
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานภาครัฐ ที่เอื้อต่อการหล่อหลอมให้ข้าราชการมีมโนสุจริต 
เป้าประสงค์ : สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้มีความเข้มแข็งตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
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 านวนช่องทาง
ในการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
ประกาศ
มาตรฐานความ
โปร่งใส 

อย่างน้อย 4 
ช่องทาง 

 
 

-เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ เกี่ยวกับมาตรฐาน ความโปร่งใส ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ดังน้ี 
1.เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ เกี่ยวกับ มาตรฐาน ความโปร่งใส ผ่าน
ทางเว็บไซต์ สนพ. ดังนี้ 
  1.1 ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่องนโยบาย
เกี่ยวกับมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ลงวันท่ี 1 ธ.ค. 
57 ผ่าน 
http://www.eppo.go.th/index.php/th/corporateeppo/co
mbating-corruption 
   1.2 เผยแพร่นโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล ผ่าน 
http://www.eppo.go.th/index.php/th/corporateeppo/hu
man-resource 
      1) ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
      2) ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
      3) ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง 
มาตรการป้องกันการับสินบน 
  1.3 เผยแพร่ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง 
เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 อส. 
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แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 1.1 เผยแพร่มาตรฐานความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ของ
องค์กร (ต่อ) 

 

จ านวนช่องทาง
ในการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
ประกาศ
มาตรฐานความ
โปร่งใส 

อย่างน้อย 4 
ช่องทาง 

 
 

ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่าน 
http://www.eppo.go.th/index.php/th/corporateeppo/hu
man-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 ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   3.2 ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
   3.3 ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง
มาตรการป้องกันการรับสินบน 
   3.4 ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง 
เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
4. เผยแพร่ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับ มาตรฐาน ความโปร่งในผ่าน
ทางหนังสือเวียนถึงบุคลากรภายใน สนพ. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานภาครัฐ ที่เอื้อต่อการหล่อหลอมให้ข้าราชการมีมโนสุจริต 
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แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 1.1 เผยแพร่มาตรฐานความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ของ
องค์กร (ต่อ) 

 

จ านวนช่องทาง
ในการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
ประกาศ
มาตรฐานความ
โปร่งใส 

อย่างน้อย 4 
ช่องทาง 

 
 

  4.1 ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงานเรื่องนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
  4.2 ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
  4.3 ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง 
มาตรการป้องกันการรับสินบน 
  4.4 ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง 
เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

100  

 1.2 จัดท ารายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
ประจ าปีงบประมาณ 

มีรายงาน
สรุปผลการ
ปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบ
ภายในของ
ปีงบประมาณที่
ผ่านมา 

1 รายงาน 
 

ตส. ได้จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งท่ี 3) โดยเสนอ ผอ.สนพ.
ทราบ ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ท่ี พน 0600.1/112 
ลงวันท่ี 29 ก.ย. 2564 

 ตส. 
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แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

1.3 ก าหนดแนวทางการ
ปฏิ บั ติ ง านของผู้ ต รวจสอบ
ภายใน 

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

1 ฉบับ ตส.  ได้ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  โดย ผอ.สนพ. ได้ให้ความเห็นชอบกฎ
บัตรการตรวจสอบภายใน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 63 

100 ตส. 

1.4 การติดตามรายงานผลการ
จัดวางระบบการควบคุมภายใน
และการประเมินผลการควบคุม
ภายในของ สนพ. 

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

3 ครั้ง 
 

ได้ด าเนินการแจ้งหน่วยงานภายในสังกัด สนพ. รายงานผลการ
ด าเนินงานตามรายงานผลการประเมนิผลการควบคุมภายในประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564) 
ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ พน 0600.2/ว76 ลงวันที่ 26 
มี.ค. 2564 

33.33 กพร. 

1.5 เผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัด
จ้างผ่านศูนย์ข้อมลูข่าวสารและ
ทางเว็บไซต์ 
WWW.eppo.go.th 
 

ประกาศจดัซื้อ
จัดจ้างที่ต้อง
เผยแพรผ่่าน
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารและ
เว็บไซต์ สนพ. 

ร้อยละ 100 
(ครบถ้วน) 

สนพ. ไดม้ีการจดัท าประกาศจัดซื้อจดัจ้างเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สนพ. 
ทุกเรื่อง ครบ 100% ณ เดือน ต.ค. 63– ก.ย. 64 ดังนี้ 
1. กลุ่มการคลัง จ านวน  238  เรื่อง ประกาศจัดซื้อจดัจ้างครบ 
238 เรื่อง ตั้งแต่ ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
2. กลุ่มกองทุน จ านวน 10 เรื่อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครบ 10  เรื่อง 
ตั้งแต่ ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

100 กค. /กท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eppo.go.th/
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แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
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ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2. มีระบบ/ช่องทางรับข้อร้องเรียน/
ร้องทุกข ์
 

2.1 เผยแพร่หลักเกณฑ์การรับ
เรื่องร้องเรียนและแนวทางการ
จัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

จ านวนครั้งใน
การเผยแพร่/
จัดการเรื่อง
ร้องเรียน 

3 ครั้ง 
 

สนพ. มีการเผยแพร่ระเบียบ/คู่มือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับเรื่อง
ร้องเรยีนและแนวทางการจดัการข้อร้องเรยีน/ร้องทุกข์ ดังนี ้
1. จัดท าคู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านทาง
เว็บไซต์ สนพ. http://www.eppo.go.th /images/CORPERNAN-
CE/Center_corruption/Alam_Report/Conflict_Manual.PDF-
ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 62 – ปัจจุบัน จ านวน 1 ครั้ง 
2. จัดท าคู่มือการบริหารจดัการขอ้ร้องเรียน โดยเผยแพรผ่่าน
ทางเว็บไซต์ http://www.eppo.go.th/images/CORPERNAN 
NCE/Center_corruption/Alam_Report/Conflict_Manual.PDF 
ตั้งแต่เดือน พ.ค. 61 – ปัจจุบัน จ านวน 1 ครั้ง   
 3. ติดบอร์ดนิทรรศการ สนพ. ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวง
พลังงาน เรื่อง นโยบายการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่
ของบุคลากรกระทรวงพลังงาน และส่วนราชการในสังกัด ลงวันที่ 
19 มิถุนายน 2560 
4. ติดบอร์ดนิทรรศการ สนพ. เรื่อง ระเบียบส านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน วา่ด้วยแนวทางการจดัการข้อร้องเรยีน พ.ศ. 2557 

100 อส./นต. 

2.2 จัด ช่องทางการรับเรื่ อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส 
/ผลประโยชน์ทับซ้อน 

จ านวนช่อง
ทางการ
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข ์

8 ช่องทาง 
 

จัดใหม้ีช่องทางในการรบัเรื่องร้องเรยีน 8 ช่องทาง  ดังนี ้
1. ศูนยป์ระสานราชการใสสะอาด สนพ. 
2. ศูนย์ข้อมลูขา่วสาร สนพ. 
3. สายด่วนรัฐบาล (GCC หรือ 1111) 
4. กล่องรบัความคิดเห็น บรเิวณช้ัน 1 สนพ. 
5. การยืน่หนังสือรอ้งทุกข์โดยตรงตอ่ผู้อ านวยการส านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน 

100 อส. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานภาครัฐ ที่เอื้อต่อการหล่อหลอมให้ข้าราชการมีมโนสุจริต 
เป้าประสงค์ : สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้มีความเข้มแข็งตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 2.2 จัด ช่องทางการรับเรื่ อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส 
/ผลประโยชน์ทับซ้อน (ต่อ) 

จ านวนช่อง
ทางการ
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข ์

8 ช่องทาง 
 

6. การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึงผู้รับผดิชอบรับเรื่อง
ร้องเรียนของ สนพ. Duangsuda@eppo.go.th 
7. ศูนยบ์รกิารร่วมกระทรวงพลังงาน 
8. กองตรวจประเมินผล (กตป.)ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

 อส./นต. 

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

ระดับผลคะแนน
การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใน
การด าเนินงาน
หนว่ยงาน
ภาครัฐ 

มากกว่าร้อยละ 
85 

ระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
โดย ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 
ส าหรับ สนพ. ได้รับผลการประเมิน 97.85 %   

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

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
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 มีนโยบายหรือทิศทางเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่
โ ป ร่ ง ใ ส ส อด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร
ขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร 
 
 

จ านวนเรื่องที่
จัดท า 

อย่างน้อย 2 เรื่อง 
 

 
 
 

ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เดือน ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
1.ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง นโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

50 บค. 

1.2  มีค าสั่ง/ประกาศ/หลักเกณฑ์ 
วิธีการด้านการบริหารงานบุคคล
ให้การใช้ดุลยพินิจของผู้มีอ านาจ
มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน 

จ านวนเรื่องที่
จัดท า 

อย่างน้อย 3 เรื่อง  
(ครบถ้วน) 

ด าเนินการออกค าสั่ง/ประกาศ/หลักเกณฑ์ เดือน ต.ค. 63 – มี.ค. 64
จ านวน 4 เรื่อง ดังนี ้
1. ค าสั่ง อ.ก.พ. ที่ 3/2563 เรื่องการแต่งตั้ง อ.ก.พ. ส านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2563 
2. ค าสั่ง อ.ก.พ. ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการและช านาญการพิเศษ (สายงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน) ใน สนพ. เมื่อวันท่ี 28 ต.ค. 63 
3. ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้าการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ เมื่อวันท่ี 
28 ต.ค. 63 
4. ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง รับสมัคร
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้าการประเมินผลงาน
เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ
พิเศษ เมื่อวันท่ี 27 พ.ย. 63 

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

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

1.2  มีค าสั่ง/ประกาศ/หลักเกณฑ์ 
วิธีการด้านการบริหารงานบุคคล
ให้การใช้ดุลยพินิจของผู้มีอ านาจ
มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน (ต่อ) 

จ านวนเรื่องที่
จัดท า 

อย่างน้อย 3 เรื่อง  5.ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้
ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชีย่วชาญ เมื่อวันท่ี 6 ม.ค. 64 
6.ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง รับโอน
ข้าราชการพลเรือนสามัญ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 
7.ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการบริหารวงเงินท่ีกันไว้เพื่อการบรหิารในส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน ครึ่งปีแรก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 64 
8. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและการ
คัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรอืนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษลงมา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับ
คัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการและช านาญการ
พิเศษ เมื่อวันท่ี 15 มี.ค. 64 

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

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

1.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กฎ 
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับการสร้าง
วินัย คุณธรรม จรยิธรรม และ
การป้องกันการทุจริต 
  

จ านวนเรื่อง/
ข้อมูลที่เผยแพร่ 

อย่างน้อย 3 เรื่อง 
 

1. กลุ่มนิติการ จดัท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต คอร์รปัช่ัน กับมาตรฐานความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เผยแพร่ทางเว็บไซต์
http://www.eppo.go.th/images/CORPERATE_GOVER
NANCE/Center_corruption/Plan/B_04_plan-2564.pdf 
และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการฯรอบ 6 
เดือน เผยแพร่ทางเว็บไซต์ http:/www.eppo.go.th/ 
images/CORPERATE_GOVERNANCE/Center_corruption/
Plan/2564_tran.pdf  
2.  จัดท าโครงการเผยแพร่ความรู้ ด้ านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต สร้างความนิยมในการรักษาวินัยและการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดยมีการจัดท ารูปแบบอิโฟกราฟิก เผยแพร่โดยการติดประกาศ
ในลิฟท์, บอร์ดประชาสัมพันธ์, และแจ้งเวียนผ่านทางอีเมลของ 
สนพ. ดังนี้  
   ครั้งท่ี 1 เรื่อง ถูกลงโทษเพราะหุ้นเป็นเหต ุ
   ครั้งท่ี 2 เรื่อง แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อ
ด าเนินกระบวนการจดัซื้อจัดจา้งของหน่วยงานของรัฐ 
   ครั้งท่ี 3 เรื่อง ประเด็นส าคญัระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564 
   ครั้งที่ 4 เรื่อง การส่ง E-mail ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือราชการ 
   ครั้งท่ี 5 e-Signature กับกระบวนการจัดซื้อจดัจ้าง 

100 อส./บค. 
นต. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การก าหนดบรรทัดฐานทางจริยธรรมและจรรยาของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
เป้าประสงค์ : เพ่ือเป็นกรอบแนวทางให้การเป็นข้าราชการที่ดีและตระหนักถึงการกระท าความดี 
 

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. มีกลไกการขับเคลื่อนให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 

1.1 จัดท าแผนปฏิบัติการ 
ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม 
ของหน่วยงาน 
  

จัดท าแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของ สนพ. 
แล้วเสร็จและเผยแพร่
ให้เจ้าหน้าที่ สนพ. 
รับทราบ 

ภายในเดือน 
ม.ค. 64 

(ครบถ้วน) 

ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมของ 
สนพ. 
1. รวบรวมข้อมูล จัดท าร่างเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม และน าเสนอคณะกรรมการจริยธรรมให้ความ
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2564 
 

100 บค. 

1.2 ก าหนดให้มีการประชุม
คณะกรรมการจรยิธรรม
ประจ า สนพ. 

จ านวนครั้งในการ 
จัดประชุม
คณะกรรมการ
จริยธรรมฯ 

3 ครั้ง/ปี ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมของ สนพ. 
1. วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ครั้งท่ี 1/2563 (ครั้งที่ 2) 
2. วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 ครั้งที่ 1/2564 (ครั้งที่ 3) 

50 บค. 

1.3 ปรับปรุงข้อก าหนด
จริยธรรมข้าราชการเจ้าหน้าท่ี 
สนพ. ให้สอดคล้องกับ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน 

มีประกาศข้อก าหนด
ทางจริยธรรมและ
ประกาศให้
เจ้าหน้าท่ี สนพ. 
รับทราบ 

1 ฉบับ อยู่ในระหว่าง ส านักงาน กพ. ชี้แจง 
 

 บค. 

1.4 ก าหนดสมรรถนะเรื่อง
การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรม และจริยธรรมเป็น
องค์ ประกอบหนึ่ ง ในการ
ป ร ะ เ มิ น พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร
ปฏิบัติงาน  
 

ร้อยละของจ านวน
ข้าราชการที่มีผล
การประเมิน
สมรรถนะด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม 
เกินกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

 

- ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 1 ต.ค. 63 
ข้าราชการทุกคน (ร้อยละ 100) มีผลการประเมินสมรรถนะด้าน 
คุณธรรมจริยธรรม เกินกว่าเกณฑม์าตรฐาน 
  

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 
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 
 

ด าเนนิการจัดกจิกรรม เดอืน ต.ค. 63–  มี.ค. 64  ดังนี ้
1. ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี สนพ. รว่มพิธีบ าเพ็ญกุศลและ
กิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 
2. ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี สนพ. เข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ
ประจ าปี 2563 ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 
3. ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี สนพ. ถวายแจกันดอกไม้และลงนาม
ถวายพระพร สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ใน
พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 
4. ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี สนพ. ถวายแจกันดอกไม้และลงนาม
ถวายพระพร สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ใน
พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 

80 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 
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 

1.2 จัดให้มีกิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์หรือกิจกรรม
จิตอาสา และสนบัสนุนให้
เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

จ านวนครั้งของ
การจัดกิจกรรม
หรือส่งเจ้าหน้าท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 

อย่างน้อย 
3 ครั้ง 

(ครบถ้วน) 

ด าเนินการจัดกิจกรรม เดือน ต.ค.63 – มี.ค. 64  ดังนี ้
1. กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์และร่วมสนับสนุน
สิ่งของส าหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัย
เรียน กม. 11 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563  
2. น.ส. นิธิมา  นาคทอง เข้าร่วมกิจกรรมอบรมและบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์จติอาสา 904 เมือ่วันที่ 10 พ.ย. – 29 ธ.ค. 63 
3. ร่วมบริจาคโลหติ ณ ศูนย์บริการโลหติแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564  

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 
ผลการด าเนินงาน 

 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 1.3 จัดส่งเสริมบุคลากร
เจ้าหน้าท่ีใน สนพ. เข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา 

จ านวนครั้งของ
การเข้าร่วม
กิจกรรมหรือส่ง
เจ้าหน้าท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

อย่างน้อย 
 3 ครั้ง 

(ครบถ้วน) 

ด าเนินการส่งเจ้าหนา้ที่ สนพ. เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ดังนี้ 
1. เจ้าหน้าที่ สนพ. เข้าร่วมงานฟังเทศน์มหาชาติ ณ วัดบางแวก 
เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2563 
2. ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี สนพ. รว่มท าบุญในวันคล้ายวัน
สถาปนา สนพ. เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 
3.ท าบุญสรงน้ าพระ เนื่องในวันสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ไทย 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 2 
 

100 อส. 

2. ยกย่องเชิดชูข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มี
คุณธรรม จริยธรรม 
 

2.1 คัดเลือกบุคลากรที่เป็น
แบบอย่างท่ีดีมีความประพฤติดี
เสียสละ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และประกาศเกยีรติคณุ 

จ านวน
เจ้าหน้าท่ีที่
ได้รับการเสนอ
ช่ือเข้ารับรางวัล
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

อย่างน้อย 1 คน 
(ครบถ้วน) 

คัด เลื อกข้ า ราชการ ในสั งกั ด  สนพ .  เพื่ อ เ ส นอ ช่ือ เป็ น 
“ข้าราชการดีเด่นประจ าปี 2563” โดยผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
นางสาวจารุวรรณ พิมสวรรค์ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์. 2564 

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

แนวทางด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
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 

รายงานผลส ารวจ
ความคิดเห็นของ
ประชาชน/
ผู้รับบริการ/ผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 
ต่อพฤติกรรมและ
การปฏิบัตหิน้าท่ี
ของเจ้าหน้าท่ี 

1 รายงาน 
 
 
 

-  อส. 

 1.2 การเปิดรับฟังความคิดเห็น
จากภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
การด าเนินงานของ สนพ. ด้าน
ต่าง 
 

จ านวนเรื่องที่มีการ
เปิดรับฟงัความ
คิดเห็น 
 

อย่างน้อย  
3 เรื่อง 

(ครบถ้วน) 
 

 

มีการจ ัดกิจกรรมเปิดรับฟังความคิดเห็น จ านวน  3  เรื่อง  ดังนี้ 
1.การสัมมนารับฟังความคดิเห็น “ร่างแผนการพัฒนาการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรบัสมาร์ทกริด” ณ โรงแรมพลู
แมน คิงพาวเวอร์ เมื่อวันพุธท่ี 4 พ.ย. 2563 
2. การสัมมนาเพื่อรับฟังความคดิเห็นโครงการศึกษาทบทวน
แผนโครงสร้างพื้นฐานด้านกา๊ซธรรมชาติของประเทศเพื่อรองรับ
ความมั่นคงและการเติบโตของประเทศ ณ โรงแรมโนโวเทล 
กรุงเทพฯ แพลตินั่ม ประตูน้ า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พ.ย. 2563 
3.การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาการพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
และพื ้นที่ที ่มีศักยภาพเพื ่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต  
ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ ช้ัน 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน
เวนช่ัน เมื่อวันท่ี 4 มี.ค. 2564 

100 ทุก
หน่วยงาน 
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