
บทสรุปผู้บริหาร 
ผลส ารวจความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
ปีงบประมาณ 2565 

 
 การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากแบบส ารวจเกี่ยวกับสถานการณ์
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์เ พ่ือน าผลการส ารวจ 
ที่ได้มาประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น กับมาตรฐาน  
ความโปร่งใส ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องและติดต่อราชการ  
ผ่านแบบส ารวจออนไลน์ ทางเว็บไซต์ https://forms.gle/a5HJBXLQo3jwXGNW7 โดยมีผู้ตอบแบบส ารวจ 
จ านวน 315 คน สรุปผลได้ดังนี้ 
 
 1. ข้อมูลผู้ตอบแบบส ารวจ ประกอบด้วย  
  1.1 ประชาชนผู้รับบริการจากส่วนราชการ ร้อยละ 10.2 
  1.2 ผู้มาเข้าร่วมหรือเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ 
ของส่วนราชการ ร้อยละ 6.3 
  1.3 ตัวแทนหน่วยงาน/องค์กร ที่มีการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ ร้อยละ 50.2 
  1.4 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภายใน สนพ. ร้อยละ 33.3 
 
 2. จากผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 315 คน มีผู้ตอบแบบส ารวจเพียง 1 รายที่ไม่ทราบว่ามีบริการ
ช่องทางในการร้องเรียนการทุจริต และผู้ตอบแบบส ารวจส่วนมากเห็นว่าช่องทางที่เหมาะสมมากที่สุด คือ 
เว็บไซต์ สนพ. (www.eppo.go.th) ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน สายด่วนรัฐบาล (GCC หรือ 1111) 
การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และกองตรวจและประเมินผลส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
ตามล าดับ ทั้งนี้ มากกว่าร้อยละ 10 ของผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นว่า กล่องรับความคิดเห็น สนพ. ไม่เหมาะสม
แก่การรับเรื่องร้องเรียนในปัจจุบัน 
 
 3. การร้องเรียนการทุจริตของ สนพ.  
 

การร้องเรียนการทุจริต จ านวน ร้อยละ 

เคยร้องเรียน*  0 0 

ไม่เคยร้องเรียน แต่เคยได้ยิน/ได้ฟัง 7 2.2 

ไม่เคยร้องเรียน 308 97.8 

รวม 315 100.0 



2 
 

 

 4. ข้อคิดเห็น แนวทาง หรือมาตรการ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
สรุปได้ ดังนี ้
  4.1 ระเบียบ ข้อบังคับ : ควรมีระเบียบ มาตรฐาน หรือแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
ครบถ้วน ไม่ซ้ าซ้อน มีบทลงโทษที่รุนแรง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทลงโทษ และช่องทางรายงานการ
ทุจริตให้ทราบโดยทั่วกัน 
  4.2 การตรวจสอบ ประเมินผล และระบบตรวจสอบภายใน : จัดท าขั้นตอนปฏิบัติงานและมี
ระบบที่ตรวจสอบได้ โดยการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ และจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นการเฉพาะ 
  4.3 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป : จัดอบรมและรณรงค์ให้บุคลากรในหน่วยงานมีจิตส านึกที่ดี มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวม และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการแทรกแซงและ
การทุจริต 
  4.4 ผู้บังคับบัญชา : ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างสร้างจิตส านึก และมีส่วนร่วมรณรงค์ ดูแล 
ตรวจสอบการต่อต้านทุจริตอย่างใกล้ชิด ถึงระดับปฏิบัติการ และงดรับกระเช้าของขวัญ 
 
 5.  ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ส านักงานนโยบาย 
และแผนพลังงาน ผู้ตอบแบบส ารวจฯ มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในภาพรวมต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
หรือพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ สนพ. อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ในประเด็นการปฏิบัติหน้าที่หรือพฤติกรรม
ของเจ้าหน้าทีด่้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  5.1 ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับบริการมีความครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ 
  5.2 ให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน 
  5.3 ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 
  5.4 ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร 
  5.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส 



 
 

ผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน ปีงบประมำณ 2565 
 
 การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากแบบส ารวจเกี่ยวกับสถานการณ์
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์เ พ่ือน าผลการส ารวจ 
ที่ได้มาประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น กับมาตรฐาน  
ความโปร่งใส ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องและติดต่อราชการ  
(บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานเอกชน พลังงานจังหวัด ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และที่ปรึกษา ภายใน สนพ. และ
เ จ้ า ห น้ า ที่ ใ นห น่ ว ย ง าน สั ง กั ด ก ร ะทร ว ง พลั ง ง าน )  ผ่ า นแ บบ ส า ร ว จ ออน ไ ลน์  ทาง เว็ บ ไซ ต์ 
https://forms.gle/a5HJBXLQo3jwXGNW7 โดยมีผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 315 คน สรุปผลได้ดังนี้ 
 
 1. ข้อมูลเกี่ยวกับบทบำท/ฐำนะ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำนในสังกัด สนพ.  จากจ านวนผู้ตอบ
แบบส ารวจ จ านวน  315  คน ประกอบไปด้วย  
 

บทบำทที่เกี่ยวข้องกับ สนพ. จ ำนวน ร้อยละ 

1. ประชาชนผู้รับบริการจากส่วนราชการ 32 10.2 
2. ผู้มาเข้าร่วมหรือเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินกิจกรรมหรือ

โครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการ เช่น เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ เป็นต้น 

20 6.3 

3. ตัวแทนหน่วยงาน/องค์กร ที่มีการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ 158 50.2 
4. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภายใน สนพ. 105 33.3 

รวม 315 100.0 
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2. ช่องทำงในกำรร้องเรียนกำรทุจริตของ สนพ. 
 
 จากผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 315 คน มีผู้ตอบแบบส ารวจเพียง 1 รายที่ไม่ทราบว่ามีบริการช่องทาง
ในการร้องเรียนการทุจริต และผู้ตอบแบบส ารวจส่วนมากเห็นว่าช่องทางที่เหมาะสมมากที่สุด คือ เว็บไซต์ 
สนพ. (www.eppo.go.th) ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน สายด่วนรัฐบาล (GCC หรือ 1111) การส่ง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และกองตรวจและประเมินผลส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ตามล าดับ 
ดังนี้  
 

ช่องทำงรับเรื่องร้องเรียน 

ควำมเหมำะสมของช่องทำง 

เหมำะสม ไม่เหมำะสม ไม่แสดงควำมคิดเห็น 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

1. เว็บไซต์ สนพ. (www.eppo.go.th) 292 92.70 11 3.49 12 3.81 

2. สายด่วนรัฐบาล (GCC หรือ 1111) 272 86.35 14 4.44 29 9.21 

3. กล่องรับความคิดเห็น สนพ. 250 79.37 33 10.48 32 10.16 

4. ท าหนังสือร้องเรียนมายัง สนพ. 266 84.44 17 5.40 32 10.16 

5. การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 272 86.35 15 4.76 28 8.89 

6. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน 283 89.84 9 2.86 23 7.30 

7. กองตรวจและประเมินผล 
    ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  

272 86.35 15 4.76 28 8.89 
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 จากความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงเรื่องกล่องรับความคิดเห็น 
เนื่องจากมักถูกละเลย จึงควรก าหนดเวลาตรวจสอบกล่อง เพ่ือความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา และอาจมี
ปัญหาด้านการเก็บความลับของผู้ร้องเรียน ส่งผลให้ไม่กล้าร้องเรียน นอกจากนี้ควรให้บูรณาการใช้ช่องทาง
ร้องเรียนเดียวกับของกระทรวงพลังงานเพ่ือให้มีลักษณะที่เป็นทางการ แต่อาจส่งผลต่อความรวดเร็วในการ
แก้ไขปัญหาได ้

 

 
 3. กำรร้องเรียนกำรทุจริต ของ สนพ. 
 
 จากการส ารวจความคิดเห็นผู้ตอบแบบส ารวจกรณีการร้องเรียนการทุจริตของ สนพ.  

3.1 ไม่เคยร้องเรียนการทุจริตของ สนพ. จ านวน 308 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.8  
3.2 มีผู้ไม่เคยร้องเรียน แต่เคยพบเห็นหรือได้ยิน/ได้ฟังเกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต 

หรือการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่  สนพ. จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.2 
ทั้งนี้ ไม่ได้ระบุรายละเอียดเรื่องดังกล่าว 
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 4. กำรส ำรวจข้อมูลควำมคิดเห็นต่อสำเหตุส ำคัญท่ีอำจท ำให้เกิดกำรทุจริตใน สนพ. 
 
 ผู้ ตอบแบบส า รวจ  จ านวน  315คน เห็ นว่ า  สา เหตุ ส าคัญที่ อ า จท า ให้ เ กิ ดกา รทุ จ ริ ต 
ใน สนพ. ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดจิตส านึก ผู้รับบริการมีพฤติกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดการทุจริต 
เช่น ให้สินบน เป็นต้น และ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกรงกลัวต่อผู้มีอิทธิพล ตามล าดับ ซึ่งสามารถแสดง
รายละเอียดได้ ดังนี้ 

 

 
 

  

สำเหตุส ำคัญท่ีอาจท ำให้เกิดกำรทุจริต จ ำนวน ร้อยละ 

4.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดจิตส านึก 190 60.3 
4.2 ผู้รับบริการมีพฤติกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดการทุจริต เช่น ให้สินบน เป็นต้น 133 42.2 
4.3 กฎหมายมีช่องว่าง เอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริต 128 40.6 
4.4 กลไกการตรวจสอบของ สนพ. ไม่มีประสิทธิภาพ 60 19 
4.5 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ 58 18.4 
4.6 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกรงกลัวต่อผู้มีอิทธิพล 113 35.9 
4.7 ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ สนพ. ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน

ปราบปรามการทุจริต 
87 27.6 

4.8 อ่ืน ๆ :  
 - ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องต่างๆ ท าให้อาจเกิดการทุจริตแบบไม่

ตั้งใจ 
 - อาจเกิดจากค าสั่งทางการเมือง ที่เข้ามาหาผลประโยชน์ 

-   
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 5. ทัศนคติต่อสถำนกำรณ์กำรทุจริตคอร์รัปชัน ของ สนพ. 
 
 จากผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 315 คน เห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นเรื่องต้องด าเนินการ
ปราบปรามอย่างเด็ดขาด จริงจัง จ านวน 300 คน คิดเป็นร้อยละ 95.2 และ เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ยอมรับ
ได้ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 
 

 
 

 6. ข้อคิดเห็น แนวทำง หรือมำตรกำร ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ เพื่อให้ 
สนพ. ไปปรับปรุงกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โดยสรุปได้ ดังนี้ 

6.1 ข้อคิดเห็นด้านระเบียบ ข้อบังคับ  
6.1.1 ควรมีระเบียบ มาตรฐาน หรือแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ครบถ้วน ไม่ซ้ าซ้อน  

ลดช่องว่างต่อการทุจริต ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มีกลไกปกป้องผู้ปฏิบัติงาน  
6.1.2 ปรับปรุงแนวทางการรายงานการทุจริตให้ท าได้ง่ายและสะดวกข้ึน 
6.1.3 มีบทลงโทษที่รุนแรง เหมาะสม และเด็ดขาด มีบทลงโทษทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ  
6.1.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทลงโทษ และช่องทางรายงานการทุจริตให้ทราบโดยทั่วกัน 

6.2 ข้อคิดเห็นด้านการตรวจสอบ ประเมินผล และระบบตรวจสอบภายใน 
6.2.1 จัดท าขั้นตอนปฏิบัติงานและมีระบบที่ตรวจสอบได้ โดยการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ

ผ่านระบบ online ที่มีการรับรองโดยผู้บังคับบัญชา สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 
6.2.2 มีการตรวจสอบ ป้องกัน และปราบปรามอย่างเข้มงวด เคร่งครัด สม่ าเสมอ 
6.2.3 จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทุกเนื้อหาทุกโครงการเป็นการเฉพาะ โดยละเอียดและ

รวดเร็ว และให้มีการสุ่มตรวจสม่ าเสมอ 
6.3 ข้อคิดเห็นด้านการปรับใช้ระเบียบ ข้อบังคับกับผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 

6.3.1 คัดเลือกและประเมินบุคลากรโดยยึดถือคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ 
6.3.2 จัดอบรมและรณรงคใ์ห้บุคลากรในหน่วยงานมีจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และเห็น

ถึงประโยชน์ส่วนรวม 
6.3.3 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการแทรกแซงและการทุจริต 
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6.4 ข้อคิดเห็นด้านการปรับใช้ระเบียบ ข้อบังคับกับผู้บังคับบัญชา 
6.4.1 ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างสร้างจิตส านึก และมีส่วนร่วมรณรงค์ ดูแล ตรวจสอบการ

ต่อต้านทุจริตอย่างใกล้ชิด ถึงระดับปฏิบัติการ 
6.4.2 งดรับกระเช้าของขวัญ 
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ระดับควำมพึงพอใจ 

 
 7. ควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือพฤติกรรมของเจ้ำหน้ำที่ สนพ. 
 
 ผู้ตอบแบบส ารวจฯ มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในภาพรวมต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือพฤติกรรมของ
เจ้าหน้าที่ สนพ. อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ดังนี้ 
 

 
 

ภำพที่ 4 แสดงระดับควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือพฤติกรรมของเจ้ำหน้ำที่ สนพ. 
 

0

1

2

3

4

5
4.06 4.03 4.03 4.17 4.20 

ประเด็น 
กำรปฏบิัตหิน้ำที ่

หมำยเหต ุ: ค่าคะแนนเฉลีย่ 4.5 - 5 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.5 - 4.49 ระดับความพึงพอใจมาก 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.5 - 3.49 ระดับความพึงพอใจปานกลาง  ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.5 - 2.49 ระดับความพึงพอใจน้อย 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 0 – 1.49 ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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 8. ควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 

8.1 การท างานต้องเที่ยงตรงและเป็นกลาง 
8.2 ควรสร้างการรับรู้ให้มากข้ึน 
8.3 สนพ. ควรมีบทบาทส าคัญในการให้ความรู้ ท าความเข้าใจต่อภาคประชาชนอย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน รอบด้าน ในเรื่องนโยบายและแผนพลังงาน โดยเป็นข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงมี
การสื่อความท าความเข้าใจอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

8.4 เสนอให้ลดขั้นตอนการจัดท าเอกสารหรือให้มีความรวดเร็วในการส่งเอกสารไปกลับ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานมีความคล่องตัวมากข้ึน 

8.5 เป็นหน่วยงานที่โปร่งใส ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานเอกชนมาก 
8.6 การตอบข้อซักถามต้องหาผู้รู้ในเรื่องนั้น ๆ มาตอบค าถาม 
 

 


