
ค่านิยมส านกังานนโยบายและแผนพลังงาน 
 - มุ่งความเป็นเลิศ (Excellence) - กอ่เกิดเครือข่าย (Partnership) 
 - เป้าหมายส่วนรวม (Public Interest) - ร่วมใจหนึ่งเดียว (Ownership) 

ตารางแสดงสรุปสถิติการร้องเรียนเรื่องการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของ สนพ. 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

เดือน 

จ านวนการร้องเรียน (คร้ัง) 

ศูนย์บริการร่วม 
ศูนย์บริการ

ประชาชน (GCC 
1111) 

กองตรวจ
ประเมินผล 

(กตป.) สป.พน. 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
ศูนย์ราชการใส
สะอาด สนพ. 

กล่องรับความ
คิดเห็น 

การยื่นหนังสือ
ร้องทุกข์ 

E-mail ถึง
ผู้รับผิดชอบ 

ศูนย์ข้อมลู
ข่าวสาร สนพ. 

ปีงบประมาณ 2564         
ตุลาคม 2563         
พฤศจิกายน 2563         
ธันวาคม 2563         
มกราคม 2564         
กุมภาพันธ์ 2564         
มีนาคม 2564         
เมษายน 2564         
พฤษภาคม 2564         
มิถุนายน 2564         
กรกฎาคม 2564         
สิงหาคม 2564         
กันยายน 2564         

รวม         
 
  

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
ได้ด าเนินการสรุปสถิติการร้องเรียนเร่ืองการทุจริต 

หรือการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหนา้ท่ีของรัฐ ของ สนพ.  
ประจ าปี 2564 

(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ปรากฏว่า ไม่มีข้อร้องเรียนใด ๆ 



ค่านิยมส านกังานนโยบายและแผนพลังงาน 
 - มุ่งความเป็นเลิศ (Excellence)  - กอ่เกิดเครือข่าย (Partnership) 
 - เป้าหมายส่วนรวม (Public Interest) - ร่วมใจหนึ่งเดียว (Ownership) 

การรายงานผ่านระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
(acoc.pacc.go.th) 

ประจ าเดือน ตุลาคม ปี 2563 
 

 

 

 

  



ค่านิยมส านกังานนโยบายและแผนพลังงาน 
 - มุ่งความเป็นเลิศ (Excellence)  - กอ่เกิดเครือข่าย (Partnership) 
 - เป้าหมายส่วนรวม (Public Interest) - ร่วมใจหนึ่งเดียว (Ownership) 

การรายงานผ่านระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
(acoc.pacc.go.th) 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน ปี 2563 

 

 

 

 

  



ค่านิยมส านกังานนโยบายและแผนพลังงาน 
 - มุ่งความเป็นเลิศ (Excellence)  - กอ่เกิดเครือข่าย (Partnership) 
 - เป้าหมายส่วนรวม (Public Interest) - ร่วมใจหนึ่งเดียว (Ownership) 

การรายงานผ่านระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
(acoc.pacc.go.th) 

ประจ าเดือน ธันวาคม ปี 2563 

 

 

 

 

  



ค่านิยมส านกังานนโยบายและแผนพลังงาน 
 - มุ่งความเป็นเลิศ (Excellence)  - กอ่เกิดเครือข่าย (Partnership) 
 - เป้าหมายส่วนรวม (Public Interest) - ร่วมใจหนึ่งเดียว (Ownership) 

การรายงานผ่านระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
(acoc.pacc.go.th) 

ประจ าเดือน มกราคม ปี 2564 

 

 

 

 

 

  



ค่านิยมส านกังานนโยบายและแผนพลังงาน 
 - มุ่งความเป็นเลิศ (Excellence)  - กอ่เกิดเครือข่าย (Partnership) 
 - เป้าหมายส่วนรวม (Public Interest) - ร่วมใจหนึ่งเดียว (Ownership) 

การรายงานผ่านระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
(acoc.pacc.go.th) 

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2564 

 

 

 

 

 

  



ค่านิยมส านกังานนโยบายและแผนพลังงาน 
 - มุ่งความเป็นเลิศ (Excellence)  - กอ่เกิดเครือข่าย (Partnership) 
 - เป้าหมายส่วนรวม (Public Interest) - ร่วมใจหนึ่งเดียว (Ownership) 

การรายงานผ่านระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
(acoc.pacc.go.th) 

ประจ าเดือน มีนาคม ปี 2564 

 

 

 

 

  



ค่านิยมส านกังานนโยบายและแผนพลังงาน 
 - มุ่งความเป็นเลิศ (Excellence)  - กอ่เกิดเครือข่าย (Partnership) 
 - เป้าหมายส่วนรวม (Public Interest) - ร่วมใจหนึ่งเดียว (Ownership) 

การรายงานผ่านระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
(acoc.pacc.go.th) 

ประจ าเดือน เมษายน ปี 2564 

 

 

 

 

  



ค่านิยมส านกังานนโยบายและแผนพลังงาน 
 - มุ่งความเป็นเลิศ (Excellence)  - กอ่เกิดเครือข่าย (Partnership) 
 - เป้าหมายส่วนรวม (Public Interest) - ร่วมใจหนึ่งเดียว (Ownership) 

การรายงานผ่านระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
(acoc.pacc.go.th) 

ประจ าเดือน พฤษภาคม ปี 2564 

 

 

 

 

  



ค่านิยมส านกังานนโยบายและแผนพลังงาน 
 - มุ่งความเป็นเลิศ (Excellence)  - กอ่เกิดเครือข่าย (Partnership) 
 - เป้าหมายส่วนรวม (Public Interest) - ร่วมใจหนึ่งเดียว (Ownership) 

การรายงานผ่านระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
(acoc.pacc.go.th) 

ประจ าเดือน มิถุนายน ปี 2564 

 

 

 

 

  



ค่านิยมส านกังานนโยบายและแผนพลังงาน 
 - มุ่งความเป็นเลิศ (Excellence)  - กอ่เกิดเครือข่าย (Partnership) 
 - เป้าหมายส่วนรวม (Public Interest) - ร่วมใจหนึ่งเดียว (Ownership) 

การรายงานผ่านระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
(acoc.pacc.go.th) 

ประจ าเดือน กรกฎาคม ปี 2564 

 

 

 

 

  



ค่านิยมส านกังานนโยบายและแผนพลังงาน 
 - มุ่งความเป็นเลิศ (Excellence)  - กอ่เกิดเครือข่าย (Partnership) 
 - เป้าหมายส่วนรวม (Public Interest) - ร่วมใจหนึ่งเดียว (Ownership) 

การรายงานผ่านระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
(acoc.pacc.go.th) 

ประจ าเดือน สิงหาคม ปี 2564 

 

 

 

 

  



ค่านิยมส านกังานนโยบายและแผนพลังงาน 
 - มุ่งความเป็นเลิศ (Excellence)  - กอ่เกิดเครือข่าย (Partnership) 
 - เป้าหมายส่วนรวม (Public Interest) - ร่วมใจหนึ่งเดียว (Ownership) 

การรายงานผ่านระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
(acoc.pacc.go.th) 

ประจ าเดือน กันยายน ปี 2564 

 

 

 

 

 


