ระเบียบวาระที่ 5.1

รายงานผลการปฏิบัติตามคารับรองการปฏิบัติงาน ของสถาบันบริหารกองทุน
พลังงาน (องค์การมหาชน) รอบ 6 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. ความเป็นมา
1.1 เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 สานักงาน ก.พ.ร. ได้ มีหนังสือชี้แจงแนวทางการประเมินองค์การ
มหาชนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใช้กรอบและแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับปี 2560
1.2 สบพน. ได้เสนอตัว ชี้วัด ค่าเป้ าหมาย ต่อ ส านั กงาน ก.พ.ร. และในเดื อนตุล าคม 2560
ประธานกรรมการได้ร่วมประชุม เจรากับคณะทางานพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดองค์การมหาชน
1.3 สานักงาน ก.พ.ร. ได้มีหนังสือ ที่ นร1208/182 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561 ส่งแบบประเมิน
สบพน. (ตัวชี้วัด สบพน.) ที่ผ่านความเห็นจากคณะกรรมการพิจารณาความเหมะสมตัวชี้วัดแล้ว
1.4 ส านั กงาน ก.พ.ร. ให้ รายงานผลเป็ นระยะ (รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน) เพื่อให้ องค์การ
มหาชนได้ติดตามผลการดาเนินงานของตัวเองด้วย โดยให้รายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-SAR และการ
รายงานผลรอบ 12 เดือน รายงานผ่านระบบ E-SAR และส่งเอกสารหลั กฐานเป็ นหนังสื อไปยัง ส านักงาน
ก.พ.ร. อีกทางหนึ่งด้วย
2. การดาเนินการ
สบพน. ได้ทาการประเมินตนเองรอบ 6 เดือน ดังนี้
องค์ประกอบ
การประเมิน
1. functional
Based

ประเด็นการประเมิน

ผลการ

สรุปผล
ประเมิน

ผลประเมิน
ราย
องค์ประกอบ

- ประชาชนได้ใช้น้ามันเชื้อเพลิงในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
ต่อทุกภาคส่วน
- ลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากการผสมเอทานอล
- ชะลออัตราการเพิ่มอัตราเงินเฟ้อในช่วงวิกฤต
- บรรเทาผลกระทบจากราคาเปลี่ยนแปลงรุนแรง
- เกษตรกรมีรายได้จากสินค้าเกษตรเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ

ประเมิน
รอบสิ้นปี

เป้าหมาย

ดาเนินงาน

1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดาเนินงาน
1.1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

สบพน. ได้รับการยกเว้นการกาหนดตัวชี้วัดนี้

1.1.2 มูลค่าเพิ่มทางสังคม

อธิบายเป็นข้อความ (ร้อยแก้ว) เกีย่ วกับ

1.2 บริหารสภาพคล่องกองทุนนามัน
เชือเพลิงได้ไม่ต่ากว่า 6 ด.

6 ด.

32 ด.

สูงกว่า
เป้ามหมาย

1.3 บริหารสภาพคล่องให้มีเงินฝากประจาครบกาหนด
1.3.1 เงินฝากประจาครบกาหนดถอน - ครบกาหนดทุกเดือน - ครบกาหนดทุกเดือน
ทุกเดือน เฉลี่ยเดือนละ 2,000 - เฉลี่ยเดือนละ 2,000 - เฉลี่ยเดือนละ 7,667
ลบ.
ลบ
ลบ

สูงกว่า
เป้ามหมาย

1

องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

เป้าหมาย

1.3.2 เงินฝากประจาครบกาหนดถอน ณ เดือน ก.ย. มีเงิน
ณ สิ้นปีงบประมาณ ไม่น้อย
ครบกาหนดถอนไม่
กว่า 2,000 ลบ.
น้อยกว่า 2,000 ลบ
1.3.3 ความคลาดเคลื่อนจาก
เป้าหมายเงินฝากประจาที่ครบ
กาหนด

1.4 ระยะเวลาเฉลี่ยในการ
จ่ายเงินให้หน่วยเบิก นับแต่
วันที่ได้รับเอกสารในการจ่าย
ตามประกาศของ กบง.
2. Agenda
Based

9,000 ลบ.

2.9 วันทาการ

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผล
ประเมิน

N/A

N/A

(ประเมินรอบ 12 ด.)
5,667 ลบ.

1.43 วันทาการ

สูงกว่า
เป้ามหมาย

สูงกว่า
เป้ามหมาย

2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
2.1.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชน
(เสนอแผน : การเผยแพร่ฐานะ
กองทุนน้ามัน)

ร้อยละ 100

2.1.2 การชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อ
สถานการณ์

ร้อยละ 100

ปัจจุบัน สบพน. ยังไม่มี
ประเด็นที่เป็นข่าว

ถ้าไม่มี
ประเด็น
ข่าว ให้
ประเมิน
ข้อ 2.1.1
อย่างเดียว

-

-

-

-

4. Innovation 4.1 ระดับความสาเร็จของการ
Based
สารวจความพึงพอใจและ
พัฒนาการให้บริการ

ร้อยละ 80

N/A

N/A

4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ร้อยละ 96

3. Area Based

ผลประเมิน
ราย
องค์ประกอบ

4.3 การกากับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน

N/A

N/A

(ปัจจุบัน เผยแพร่ฐานะ

(เป็นตาม
เป้าหมาย)

กองทุนฯ ได้ 26 ครั้ง จาก
แผน 52 ครั้ง)

ประเมิน
รอบสิ้นปี

-

(อยู่ระหว่างจัดหาผู้ประเมิน
อิสระ)

N/A

N/A

(ปัจจุบันใช้จ่าย 43.85 %)
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N/A

N/A

(ปัจจุบันได้ 2.8650)

(รายละเอียดตามตัวชีวัดย่อย)

ประเมิน
รอบสิ้นปี

4.4 ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรมขององค์การมหาชน
ปี 2561 : ระบบสารสนเทศด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
(Human Resource
Information System – HRIS)

- ระบบสารสนเทศ
ด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
สามารถใช้งานได้

- จัดทาแผนแล้ว

N/A

- รายงานผล 2 ไตรมาส
- อยู่ระหว่างจัดทา TOR
ซื้อระบบ HRIS

2

องค์ประกอบ
การประเมิน
5. Potential
Based

ประเด็นการประเมิน

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผล
ประเมิน

ผลประเมิน
ราย
องค์ประกอบ

5.1 ศักยภาพในการดาเนินการขององค์การมหาชนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5.1.1 ด้านกระบวนงาน : พัฒนา
ระบบการให้บริการองค์กร
(เชื่อมระบบกับกรม
สรรพสามิต)

ศึกษาและจัดตั้งระบบ - ตั้งคณะทางานแล้ว
เทคโนโลยีสารสนเทศ - ประสานผู้เกีย่ วข้อง
การนาส่ง/ชดเชย
ศึกษาเชิงเทคนิค
เงินกองทุนฯ

N/A

5.1.2 ด้านบุคลากร : พัฒนาบุคลากร
และการนาเทคโนโลยีม่ าช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฎิบัติงาน (พัฒนาระบบ HRIS

ระบบ HRIS สามารถ - อยู่ระหว่างจัดทา TOR
ใช้งานได้
ซื้อระบบ HRIS

N/A

5.1.3 ด้านธรรมาภิบาล : ส่งเสริมธรร ดาเนินการตามแผน - จัดทาแผนแล้ว
มาภิบาลขององค์การมหาชน
และผลผลิตของ
- ดาเนินการช้ากว่าแผน
- แผนสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรม พร้อม
นิดหน่อย
- แผนเสริมสร้างคุณธรรม
ประเด็นปัญหาและ
- แผนสารสนเทศ
แนวทางแก้ไขเสนอต่อ
คณะกรรมการ

N/A

สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 4.4)

ประเมิน
รอบสิ้นปี

5.1.4 ด้านประสิทธิภาพการใช้
งบประมาณ
5.1.4.1 ควบคุมจ่ายใช้จา่ ยบุคลกร
5.1.4.1 ลดการพึ่งพางบประมาณ
อุดหนุนจากภาครัฐ

- จัดทาcompetency

- จัดทาแผน KM

- จัดทา KM

- จัดกิจกรรมตามแผน KM

- ใช้เงินกองทุนน้ามันฯ
เมื่อ พ.ร.บ. บังคับใช้

- ร่าง พ.ร.บ. สานักงาน
สามารถใช้เงินกองทุน
น้ามันฯ ได้

N/A
N/A
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ในตัว ชี้วัดที่ 4.3 การกากับ ดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน จะประกอบด้ว ย
ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ (ตัวชี้วัดบังคับ เพื่อให้การกากับดูแลองค์การมหาชนมีประสิทธิภาพ)
ตัวชีวัดผลการปฏิบัติงาน

ผลการดาเนินงาน

นาหนัก

(ร้อยละ) ผลการดาเนินงาน ค่าคะแนน คะแนน

ที่ได้

ถ่วงนาหนัก

นาหนักคะแนนรวม / ผลการดาเนินงาน

10

2.8650

1

บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
องค์การมหาชน

7

2.8650

1.1

คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติงานประจาปีภายในเวลาที่กาหนด

2

1.2

5

5

เสนอบอร์ด ส.ค. 60

บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส

1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน

1.000

0.25

2

0.3250

2

0.0500

2

0.0500

2

0.0500

2

0.0500

1

1

0.0250

1

1

0.0250

2

0.0750

5

0.2500

4.15

0.4150

รายงานบอร์ด 2 ไตรมาส

1.2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน

0.25

2
รายงานบอร์ด 2 ไตรมาส

1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง

0.25

2
รายงานบอร์ด 2 ไตรมาส

1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการ
สารสนเทศ

0.25

1.2.5 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากร
บุคคล

0.25

1.2.6 การพิจารณารายงานด้านการเงิน (งบการเงิน)

0.25

2
รายงานบอร์ด 2 ไตรมาส

รายงานบอร์ด 1 ไตรมาส

1.2.7 การพิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก

0.25

(รายงานบอร์ด วาระ บริหารสภาพคล่อง,สถานการณ์พลังงาน)

1.3
1.4

การรายงานผลการดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับ
ดูแลองค์การมหาชน
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

2
รายงานบอร์ด 2 ไตรมาส

0.50

5
รายงานรับจ่าย เสนอ รมต.

1

4.15
มี 1 ครั้ง กรรมการเข้า
ประชุมไม่ถึง 80%

1.5

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (มีข้อมูลตามหัวข้อย่อยในรายงานประจาปี หรือเว็บไซต์)

0.8750

1.5.1 มีการรายงานการวิเคราะห์ด้ านการเงิน ความเสี่ยงและ
ภารกิจหลักขององค์กร

0.25

5

5

0.1250

1.5.2 มีข้อมูลงบการเงิน

0.25

5

5

0.1250

1.5.3 มี ข้ อ มู ล ประวั ติ ข องกรรมการองค์ ก ารมหาชนเป็ น
รายบุคคล

0.25

5

5

0.1250

4

ตัวชีวัดผลการปฏิบัติงาน

ผลการดาเนินงาน

นาหนัก

(ร้อยละ) ผลการดาเนินงาน ค่าคะแนน คะแนน

ที่ได้

ถ่วงนาหนัก

1.5.4 มีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน

0.25

5

5

0.1250

1.5.5 มีข้อมูลโครงสร้างของคณะกรรมการองค์การมหาชนและ
อนุกรรมการ

0.25

5

5

0.1250

1.5.6 มีข้อมูลภารกิจหลักและแผนยุทธศาสตร์

0.25

5

5

0.1250

1.5.7 มีข้อมูลที่สาคัญในเว็ปไซต์ขององค์การมหาชน

0.25

5

5

0.1250

2

การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ

3

2.1

มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการโดย
คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผล
ประเมินและกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

2

มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการ

1

2.2

0.0000
N/A

0.0000

ประเมินผลรอบ 12 เดือน

N/A

0.0000

ประเมินผลรอบ 12 เดือน

ค่าคะแนนที่ได้

2.8650

หมายเหตุ
ระดับคะแนนแต่ละตัวชี้วัดจะมี 5 ระดับคะแนน (คะแนนเต็ม5)

3. ประเด็นเพื่อทราบ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

5

