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การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้การวิเคราะห์ผลการประเมิน  ITA ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งวิเคราะห์ในประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น โดยได้
ก าหนดมาตรการการด าเนินการ การก ากับติดตามที่น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผลอย่างเป็นรูปธรรม  
เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานให้ดีขึ้นต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยในการพัฒนาหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายนั้น ได้ก าหนดผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA ซึ่งเป็นการความร่วมมือ
กันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของทุกฝ่ายภายในองค์กร ที่จะต้องร่วมมือกับวางแผนพัฒนาการ
ด าเนินงานและร่วมมือกันเปิดเผยข้อมูลผลการด าเนินงานในมิติต่างๆ เพ่ือให้ผลการประเมินที่ได้สามารถ
สะท้อนคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของการด าเนินงานภายในองค์กรได้อย่างแท้จริง ตลอดจนเพื่อให้
ได้ข้อมูลผลการประเมินที่สามารถน าไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาการด าเนินงานให้ตอบสนองต่อ
สถานการณ์และความต้องการของประชาชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

สนพ. ได้รับผลการประเมินโดยพิจารณาตามตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัด
การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 รองลงมา คือ ตัวชี้ วัดคุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 99.90 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.79 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
การสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.23 ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.08 ตัวชี้วัด
การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.81 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ของราชการ ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 91.82 ซึ่งผ่านได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.03 ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
92.87 รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1  

ตารางท่ี 1 สรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามเครื่องมือและตัวชี้วัด 

เครื่องมือ น้ าหนัก ตัวช้ีวัด คะแนนเฉลี่ย คะแนนรวม 

IIT 30 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 96.08 

93.52 
2. การใช้งบประมาณ 93.81 
3. การใช้อ านาจ 92.87 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 91.82 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 93.03 

EIT 30 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 99.90 

99.31 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 98.23 
8. การปรับปรุงการท างาน 99.79 

OIT 40 
9. การเปิดเผยข้อมูล 100 

100 
10. การป้องกันการทุจริต 100 

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สนพ ซึ่งได้ก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในหน่วยงาน โดย สนพ. ได้มีการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
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1. ผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ตามท่ี สนพ. ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้ก าหนดประเด็นที่
จะต้องพัฒนาโดยเป็นผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 

1.1 ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของหน่วยงานที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน เป็นข้อมูลจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ในตัวชี้วัดที่ 4  
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยพิจารณาจากภาพรวมการประเมินผลเป็นตัวชี้วัดที่ได้รับคะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืน โดยเกิดจากการที่หน่วยงานได้มีการประกาศเกี่ยวกับ 
การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน ซึ่งการได้คะแนนการประเมินต่ าอาจเกิดจากความไม่เข้าใจหรือสับสนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนของการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ 

1.2 ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ เป็นข้อมูลจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผย
ข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การให้บริการ ซึ่ง สนพ. ได้ยกประเด็นเกี่ยวกับการรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ โดยประเด็นดังกล่าวได้รับคะแนนการประเมินฯ 
100 คะแนน สนพ. จึงได้น าประเด็นดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากแบบส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของ สนพ. เดิมยังไม่ครอบคลุมภารกิจ 
ของหน่วยงานตามท่ีกฎหมายก าหนด 

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ สนพ. ได้ก าหนดที่ประเด็นที่จะต้องพัฒนา แนวทาง/มาตรการ รวมถึงขั้นตอนหรือวิธีการในการแก้ไขและก าหนดผู้รับผิดชอบ 
โดยก าหนดให้ส านักงานเลขานุการกรมเป็นผู้ก ากับและติดตามผล ทั้งนี้ ส าหรับการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ตัวช้ีวัด ผลคะแนน แนวทาง/มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของหน่วยงานที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน 
ตัวช้ีวัดที่ 4  
ก า ร ใ ช้ ท รั พ ย์ สิ น
ของทางราชการ 

I2 0  ขั้ น ต อ น ก า ร 
ขออนุญาตเ พ่ือยืม
ทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของท่าน 
มีความสะดวกมาก
น้อยเพียงใด 

85.75 มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน 

1 .  จั ด ท า แ น ว ท า ง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 
ในรูปแบบที่กระชับ 
เข้าใจง่าย หรือจัดท า 
ในรูปแบบ Infographic 
2 .  ป ร ะช า สั ม พัน ธ์ 
ให้ บุ คล ากรภาย ใน
หน่วยงานได้รับทราบ
และถือปฏิบัติ 
 

กลุ่มนิติการ
ส านักงาน
เลขานุการกรม 

กลุ่มนิติการ ส านักงานเลขานุการกรม ได้จัดท า 
ได้จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการ
เบิก-จ่ายพัสดุของ สนพ. การประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการยืมทรัพย์สินภายใน สนพ. โดยเป็น
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ infographic พร้อมทั้ง 
ด าเนินการเผยแพร่แนวทางดังกล่าวเมื่อวันที่  
1 มนีาคม 2565 ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้  

1. บริเวณลิฟต์ภายใน สนพ. 
2. บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายใน สนพ. 

โดยกลุ่มนิติการได้ด าเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
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ตัวช้ีวัด ผลคะแนน แนวทาง/มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ 
ตัวช้ีวัดที่ 9  
การเปิดเผยข้อมูล 

O16 รายงานผลการ
ส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ 

100 มีการปรับปรุง/พัฒนาระบบ
ต ร ว จ ส อ บ  ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

1 .  ป รั บ ป รุ ง แ บ บ
ส ารวจความพึงพอใจ
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ขอ ง 
สนพ.  
2. จัดท ารายงานผล
การส ารวจความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ผู้รับบริการ 
3. ประชาสัมพันธ์ผล
การด าเนินการ 

กลุ่มนิติการ 
ส านักงาน
เลขานุการกรม 

- กลุ่มนิติการ ส านักงานเลขานุการกรม ในฐานะ
ผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการปรับปรุงแบบส ารวจ
ความพึงพอใจการให้บริการโดยเป็นการปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงานตามท่ี
กฎหมายก าหนด โดยแบ่งการให้บริการเป็น 3 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านนโยบายและแผนพลังงาน
ประเทศ ด้านข้อมูลนโยบายและแผนพลังงาน
ประเทศ และด้านกระบวนการปฏิบัติงานของ
เ จ้ าหน้ าที่ แ ละช่ อ งทา งการ รั บ รู้ ข่ า ว ส า ร  
เพ่ือเป็นการปรับปรุงการให้บริการให้ตรงจุด 
และครอบคลุมภารกิจหลักของหน่วยงานตามที่
กฎหมายก าหนด ทั้ ง นี้  ไ ด้ มี ก า ร เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แบบส ารวจบนเว็บไซต์ของ สนพ. 
เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และผู้รับบริการ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ถึง
วันที่ 31 มกราคม 2565   
– กลุ่มนิติการ ส านักงานเลขานุการกรม ได้รายงาน
ผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ  
ให้ผู้บริหารทราบ โดยจากการส ารวจปรากฏว่า
ระดับความพึงพอใจการให้บริการในภาพรวม
ของ สนพ. อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  
- สนพ. ได้ด าเนินการเผยแพร่รายงานผลการ
ส ารวจความพึงพอใจการให้บริการบนเว็บไซต์
ของ สนพ. โดยได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
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2. ประมวลภาพผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (รอบ 6 เดือน ) 

2.1 ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของหน่วยงานที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน  
เป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ ในตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สิน

ของทางราชการ โดยในการด าเนินงาน สนพ. ได้จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินได้จัดท า  
ได้จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินประกอบด้วย 1) การประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเบิก - จ่ายพัสดุ
ของ สนพ. 2) การประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการยืมทรัพย์สินภายใน สนพ. โดยเป็นการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ 
Infographic ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนและวิธีการที่กระชับและเข้าใจง่าย รายละเอียดปรากฏตามภาพที่ 1.1  
โดยแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับประกาศเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการของ 
สนพ. ที่ได้มีการประกาศให้เจ้าหน้าที่ของ สนพ. ทราบและถือปฏิบัติ รวมถึงได้เผยแพร่ประกาศดังกล่าว 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 การจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 

ส าหรับด้านการประชาสัมพันธ์  สนพ. ได้ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน  
โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ผ่าน 2 ช่องทาง  
ได้แก่ 1) บริเวณลิฟต์ภายใน สนพ. 2) บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายใน สนพ. รายละเอียดปรากฏตามภาพที ่1.2 
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ภาพที ่1.2 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ 

2.2 ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ 
เป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ ในตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การให้บริการ โดยเป็นการพัฒนาประเด็นการประเมินที่ได้ผลคะแนนการประเมิน 100 
คะแนน มาพัฒนาการด าเนินการให้ดียิ่งขึ้น โดย สนพ. ได้น าประเด็นการประเมินเกี่ยวกับการส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ ซึ่งกลุ่มนิติการ ส านักงานเลขานุการกรม ได้มีการปรับปรุงแบบส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 
โดยก าหนดการให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจตามที่กฎหมายก าหนด โดยแบ่งการให้บริการเป็น 3 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านนโยบายและแผนพลังงานประเทศ ด้านข้อมูลนโยบายและแผนพลังงานประเทศ และ 
ด้านกระบวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และช่องทางการรับรู้ข่าวสาร โดยเป็นการปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้อง
กับการให้บริการของ สนพ. และครอบคลุมภารกิจตามที่กฎหมายก าหนด อีกทั้ง เพ่ือเป็นการพัฒนาการให้บริการ 
ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น  โดย สนพ. ได้ประชาสัมพันธ์ 
แบบส ารวจความพึงพอใจการให้บริการบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่  
31 มกราคม 2565 โดยเป็นการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียด
ปรากฏตามภาพที ่2.1  
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ภาพที่ 2.1 การประชาสัมพันธ์แบบส ารวจความพึงพอใจการให้บริการและแบบส ารวจความพึงพอใจฯ 

จากการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้แสดงผลส ารวจ 
ที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการที่สะท้อนจากทัศนคติหรือประสบการณ์ของ
ผู้รับบริการโดยตรง โดยในภาพรวมของการให้บริการของ สนพ. อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ซึ่ง สนพ.  
ได้เผยแพร่ผลการด าเนินการดังกล่าวบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานแล้วเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียดปราฏตามภาพที่ 2.2 ทั้งนี้ สนพ. จะมีการน าผลการด าเนินการดังกล่าวมาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนา
กระบวนการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้นและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 การเผยแพร่รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการและรายงานผลการส ารวจฯ 


