
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 –  30 กันยายน 2563 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานภาครัฐ ที่เอื้อต่อการหล่อหลอมให้ข้าราชการมีมโนสุจริต 
เป้าประสงค์ : เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึก และค่านิยม ในการปฏิบัตริาชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ของข้าราชการทุกระดับ 
 

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลส าเร็จ  
 ณ ก.ย. 63 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. พัฒนาระบบการตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลการท างาน
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ในสังกัดเพื่อสร้างความ
ตระหนักให้ข้าราชการท างาน
อย่างเป็นธรรมโปร่งใส ไม่
เลือกปฏิบตั ิ

1.1 เผยแพร่มาตรฐานความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ของ
องค์กร 

 

จ านวน
ช่องทางใน
การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ประกาศ
มาตรฐาน
ความโปร่งใส 

อย่างน้อย 
3 ช่องทาง 

 
 

4 ช่องทาง 
(ครบถ้วน) 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับมาตรฐาน ความโปร่งใส 
ผ่านช่องทางต่างๆ ดังน้ี 
1.เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ เกี่ยวกับ มาตรฐาน ความโปร่งใส 
ผ่านทางเว็บไซต์ สนพ. ดังนี้ 
  1.1 ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง
นโยบายเกีย่วกับมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ลง
วันท่ี 1 ธ.ค. 57 ผ่าน 
http://www.eppo.go.th/index.php/th/corporateeppo/
combating-corruption 
   1.2 เผยแพร่นโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล ผ่าน 
http://www.eppo.go.th/index.php/th/corporateeppo/
human-resource 
      1) ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
      2) ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
      3) ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง 
มาตรการป้องกันการับสินบน 
  1.3 เผยแพร่ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทจุริตคอรร์ับชั่น  

100 อส. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานภาครัฐ ที่เอื้อต่อการหล่อหลอมให้ข้าราชการมีมโนสุจริต 
เป้าประสงค์ : เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึก และค่านิยม ในการปฏิบัตริาชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ของข้าราชการทุกระดับ 
 

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลส าเร็จ  
 ณ ก.ย. 63 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 1.1 เผยแพร่มาตรฐานความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ของ
องค์กร 

 

จ านวน
ช่องทางใน
การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ประกาศ
มาตรฐาน
ความโปร่งใส 

อย่างน้อย 
3 ช่องทาง 

 
 

4 ช่องทาง 
(ครบถ้วน) 

ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่าน 
http://www.eppo.go.th/index.php/th/corporateeppo/
human-resource 
2. เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ เกี่ยวกับ มาตรฐาน ความโปร่งใส 
ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ ์
   2.1 ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง 
นโยบายเกีย่วกับมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ลง
วันท่ี 1 ธ.ค. 57 ติดบอร์ดบรเิวณลานจอดรถ ช้ัน 1 สนพ. 
   2.2 เผยแพร่ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทจุริตคอรร์ัปชั่น ฉบับ
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ติดบอร์ดภายในลิฟท์ สนพ. 
3. เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ เกี่ยวกับ มาตรฐาน ความโปร่งใส 
ผ่านทางe – mail ถึงบุคลากรภายใน สนพ.  
   3.1 ประกาสส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   3.2 ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
   3.3 ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง
มาตรการป้องกันการรับสินบน 
   3.4 ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง 
เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
4. เผยแพร่ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับ มาตรฐาน ความโปร่งใน
ผ่านทางหนังสือเวียนถึงบุคลากรภายใน สนพ. 

100 อส. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานภาครัฐ ที่เอื้อต่อการหล่อหลอมให้ข้าราชการมีมโนสุจริต 
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แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลส าเร็จ  
 ณ ก.ย. 63 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 1.1 เผยแพร่มาตรฐานความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ของ
องค์กร 

 

จ านวน
ช่องทางใน
การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ประกาศ
มาตรฐาน
ความโปร่งใส 

อย่างน้อย 
3 ช่องทาง 

 
 

4 ช่องทาง 
(ครบถ้วน) 

  4.1 ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงานเรื่อง
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  4.2 ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
  4.3 ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง 
มาตรการป้องกันการรับสินบน 
  4.4 ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง 
เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

100 อส. 

1.2 จัดท ารายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายในประจ าปีงบประมาณ 

มีรายงาน
สรุปผลการ
ปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบ
ภายในของ
ปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 

1 รายงาน 
 

1 รายงาน 
 

สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน รอบระยะเวลา 1 ต.ค. 62 
– 30 ก.ย. 63 (รอบ 12 เดือน) 
1.สอบทานระบบการควบคุมภายใน 
-การตรวจสอบด้านการปฏิบตัิงาน (Operation Auditing) 
ผู้ตรวจสอบภายในของ สนพ. ได้สอบทานการประเมินผล 
การควบคุมภายในของหน่วยงานส าหรับปสีิ้นสุดวันท่ี 30 
ก.ย. 62 ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทางการ
คลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอยา่งสมเหตุสมผลว่า ภารกจิ
ของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ด้านการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการ
รายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงิน ที่เช่ือถือได้ 
ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัตติามกฎหมาย  

100 ตส. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานภาครัฐ ที่เอื้อต่อการหล่อหลอมให้ข้าราชการมีมโนสุจริต 
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แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลส าเร็จ  
ณ ก.ย. 63 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 1.2 จัดท ารายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายในประจ าปีงบประมาณ 

มีรายงาน
สรุปผลการ
ปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบ
ภายในของ
ปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 

1 รายงาน 
 

1 รายงาน 
  

ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
ผลการตรวจสอบ 
- จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่าการ
ควบคุมภายในของส านักงานนโยบายและแผนพลังงานมีความ
เพียงพอ ปฎิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
2. การตรวจสอบ เงินสวัสดิการส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน 
- การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 
- การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance 
Auditing) 
ผลการตรวจสอบ 
1. การค านวนดอกเบี้ยราย นายจักรพันธุ์ คล้ายนาค ไม่ถูกต้อง 
เนื่องจากไม่ช าระติดต่อกันถึง 8 งวด (พ.ย. 61 – มิ.ย. 62) โดยมา
ช าระเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 62 ซึ่งผู้กู้ช าระดอกเบี้ยเพียง 1 งวดเท่านั้น 
2. ค่าซักแห้ง กรณีมีชุดปกติขาวส่วนตัวส าหรับเข้าร่วมพิธีต่าง  ๆ
ไม่มีใบส าคัญรับเงิน เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ 
ข้อเสนอแนะ 
     เพื่อให้การกู้ยืมเงินสวัสดิการ สนพ. กรณีกู้ฉุกเฉินและการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเห็นควร 
     1. เรียกเก็บดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากนายจักรพันธุ์ คล้ายนาค อีก 
91 บาท และหน่วยรับตรวจควรปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ 

100 ตส. 
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แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลส าเร็จ  
ณ ก.ย. 63 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 1.2 จัดท ารายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายในประจ าปีงบประมาณ 

มีรายงาน
สรุปผลการ
ปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบ
ภายในของ
ปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 

1 รายงาน 
 

1 รายงาน 
  

สวัสดิการ สนพ. เรื่องหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินสวัสดิการ พ.ศ. 
2560 ซึ่งผู้กู้ต้องผ่อนช าระอย่างน้อย 3 งวดติดต่อกัน จึงสามารถยื่น
ขอกู้ฉุกเฉินในครั้งใหม่ได้ 
     2. ค่าซักแห้ง กรณีมีชุดปกติขาวส่วนตัวเพื่อเข้าร่วมงานพิธีต่าง  ๆ
ควรมีการก าหนดอัตรา และเมื่อเบิกจ่ายเงินควรมีใบส าคัญรับเงิน 
และลงลายมือช่ือผู้รับเงินทุกครั้งเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการ 
     3. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการทุกประเภท จะต้องเรียกหลักฐาน
การจ่ายเงินประกอบ เช่น ใบเสร็จรับเงิน, ใบรับรองแทนใบเสร็จ แบบ 
4261 (กรณีไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินได้), ใบส าคัญรับเงิน เป็นต้น
และใบเสร็จรับเงินควรจะมีรายละเอียดประกอบอย่างน้อย 5 อย่าง 
ดังนี ้
      3.1 ช่ือ สถานที่อยู่ หรือ ที่ท าการของผู้รับเงิน 
      3.2 วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
      3.3 รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
      3.4 จ านวนเงินทั้งตัวเลขและอักษร 
      3.5 ลายมือช่ือของผู้รับเงิน 
3. การตรวจสอบ จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพ่ือจัดท ามาตรการ
ส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลวและไบโอมีเทน 
เพ่ือทดแทนน้ ามันเตา ถ่านหิน และก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
   -การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operation Auditing) 
   -การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) 

100 ตส. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานภาครัฐ ที่เอื้อต่อการหล่อหลอมให้ข้าราชการมีมโนสุจริต 
เป้าประสงค์ : เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึก และค่านิยม ในการปฏิบัตริาชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ของข้าราชการทุกระดับ 
 

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลส าเร็จ  
ณ ก.ย. 63 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 1.2 จัดท ารายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายในประจ าปีงบประมาณ 

มีรายงาน
สรุปผลการ
ปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบ
ภายในของ
ปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 

1 รายงาน 
 

1 รายงาน 
 

ผลการตรวจสอบ 
   1.หน่วยรับตรวจด าเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือกโครงการ
ศึกษาเพื่อจัดท ามาตรการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติ
เหลว และไบโอมีเทน เพื่อทดแทนน้ ามันเตา ถ่านหินและก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว ซึ่งเป็นงานจ้างที่มีความซับซ้อน และมีเทคนิค
เฉพาะ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 69 (2) และมาตรา 70 (2) 
   2. ที่ปรึกษาส่งมอบรายงานแผนงานและแนวทางการด าเนินงาน 
ดังนี ้
   งวดที่ 1 ซึ่งครอบคลุมการด าเนินงานงวดที่ 1 (ตามขอบเขตการ
ด าเนินงาน ข้อ 3.1 – 3.4) ประกอบกับ งวดที่  1 มีการขยาย
ระยะเวลาตรวจรับพัสดุฯ โดยขบายเวลาอีก 30 วันท าการ ซึ่งเป็นไป
ตามกฎระเบียบฯ ตามข้อ 179 วรรค 1 ของระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
   งวดที่ 2 ส่งมอบรายงานครอบคลุมการด าเนินงาน งวดที่ 2 (ตาม
ขอบเขตการด าเนินงาน ข้อ 3.5 – 3.7) 
   งวดที่ 3 ส่งมอบรายงานครอบคลุมการด าเนินงาน งวดที่ 3 (ตาม
ขอบเขตการด าเนินงาน ข้อ 3.8 – 3.10 ) 
   เป็นไปตามขอบเขตการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ ตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงาน ระบบการปฏิบัติงานการควบคุม
ภายใน ระหว่างการด าเนินกิจกรรมงานโครงการเป็นไปอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม 
 

100 ตส. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานภาครัฐ ที่เอื้อต่อการหล่อหลอมให้ข้าราชการมีมโนสุจริต 
เป้าประสงค์ : เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึก และค่านิยม ในการปฏิบัตริาชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ของข้าราชการทุกระดับ 
 

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลส าเร็จ  
ณ ก.ย. 63 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 1.2 จัดท ารายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายในประจ าปีงบประมาณ 

มีรายงาน
สรุปผลการ
ปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบ
ภายในของ
ปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 

1 รายงาน 
 

1 รายงาน 
  

   ข้อมูลที่ได้จากการด าเนินงานโครงการดังกล่าว สามารถน าไปเป็น
กรอบแนวทางการก าหนดนโยบายที่เหมาะสม และรองรับความ
ต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในระยะยาวที่ช่วยเสริมสร้างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศต่อไป 
    3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียว ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กรรมการพิจารณาผล
การสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก เป็น
กรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งถูกต้องตามกฎระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 
26 วรรค 2 
    4.การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาคณะกรรมการ
จัดร่างขอบเขตของงานจ้าง ที่ปรึกษา รวมถึ งอนุมัติแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา ผู้รับ
มอบอ านาจ ได้แก่ เลขานุการกรม ซึ่งถูกต้องตามกฎระเบียบฯ 
   4.1ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามข้อ 127 
   4.2พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 38 (7) 
    4.3 ค าสั่งส านักงานนโยบายและแผนพลังงานที่ 139/2562 ลง
วันที่ 20 มิ.ย.2562 เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทน
ผู้อ านวยการฯ 

100 ตส. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานภาครัฐ ที่เอื้อต่อการหล่อหลอมให้ข้าราชการมีมโนสุจริต 
เป้าประสงค์ : เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึก และค่านิยม ในการปฏิบัตริาชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ของข้าราชการทุกระดับ 
 

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลส าเร็จ  
ณ ก.ย. 63 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 1.2 จัดท ารายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายในประจ าปีงบประมาณ 

มีรายงาน
สรุปผลการ
ปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบ
ภายในของ
ปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 

1 รายงาน 
 

1 รายงาน 
  

   5.การแต่งตั้งกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษามีการแต่งตั้ งผู้ช านาญการหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ ซึ่งถูกต้องตาม
กฎระเบียบกระทรางการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 10 วรรค 2 
    6. การอนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามสัญญาแต่ละงวดงาน ผู้รับมอบ
อ านาจ ได้แก่ เลขานุการกรม ซึ่งถูกต้องตามกฎระเบียบ ดังนี ้
    6.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามข้อ 127 
    6.2 พระราชบัญญติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 38 (7) 
    6.3 ค าสั่งมอบหมายงานและอ านาจ การปฏิบัติราชการแทน 
ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงานตามค าสั่ง ที่
139/2562 ลงวันที่ 20 มิ.ย. 62 เรื่องการมอบอ านาจการปฏิบัติ
ราชการแทนผู้อ านวยการฯ 
    7. หน่วยรับตรวจจัดท าเอกสารหลักฐาน ครบถ้วน ถูกต้องปฏิบัติ
เป็นไปตามกฎระเบียบ และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและ
เหมาะสม 
    8. งวดที่ 4 อยู่ระหว่างการด าเนินการเบิกจ่ายเงิน 
 ข้อเสนอแนะ 
    ควรให้หน่วยเบิกจ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
แนบเอกสารให้ครบถ้วนในใบส าคัญเบิกจ่ายเงิน ดังนี ้
    1.ควรมีการแนบเอกสารบันทึกบัญชีระบบ GFMIS การบันทกึ 

100 ตส. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานภาครัฐ ที่เอื้อต่อการหล่อหลอมให้ข้าราชการมีมโนสุจริต 
เป้าประสงค์ : เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึก และค่านิยม ในการปฏิบัตริาชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ของข้าราชการทุกระดับ 
 

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลส าเร็จ  
ณ ก.ย. 63 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 1.2 จัดท ารายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายในประจ าปีงบประมาณ 

มีรายงาน
สรุปผลการ
ปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบ
ภายในของ
ปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 

1 รายงาน 
 

1 รายงาน 
  

บัญชีรับเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (เอกสาร
ประเภท RE) การบันทึกบัญชีจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง (เอกสาร
ประเภท PP) และการบันทึกบัญชีเงินประกันผลงาน (เอกสาร
ประเภท JV) ในชุดใบส าคัญเบิกจ่ายแต่ละงวด 
   2. ควรแนบส าเนาเอกสาร Statement เพื่อให้ทราบเงินเข้า – ออก 
ชองแต่ละงวดการเบิกจ่ายเงิน 
4. จ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคลื่อน
การด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 
2562 
   - การตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Performance Auditing) 
   - การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบี ยบ (Compliance 
Auditing) 
ผลการตรวจสอบ 
    1. หน่วยรับตรวจด าเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก 
โครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน
สมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นงานจ้างที่
มีความซับซ้อน และมีเทคนิคเฉพาะไม่เหมาะที่จะด าเนินการโดยว
ธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป เนื่องจากการพัฒนาระบบไฟฟ้าด้าน
สมาร์ทกริดของประเทศไทยนั้นเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัมนา
ระบบไฟฟ้าของประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะด้าน จึงมีความจ าเป็นต้องใช้ที่ปรึกษาที่มี
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในการด าเนินงาน เป็นไปตามพระ
ราชบัญญติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

100 ตส. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานภาครัฐ ที่เอื้อต่อการหล่อหลอมให้ข้าราชการมีมโนสุจริต 
เป้าประสงค์ : เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึก และค่านิยม ในการปฏิบัตริาชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ของข้าราชการทุกระดับ 
 

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลส าเร็จ  
ณ ก.ย. 63 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 1.2 จัดท ารายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายในประจ าปีงบประมาณ 

มีรายงาน
สรุปผลการ
ปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบ
ภายในของ
ปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 

1 รายงาน 
 

1 รายงาน 
  

มาตรา 69 (2) และมาตรา 70 (2) 
    2. ด าเนินการเชิญชวนเข้ายื่นข้อเสนอและเสนอราคางานจ้างที่
ปรึกษาโครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2562 
จ านวน 10 ราย ซึ่งเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่
ปรึกษา กระทรวงการคลัง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 73 
    3.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่
ปรึกษาโครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2562 
กองนโยบายไฟฟ้า ได้แจ้ งความประสงค์ขอเปลี่ ยนแปลง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เนื่องจาก นางสาวพรรณี โรจน์รังสีธรรม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ได้ลาออกจาก
ราชการ โดยมีผลตั้ งแต่วันที่  2 เม.ย. 62 จึงขอเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เป็นนางชลันดา พาดี เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งถูกต้องตามระเบียบ ดังนี้ 
     3.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามข้อ 127 
     3.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 38 (7) 
     3.3ค าสั่งส านักงานนโยบายและแผนพลังงานที่139/2562 ลง
วันที่ 20 มิ.ย. 62 
 

100 ตส. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานภาครัฐ ที่เอื้อต่อการหล่อหลอมให้ข้าราชการมีมโนสุจริต 
เป้าประสงค์ : เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึก และค่านิยม ในการปฏิบัตริาชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ของข้าราชการทุกระดับ 
 

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลส าเร็จ  
ณ ก.ย. 63 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 1.2 จัดท ารายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายในประจ าปีงบประมาณ 

มีรายงาน
สรุปผลการ
ปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบ
ภายในของ
ปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 

1 รายงาน 
 

1 รายงาน 
  

    4. การแต่งตั้งกรรมการด าเนินการจ้างทุกคณะมีการแต่งตั้ง
ผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ 
ซึ่งถูกต้องตามกฎระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริการพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 106 วรรค 2 
    5. มีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว คือ บริษัทเอ็นเนอร์ยี่
เทคโนโลยีคอนซัลติ้ง จ ากัด และคณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการ
ต่อรองราคาจ านวน 5% ของวงเงินที่ได้เสนอ ทั้งนี้ยินดีลดราคา
จ านวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งถูกต้องตาม
กฎระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 121 
    6. คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณารายงานที่ปรึกษาส่งมอบทั้ง 4 
งวด มีความถูกต้อง ครบถ้วน และในงวดที่ 4 มีการจัดประชุมย่อย 
เพื่อติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริด จ านวน 23 
ครั้ ง รวมผู้ เข้าประชุม 382 คน เป็นไปตามขอบเขตของการ
ด าเนินงาน และแผนการส่งรายงานตามสัญญาเลขที่ กอ.04/2562 ลง
วันที่ 1 มี.ค. 62 
    7. หนังสือที่ พน 0601.5/437 ลงวันที่ 18 พ.ค. 63 เรื่องขออนุมัติ
ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน สนพ. 
ได้ด าเนินการโครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2562 
เรียบร้อยแล้ว จึงปิดบัญชีเพื่อน าเงินต้นคงเหลือและดอกผลคืน
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตามระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุน 

100 ตส. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานภาครัฐ ที่เอื้อต่อการหล่อหลอมให้ข้าราชการมีมโนสุจริต 
เป้าประสงค์ : เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึก และค่านิยม ในการปฏิบัตริาชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ของข้าราชการทุกระดับ 
 

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลส าเร็จ  
ณ ก.ย. 63 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 1.2 จัดท ารายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายในประจ าปีงบประมาณ 

มีรายงาน
สรุปผลการ
ปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบ
ภายในของ
ปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 

1 รายงาน 
 

1 รายงาน 
  

อนุรักษ์พลังงาน ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ. 2560 ข้อ 49 
    8.ใบตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา งวดที่ 1-4 (ส าเนาคู่ฉบับ) ไม่ได้ส่ง
มอบใบตรวจรับงานจ้าง ให้แก่ท่ีปรึกษา 
    9.ไม่มีการแนบเอกสารบันทึกบัญชี ระบบ GFMIS งวดที่ 1 – 2 
การบันทึกบัญชีรับเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
(เอกสารประเภท RE) และการบันทึกบัญชีจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง 
(เอกสารปรเภท PP) ให้กับผู้รับจ้าง 
ข้อเสนอแนะ 
     1.ใบตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา งวด 1 – 4 (ส าเนาคู่ฉบับ) ควรส่ง
มอบแก่ที่ปรึกษา 1 ฉบับ และฉบับจริงอยู่กับเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ 
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 179 (4) 
   ทั้งนี้ ตส. ได้ประสานแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่
ปรึกษา ให้ด าเนินการส่งส าเนา คู่ฉบับใบตรวจรับงานจ้างให้แก่ที่
ปรึกษา ในการนี้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ด าเนินตามที่ได้รับ
การประสานแจ้งจาก ตส. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
    2.จากการตรวจสอบใบส าคัญจ่ายเงิน งวด 1 – 2 ควรมีการแนบ
เอกสารบันทึกบัญชีระบบ GFMIS ได้แก่การบันทึกบัญชีรับเงินจาก
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (เอกสารประเภท RE) และ
การบันทึกบัญชีจ่ายเงิน (เอกสารประเภท PP) ให้กับผู้รับจ้าง  

100 ตส. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานภาครัฐ ที่เอื้อต่อการหล่อหลอมให้ข้าราชการมีมโนสุจริต 
เป้าประสงค์ : เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึก และค่านิยม ในการปฏิบัตริาชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ของข้าราชการทุกระดับ 
 

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลส าเร็จ  
ณ ก.ย. 63 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 1.2 จัดท ารายงานสรุปผล
การปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี
งบประมาณ 

มีรายงาน
สรุปผลการ
ปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบภายใน
ของปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 

1 รายงาน 
 

1 รายงาน 
 

    ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาได้รับ
ทราบในประเด็นการด าเนินการดังกล่าวแล้ว โดย ตส. มี
ข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการฯ แจ้งกลุ่มการคลังให้ปรับปรุงแนว
ทางการด าเนินการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปใน
อนาคต 

100 ตส. 

1.3 ก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

มี ก ฏ บั ต ร ก า ร
ต ร ว จ ส อ บ
ภายใน 

1 ฉบับ 1 ฉบับ 
(ครบถ้วน) 

-  ตส. ได้มีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรและ ปรับปรุง 
แก้ไขกฎบัตรการตรวจสอบภายในเพื่อใช้เป็นมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
โดย ผอ.สนพ. ได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน  
เพื่อใช้ในปี 2563 และเผยแพร่ให้น่วยงานในสังกัด สนพ. ทราบ
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 62  

100 ตส. 

1.4 การติดตามรายงานผล
การจัดวางระบบการควบคุม
ภายในและการประเมินผล
กา รควบคุ มภ าย ในของ 
สนพ. 

จ านวนครั้ ง ใน
ก า ร ติ ด ต า ม
รายงานผลการ
จัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน 

3 ครั้ง 
 

3 ครั้ง 
(ครบถ้วน) 

1.รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน (ตค. 61 – กย. 62) 
ส่งให้ปลัดกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 62 และด าเนินการ
จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  และจัดส่งให้ปลัดกระทรวงพลังงาน 
เมื่อวันที่  13 ธ.ค. 62 
2.รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน เสนอ ผอ.สนพ. พิจารณาให้
ความเห็นชอบและลงนาม เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 63 
3. รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนการ
ประเมินผลการควบคุมภายในรอบ 9 เดือน เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 63 

100 กพร. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานภาครัฐ ที่เอื้อต่อการหล่อหลอมให้ข้าราชการมีมโนสุจริต 
เป้าประสงค์ : เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึก และค่านิยม ในการปฏิบัตริาชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ของข้าราชการทุกระดับ 
 

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลส าเร็จ 
 ณ ก.ย. 63 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 

1.5 เผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัด
จ้างผ่านศูนย์ข้อมลูข่าวสาร
และทางเว็บไซต์ 
WWW.eppo.go.th 
 

ประกาศจดัซื้อ
จัดจ้างที่ต้อง
เผยแพรผ่่าน
ศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารและ
เว็บไซต์ สนพ. 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
(ครบถว้น) 

สนพ. ไดม้ีการจดัท าประกาศจัดซื้อจดัจ้างเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สนพ. 
ทุกเรื่อง ตั้งแต่ ต.ค. 62 – ก.ค. 63 ดังนี ้
1. กลุ่มการคลัง ประกาศจดัซื้อจัดจ้างครบ 135 เรื่อง 
2. กลุ่มกองทุน อยู่ระหว่างการจดัสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

100 กค. /กท. 

2 .  มี ระบบ/ ช่ องทางรั บข้ อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 

2.1 เผยแพร่หลักเกณฑ์การรับ
เ รื่ อ ง ร้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ แ น ว
ทางการจัดการข้อร้องเรียน/
ร้องทุกข ์

จ านวนครั้งใน
การเผยแพร่/
จัดการเรื่อง
ร้องเรียน 

3 ครั้ง 
 

3 ครั้ง 
 

สนพ. มีการเผยแพร่ระเบียบ/คู่มือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับเรื่อง
ร้องเรยีนและแนวทางการจดัการข้อร้องเรยีน/ร้องทุกข์ ดังนี ้
1.ผ่านทางเว็บไซต์ สนพ. http://www.eppo.go.th 
/indes.php/th/corporate-eppo//combating-corruption มี
รายละเอียดดังนี้ 
 - คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
 - คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบญัญัติการ จัดซื้อจดัจ้างการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 - คู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรยีน 
 2. ติดบอร์ดนิทรรศการ สนพ. มีรายละเอียดดังนี้ 
  - ระเบียบส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ว่าด้วยแนว
ทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2557 
 3 เวียนหนังสือภายใน สนพ. 
 - แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบกับมาตรฐานความโปร่งใสปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
- ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงานเรื่อง มาตรการ
ป้องการรับสินบน 

100    อส./นิติกร 

http://www.eppo.go.th/
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานภาครัฐ ที่เอื้อต่อการหล่อหลอมให้ข้าราชการมีมโนสุจริต 
เป้าประสงค์ : เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึก และค่านิยม ในการปฏิบัตริาชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ของข้าราชการทุกระดับ 
 

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลส าเร็จ  
ณ ก.ย. 63 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

2.2 จัด ช่องทางการรับเรื่ อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส 
/ผลประโยชน์ทับซ้อน 

จ านวนช่อง
ทางการ
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข ์

8 ช่องทาง 
 

8 ช่องทาง 
(ครบถ้วน) 

จัดใหม้ีช่องทางในการรบัเรื่องร้องเรยีน 8 ช่องทาง  ดังนี ้
1. ศูนยป์ระสานราชการใสสะอาด สนพ. 
2. ศูนย์ข้อมลูข่าวสาร สนพ. 
3. สายด่วนรัฐบาล (GCC หรือ 1111) 
4. กล่องรบัความคิดเห็น บรเิวณช้ัน 1 สนพ. 
5. การยืน่หนังสือรอ้งทุกข์โดยตรงตอ่ผู้อ านวยการส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน 
6. การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึงผู้รับผดิชอบรับเรื่อง
ร้องเรียนของ สนพ. Duangsuda@eppo.go.th 
7. ศูนยบ์รกิารร่วมกระทรวงพลังงาน 
8. กองตรวจประเมินผล (กตป.) ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

100 อส. 

2.3 การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
&Transparency Assessment 
– ITA) 

ระดับผล
คะแนนการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใน
การ
ด าเนินงาน
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

มากกว่า
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 93 - ระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ได้รับผลการประเมิน 93 % ณ วันท่ี 28 กันยายน 2563 
 
 

100 อส./นิติกร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลให้เอ้ือต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ 
เป้าประสงค์ : เพ่ือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน ให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลส าเร็จ 
ณ ก.ย. 63 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. มีกลไกท่ีเป็นหลักประกันความ
เป็นธรรมเพื่อให้การใช้ดุลยพินิจ
ของผู้มีอ านาจตามกฎหมาย มี
หลั ก เกณฑ์ ที่ ชั ด เจน โปร่ ง ใส 
ตรวจสอบได้ 
 

1.1 มีนโยบายหรื อทิ ศทาง
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่โปร่งใสสอดคล้องกับ
การขั บเคลื่ อนภารกิ จของ
องค์กร 
 

จ านวนเรื่อง
ที่จัดท า 

อย่างน้อย 2 
เรื่อง 
 
 
 

อย่างน้อย 2 
เรื่อง 
(ครบถ้วน) 
 

ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เดือน ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
1.ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่ อง 
หลักเกณฑ์และแนวทางในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสนพ. 
ณ วันท่ี 13 มิ.ย. 63 
2.แผนพัฒนาบุคลากรส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 

100 บค. 

1.2  มีค าสั่ง/ประกาศ/
หลักเกณฑ์ วิธีการด้านการ
บริหารงานบุคคลให้การใช้ดุลย
พินิจของผู้มีอ านาจมีหลักเกณฑ์
ที่ชัดเจน 

จ านวนเรื่อง
ที่จัดท า 

อย่างน้อย 
2 เรื่อง 

(ครบถ้วน) 

7 เรื่อง 
(ครบถ้วน) 

ด าเนินการออกค าสั่ง/ประกาศ/หลักเกณฑ์ ในช่วงเดือน ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63จ านวน 7 เรื่อง ดังนี ้
1. ค าสั่งส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบรหิารทรัพยากรบุคคลระบบข้าราชการผูม้ี
ผลสัมฤทธิ์สูง ของ สนพ. เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 62 
2. ค าสั่งส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการเลือกสรรบุคคลเปน็พนักงานราชการทั่วไป 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป เมื่อวันท่ี 23 ม.ค. 63 
3.ค าสั่งส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการเลือกสรรบุคคลเปน็พนักงานราชการทั่วไป ใน
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 63 
4. ค าสั่งส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกข้าราชการพลเรือนดเีด่น 
ประจ าปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 63 
5. ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงงาน  
เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน 

100 บค. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลให้เอ้ือต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ 
เป้าประสงค์ : เพ่ือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน ให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วดั เป้าหมาย 
ผลส าเร็จ 
ณ ก.ย. 63 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 

    

เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ใน 
สังกัดส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ณ วันที่ 13 มี.ค. 63 
6. ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง 
ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชากรพลเรือน
สามัญเข้าสูร่ะบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง รุ่นท่ี 16 ณ 
วันท่ี 22 มิ.ย. 63 
7. ประกาศ อ.ก.พ. ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมนิบุคคลและผลงาน
เพื่อขอรับเงินประจ าต าแหน่งส าหรับต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการ (สายงานวิชาการ
คอมพิวเตอร์) สนพ. วันท่ี 8 ก.ค. 63 

  

1.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันการทุจริต 
  

จ า นวน เ รื่ อ ง /
ข้อมูลที่เผยแพร่ 

อย่างน้อย 1 
เรื่อง 

 

9 เรื่อง 
(ครบถ้วน) 

สนพ. มีการประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใสดังนี้ 
1. ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง 
นโยบายเกี่ยวกับมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบ 
2.ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง 
เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
3.ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
4.ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง 
มาตรการป้องกันการรับสินบน 
5.ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง  

100 อส. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลให้เอ้ือต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ 
เป้าประสงค์ : เพ่ือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน ให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลส าเร็จ 
ณ ก.ย. 63 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 

1.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
กฎ ระเบยีบที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างวินัย คณุธรรม จริยธรรม 

และการป้องกันการทุจริต 
 

จ านวนเรื่อง/
ข้อมูลที่เผยแพร่ 

อย่างน้อย 1 
เรื่อง 

 

9 เรื่อง 
(ครบถ้วน) 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
6. ระเบียบส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ว่าด้วย
แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2557 
7. คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
8. คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
9.คู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียน 

100 อส. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 -19- 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การก าหนดบรรทัดฐานทางจริยธรรมและจรรยาของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
เป้าประสงค์ : เพ่ือเป็นกรอบแนวทางให้การเป็นข้าราชการที่ดีและตระหนักถึงการกระท าความดี 
 

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลส าเร็จ 
ณ ก.ย. 63 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1.  มีกลไกการขับเคลื่ อนให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 

1.1 การรณรงค์ เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

จ านวนเรื่องในการ
เผยแพร่ 

อย่างน้อย 
 3 เรื่อง 

4 เรื่อง ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ด้านการต่อต้านการ
ทุจริตด้านคุณธรรมจริยธรรม  เดือน ต.ค. 62 – ก.ย. 63 
จ านวน 2 เรื่อง ดังนี ้
1.ประกาศพระบรมราโชวาท รัชกาลที่ 10 เนื่องในวัน
ข้าราชการพลเรือน ประจ าปี 2563 เมื่อวันท่ี 5 มี.ค. 63 
2. ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ณ เดือน เม.ย. 63 
3. แนวทางในการใช้ทรัพย์สินของ สนพ. เพื่อให้บุคลากร
ของสนพ. และบุคคลภายนอกได้รบัรู้ถึงแนวทางดังกล่าว 
เมื่อวันที่  25 พ.ค. 63 
4. เผยแพร่ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
เรื่อง นโยบายเกีย่วกับมาตรฐานความโปร่งในและ
ตรวจสอบได้ ณ เดือน มิ.ย. 63 

100 บค./อส. 

1.2 การจัดเก็บสถิติและ
สรุปผลการใ ช้บริการ  ณ 
ศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ใ ห้
ผู้บริหารทราบอย่างสม่ าเสมอ 

จ านวนครั้งในการ
รายงานผลการใช้
บริการ ณ ศูนย์ข้อมลู
ข่าวสาร 

4 ครั้ง/ปี 
 

4 ครั้ง - จัดท ารายงานผลการใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนตลุาคม 2562 – เดือนธนัวาคม 2562) 
-จัดท ารายงานผลการใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ประจ าไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 – เดือนมีนาคม 2563) 
-  จัดท ารายงานผลการใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 – เดือนมิถุนายน 2563) 
-  จัดท ารายงานผลการใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ประจ าไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 – เดือนกันยายน 2563) 
 

100 อส. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การก าหนดบรรทัดฐานทางจริยธรรมและจรรยาของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
เป้าประสงค์ : เพ่ือเป็นกรอบแนวทางให้การเป็นข้าราชการที่ดีและตระหนักถึงการกระท าความดี 
 

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลส าเร็จ 
ณ ก.ย. 63 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1.  มีกลไกการขับเคลื่ อนให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 

1.3 ก าหนดสมรรถนะเรื่อง
การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรม และจริยธรรม
เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการ
ประ เมิ นพฤติ ก ร รมกา ร
ปฏิบัติงาน  
 

ร้อยละของจ านวน
ข้าราชการที่มีผล
การประเมิน
สมรรถนะด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม 
เกินกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 

80 
 

ร้อยละ 100 
(ครบถ้วน) 

-ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 1 เม.ย. 63 
ข้าราชการทุกคน (ร้อยละ 100) มีผลการประเมินสมรรถนะ
ด้าน คุณธรรมจริยธรรม เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
  

100 บค. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏบิัติตาม 
เป้าประสงค์ : ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีจิตส านึกที่ดีงาม และยึดคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต ตระหนักในคุณความดี ซ่ือสัตย์ สุจริต รู้จักความพอเพียง  
เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่สังคม 
 

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลส าเร็จ  
ณ ก.ย. 63 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. พัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่าง
จริงจังและต่อเนื่องให้ตระหนักใน
การเป็นข้าราชการที่ดี  มี เกียรติ 
ศักดิ์ศรี  รู้จักความพอเพียงเป็น
ตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นใน
คุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
ตระหนักในคุณความดี และกฎ
แ ห่ ง ก ร ร ม  ซื ่อ ส ัต ย ์ส ุจ ร ิต 
เสียสละ มีคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ส่งเสริมบุคลากรใน สนพ. 
ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 

จ านวนครั้งของ
การจัดกิจกรรม
หรือเข้าร่วม
กิจกรรม 

อย่างน้อย 
5 ครั้ง 

 

9 ครั้ง 
(ครบถ้วน) 

ด าเนนิการจัดกจิกรรม เดอืน ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63  ดังนี ้
1. ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี สนพ. ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลและ
กิจกรรมน้อมร าลกกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันพุธที่ 23 ต.ค.62  
2. ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี สนพ. รว่มพิธีบ าเพ็ญกุศลและ
กิจกรรมน้อมร าลกกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ต.ค. 62 
3. ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี สนพ. รว่มวางพวงมาลาถวายสักการะ 
เนื่องในวันท่ีระลกกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจ าปี 2562 ณ พระบรมราชานสุรณ์ 
สวนลุมพินี เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พ.ย. 62  
4. ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี สนพ. เฝ้าฯ รับเสด็จฯ ในการเสด็จ
พระราชด าเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตรา ทางชลมารค 
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อ
วันท่ี 12 ธ.ค. 62  
5. ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี สนพ. เข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ 
ประจ าปี 2562 ณ ท้องสนามหลวง ในวันพฤหัสบดีที่ 5  ธ.ค.  62  
6. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สนพ. เข้าร่วมลงนามถวายพระพร 
วันขก้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ในวันพุธที่ 1 ม.ค. 63  
ณ ศาลาสหทยัสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 

100 อส. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏบิัติตาม 
เป้าประสงค์ : ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีจิตส านึกที่ดีงาม และยึดคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต ตระหนักในคุณความดี ซ่ือสัตย์ สุจริต รู้จักความพอเพียง  
เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่สังคม 

 

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลส าเร็จ 
ณ ก.ย. 63 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

1.1 ส่งเสริมบุคลากรใน สนพ. 
ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

จ านวนครั้งของ
การจัดกิจกรรม
หรือเข้าร่วม
กิจกรรม 

อย่างน้อย 5 
ครั้ง 

 

9 ครั้ง 
(ครบถ้วน) 

7. ผู้บรหิาร สนพ. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคลประจ าปีพุทธศักราช 2563 
วันจันทร์ที่  4 พ.ค. 2563 
8. ผู้บริหาร สนพ. เข้าร่วมพิธีถวายพระพรฯ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี ในวันอังคารที่ 2 มิ.ย. 2563 
9. ผู้บริหาร สนพ. เข้าร่วมพิธีถวายพระพรฯ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
28 ก.ค.  2563  ในวนัศุกร์ที่ 24 ก.ค. 2563 

  

 

1.2 จัดให้มีกิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์หรือกิจกรรม
จิตอาสา และสนบัสนุนให้
เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

จ านวนครั้ง
ของการจัด
กิจกรรมหรือ
ส่งเจ้าหน้าท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม 

อย่างน้อย 
3 ครั้ง 

 

4 ครั้ง 
(ครบถ้วน) 

ด าเนนิการจัดกจิกรรม เดอืน ต.ค. 62 – ก.ย. 63  ดังนี ้
1. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สนพ. เข้ารว่มพิธีรับพระราชทาน
เครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ณ กฟผ. 
จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 25 พ.ย.  2562 
2. เจ้าหน้าที่ สนพ. จ านวน 2 ราย เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร
จิตอาสา 904 “หลักสตูรพื้นฐาน” รุ่นที่ 4/63 ณ โรงเรียนจติ
อาสาพระราชทาน ระหว่างวันที่ 29 ก.พ. – 16 มี.ค. 2563 
3. เจ้าหน้าที่ สนพ. ร่วมบริจาคโลหติ ณ ศูนย์บรจิาคโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ก.พ.  2563 
4. เจ้าหน้าที่ สนพ. ร่วมบริจาคโลหติ ณ ศูนย์บรจิาคโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย ครั้งที่ 2  เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พ.ค.  2563 

100 ทุกหน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏบิัติตาม 
เป้าประสงค์ : ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีจิตส านึกที่ดีงาม และยึดคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต ตระหนักในคุณความดี ซ่ือสัตย์ สุจริต รู้จักความพอเพียง  
เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่สังคม 
 

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลส าเร็จ 
ณ ก.ย. 63 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ

เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

1.3 จัดส่งเสริมบุคลากร
เจ้าหน้าท่ี ใน สนพ. เข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา 

จ านวนครั้งของ
การเข้าร่วม
กิจกรรมหรือส่ง
เจ้าหน้าท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

อย่างน้อย 
3 ครั้ง 

 

3 ครั้ง 
(ครบถ้วน) 

1.ผู้บริหารและเจ้าหนา้ที่ สนพ. เขา้ร่วมพิธีสักการะ
พระพรหมและพิธีท าบญุตักบาตร เนื่องในวันข้ึนปีใหม่
พุทศักราช 2563 ณ บริเวณลานพระพรหม ศูนย์เอน
เนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงานเป็นประธานในพิธี เมื่อวันศกุร์ที่ 3 ม.ค. 2563 
2.ผู้บริหารและเจ้าหนา้ที่ สนพ. เขา้ร่วมกิจกรรมตัก
บาตรพระสงฆ์ในงานสัปดาหส์่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจ าปี 
2563 เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2563 
3.จัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ และการบรรยายธรรม
เนื่องในโอกาสวันสถาปนาส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน เมื่อวันพุธท่ี 13 ก.พ. 2563 ณ ห้องประชุม 2 
ช้ัน 2 สนพ. 

100 อส 

2. ยกย่องเชิดชูข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มี
คณุธรรม จริยธรรม 
 

2.1 คัดเลือกบุคลากรที่เป็น
แบบอย่างท่ีดีมีความประพฤติ
ดีเสียสละ มีคณุธรรม 
จริยธรรม และประกาศเกียรติ
คุณ 

จ านวนเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับการเสนอ
ช่ือเข้ารับรางวัล
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

อย่างน้อย 1 คน 
 

1 คน 
(ครบถ้วน) 

1.คัดเลือกข้าราชการในสังกัด สนพ. เพื่อเสนอช่ือเป็น 
“ข้าราชการดีเด่นประจ าปี 2562” โดยผู้ได้รับการ
เสนอช่ือ นายอนิรุทธิ์  ธนกรมนตรี เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 63 

100 บค. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  :  การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลของข้าราชการและหน่วยงานของรัฐ 
เป้าประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการตรวจสอบ/รับทราบการปฏิบัติงานขององค์กรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลส าเร็จ 
ณ ก.ย. 63 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการติดตาม/ตรวจสอบ
การปฏิบัติ งานขององค์กรและ
เจ้าหน้าที่  
 
 
 

1.1ส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ต่อพฤติกรรมและ
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ี 

รายงานผล
ส ารวจความ
คิดเห็นของ
ประชาชน/
ผู้รับบริการ/ผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 
ต่อพฤติกรรม
และการปฏิบัติ
หน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ี 

1 รายงาน 
 
 
 

1 รายงาน 
(ครบถ้วน) 

ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือ
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่  สนพ. จากแบบส ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
สนพ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องและติดต่อราชการ (บริษัทห้างร้าน 
หน่วยงานเอกชน พลังงานจังหวัด ผู้บริหาร เจ้าหนา้ที่ 
และทีป่รึกษาภายใน สนพ. รวมถึงเจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงพลังงาน) ผ่านแบบส ารวจออนไลน์ ทาง
เว็บไซต์ https://goo.gl/forms/dkhLJWbvMfkq2 โดย
มีผู้ตอบแบบส ารวจจ านวน 227 คน  
1.ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท/ฐานะที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใน
สังกัด สนพ. 
  - ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีภายใน สนพ ร้อยละ 41.9 
  - ตัวแทนหน่วยงาน/องค์กร ท่ีมกีารติดต่อประสานงาน
กับราชการ ร้อยละ 40.5 
  - ผู้มาเข้าร่วมหรือเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียกับ
โครงการต่างๆ ของส่วนราชการ รอ้ยละ 11.9 
  - ประชาชนผู้รบับริการจากส่วนราชการ ร้อยละ 5.7 
2. ช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตของ สนพ. 
  - ศูนย์ราชการใสสะอาด สนพ. รอ้ยละ 91.6 
  - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สนพ. ร้อยละ 91.2 
  - สายด่วนรัฐบาล (GCC หรือ 1111) ร้อยละ 88.5 

100 อส. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  :  การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลของข้าราชการและหน่วยงานของรัฐ 
เป้าประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการตรวจสอบ/รับทราบการปฏิบัติงานขององค์กรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลส าเร็จ 
ณ ก.ย. 63 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการติดตาม/ตรวจสอบ
การปฏิบัติ งานขององค์กรและ
เจ้าหน้าที่  
 
 
 

1.1ส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ต่อพฤติกรรมและ
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ี 

รายงานผล
ส ารวจความ
คิดเห็นของ
ประชาชน/
ผู้รับบริการ/ผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 
ต่อพฤติกรรม
และการปฏิบัติ
หน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ี 

1 รายงาน 
 
 
 

1 รายงาน 
(ครบถ้วน) 

  - ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน ร้อยละ 88.5 
3. การร้องเรียนการทุจรติ ของส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน 
  - ไม่เคยร้องเรยีนการทุจริตของ สนพ. ร้อยละ 96 
  - มีผู้ไม่เคยร้องเรียน แต่เคยพบเห็นหรือได้ยิน ร้อยละ 4.0 
4. การส ารวจข้อมูลความคิดเห็นต่อสาเหตุส าคัญที่อาจท าให้
เกิดการทุจริตใน สนพ.  
  - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดจิตส านึก  ร้อยละ 61.7 
  - ผู้รับบริการมีพฤติกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดการ
ทุจริต เช่น ให้สินบน ร้อยละ 40.5 
  - กฎหมายมีช่องว่าง เอื ้อประโยชน์ต ่อการทุจร ิต 
ร้อยละ 38.8 
  - เจา้หนา้ที่ผูป้ฏิบัติงานเกรงกลัวตอ่ผู้มีอทิธพิล ร้อยละ 36.6 
5 ทัศนคติต่อสถานการณ์การทุจรติคอร์รัปชัน ของ สนพ. 
  - เห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นเรื ่องน่ารังเกียจ 
ร้อยละ 94.7  
  - เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ยอมรับได้ ร้อยละ 5.3 
6. ข้อคิดเห็น แนวทาง หรือมาตรการ ในการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตภาครัฐเพื่อให้ สนพ. ไปปรับปรุงการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  - ระบบการปฏิบัติงาน ควรมีการท างานอย่างเป็นระบบ 
ขั้นตอนโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  - ระบบการตรวจสอบภายใน มีระบบการตรวจสอบที่เข้มข้น 

100 อส. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  :  การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลของข้าราชการและหน่วยงานของรัฐ 
เป้าประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการตรวจสอบ/รับทราบการปฏิบัติงานขององค์กรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลส าเร็จ 
ณ ก.ย. 63 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการติดตาม/ตรวจสอบ
การปฏิบัติ งานขององค์กรและ
เจ้าหน้าที่  
 
 
 

1.1ส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ต่อพฤติกรรมและ
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ี 

รายงานผล
ส ารวจความ
คิดเห็นของ
ประชาชน/
ผู้รับบริการ/ผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 
ต่อพฤติกรรม
และการปฏิบัติ
หน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ี 

1 รายงาน 
 
 
 

1 รายงาน 
(ครบถ้วน) 

  - บทลงโทษ ควรมีบทลงโทษท่ีจริงจัง ออกกฎระเบียบ
ข้อบังคับบทก าหนดโทษให้ชัดเจน 
7. ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหนา้ที่หรือพฤติกรรมของ
เจ้าหน้าท่ี สนพ.อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ในประเด็น
การปฏิบัตหิน้าท่ี ดังนี้ 
  - ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับบริการมคีวามครบถ้วน ถูกต้อง 
  - ให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน 
  - ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 
  - ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร 
8. ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ 
  - อยากให้ กพ. พิจารณาเพิ่มก าลังคนให้ สนพ. 
  - ปัญหาการมีอิทธิพลในพื้นที่ของข้าราชการประจ า ท่ี
ประจ าท้องที่ใดท้องที่หน่ึงนานๆ ควรจะมีการสับเปลีย่น
หมุนเวียนก าลังพล โดยเฉพาะระดับอ านวยการ 
  - ควรมีมาตรการปกป้องข้อมูลของผู้ร้องเรียนอย่าง
เข้มงวด 
  - ควรมีการน าเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่ายแก่ประชาชน ให้
หลากหลายช่องทางและสร้างความตระหนักในการ
ประหยดัพลังงานมากขึ้น 
  - อยากให้รับฟังความคิดเห็นจากองค์กร มากกว่าเดิม 
เพื่อท่ีจะท างานร่วมกับเอกชนได้ดยีิ่งข้ึน 
 

100 อส. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  :  การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลของข้าราชการและหน่วยงานของรัฐ 
เป้าประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการตรวจสอบ/รับทราบการปฏิบัติงานขององค์กรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลส าเร็จ 
ณ ก.ย. 63 

ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

1 . 2  ก า ร เ ปิ ด รั บฟั ง ค ว าม
คิ ด เ ห็ น จ า ก ภ า ค ส่ ว น ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ด าเนินงานของ สนพ. ด้าน
ต่างๆ 
 
 
 
 
 

จ านวนเรื่องที่มีการ
เปิดรับฟังความ
คิดเห็น 
 
 
 
 

อย่างน้อย  
1 เรื่อง 

 
 

 
 
 
 

14 เรื่อง 
(ครบถ้วน) 

 

มีการจ ัดกิจกรรมเปิดรับฟังความคิดเห็น จ านวน  14  เรื่อง  ดังนี ้
1. การสัมมนา  รับฟังความคิดเห็น Energy 5.0 โครงการศึกษาการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ใน
การขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 62 ณ 
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
2. การสัมมนา “เวทีรับฟังความคดิเห็นต่อแผนบูรณา
การพลังงานระยะยาว (TIEB) ฉบับใหม่ เมื่อวันท่ี 18 ก.พ.63 
ณ หอ้งวอเตอร์เกทบอลรูม โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท 
กรุงเทพฯ 
3. การสัมมนา “โครงการศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิ
โตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและพื้นที่ท่ีมี
ศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต” วันอังคารที่ 14 ม.ค. 63 
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพฯ 
4.ประชุมคณะท างานเพื่อพลังงานที่เป็นธรรม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ
วันที ่21 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุม 6 ช้ัน 15 ENCO 
5. ประชุมคณะท างานฯย่อย ในประเด็นโครงสร้างราคา ณ โรงกลั่น
น้ ามัน  จ านวน 3 ครั้ง  
 - ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 2 ธ.ค. 62  ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 15 ENCO  
 - ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 13 ธ.ค. 62  ณ ห้องประชุม 6 ช้ัน 15 ENCO   
  - ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 21 ก.พ. 63 ณ ห้องประชุม 6 ช้ัน 15 ENCO  
6.ประชุมคณะท างานเพื่อพลังงานที่เป็นธรรม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ
วันที่ 4 มี.ค. 2563 ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กป. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  :  การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลของข้าราชการและหน่วยงานของรัฐ 
เป้าประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการตรวจสอบ/รับทราบการปฏิบัติงานขององค์กรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลส าเร็จ 
ณ ก.ย. 63 

ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

1 . 2  ก า ร เ ปิ ด รั บฟั ง ค ว าม
คิ ด เ ห็ น จ า ก ภ า ค ส่ ว น ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ด าเนินงานของ สนพ. ด้าน
ต่างๆ 
 
 
 
 
 

จ านวนเรื่องที่มีการ
เปิดรับฟังความ
คิดเห็น 
 
 
 
 

อย่างน้อย  
1 เรื่อง 

 
 

 
 
 
 

14 เรื่อง 
(ครบถ้วน) 

 

7. สัมมนารับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาการแข่งขันใน
กิจการ LPG ให้ยั่งยนื วันที่ 17 ก.พ. 63 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล   
8. สัมมนากลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการ (work shop) และรับฟังความ
คิดเห็นเพื่อน ามาวิเคราะห์ร่วมและพัฒนามาตรการใช้ก๊าซธรรมชาติ 
ก๊าซธรรมชาติเหลว และไบโอมีเทน เพื่อทดแทนน้ ามันเตา ถ่านหิน และ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว จ านวน 4 ครั้ง 
  8.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 ธ.ค. 62 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ 
กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 64 คน  
 
  8.2 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 ธ.ค. 62 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน
นครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 
57 คน  
  8.3 ครั้งที่ 3 วันที่ 16 ม.ค. 63 ณ โรงแรมแคนทารี จังหวัด
นครศรีธรรมราช ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 70 คน 
  8.4 ครั้งที่ 4 วันที่ 31 ม.ค. 63 ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 58 คน 
   9. สัมมนาร่วมแสดงความคิดเห็นแนวทางการส่งเสริมการแข่งขัน
ในกิจการก๊าซธรรมชาติ จ านวน 2 ครั้ง 
     9.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 10 ต.ค. 62  ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร ์
กรุงเทพมหานคร 
     9.2 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 พ.ย. 62  ณ ห้องประชุมปยิสวสัดิ์ ช้ัน 6 สนพ. 
 10. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1  

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กป. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฟ. 
 
 
 
 

กอ. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  :  การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลของข้าราชการและหน่วยงานของรัฐ 
เป้าประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการตรวจสอบ/รับทราบการปฏิบัติงานขององค์กรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลส าเร็จ 
ณ ก.ย. 63 

ผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

1 . 2  ก า ร เ ปิ ด รั บฟั ง ค ว าม
คิ ด เ ห็ น จ า ก ภ า ค ส่ ว น ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ด าเนินงานของ สนพ. ด้าน
ต่างๆ 
 
 
 
 
 

จ านวนเรื่องที่มีการ
เปิดรับฟังความ
คิดเห็น 
 
 
 
 

อย่างน้อย  
1 เรื่อง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 เรื่อง 
(ครบถ้วน) 
 

เมื่อวันท่ี 18 ก.พ. 63 ณ โรงแรม อมารี วอเตอรเ์กท 
กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมสมัมนาจ านวน 457 คน 
  11. ประชุมกลุ่มย่อย “แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านความมั่นคง ปลอดภัย ไซเบอร์” เมื่อวันที่ 
20 ก.ค. 63  โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ 
  12. เปิดรับฟังความคิดเห็น “ร่าง กรอบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 
ด้านพลังงานอัจฉริยะ (Thailand Smart City on Smart Energy 
Framework)”  จ านวน 2 ครั้ง 
       12.1 ครั้งที่ 1  วันที่ 30 ม.ค. 63 ณ ห้องอินฟินิตี้ 1 โรงแรมพูล
แมน คิง เพาเวอร์ ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 69 คน 
     12.2 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 ก.พ. 63 ณ ห้องอินฟินิตี้ 1 โรงแรมพูล
แมน คิง เพาเวอร์ ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 69 คน 
 13. สัมมนา “Energy 5.0 โครงการศึกษาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อ
รองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผน
พลังงานของ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 62  
   14. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อแผนบูรณาการพลังงานระยะ
ยาว (TIEB) ฉบับใหม่ พ.ศ. 2561 -2580  เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 63  ณ 
ห้องวอเตอร์เกทบอลรูม โรงแรมอมารี วอร์เตอร์เกท กรุงเทพฯ 
 

100  
กอ. 
 
 
 
 
 
 

ศท. 
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