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ค าน า 
 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้มีการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น และส่งเสริมมาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงาน ซึ่งแผนดังกล่าวสอดคล้อง
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการ 
ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และภาคเอกชน ในการแปลงแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบผลักดันไปสู่การปฏิบัติ 

บัดนี้ ครบก าหนดระยะเวลาตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) โดยจัดท าขึ้น
เพ่ือเป็นกลไกในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และเป็นการยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตของส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบต่อไป  
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 
1. ทีม่าและความส าคัญ 

การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ สร้างผลกระทบทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองและเป็นอุปสรรคส าคัญของการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมากโดยรูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็น
รูปแบบทุจริตทางตรง ไม่ซับซ้อน เช่น การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งในปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนเป็น
การทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามชาติ และเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ 
มากมาย และได้ส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง แม้ว่าประเทศไทยได้พยายามแก้ปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้เข้มแข็งขึ้น แต่พบว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นก็ยัง 
ไม่ลดน้อยลงและหมดไปจากประเทศไทย แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมาประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึง  
ความพยายามในการปราบปรามและป้องกันการทุจริต ไม่ว่าการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546  
การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุ  
ที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่ง คือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ 
ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแส
บริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต
คอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่า
เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการ  
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้น
ไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง ดังนั้น มาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมที่  
ช่วยป้องกันและลดการทุจริต คอร์รัปชั่น อย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตส านึกของคนในสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์  
สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต  
โดยเน้นการเร่งรัดการด าเนินมาตรการทางการเมืองควบคู่ไปกับมาตรการทางกฎหมายเมื่อพบผู้กระท าผิด  
น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวังการทุจริตอย่างจริงจังและเข้มงวด โดยเร่งรัดด าเนินการตามขั้นตอน
ของกฎหมายเมื่อพบผู้กระท าผิด เพ่ือให้ภาครัฐปลอดการทุจริตโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งให้ภาคสังคม ภาคเอกชน 
และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต นอกจากนี้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 
(พ.ศ. 2563 - 2565) โดยสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 15 
ธันวาคม 2563 พิจารณาเห็นชอบ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 
(พ.ศ. 2563 – 2565) เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ
ภาคเอกชน ในการแปลงแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้าน  
การทุจริตและประพฤติมิชอบผลักดันไปสู่การปฏิบัติ 
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ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ตระหนักถึงความส าคัญต่อเรื่องดังกล่าวจึงได้ด าเนินการจัดท า   
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ใช้เป็นแนวทางหรือกรอบทิศทางในการด าเนินงานด้าน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น และมาตรฐานความโปร่งใสอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือให้หน่วยงานในส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน สามารถน าแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น กับมาตรฐานความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2570 ไปใช้ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.2 เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในส านักงานนโยบายและ 
แผนพลังงานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ 

2.3 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารการต่อต้านการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ บูรณาการเชื่อมโยงกับ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติฯ และแผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กรของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต โดยมีแนวทาง
ขับเคลื่อนและการประเมินผลที่ชัดเจน 

2.4 เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมต่อต้านการทุจริต เกิดความไว้วางใจและเชื่อมั่นในระบบราชการ 

2.5 เพ่ือยกระดับสมรรถนะและเพ่ิมขีดความสามารถการด าเนินงานหน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
ให้เท่าทันสถานการณ์และได้มาตรฐานสากล 

 

3. เป้าหมาย 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และ

ยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 

4. สรุปสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น กับมาตรฐาน 
ความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นการด าเนินงานภายใต้กรอบตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
โดยสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) 
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 พิจารณา
เห็นชอบ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)  
เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และภาคเอกชน ในการแปลง
แนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลักดันไปสู่การปฏิบัติ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน จึงได้มีการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 3  

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

แผนย่อยการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
แนวทางที ่2 สง่เสริมการปฏิบตัิหน้าทีข่องราชการและเจา้หน้าทีข่องรัฐให้มคีวามใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริต 
เป้าหมาย : เพื่อเสริมสรา้งจติส านึกและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัผลส าเร็จและเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ตัวชี้วดั เป้าหมาย ต.ค.  พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การเสริมสร้างจิตส านึก 
คุณธรรม จริยธรรม  
โดยประยกุต์หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเครื่องมือใน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 รณรงค์สร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เกีย่วกับการป้องกัน/
ปราบปรามการทจุริตและความโปร่งใส 

- ร้อยละของ
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ สนพ. 
ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ครบถ้วน 

95 ทุกหน่วยงาน             

1.2 เผยแพร่ข้อมูลการเสริมสร้าง
คุณธรรม/จริยธรรม/หลักปรัชญา
เศรษกิจพอเพียงให้กับเจา้หนา้ที ่

- มีช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลการ
เสริมสร้างคุณธรรม/
จริยธรรม/หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ไม่น้อยกว่า
3ช่องทาง 

อส./บค.             

1.3 การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ
และเจ้าหนา้ที่ สนพ. ทีป่ระพฤติตน 
เป็นแบบอยา่งที่ดี 

- - จ านวนเจา้หน้าที่
ที่ได้รับการ
คัดเลือก 
- ประกาศเกียรติ

คุณแก่เจ้าหน้าที่ที่
ได้รับการคัดเลือก  

1 คน บค.             

 1.4  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในกิจกรรม
ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
ด้านการท าตวัเป็นต้นแบบที่ดี การ
เป็นประธาน/ที่ปรึกษา/คณะท างาน 
การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุก
ภาคส่วน เป็นต้น 

 

- จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่ผู้บริหาร
เข้าร่วมและมีบทบาท
ในการส่งเสริมความ
โปร่งใสในองค์กร 

5 
โครงการ 

ทุกหน่วยงาน             
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แผนย่อยการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
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 1.5  การประกาศนโยบายไม่รับของขวญั 
(No Gift Policy) 

- จ านวนครั้งของการ
ประกาศนโยบาย 

1 คร้ัง นต.             

1.6  จัดท าแผนการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ของส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน  

- จ านวนแผนการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

1 บค.             

2. การพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากร 

 

2.1 การส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้า
ร่วมประชุม อบรม และสัมมนาที่
เกี่ยวข้องกับด้านนโยบายหรือด้าน
อื่นๆ ซ่ึงเกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของ
หน่วยงาน เช่น 
2.1.1 ด้านนโยบาย 
2.1.2 ด้านทรัพยากรบุคคล 
2.1.3 ด้านการเงิน  
2.1.4 ด้านอื่น ๆ  

- จ านวนด้านที่
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพิ่มขึ้น 
 

ไม่น้อยกว่า  
2 ด้าน 

 

ทุกหน่วยงาน             

2.2 จัดอบรมการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านการปอ้งกันการทุจริต เช่น 
ผลประโยชน์ทับซ้อน กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธกีารใน
การบริหารงานคลัง พัสดุ และ
งบประมาณ เป็นต้น  

60,000 ร้อยละผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู ้
ความเข้าใจด้านการ
ป้องกันการทุจริต
และผลประโยชน์ทบั
ซ้อน 

85 กท./กค./อส.             

2.3 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของ สนพ.   - มีแผนพัฒนา
บุคลากรของ สนพ. 

1 บค.             

3. การมีระบบ/กลไก 
การจัดการรับเรื่อง
ร้องเรียน 

3.1  การจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียน  
       การแจ้งเบาะแสการทุจริต  

• การจดัช่องทางรับข้อร้องเรียน/
แจ้งเบาะแส/ 
ความคิดเห็น 
o ตู้รับข้อร้องเรียน 
o จัดส่งขอ้รอ้งเรียน 

 ทางไปรษณีย์ 

- จ านวนช่องทางรับ
ฟังข้อร้องเรียน  
การแจ้งเบาะแส 
การทุจริต 
 
 
 

6  
 
 
 
 
 
 

อส.             
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มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัผลส าเร็จและเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ตัวชี้วดั เป้าหมาย ต.ค.  พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

o ศูนย์ราชการใสสะอาด 
o ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
o ศูนย์บริการร่วม 
o ศูนย์บริการข้อมูลภาครฐั

เพื่อประชาชน GCC 1111 

 
 
 
 

 

3.2  ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเขา้ใจ 
เกี่ยวกบัการปอ้งกันและปราบปราม
การทุจริต และการสร้างมาตรฐาน
ความโปร่งใส เช่น กฎหมาย/
ระเบียบ/ข้อบังคับ/วธิีการปฏิบัติ/
ข้อมูลข่าวสาร ให้ขา้ราชการและ
เจ้าหน้าที่ สนพ.  

- จ านวนช่องทางการ
ประชาสัมพันธ ์
 

4  
 

อส.             

3.3  การจัดการและแจ้งผลข้อร้องเรียน 
- ร้อยละของข้อร้อง 

เรียนที่แจ้งผล 
การด าเนินการ 
แก่ผู้ร้องเรียน 

90 อส.             

4. มีการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส

ภายในองค์กร 

4.1 ประเมินระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน (ITA)  

- ร้อยละความส าเร็จ
ของการประเมิน
ระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

90 นต.             
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1. สนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านความ
เส่ียง ควบคุมภายใน  

1.1 จัดท าแผนควบคุมภายใน  - จ านวนแผนควบคุม
ภายใน  

1 กพร.             

1.2 จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน  - จ านวนแผนการ
ตรวจสอบภายใน 

1 ตส.             

1.3  คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพือ่
ป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน  

- จ านวนคู่มือเกีย่วกับ
การปฏิบัติงานเพือ่
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

1 คู่มือ อส.             

1.4 คู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียน  - จ านวนคู่มือเกีย่วกับ
การบริหารจัดการข้อ
ร้องเรียน 

1 คู่มือ อส.             

1.5 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

- จ านวนแผนบริหาร
ความเส่ียง 

1 นต.             

2.  มีการปรับปรุง/พัฒนา
ระบบการตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

2.1 ปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์  
การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

- มีหลักเกณฑ์การรับ
เร่ืองร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์และ
เผยแพร่ทาง web 
site  
 

1 
 

อส.             
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 2.2 การส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเกี่ยวกับ 
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส านักงานนโยบายและ 
แผนพลังงาน 

- ร้อยละของความพึง
พอใจต่อการปฏิบัติ
หน้าที่หรือพฤติกรรม
ของเจ้าหน้าที ่ 
(จากการส ารวจ
ความคิดเห็นของ
ประชาชน/ผู้รับบริการ 
/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)  

90 อส.             

 2.3 จัดท ารายงานผลความส าเร็จของ
แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  

- รายงานผล
ความส าเร็จของ
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต  

1  นต.             
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แผนย่อยการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
แนวทางที ่5 ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที ่
เป้าหมาย : เพื่อพัฒนากลไกและมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการป้องกันการทุจริต 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัผลส าเร็จและเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ตัวชี้วดั เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การลดการใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 

1.1 การจัดท ามาตรฐานการปฏบิัติงาน  
ด้านแผนงาน งบประมาณ และ
บุคลากร (วิเคราะหป์ัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน) 

- มีกระบวนการตาม
ภารกิจหลักของ 
กรมฯ ที่ผู้บริหารให้
ความเห็นชอบ 

2 
เร่ือง 

กพร.             

2. การใช้ดุลพินิจในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

2.1 การจัดท าค าสั่ง/ประกาศ/หลักเกณฑ์
วิธีการด้านการบริหารงานบุคคลให้
การใช้ดุลพินิจของผู้มีอ านาจมี
หลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน  

- มีค าสั่ง/ประกาศ/
หลักเกณฑ์วิธกีาร
ด้านการบริหารงาน
บุคคลให้การใช้
ดุลพินิจของผู้มี
อ านาจมหีลักเกณฑ์
ที่ชัดเจน 

3 
เร่ือง 

บค.             

3. การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร 

3.1  การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามพระราชบัญญัติและระเบียบ
เกี่ยวกบัการจัดซื้อจัดจ้าง 

- ร้อยละของการ
เผยแพร่ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง 

100 กค./กท.             

3.2  การจัดเก็บสถิตแิละสรุปผลการใช้
บริการ ณ ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารให้
ผู้บริหารทราบอย่างสม่ าเสมอ 

- จ านวนครั้งในการ
รายงานผลการใช้
บริการ ณ ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร 
 
 

4 ครั้ง อส.             
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แผนย่อยการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
แนวทางที ่5 ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดลุพินิจในการปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่ 
เป้าหมาย : เพื่อพัฒนากลไกและมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการป้องกันการทุจริต 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัผลส าเร็จและเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ตัวชี้วดั เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. การก าหนดแนวทางใน

การปฏิบัติงานดา้นการ

จัดซื้อจัดจ้าง 

4.1  การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้าง  

- รายงานการ
วิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 กค./กท.             

4.2  จัดท าแนวทางการตรวจสอบบุคลากร 
ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน 
ในการจัดซ้ือจัดจ้างเพื่อปอ้งกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

- วิธีการหรือ
กระบวนการ
ตรวจสอบบุคลากรที่
มีความเกี่ยวข้องกับ 
ผู้เสนองาน 

1 กค./กท.             
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5. แนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
เพ่ือให้การด าเนินแผนงาน กิจกรรม โครงการ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้ก าหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ดังนี้ 

5.1 ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการด าเนินงาน ได้มีการติดตามความก้าวหน้าและก ากับการด าเนินงาน
โดยให้รายงานเป็นเอกสารภายใต้แผนการติดตาม ก ากับและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ โดยก าหนดให้มีการรายงานผลด าเนินงานในทุก 6 เดือน ของปีงบประมาณ (รอบ 6 เดือน  
ทุกสิ้นเดือนมีนาคม และรอบ 12 เดือน ทุกสิ้นเดือนกันยายน) 

5.2 ให้มีการประเมินผลเมื่อครบ 1 ปี โดยท าการประเมินผล และรายงานผลส าเร็จในภาพรวมของ
การด าเนินงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการด าเนินงาน เพ่ือเสนอผู้บริหารของหน่วยงาน และ  
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือที่จะด าเนินการปรับปรุงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ที่จะมีการด าเนินการ  
ในรอบปีถัดไป 

 

6. รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเป็นการด าเนินงานรภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ โดยสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (21)  

บัดนี้ครบก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงได้มีการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ โดยเป็นการรวบรวม ประเมินผล และรายงานผล 
การด าเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้     
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รายงานสรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
แผนย่อยการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
แนวทางที ่2 สง่เสริมการปฏิบตัิหน้าทีข่องราชการและเจา้หน้าทีข่องรัฐให้มคีวามใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริต 
เป้าหมาย : เพื่อเสริมสรา้งจติส านึกและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัผลส าเร็จและเปา้หมาย 

ผลการด าเนินการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค 
ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

1. การเสริมสร้างจิตส านึก 
คุณธ รรม  จ ริ ย ธ รรม  
โ ด ย ป ร ะ ยุ ก ต์ ห ลั ก
ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียงเป็นเครื่องมือ 
ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 

1.1 รณรงค์สร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ที่เกี่ยวกับการป้องกัน/ปราบปรามการ
ทุจริตและความโปร่งใส 

- ร้อยละของข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ สนพ. 
ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ครบถ้วน 

95 - สนพ. ได้จัดท าโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสร้างค่านิยมในการรักษาวินัยและ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เป็นการประชาสัมพันธ์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การสร้าง
ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ 

1) ประชาสัมพันธ์บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายใน สนพ. 
2) ประชาสัมพันธ์ผ่านทางอีเมลของบุคลากรของ สนพ.  
โดย เจ้ าหน้ าที่ ทุกคนได้ รับทราบข้อมูลการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ดังกล่าว  
- สนพ. ได้ด าเนินการดังกล่าวครบตามเป้าหมายแล้วโดยคิด
เป็นร้อยละ 100 
 

ไม่ใช้งบประมาณ ด าเนินการครบตาม
เป้าหมายแล้ว 

1.2 เผยแพร่ข้อมูลการเสริมสร้างคุณธรรม 
/จริยธรรม/หลักปรัชญาเศรษกิจ
พอเพียงให้กับเจ้าหน้าที่ 

- มีช่องทางการเผยแพร่ 
ข้อมูลการเสริมสร้าง
คุณธรรม/จริยธรรม/
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

ไม่น้อยกว่า
3ช่องทาง 

- สนพ. มีเผยแพร่ข้อมูลการเสริมสร้างคุณธรรม/จริยธรรม/
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเจ้าหน้าที่ อาทิ  แนว
ทางการประพฤติปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทาง
จริยธรรม 2562 โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสร้างค่านิยมในการรักษาวินัยและ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้  

1. เว็บไซต์ สนพ.  
2. หนังสือเวียนภายใน สนพ. 
3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ชั้นล่าง สนพ.  
4. การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคลากรภายใน สนพ. 

- สนพ. ได้ด าเนินการดังกล่าวครบตามเป้าหมายแล้วโดยคิด
เป็นร้อยละ 100 

ไม่ใช้งบประมาณ ด าเนินการครบตาม
เป้าหมายแล้ว 
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 1.3 การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ สนพ. ที่ประพฤติตน 
เป็นแบบอย่างที่ดี 

- - จ านวนเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับการคัดเลือก 
- ประกาศเกียรติ

คุณแก่เจ้าหน้าที่ที่
ได้รับการคัดเลือก  

1 คน - สนพ. คัดเลือกข้าราชการในสังกัด สนพ. เพื่อเสนอชื่อเป็น 
“ข้าราชการดีเด่นประจ าปี 2564” โดยผู้ได้รับการเสนอ 
ชื่อ นางสาวนันทนา โพธิสุวรรณ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 
- สนพ. ได้ด าเนินการดังกล่าวครบตามเป้าหมายแล้วโดยคิด
เป็นร้อยละ 100 
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 1.4  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในกิจกรรม
ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  ด้ านการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้าน 
การท าตัวเป็นต้นแบบที่ดี การเป็น
ประธาน/ที่ปรึกษา/คณะท างาน การ
เปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาค
ส่วน เป็นต้น 

- จ านวนครั้ง/กิจกรรม
ที่ ผู้ บริหาร เข้าร่วม
และมีบทบาทในการ
ส่งเสริมความโปร่งใส
ในองค์กร 

5 
ครั้ง 

- ผู้บริหาร สนพ. มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่าง ๆ เช่น  
การเข้าร่วมกิจกรรม ประชุม สัมมนา  ดังนี้ 

1. กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นกรอบแผนพลังงานชาติ จาก
กลุ่มสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) สมาคมอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไทย (TAIA) กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่น / กลุ่มผู้ค้า
มาตรา 7 และสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เมื่อวัน
อังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สนพ. 

2. กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นกรอบแผนพลังงานชาติ จาก
กลุ่มการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้า
นครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผู้แทนด้าน 
Renewable Energy ผู้แทนจากสมาคมบริษัทจัดการพลังงาน
ไทย ผู้แทนจากสมาคมค้าเอทานอลไทย และผู้แทนจาก
สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทย เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 
2564 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สนพ. 

3. กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นกรอบแผนพลังงานชาติ จาก
กลุ่ มคณะกรรมาธิ การการพลั งงานสภาผู้ แ ทนราษ ฎร 
คณะกรรมาธิการการพลังงานวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ
ปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว 
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4.  พิ ธีท าบุญวันสถาปนา สนพ.  เมื่ อวัน ศุกร์ที่  11 
กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สนพ. 

5. ผอ.สนพ. ได้มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการลด
การใช้พลังงานใน สนพ. แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ทุกส่วน ผ่านการประชุมออนไลน์ทางโปรแกรม 
Microsoft Teams เพื่ อ ให้น า ไปปรับใช้ ในระหว่ า งการ
ปฏิบัติงานเป็นต้นแบบที่ดีแก่ประชาชนในการประหยัด
พลังงาน ตามนโยบายของรัฐบาลที่ก าหนดให้การประหยัด
พลังงานเป็นวาระส าคัญของรัฐบาลที่จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับสถานการณ์สงคราม
ยูเครนและรัสเซียด้วย เมือ่วันที่ 16 มีนาคม 2565 
- สนพ. ได้ด าเนินการดังกล่าวครบตามเป้าหมายแล้วโดยคิด
เป็นร้อยละ 100 
 

1.5  การประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ 
(No Gift Policy) 

- จ านวนครั้งของการ
ประกาศนโยบาย 

1 คร้ัง - สนพ. ได้จัดท าประกาศ สนพ. เรื่อง นโยบายการไม่รับ
ของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift 
Policy) ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564  
- สนพ. ได้ด าเนินการดังกล่าวครบตามเป้าหมายแล้วโดยคิด
เป็นร้อยละ 100 
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1.6  จัดท าแผนการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ของส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน  

- จ านวนแผนการส่งเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม 

1 - สนพ. ได้จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  
- สนพ. ได้ด าเนินการดังกล่าวครบตามเป้าหมายแล้วโดยคิด
เป็นร้อยละ 100 
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2. การพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากร 

 

2.1 การส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้า
ร่วมประชุม อบรม และสัมมนาที่
เกี่ยวข้องกับด้านนโยบายหรือด้าน
อื่นๆ ซ่ึงเกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของ
หน่วยงาน เช่น 
2.1.1 ด้านนโยบาย 
2.1.2 ด้านทรัพยากรบุคคล 
2.1.3 ด้านการเงิน  
2.1.4 ด้านอื่น ๆ  

- จ า น ว น ด้ า น ที่
ข้ า ร า ช ก า ร แ ล ะ
เจ้าหน้าที่ได้รับการ
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
บุคลากรเพิ่มขึ้น 
 

ไม่น้อยกว่า  
2 ด้าน 

 

- สนพ. ส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม อบรมและ
สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับด้านนโยบายหรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจหลักของหน่วยงาน โดย สนพ. ได้ด าเนินการครบ
ตามเป้าหมายแล้ว จ านวน 5 ด้าน ดังต่อไปนี้  
1. ด้านนโยบาย 

1.1 ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่าง
แผนการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า
ภายใต้โครงการจัดท าแผนการพัฒนาสถานีประจุแบตเตอรี่
ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 
2565 ผ่านระบบออนไลน์  
2. ด้านการเงิน 

2.1 มอบหมายเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการ
เสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐส าหรับ
หัวหน้างาน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-21 กุมภาพันธ์ 2565 ใน
รูปแบบออนไลน์  
3. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3.1 มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจเพื่อก าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน (กระทรวงพลังงาน) ในวันที่  31 
มกราคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์  
4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.1 ส่ง เจ้ าหน้าที่ เข้ าร่วมงานสัมมนาผลการศึกษา 
“โครงการส ารวจและปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าในระยะยาว เพื่อให้รองรับความต้องการไฟฟ้าที่เกิดขึ้น
จาก Disruptive Technology” ในวันที่  25 พฤศจิกายน 
2564 ผ่านระบบออนไลน์ 
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4.2 ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ระดับพื้นฐาน โครงการเร่งรัด การพัฒนา
บุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระยะที่ 1 ในวันที่ 
28 กุมภาพันธ์–4 มีนาคม 2565  
5. ด้านพัสดุ 

5.1 ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง
เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ระหว่าง
วันที่ 1-4 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 
- สนพ. ได้ด าเนินการดังกล่าวครบตามเป้าหมายแล้วโดยคิด
เป็นร้อยละ 100 

2.2 จัดอบรมการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านการป้องกันการทุจริต เช่น 
ผลประโยชน์ทับซ้อน กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการใน
การบริหารงานคลั ง  พั สดุ  และ
งบประมาณ เป็นต้น  

60,000 ร้ อ ย ล ะ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
อ บ ร ม มี ค ว า ม รู ้
ความเข้าใจด้านการ
ป้องกันการทุ จ ริ ต
และผลประ โยชน์ 
ทับซ้อน 

85 ไม่สามารถจดักิจกรรม/โครงการได ้ - เ น่ื อ ง จ า ก ส ถ า น 
ก า ร ณ์ ก า ร แ พ ร่
ระบาดของโควิด–19 
จึ ง ไม่สามารถจัด 
กิจกรรมดังกล่าวได้ 

2.3 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของ สนพ.   - มีแผนพัฒนาบุคลากร 
ของ สนพ. 

1 - สนพ. รวบรวมข้อมูลและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และน าเสนอ ผอ.สนพ. ให้ความ
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 รวมทั้งเผยแพร่แผน
ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของ สนพ.  
- สนพ. ได้ด าเนินการดังกล่าวครบตามเป้าหมายแล้วโดยคิด
เป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ ด าเนินการครบตาม
เป้าหมายแล้ว 



 

รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 16  

แผนย่อยการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
แนวทางที ่2 สง่เสริมการปฏิบตัิหน้าทีข่องราชการและเจา้หน้าทีข่องรัฐให้มคีวามใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริต 
เป้าหมาย : เพื่อเสริมสรา้งจติส านึกและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัผลส าเร็จและเปา้หมาย 

ผลการด าเนินการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค 
ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

3 .  ก า รมี ร ะ บ บ /กล ไก 
ก า ร จั ด ก า ร รั บ เ รื่ อ ง
ร้องเรียน 

3.1  การจัดระบบรับฟังข้อร้อง เรี ยน 
การแจ้งเบาะแสการทุจริต  

• การจัดช่องทางรับข้อ
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ 
ความคิดเห็น 
o ตู้รับข้อร้องเรียน 
o จัดส่งข้อร้องเรียน 

 ทางไปรษณีย์ 
o ศูนย์ราชการใสสะอาด 
o ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
o ศูนย์บริการร่วม 
o ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ

เพื่อประชาชน GCC 1111 

- จ า น ว น ช่ อ ง ท า ง 
รับฟังข้อร้องเรียน 
ก า ร แ จ้ ง เ บ า ะ แ ส 
การทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 

6  
 
 
 
 
 
 

 

- สนพ. ด าเนินการจัดช่องทางรับข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/
ความคิดเห็น จ านวน 8 ช่องทาง คือ 

1. ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สนพ. 
2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สนพ. 
3. สายด่วนรัฐบาล (GCC หรือ 1111) 
4. กล่องรับความคิดเห็น บริเวณชั้น 1 สนพ. 
5. การยื่นหนังสือร้องเรียนโดยตรงต่อ ผอ.สนพ. 
6. การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้รับผิดชอบเรื่อง

ร้องเรียนของ สนพ. duangsuda@eppo.go.th 
7. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน 
8. กองตรวจและประเมินผล (กตป.) 

- สนพ. ได้ด าเนินการดังกล่าวครบตามเป้าหมายแล้วโดยคิด
เป็นร้อยละ 133.33 
 

ไม่ใช้งบประมาณ ด าเนินการครบตาม
เป้าหมายแล้ว 

3.2  ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และการสร้างมาตรฐาน
คว าม โปร่ ง ใ ส  เ ช่ น  กฎหมาย /
ระเบียบ/ข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติ/
ข้อมูลข่าวสาร ให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ สนพ.  

- จ านวนช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ 

4  
 

- สนพ. มีการประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการสร้างมาตรฐาน
ความโปร่งใส ผ่าน 4 ช่องทาง คือ  

1) เว็บไซต์ สนพ.   
2) หนังสือเวียนภายใน สนพ.  
3) บอร์ดประชาสัมพันธ์  
4) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคลากรภายใน สนพ. 

- สนพ. ได้ด าเนินการดังกล่าวครบตามเป้าหมายแล้ว โดย 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ ด าเนินการครบตาม
เป้าหมายแล้ว 
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แผนย่อยการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
แนวทางที ่2 สง่เสริมการปฏิบตัิหน้าทีข่องราชการและเจา้หน้าทีข่องรัฐให้มคีวามใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริต 
เป้าหมาย : เพื่อเสริมสรา้งจติส านึกและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัผลส าเร็จและเปา้หมาย 

ผลการด าเนินการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค 
ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

 3.3  การจัดการและแจ้งผลข้อร้องเรียน 
- ร้อยละของข้ อร้ อง 

เ รี ย น ที่ แ จ้ ง ผ ล 
การด า เนินการแก่ 
ผู้ร้องเรียน 

90 - ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) สนพ.  
1. ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละ

เว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของ 
สนพ. 

2. ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง
ของ สนพ. 

ทั้งนี้ สนพ. จึงสามารถตอบสนองต่อข้อร้องเรียนที่ เข้า
หลักเกณฑ์การร้องเรียน ตามระเบียบฯ ว่าด้วยแนวทางการ
จัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2557 ได้ร้อยละ 100 
- สนพ. ได้ด าเนินการดังกล่าวครบตามเป้าหมายแล้วโดยคิด
เป็นร้อยละ 111.11 
 

ไม่ใช้งบประมาณ ด าเนินการครบตาม
เป้าหมายแล้ว 

4. มีการประเมินคุณธรรม
และความโปร่ ง ใส
ภายในองค์กร 

4 . 1  ป ร ะ เ มิ น ร ะ ดั บ คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน (ITA)  

- ร้อยละความส าเร็จ
ข อ งก า รปร ะ เมิ น
ระดับคุณธรรมและ
ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ใ น 
การด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

90 - ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในองค์กรของหน่วยงาน (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565  
- โดย สนพ. ได้รับคะแนน ITA 95.58 หรือระดับผลคะแนน AA   
- สนพ. ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯครบตามเป้าหมาย
แล้วโดยคิดเป็นร้อยละ 106.2  
 

ไม่ใช้งบประมาณ ด าเนินการครบตาม
เป้าหมายแล้ว 



 

รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 18  

แผนย่อยการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
แนวทางที ่4 ปรับระบบเพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤตมิิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
เป้าหมาย : เพื่อพัฒนากลไกและมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการป้องกันการทุจริต 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัผลส าเร็จและเปา้หมาย 

ผลการด าเนินการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค 
ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

1. สนับสนุนการด าเนินงาน 
ด้านความเสี่ยง ควบคุม
ภายใน  

1.1 จัดท าแผนควบคุมภายใน  - จ านวนแผนควบคุม
ภายใน  

1 - สนพ. ได้จัดท ารายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 
2565 (แผนควบคุมภายใน) เสนอคณะกรรมการการประเมินผล
การควบคุมภายในของ สนพ. พิจารณาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 
2564 และเสนอ ผอ.สนพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 24 
ธันวาคม 2564  
- สนพ. ได้ด าเนินการดังกล่าวครบตามเป้าหมายแล้วโดยคิดเป็น
ร้อยละ 100 
 

ไม่ใช้งบประมาณ ด าเนินการครบตาม
เป้าหมายแล้ว 

1.2 จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน  - จ า น ว น แ ผ น ก า ร
ตรวจสอบภายใน 

1 - สนพ. จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  
- สนพ. ได้ด าเนินการดังกล่าวครบตามเป้าหมายแล้วโดยคิดเป็น
ร้อยละ 100 
 

ไม่ใช้งบประมาณ ด าเนินการครบตาม
เป้าหมายแล้ว 

1.3  คู่มือ เกี่ ยวกับการปฏิบั ติ ง าน 
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

- จ านวนคู่มือเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

1 คู่มือ - สนพ. มีคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน จ านวน 2 คู่มือ ดังต่อไปนี้ 
1. คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการ จัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
- สนพ. ได้ด าเนินการดังกล่าวครบตามเป้าหมายแล้วโดยคิดเป็น
ร้อยละ 200 
 

ไม่ใช้งบประมาณ ด าเนินการครบตาม
เป้าหมายแล้ว 

1.4 คูม่ือการบริหารจัดการข้อร้องเรียน  - จ านวนคู่มือเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการ
ข้อร้องเรียน 

1 คู่มือ - สนพ. มีคู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียน และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบซ่ึงได้เผยแพร่คู่มือดังกล่าวบนเว็บไซต์ของ สนพ.  
- สนพ. ได้ด าเนินการดังกล่าวครบตามเป้าหมายแล้วโดยคิดเป็น
ร้อยละ 100 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ ด าเนินการครบตาม
เป้าหมายแล้ว 



 

รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 19  

แผนย่อยการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
แนวทางที ่4 ปรับระบบเพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤตมิิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
เป้าหมาย : เพื่อพัฒนากลไกและมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการป้องกันการทุจริต 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัผลส าเร็จและเปา้หมาย 

ผลการด าเนินการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค 
ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

 1 .5  จั ดท าแผนบริหารความ เสี่ ย ง 
การทุจริตของส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน 

- จ านวนแผนบริหาร
ความเส่ียง 

1 - สนพ. ได้จัดท าแผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ซ่ึงได้ด าเนินการดังกล่าวครบตามเป้าหมายแล้วโดยคิดเป็น
ร้อยละ 100  
 

ไม่ใช้งบประมาณ ด าเนินการครบตาม
เป้าหมายแล้ว 

2.  มีการปรับปรุง/พัฒนา
ระบบการตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติ ราชการ
เพื่อป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

2.1 ปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ 
การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

- มีหลักเกณฑ์การรับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
และ เผยแพร่ทา ง 
web site  
 

1 
 

- สนพ. ได้มีหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และเผยแพร่
ทาง เว็บไซต์ของ สนพ. 
http://www.eppo.go.th/index.php/th/corporate-eppo/ 
combating-corruption 
ซ่ึงได้ด าเนินการดังกล่าวครบตามเป้าหมายแล้วโดยคิดเป็นร้อยละ 
100  
 

ไม่ใช้งบประมาณ ด าเนินการครบตาม
เป้าหมายแล้ว 

2 .2  การส า รวจความ คิดเห็นของ
ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของส านักงานนโยบายและ 
แผนพลังงาน 

- ร้ อยละของความ 
พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ ก า ร
ปฏิบั ติ หน้ าที่ หรือ
พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง
เจ้าหน้าที่(จากการ
ส ารวจความคิดเห็น
ข อ ง ป ร ะ ช า ช น /
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย)  

90 - สนพ. ได้มีการส ารวจจากผลส ารวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติ
หน้าที่หรือพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ โดยจากการส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ สนพ. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยผลการส ารวจความคิดเห็น
ดังกล่าวอยู่ในระดับ ดีมาก โดยคิดเป็นร้อยละ 91.49 จากผู้ตอบ
แบบส ารวจ จ านวน 315 คน  
- สนพ. ได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการครบตามเป้าหมายแลว้  
โดยคิดเห็นร้อยละ 101.11 

ไม่ใช้งบประมาณ ด าเนินการครบตาม
เป้าหมายแล้ว 

2.3 จัดท ารายงานผลความส า เร็จ 
ของแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  

- รายงานผลความ 
ส า เ ร็ จ ข อ ง แ ผ น 
ปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต  

1  - สนพ. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดย 
ได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการส าเร็จตามแผน จ านวน 26 กิจกรรม/
โครงการ จากทั้งหมด 27 กิจกรรม/โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 
96.29 ของจ านวนกิจกรรม/โครงการทั้งหมด  

ไม่ใช้งบประมาณ ด าเนินการครบตาม
เป้าหมายแล้ว 



 

รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 20  

แผนย่อยการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
แนวทางที ่5 ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดลุพินิจในการปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่ 
เป้าหมาย : เพื่อพัฒนากลไกและมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการป้องกันการทุจริต 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัผลส าเร็จและเปา้หมาย 

ผลการด าเนินการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค 
ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

1. การลดการใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 

1.1 การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
ด้านแผนงาน งบประมาณ และ
บุคลากร (วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน) 

- มีกระบวนการตาม
ภารกิจหลักของ กรมฯ 
ที่ผู้บริหารให้ความ
เห็นชอบ 

2 
เร่ือง 

- สนพ. ได้ด าเนินการจัดท าประกาศมาตรฐานกระบวนการ
ปฏิบัติงานของ สนพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565 โดยได้มีการจัดท า
กระบวนการปฏิบัติงานเพิ่มใหม่ จ านวน 5 เร่ือง  
- สนพ. ได้ด าเนินการครบตามเป้าหมายแล้วโดยคิดเป็น 
ร้อยละ 250 
 

ไม่ใช้งบประมาณ ด าเนินการครบตาม
เป้าหมายแล้ว 

2. การใช้ดุลพินิจในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

2.1 การจัดท าค าสั่ง/ประกาศ/หลักเกณฑ์
วิธีการด้านการบริหารงานบุคคลให้
การใช้ดุ ลพินิ จของผู้ มี อ านาจมี
หลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน  

- มีค าสั่ ง/ประกาศ/
หลัก เกณฑ์วิ ธี กา ร
ด้านการบริหารงาน
บุ ค ค ล ใ ห้ ก า ร ใ ช้
ดุลพินิจของผู้มีอ านาจ 
มีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน 

3 
เร่ือง 

- สนพ. มีค าสั่ง/ประกาศ/หลักเกณฑ์ด้านการบริหารงาน
บุคคล จ านวน 8 เร่ือง ดังต่อไปนี้  

1. ประกาศ สนพ. เรื่องอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการในครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 
2564) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 

2. ประกาศ สนพ. เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อข้าราชการพล
เรือนผู้ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สนพ. 
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 

3. ประกาศ สนพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการบริหาร
วงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหารใน สนพ. ครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 
2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 

4. ค าสั่ง อ.ก.พ. สนพ. เรื่อง แก้ไขค าสั่งการแต่งตั้ง อ.ก.พ. 
สนพ. เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 

5. ค าสั่ง สนพ. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เมื่อวันที่ 
2 มีนาคม 2565 

6. ค าสั่ ง อ.ก.พ. สนพ. เรื่อง แต่งตั้ งคณะกรรมการ
ประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการ (สายงานทรัพยากรบุคคล) เมื่ อ
วันที่ 3 มีนาคม 2565 

ไม่ใช้งบประมาณ ด าเนินการครบตาม
เป้าหมายแล้ว 
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แผนย่อยการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
แนวทางที ่5 ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดลุพินิจในการปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่ 
เป้าหมาย : เพื่อพัฒนากลไกและมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการป้องกันการทุจริต 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัผลส าเร็จและเปา้หมาย 

ผลการด าเนินการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค 
ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

7. ค าสั่ ง อ.ก.พ. สนพ. เรื่อง แต่งตั้ งคณะกรรมการ
ประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ (สายงาน
ทรัพยากรบุคคล) และ (สายงานวิชาการตรวจสอบภายใน) 
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 

8. ค าสั่ง สนพ. เร่ือง เล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า เมื่อวันที่ 
31 มีนาคม 2565  
- สนพ. ได้ด าเนินการดังกล่าวครบตามเป้าหมายแล้วโดยคิดเป็น
ร้อยละ 266.66 
 

3 .  ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล
ข่าวสาร 

3.1  การเผยแพร่ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง 
ตามพระราชบัญญัติและระเบียบ
เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง 

- ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร
เผยแพร่ ป ระก าศ
จัดซื้อจัดจ้าง 

100 - สนพ. ได้มีการเผยแพร่ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง ในระบบ
เครื อ ข่ า ย สา รสน เทศของก รมบัญชี ก ลา ง  ( เ ว็ บ ไซต์
กรมบัญชีกลาง) ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ สนพ. 
(เว็บไซต์ของ สนพ.) และปิดประกาศภายใน สนพ. ซ่ึงเป็นการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติและระเบียบจัดซ้ือจัดจ้าง
ก าหนดแล้ว 

ทั้งในส่วนของเงินงบประมาณ และเงินจากกองทุน 2 กองทุน 
ดังนั้น จากการด าเนินการดังกล่าว ถือว่าครบตามเป้าหมายแล้ว 
โดยคิดเป็นร้อยละ 100 

 

ไม่ใช้งบประมาณ ด าเนินการครบตาม
เป้าหมายแล้ว 

 3.2  การจัดเก็บสถิติและสรุปผลการใช้
บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้
ผู้บริหารทราบอย่างสม่ าเสมอ 

- จ านวนครั้ ง ในการ
รายงานผลการใช้
บริการ ณ ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

4 ครั้ง - สนพ. จัดท ารายงานผลการใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
จ านวน 4 ครั้ง ประกอบด้วย 
1. จัดท ารายงานสรุปสถิติการใช้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกอบด้วยผล 2 ครั้ง  

1.1 รายงานผลการใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจ า 
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) 

1.2 รายงานผลการใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจ า 
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) 

ไม่ใช้งบประมาณ ด าเนินการครบตาม
เป้าหมายแล้ว 
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แผนย่อยการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
แนวทางที ่5 ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดลุพินิจในการปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่ 
เป้าหมาย : เพื่อพัฒนากลไกและมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการป้องกันการทุจริต 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัผลส าเร็จและเปา้หมาย 

ผลการด าเนินการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค 
ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

2. จัดท ารายงานสรุปสถิติการใช้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกอบด้วยผล 2 ครั้ง 

2.1 รายงานผลการใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจ า
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2565) 

2.2 รายงานผลการใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจ า
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) 
- สนพ. ได้ด าเนินการครบตามเป้าหมายแล้วโดยคิดเป็นร้อยละ 100 
 

4. การก าหนดแนวทางใน
การปฏิบัติงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

4.1  การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้าง  

- รายงานการวิเคราะห์ 
ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 

1 - สนพ. ได้มีการจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์การด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเป็นรายงาน
จากแหล่งเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา97(4) จ านวน 1 รายงาน  
- สนพ. ได้ด าเนินการครบตามเป้าหมายแล้วโดยคิดเป็นร้อยละ 100 
 

ไม่ใช้งบประมาณ ด าเนินการครบตาม
เป้าหมายแล้ว 

4.2  จัดท าแนวทางการตรวจสอบบุคลากร 
ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ เสนองาน 
ในการจัด ซ้ือจัดจ้างเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

- วิธีการหรือกระบวนการ
ตรวจสอบบุคลากรที่
มีความเกี่ยวข้องกับ 
ผู้เสนองาน 

1 - สนพ. ได้มีการตรวจสอบบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดซ้ือจัดจ้าง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ทั้งการปฏิบัติตามคู่มือและการใช้ระบบ e-GP ซ่ึงการตรวจสอบ
การเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้าง โดย สนพ. ได้ด าเนินการทุก
ครั้งที่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง  
- สนพ. ได้ด าเนินการดังกล่าวครบตามเป้าหมายแล้วโดยคิด
เป็นร้อยละ 100 
 

ไม่ใช้งบประมาณ ด าเนินการครบตาม
เป้าหมายแล้ว 
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7. สรุปผลการด าเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค 
 

จากการรวบรวม ประเมินผล ตามแผนปฏิบัติการฯ มีจ านวนกิจกรรมทั้งสิ้น 27 กิจกรรม โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานได้ด าเนินกิจกรรมที่บรรลุเป้าหมาย จ านวน  
26 กิจกรรม ซึ่งจะมีกิจกรรมที่ไม่สามารถด าเนินงานได้ครบตามเป้าหมาย จ านวน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรม/
โครงการจัดอบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันการทุจริต เช่น ผลประโยชน์ทับซ้อน กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารงานคลัง พัสดุ และงบประมาณ โดยกิจกรรมดังกล่าว
เป็นกิจกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวกรุงเทพมหานคร ได้มีการออกประกาศก าหนดแนวทางและมาตรการต่าง ๆ  
จึงเป็นผลให้การจัดกิจกรรมในบางกิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้   

 

8. ข้อเสนอแนะ 
 

เนื่องจากส านักงานนโยบายแผนพลังงาน มีการด าเนินการเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างเป็นจ านวนมาก  
ประกอบกับในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีการก าหนด
กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเพ่ือส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารงาน
คลัง พัสดุ  และงบประมาณ แต่ เนื่องจากกิจกรรมดั งกล่ าวมิ ได้มีการด า เนิน  กิจกรรม/โครงการ  
จึงเห็นว่าหากการด าเนินกิจกรรม/โครงการดังกล่าวไม่สามารถด าเนินเนื่องจากเห็นผลใด ๆ ก็ตาม 
อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินโครงการในรูปแบบอ่ืน เพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการน าเสนอเพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน  
อีกทั้งยังเป็นการลดการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจเป็นการด าเนินการโดยผิดกฎหมาย หรือ
ระเบียบต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังสอดรับกับการด าเนินการตามกรอบที่แผนดังกล่าวก าหนด 
 

**หมายเหตุ 
 

ร้อยละความส าเร็จเทียบกับแผนงาน 
ให้ร้อยละของความส าเร็จเทียบกับแผนงาน เมื่อสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้เป็นร้อยละ 100 ถ้า

ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร้อยละจะลดลงตามสัดส่วนท่ียังท าไม่ส าเร็จ 
 

ร้อยละความส าเร็จเทียบกับเป้าหมาย 
ให้ร้อยละของความส าเร็จเทียบกับเป้าหมาย เมื่อสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน 

ตามเป้าหมาย ให้เป็นร้อยละ 100 กรณีการปฏิบัติงานได้เกินเป้าหมายที่วางไว้ ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามเป้าหมายเป็น  
ร้อยละตามสัดส่วนท่ีเกินเป้าหมาย  

ตัวอย่างที่ 1 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนพ. เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมายคือ 100 คน ถ้ามีผู้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว 100 คน ร้อยละ
ความส าเร็จเทียบกับเป้าหมาย เป็นร้อยละ 100 แต่ มีผู้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว จ านวน 115 คน ร้อยละความส าเร็จเทียบกับเป้าหมาย 
เป็นร้อยละ 115 

  (จ านวนผู้เข้าร่วมพิธี (115) x ร้อยละ 100 โดยเทียบกับ 100 คน เป็นฐาน (100)) 
    จ านวนผู้เข้าร่วมพิธีตามเป้าหมาย (100)  


