




           คํารบัรองการปฏบิัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   กระทรวงพลังงาน                                                                                เอกสารประกอบ 1 

 

 
                           กระทรวงพลังงาน-1

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557  กระทรวงพลังงาน 

 

วิสัยทัศน์ 

 "มุ่งบริหารพลังงานอย่างยั่งยืน ให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย มีพลังงานใช้อย่างพอเพียง" 

 

พันธกิจ  

1. ศึกษา สํารวจ วิเคราะห ์ประเมินศักยภาพ ติดตามสถานการณ์ ประเมินผล และเป็นศูนย์ข้อมูลการพลังงาน  

2. กําหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงาน  

3. จัดหาพลังงาน พลังงานทดแทน และพลังงานหมนุเวียน  

4. กําหนดมาตรการ กฎ ระเบียบ และกํากบัดูแล ควบคุม การดําเนินงานด้านพลังงาน  

5. วิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน  

6. ส่งเสริม สนบัสนุน การจัดหาพัฒนา และอนุรักษ์พลังงาน  

7. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน  

8. ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน 
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                           กระทรวงพลังงาน-2

ประเด็นยุทธศาสตร ์

1. จัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการ 

2. การสร้างเสริมความมัน่คงและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านพลังงานของประเทศ 

3. การกํากับดูแลกิจการพลังงานและราคาพลังงาน 

4. การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5. การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดมัน่ในหลักธรรมาภิบาล 

  

 



                                                                                   คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   สํานกังานนโยบายและแผนพลังงาน                                        เอกสารประกอบ 2 

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน - 3 

 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557   สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 

วิสัยทัศน์ 

 เป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์ และบริหารจัดการนโยบายและแผนด้านพลังงาน เพื่อความยั่งยืนของประเทศ 
 

พันธกิจ  

 

ยุทธศาสตร ์

1. สร้างสรรค์นโยบาย และบริหารแผนด้านพลังงานของประเทศ 

2. ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 

3. ส่งเสริมและพัฒนาทุกภาคส่วนในการอนุรกัษ์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านพลังงานของประเทศ 

5. สร้างความเข้มแข็ง เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนําด้านบริหารจัดการพลังงาน (Strengthening EPPO) 
 

1. เสนอแนะนโยบายและบรูณาการแผนบริหารพลังงานของประเทศ 

2. เสนอแนะยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรกัษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของประเทศ 

3. เสนอแนะมาตรการแก้ไขป้องกันการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

4. กํากับ ตดิตาม และประเมินนโยบายและแผนบริหารพลังงานของประเทศ 

5. บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านพลังงานของประเทศ 

6. พัฒนาสู่การเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ 
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สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน - 4 

 

การประเมินสําหรับส่วนราชการ ประกอบด้วย มิติ 2 ด้าน น้ําหนักรวมร้อยละ 100 ดังนี้ 

มิติภายนอก       ร้อยละ 70 

•   การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 60)  

- ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยทุธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง และ ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกนั (Joint KPIs)   

•   การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 10)  

 

มิติภายใน         ร้อยละ 30 

•   การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 20)  

•   การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 10)  

 

 

 

การประเมินสําหรับส่วนราชการ คํานวณจากผลคะแนนถ่วงน้ําหนักของมิติ 2 ด้าน ดังนี้ 

ผลคะแนน 
น้ําหนัก 

(%) 

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1.  ผลคะแนนถ่วงน้ําหนักของมิติภายนอก 70 1 2 3 4 5 

2.  ผลคะแนนถ่วงน้ําหนักของมิติภายใน 30 1 2 3 4 5 

รวม 100 1 2 3 4 5 
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                           สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน - 5 

ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ / 

ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ําหนกั 

(ร้อยละ) 

เป้าหมาย  

ป ี2557 

ข้อมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑ์การให้คะแนน  หมายเหตุ 

2554 2555 2556 1 2 3 4 5   

มิติภายนอก : (ร้อยละ 70) 

•  การประเมินประสิทธิผล     น้ําหนกัในการคาํนวณผลคะแนนร้อยละ 70   โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้าํหนัก เปา้หมาย และเกณฑ์การใหค้ะแนน ดังต่อไปนี้ 

1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง และ ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 

1. จัดหาพลังงาน

ให้เพียงพอต่อ

ความต้องการ 

       

 

 มีพลังงาน

เพียงพอต่อการ

เติบต่อทาง

เศรษฐกิจและ

การส่งเสริม

คุณภาพชีวิตที่

ดีของประชาชน 

 

1.1 ระดับความสําเรจ็ของการจัดทํา

แผนพัฒนากําลงัผลิตไฟฟ้าของ

ประเทศไทย ฉบับ 2014          

(พ.ศ. 2557 - 2573)   

หน่วยวัด: ระดับความสําเร็จ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 3 5 5 - 1 2 3 4 5   

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 1: จัดทํารา่งแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ฉบับ 2014 (PDP) แล้วเสร็จ 

ระดับ 2: เสนอร่างแผน PDP ต่อ กกพ. พิจารณาให้ความเห็น 

ระดับ 3: นําความคิดเห็นจากการรับฟังความคิดเหน็มาปรับปรงุแผน PDP และนําเสนอต่อ 

  คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 

  ให้ความเห็นชอบ 

ระดับ 4: กพช. ให้ความเห็นชอบแผน PDP 

ระดับ 5: ครม. มมีติเห็นชอบแผน PDP 
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                           สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน - 6 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ / 

ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ําหนกั 

(ร้อยละ) 

เป้าหมาย  

ป ี2557 

ข้อมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑ์การให้คะแนน  หมายเหตุ 

2554 2555 2556 1 2 3 4 5   

3. การกํากับดูแล

กิจการ

พลังงานและ

ราคาพลงังาน 

 

3.2 ประชาชน

เข้าถึงพลงังาน

ในราคาที่

เหมาะสมและ

เป็นธรรมต่อ

ทุกภาคส่วน

และสะท้อน

ต้นทุนที่แท้จรงิ 

 

 

1.2 ระดับความสําเรจ็ของการปรับราคา

ขายปลีกก๊าซ  LPG ภาคขนส่ง  

หน่วยวัด: ระดับความสําเร็จ   

 

 

 

 

 

 

 

10 3 - - - 1 2 3 4 5   

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

การเสริมสร้าง

ความมั่นคง

และ 

สร้างมูลค่าเพิ่ม

ด้านพลงังาน

ของ 

ประเทศ  

 

 

 

การพัฒนา

พลังงาน

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 

 

มีอุตสาหกรรม

ใหม่ดา้น

พลังงาน (New 

Growth) ของ

ประเทศและมุง่

สู่การเป็น

ศูนย์กลาง

การค้าด้าน

พลังงานใน

ภูมิภาค 

สัดส่วนการ

ผลิตและการใช้

1.3 ระดับความสําเรจ็ของการจัดทํา

แผนการสง่เสรมิก๊าซไบโอมีเทนเพื่อ

ทดแทนการใช้ก๊าซธรรมชาตแิละ

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

หน่วยวัด: ระดับความสําเร็จ   

 

 

 

 

 

 

 

10 3 - - - 1 2 3 4 5   

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 1: ศึกษา วิเคราะหแ์นวทางการปรับราคาขายปลีก LPG ภาคขนส่ง 

ระดับ 2: จัดประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ระดับ 3: จัดทําข้อเสนอแนวทางการปรับราคาขายปลีก LPG ภาคขนส่ง และกําหนดแผน 

  มาตรการ รองรบัผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคขนส่ง 

ระดับ 4: นําเสนอ กบง. ให้ความเห็นชอบ 

ระดับ 5: ออกประกาศ กบง. เพือ่ให้มีผลในทางปฏิบัต ิ

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 1: วิเคราะห์ศักยภาพ ตน้ทุนการผลิต และรปูแบบการนําก๊าซไบโอมีเทนไปใช้ทดแทนก๊าซ 

  ธรรมชาตแิละกา๊ซปิโตรเลียมเหลว 

ระดับ 2: จัดทํารูปแบบและโครงสร้างในการรับซื้อก๊าซไบโอมีเทน เพื่อทดแทนการใช้ก๊าซ 

  ธรรมชาตแิละกา๊ซปิโตรเลียมเหลว 

ระดับ 3: จัดทําร่างแผนการส่งเสริมก๊าซไบโอมีเทน เพื่อทดแทนการใช้ก๊าซธรรมชาติและก๊าซ 

  ปิโตรเลียมเหลว 

ระดับ 4: จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงแผนฯ 

ระดับ 5: นําเสนอแผนฯ ต่อ กพช. และ ครม. ใหค้วามเห็นชอบ 
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                           สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน - 7 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ / 

ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ําหนกั 

(ร้อยละ) 

เป้าหมาย  

ป ี2557 

ข้อมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑ์การให้คะแนน  หมายเหตุ 

2554 2555 2556 1 2 3 4 5   

พลังงานที่

ยั่งยืนและเป็น

มิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

 

 

4.3 

พลังงาน

ทดแทนมากขึ้น 

ชุมชนมีการ

พึ่งพาตนเองใน

การพัฒนา

พลังงานเพื่อ

สนองความ

ต้องการตาม

ศักยภาพของ

พืน้ที่ 

5. การเป็นองค์กร

สมรรถนะสูงที่

ยึดมั่นในหลัก

ธรรมาภิบาล 

 

 

 

5.2 กระทรวง

พลังงานเป็น

ศูนย์กลาง

ข้อมูลและ

เครือข่ายองค์

ความรู้ด้าน

พลังงานของ

ประเทศที่ได้รับ

ความเชื่อถือ 

 

 

1.4 ระดับความสําเรจ็ของการจัดทํา

รายงานทิศทางการใช้พลงังานระยะ

ยาวของประเทศ (Thailand Energy 

Outlook)    

หน่วยวัด: ระดับความสําเร็จ   

 

 

 

 

 

 

 

15 3 - - - 1 2 3 4 5   

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 1: กําหนดสมมติฐานการพยากรณ์ ปรับปรุงข้อมูลและปัจจัยที่สําคัญของแบบจําลองตัง้แต ่

  อดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งประมวลผล (Run Model) 

ระดับ 2: วเิคราะหผ์ลพยากรณก์ารใชพ้ลังงานรายสาขา (Sector) และรายชนดิเชือ้เพลงิ (Fuel Type) 

ระดับ 3: จัดทํา (ร่าง) รายงานทศิทางการใชพ้ลังงานระยะยาวของประเทศ (Thailand Energy Outlook) 

ระดับ 4: จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปรับปรงุรายงานฯ 

ระดับ 5: เสนอ ปพน. ให้ความเหน็ชอบ และรายงาน รมว.พน. เพือ่ทราบ 
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                           สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน - 8 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ / 

ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ําหนกั 

(ร้อยละ) 

เป้าหมาย  

ป ี2557 

ข้อมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑ์การให้คะแนน  หมายเหตุ 

2554 2555 2556 1 2 3 4 5   

3. การกํากับดูแล

กิจการ

พลังงานและ

ราคาพลงังาน 

 

3.2 ประชาชน

เข้าถึงพลงังาน

ในราคาที่

เหมาะสมและ

เป็นธรรมต่อ

ทุกภาคส่วน

และสะท้อน

ต้นทุนที่แท้จรงิ 

1.5 

 

 

 

 

 

ระดับความสําเรจ็ของการจัดทําแผน

ยุทธศาสตร์กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง

ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2558-2562) 

หน่วยวัด: ระดับความสําเร็จ   

 

 

 

 

 

 

15 3 - - - 1 2 3 4 5   

•  การประเมินคุณภาพ         น้ําหนกัในการคาํนวณผลคะแนนร้อยละ 10   โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้าํหนัก เปา้หมาย และเกณฑ์การใหค้ะแนน ดังต่อไปนี ้

    2. คุณภาพการให้บริการประชาชน 

(Service Level Agreement : SLA) 

-           เกณฑ์การให้คะแนนเป็นไป

ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.

กําหนดให้ส่วนราชการ

ทั่วไปใช้ดําเนินการ 

มิติภายใน : (ร้อยละ 30) 

•  การประเมินประสิทธิภาพ    น้าํหนักในการคํานวณผลคะแนนร้อยละ 20   โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนกั เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้ 

    3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ   5           เกณฑ์การให้คะแนนเป็นไป

ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.

กําหนดให้ส่วนราชการ

ทั่วไปใช้ดําเนินการ 

    3.1 ร้อยละความสําเรจ็ของการเบกิ

จา่ยเงนิงบประมาณรายจา่ย  

หน่วยวัด: ร้อยละ 

(3) 91 - - - 87 89 91 93 95  

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 1: ศึกษา วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน และปัญหาอุปสรรคของกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง 

ระดับ 2: วเิคราะหค์วามเสีย่งและจดัทําแผนบรหิารความเสี่ยงตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิของ 

  กรมบัญชกีลาง 

ระดับ 3: จัดทํารา่งแผนยุทธศาสตรก์องทุนน้ํามันเชือ้เพลงิระยะ 5 ปี (พ.ศ.2558-2562) 

ระดับ 4: จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนยทุธศาสตร์ฯ และแผนบริหารความเสี่ยงจาก 

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ระดับ 5: นําเสนอแผนฯ ต่อ ปพน. และ กบง. ใหค้วามเห็นชอบ 
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                           สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน - 9 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ / 

ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ําหนกั 

(ร้อยละ) 

เป้าหมาย  

ป ี2557 

ข้อมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑ์การให้คะแนน  หมายเหตุ 

2554 2555 2556 1 2 3 4 5   

    3.2 ร้อยละความสําเร็จของการเบิก

จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

หน่วยวัด: ร้อยละ      

(2) 76 - - - 70 73 76 79 82  

    4. ระดับความสําเรจ็ของการ

ดําเนินงานตามมาตรการประหยัด

พลังงานของส่วนราชการ   

หน่วยวัด: ระดับความสําเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 3 - - - 1 2 3 4 5  เกณฑ์การให้คะแนนเป็นไป

ตามที่ สนพ. .กําหนดให้

ส่วนราชการทั่วไปใช้

ดําเนินการ 
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                           สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน - 10 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ / 

ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ําหนกั 

(ร้อยละ) 

เป้าหมาย  

ป ี2557 

ข้อมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑ์การให้คะแนน  หมายเหตุ 

2554 2555 2556 1 2 3 4 5   

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

    5. ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนา

ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ

ภาครัฐ  

หน่วยวัด: ระดับความสําเร็จ 

10 3 - - - 1 2 3 4 5  เกณฑ์การให้คะแนนเป็นไป

ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.

กําหนดให้ส่วนราชการ

ทั่วไปใช้ดําเนินการ 

•  การพัฒนาองค์การ             น้าํหนักในการคํานวณผลคะแนนร้อยละ 10   โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้าํหนัก เปา้หมาย และเกณฑ์การใหค้ะแนน ดังต่อไปนี้ 

    6. ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนา

สมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย ์

สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ) 

5           เกณฑ์การให้คะแนนเป็นไป

ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.

กําหนดให้ส่วนราชการ

ทั่วไปใช้ดําเนินการ 

เกณฑ์การให้คะแนน   (ด้านไฟฟ้า) 

ระดับที่ 1:  มีการติดตามและรายงานผลการดาํเนินการตามมาตรการประหยัดไฟฟ้า 

                - รอบ   6 เดือน (ตลุาคม 2556 – มีนาคม 2557)    

  - รอบ  12 เดือน (เมษายน 2557 – กันยายน 2557)  
ระดับที่ 2:  2.1  รายงานข้อมูลพื้นฐานสําหรบัการประเมินปริมาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐานและ 

                     ค่าดัชนีการใช้ไฟฟา้ประจําปีงบประมาณ 2557 ครบถ้วน 12 เดือน 

                2.2  รายงานข้อมูลปริมาณการใชไ้ฟฟ้าที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต-์ชั่วโมง) 

                      ประจําปีงบประมาณ 255 7 ครบถ้วน 12 เดือน  

ระดับที่ 3:  ผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟา้อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

ระดับที่ 4:  ผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟา้อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199  

ระดับที่ 5:  ผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟา้อยู่ในช่วง -0.000 ถึง -0.090  

 

เกณฑ์การให้คะแนน   (ด้านน้ํามัน) 

ระดับที่ 1:  มีการติดตามและรายงานผลการดาํเนินการตามมาตรการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง 

                - รอบ   6 เดือน (ตลุาคม 2556 – มีนาคม 2557)    

  - รอบ  12 เดือน (เมษายน 2557 – กันยายน 2557)  
ระดับที่ 2:  2.1  รายงานข้อมูลพื้นฐานสําหรบัการประเมินปริมาณการใชน้้ํามันเช้ือเพลิง 

                      มาตรฐานและค่าดชันีการใช้น้าํมันเชือ้เพลิง ประจําปีงบประมาณ 2557  

                      ครบถ้วน 12 เดือน  

                2.2  รายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ํามันเชือ้เพลิงที่ใช้จริง (ลติร) ประจําป ี

                       งบประมาณ 255 7 ครบถ้วน 12 เดือน 

ระดับที่ 3:  ผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้น้ํามันเชือ้เพลงิ  อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

ระดับที่ 4:  ผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้น้ํามันเชือ้เพลงิ  อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199  

ระดับที่ 5:  ผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้น้ํามันเชือ้เพลงิ  อยู่ในช่วง -0.000 ถึง -0.090  
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                           สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน - 11 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ / 

ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ําหนกั 

(ร้อยละ) 

เป้าหมาย  

ป ี2557 

ข้อมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑ์การให้คะแนน  หมายเหตุ 

2554 2555 2556 1 2 3 4 5   

    6.1 ระดับความสําเรจ็ของการจัดทํา

รายงานลักษณะสําคัญขององค์การ  

หน่วยวัด: ระดับความสําเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 3   5 1 - 3 - 5   

    6.2 ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนา

องค์การ  

หน่วยวัด: ระดับความสําเร็จ 

(4) 3 - - - 1 2 3 4 5   

    7. ระดับความสําเรจ็ของการสรา้ง

ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  

5           เกณฑ์การให้คะแนนเป็นไป

ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.

กําหนดให้ส่วนราชการ

ทั่วไปใช้ดําเนินการ 

    7.1 ผลการสํารวจความโปรง่ใสในการ

ปฏิบัติราชการ  

หน่วยวัด: ร้อยละ 

(5) 75 - - - 65 70 75 80 85  

    
 

น้ําหนกัรวม 100            

เกณฑ์การให้คะแนน   

ระดับ 1: จัดสง่รายงานลักษณะสาํคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR  ภายหลงั 

            ระยะเวลาการรายงาน รอบ 6 เดือน 

ระดับ 2:  - 

ระดับ 3: จัดส่งรายงานลักษณะสาํคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR  ภายใน 

            ระยะเวลาการรายงาน รอบ 6 เดือน 

ระดับ 4:  - 

ระดับ 5: จัดสง่รายงานลักษณะสาํคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายใน 

             ระยะเวลาการรายงาน รอบ 6 เดือน และรายงานมีความครบถ้วนและ 

             ทันสมยั 
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