไม่สนับสนุน
และไม่ให้ ความ
ร่วมมือแก่เอกชนที่
ทุจริต

และเป็ นธรรม

3. แผนจัดการ
กรณีการทุจริ ต
และคอร์ รัปชั่น
ที่ เกิ ด ขึ น้ แล้ ว
ห รื อ ที่ ก า ลั ง
เกิดขึน้

1. การเร่งรัด
การดาเนินการทางวินยั
ให้ รวดเร็วและโปร่งใส

สนพ.
ใสสะอาด

2. แผนป้องกัน
เหตุกำรณ์ และพฤติกรรม

2. การสร้ างสานึกความพร้ อมรับผิด

ต่ ำงๆ ที่อำจจะเป็ นภัยต่ อกำร
ก้ ำวไปสู่ “ประเทศไทย
ใสสะอำด”

5. การส่งเสริม
บทบาทของ
ผู้บงั คับบัญชาให้ เป็ น
ตัวอย่างที่ดี

3. การประกาศ กฎ ระเบียบ
ข้ อบังคับ เรื่ องการรับของขวัญ
สินน ้าใจ
4. การจัดวางระบบ
ตรวจสอบผลการ
ปฏิบตั ิงาน
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