
 
 

แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงาน  :  การส่งเสริมจิตส านึก “ราชการใสสะอาด” 
                เพือ่ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนของ สนพ. มีจิตส านึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 

 
มาตรการ 

 
กิจกรรม/โครงการ 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2554 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

 1.  การปลูกจิตส านึกและ 
     ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
     ค่านิยม และสร้างวินัย ตาม 
     หลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 

1.1 รณรงค์สร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ค่านิยม  โดยเชื่อมโยงหลัก ธรรมาภิบาล มา
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรในหน่วยงาน 
โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังน้ี  
- Website ของ สนพ. (www.eppo.go.th) 
- แผ่นพับศูนย์ประสานราชการ 

ใสสะอาด 
- เวียนแจ้งให้ทราบ 

- หน่วยงานจัดให้มีช่องทางสร้าง
จิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม 
 

3 ช่องทาง ปีงบประมาณ 
2554 

 
 
 

 

อส. 

 1.2 ถวายสัตย์ 5 ธันวา  “ข้าราชการที่ดี 
      ของแผ่นดิน” 

- จ านวนครั้งในการถวายสัตย์  
5 ธันวา 

1 ครั้ง  อส. 

 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ ได้
เรียนรู้และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
และวินัย ดังน้ี 
1) จัดให้มีการฝึกอบรมและสนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้ารับ

การอบรมด้านมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และ
วินัย 

2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อก าหนดวินัย ที่
ข้าราชการควรปฏิบัติ 

  40,000 บาท บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้าน
คุณธรรม จริยธรรม  
ธรรมาภิบาล และมีวินัยใน 
การปฏิบัติงาน   

ร้อยละ 70  บค./อส. 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงาน  :  การส่งเสริมจิตส านึก “ราชการใสสะอาด” 
                เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนของ สนพ. มีจิตส านึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 

 
มาตรการ 

 
กิจกรรม/โครงการ 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2554 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

 1.4 การยกย่องเชิดชูคนดี และประกาศ 
       เกียรติคุณผู้ประพฤติความชอบด้วย 
       ความซ่ือสัตย์ สุจริต 

- - จ านวนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ 
  คัดเลือก  
-  ประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่ 
  ได้รับการคัดเลือก 

1 คน 
 

1 ครั้ง 

 บค./อส. 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐ 
แผนงาน  :  การป้องกันเหตุการณแ์ละพฤติกรรมต่าง ๆ ที่อาจจะเป็นภัยต่อการก้าวไปสู่ “ประเทศไทยใสสะอาด” 
                เพื่อปลูกฝังให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สนพ. ปฏิบัติงานโดยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

 
มาตรการ 

 
กิจกรรม/โครงการ 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1.  การส่งเสริมสิทธิในการ 
    รับรู้และการเข้าถึงข้อมูล  
    ข่าวสาร 

1.1 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านสิทธิในการรับรู้
และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
 

- 
 

หน่วยงานจัดให้มีช่องทางการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

3 ช่องทาง ปีงบประมาณ 
2554 

 

อส. 

2.  การส่งเสริมและสนับสนุน 
     การมีส่วนร่วมของภาค 
     ประชาชนและเจ้าหน้าที่ 
     ของรัฐ ในการติดตาม 
     ตรวจสอบการทุจริตหรือ 
     ประพฤติมิชอบ 

2.1  การจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียน  
       การแจ้งเบาะแสการทุจริต 
- การจัดช่องทางรับข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/

ความคิดเห็น 
o ตู้รับข้อร้องเรียน 
o จัดส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์ 
o ศูนย์ราชการใสสะอาด

(http://www.eppo.go.th/admin/ 
     clean/FormQ.html) 
o ศูนย์บริการร่วม 
o ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ 

เพื่อประชาชน GCC 1111 
- ปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์  
 การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

   

 
 
หน่วยงานจัดให้มีช่องทางรับฟังข้อ
ร้องเรียน การแจ้งเบาะแสการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  มีหลักเกณฑ์การรับเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทาง web 
site 

 
 

3 ช่องทาง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 หลักเกณฑ์ 
 
 

ปีงบประมาณ 
2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อส. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อส. 
 
 

2.2 การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ 
     ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเก่ียวกับการป้องกันและ 
     ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
     ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

- ร้อยละของความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือพฤติกรรมของ
เจ้าหน้าที่ 
(จากการส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย) 

ร้อยละ 70 อส. 

http://www.eppo.go.th/admin/


 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐ 
แผนงาน  :  การป้องกันเหตุการณแ์ละพฤติกรรมต่าง ๆ ที่อาจจะเป็นภัยต่อการก้าวไปสู่ “ประเทศไทยใสสะอาด” 
                เพื่อปลูกฝังให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สนพ. ปฏิบัติงานโดยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

 
มาตรการ 

 
กิจกรรม/โครงการ 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

 2.3  การจัดการและแจ้งผลข้อร้องเรียน - ร้อยละของข้อร้องเรียนที่แจ้งผล 
การด าเนินการแก่ผู้ร้องเรียน 

100  อส. 

3.  การส่งเสริมความเข้าใจแก่
เจ้าหน้าที่กรณีมีเรื่องร้องเรียนตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 

3.1 จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ 
      เก่ียวกับวิธีปฏิบัติตามพระราช- 

บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 กรณีมีเรื่องร้องเรียน ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 

 

30,000 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
วิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กรณี
มีเรื่องร้องเรียน ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 

ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 
2554 

 

อส. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
แผนงาน  :  การป้องกันเหตุการณแ์ละพฤติกรรมต่าง ๆ ที่อาจจะเป็นภัยต่อการก้าวไปสู่ “ประเทศไทยใสสะอาด” 
                เพื่อปลูกฝังให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สนพ. ปฏิบัติงานโดยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

 
มาตรการ 

 
กิจกรรม/โครงการ 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1.  การสร้างความโปร่งใสและ 
     เป็นธรรมในการบริหารงาน 
     บุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 

1.1  ปรับปรุง เผยแพร่หลักเกณฑ์ การบริหาร       
      งานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
        

- มีหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการ
บริหารงานบุคคลเผยแพร่ให้
บุคลากรทราบ 

1 หลักเกณฑ์ ปีงบประมาณ 
2554 

 

บค. 

2.  การบริหารจัดการด้านการ 
     จัดซ้ือจัดจ้างให้โปร่งใส 
      และเป็นธรรม 

2.1 การน าระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิคส์มาใช้ในการปฏิบัติงานด้าน
การจัดซ้ือ จัดจ้าง 

- มีการจัดซ้ือจัดจ้างผ่านระบบ
อิเล็คทรอนิกส์ 
 

1 ครั้ง ปีงบประมาณ 
2554 

 

กค. 

3.  การจัดการเพื่อลด 
     ความเสี่ยงที่จะเกิดการ 
     ทุจริต 

3.1 จัดอบรมการเสริมสร้างความรู้ 
      ความเข้าใจเก่ียวกับระบบการ 
      จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

30,000 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ 

ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 
2554 

 

อส. 

4.  การควบคุม  ดูแล ให้มีการ  
    ปฏิบัติตามประมวล 
    จริยธรรม 

4.1 จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ประจ าส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน         

- มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรม ประจ าส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน         

อย่างน้อย 2 ครั้ง ปีงบประมาณ 
2554 

 

บค. 

5.  พัฒนาระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุล
การใช้อ านาจให้เหมาะสมชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ 

5.1  การจัดท าแผนปฏิบัติราชการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

- มีแผนปฏิบัติราชการและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณที่ด าเนินการ
แล้ว 

1 แผน ปีงบประมาณ 
2554 

 

กนย./กค. 

5.2  จัดท ารายงานการควบคุมภายใน - มีรายงานการควบคุมภายใน 1 
ครั้ง/ปี 

1 ครั้ง กพร./ตรวจสอบ
ภายใน 

5.3  มีการเผยแพร่ประกาศจัดซ้ือจัดจ้างผ่าน
ทาง www.eppo.go.th 

- มีการเผยแพร่ประกาศจัดซ้ือจัด
จ้างผ่านทาง www.eppo.go.th 

อย่างน้อย 2 ครั้ง อส. 

6.  ติดตามและประเมินผลการ  
     ปฏิบัติงานตามแผน 

6.1  จัดท ารายงานความส าเร็จของ
แผนปฏิบัติการและผลส าเร็จโดยรวม 

- รายงานผลความส าเร็จของ
แผนปฏิบัติการและผลส าเร็จ
โดยรวม 

1 รายงาน ปีงบประมาณ 
2554 

 

อส. 



 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
แผนงาน  :  การจัดการกรณีการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกิดขึน้แล้วหรือที่ก าลังเกิดขึ้น 
                วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่นภายใน สนพ. 

 
มาตรการ 

 
กิจกรรม/โครงการ 

 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

 
1.  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 

 
  1.1 ส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้า 
        ร่วมประชุม อบรม  
       และสัมมนาที่เก่ียวข้องกับ 

1.1.1 ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต   

1.1.2 ด้านทรัพยากรบุคคล 
1.1.3 ด้านการเงิน  
1.1.4  ด้านตรวจสอบภายใน 

 
   100,000  

 
 

 

 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพิ่มขึ้น 
 

 
ไม่น้อยกว่า 2 ด้าน 

 

 
ปีงบประมาณ 

2554 
 

 
ทุกหน่วยงาน 

1.2  ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนาการ 
      สร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน 
      ราชการ 

- เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสร้างความ
โปร่งใสในหน่วยงานราชการ 
 

ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 
 

ปีงบประมาณ 
2554 

 

อส./ทุก
หน่วยงาน 

 
 

เห็นชอบและอนุมัติให้ด าเนินการตามแผน ณ วันที่ 20 เมษายน 2554 
 

 
 
 

(นายบุญส่ง  เกิดกลาง ) 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 



 


