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ตัวช้ีวัด 4 มิติ 12 ตัวช้ีวัดยอย 

1.1 มีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับมาตรฐานความโปรงใส  2.1  การเปดเผยขอมูลขาวสาร 
1.2 บทบาทของผูบริหารในการสงเสรมิเรื่องความโปรงใส และเปนแบบอยางท่ีดี  
     ดานความสุจรติ โปรงใส และตรวจสอบได 

 2.2  มีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในองคกร 
2.3  สงเสริมและสนับสนุนการมสีวนรวมของภาคประชาชนและเจาหนาท่ีของรัฐ 

1.3 เสริมสรางจิตสํานึก คณุธรรม จริยธรรม คานิยม ในการปองกันและแกไขปญหา 
     ทุจริตคอรรัปช่ันและความโปรงใส 

ในการติดตามตรวจสอบการทุจรติ คอรรัปช่ัน 

มิติท่ี 1 มิติท่ี 2 
มิติท่ี 3 มิติท่ี 4 

3.1 การลดการใชดลุยพินิจของเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน  4.1 การมีหนวยงาน/ผูรับผิดชอบในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน 
3.2 การใชดุลยพินิจในการบรหิารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภบิาล  4.2 ประชาสัมพันธชองทางการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส/ความคิดเห็น 
3.3 การจัดการเพ่ือลดความเสีย่งท่ีจะเกิดการทุจริต  4.3 การมีระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน 



กรอบการประเมินมาตรฐานความโปรงใสของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ป 2559 

มิติ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
 

มิติท่ี 1 ดานนโยบาย/
ผูบริหาร และ
ความพยายาม/
ริเร่ิมของ
หนวยงานในการ
สรางความ
โปรงใส 

1.1 มีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับ
มาตรฐานความโปรงใส 

5   0 คะแนน     หนวยงานไมมีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับมาตรฐานความโปรงใส 
  1 คะแนน     มีการประกาศนโยบายเก่ียวกับมาตรฐานความโปรงใสและ 
                   ตรวจสอบได 
  2 คะแนน     เผยแพรนโยบายเก่ียวกับมาตรฐานความโปรงใสและ 
                   ตรวจสอบไดไมนอยกวา 3 ชองทาง 

3 คะแนน     มีการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจรติ  
                 คอรรัปช่ัน กับมาตรฐานความโปรงใส  
4 คะแนน     ดําเนินการตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต  
                 คอรรัปช่ัน กับมาตรฐานความโปรงใส  

  5 คะแนน     รายงานผลสําเร็จตามแผนตอคณะทํางานและผูบรหิาร 
 

ผลการดําเนินงาน 5 คะแนน : 
1. มีประกาศนโยบายเก่ียวกับมาตรฐานความ

โปรงใสและตรวจสอบได จํานวน 1 เรื่อง 
2. มีการเผยแพรนโยบายฯ ทางบอรด

ประชาสมัพันธ ผานทางเว็บไซต  สนพ. สง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส และหนังสือเวียนถึง
เจาหนาท่ี สนพ.  และติดบอรด 
ประชาสมัพันธภายในหนวยงาน   

3. มีการจัดทําและดําเนินการตามแผนปองกัน
และปราบปรามการทุจริต คอรรัปช่ัน กับ
มาตรฐานความโปรงใส  

1.2 บทบาทของผูบริหารในการ
สงเสริมเรื่องความโปรงใส 
และเปนแบบอยางท่ีดีดาน
ความสุจริต โปรงใส และ
ตรวจสอบได 

5   0 คะแนน     ผูบริหารไมแสดงบทบาทในการสงเสริมเรื่องความโปรงใส 
 1 คะแนน     ผูบริหารสูงสดุหรือผูท่ีไดรับมอบหมายมสีวนรวมใน   

                   กิจกรรมเสริมสรางความโปรงใส 
  2 คะแนน     ผูบริหารสูงสดุหรอืผูท่ีไดรับมอบหมายมสีวนรวมใน 
                   กิจกรรมเสริมสรางความโปรงใส ไมนอยกวา 2 ดาน 
  3 คะแนน     ผูบริหารสูงสดุหรอืผูท่ีไดรับมอบหมายมสีวนรวมใน 
                   กิจกรรมเสริมสรางความโปรงใส ไมนอยกวา 3 ดาน 
  4 คะแนน     ผูบริหารสูงสดุหรอืผูท่ีไดรับมอบหมายมสีวนรวมใน 
                   กิจกรรมเสริมสรางความโปรงใส ไมนอยกวา 4 ดาน 
  5 คะแนน     ผูบริหารสูงสดุหรอืผูท่ีไดรับมอบหมายมสีวนรวมใน         

                      กิจกรรมเสรมิสรางความโปรงใส ไมนอยกวา 5 ดาน 

ผลการดําเนนิงาน 5 คะแนน : 
ผูบริหารเขารวมกิจกรรมท่ีมีบทบาทในการ
สงเสริมความโปรงใสในองคกร จํานวน  8 
โครงการ ดังน้ี 

• เขารวมกิจกรรมถวายสัตยปฏญิาณ 5 ธันวา 
“ขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดิน” เมื่อ
วันท่ี  3 ธันวาคม 2558  
ณ หองประชุม 2 ช้ัน 2 สนพ. 

• เขารวมรบัฟงการบรรยายธรรม เน่ืองใน
โอกาสวันครบรอบสถาปนา สนพ.  เมื่อวัน
จันทรท่ี 15 กุมภาพันธ 2559 ณ หองประชุม 
2 ช้ัน 2 สนพ.  
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    • เขารวมกิจกรรมสาธารณะประโยชน 
(ปรับปรุงหองสมดุ ทาสี และกิจกรรมสันทนา
การ) ณ โรงเรียนวัดตาขวัญ จ.ระยอง เมื่อ   
วันเสารท่ี 14 พฤษภาคม 2559 

• เขารวมอบรมเรื่อง “การจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและ
ผลประโยชนทับซอน” เมื่อวันจันทรท่ี 30 
พฤษภาคม 2559 ณ หองประชุม 2 ช้ัน 2 
สนพ. 

• เขารวมกิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ วัดเขาวัง 
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระหวางวันที 30 
มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2559 

• เขารวมโครงการศึกษาดูงานโครงการสวน
พระองคตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเก่ียวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 25 
สิงหาคม 2559 ณ สวนจิตรลดา 

• เขารวมโครงการ “สรางจิตสํานึกดาน
จริยธรรม” รวมกับ กระทรวงพลังงาน “ไหว
พระทางเรือ” เมื่อวันอาทิตยท่ี 4 กันยายน 
2559  จังหวัดกรุงเทพ นนทบุรี 

• เขารวมการอบรม ใหความรู ในเรือ่ง“การ
สงเสริมการมีสวนรวมในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติขอมลูขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 และการปองกันการทุจริตและ  

    สรางความโปรงใสภายในองคกร เมื่อวันพุธท่ี  
14 กันยายน 2559 
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 1.3 เสรมิสรางจิตสํานึก 

คุณธรรม จรยิธรรม 
คานิยม ในการปองกันและ
แกไขปญหาทุจริต
คอรรัปช่ันและความ
โปรงใส 

5   0 คะแนน     ไมมีแนวทางหรือกิจกรรมใด ๆ เพ่ือใหการทํางานใน 
                   หนวยงานเกิดความโปรงใส 
  1 คะแนน     แตละปงบประมาณมีกิจกรรม 1 อยาง 
  2 คะแนน     แตละปงบประมาณมีกิจกรรม 2 อยาง 
  3 คะแนน     แตละปงบประมาณมีกิจกรรม 3 อยาง 
  4 คะแนน     แตละปงบประมาณมีกิจกรรม 4 อยาง 
  5 คะแนน     แตละปงบประมาณมีกิจกรรม 5 อยาง 
 

ผลการดําเนนิงาน 5 คะแนน : 
มีกิจกรรมสงเสรมิการทํางานในหนวยงานใหเกิด
ความโปรงใส จํานวน  6  กิจกรรม 
1) จัดโครงการอบรมเรือ่ง “การจัดวางระบบ

การควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ง
และผลประโยชนทับซอน” เมื่อวันจันทรท่ี 
30 พฤษภาคม 2559  

2) การจัดการอบรม ใหความรู ในเรือ่ง“การ
สงเสริมการมีสวนรวมในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติขอมลูขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 และการปองกันการทุจริตและ
สรางความโปรงใสภายในองคกร เมื่อวันพุธท่ี 
14 กันยายน 2559  

3) ขาราชการและเจาหนาท่ี สนพ. รอยละ 80
เขารวมฝกอบรม/รับฟงการบรรยายธรรม 
เน่ืองในโอกาสวันครบรอบสถาปนา สนพ.  
เมื่อวันจันทรท่ี 15 กุมภาพันธ 2559  

4) สงบุคลากรเขารวมโครงการ “สรางจิตสํานึก
ดานจริยธรรม” รวมกับ กระทรวงพลังงาน 
“ไหวพระ 9 วัด “เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 19 
พฤษภาคม 2559 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

5) สงบุคลากรเขารวมโครงการ “สรางจิตสํานึก
ดานจริยธรรม” รวมกับ กระทรวงพลังงาน  
“ไหวพระทางเรือ” เมื่อวันอาทิตยท่ี 4 
กันยายน 2559  จังหวัดกรุงเทพ นนทบุรี  
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6) เขารวมอบรมเรื่อง “การจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและ
ผลประโยชนทับซอน” เมื่อวันจันทรท่ี 30 
พฤษภาคม 2559 ณ หองประชุม 2 ช้ัน 2 
สนพ. 

 
มิติท่ี 2 ดานความ

เปดเผย การมี
ระบบตรวจสอบ
ภายในองคกร 
และการมี สวน
รวม   

2.1  การเปดเผยขอมูล 
      ขาวสาร 

5   0 คะแนน     ไมมกีารเปดเผยขอมูลขาวสาร 
  1 คะแนน     จัดสถานท่ี / จัดตัง้ศูนยขอมูลขาวสารสําหรับใหบริการขอมูล 
                   ขาวสารตามมาตรา 9 แหง พรบ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ 
                   พ.ศ. 2540    
  2 คะแนน     มีขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 ครบถวน 
  3 คะแนน     จัดทําดัชนีขอมูลขาวสารไวใหบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสาร 
                   อยางชัดเจน และสามารถสืบคนไดสะดวก รวดเร็ว  
  4 คะแนน     จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใชบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสาร  
                   รายงานใหผูบริหารของสวนราชการทราบรายไตรมาส 
  5 คะแนน     เผยแพรขอมลูขาวสารท่ีประชาชนสนใจและสงผลกระทบตอ         
                   ประชาชนอยางโปรงใส ไดแก การจัดซื้อจดัจาง  เปนตน 

ผลการดําเนนิงาน 5 คะแนน : 
1. มีศูนยขอมูลขาวสาร สนพ. จัดไวใหบริการอยู 

ณ หองสมุด ช้ัน 6 สนพ.  
2. มีขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 ครบถวนจัด

แสดงไว ณ ศูนยขอมูลขาวสาร สนพ.  
3. มีดัชนีขอมูลขาวสารไวใหบริการ ณ ศูนย

ขอมูลขาวสารอยางชัดเจน และสามารถสืบคน
ไดสะดวกรวดเร็ว 

4. มีการจัดเก็บสถิติและสรปุผลการมาใชบริการ 
ณ ศูนยขอมูลขาวสาร รายงานใหผูบริหารของ
สวนราชการทราบรายไตรมาส 

5. มีการเผยแพรขอมลู ประกาศจัดซือ้จัดจาง
ผานทางเว็บไซต  www.eppo.go.th  

6. มีการเผยแพรขอมลู ผลการพิจารณาการ
จัดซื้อจัดจางของหนวยงานไว ณ ศูนยขอมูล
ขาวสาร สนพ. และทาง เว็บไซต 
http://www.eppo.go.th/index.php/th/c
orporate-eppo/news-center 
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 2.2  มีระบบควบคุมและ
ตรวจสอบภายใน
องคกร 

5   0 คะแนน     ไมมรีะบบควบคุมและตรวจสอบภายในองคกร 
  1 คะแนน     จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดวางระบบการควบคุมภายใน    
                   สนพ. 
  2 คะแนน     จัดทําแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน 
  3 คะแนน     รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในและแผนการ 
                   ปรับปรุงฯ ระดับสวนงานยอย 
  4 คะแนน     ดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  5 คะแนน     ติดตาม/ประเมินผลการดาํเนินการตามแผนการปรับปรุง 
                   การควบคุมภายใน 

ผลการดําเนนิงาน 5 คะแนน :  
1. มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจดัวางระบบการ

ควบคุมภายใน สนพ.  
2. มีแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ประจําป 2559 จํานวน 1 แผน 
3. มีรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในและ

แผนการปรับปรุงฯ ระดับสวนงานยอย 
4. มีการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน 
5. มีการตดิตาม/ประเมินผลการดาํเนินการตาม

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
2.3 สงเสริมและสนับสนุนการ

มีสวนรวมของภาค
ประชาชนและเจาหนาท่ี
ของรัฐ ในการติดตาม
ตรวจสอบการทุจรติ 
คอรรัปช่ัน 

5   0 คะแนน     ไมมีการสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของ 
                   ภาคประชาชนและเจาหนาท่ีของรัฐ 
  1 คะแนน     มีชองทางการประชาสัมพันธ ความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ 
                   การปองกันและปราบปรามการทุจรติ และการสราง 
                   มาตรฐานความโปรงใสไมนอยกวา 2 ชองทาง 
  2 คะแนน     จัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นของประชาชน/ผูรับบริการ/ 
                   ผูมีสวนไดสวนเสีย 
  3 คะแนน     แจกแบบสํารวจความคิดเห็นของประชาชน/ผูรับบรกิาร/ 
                   ผูมีสวนไดสวนเสีย 
  4 คะแนน     รวบรวมและประมวลผลแบบสํารวจความคิดเห็นของ 

                      ประชาชน/ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย 
  5 คะแนน     รายงานผลแบบสาํรวจความคดิเห็นของ  
                   ประชาชน/ผูรับบริการ/ผูมสีวนไดสวนเสีย 
 

ผลการดําเนินงาน 5 คะแนน : 
1. มีการเผยแพรความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต และการ
สรางมาตรฐานความโปรงใส จํานวน 3 
ชองทาง ดังน้ี  
1.1 จัดการอบรม ใหความรู ในเรื่อง

เก่ียวกับการปองกัน/ปราบปรามการ
ทุจริตและความโปรงใส 

1.2 การจัดบอรดนิทรรศการ ภายใน สนพ. 
เก่ียวกับขอมูลควรรูดานจริยธรรม 
ขาราชการพลเรือน 

1.3 ประชาสมัพันธ กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับท่ีเก่ียวของผานทาง e-mail 
ของขาราชการ และเจาหนาท่ี สนพ. 
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    2. มีการแจกแบบสํารวจความคิดเหน็ของ
ประชาชน/ ผูรับบริการ/ผูมสีวนไดสวนเสีย 
ของ สนพ. จํานวน 480 ราย โดยมีผูตอบแบบ
สํารวจ จํานวน 270 คน คดิเปนรอยละ 56.25    

3. มีการจัดทําสรุปรายงานผลแบบสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชน/ผูรับบริการ/ผูมี
สวนไดสวนเสีย   

มิติท่ี 3 ดานการใช 
          ดุลยพินิจ   

3.1 การลดการใช 
ดุลยพินิจของเจาหนาท่ี
ปฏิบัติงาน 

5   0 คะแนน     เจาหนาท่ีปฏิบัติงานโดยใชดุลยพินิจสวนตัว  
  1 คะแนน     มีแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีอยูในภารกิจหลัก  
  2 คะแนน     มีแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีอยูในภารกิจหลัก และมีคูมือ   
                   หรือมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2 กระบวนงาน 
  3 คะแนน     มีแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีอยูในภารกิจหลัก และมีคูมือ   
                   หรือมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 3 กระบวนงาน 
  4 คะแนน     มีแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีอยูในภารกิจหลัก และมีคูมือ   
                   หรือมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 4 กระบวนงาน 
  5 คะแนน     มีแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีอยูในภารกิจหลัก และมีคูมือ  
                   หรือมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 5 กระบวนงาน 

ผลการดําเนินงาน 5 คะแนน : มีการปรบัปรุง/
เพ่ิมเติม กระบวนการตามภารกิจหลักของกรมฯ 
ท่ีผูบริหารใหความเห็นชอบ จํานวน 6 เรื่อง  ดังน้ี  
1. กระบวนการกําหนดนโยบาย มาตรการ 

และกฎระเบียบ จํานวน 1 เรื่อง  
1.1 การจัดทํานโยบายอัตราคาไฟฟา 

2. กระบวนการสงเสริมดานพลังงาน (การผลติ การ
จําหนาย การใช และการอนุรักษพลงังาน) 
จํานวน 4 เรื่อง 
2.1 งานสนับสนุนโครงการศึกษาวิจยัและพัฒนา

เทคโนโลยีดานอนุรักษพลังงานและดาน
พลงังานทดแทน 

2.2 การสนับสนุนทุนจากกองทุนเพ่ือสงเสรมิ
การอนุรกัษพลังงาน (ทุนการศกึษา/ทุน
วิจัยแกนักศึกษาระดับอุดมศึกษา) 

2.3 งานกํากับตดิตามโครงการท่ีไดรับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนเพ่ือสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน 

2.4 การจดัสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือ
สงเสรมิการอนุรักษพลังงาน 
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    3. กระบวนการจัดการความรูและพัฒนาบุคลากร
ดานพลังงาน 

3.1 การจดัทําแผนพัฒนาบุคลากรและ
ประชาสมัพันธดานพลังงาน (แผนปฏิบัติ
การประจําป) 

 3.2 การใชดุลยพินิจในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

5   0 คะแนน     ไมมีหลักเกณฑในการพิจารณาแตงตั้งใหดาํรงตําแหนง 
                   และพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร 
  1 คะแนน     มีการกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาแตงตั้งใหดํารง 
                   ตําแหนง การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร และ 
                   ประกาศเผยแพรหลักเกณฑดังกลาว 
  2 คะแนน     มีการประกาศเผยแพรขอมูลผูสมัครเพ่ือเลื่อนตําแหนง   
                   หรือพิจารณาความดีความชอบ 
  3 คะแนน     มีระบบฐานขอมลูบุคลากรท่ีมคีุณภาพเพ่ือใหเปนหลกัฐาน

ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนตําแหนง
ของบุคลากร                

  4 คะแนน     มีการรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากรภายในประกอบการ  
                   พิจารณาความดคีวามชอบ หรือเลื่อนตําแหนงของบุคลากร   

     5 คะแนน     มีประกาศผลการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อน   
                      ตําแหนง                    

ผลการดําเนินงาน 5 คะแนน : 
1. มีการประกาศและเผยแพรหลักเกณฑใน

การพิจารณาเก่ียวกับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงและพิจารณาความดีความชอบของ
บุคลากร จํานวน 1 หลักเกณฑ ดงัน้ี  
1.1 หลักเกณฑและเง่ือนไขการบริหาร

วงเงินท่ีกันไวเพ่ือการบริหารใน
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ใน
ครึ่งปหลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 (1 เมษายน 2558 – 30 
กันยายน 2558)  

2. มีการประกาศผลรายช่ือขาราชการผูมีผลการ
ปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมากใน
ครึ่งปหลัง (1 เมษายน 2558 ถึง 30 กันยายน 
2558) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  
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 3.3 การจัดการเพ่ือลดความเสี่ยง
ท่ีจะเกิดการทุจริต 

 

5      0 คะแนน     ไมมีการจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดการทุจรติ 
  1 คะแนน     มีการกําหนดปจจยัเสี่ยงเพ่ือลดความเสีย่งท่ีจะเกิดการทุจริต 
  2 คะแนน     มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงท่ีอาจเปนเหตุใหเกิดการ 
                   ทุจริต หรือละเวนการปฏิบัตหินาท่ีโดยมิชอบ หรือการ 
                   ปฏิบัติราชการเปนไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความ 
                   รับผิดชอบไมเพียงพอ ขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรม  
                   จริยธรรม คํานึงถึงผลประโยชนสวนตนมากกวาประโยชน 
                   สวนรวมและการไมยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
  3 คะแนน     มีการจัดทําแผนและกิจกรรมในการจัดการกับความเสี่ยง 
  4 คะแนน     มีการดําเนินกิจกรรมตามแผนฯ อยางเปนรูปธรรม 
  5 คะแนน     มีการติดตามผลและกําหนดแนวทางเฝาระวังความเสี่ยง 

ผลการดําเนินงาน 5 คะแนน : 
1. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงท่ีอาจเปน

เหตุใหเกิดการทุจริต หรือละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิชอบ หรือการปฏิบัติราชการ
เปนไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความรับผิดชอบ
ไมเพียงพอ ขาดความเช่ือถือในความมี
คุณธรรม จริยธรรม คํานึงถึงผลประโยชนสวน
ตนมากกวาประโยชนสวนรวมและการไมยึด
มั่นในหลักธรรมาภิบาล  
 

2. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต คอรรัปช่ัน กับ
มาตรฐานความโปรงใส เพ่ือจัดการกับความ
เสี่ยง และมีการดําเนินกิจกรรมตามแผนฯ 
อยางเปนรูปธรรม รวมท้ัง มีการตดิตามผล
และกําหนดแนวทางเฝาระวังความเสี่ยง 
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เปาหมาย 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
 

มิติท่ี 4 การมีระบบ/กลไก
จัดการรับเร่ือง
รองเรียน 

 

4.1 การมีหนวยงาน/
ผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการตอเรื่อง
รองเรียน 

5   0 คะแนน     ไมมีการกําหนดหนวยงาน/ผูรบัผิดชอบในการดําเนินการ 
                   ตอเรื่องรองเรียน   
  1 คะแนน     มีการกําหนดหนวยงาน/ผูรับผดิชอบในการดําเนินการ 
                   ตอเรื่องรองเรียน  
  2 คะแนน     มีการสื่อสารประชาสัมพันธใหบุคลากรภายในหนวยงาน 
                   ทราบวาไดมีการกําหนดหนวยงาน/ผูรับผิดชอบในการ 
                   ดําเนินการตอเรื่องรองเรียน      

     3 คะแนน    มีการรับ-สงตอเรื่องรองเรียนใหผูบริหารเห็นชอบ 
  4 คะแนน     มีการรับ-สงตอเรือ่งรองเรียนท่ีผานความเห็นชอบจาก 
                   ผูบริหารไปยังผูรบัผิดชอบดําเนินการ 
  5 คะแนน     รายงานความกาวหนาผลการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน 

ผลการดําเนินงาน 5 คะแนน : 

1. มีศูนยประสานราชการใสสะอาด สนพ. เปน 
ศูนยรับขอรองเรียน  ตั้งอยู ท่ี กลุมชวย
อํานวยการและสื่อสารองคกร สํานักบริหาร
กลาง  สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
เลขท่ี 121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุงพญา
ไท เขตราชเทวี กรุ งเทพ 10400 โดยมี
เจาหนาท่ีกลุมรับเรื่องราวรองทุกข และมี
หนาท่ีดําเนินการ ดังน้ี 
(1) รั บและ บัน ทึกข อ ร อ ง เ รี ยนล ง ใน

แบบฟอรมแจงขอรองเรียน (แบบ รร.
1) ทายระเบียบน้ี 

(2) พิจารณาจัดส งข อร อง เ รียนไปยั ง
ผู บ ริ ห า รและหน วย งาน ในสั ง กั ด
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานท่ี
เก่ียวของ 

(3) ติดตามความคืบหนาของขอรองเรียนท่ี
ไ ด รั บ และ บัน ทึก ทุ ก วั นสิ้ น เ ดื อน 
หลังจากสงเรื่องตอไปยังหนวยงานใน
สัง กัดสํา นักงานนโยบายและแผน
พลังงานท่ีรับผิดชอบ 

(4) รวบรวมรายงานผลการพิจารณาขอ
รองเรียนของหนวยงานในสังกัด พรอม
ท้ั งจั ด ทํ าสรุ ป เ สนอต อกร ะทรว ง
พลังงานทราบภายในวันท่ี 15 ของ
เดือนถัดไป 
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 4.2  ประชาสัมพันธชองทาง
การรับเรื่องรองเรียน/
แจงเบาะแส/ความ
คิดเห็น 

 

5 0 คะแนน     ไมมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส/ 
                 ความคิดเห็น 
1 คะแนน     มีชองทางในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส/ความ 
                 คิดเห็นอยางนอย 1 ชองทาง 
2 คะแนน     มีชองทางในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส/ความ 
                 คิดเห็นอยางนอย 2 ชองทาง 
3 คะแนน     มีชองทางในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส/ความ 
                 คิดเห็นอยางนอย 3 ชองทาง 
4 คะแนน     มีชองทางในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส/ความ 
                 คิดเห็นอยางนอย 4 ชองทาง 
5 คะแนน     มีชองทางในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส/ความ 
                 คิดเห็นอยางนอย 5 ชองทาง 

ผลการดําเนินงาน 5 คะแนน : 
 
มีชองทางรับขอรองเรียน/แจงเบาะแส/ความคิดเห็น จํานวน 
8 ชองทาง คือ 
(1) ศูนยประสานราชการใสสะอาด สนพ. 
 http://www.eppo.go.th/index.php/th/corporate-

eppo/combating-corruption 
(2) ศูนยขอมูลขาวสาร สนพ. 

http://www.eppo.go.th/index.php/th/corporate-
eppo/news-center 

(3) สายดวนรัฐบาล (GCC หรือ 1111) 
(4) กลองรับความคดิเห็น บรเิวณช้ัน 1 สนพ. 
(5) การยื่นหนังสือรองเรยีนโดยตรงตอ 

ผอ.สนพ. 
(6) การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสถึงผูรับผิดชอบเรื่อง

รองเรียนของ สนพ. duangsuda@eppo.go.th 
(7) ศูนยบริการรวมกระทรวงพลังงาน 
(8) กองตรวจและประเมินผล (กตป.) 
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มิติ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
 

 4.3 การมรีะเบียบปฏิบัต ิ
      ในการดําเนินการตอเรื่อง

รองเรียน  
 

5 0 คะแนน   ไมมีการกําหนดระเบียบในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน 
1 คะแนน   คณะทํางานมีการกําหนดระเบียบในการดําเนินการตอเรื่อง 
               รองเรียน 
2 คะแนน   มีระเบียบการปฏิบัติในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน 
3 คะแนน   มีข้ันตอนการปฏิบัติและระยะเวลาในการดําเนินการตอเรื่อง 
               รองเรียน 
4 คะแนน   เผยแพรระเบียบและข้ันตอนการปฏิบัติและระยะเวลาใน 
               การดําเนินการใหหนวยงานภายในและภายนอกทราบ 
5 คะแนน   มีการรายงานผลการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน 

ผลการดําเนินงาน 5 คะแนน : 
1. มีคณะทํางานศูนยประสานราชการใส

สะอาดสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
2. มีหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ

วิธีการและเง่ือนไขการรองเรียน/รองทุกข
กลาวโทษขาราชการ ลูกจางประจาํ 
พนักงานราชการ และลูกจางช่ัวคราว 

3. มีแผนผังข้ันตอนการจัดการขอรองเรียน 
สนพ.  

4. มีการเผยแพรหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับวิธีการและเง่ือนไขการรองเรียน/
รองทุกขกลาวโทษขาราชการ ลูกจางประจํา 
พนักงานราชการ และลูกจางช่ัวคราว และ
แผนผังข้ันตอนการจัดการขอรองเรียน 
สนพ. ผานทางจดหมายเวียนภายใน สนพ.  
ทาง e-mail ภายใน สนพ. ตดิบอรด
ประชาสมัพันธภายใน สนพ. และเผยแพร
ผานเวบไซต สนพ.  www.eppo.go.th 

5. มีการรายงานผลการดาํเนินการตอเรื่อง
รองเรียนเสนอผูบริหารทุกเดือน 
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