
   
 

รายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรรัปช่ัน กับมาตรฐานความโปรงใส  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
รอบ 12 เดือน ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1  :  สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
มาตรฐานความโปรงใส : มิติท่ี 1  ดานนโยบาย/ผูบริหาร และความพยายาม/ริเร่ิมของหนวยงานในการสรางความโปรงใส 
เปาประสงค  :  เพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมในการปองกันและตอตานการทุจริต 
กลยุทธท่ี 3  :  ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเคร่ืองมือตานทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 1  :  เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
มาตรฐานความโปรงใส  :  มิติท่ี 1 ดานนโยบาย/ผูบริหาร และความพยายาม/ริเร่ิมของหนวยงานในการสรางความโปรงใส 
แผนงาน  :  เพ่ือสงเสริมใหขาราชการและเจาหนาท่ีทุกคนของ สนพ. มีจิตสํานกึเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
รอยละของ

ความสําเร็จเทียบ
กับแผนงาน 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

รอยละของ 
ความสําเร็จ
เทียบกับ
เปาหมาย 

1. การเสริมสรางจติสํานึก 
คุณธรรม จรยิธรรม โดย
ประยุกตหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เปน
เครื่องมือในการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ 

1.1 รณรงคสรางจิตสํานึกดานคณุธรรม 
จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมท้ังเผยแพรขอมลู
ขาวสารท่ีเก่ียวกับการปองกัน/
ปราบปรามการทุจริตและความ
โปรงใส 

- รอยละของขาราชการ
และเจาหนาท่ี สนพ. 
ไดรับขอมลูขาวสาร
ครบถวน 

75 ขาราชการและเจาหนาท่ี สนพ. รอยละ 100 ไดรับ
ทราบขอมูลขาวสารความรูท่ีเก่ียวกับการปองกัน/
ปราบปรามการทุจริตและความโปรงใส ผานชองทาง  
ดังน้ี  
1. จัดโครงการอบรม “การปองกันผลประโยชนทับ

ซอน” และการประกาศเจตนารมณของหนวยงาน
ในการตอตานทุจรติ เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2559 
ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพ 

2. จัดบรรยายธรรม เรื่อง การเสริมสรางมิตร พิชิตงาน 
เน่ืองในโอกาสวันครบรอบสถาปนา สนพ. เมื่อวันท่ี 
10 กุมภาพันธ 2560 ณ หองประชุม 2 ช้ัน 2 สนพ. 

100 
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มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
รอยละของ

ความสําเร็จเทียบ
กับแผนงาน 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

รอยละของ 
ความสําเร็จ
เทียบกับ
เปาหมาย 

     3. จัดบรรยายในหัวขอ "การมสีวนรวมในองคกร" โดย 
อาจารย จตุพล ชมภูนิช เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2560  
ณ หองประชุม 2 ช้ัน 2 สนพ. 

4. การสงขาราชการและเจาหนาท่ี สนพ. เขารวมรับฟง
การสัมมนา และอบรม ในเรื่องเก่ียวกับการปองกัน/
ปราบปรามการทุจริตและความโปรงใส 

5. การจัดบอรดนิทรรศการ และหนังสอืเวียน ภายใน สนพ.  
5.1 เรื่อง ประกาศ และระเบียบท่ีเก่ียวของกับมาตรการ

ปองกันและแกไขปญหาการทุจรติ ของ สนพ. 
5.2 เรื่อง วินัยขาราชการ 

 

 1.2 จัดฝกอบรมเก่ียวกับการใชหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/การจัด
กิจกรรมใหความรู ปลูกจิตสํานึกดาน
คุณธรรม จรยิธรรม ท้ังภายในและ
ภายนอก สนพ. 

 รอยละของขาราชการ
และเจาหนาท่ี สนพ. 
เขารวมฝกอบรม/รับ
ฟงบรรยายธรรม 

75 1. มีการจัดบรรยายธรรม เรื่อง การเสริมสรางมติร 
พิชิตงาน เน่ืองในโอกาสวันครบรอบสถาปนา สนพ. 
ณ หองประชุม 2 ช้ัน 2 สนพ. เมื่อวันท่ี 10 
กุมภาพันธ 2560 

2. มีการจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซอนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อ วันท่ี 24 กรกฏาคม 2560  
มีผูเขารวม จํานวน 40 คน 
 

รอยละ 100 

 1.3 การยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการ
และเจาหนาท่ี สนพ. ท่ีประพฤติตน
เปนแบบอยางท่ีด ี

- - จํานวนเจาหนาท่ีท่ี
ไดรับการคัดเลือก 

- ประกาศเกียรตคิุณ
แกเจาหนาท่ีท่ี
ไดรับการคัดเลือก  

1 คน ดําเนินการคดัเลือกขาราชการดีเดน ประจําป 2559 
และประกาศเกียรติคณุแกเจาหนาท่ี ท่ีไดรับการ
คัดเลือก จํานวน 1 คน คือ นางสาวสําราญ   
มีขันหมาก  

รอยละ 100 

 
 

-2- 



 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
รอยละของ

ความสําเร็จเทียบ
กับแผนงาน 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

รอยละของ 
ความสําเร็จ
เทียบกับ
เปาหมาย 

 1.4 การยกยองเปนผูประพฤติปฏิบัตติน
ชอบดวยความซื่อสตัยสจุริต 

- จํานวนเจาหนาท่ีท่ี
ไดรับการคัดเลือก
เสนอตอกระทรวง
พลังงาน 

1 คน สนพ. ไดมีการเวียนสอบถามหนวยงานภายในสังกัด 
สนพ. แลว ไมมีผูเสนอช่ือเขารับการคัดเลือกเขา
สมัครเพ่ือพิจารณาเสนอช่ือผูประพฤติตนชอบดวย
ความซื่อสัตยสุจริต ประจําป 2560 เสนอตอ
กระทรวงพลังงาน 

- 

 1.5 การมีสวนรวมของผูบรหิารใน
กิจกรรมดานตาง ๆ เชน ดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ดานการสงเสริมคณุธรรม จริยธรรม 
ดานการทําตัวเปนตนแบบท่ีดี การ
เปนประธาน/ท่ีปรึกษา/คณะทํางาน 
การเปดรับฟงความคิดเห็นจากทุก
ภาคสวนเปนตน 

 จํานวนโครงการท่ี
ผูบริหารเขารวม
กิจกรรมท่ีมี
บทบาทในการ
สงเสริมความ
โปรงใสในองคกร 

5 
โครงการ 

ผูบริหารเขารวมกิจกรรมท่ีมีบทบาทในการสงเสริม
ความโปรงใสในองคกร จํานวน  11  โครงการ ดังน้ี 
1. อบรม “การปองกันผลประโยชนทับซอน” และ

การประกาศเจตนารมณของหนวยงานในการ
ตอตานทุจรติ เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2559  
ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพ 

2. ฟงบรรยายธรรม เรื่อง การเสริมสรางมิตร พิชิต
งาน เน่ืองในโอกาสวันครบรอบสถาปนา สนพ. เมื่อ
วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2560 ณ หองประชุม 2 ช้ัน 2 
สนพ. 

3. ฟงบรรยายในหัวขอ "การมสีวนรวมในองคกร" โดย 
อาจารย จตุพล ชมภูนิช เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 
2560  ณ หองประชุม 2 ช้ัน 2 สนพ. 

4. ประชุมเผยแพรยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 
2564) ใหแกผูบริหารระดับสูงและผูบริหารท่ี
เก่ียวของของกระทรวงพลังงานและหนวยงานใน
สังกัด  ในวันพุธท่ี 22 กุมภาพันธ 2560 ระหวาง
เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ หองประชุม 6 ช้ัน 15 
อาคารบี ศูนยเอนเนอรยี่ คอมเพลก็ซ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน 

รอยละ 220 
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มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
รอยละของ

ความสําเร็จเทียบ
กับแผนงาน 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

รอยละของ 
ความสําเร็จ
เทียบกับ
เปาหมาย 

     5. อบรม “โครงการคนพลังงานฟงธรรมเพ่ือตานการ
ทุจริต” ในวันพฤหัสบดีท่ี 23 กุมภาพันธ  2560 
เวลา 13.00-15.00 น. ณ หองประชุม 9 ช้ัน 15 
ศูนยเอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ อาคารบี กระทรวง
พลังงาน 

6. อบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง การ
เพ่ิมสมรรถนะใหเจาหนาท่ีเบิกจาย – เจาหนาท่ี
พัสดุเงินกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน” 
ในวันจันทรท่ี 6 มีนาคม 2560 เลา 9.00 – 16.00 
น. ณ หองราชดําเนิน โรงแรมรอยลัปริ๊นเซส หลาน
หลวง กรุงเทพ 

7. เขารวม โครงการ การศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษา
การพัฒนาเขาหินซอนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 

8. อบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายใน 
ภาครัฐ (CGIA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
หลักสตูร Intermediate ดาน Financial  and 
Compliance วันท่ี 11 – 20 มกราคม 2560 

9. อบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ (CGIA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
หลักสตูร Intermediate ดาน Information 
Technology วันท่ี 30 มกราคม – 9 กุมภาพันธ 
2560 
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มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
รอยละของ

ความสําเร็จเทียบ
กับแผนงาน 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

รอยละของ 
ความสําเร็จ
เทียบกับ
เปาหมาย 

   

  

10. เขารวมสัมมนาการบรหิารจดัการกองทุนเพ่ือ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน เมื่อวันท่ี 10 
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมริาเคิล แกรนด 
คอนเวนช่ัน 

11. การคํานวณราคากลาง เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 
2560 ณ กรมบัญชีกลาง 

 

 1.6 การประกาศเจตนารมณของ
หนวยงานในการตอตานทุจริต 

 จํานวนครั้งของการ
ประกาศ
เจตนารมณ 

1 ครั้ง 1. มปีระกาศสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
เรื่อง เจตนารมณการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 
ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2559 

2. จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณในการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปช่ัน เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2559 ณ 
โรงแรม เดอะสโุกศล กรุงเทพ 

3. มีการเผยแพรประกาศฯ ทาง e-mail ภายใน 
สนพ. และติดบอรดประชาสัมพันธภายใน สนพ. 

4. มีการเผยแพรประกาศตอสาธารณชนทางเว็บไซต 
สนพ. และ Facebook Fanpage สนพ.  

รอยละ 100 
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ยุทธศาสตรท่ี 3  :  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
มาตรฐานความโปรงใส : มิติท่ี 2  ดานความเปดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองคกร และการมีสวนรวม   
เปาประสงค : เพ่ือพัฒนากลไกและมาตรการท่ีสนับสนุนใหเกิดการปองกันการทุจริต 
กลยุทธท่ี 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกัน้การทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
รอยละของ

ความสําเร็จเทียบ
กับแผนงาน 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

รอยละของ 
ความสําเร็จ
เทียบกับ
เปาหมาย 

1. การเปดเผยขอมลูขาวสาร 
 

1.1 การจัดอบรมใหความรูความเขาใจใน
สวนท่ีเก่ียวของกับพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 

 รอยละของผูเขารับ
การอบรมมีความรู
ความเขาใจในสวนท่ี
เก่ียวของกับ
พระราชบัญญัติขอมลู
ขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540  

75 มีการจัดอบรมใหความรูความเขาใจในสวนท่ีเก่ียวของ
กับพระราชบัญญัติขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ.  
2560 เรื่อง  “การปองกันผลประโยชนทับซอน” เมื่อ
วันท่ี 28 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม เดอะสุโกศล 
กรุงเทพ ผูเขารวมอบรม 173 คน มีความเขาใจ
เก่ียวกับหัวขอการอบรมคิดเปนรอยละ 80.2  

รอยละ 
106.93 

1.2  การเผยแพรประกาศจดัซื้อจดัจาง
ผานทางศูนยขอมูลขาวสาร และ 
www.eppo.go.th 

- จํานวนครั้งในการ
เผยแพรประกาศ
จัดซื้อจัดจาง 

อยางนอย 3 
ครั้ง 

สนพ. มีการเผยแพรประกาศจัดซือ้จัดจางผานทาง 
www.eppo.go.th จํานวน 48 ครั้ง  

 

รอยละ 
1,600 

 1.3 การจดัเก็บสถิติและสรุปผลการใช
บริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารให
ผูบริหารทราบอยางสม่ําเสมอ 

- จํานวนครั้งในการ
รายงานผลการใช
บริการ ณ ศูนยขอมูล
ขาวสาร 

4 ครั้ง สนพ. ดําเนินการจัดทําสถิติและสรุปผลการใชบริการ 
ณ ศูนยขอมูลขาวสาร สนพ. รายไตรมาสเสนอ
ผูบริหาร สนพ. จํานวน 4 ครั้ง 

รอยละ 100 

2. การกําหนดแนวทางในการ

ปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัด

จาง 

2.1 การวิเคราะหผลการดาํเนินงานจัดซื้อ 
     จัดจาง  

 รายงานการวิเคราะห
ผลการจัดซื้อจดัจาง 

1 - มีรายงานการวิเคราะหผลการจัดซือ้จัดจาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 1 ฉบับ 

- มีรายงานการวิเคราะหผลการดําเนินงานจัดซื้อจัด
จาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินนอก
งบประมาณ) จํานวน 1 ฉบับ  

รอยละ 200 
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มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
รอยละของ

ความสําเร็จเทียบ
กับแผนงาน 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

รอยละของ 
ความสําเร็จ
เทียบกับ
เปาหมาย 

 2.2 จัดทําแนวทางการตรวจสอบบุคลากร
ท่ีมีความเก่ียวของกับผูเสนองานใน
การจัดซื้อจดัจาง เพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 

 วิธีการหรือ
กระบวนการ
ตรวจสอบบุคลากรท่ี
มีความเก่ียวของกับผู
เสนองาน 

1 - มีแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากร
ในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนองานในการ
จัดซื้อจัดจาง สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(สนพ.) จํานวน  1 ฉบับ  

- มีแนวทางการตรวจสอบบุคลากรท่ีมีความเก่ียวของ
กับผูเสนองานในการจัดซื้อจดัจางเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน กองทุนเพ่ือสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน จํานวน 1 ฉบับ 

รอยละ 200 
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ยุทธศาสตรท่ี 4  :  “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” 
มาตรฐานความโปรงใส : มิติท่ี 3  ดานการใชดุลยพินิจ   
เปาประสงค : เพ่ือพัฒนากลไกและมาตรการท่ีสนับสนุนใหเกิดการปองกันการทุจริต 
กลยุทธท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต 
กลยุทธท่ี 2 สรางกลไกการปองกนัเพ่ือยับย้ังการทุจริต 
กลยุทธท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปญหาการทุจริต 
กลยุทธท่ี 7 พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากรดานการปองกันการทุจริต 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
รอยละของ

ความสําเร็จเทียบ
กับแผนงาน 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

รอยละของ 
ความสําเร็จ 
เทียบกับ
เปาหมาย 

1. สนับสนุนการดําเนินงานดาน
ความเสีย่ง ควบคุมภายใน 
ประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสภายในองคกร 

1.1 มีมาตรฐานความโปรงใสและตรวจสอบ
ไดครบท้ัง 4 มิติ (ก 1) 

- ระดับความสําเร็จของ
การประเมิน
มาตรฐานความ
โปรงใสครบท้ัง 4 มิติ 

4 มิติ • มีประกาศสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
เรื่อง นโยบายเก่ียวกับมาตรฐานความโปรงใสและ
ตรวจสอบได  เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2557 พรอม
ท้ังไดเผยแพรประชาสัมพันธมาตรฐานความ
โปรงใสดังกลาว ผานทางเว็บไซต  สนพ. สง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส และหนังสือเวียนถึง
เจาหนาท่ี สนพ.  และติดบอรด ประชาสัมพันธ
ภายในหนวยงาน  

รอยละ 100 

1.2 ประเมินระดับคณุธรรมและความ
โปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน 
(ITA) (ก 1) 

 รอยละความสาํเรจ็
ของการประเมิน
ระดับคณุธรรมและ
ความโปรงใสการ
ดําเนินงานของ
หนวยงาน 

70 • ผลคะแนนการประเมินระดับคณุธรรมและความ
โปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน (ITA)  
คิดเปนรอยละ 83.09 

รอยละ
118.70 

1.3 จัดทําแผนควบคมุภายใน (ก 2) - จํานวนแผนควบคุม
ภายใน  

1 มีแผนปรับปรุงการควบคมุภายในประจําป 2560  
จํานวน 1 แผน 

รอยละ 100 

1.4 จัดทําแผนการตรวจสอบภายใน (ก 2) - จํานวนแผนการ
ตรวจสอบภายใน 

1 มีแผนการตรวจสอบภายใน ประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  จํานวน 1 แผน 

รอยละ 100 
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มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
รอยละของ

ความสําเร็จเทียบ
กับแผนงาน 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

รอยละของ 
ความสําเร็จ 
เทียบกับ
เปาหมาย 

 1.5 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (ก2)  จํานวนแผนบริหาร
ความเสีย่ง 

1 มีแผนบรหิารความเสี่ยง จํานวน 1 แผน เรื่อง การ
เปดเสรีนําเขากาซ LPG 

รอยละ 100 

 1.6 จัดทําแผนการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ของสํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน (ก 2) 

- จํานวนแผนการ
สงเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม 

1 มีแผนการสงเสริมคณุธรรม จริยธรรม ของสํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน  จํานวน 1 แผน 

รอยละ 100 

 1.7 คูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน (ก 3) 

- จํานวนคูมือเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 

1 คูมือ มีคูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชน
ทับซอน  จํานวน 1 คูมือ 

รอยละ 100 

2. การลดการใชดุลยพินิจของ
เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 

2.1 การจัดทํามาตรฐานการปฏบัิติงาน 
ดานแผนงาน งบประมาณ และ
บุคลากร (ก 3) 
(วิเคราะหปญหาอุปสรรค/
ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน) 

- มีกระบวนการตาม
ภารกิจหลักของกรมฯ 
ท่ีผูบริหารใหความ
เห็นชอบ 

2 
เรื่อง 

มีประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานของสนพ. 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีกระบวนการเพ่ิมเติม
ใหม 3 กระบวนงาน คือ 
1. กระบวนการ การจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
2. กระบวนการการดําเนินงานเก่ียวกับคดีปกครอง 
3. กระบวนการเบิกจายคารักษาพยาบาลและคาเลา
เรยีนบุตร 
และมีกระบวนการปรับปรุงจํานวน 6 กระบวนงาน คือ 
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีตกลงราคา 
2. กระบวนการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีสอบราคา 
3. การจัดทําวารสารนโยบายพลงังาน 
4. กระบวนการจัดทํานโยบายสงเสริมการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานหมุนเวียน 
5. กระบวนการสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีดานอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน 
6. กระบวนการจัดทําคํารับรองและการประเมินสวน
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ 

รอยละ 450 
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มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
รอยละของ

ความสําเร็จเทียบ
กับแผนงาน 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

รอยละของ 
ความสําเร็จ 
เทียบกับ
เปาหมาย 

3. การใชดุลยพินิจในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ตามหลักธรรมาภิบาล 

3.1 การกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณา
แตงตั้งใหดํารงตําแหนง พิจารณาความ
ดีความชอบ และประกาศเผยแพร
หลักเกณฑดังกลาว (ก 3) 

- มีหลักเกณฑในการ
พิจารณาแตงตั้งให
ดํารงตําแหนง ความดี
ความชอบ และ
ประกาศเผยแพร
หลักเกณฑ 

2 
เรื่อง 

1. หลักเกณฑการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดเีดน
ประจําป พ.ศ. 2559 ของ สนพ.  
- คําสั่ง สนพ. ท่ี 9/2560 เรื่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกขาราชการพล
เรือนดีเดน ประจาํปพุทธศักราช 2559 

- คูมือการคัดเลือกขาราชการพลเรอืนดีเดน
ประจําป พ.ศ. 2559 

2. หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลและผลงาน 
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ 
- ประกาศ อ.ก.พ. สํานักงานนโยบายและแผน

พลังงน เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมิน
บุคคลและผลงาน เพ่ือแตงตั้งใหดาํรงตําแหนง
ประเภทวิชาการระดับชํานาญการ และ
ชํานาญการพิเศษ 

รอยละ 100 
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ยุทธศาสตรท่ี 4  :  “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” 
มาตรฐานความโปรงใส : มิติท่ี 4  การมีระบบ/กลไกจัดการรับเร่ืองรองเรียน 
เปาประสงค : เพ่ือพัฒนากลไกและมาตรการท่ีสนับสนุนใหเกิดการปองกันการทุจริต 
กลยุทธท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต 
กลยุทธท่ี 2 สรางกลไกการปองกนัเพ่ือยับย้ังการทุจริต 
กลยุทธท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปญหาการทุจริต 
กลยุทธท่ี 7 พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากรดานการปองกันการทุจริต 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
รอยละของ

ความสําเร็จเทียบ
กับแผนงาน 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

รอยละของ 
ความสําเร็จ 
เทียบกับ
เปาหมาย 

1. การพัฒนาศักยภาพ บุคลากร 
 

4.1 การสงขาราชการและเจาหนาท่ีเขา
รวมประชุม อบรม และสมัมนาท่ี
เก่ียวของกับ (ก 7) 
4.1.1 ดานการปองกันและปราบปราม

การทุจริต   
4.1.2 ดานทรัพยากรบุคคล 
4.1.3 ดานการเงิน  
4.1.4 ดานตรวจสอบภายใน 

 

- จํานวนดานท่ี
ขาราชการและ
เจาหนาท่ีไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพ่ิมข้ึน 
 

ไมนอยกวา  
2 ดาน 

 

สงขาราชการและเจาหนาท่ีเขารวมประชุม อบรม 
และสมัมนาท่ีเก่ียวของ จํานวน 4 ดาน ดังน้ี 
1.1.1 ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต    

1) อบรม “การปองกันผลประโยชนทับซอน”  
และการประกาศเจตนารมณของหนวยงานในการ
ตอตานทุจรติ เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม 
เดอะสโุกศล กรุงเทพ 

2) ประชุมเผยแพรยุทธศาสตรชาติวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3  
(พ.ศ. 2560 – 2564) ใหแกผูบริหารระดับสูงและ
ผูบริหารท่ีเก่ียวของของกระทรวงพลังงานและ
หนวยงานในสังกัด  ในวันพุธท่ี 22 กุมภาพันธ 2560 
ระหวางเวลา 14.00 – 17.00 น. ณ หองประชุม 6  
ช้ัน 15 อาคารบี ศูนยเอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ 
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

 
 

รอยละ 200 
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มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
รอยละของ

ความสําเร็จเทียบ
กับแผนงาน 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

รอยละของ 
ความสําเร็จ 
เทียบกับ
เปาหมาย 

   

  

1.1.2 ดานทรัพยากรบุคคล 
       1) การประชุมช้ีแจงขยายผลระบบการบรหิาร
จัดการกําลังคนคุณภาพสําหรับราชการไทย เมื่อ
วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560 
       2) หลักสตูรการใชระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลระดับกรมข้ันพ้ืนฐาน (DPIS) รุนท่ี 2 ระหวาง
วันท่ี 21 – 22 กุมภาพันธ 2560  
       3) โครงการฝกอบรมหลักสตูร โครงการจาย
ตรงเงินเดือนและคาจางประจํา รุนท่ี 12 ระหวาง
วันท่ี 28 – 29 มีนาคม 2560 
       4) สัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ เมื่อวันท่ี 3 เมษายน 
2560 
       5) อบรม เรื่อง “การมีสวนรวมในองคกร” 
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  30 มีนาคม 2560 ณ หอง
ประชุม 2 ช้ัน 2 สนพ.  
 
1.1.3 ดานการเงิน 

1) อบรม “โครงการอบรมเชิงปฏบัิติการ 
เรื่อง การเพ่ิมสมรรถนะใหเจาหนาท่ีเบิกจาย – 
เจาหนาท่ีพัสดุเงินกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน” ในวันจันทรท่ี 6 มีนาคม 2560 เลา 9.00 
– 16.00 น. ณ หองราชดําเนิน โรงแรมรอยลัปริ๊น
เซส หลานหลวง กรุงเทพ 
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มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
รอยละของ

ความสําเร็จเทียบ
กับแผนงาน 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

รอยละของ 
ความสําเร็จ 
เทียบกับ
เปาหมาย 

   

  

2) มาตรฐาน การบัญชี ภาครัฐแนวใหม เมื่อ
วันท่ี 6 ธันวาคม 2559  ณ กรมบัญชีกลาง 

3) หลักสูตรการจดัทําบัญชีตนทุนผลผลติ เมื่อ
วันท่ี 20 ธันวาคม 2559 ณ กรมบัญชีกลาง 

4) การคํานวณราคากลาง เมื่อวันท่ี 16 
มกราคม 2560 ณ กรมบัญชีกลาง  

5) โครงการรับฟงความคดิเห็นและ
ขอเสนอแนะระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
หลักกณฑการจดัซื้อจัดจางและบรหิารพัสดุภาครัฐ 
เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2560 

 
1.1.4 ดานตรวจสอบภายใน 
        1) อบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผูตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ (CGIA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 หลักสูตร Intermediate ดาน Financial  
and Compliance วันท่ี 11 – 20 มกราคม 2560  

2) อบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู
ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 หลักสูตร Intermediate ดาน 
Information Technology วันท่ี 30 มกราคม – 9 
กุมภาพันธ 2560  

3) กลยุทธพิชิตคอรัปช่ัน กาวสูมิตใิหม 
Thailand 4.0 พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (กิจกรรมท่ี 1 
เตรียมความพรอม) เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2560 โดย
สมาคมผูตรวจสอบภายในภาครัฐ 
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มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
รอยละของ

ความสําเร็จเทียบ
กับแผนงาน 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

รอยละของ 
ความสําเร็จ 
เทียบกับ
เปาหมาย 

 4.2 จัดอบรมการเสริมสรางความรูความ
เขาใจดานการปองกันการทุจริต เชน 
ผลประโยชนทับซอน กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการใน
การบริหารงานคลัง พัสดุ และ
งบประมาณ เปนตน (ก 7) 

60,000 รอยละผูเขารวม
อบรมมีความรูความ
เขาใจดานการปองกัน
การทุจริตและ
ผลประโยชนทับซอน 

65 1) อบรม “การปองกันผลประโยชนทับซอน”  
และการประกาศเจตนารมณของหนวยงานใน
การตอตานทุจริต เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2559 
ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพ ผูเขารวมอบรม 
173 คน มีความเขาใจเก่ียวกับหัวขอการอบรม
คิดเปนรอยละ 80.2 

2) อบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง การ
เพ่ิมสมรรถนะใหเจาหนาท่ีเบิกจาย – เจาหนาท่ี
พัสดุเงินกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน” ในวันจันทรท่ี 6 มีนาคม 2560 ณ 
หองราชดําเนิน โรงแรมรอยลัปริ๊นเซส หลาน
หลวง กรุงเทพ 

3) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง การ
เสรมิสรางความรูความเขาใจ พ.ร.บ. การจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  
กิจกรรมท่ี 1 เตรียมความพรอม เมื่อวันท่ี 25 
เมษายน 2560 จํานวน 1 วัน  
กิจกรรมท่ี 2 สรางและพัฒนาศักยภาพ เมื่อวัน
จันทรท่ี 28 สิงหาคม 2560 จํานวน 1 วัน
ผูเขารวมอบรม 121 คน มีความเขาใจเก่ียวกับ
หัวขอการอบรมคดิเปนรอยละ 85 

รอยละ 127 
(เฉลี่ย) 

 4.3 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของ สนพ. 
(ก 2)  

- มีแผนพัฒนาบุคลากร
ของ สนพ. 

1 มีแผนพัฒนาบุคลากรของ สนพ. จํานวน 1 แผน รอยละ 100 
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มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
รอยละของ

ความสําเร็จเทียบ
กับแผนงาน 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

รอยละของ 
ความสําเร็จ 
เทียบกับ
เปาหมาย 

 4.4 การจัดทําหลักเกณฑและแนวทางใน
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพ่ือ
เตรียมความพรอมในเรื่อง
ประสบการณในงานท่ีหลากหลาย
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ประเภทอํานวยการ (ก 1) 

- ระดับความสําเร็จใน
การกําหนด
หลักเกณฑและ
แนวทางในการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียน
งานเพ่ือเตรียมความ
พรอมในเรื่อง
ประสบการณในงาน
ท่ีหลากหลายตาม
มาตรฐานกําหนด
ตําแหนงประเภท
อํานวยการ 
 

ระดับ 3 มีการประชุมรวมกับสวนราชการระดับกรมในสังกัด
กระทรวงพลังงานเพ่ือพิจารณาวางกรอบในเรื่อง
ประสบการณในงานท่ีหลากหลายสําหรับตําแหนง
ประเภทอํานวยการ จํานวน 3 ครัง้ ณ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน ดังน้ี  

1. เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 
2. เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 2560 
3. เมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2560 

รอยละ 100 
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ยุทธศาสตรท่ี 5  :  “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
มาตรฐานความโปรงใส :  มิติท่ี 4  การมีระบบ/กลไกจัดการรับเร่ืองรองเรียน 
เปาประสงค : เพ่ือพัฒนากลไกและมาตรการท่ีสนับสนุนใหเกิดการปองกันการทุจริต 
กลยุทธท่ี 1  : ปรับปรุงระบบรับเร่ืองรองเรียนการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
รอยละของ

ความสําเร็จเทียบ
กับแผนงาน 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

รอยละของ 
ความสําเร็จ 
เทียบกับ
เปาหมาย 

1. การมีระบบ/กลไกการ
จัดการรับเรื่องรองเรียน 

1.1  การจัดระบบรับฟงขอรองเรยีน  
       การแจงเบาะแสการทุจรติ (ก 1) 

(1) การจัดชองทางรับขอรองเรียน/
แจงเบาะแส/ความคิดเห็น 
o ตูรับขอรองเรยีน 
o จัดสงขอรองเรยีนทาง

ไปรษณีย 
o ศูนยราชการใสสะอาด 
o ศูนยขอมูลขาวสาร 
o ศูนยบริการรวม 
o ศูนยบริการขอมลูภาครัฐ 

เพ่ือประชาชน GCC 1111 

-  
 
จํานวนชองทางรับฟง
ขอรองเรียน  
การแจงเบาะแสการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ดําเนินการจัดชองทางรับขอรองเรยีน/แจงเบาะแส/
ความคิดเห็น จํานวน 8 ชองทาง คือ 
(1) ศูนยประสานราชการใสสะอาด สนพ. 
 http://www.eppo.go.th/index.php/th/corporat

e-eppo/combating-corruption 
(2) ศูนยขอมูลขาวสาร สนพ. 

http://www.eppo.go.th/index.php/th/corp
orate-eppo/news-center 

(3) สายดวนรัฐบาล (GCC หรือ 1111) 
(4) กลองรับความคดิเห็น บรเิวณช้ัน 1 สนพ. 
(5) การยื่นหนังสือรองเรยีนโดยตรงตอ ผอ.สนพ. 
(6) การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสถึงผูรับผิดชอบเรื่อง

รองเรียนของ สนพ. duangsuda@eppo.go.th 
(7) ศูนยบริการรวมกระทรวงพลังงาน 
(8) กองตรวจและประเมินผล (กตป.)  
 
 

 
 

รอยละ 
133.33 

 

 

-16- 



 
 
 
 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
รอยละของ

ความสําเร็จเทียบ
กับแผนงาน 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

รอยละของ 
ความสําเร็จ 
เทียบกับ
เปาหมาย 

 1.2   ประชาสัมพันธ ความรู ความเขาใจ 
เก่ียวกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริต และการสรางมาตรฐาน
ความโปรงใส เชน กฎหมาย/
ระเบียบ/ขอบังคับ/วิธีการปฏิบัต/ิ
ขอมูลขาวสาร ใหขาราชการและ
เจาหนาท่ี สนพ.  (ก 1)    

 
 
- 

จํานวนชองทางการ
ประชาสมัพันธไมนอย
กวา 2 ชองทาง 

2  
 

มีชองทางการประชาสัมพันธ ดังน้ี  
1. เว็บไซต สนพ. www.eppo.go.th 
2. Facebook สนพ.  
3. นิทรรศการภายใน สนพ. (ลิฟท และบอรด

บริเวณช้ัน 1 สนพ.) 

รอยละ 150 

 1.3  การจัดการและแจงผลขอรองเรียน - รอยละของขอ
รองเรียนท่ีแจงผลการ
ดําเนินการแกผู
รองเรียน 

70 
สําหรับป 2560 สนพ.  

1) ไมมีการรองเรียนเรื่องการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาท่ี โดยมิชอบของเจาหนาท่ี
ของรัฐ ของ สนพ. 

2) ไมมีการรองเรียนเรื่องการทุจริตดานการจัดซื้อจัด
จางของ สนพ.  

 ท้ังน้ี สนพ. จึงสามารถตอบสนองตอขอ
รองเรียนท่ีเขาหลักเกณฑการรองเรียน ตามระเบียบฯ 
วาดวยแนวทางการจัดการขอรองเรียน พ.ศ. 2557 ได  
รอยละ 100 

รอยละ 
142.85 
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ยุทธศาสตรท่ี 5  :  “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
มาตรฐานความโปรงใส :  มิติท่ี 4  การมีระบบ/กลไกจัดการรับเร่ืองรองเรียน 
เปาประสงค : เพ่ือพัฒนากลไกและมาตรการท่ีสนับสนุนใหเกิดการปองกันการทุจริต 
กลยุทธท่ี 1  : ปรับปรุงระบบรับเร่ืองรองเรียนการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
รอยละของ

ความสําเร็จเทียบ
กับแผนงาน 

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

รอยละของ 
ความสําเร็จ 
เทียบกับ
เปาหมาย 

2. มีการปรับปรุง/พัฒนาระบบ
การตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือปองกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 

2.1 ปรับปรุงและเผยแพรหลักเกณฑ การ
รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

-  มีหลักเกณฑการรับ
เรื่องรองเรียน/รอง
ทุกขและเผยแพรทาง 
web site 

1 
 

มีหลักเกณฑการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขและ
เผยแพรทาง web site  

รอยละ 100 

 2.2 การสํารวจความคดิเห็นของ
ประชาชน/ผูรับบริการ/ผูมสีวนได
สวนเสยีเก่ียวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน 

- รอยละของความพึง
พอใจตอการปฏิบัติ
หนาท่ีหรือพฤติกรรม
ของเจาหนาท่ี (จาก
การสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชน/
ผูรับบริการ/ ผูมสีวน
ไดสวนเสยี) 

70 ผลการสํารวจความพึงพอใจตอการปฏิบัตหินาท่ีหรือ
พฤติกรรมของเจาหนาท่ี สนพ. จากแบบสํารวจฯ 
ภาพรวมความพึงพอใจตอการปฏบัิติหนาท่ีหรือ
พฤติกรรมของเจาหนาท่ี สนพ. คดิเปนรอยละ  78.2 

รอยละ 111 

 2.3 รายงานผลความสําเร็จของ
แผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต คอรรัปช่ัน กับ
มาตรฐานความโปรงใส  

- รายงานผล
ความสําเร็จของ
แผนปฏิบัติการ
ปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
คอรรัปช่ัน กับ
มาตรฐานความ
โปรงใส  

1 ดําเนินการจัดทํารายงานผลความสําเรจ็ของ
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราบการทุจริต 
คอรรัปช่ันกับมาตรฐานความโปรงใส จํานวน 1 
รายงาน 

รอยละ 100 
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• ประโยชนท่ีไดรับ 

1. บุคลากร สนพ. มีความรูความเขาใจ เก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และเกิด
ความตระหนักถึงการปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล รวมท้ังปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบของทางราชการอยางถูกตอง  

2. ชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใน สนพ. ใหมีความโปรงใสและเปนธรรม 
 

• ปจจัยสนับสนุน/ปญหาอุปสรรค 
 
ปจจัยสนับสนุน 

(1) ผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินการตามมาตรฐานปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบอยางตอเนื่อง 

(2) มีชองทางการสื่อสารถึงบุคลากรภายในไดหลายชองทาง เชน การติดบอรดประชาสัมพันธ การเวียน
จดหมาย การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส   

(3) ผูบังคับบัญชาสงเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักการมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ปญหาอุปสรรค 
(1) การสรางความม่ันใจใหแกผูแจงเบาะแสวาจะไมมีผลกระทบเชิงลบเกิดข้ึน 
(2) บางกิจกรรมยังไมเห็นผลลัพธท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน 
 

• ผลการตอบสนองตอขอรองเรียน (ตามเง่ือนไขขอ 3) 
 

ชองทางการรองเรียน จํานวนเรื่องรองเรียน จํานวนเรื่องรองเรียน 
ท่ีไดรับการตอบสนอง 

รอยละของ 
การตอบสนอง 

กรณี 1 กรณี 2 รวม กรณี 1 กรณี 2 รวม 
1) ศูนยดํารงธรรม        
2) ศูนยบริการประชาชน        
3) ชองทางอ่ืนๆ        

รวม        
 
 หมายเหตุ  กรณี 1 คือ   ทุจริตหรือปฏิบัติหรือละเวนปฏิบัติละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ 
      กรณี 2 คือ   ขอรองเรียนเจาหนาท่ีของรัฐไมไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ  
    รับผิดชอบตอประชาชนไมมีคุณธรรม จริยธรรม  การไมคํานึงถึง 
                                  ประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้งและไมมีธรรมาภิบาล   

สนพ. ไมมีขอรองเรียนเก่ียวกับกรณี 1 และกรณี 2 แตหากมีขอรองเรียน สนพ. มีกระบวนการ
บริหารจัดการ ดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานภายใตกรอบของระเบียบสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน วาดวย 

แนวทางการจัดการขอรองเรียน พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
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1.1 แนวทางการจัดการขอรองเรียน มีดังนี้ 
(1) เจาหนาท่ีผูรับขอรองเรียนบันทึกขอรองเรียนลงในแบบฟอรมแจงขอรองเรียน  

(แบบ รร.1)  

(2) เจาหนาท่ีผูรับขอรองเรียนสงแบบฟอรมแจงขอรองเรียน (แบบ รร.1) ไปยังศูนย

ประสานราชการใสสะอาดทันที 

(3) ศูนยประสานราชการใสสะอาด บันทึกขอรองเรียนลงในแบบฟอรมสรุปขอ

รองเรียน (แบบ รร.2 สวนแรก) และพิจารณาสงเรื่องตอไปยังหนวยงานในสังกัดท่ีรับผิดชอบทันที 

(4) หนวยงานในสังกัดสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานท่ีรับผิดชอบ ตรวจสอบ

ขอเท็จจริง และแกไขปญหาภายใน 30 วันทําการ นับแตวันท่ีศูนยประสานราชการใสสะอาดบันทึกขอ

รองเรียน โดย 

(4.1) หน วยงาน ท่ี ได รั บมอบหมายบัน ทึกการรับตามแบบฟอรมสรุ ป 
ขอรองเรียน (แบบ รร.2) และพิจารณาสงเรื่องตอไปยังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเพ่ือดําเนินการเก่ียวกับ 
ขอรองเรียนดังกลาว 

(4.2) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ตรวจสอบขอเท็จจริง ชี้แจง แกไขปญหา และ
รายงานผลการดําเนินการพรอมเสนอแนวทางปองกันปญหาแกผูบังคับบัญชาทราบ 

(4.3) หนวยงานในสังกัดท่ีรับผิดชอบ แจงผลการพิจารณาขอรองเรียนใหแกผู
รองเรียนทราบ พรอมท้ังใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบบันทึกขอมูลลงในแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน (แบบ     
รร.3) ทายระเบียบนี้ และสงผลการพิจารณาใหศูนยประสานราชการใสสะอาดทราบ โดยสงผานหนวยงานท่ี
ไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีเปนศูนยกลางรับขอรองเรียนของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

(4.4)  กรณีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดภายใน 30 วันทําการ นับแต
วันท่ีศูนยประสานราชการใสสะอาดบันทึกขอรองเรียน ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรายงานความคืบหนาพรอม
เหตุผลและความจําเปน และประมาณกําหนดการระยะเวลาแลวเสร็จแกผูบังคับบัญชา และศูนยประสาน
ราชการใสสะอาด 

 

ท้ังนี้ ใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ระดับ
สํานัก/กอง/ศูนย/กลุม ท่ีรับผิดชอบแจงรายงานความคืบหนาและประมาณกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จให 
ผูรองเรียนทราบ 

 

(5) กรณีหนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานไดรับขอรองเรียนโดยตรง หรือ

ผูบังคับบัญชาสงขอรองเรียนมายังหนวยงานในสังกัดสํานัก/กอง/ศูนย/กลุมโดยตรง ใหหนวยงานท่ีไดรับ

มอบหมายสําเนาขอรองเรียนดังกลาวสงใหศูนยประสานราชการใสสะอาดทราบในเบื้องตน เพ่ือติดตาม

ความคืบหนาตอไป 

1.2 แนวทางความคุมครองผูรองหรือผูใหขอมูลในการรองเรียนกลาวโทษเจาหนาท่ี 

ของรัฐ มิใหถูกรังแก ขมขู หรือทํารายรางกาย มีหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
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(1) เม่ือผูบังคับบัญชาไดรับเรื่องกลาวโทษขาราชการในเบื้องตน ใหถือเปน

ความลับทางราชการ หากเปนบัตรสนเทห ใหพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐาน กรณีแวดลอมปรากฎชัด

แจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น 

(2) สงสําเนาเรื่องราวกลาวโทษขาราชการโดยปดชื่อผูรองเรียนหรือสําเนาบัตร

สนเทหใหผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวโทษทําการสืบสวนทางลับวามีมูลความจริงเพียงใด หรือไม ถาเปนวา

กรณีไมมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย จึงจะยุติเรื่องได ท้ังนี้ใหรีบดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว แลว

รายงานใหผูบังคับบัญชาท่ีไดรับเรื่องทราบ 

(3) ใหผูบังคับบัญชาท่ีเปนผูไดรับเรื่องราวฯ แจงใหผูรองเรียนทราบในทางลับ 

หลังจากท่ีไดรับเรื่องราวรองทุกข และภายหลังการสืบสวนในเวลาอันสมควร 

(4) ถาปรากฎวา มีความจริงอันเปนกรณีความผิดทางกฎหมายบานเมือง ให

ดําเนินคดีทางอาญา ถาปรากฏมีมูลความจริงเปนกรณีความผิดทางวินัย ใหดําเนินการสอบสวน หรือตั้ง

กรรมการสอบสวนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

(5) ใหผูบังคับบัญชาใชดุลยพินิจสั่งการท่ีสมควรเพ่ือคุมครองผูรอง พยาน และ

บุคคลท่ีใหขอมูลในการสืบสวนสอบสวน อยาใหตองรับภัยหรือความไมชอบธรรม ซ่ึงอาจเนื่องมาจากการ

รองเรียน การเปนพยานหรือการใหขอมูลนั้น 

(6) ในการดําเนินการตามข้ันตอนสืบสวนในทางลับเพ่ือหาขอเท็จจริง หาก

เจาหนาท่ีผูสืบสวนในทางลับไดกระทําละเมิดตอขาราชการผูถูกกลาวโทษหรือบุคคลภายนอก และความ

เสียหายดังกลาวเกิดข้ึนจากการกระทําในหนาท่ีแมมิไดกระทําหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง หนวยงาน

ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายตามหลักเกณฑในพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิด

ของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539  

 
2. รองเรียนสามารถแจงขอรองเรียนไดผานชองทางใดชองทางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

 
(1) ศูนยประสานราชการใสสะอาด สนพ.  

http://ww.eppo.go.th/admin/clean/FormQ.html 
(2) ศูนยขอมูลขาวสาร สนพ. http://www.eppo.go.th./infocenter 
(3) สายดวนรัฐบาล (GCC หรือ 1111) 
(4) กลองรับความคิดเห็น บริเวณชั้น 1 สนพ. 

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน   
121/1-2 ถ.เพชรบุรี  แขวงทุงพญาไท   
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

(5) การยื่นหนังสือรองเรียนโดยตรงตอผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน 

(6) การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสถึงผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนของ สํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน duangsuda@eppo.go.th 
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(7) ศูนยบริการรวมกระทรวงพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน 
ชั้น 3 ศูนยเอ็นเนอรยี่  คอมเพล็กซ อาคารบี 
555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท 02 140 6282 

(8) กองตรวจและประเมินผล (กตป.) สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  
กระทรวงพลังงาน  
ชั้น 24 ศูนยเอ็นเนอรยี่ คอมเพล็กซ อาคารบี 
555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 
โทรศัพท: 02 140 6000 

 
 

3. ขอรองเรียนตองไมมีลักษณะดังตอไปนี้  

(1) ขอรองเรียนท่ีไมระบุ ชื่อ-นามสกุล จะตองระบุสถานท่ีอยูหรือสถานประกอบการ

ท่ีสามารถติดตอขอขอมูลเพ่ิมเติมหรือแจงผลการดําเนินการได 

(2) ขอรองเรียนท่ีไมระบุ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง หนวยงานของเจาหนาท่ีท่ีถูก

รองเรียน 

(3) ขอรองเรียนท่ีไมระบุพฤติกรรมของหนวยงานหรือเจาหนาท่ีท่ีถูกรองเรียน และมี

ลักษณะเปนการกลาวหาโดยเลื่อนลอยปราศจากพยานหลักฐานเพียงพอท่ีทําการตรวจสอบได 

(4) ขอรองเรียนท่ีเรียกรองใหเจาหนาท่ีหรือหนวยงานทําการหรืองดเวนกระทําการ

อันเปนการนอกเหนืออํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 

ท้ังนี้ หากผูรองเรียนตองการปกปดชื่อ-นามสกุล หรือขอมูลของตน ใหศูนยประสาน

ราชการใสสะอาดปกปดขอมูลของผูรองเรียนไวเปนความลับ 

 

ขอเสนอแนะ 
 

1. การปรับปรุงแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของสวนราชการ  
(1) การขับเคลื่อนกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของภาครัฐ

จําเปนตองมีกลไกการมีสวนรวมของเครือขายภาคประชาชนเพ่ือสนับสนุนการติดตาม สอดสอง 
เฝาระวัง และแจงเบาะแสการทุจริต 

(2) การปรับเปลี่ยนทัศนคติและคานิยมในการทํางานอยางตอเนื่อง เพ่ือใหบุคลากรมีทัศนคติและ
วัฒนธรรมในการทํางานท่ีสุจริต และคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 

(3) กําหนดมาตรการในการจัดการกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือกรณีการรองเรียน/
กลาวโทษ 
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(4) สงเสริมใหมีการตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเปนไปตามมาตรฐานการควบคุม
ภายใน 

(5) รวบรวมขอมูลการรองเรียน/รองทุกขมาดําเนินการสอบสวนทางวินัยและวิเคราะหสาเหตุ 
พฤติกรรมดานใดบางท่ีกระทําผิดวินัย  

(6) ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงชองทางในการรองเรียนการทุจริตอยางเพียงพอและ
ครอบคลุมท่ัวถึงและสรางความเชื่อม่ันใหแกประชาชนในการเขารองเรียนและแจงขอมูลเก่ียวกับ
การทุจริตวาจะไดรับการคุมครองและไมไดรับความเดือดรอนจากการรองเรียน ดังกลาว 

(7) นําผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางของทุกป พรอมสรุปรายงานและจัดทําบทวิเคราะหพรอม
กําหนดแนวทางการดําเนินการในปตอไป พรอมท้ังเผยแพรใหบุคลากรในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน 

 
2. การสนับสนุนของหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตของสวนราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

• ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ความรูเก่ียวกับคอรรับชั่น เชน กฎหมาย ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรการ หรือบทลงโทษผูกระทําผิด ตัวอยางผลของการทุจริตและความเสียหายของรัฐ เปนตน  

• ประสานงานระหวางสวนกลาง และพลังงานจังหวัดและกับหนวยงานราชการ และเอกชนท่ี
เก่ียวของใหมากข้ึน 
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คําช้ีแจงแบบฟอรม 

รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ สนพ. 

 
รอยละความสําเร็จเทียบกับแผนงาน 
 

• ใหรอยละของความสําเร็จเทียบกับแผนงาน เม่ือสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
เปนรอยละ 100  

• ถาไมสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว รอยละจะลดลงตามสัดสวนท่ียังทําไมสําเร็จ 
 

รอยละความสําเร็จเทียบกับเปาหมาย 
 

• ใหรอยละของความสําเร็จเทียบกับเปาหมาย เม่ือสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว
อยางครบถวน ตามเปาหมาย ใหเปนรอยละ 100  

• กรณีการปฏิบัติงานไดเกินเปาหมายท่ีวางไว กําหนดใหการปฏิบัติงานตามเปาหมายเปน รอยละตาม
สัดสวนท่ีเกินเปาหมาย  
ตัวอยางท่ี 1   ขาราชการและเจาหนาท่ี สนพ. เขารวมพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการ
   ท่ีดีและพลังของแผนดิน เปาหมายคือ 100 คน   

   ถามีผูเขารวมพิธีดังกลาว 100 คน รอยละความสําเร็จเทียบกับเปาหมาย เปนรอยละ 100 
   แต มีผูเขารวมพิธีดังกลาว จํานวน 135 คน รอยละความสําเร็จเทียบกับเปาหมาย  
   เปนรอยละ 135 
   (จํานวนผูเขารวมพิธี (135)  x รอยละ 100 โดยเทียบกับ 100 คน เปนฐาน (100)) 
     จํานวนผูเขารวมพิธีตามเปาหมาย (100)  
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