




โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างค่านิยมในการรักษาวินัย
และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

-------------------------------------------------- 

1. ที่มาและความส าคัญ 
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำนได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ของส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน และแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต คอร์รัปชั่น กับ
มำตรฐำนควำมโปร่งใส ของส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน เพ่ือพัฒนำระบบบริหำรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ให้มีประสิทธิภำพ บูรณำกำรเชื่อมโยงกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ ยกระดับสมรรถนะและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรทุจริตของส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำนให้เท่ำทัน สถำนกำรณ์ต่ำงๆ  
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีพลวัต รวมทั้งเพ่ือยกระดับจิตส ำนึกรับผิดชอบของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ใน
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน ให้ค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นส ำคัญ โดยในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 กลุ่มนิติกำร ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม ได้มีกำรจัดท ำโครงเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต สร้ำงค่ำนิยมในกำรรักษำวินัย และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นกำรด ำเนินกำรตำมแผนดังกล่ำวและเพ่ือป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต รวมถึงกำร
ส่งเสริมมำตรฐำนทำงด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 

ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริม
มำตรฐำนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ภำยในส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำนมีควำมต่อเนื่อง กลุ่มนิติกำร 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำโครงเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
สร้ำงค่ำนิยมในกำรรักษำวินัย และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ขึ้น 
เพ่ือเสริมสร้ำงค่ำนิยมในกำรรักษำวินัย กำรต่อต้ำนกำรทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งส่ง เสริม
มำตรฐำนกำรด ำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใส เป็นธรรม มีหลักธรรมำภิบำลให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของ
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งส่งเสริมมำตรฐำนด้ำนคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยำ กำรด ำรงตนอยู่ในวินัยของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ให้กับข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของ
ส ำนักงำนนโยบำยแลแผนพลังงำน 

2.2 เพ่ือส่งเสริมค่ำนิยมในกำรรักษำวินัย และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ ให้กับข้ำรำชกำร
และเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 

2.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนอย่ำงสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

3. เป้าหมาย 
ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2566 – 30 กันยำยน 2566 
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5. ขั้นตอนการด าเนินการ 
กลุ่มนิติกำร ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม ด ำเนินกำรเผยแพร่ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น 

โปสเตอร์ติดลิฟต์ บอร์ดประชำสัมพันธ์ แผ่นพับ จุลสำรควำมรู้ อินโฟกรำฟิก หนังสือเวียน หรือรูปแบบอ่ืน ๆ  
ที่เหมำะสม 

โดยด ำเนินกำรเผยแพร่เป็นรำยเดือน ซึ่งในแต่ละเดือนจะมีประเด็นส ำหรับกำรเผยแพร่ ดังต่อไปนี้ 
1. เดือนมกรำคม 2566 เป็นประเด็นเกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดทำงวินัย และเรื่องเกี่ยวกับ 

กำรร้องทุกข ์
2. เดือนกุมภำพันธ์ 2566 เป็นประเด็นเกี่ยวกับกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ  
3. เดือนมีนำคม 2566 เป็นประเด็นเกี่ยวกับกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
4. เดือนเมษำยน 2566 เป็นประเด็นเกี่ยวกับกฎหมำยใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ 
5. เดือนพฤษภำคม 2566 เป็นประเด็นเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยม 
6. เดือนมิถุนำยน 2566 เป็นประเด็นเกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดทำงวินัย และเรื่องเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์ 
7. เดือนกรกฎำคม 2566 เป็นประเด็นเกี่ยวกับกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ 
8. เดือนสิงหำคม 2566 เป็นประเด็นเกี่ยวกับกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
9. เดือนกันยำยน 2566 เป็นประเด็นเกี่ยวกับกฎหมำยใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ 
ทั้งนี้ สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม 

6. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
ไม่มี 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ท ำให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน มีควำมรู้เกี่ยวกับข้อมูล 

ข่ำวสำรด้ำนกฎหมำย และกำรด ำเนินกำรทำงวินัย รวมทั้งหลักคุณธรรม จริยธรรม ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
7.2 ท ำให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน มีค่ำนิยมในกำรรักษำวินัย

และต่อต้ำนกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ 
7.3 ท ำให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน ปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรยึด

หลักเป็นไปตำมมำตรฐำน มีควำมโปร่งใส เป็นธรรม สำมำรถตรวจสอบได้ และมีหลักธรรมำภิบำล 
7.4 ป้องกันหรือลดปัญหำเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มนิติกำร ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 

 
------------------------------------------- 



สรุปผลการด าเนินงานโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ   1 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการเผยแพร่ความรู้ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างค่านิยม 

ในการรักษาวินัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



สรุปผลการด าเนินงานโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ   1 

 

 

บทสรุป 
โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างค่านิยมในการรักษาวินัย

และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งส่งเสริมมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยา การด ารงตนอยู่ในวินัย
ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เพ่ือ
ส่งเสริมค่านิยมในการรักษาวินัย และการต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน และเพ่ือส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการด าเนินงานอย่างสุจริต โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล โดยสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของส านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ในการนี้ เป็นการรายงานผลการด าเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต สร้างค่านิยมในการรักษาวินัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 5  
โดยการด าเนินโครงการมีก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานในช่วงเดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2565 
ซ่ึงขณะนี้ได้ด าเนินการโครงการครบตามก าหนดระยะเวลาแล้ว จึงได้มีการรวบรวมผลการด าเนินงานตลอด
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ ซึ่งเป็นการเผยแพร่ความรู้ผ่านรูปแบบอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร 
ด้านกฎหมาย และการด าเนินการทางวินัย ตลอดทั้งหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ การสร้างค่านิยม
ในการรักษาวินัย และต่อต้านการทุจริต อีกทั้ง ยังเป็นการป้องกันและลดปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ซึ่งได้ด าเนินการเผยแพร่ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้ 1) ประชาสัมพันธ์บริเวณลิฟต์ 2) ประชาสัมพันธ์
บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน และ 3) ประชาสัมพันธ์ผ่านทางอีเมลของ
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 
 

 
 
 
 

กลุ่มนิติการ  
ส านักงานเลขานุการกรม 
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โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างค่านิยมในการรักษาวินัย
และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

1. ท่ีมาและความส าคัญ 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น กับ
มาตรฐานความโปร่งใส ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เพ่ือพัฒนาระบบบริหารการต่อต้านการทุจริต
ให้มีประสิทธิภาพ บูรณาการเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ยกระดับสมรรถนะและเพ่ิมขีดความสามารถ
การด าเนินงานด้านการทุจริตของส านักงานนโยบายและแผนพลังงานให้เท่าทัน สถานการณ์ต่างๆ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีพลวัต รวมทั้งเพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน ให้ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นส าคัญ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 กลุ่มนิติการ ส านักงานเลขานุการกรม ได้มีการจัดท าโครงเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต สร้างค่านิยมในการรักษาวินัย และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นการด าเนินการตามแผนดังกล่าวและเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการ
ส่งเสริมมาตรฐานทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริม
มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายในส านักงานนโยบายและแผนพลังงานมีความต่อเนื่อง กลุ่มนิติการ 
ส านักงานเลขานุการกรม จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สร้างค่านิยมในการรักษาวินัย และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้นเพ่ือ
เสริมสร้างค่านิยมในการรักษาวินัย การต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งส่งเสริม
มาตรฐานการด าเนินงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีหลักธรรมาภิบาลให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งส่งเสริมมาตรฐานด้านคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยา การด ารงตนอยู่ในวินัยของข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานนโยบายแลแผนพลังงาน 

2.2 เพ่ือส่งเสริมค่านิยมในการรักษาวินัย และการต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ ให้กับข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

2.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการด าเนินงานอย่างสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาล 

3. เป้าหมาย 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
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4. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 30 กันยายน 2565 

5. แนวทางการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน 
กลุ่มนิติการ ส านักงานเลขานุการกรม ด าเนินการเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

โปสเตอร์ติดลิฟต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ จุลสารความรู้ อินโฟกราฟิก หนังสือเวียน หรือรูปแบบอ่ืน ๆ 
ที่เหมาะสมโดยด าเนินการเผยแพร่ในแต่ละเดือนซ่ึงจะมีประเด็นส าหรับการเผยแพร่ ดังต่อไปนี้ 

1. ประเด็นเกี่ยวกับการกระท าความผิดทางวินัย และเรื่องเกี่ยวกับการร้องทุกข์ 
2. ประเด็นเก่ียวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ  
3. ประเด็นเก่ียวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
4. ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
5. ประเด็นเก่ียวกับการเสริมสร้างค่านิยม 
6. ประเด็นเกี่ยวกับการกระท าความผิดทางวินัย และเรื่องเกี่ยวกับการร้องทุกข์ 
7. ประเด็นเก่ียวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
8. ประเด็นเก่ียวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
9. ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
ทั้งนี้ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

5.1 ผลการด าเนินงานและระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 

ล าดับที่ ประเด็นหัวข้อเรื่อง 
ระยะเวลา 

การประชาสัมพันธ์ 
หมายเหตุ 

1 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตั้งแต ่มกราคม 2565 
ถึง กุมภาพันธ์ 2565 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

2 ระวังการกระท าความผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์ 
โดยไม่รู้ตัว 

ตั้งแต ่มกราคม 2565 
ถึง กุมภาพันธ์ 2565 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

3 ศาลแพ่งประกาศเปิดแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2565 
ถึง มีนาคม 2565 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

4 ความผิดเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินกับการรับ
สินบนแตกต่างกันอย่างไร 

ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2565 
ถึง มีนาคม 2565 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

5 การนับระยะเวลา ตั้งแต ่มีนาคม 2565 
ถึง เมษายน 2565 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

6 เคลียร์ชัด เรื่อง PDPA ตั้งแต่ มิถุนายน 2565 
ถึง สิงหาคม 2565 

ด าเนินการเรยีบร้อยแลว้ 

7 เคลียร์ชัด เรื่อง PDPA (รู้หรือไม่ เจ้าของข้อมูลมี
สิทธิอะไรบ้าง) 

ตั้งแต่ สิงหาคม 2565 
ถึง กันยายน 2565 

ด าเนินการเรยีบร้อยแลว้ 
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5.2 ช่องทางที่ได้การด าเนินการประชาสัมพันธ์ความรู้ต่างๆ 

ล าดับที่ ประเด็นหัวข้อเรื่อง 
ระยะเวลา 
(เดือน) 

ลักษณะการประชาสัมพันธ์ 

บริเวณลิฟต์ 
บริเวณบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 

อีเมลของ 
สนพ. 

1 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 1 เดือน ✓ ✓ ✓ 

2 ระวังการกระท าความผิด
กฎหมายคอมพิวเตอร์โดยไม่รู้ตัว 

1 เดือน ✓ ✓ ✓ 

3 ศาลแพ่งประกาศเปิดแผนกคดี
ซื้อขายออนไลน์ 

1 เดือน ✓ ✓ ✓ 

4 ความผิดเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน
กับการรับสินบนแตกต่างกัน
อย่างไร 

1 เดือน ✓ ✓ ✓ 

5 การนับระยะเวลา 1 เดือน ✓ ✓ ✓ 

6 เคลียร์ชัด เรื่อง PDPA 2 เดือน ✓ ✓ ✓ 

7 เคลียร์ชัด เรื่อง PDPA (รู้หรือไม่ 
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิอะไรบ้าง) 

1 เดือน ✓ ✓ ✓ 

6. สรุปผลกระทบและประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 

การจัดท าโครงการเผยแพร่ความรู้ฯ ของกลุ่มนิติการ ได้ด าเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ถึง
เดือนกันยายน 2565 ซึ่งการด าเนินโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้รับผลกระทบท าให้บางช่วงเวลาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางบาง
ช่องทางไม่สามารถด าเนินการประชาสัมพันธ์ได้  

โดยจากการด าเนินโครงการฯ ท าให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานนโยบายและ 
แผนพลังงาน ได้รับความรู้ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมาย และการด าเนินการทางวินัย รว มทั้ง 
หลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ มีค่านิยมในการรักษาวินัย และต่อต้านการทุจริต อีกทั้ง  
ยังเป็นการป้องกันและลดปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

7. ข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากเนื้อหาการประชาสัมพันธ์เป็นการน าประเด็นข้อกฎหมายหรือความรู้ต่าง ๆ รวมถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาวินัย การต่อต้านการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจจ านวนมาก จึงเห็นควรให้มีส ารวจความต้องการหรือช่องทางในการเสนอ
ความเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์ความรู้ตรงตาม 
ความต้องการของบุคลากร และเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมภายในองค์กร  
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ประมวลภาพโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างค่านิยมในการรักษา
วินัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

1) ติดบอร์ดบริเวณลิฟต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2) ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
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3) ประชาสัมพันธ์ผ่านทางอีเมล ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
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