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รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตลุาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 

แผนย่อยการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
แนวทางที ่2 สง่เสริมการปฏิบตัิหน้าทีข่องราชการและเจา้หน้าทีข่องรัฐให้มคีวามใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริต 
เป้าหมาย : เพื่อเสริมสรา้งจติส านึกและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัผลส าเร็จและเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค 
ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

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 - สนพ. ได้จัดท าโครงการเผยแพร่ความรู้
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างค่านิยมในการรักษาวินัยและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม เป็นการประชาสัมพนัธ์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต การสร้างค่านิยมที่ดี
ในการปฏิบัติหนา้ที่ ผา่น 2 ช่องทาง ไดแ้ก่ 

1) ประชาสัมพันธ์บอร์ดประชาสัมพันธ์
ภายใน สนพ. 

2) ประชาสัมพันธ์ผ่านทางอีเมลของ
บุคลากรของ สนพ.  

โดยเจ้าหนา้ที่ทุกคนได้รับทราบข้อมูล 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดังกลา่ว  
- สนพ. ได้ด าเนินการดังกล่าวครบ 
ตามเป้าหมายแล้วโดยคิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่ใช้งบประมาณ - 

 1.2 เผยแพร่ข้อมูลการเสริมสร้าง
คุณธรรม/จริยธรรม/หลักปรัชญา
เศรษกิจพอเพียงให้กับเจา้หนา้ที ่

- มีช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลการ
เสริมสร้างคุณธรรม/
จริยธรรม/หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ไม่น้อยกว่า
3ช่องทาง 

อส./บค. - สนพ. มีเผยแพร่ข้อมูลการเสริมสร้าง
คุณธรรม/จริยธรรม/หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับเจา้หน้าที ่อาทิ  แนว
ทางการประพฤติปฏิบัติตนตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจรยิธรรม 
2562 โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสร้าง
ค่านิยมในการรักษาวินยัและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ผ่าน 4 ชอ่งทาง ดังนี้  

ไม่ใช้งบประมาณ - 
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แผนย่อยการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
แนวทางที ่2 สง่เสริมการปฏิบตัิหน้าทีข่องราชการและเจา้หน้าทีข่องรัฐให้มคีวามใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริต 
เป้าหมาย : เพื่อเสริมสรา้งจติส านึกและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัผลส าเร็จและเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค 

ตัวชี้วดั เป้าหมาย 
1. เว็บไซต์ สนพ.  
2. หนังสือเวียนภายใน สนพ. 
3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ชั้นล่าง สนพ.  
4. การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่

บุคลากรภายใน สนพ. 
- สนพ. ได้ด าเนินการดังกล่าวครบ 
ตามเป้าหมายแล้วโดยคิดเป็นร้อยละ 100 

1.3 การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ
และเจ้าหนา้ที่ สนพ. ทีป่ระพฤติตน 
เป็นแบบอยา่งที่ดี 

- - จ านวนเจา้หน้าที่
ที่ได้รับการ
คัดเลือก 
- ประกาศเกียรติ

คุณแก่เจ้าหน้าที่ที่
ได้รับการคัดเลือก  

1 คน บค. - สนพ. คัดเลือกขา้ราชการในสังกัด สนพ. 
เพื่อเสนอชื่อเป็น “ข้าราชการดีเด่น
ประจ าป ี2564” โดยผู้ได้รับการเสนอ 
ชื่อ นางสาวนันทนา โพธิสวุรรณ เมื่อวันที่ 
23 มีนาคม 2565 
- สนพ. ได้ด าเนินการดังกล่าวครบ 
ตามเป้าหมายแล้วโดยคิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่ใช้งบประมาณ - 

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

- จ านวนครั้ง/กิจกรรม
ที่ผู้บริหารเข้าร่วม
และมีบทบาทในการ
ส่งเสริมความโปร่งใส
ในองค์กร 

5 
ครั้ง 

ทุกหน่วยงาน - ผู้บริหาร สนพ. มีส่วนรว่มในกิจกรรม
ด้านต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม 
ประชุม สัมมนา  ดังนี้ 

1. กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นกรอบ
แผนพลังงานชาติ จากกลุ่มสมาคมยาน
ยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) สมาคม
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (TAIA) กลุ่ม
อุตสาหกรรมโรงกลั่น / กลุ่มผู้ค้ามาตรา 7 
และสถาบันปโิตรเลียมแห่งประเทศไทย 
เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤศจกิายน 2564 ณ 
ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สนพ. 

 

ไม่ใช้งบประมาณ - 
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แผนย่อยการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
แนวทางที ่2 สง่เสริมการปฏิบตัิหน้าทีข่องราชการและเจา้หน้าทีข่องรัฐให้มคีวามใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริต 
เป้าหมาย : เพื่อเสริมสรา้งจติส านึกและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัผลส าเร็จและเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค 

ตัวชี้วดั เป้าหมาย 
2. กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นกรอบ

แผนพลังงานชาติ จากกลุ่มการไฟฟ้าฝา่ย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้า
นครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 
(กฟภ.) ผูแ้ทนด้าน Renewable Energy 
ผู้แทนจากสมาคมบริษัทจัดการพลังงาน
ไทย ผู้แทนจากสมาคมค้าเอทานอลไทย 
และผู้แทนจากสมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทย 
เมื่อวันพุธที ่17 พฤศจกิายน 2564 ณ ห้อง
ประชุม 2 ชั้น 2 สนพ. 

3. กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นกรอบ
แผนพลังงานชาติ จากกลุ่มคณะกรรมาธิการ
การพลังงานสภาผู้แทนราษฎร 
คณะกรรมาธิการการพลังงานวุฒิสภา และ
คณะกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้าน
พลังงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 
โรงแรมเซ็นทารา  
แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว 

4. พิธีท าบุญวันสถาปนา สนพ. เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ ์2565 ณ ห้อง
ประชุม 2 ชั้น 2 สนพ. 

5. ผอ.สนพ. ได้มอบนโยบายและ
แนวทางปฏบิัติในการลดการใช้พลังงานใน 
สนพ. แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ทุกสว่น ผา่นการประชุมออนไลน์
ทางโปรแกรม Microsoft Teams เพื่อให้
น าไปปรับใช้ในระหว่างการปฏิบัติงานเป็น
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แผนย่อยการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
แนวทางที ่2 สง่เสริมการปฏิบตัิหน้าทีข่องราชการและเจา้หน้าทีข่องรัฐให้มคีวามใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริต 
เป้าหมาย : เพื่อเสริมสรา้งจติส านึกและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัผลส าเร็จและเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค 

ตัวชี้วดั เป้าหมาย 
ต้นแบบที่ดีแก่ประชาชนในการประหยัด
พลังงาน ตามนโยบายของรัฐบาลที่
ก าหนดให้การประหยัดพลังงานเป็นวาระ
ส าคัญของรัฐบาลที่จะเป็นเครื่องมือที่ช่วย
ให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติราคาพลังงาน
ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบ
กับสถานการณ์สงครามยูเครนและรัสเซีย
ด้วย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 
- สนพ. ได้ด าเนินการดังกล่าวครบ 
ตามเป้าหมายแล้วโดยคิดเป็นร้อยละ 100 

 1.5  การประกาศนโยบายไม่รับของขวญั 
(No Gift Policy) 

- จ านวนครั้งของการ
ประกาศนโยบาย 

1 คร้ัง นต. - สนพ. ได้จัดท าประกาศ สนพ. เร่ือง 
นโยบายการไม่รับของขวัญและของก านลั
ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที ่(No Gift 
Policy) ประกาศ ณ วันที ่29 ธันวาคม 
2564 
- สนพ. ได้ด าเนินการดังกล่าวครบ 
ตามเป้าหมายแล้วโดยคิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่ใช้งบประมาณ - 

1.6  จัดท าแผนการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ของส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน  

- จ านวนแผนการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

1 บค. - สนพ. ได้จัดท าแผนปฏิบัตกิารส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของส านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
- สนพ. ได้ด าเนินการดังกล่าวครบ 
ตามเป้าหมายแล้วโดยคิดเป็นร้อยละ 100 
 

ไม่ใช้งบประมาณ - 



รายงานสรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามทจุริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านกังานนโยบายและแผนพลังงาน (รอบ 6 เดือน) | 5  

แผนย่อยการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
แนวทางที ่2 สง่เสริมการปฏิบตัิหน้าทีข่องราชการและเจา้หน้าทีข่องรัฐให้มคีวามใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริต 
เป้าหมาย : เพื่อเสริมสรา้งจติส านึกและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัผลส าเร็จและเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค 

ตัวชี้วดั เป้าหมาย 
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 - ส่งข้าราชการและเจา้หน้าที่เขา้ร่วม
ประชุม อบรมและสัมมนาที่เกี่ยวข้องกบั
ด้านนโยบายหรอืด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบั
ภารกิจหลักของหนว่ยงาน โดย สนพ. ได้
ด าเนินการครบตามเป้าหมายแลว้  
จ านวน 5 ด้าน ดังต่อไปนี ้
1. ด้านนโยบาย 

1.1 ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมมนารับฟัง
ความคิดเห็นร่างแผนการพัฒนาสถานีอดั
ประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟา้ภายใต้
โครงการจัดท าแผนการพัฒนาสถานปีระจุ
แบตเตอรี่ส าหรับยานยนต์ไฟฟา้ของ
ประเทศ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ผา่น
ระบบออนไลน ์
2. ด้านการเงิน 

2.1 มอบหมายเจา้หนา้ที่เข้าร่วมอบรม
หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้าน
การเงินการคลังภาครัฐส าหรับหัวหนา้งาน 
รุ่นที่ 1 ระหวา่งวันที่ 8-21 กุมภาพันธ ์
2565 ในรูปแบบออนไลน์ 
3. ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

3.1 มอบหมายเจา้หนา้ที่เข้าร่วม
ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกจิเพื่อ
ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการความ
เส่ียงเกี่ยวกับการขัดกันระหวา่งประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

ไม่ใช้งบประมาณ - 
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แผนย่อยการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
แนวทางที ่2 สง่เสริมการปฏิบตัิหน้าทีข่องราชการและเจา้หน้าทีข่องรัฐให้มคีวามใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริต 
เป้าหมาย : เพื่อเสริมสรา้งจติส านึกและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัผลส าเร็จและเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค 

ตัวชี้วดั เป้าหมาย 
ของหน่วยงาน (กระทรวงพลังงาน) ในวนัที่ 
31 มกราคม 2565 ในรูปแบบออนไลน ์
4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.1 ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานสัมมนาผล
การศึกษา “โครงการส ารวจและปรับปรงุ
การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะ
ยาว เพื่อให้รองรับความตอ้งการไฟฟ้าที่
เกิดขึ้นจาก Disruptive Technology” 
ในวันที่ 25 พฤศจกิายน 2564 ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

4.2 ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรม
หลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภยั 
ไซเบอร์ระดับพื้นฐาน โครงการเร่งรัด การ
พัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภยั
ไซเบอร์ ระยะที่ 1 ในวันที ่28 กุมภาพันธ์–
4 มีนาคม 2565 
5. ด้านพัสดุ 

5.1 ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรม
หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครฐั 
ระหว่างวันที ่1-4 มีนาคม 2565 ณ โรงรม
ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุร ี
- สนพ. ได้ด าเนินการดังกล่าวครบ 
ตามเป้าหมายแล้วโดยคิดเป็นร้อยละ 100 
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แผนย่อยการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
แนวทางที ่2 สง่เสริมการปฏิบตัิหน้าทีข่องราชการและเจา้หน้าทีข่องรัฐให้มคีวามใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริต 
เป้าหมาย : เพื่อเสริมสรา้งจติส านึกและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัผลส าเร็จและเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค 

ตัวชี้วดั เป้าหมาย 
 2.2 จัดอบรมการเสริมสร้างความรู้ความ

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

60,000 ร้อยละผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู ้
ความเข้าใจด้านการ
ป้องกันการทุจริต
และผลประโยชน ์
ทับซ้อน 

85 กท./กค./อส. อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

 2.3 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของ สนพ.   - มีแผนพัฒนา
บุคลากรของ สนพ. 

1 บค. - สนพ. รวบรวมข้อมูลและจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และน าเสนอ ผอ.สนพ. ให้
ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 
รวมทั้งเผยแพร่แผนดังกล่าวบนเว็บไซต์
ของ สนพ. 
- สนพ. ได้ด าเนินการดังกล่าวครบ 
ตามเป้าหมายแล้วโดยคิดเป็นร้อยละ 100 
 

ไม่ใช้งบประมาณ - 

3. การมีระบบ/กลไก 
การจัดการรับเรื่อง
ร้องเรียน 

3.1  การจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียน  
       การแจ้งเบาะแสการทุจริต  

• การจดัช่องทางรับข้อร้องเรียน/
แจ้งเบาะแส/ 
ความคิดเห็น 
o ตู้รับข้อร้องเรียน 
o จัดส่งขอ้รอ้งเรียน 

 ทางไปรษณีย์ 
o ศูนย์ราชการใสสะอาด 
o ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
o ศูนย์บริการร่วม 

- จ านวนช่องทางรับ
ฟังข้อร้องเรียน  
การแจ้งเบาะแส 
การทุจริต 
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อส. - สนพ. ด าเนินการจัดช่องทางรับ 
ข้อร้องเรียน/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. 

ไม่ใช้งบประมาณ - 
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แผนย่อยการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
แนวทางที ่2 สง่เสริมการปฏิบตัิหน้าทีข่องราชการและเจา้หน้าทีข่องรัฐให้มคีวามใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริต 
เป้าหมาย : เพื่อเสริมสรา้งจติส านึกและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัผลส าเร็จและเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค 

ตัวชี้วดั เป้าหมาย 
o ศูนย์บริการข้อมูลภาครฐั

เพื่อประชาชน GCC 
1111 

6. การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง
ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนของ สนพ. 
duangsuda@eppo.go.th 

7. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน 
8. กองตรวจและประเมินผล (กตป.) 

- สนพ. ได้ด าเนินการดังกล่าวครบ 
ตามเป้าหมายแล้วโดยคิดเป็นร้อยละ 100 

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

 

- จ านวนช่องทางการ
ประชาสัมพันธ ์
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อส. - สนพ. มกีารประชาสัมพันธ ์ความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และการสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใส ผ่าน 4 ช่องทาง คือ  

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

บุคลากรภายใน สนพ. 
- สนพ. ได้ด าเนินการดังกล่าวครบ 
ตามเป้าหมายแล้วโดยคิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่ใช้งบประมาณ - 

 3.3  การจัดการและแจ้งผลข้อร้องเรียน 
- ร้อยละของข้อร้อง 

เรียนที่แจ้งผล 
การด าเนินการ 
แก่ผู้ร้องเรียน 

90 อส. - ส าหรับปี 2565 (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 
65) สนพ.  

1. ไม่มีการร้องเรียนเร่ืองการทุจริตหรือ
การปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที ่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ ของ สนพ. 

2. ไม่มีการร้องเรียนเร่ืองการทุจริตด้าน
การจัดซ้ือจัดจา้งของ สนพ. 

ทั้งนี้ สนพ. จึงสามารถตอบสนองต่อ 
ข้อร้องเรียนที่เข้าหลักเกณฑ์การร้องเรียน 

ไม่ใช้งบประมาณ - 
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แผนย่อยการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
แนวทางที ่2 สง่เสริมการปฏิบตัิหน้าทีข่องราชการและเจา้หน้าทีข่องรัฐให้มคีวามใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริต 
เป้าหมาย : เพื่อเสริมสรา้งจติส านึกและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัผลส าเร็จและเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค 

ตัวชี้วดั เป้าหมาย 
ตามระเบียบฯ ว่าดว้ยแนวทางการจัดการ
ข้อร้องเรียน พ.ศ. 2557 ได้ร้อยละ 100 
- สนพ. ได้ด าเนินการดังกล่าวครบ 
ตามเป้าหมายแล้วโดยคิดเป็นร้อยละ 100 

4. มีการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส

ภายในองค์กร 

4.1 ประเมินระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน (ITA)  

- ร้อยละความส าเร็จ
ของการประเมิน
ระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

90 นต. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลลงระบบ ITAS ไม่ใช้งบประมาณ อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 
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แผนย่อยการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
แนวทางที ่4 ปรับระบบเพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤตมิิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
เป้าหมาย : เพื่อพัฒนากลไกและมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการป้องกันการทุจริต 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัผลส าเร็จและเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค 

ตัวชี้วดั เป้าหมาย 
1. สนับสนุนการ

ด าเนินงานด้านความ
เส่ียง ควบคุมภายใน  

1.1 จัดท าแผนควบคุมภายใน  - จ านวนแผนควบคุม
ภายใน  

1 กพร. - สนพ. ได้จัดท ารายงานผลการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ส าหรับระยะเวลาการ
ด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
(แผนควบคุมภายใน) เสนอคณะกรรมการการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของ สนพ. 
พิจารณาเมื่อวันที ่22 ธันวาคม 2564 และ
เสนอ ผอ.สนพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 
- สนพ. ได้ด าเนินการดังกล่าวครบ 
ตามเป้าหมายแล้วโดยคิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่ใช้งบประมาณ - 

1.2 จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน  - จ านวนแผนการ
ตรวจสอบภายใน 

1 ตส. จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
- สนพ. ได้ด าเนินการดังกล่าวครบ 
ตามเป้าหมายแล้วโดยคิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่ใช้งบประมาณ - 

1.3  คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพือ่
ป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน  

- จ านวนคู่มือเกีย่วกับ
การปฏิบัติงานเพือ่
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

1 คู่มือ อส. - สนพ. มีคู่มือเกีย่วกับการปฏิบัติงานเพือ่
ป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน จ านวน 2 คู่มือ 
ดังต่อไปนี้ 
1. คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชนท์ับซ้อน 
2. คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัตกิาร 
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครฐั  
พ.ศ. 2560 
- สนพ. ได้ด าเนินการดังกล่าวครบ 
ตามเป้าหมายแล้วโดยคิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่ใช้งบประมาณ - 

1.4 คู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียน  - จ านวนคู่มือเกีย่วกับ
การบริหารจัดการ
ข้อร้องเรียน 

1 คู่มือ อส. - สนพ. มีคู่มือการบริหารจัดการขอ้ร้องเรียน 
และแนวปฏิบัติเกีย่วกับการด าเนินการจดัการ
เร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
ซ่ึงได้เผยแพร่คู่มือดังกล่าวบนเว็บไซต์ของ สนพ. 
- สนพ. ได้ด าเนินการดังกล่าวครบ 
ตามเป้าหมายแล้วโดยคิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่ใช้งบประมาณ - 
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แผนย่อยการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
แนวทางที ่4 ปรับระบบเพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤตมิิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
เป้าหมาย : เพื่อพัฒนากลไกและมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการป้องกันการทุจริต 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัผลส าเร็จและเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค 

ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

 1.5 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต ของส านกังานนโยบายและแผน
พลังงาน 

- จ านวนแผนบริหาร
ความเส่ียง 

1 นต. - สนพ. ได้จัดท าแผนบริหารความเส่ียง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ซ่ึงได้ด าเนินการดังกล่าวครบตามเป้าหมายแลว้
โดยคิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่ใช้งบประมาณ - 

2.  มีการปรับปรุง/พัฒนา
ระบบการตรวจสอบ 
ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการเพื่อปอ้งกัน
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 

2.1 ปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์  
การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

- มีหลักเกณฑ์การรับ
เร่ืองร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์และ
เผยแพร่ทาง web 
site  
 

1 
 

อส. - สนพ. ได้มีหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์และเผยแพร่ทาง เว็บไซต์ของ สนพ. 
http://www.eppo.go.th/index.php/th/ 
corporate-eppo/combating-corruption 
ซ่ึงได้ด าเนินการดังกล่าวครบตามเป้าหมายแลว้
โดยคิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่ใช้งบประมาณ - 

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

- ร้อยละของความพึง
พอใจต่อการปฏิบัติ
หน้าที่หรือ
พฤติกรรมของ
เจ้าหน้าที่  
(จากการส ารวจ
ความคิดเห็นของ
ประชาชน/ผู้รับบริการ 
/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)  

90 อส. อยู่ระหว่างการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ไม่ใช้งบประมาณ - 

2.3 จัดท ารายงานผลความส าเร็จของ
แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  

- รายงานผล
ความส าเร็จของ
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต  

1  นต. - สนพ. มกีารจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565 ในรอบ 6 
เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564-30 
กันยายน 2565) 
- ส าหรับรอบ 6 เดือน (1ตุลาคม 2564- 
31 มีนาคม 2565) สนพ. ได้ด าเนินกิจกรรม/
โครงการไปแล้ว จ านวน 20  กจิกรรม/
โครงการ จากทั้งหมด 27 กิจกรรม/โครงการ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 74 ของจ านวนกิจกรรม/
โครงการทั้งหมด 

ไม่ใช้งบประมาณ อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 
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แผนย่อยการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
แนวทางที ่5 ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดลุพินิจในการปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่ 
เป้าหมาย : เพื่อพัฒนากลไกและมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการป้องกันการทุจริต 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัผลส าเร็จและเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค 

ตัวชี้วดั เป้าหมาย 
1. การลดการใช้ดุลพินิจ

ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
1.1 การจัดท ามาตรฐานการปฏบิัติงาน  

ด้านแผนงาน งบประมาณ และ
บุคลากร (วิเคราะหป์ัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน) 

- มีกระบวนการตาม
ภารกิจหลักของ 
กรมฯ ที่ผู้บริหารให้
ความเห็นชอบ 

2 
เร่ือง 

กพร. - สนพ. ได้ด าเนินการแจ้งหน่วยงานใน
สังกัด สนพ. ทบทวนและจัดกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 
ที่ พน 0600.2/ว 22 ลงวันที่ 24 มกราคม 
2565 ปัจจุบันอยู่ระหวา่งด าเนินการ
รวบรวมข้อมูลและจัดท าประกาศมาตรฐาน
กระบวนการปฏบิัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
- สนพ. ได้ด าเนินการดังกล่าวซ่ึงยังไม่ครบ
ตามเป้าหมายโดยคิดเป็นร้อยละ 50 

ไม่ใช้งบประมาณ อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

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. - สนพ. มีค าสั่ง/ประกาศ/หลักเกณฑ์ด้าน
การบริหารงานบุคคล จ านวน 8 เร่ือง 
ดังต่อไปนี้  

1. ประกาศ สนพ. เร่ืองอัตราร้อยละการ
เล่ือนเงินเดือนข้าราชการในครึ่งปีแรก  
(1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) 
ลงวันที่ 13 มกราคม 2565 

2. ค าสั่ง สนพ. เร่ือง เลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับ
เงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของต าแหน่งที่ได้รับ
แต่งต้ัง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 

3. ประกาศ สนพ. เร่ือง หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อการ
บริหารใน สนพ. ครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 
2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) 

4. ประกาศ สนพ. เร่ือง การขึ้นบัญชี
รายชื่อขา้ราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกเพื่อ

ไม่ใช้งบประมาณ - 
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แผนย่อยการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
แนวทางที ่5 ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดลุพินิจในการปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่ 
เป้าหมาย : เพื่อพัฒนากลไกและมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการป้องกันการทุจริต 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัผลส าเร็จและเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค 

ตัวชี้วดั เป้าหมาย 
แต่งต้ังเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สนพ. 
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 

5. ค าสั่ง อ.ก.พ. สนพ. เร่ือง แก้ไขค าสั่ง
การแต่งตั้ง อ.ก.พ. สนพ. เมื่อวันที่ 25 
มกราคม 2565 

6. ค าสั่ง สนพ. เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เมื่อ
วันที่ 2 มีนาคม 2565 

7. ค าสั่ง อ.ก.พ. สนพ. เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคล
เพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญ
การพิเศษ (สายงานทรัพยากรบุคคล) และ 
(สายงานวิชาการตรวจสอบภายใน) เมื่อ
วันที่ 3 มีนาคม 2565 

8. ค าสั่ง สนพ. เร่ือง เลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า เมื่อวันที ่31 มีนาคม 2565  
- สนพ. ได้ด าเนินการดังกล่าวครบ 
ตามเป้าหมายแล้วโดยคิดเป็นร้อยละ 266.66 

3. การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร 

3.1  การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามพระราชบัญญัติและระเบียบ
เกี่ยวกบัการจัดซื้อจัดจ้าง 

- ร้อยละของการ
เผยแพร่ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง 

100 กค./กท. - สนพ. ได้มีการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อ 
จัดจ้าง ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง (เวบ็ไซต์กรมบัญชีกลาง) 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ สนพ. 
(เว็บไซต์ของ สนพ.) และปิดประกาศ
ภายใน สนพ. ซ่ึงเป็นการด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติและระเบียบจัดซื้อ 
จัดจ้างก าหนดแล้ว  

ไม่ใช้งบประมาณ - 
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แผนย่อยการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
แนวทางที ่5 ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดลุพินิจในการปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่ 
เป้าหมาย : เพื่อพัฒนากลไกและมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการป้องกันการทุจริต 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัผลส าเร็จและเปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค 

ตัวชี้วดั เป้าหมาย 
ทั้งในส่วนของเงินงบประมาณ และเงินจาก

กองทนุ 2 กองทุน ดังนั้น จากการด าเนินการ
ดังกล่าว ถอืวา่ครบตามเป้าหมายแล้ว 
โดยคิดเป็นร้อยละ 100 

3.2  การจัดเก็บสถิตแิละสรุปผลการใช้
บริการ ณ ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารให้
ผู้บริหารทราบอย่างสม่ าเสมอ 

- จ านวนครั้งในการ
รายงานผลการใช้
บริการ ณ ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร 

4 ครั้ง อส. สนพ. จัดท ารายงานผลการใช้บริการ ณ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จ านวน 2 ไตรมาส  
ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวยังไม่ครบ 
ตามเป้าหมายโดยคิดเป็นร้อยละ 50 

ไม่ใช้งบประมาณ อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

4. การก าหนดแนวทางใน

การปฏิบัติงานดา้นการ

จัดซื้อจัดจ้าง 

4.1  การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้าง  

- รายงานการ
วิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 กค./กท. - สนพ. ได้มีการจัดท ารายงานผลการ
วิเคราะห์การด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้ง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งใน
ส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน และ 
เงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานและกองทุนพัฒนาไฟฟา้  
ตามมาตรา97(4) 
- ส าหรับในปีงบประมาณ 2565 จะมกีาร
จัดท ารายงานผลการวิเคราะหก์ารจัดซ้ือ 
จัดจ้าง ในรอบ 12 เดือน  

ไม่ใช้งบประมาณ อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

4.2  จัดท าแนวทางการตรวจสอบบุคลากร 
ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน 
ในการจัดซ้ือจัดจ้างเพื่อปอ้งกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

- วิธีการหรือ
กระบวนการ
ตรวจสอบบุคลากรที่
มีความเกี่ยวข้องกับ 
ผู้เสนองาน 

1 กค./กท. - สนพ. ได้มีการตรวจสอบบุคลากรที่มี
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซ้ือ
จัดจ้าง เพื่อปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ทั้งการปฏิบัติตามคู่มือและการใช้ระบบ  
e-GP ซ่ึงการตรวจสอบการเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบยีบ 
ที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดซ้ือจัดจ้าง โดย สนพ. 
ได้ด าเนินการทุกคร้ังที่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
- สนพ. ได้ด าเนินการดังกล่าวครบ 
ตามเป้าหมายแล้วโดยคิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่ใช้งบประมาณ - 
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