คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กระทรวงพลังงาน

เอกสารประกอบ 1

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กระทรวงพลังงาน
วิสัยทัศน์
"มุ่งบริหารพลังงานอย่างยั่งยืน ให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย มีพลังงานใช้อย่างพอเพียง"

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ศึกษา สํารวจ วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ ติดตามสถานการณ์ ประเมินผล และเป็นศูนย์ข้อมูลการพลังงาน
กําหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงาน
จัดหาพลังงาน พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน
กําหนดมาตรการ กฎ ระเบียบ และกํากับดูแล ควบคุม การดําเนินงานด้านพลังงาน
วิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดหาพัฒนา และอนุรักษ์พลังงาน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน
ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน

กระทรวงพลังงาน-1

คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กระทรวงพลังงาน

เอกสารประกอบ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การจัดหาเพือ่ สร้างเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
การอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด
การกํากับดูแลกิจการพลังงานและราคาพลังงาน
อุตสาหกรรมพลังงานสร้างรายได้ให้ประเทศ
การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาล

กระทรวงพลังงาน-2

คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

เอกสารประกอบ 2

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
วิสัยทัศน์


เป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์ และบริหารจัดการนโยบายและแผนด้านพลังงาน เพื่อความยั่งยืนของประเทศ

พันธกิจ







เสนอแนะนโยบายและบูรณาการแผนบริหารพลังงานของประเทศ
เสนอแนะยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของประเทศ
เสนอแนะมาตรการแก้ไขป้องกันการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
กํากับ ติดตาม และประเมินนโยบายและแผนบริหารพลังงานของประเทศ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านพลังงานของประเทศ
พัฒนาสู่การเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์






สร้างสรรค์นโยบาย และบริหารแผนด้านพลังงานของประเทศ
ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด
ส่งเสริมและพัฒนาทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านพลังงานของประเทศ
สร้างความเข้มแข็ง เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนําด้านบริหารจัดการพลังงาน (Strengthening EPPO)

บริ ษทั ทริ ส คอร์ปอเรชัน่ จํากัด

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน - 1

คํารับรองการปฏิบตั ิราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กระทรวงพลังงาน

เอกสารประกอบ 2

ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กระทรวงพลังงาน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ /
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ภารกิจหลัก
มิติภายนอก : การประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต) (ร้อยละ 30)

น้ําหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2556

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2553 2554 2555

เกณฑ์การให้คะแนน

หมายเหตุ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1. นโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก
1.1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าํ หนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง (ร้อยละ 30)
1.1.1 การจัดตัง้ ศูนย์ประสานงานการซือ้
5. อุตสาหกรรม
5.1 มุ่งสู่การเป็น
ขายไฟฟ้าระหว่างประเทศใน
ศูนย์กลางการค้า
พลังงานสร้าง
อนุภูมิภาคลุ่มน้าํ โขง (Regional
ด้านพลังงานและ
รายได้ให้ประเทศ
Power Coordination Center :
ศูนย์กลางการค้า
RPCC)
เชื้อเพลิงชีวภาพ
ในภูมิภาค
หน่วยวัด: ระดับ
อาเซียน
เกณฑ์การให้คะแนน
5.2 รายได้ของภาค
ระดับที่ 1: ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
พลังงานเติบโต
ศักยภาพของประเทศไทย เพื่อจัดทํา
อย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอการขอเป็นสถานที่ตั้งศูนย์
RPCC
ระดับที่ 2: จัดทําข้อเสนอเพื่อขอ
เป็นสถานที่ตั้งศูนย์ RPCC
ระดับที่ 3: ยื่นข้อเสนอการขอเป็น
สถานที่ตั้งศูนย์ RPCC ภายใน
กําหนดเวลา

5

3

-

-

-

 หมายเหตุ : ประเทศ
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง มี
จํานวน 6 ประเทศ ได้แก่
ลาว, พม่า, เวียดนาม,
ไทย, กัมพูชา,
จีนตอนใต้

กระทรวงพลังงาน -2

คํารับรองการปฏิบตั ิราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กระทรวงพลังงาน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ /
ภารกิจหลัก

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ระดับที่ 4: ประสานการดําเนินงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียม
รายละเอียดการดําเนินงานด้าน
กฎหมายภายในประเทศ
ระดับที่ 5: กพช. เห็นชอบบันทึก
ความเข้าใจระหว่างรัฐบาลต่อการ
จัดตั้งศูนย์ประสานงานการซื้อขาย
ไฟฟ้าระหว่างประเทศในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ําโขง (IGM)
1. การจัดหาเพื่อ 1.1 จัดหาพลังงานให้ 1.1.2 ปริมาณสํารองก๊าซธรรมชาติ (2P)
ในรอบปี
เพียงพอต่อการ
สร้างเสริมความ
เติบโตทาง
มั่นคงด้าน
หน่วยวัด: ล้านล้านลูกบาศก์ฟตุ
เศรษฐกิจและ
พลังงานของ
คุณภาพชีวิต
ประเทศ
ประชาชน
1.2 กระจายแหล่ง
และชนิดเชื้อเพลิง
ที่หลากกลาย
1.3 มีโครงสร้าง
พืน้ ฐานพลังงานที่
เชื่อถือได้เอื้อต่อ
การเติบโต
อุตสาหกรรม

น้ําหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2556

6

27.00

เอกสารประกอบ 2

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2553 2554 2555

29.18

28.13

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

หมายเหตุ
5

27.37 25.10 25.20 25.30 25.40 25.50

กระทรวงพลังงาน -3

คํารับรองการปฏิบตั ิราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กระทรวงพลังงาน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ /
ภารกิจหลัก

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

พลังงาน
1.4 มีระบบรองรับ
สภาวะวิกฤต
ป้องกันแก้ไขขาด
พลังงาน
4. การกํากับดูแล 4.1 ประชาชนเข้าถึง 1.1.3 จํานวนบัตรเครดิตพลังงาน (รถทุก
ประเภทของผู้มีรายได้น้อย)
พลังงานในราคา
กิจการพลังงาน
ที่เหมาะสมและ
และราคา
หน่วยวัด: ราย
เป็นธรรมต่อทุก
พลังงาน
ภาคส่วนและ
สะท้อนต้นทุนที่
แท้จริง
4.2 การผลิต การ
แปรรูป และการ
ขนส่งมีความ
ปลอดภัยและเป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้พลังงานทีม่ ี
คุณภาพและ
ปลอดภัย

น้ําหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2556

2

45,000

เอกสารประกอบ 2

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2553 2554 2555

-

-

-

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

หมายเหตุ
5

30,000 37,500 45,000 52,500 60,000

กระทรวงพลังงาน -4

คํารับรองการปฏิบตั ิราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กระทรวงพลังงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ประเด็น
น้ําหนัก เป้าหมาย
(Baseline data)
ยุทธศาสตร์ /
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ) ปี 2556
ภารกิจหลัก
2553 2554 2555
4 การกํากับดูแล 4.1 ประชาชนเข้าถึง 1.1.4 ระดับความสําเร็จของการปรับ
5
3
โครงสร้างราคาขายปลีกก๊าซ NGV
กิจการพลังงาน
พลังงานในราคาที่
และราคา
เหมาะสมและเป็น
หน่วยวัด: ระดับ
พลังงาน
ธรรมต่อทุกภาค
ระดับที่ 1: ผลการศึกษาทบทวนการ
ส่วนอและสะท้อน
คํานวณต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติ
ต้นทุนที่แท้จริง
สําหรับยานยนต์ (NGV) แล้วเสร็จ
ระดับที่ 2: จัดทําร่างข้อเสนอแนว
ทางเลือกการปรับราคาขายปลีก
ก๊าซ NGV
ระดับที่ 3: ประชุมคณะทํางาน
ศึกษาทบทวนต้นทุนราคาก๊าซ NGV
เพื่อจัดทําข้อสรุปแนวทางการปรับ
ราคาขายปลีกก๊าซ NGV
ระดับที่ 4: นําเสนอปลัดกระทรวง
พลังงานให้ความเห็นชอบ
ระดับที่ 5: นําเสนอ กบง. ให้ความ
เห็นชอบ
6
9.70
3. พัฒนาพลังงาน 3.1 สามารถทดแทน 1.1.5 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อ
พลังงานทั้งหมด
พลังงานฟอสซิล
ทดแทนและ
มากขึ้น
พลังงานสะอาด
หน่วยวัด: ร้อยละ
3.2 ใช้พลังงาน
ทดแทนในชุมชน
อย่างทั่วถึง

เอกสารประกอบ 2
เกณฑ์การให้คะแนน
1
1

2
2

3
3

4
4

หมายเหตุ
5
5

8.70 9.20 9.70 10.20 10.70

คําอธิบาย : คาดว่าในปี
2556 จะมีการใช้พลังงาน
ทดแทน ร้อยละ 10.7 ของ
การใช้พลังงานขัน้ สุดท้าย
ทั้งหมด โดยเป็นการใช้
พลังงานทดแทนในรูปไฟฟ้า
กระทรวงพลังงาน -5

คํารับรองการปฏิบตั ิราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กระทรวงพลังงาน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ /
ภารกิจหลัก

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

3.3 มีการแก้ไข
กฎหมายที่เป็น
อุปสรรคต่อการ
พัฒนา และพัฒนา
กฎหมายเฉพาะใน
การส่งเสริมและ
กํากับดูแลพลังงาน
ทดแทน
3.4 คนไทยเป็น
เจ้าของเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนที่
มีประสิทธิภาพใน
ต้นทุนที่แข่งขันได้
2. การอนุรักษ์
2.1 ประสิทธิภาพการ 1.1.6 ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
พลังงานและใช้
ใช้พลังงานของ
ภาพรวมของประเทศ (Energy
พลังงาอย่างมี
ประเทศเพิ่มขึ้น
Intensity)
ประสิทธิภาพ 2.2 ประสิทธิภาพการ
หน่วยวัด: พันตันเทียบเท่า
ผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึน้
น้ํามันดิบ/พันล้านบาท

น้ําหนักรวม

น้ําหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2556

เอกสารประกอบ 2

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2553 2554 2555

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

หมายเหตุ
5
(ผลิตจาก แสงอาทิตย์ ลม
พลังน้ําขนาดเล็ก ชีวมวล
ก๊าชชีวภาพ และขยะชุมชน)
ร้อยละ 15 การใช้ในรูป
ความร้อน (ผลิตจาก
แสงอาทิตย์ ชีวมวล ก๊าซ
ชีวภาพ และขยะชุมชน)
ร้อยละ 65 ส่วนการใช้ใน
รูปเชี้อเพลิงชีวภาพ (เอ
ทานอล และไบโอดีเซล)
ร้อยละ 20

6

15.16

15.48

15.33

15.17 15.290 15.225 15.160 15.095 15.030

หลักการคํานวณหาค่า Energy Intensity
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานภาพรวม
= EI = E/GDP
=  Gi (Ei /GDPi)
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานรายภาคเศรษฐกิจ
= EIi = Ei /GDPi
โดยที่ E
คือ ปริมาณการใช้พลังงานขัน้ สุดท้ายของประเทศ (Final Energy Consumption)
GDP คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product)
Gi
คือ ค่าถ่วงน้ําหนักผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ = GDPi / GDP
30

กระทรวงพลังงาน -6

คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

เอกสารประกอบ 3

การประเมินสําหรับส่วนราชการ ประกอบด้วย มิติ 2 ด้าน น้ําหนักรวมร้อยละ 100 ดังนี้
มิติภายนอก
ร้อยละ 70
1. นโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก
1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเต่อนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง (ร้อยละ 30)
1.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของตัวชี้วดั ตามภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่าและตัวชี้วัดของกระทรวงทีม่ ีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) (ถ้ามี) (ร้อยละ 22)
1.3 ระดับความสําเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Readiness) (ร้อยละ 3)
1.4 ระดับความสําเร็จในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบตั ิราชการโดยรวมของกระทรวง (ร้อยละ 5)
2. การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 10)
มิติภายใน

ร้อยละ 30

การประเมินสําหรับส่วนราชการ คํานวณจากผลคะแนนถ่วงน้ําหนักของมิติ 2 ด้าน ดังนี้
น้ําหนัก
ผลคะแนน
(%)
1. ผลคะแนนถ่วงน้ําหนักของมิติภายนอก
70
2. ผลคะแนนถ่วงน้ําหนักของมิติภายใน
30
รวม
100

1
1
1
1

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4

5
5
5
5

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน - 1

คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

เอกสารประกอบ 3

ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ /
ภารกิจหลัก

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2556

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2553 2554 2555

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

หมายเหตุ
5

มิติภายนอก : ร้อยละ 70
 การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 60)
1. นโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก
1.1 ร้อยละเฉลีย่ ถ่วงน้ําหนักในการบรรลุต่อนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง (ร้อยละ 33)
1 สร้างสรรค์
1.1 มีนโยบายและ 1.1.1 การจัดตัง้ ศูนย์ประสานงานการซื้อ
18
1
2
3
4
5
ขายไฟฟ้าระหว่างประเทศในอนุ
นโยบายและ
แผนพลังงานที่
ภูมิภาคลุม่ น้ําโขง (Regional Power
บริหารแผน
ยึดหลักความ
ด้านพลังงาน
สมดุลระหว่าง
Coordination Centre : RPCC)
ของประเทศ
ความต้องการใช้
หน่วยวัด: ระดับ
พลังงานกับการ
เกณฑ์การให้คะแนน
จัดหาพลังงาน
ระดับที่ 1 : ศึกษา วิเคระห์ข้อมูล ศักยภาพของประเทศไทย เพื่อจัดทําข้อเสนอการขอเป็น
สถานที่ตั้งศูนย์ RPCC
ระดับที่ 2 : จัดทําข้อเสนอเพือ่ ขอเป็นสถานที่ตั้งศูนย์ RPCC
ระดับที่ 3 : ยื่นข้อเสนอการขอเป็นสถานที่ตงั้ ศูนย์ RPCC ภายในกําหนดเวลา
ระดับที่ 4 : ประสานการดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมรายละเอียดการ
ดําเนินงานด้านกฎหมายภายในประเทศ
ระดับที่ 5 : กพช. เห็นชอบบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลต่อการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้าํ โขง (IGM)

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน - 2

คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ /
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ภารกิจหลัก
1 สร้างสรรค์ 1.3 มีนโยบายและ
1.1.2 ระดับความสําเร็จของการปรับ
นโยบายและ
มาตรการราคา
โครงสร้างราคาขายปลีกก๊าซ
บริหารแผน
พลังงานที่เป็น
NGV
ด้านพลังงาน
ธรรมสอดคล้อง
หน่วยวัด: ระดับ
ของประเทศ
กับสถานการณ์

น้ําหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2556
15

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2553 2554 2555
-

เอกสารประกอบ 3
เกณฑ์การให้คะแนน

1
1

2
2

3
3

4
4

หมายเหตุ
5
5

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับที่ 1 : ผลการศึกษาทบทวนการคํานวณต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติสาํ หรับยานยนต์
(NGV) แล้วเสร็จ
ระดับที่ 2 : จัดทําร่างข้อเสนอแนวทางเลือกการปรับราคาขายปลีกก๊าซ NGV
ระดับที่ 3 : ประชุมคณะทํางานศึกษาทบทวนต้นทุนราคาก๊าซ NGV เพื่อจัดทําข้อสรุปแนว
ทางการปรับราคาขายปลีกก๊าซ NGV
ระดับที่ 4 : นําเสนอปลัดกระทรวงพลังงานให้ความเห็นชอบ
ระดับที่ 5 : นําเสนอ กบง. ให้ความเห็นชอบ

1.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าํ หนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 27)
18
1
2
1.3 มีนโยบายและ 1.2.1 ระดับความสําเร็จของการปรับ
1 สร้างสรรค์
โครงสร้างราคาขายปลีก LPG
มาตรการราคา
นโยบาย และ
ภาคครัวเรือน
พลังงานที่เป็น
บริหารแผน
ธรรมสอดคล้อง
ด้านพลังงาน
หน่วยวัด: ระดับ
กับสถานการณ์
ของประเทศ

3

4

5

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน - 3

คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ /
ภารกิจหลัก

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2556

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2553 2554 2555

เอกสารประกอบ 3
เกณฑ์การให้คะแนน

1

2

3

หมายเหตุ

4

5

4

5

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับที่ 1 : ศึกษาแนวทางการปรับราคาขายปลีก LPG ภาคครัวเรือน
ระดับที่ 2 : วิเคราะห์ผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีก LPG ภาคครัวเรือน
ระดับที่ 3 : จัดทําข้อเสนอแนวทางการปรับราคา LPG ภาคครัวเรือน
ระดับที่ 4 : นําเสนอ กพช. ให้ความเห็นชอบ
ระดับที่ 5 : ดําเนินการให้เป็นไปตามมติ กพช.
1

สร้างสรรค์
1.1 มีนโยบายและ 1.2.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผนแม่บทด้านพลังงานของ
นโยบาย และ
แผนพลังงานที่
ประเทศ 20 ปี ระยะที่ 2
บริหารแผน
ยึดหลักความ
ด้านพลังงาน
สมดุลระหว่าง
หน่วยวัด: ระดับ
ของประเทศ
ความต้องการใช้
พลังงานและการ
จัดหาพลังงาน

9

-

-

-

1

2

3

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับที่ 1: วิ เ คราะห์ ภ าพอนาคต (Scenario) ในรู ป แบบต่ า งๆ ที่ ไ ด้ จ ากผลการศึ ก ษา
ระยะที่ 1
ระดับที่ 2: วิเคราะห์ผลดีและผลเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากภาพอนาคต (Scenario) ใน
รูปแบบต่างๆ พร้อมกําหนดทิศทางของแผนแม่บทด้านพลังงาน
ระดับที่ 3: จัดทําร่างแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ปี
ระดับที่ 4: จั ด สั ม มนารั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ต่ อ ร่ า งแผนแม่ บ ทด้ า นพลั ง งานของประเทศ
20 ปี
ระดับที่ 5: นําเสนอร่างแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ปี ต่อ กบง. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

เงื่อนไข : จะต้องมี
ผลการรั บ ฟั ง ความ
คิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห าร
พน. เพื่อมาใช้ในการ
จั ด ทํ า แ ม่ บ ท ด้ า น
พลั งงานของประเทศ
20 ปี ระยะที่ 2

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน - 4

คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ประเด็น
น้ําหนัก เป้าหมาย
(Baseline data)
ยุทธศาสตร์ /
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ) ปี 2556
ภารกิจหลัก
2553 2554 2555
1.3 ระดับความสําเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Readiness) (ร้อยละ 0)

เอกสารประกอบ 3
เกณฑ์การให้คะแนน

1

2

3

4

หมายเหตุ
5
ไม่ มี ตั วชี้ วั ดระดั บ
ความสํ าเร็ จของการ
เตรียมความพร้อมในการ
เข้ าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
(ASEAN Readiness)

 การประเมินคุณภาพ น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนร้อยละ 10 โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้
ความพึงพอใจ
2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ 10
65
70
75
80
ผู้รับบริการ
หน่วยวัด: ร้อยละ

85

เกณฑ์การให้คะแนน
เป็นไปตามที่สํานักงาน
ก.พ.ร.กําหนดให้ส่วน
ราชการทั่วไปใช้
ดําเนินการ

มิติภายใน : ร้อยละ 30
 การประเมินด้านประสิทธิภาพ น้าํ หนักในการคํานวณผลคะแนนร้อยละ 15 โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้าํ หนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้
4.90
5
3. ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
3
5 สร้างความเข้มแข็ง 5.2 มีระบบบริหาร
5
1
2
3
4
5
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
จัดการที่ได้
เพื่อมุ่งสู่การเป็น
คุณภาพ
องค์กรชั้นนําด้าน
หน่วยวัด: ระดับ
มาตรฐานระดับ
การบริหารจัด
สากล และยึด
การพลังงาน
หลักธรรมาภิ
(Strengthening
บาล
EPPO)
(ประสิทธิภาพ
การบริหาร
งบประมาณ)

เกณฑ์การให้คะแนน
เป็นไปตามที่สํานักงาน
ก.พ.ร.กําหนดให้ส่วน
ราชการทั่วไปใช้
ดําเนินการ

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน - 5

คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ /
ภารกิจหลัก

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2556

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2553 2554 2555

เอกสารประกอบ 3
เกณฑ์การให้คะแนน

1

2

3

4

หมายเหตุ
5

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับที่ 1: ส่วนราชการมีการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สําหรับข้อมูล
ค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ระดับที่ 2: จัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ รมบัญชีกลาง
กําหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการคํานวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให้สํานัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง และเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน
ระดับที่ 3: เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดทํา
รายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด โดยเสนอให้สาํ นักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง Website ของหน่วยงาน
ระดับที่ 4: จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้) และแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าส่วนราชการ
ระดับที่ 5: สามารถดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้ ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้พร้อม
ทั้งจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 และได้รบั ความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ

4. ร้อยละความสําเร็จของการเบิก
5.2 มีระบบบริหาร
5 สร้างความ
จ่ายเงินงบประมาณ
จัดการทีไ่ ด้
เข้มแข็ง เพื่อมุง่ สู่
คุณภาพ
การเป็นองค์กร
หน่วยวัด: ร้อยละ
มาตรฐานระดับ
ชั้นนําด้านการ
สากล และยึด
บริหารจัด
หลักธรรมาภิบาล
การพลังงาน

2.5

เกณฑ์การให้คะแนน
เป็นไปตามที่สํานักงาน
ก.พ.ร.กําหนดให้ส่วน
ราชการทั่วไปใช้
ดําเนินการ

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน - 6

คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ /
ภารกิจหลัก
(Strengthening
EPPO)
(ประสิทธิภาพ
การบริหาร
งบประมาณ)

เป้าประสงค์
(เพื่อให้การเบิก
จ่ายเงิน
งบประมาณ
เป็นไปตาม
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณของ
รัฐ และเพื่อเป็น
การกระตุ้น
เศรษฐกิจของ
ประเทศใน
ภาพรวม)

5 สร้างความ
5.1 มีโครงสร้าง
เข้มแข็ง เพื่อมุง่ สู่
ระบบงานที่
การเป็นองค์กร
คล่องตัว และ
ชั้นนําด้านการ
ตอบสนองต่อ

ตัวชี้วัด
4.1 ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน

น้ําหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2556
(1.0)

4.2 ร้อยละความสําเร็จของการ
(0.5)
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม 6 เดือนแรก
4.3 ร้อยละความสําเร็จของการ
(0.5)
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม 12 เดือน
4.4 ร้อยละความสําเร็จของการเบิก (0.5)
จ่ายเงินงบประมาณตามแผน
5. ระดับความสําเร็จของปริมาณ
2.5
ผลผลิตที่ทําได้จริงเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายผลผลิตตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย

76

เอกสารประกอบ 3

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2553 2554 2555
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เกณฑ์การให้คะแนน
เป็นไปตามที่สํานักงาน
ก.พ.ร.กําหนดให้ส่วน
ราชการทั่วไปใช้
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ /
ภารกิจหลัก
บริหารจัด
การพลังงาน
(Strengthening
EPPO)

เป้าประสงค์
การเปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2556

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2553 2554 2555

เอกสารประกอบ 3
เกณฑ์การให้คะแนน

1

2

3

4

หมายเหตุ
5
ดําเนินการ

หน่วยวัด: ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับที่ 1:  (Wi x SMi) = 1
ระดับที่ 2:  (Wi x SMi) = 2
ระดับที่ 3:  (Wi x SMi) = 3
ระดับที่ 4:  (Wi x SMi) = 4
ระดับที่ 5:  (Wi x SMi) = 5

3.1 เกิดการใช้
3 ส่งเสริมและ
พลังงานอย่างรู้
พัฒนาทุกภาค
คุณค่าทุกภาค
ส่วนในการ
ส่วน
อนุรักษ์ และการ
ใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ

6. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของส่วนราชการ
หน่วยวัด: ระดับ

3

3

5

5

4

1

2

3

4

5

เกณฑ์การให้คะแนน
เป็นไปตามที่ สนพ. .
กําหนดให้ส่วนราชการ
ทั่วไปใช้ดําเนินการ

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน - 8

คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ /
ภารกิจหลัก

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2556

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2553 2554 2555
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เกณฑ์การให้คะแนน
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1. ด้านไฟฟ้า
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับที่ 1: มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้าน
ไฟฟ้าของปีงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556)
และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2556 – กันยายน 2556) ตามรูปแบบที่ สนพ.
กําหนด
ระดับที่ 2: 2.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้า
มาตรฐานและค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2556 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. กําหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน
นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556
2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
ประจําปีงบประมาณ 2556 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555
ถึงเดือนกันยายน 2556
ระดับที่ 3: มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2556 ตามสูตร
การคํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง – 0.333
ระดับที่ 4: มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2556 ตามสูตรการ
คํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง – 0.199
ระดับที่ 5: มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2556 ตามสูตรการ
คํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 ในกรณีท่ผี ลการคํานวณ
EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0 ส่วนราชการจะได้คะแนน ระดับที่ 3, 4 และ 5
รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน - 9

คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ /
ภารกิจหลัก

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2556

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2553 2554 2555
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1. ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับที่ 1: มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้าน
น้ํามันเชื้อเพลิงของปีงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2555 – มีนาคม
2556) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2556 – กันยายน 2556) ตามรูปแบบที่ สนพ.
กําหนด
ระดับที่ 2: 2.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้น้ํามัน
เชื้อเพลิงมาตรฐานและค่าดัชนีการใช้นํา้ มันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ
2556 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. กําหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน
12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556
2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร) ประจําปี
งบประมาณ 2556 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึง
เดือนกันยายน 2556
ระดับที่ 3: มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ 2556 ตาม
สูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333
ระดับที่ 4: มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2556 ตาม
สูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199
ระดับที่ 5: มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2556 ตาม
สูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090
ในกรณีที่ผลการคํานวณค่าดัชนีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง มากกว่า 0 ส่วนราชการจะ
ได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน - 10

คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ /
เป้าประสงค์
ภารกิจหลัก
5.1 มีโครงสร้าง
5 สร้างความ
ระบบงานที่
เข้มแข็ง เพื่อมุ่งสู่
คล่องตัว และ
การเป็นองค์กร
ตอบสนองต่อ
ชั้นนําด้าน
การ
บริหารจัด
เปลี่ยนแปลง
การพลังงาน
(Strengthening 5.2 มีระบบบริหาร
จัดการที่ได้
EPPO)
คุณภาพ
มาตรฐานระดับ
สากล และยึด
หลักธรรมาภิ
บาล

ตัวชี้วัด
7. ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง
กระบวนการ
หน่วยวัด: ระดับ

น้ําหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2556
4

3

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2553 2554 2555
-
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เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับที่ 1: ส่วนราชการจัดทําแผนปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่าที่ส่งผลต่อมิติ
ภายนอกด้านประสิทธิผล จํานวน 3 กระบวนการ และกําหนดตัวชีว้ ัดของกระบวนการ
และเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชีว้ ัดในการปรับปรุงกระบวนการ ตามรายชื่อ
กระบวนการที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
ระดับที่ 2: ระดับที่ 3: ผลสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ โดยพิจารณาจากการดําเนินการ
ได้ตามเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดที่กําหนดในการปรับปรุงกระบวนการ
ระดับที่ 4: ระดับที่ 5: ผลสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ โดยพิจารณาจากการปรับปรุง
กระบวนการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ/นวัตกรรมการให้บริการ/การบูรณา
การการทํางานของภาคส่วนต่างๆ/การลดต้นทุน

 การพัฒนาองค์การ น้าํ หนักในการคํานวณผลคะแนนร้อยละ 15 โดยมีตัวชีว้ ัดผลการปฏิบตั ิราชการ น้ําหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้
5
8. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ทุนมนุษย์
บุคลากร
- การพัฒนา
หน่วยวัด: ระดับ
ทรัพยากรมนุษย์
(HRD)
- การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
(HRM)

เกณฑ์การให้คะแนน
เป็นไปตามที่สํานักงาน
ก.พ.ร.กําหนดให้ส่วน
ราชการทั่วไปใช้
ดําเนินการ

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน - 11

คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ /
เป้าประสงค์
ภารกิจหลัก
5.4 มีทรัพยากร
5 สร้างความ
บุคคลที่มี
เข้มแข็ง เพื่อมุ่ง
สมรรถนะสูง
สู่การเป็นองค์กร
ชั้นนําด้าน
บริหารจัด
การพลังงาน
(Strengthening
EPPO)

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2556

8.1 ระดับความสําเร็จของการ
จัดทํารายงานลักษณะสําคัญของ
องค์การ
หน่วยวัด: ระดับ

(2)

8.2 ส่วนต่างระหว่างความเห็น
และความสําคัญต่อความพึงพอใจ
ในการพัฒนาบุคลากร
หน่วยวัด: ระดับ

(1.5)

3

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2553 2554 2555
-

เอกสารประกอบ 3
เกณฑ์การให้คะแนน

1
1

2
2

3
3

4
4

หมายเหตุ
5
5

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับที่ 1: จัดส่งรายงานลักษณะสําคัญขององค์การ ภายหลังวันที่ 31 มกราคม 2556
ระดับที่ 2: ระดับที่ 3: จัดส่งรายงานลักษณะสําคัญขององค์การ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556
ระดับที่ 4: ระดับที่ 5: จัดส่งรายงานลักษณะสําคัญขององค์การ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556
และรายงานมีความครบถ้วนและทันสมัย
3

-

-

-

1

2

3

กรณีท่ี 1:
ระดับที่ 1:
ระดับที่ 2:
ระดับที่ 3:
ระดับที่ 4:
ระดับที่ 5:

4

5

กรณีที่ 1 : ส่วนต่าง
ระหว่างความเห็นและ
ความสําคัญต่อความ
พึงพอใจของบุคลากร
ภายในองค์การ (GAP)
ครั้งที่ 1 น้อยกว่าหรือ
เท่ากับค่าเฉลี่ยกลาง

X2 ≥ Xmax

X2 ≤ X1

กรณีที่ 2 : ส่วนต่าง
ระหว่างความเห็นและ
ความสําคัญต่อความพึง
พอใจของบุคลากรภายใน
องค์การ (GAP) ครั้งที่ 1
มากกว่าค่าเฉลี่ยกลาง

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน - 12

คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ /
ภารกิจหลัก

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2556

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2553 2554 2555

เอกสารประกอบ 3
เกณฑ์การให้คะแนน

1

2

3

กรณีท่ี 2:
ระดับที่ 1:
ระดับที่ 2:

X2 ≥ Xmax

ระดับที่ 3:
ระดับที่ 4:

X2 = X1

ระดับที่ 5:

X2 ≤ ค่าเฉลี่ยกลาง

4

หมายเหตุ
5
หมายเหตุ :
X1 คือ ส่วนต่าง (Gap)
จากการประเมินความ
พึงพอใจของบุคลากร
ภายในองค์การ ครั้งที่ 1
(17 ธ.ค. 55 – 4 ม.ค.
56)
X2 คือ ส่วนต่าง
(Gap) จากการประเมิน
ความพึงพอใจของ
บุคลากรภายในองค์การ
ครั้งที่ 2 (16 – 30 ก.ย.
56)
Xmax คือ ค่าสูงสุดของ
ค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่าง
ความเห็นและ
ความสําคัญ (Gap) ครั้งที่
1 ของทุกส่วนราชการ
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร.
จะแจ้งให้ทราบค่าเฉลี่ย
กลาง และค่า Xmax พร้อม
ผลการสํารวจครั้งที่ 1 ผ่าน
ระบบออนไลน์

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน - 13

คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ /
ภารกิจหลัก

ทุนสารสนเทศ
- ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้สารสนเทศ
- ประสิทธิภาพ
ของระบบ
สารสนเทศ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2556

8.3 ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
หน่วยวัด: ระดับ

(1.5)

9. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ปรับปรุงสารสนเทศ
หน่วยวัด: ระดับ

3

3

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2553 2554 2555
-

เอกสารประกอบ 3
เกณฑ์การให้คะแนน

1
1

2
2

3
3

4
4

หมายเหตุ
5
5

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับที่ 1: จัดส่งแผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ระดับที่ 2: แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไม่
ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม และไม่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้า
ที่ใช้ในการวิเคราะห์
ระดับที่ 3: แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม แต่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าที่
ใช้ในการวิเคราะห์ หรือ ไม่ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม แต่
สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์
ระดับที่ 4: แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าที่
ใช้ในการวิเคราะห์
ระดับที่ 5: แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าที่
ใช้ในการวิเคราะห์ และ ผลการสํารวจครัง้ ที่ 2

เกณฑ์การให้คะแนน
เป็นไปตามที่สํานักงาน
ก.พ.ร.กําหนดให้ส่วน
ราชการทั่วไปใช้
ดําเนินการ

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน - 14

คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ /
เป้าประสงค์
ภารกิจหลัก
4.1 มีข้อมูล
4 พัฒนา
สารสนเทศด้าน
เทคโนโลยี
พลังงานของ
สารสนเทศและ
ประเทศที่
การสื่อสารด้าน
ครบถ้วน ถูกต้อง
พลังงานของ
แม่นยํา ทัน
ประเทศ
สถานการณ์ และ
เชื่อถือได้
4.2 มีระบบ
สารสนเทศที่
ทันสมัยเพื่อ
สร้างความ
มั่นคงปลอดภัย
และเพิ่มขีด
ความสามารถ
ในการบริหาร
จัดการด้าน
พลังงาน

ตัวชี้วัด
9.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความสําคัญต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานสารสนเทศ
หน่วยวัด: ระดับ

น้ําหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2556
(1.5)

3

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2553 2554 2555
-

เอกสารประกอบ 3
เกณฑ์การให้คะแนน

1
1

2
2

3
3

กรณีท่ี 1:
ระดับที่ 1:
ระดับที่ 2:
ระดับที่ 3:
ระดับที่ 4:
ระดับที่ 5:

X2 ≥ Xmax

X2 ≤ X1

กรณีท่ี 2:
ระดับที่ 1:
ระดับที่ 2:

X2 ≥ Xmax

ระดับที่ 3:
ระดับที่ 4:

X2 = X1

ระดับที่ 5:

X2 ≤ ค่าเฉลี่ยกลาง

4
4

หมายเหตุ
5
5

กรณีที่ 1 : ส่วนต่าง
ระหว่างความเห็นและ
ความสําคัญต่อความพึง
พอใจของผู้ใช้งาน
สารสนเทศ (GAP) ครั้งที่
1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ
ค่าเฉลี่ยกลาง
กรณีที่ 2 : ส่วนต่าง
ระหว่างความเห็นและ
ความสําคัญต่อความพึง
พอใจของผู้ใช้งาน
สารสนเทศ (GAP) ครั้งที่
1 มากกว่า
ค่าเฉลี่ยกลาง
หมายเหตุ :
X1 คือ ส่วนต่าง (Gap)
จากการประเมินความ
พึงพอใจของบุคลากร
ภายในองค์การ ครั้งที่ 1
(17 ธ.ค. 55 – 4 ม.ค.
56)
X2 คือ ส่วนต่าง
(Gap) จากการประเมิน
ความพึงพอใจของ
บุคลากรภายใน
องค์การ ครั้งที่ 2 (16 –

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน - 15

คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ /
ภารกิจหลัก

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
9.2 จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ดา้ น
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
หน่วยวัด: ระดับ

ทุนองค์การ
- วัฒนธรรม
- ผู้นํา
- การอุทิศตนและ
ความมุง่ มั่นในการ
ทํางาน
- การทํางานเป็น
ทีม

10. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
หน่วยวัด: ระดับ
10.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็น
และความสําคัญต่อความพึงพอใจ
ในการพัฒนาปรับปรุวัฒนธรรม
องค์การ
หน่วยวัด: ระดับ

น้ําหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2556
(1.5)

8

3

(1.5)

3

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2553 2554 2555
-

เอกสารประกอบ 3
เกณฑ์การให้คะแนน

หมายเหตุ

1
≤6

2
7

3
8

4
9

5
10

-

-

-

1

2

3

4

5

-

-

-

1

2

3

4

5

30 ก.ย. 56)
Xmax คือ ค่าสูงสุดของ
ค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่าง
ความเห็นและ
ความสําคัญ (Gap) ครั้งที่
1 ของทุกส่วนราชการ
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร.
จะแจ้งให้ทราบค่าเฉลี่ย
กลาง และค่า Xmax
พร้อมผลการสํารวจครั้งที่
1 ผ่านระบบออนไลน์

เกณฑ์การให้คะแนน
เป็นไปตามที่สํานักงาน
ก.พ.ร.กําหนดให้ส่วน
ราชการทั่วไปใช้
ดําเนินการ

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน - 16

คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ /
เป้าประสงค์
ภารกิจหลัก
5.2 มีระบบบริหาร
5 สร้างความ
จัดการที่ได้
เข้มแข็ง เพื่อมุ่งสู่
คุณภาพ
การเป็นองค์กร
มาตรฐานระดับ
ชั้นนําด้าน
สากล และยึด
บริหารจัด
หลักธรรมาภิ
การพลังงาน
บาล
(Strengthening
EPPO)

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2556

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2553 2554 2555

เอกสารประกอบ 3
เกณฑ์การให้คะแนน

1

2

3

กรณีท่ี 1:
ระดับที่ 1:
ระดับที่ 2:
ระดับที่ 3:
ระดับที่ 4:
ระดับที่ 5:

X2 ≥ Xmax

4

หมายเหตุ
5
กรณีที่ 1 : ส่วนต่าง
ระหว่างความเห็นและ
ความสําคัญต่อความพึง
พอใจของบุคลากร
ภายในองค์การ (GAP)
ครั้งที่ 1 น้อยกว่าหรือ
เท่ากับค่าเฉลี่ยกลาง

กรณีท่ี 2 : ส่วนต่าง

X2 ≤ X1

กรณีท่ี 2:
ระดับที่ 1:
ระดับที่ 2:

X2 ≥ Xmax

ระดับที่ 3:
ระดับที่ 4:

X2 = X1

ระดับที่ 5:

X2 ≤ ค่าเฉลี่ยกลาง

ระหว่างความเห็นและ
ความสําคัญต่อความพึง
พอใจของบุคลากร
ภายในองค์การ (GAP)
ครั้งที่ 1 มากกว่าค่าเฉลี่ย
กลาง
หมายเหตุ :
X1 คือ ส่วนต่าง (Gap)
จากการประเมินความ
พึงพอใจของบุคลากร
ภายในองค์การ ครั้งที่ 1
(17 ธ.ค. 55 – 4 ม.ค. 56)
X2 คือ ส่วนต่าง
(Gap) จากการประเมิน
ความพึงพอใจของ
บุคลากร ภายใน
องค์การ ครั้งที่ 2 (16 –
30 ก.ย. 56)
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ /
ภารกิจหลัก

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2556

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2553 2554 2555

เอกสารประกอบ 3
เกณฑ์การให้คะแนน

1

2

3

4

หมายเหตุ
5
Xmax คือ ค่าสูงสุดของ
ค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่าง
ความเห็นและ
ความสําคัญ (Gap) ครั้งที่
1 ของทุกส่วนราชการ
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร.
จะแจ้งให้ทราบค่าเฉลี่ย
กลาง และค่า Xmax
พร้อมผลการสํารวจครั้ง
ที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์

10.2 ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การ
หน่วยวัด: ระดับ

(1.5)

3

-

-

-

1

2

3

4

5

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับที่ 1: จัดส่งแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ระดับที่ 2: แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไม่
ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์มและขาดความสอดคล้องกับข้อมูลปัจจัย
นําเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์
ระดับที่ 3: แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม แต่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าทีใ่ ช้
ในการวิเคราะห์ หรือ ไม่ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม แต่สอดคล้องกับ
ข้อมูลปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์
ระดับที่ 4: แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าที่ใช้
ในการวิเคราะห์
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ /
ภารกิจหลัก

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2556

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2553 2554 2555

เอกสารประกอบ 3
เกณฑ์การให้คะแนน

1

2

3

4

หมายเหตุ
5

ระดับที่ 5: แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าที่ใช้
ในการวิเคราะห์ และ ผลการสํารวจครั้งที่ 2

11. ระดับความสําเร็จของการดําเนิน
4.1 มีข้อมูล
4 พัฒนา
สารสนเทศด้าน
เทคโนโลยี
โครงการสร้างความโปร่งใสในการ
พลังงานของ
สารสนเทศและ
ปฏิบัติราชการ
ประเทศที่
การสื่อสารด้าน
หน่วยวัด: ระดับ
ครบถ้วน ถูกต้อง
พลังงานของ
แม่นยํา ทัน
ประเทศ
สถานการณ์ และ
เชื่อถือได้

น้ําหนักรวม

4

3

-

-

-

1

2

3

4

5

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับที่ 1: ดําเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้ และมีการรายงานผลความก้าวหน้า
ครบถ้วนตามทีก่ ําหนด (ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ระดับที่ 2:
ระดับที่ 3: คะแนนเฉลี่ยความสําเร็จถ่วงน้าํ หนักของการดําเนินการตามตัวชี้วัด
เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย
ระดับที่ 4:
ระดับที่ 5:

100
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