รายงานการประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติงาน
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้มีการคุ้มครองผู้บริโภค ลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากวิกฤตการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้นเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาพลังงาน
ภายในประเทศ และเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวการณ์ขาดแคลนพลังงาน ตลอดจนการเสริมสร้างภู มิคุ้มกันทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต
ดังนั้น รัฐบาลจึงได้จัดตั้งสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) หรือ สบพน. ขึ้นใน
เดือนมีนาคม 2546 ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ที่ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
บริหารกองทุนพลังงาน ( องค์การมหาชน ) พ.ศ. 2546 โดยมาตรา 6 ของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้กาหนด
วัตถุประสงค์ของสถาบัน คือ จัดหาเงินให้กองทุนน้ามันเชื้อเพลิงนาไปชดเชยราคาน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อรักษาระดับ
ราคาขายปลีกน้ามันเชื้อเพลิงภายในประเทศไม่ให้สูงเกินกว่าระดับที่คณะรัฐมนตรีกาหนด และดาเนินการใด ๆ
ตามนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนพลังงาน
1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหาร
กองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 โดยกาหนดวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อ
1) จัดหาเงินให้กองทุนน้ามันเชื้อเพลิงนาไปชดเชยราคาน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อรักษาระดับราคา
ขายปลีกน้ามันในประเทศไม่ให้สูงเกินกว่าระดับที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
2) ดาเนินการใด ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนพลังงาน
1.3 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
1.4 ผู้อานวยการ : นายชายน้อย เผื่อนโกสุม (1 ต.ค. 57 – 28 ก.พ. 58)
กรรมการสถาบันบริห ารกองทุนพลังงานปฏิบัติห น้าที่แทนผู้อานวยการสถาบัน
บริหารกองทุนพลังงาน
นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ (1 มี.ค. 58 – เป็นต้นไป)
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1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ (1 ต.ค. 57-30 ก.ย. 58)
คณะกรรมการ
1. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม (ลาออกเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558)
2. ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
3. ผู้อานวยการสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
4. ผู้แทนอัยการสูงสุด
5. อธิบดีกรมบัญชีกลาง
6. นายสมบัติ ศานติจารี
7. นายนครินทร์ วีระเมธีกุล
8. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
9. นายเจน นาชัยศิริ
10. ผู้อานวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

1.6

โครงสร้างและอัตรากาลัง (1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58)

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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อัตรากาลัง 16 คน
ส านั ก ตรวจสอบภายใน 3 อั ต รา ส านั ก บริ ห ารการเงิ น และบั ญ ชี ก องทุ น 8 อั ต รา ส านั ก วิ จั ย และ
ยุทธศาสตร์ 2 อัตรา สานักบริหารกลาง 3 อัตรา
1.7 เงินงบประมาณที่ได้รับ (เงินอุดหนุน) 18.2275 ล้านบาท
1.8 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
เป็นองค์การบริหารจัดการกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพด้วยการดาเนินงานอย่างเป็น
ระบบ โปร่งใส เป็นที่ยอมรับเชื่อถือของหน่วยงาน สถาบันการเงิน และสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้
อย่างต่อเนื่อง
พันธกิจ
1) บริ ห ารจั ดการเงิน กองทุนน้ามันเชื้อเพลิ งให้ มีส ภาพคล่ องเพียงพอ ในการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง และสามารถบริหารเงินสดให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุด
2) ดาเนินการรับเงินและจ่ายเงินจากกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว พร้อมจัดทา
รายงานการเงิน ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป
3) ศึกษา วิเคราะห์ และติ ดตามความเคลื่ อนไหวด้านราคาพลั งงาน ตลาดเงิน ตลาดทุน และ
นโยบายที่เกี่ยวกับราคาพลังงานของรัฐบาล เพื่อประเมินสถานการณ์ (SCENARIOS) และจัดทาแผนบริหารสภาพ
คล่องล่วงหน้า
4) สนับสนุนคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน โดยการจัดทารายงานสถานะการเงินของ
กองทุนน้ามันเชื้อเพลิง วิเคราะห์ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนอัตราชดเชยและอัตราการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ามัน
เชื้อเพลิง
ประเด็นกลยุทธ์
1) จัดทาแผนและบริหารจัดการสภาพคล่องกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิผล
2) พัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพ

2. สรุปผลในภาพรวม
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ได้ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ในการจัดหาเงินให้
กองทุ น น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง น าไปชดเชยราคาน้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง เพื่ อ รั ก ษาระดั บ ราคาขายปลี ก น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง
ภายในประเทศไม่ให้สูงเกินกว่าระดับที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
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ผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
หรือ สบพน. ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ในภาพรวม ได้คะแนน 4.1214 ซึ่งอยู่ในระดับดี โดยผลการ
ปฏิบัติงานในมิติที่ 4 ด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ ได้คะแนนสูงสุดที่ 4.8667 รองลงมาได้แก่
มิติที่ 3 ด้านประสิ ทธิภ าพของการปฏิบั ติงาน และมิติ ที่ 1 ด้านประสิ ทธิผ ลของการปฏิบัติงาน ซึ่งได้คะแนน
4.3126 และ 4.0383 ตามลาดับ และมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ได้คะแนนที่ 3.2000
สาหรับผลการปฏิบัติงาน สบพน. ได้ดาเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ สบพน. ใน
การจัดหาเงินให้กองทุนน้ามันเชื้อเพลิงนาไปชดเชยราคาน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกน้ามัน
เชื้อเพลิงภายในประเทศไม่ให้สูงเกินกว่าระดับที่คณะรัฐมนตรีกาหนด ซึ่ง สบพน. สามารถรักษาสภาพคล่องของ
กองทุน ฯ ในการจ่ ายเงิน ชดเชยได้เป็ น อย่ างดี สบพน. ได้ติดตามสถานการณ์ด้ านราคาน้ามันและราคา LPG
สามารถบริหารสภาพคล่องให้มีเงินคงเหลือ (รวมวงเงินกู้) ให้เพียงพอต่อการบริหาร ภายใน 6 เดือน การจ่ายเงิน
ให้หน่วยเบิก นับแต่วันที่ได้รับเอกสารในการจ่ายชดเชยตามประกาศ กบง. รวมถึงการจ่ายเงินให้หน่วยเบิก นับแต่
วันที่ได้รับเอกสารในการจ่ายชดเชยก๊าซ LPG นาเข้าจากต่างประเทศดีกว่าเป้าหมาย สบพน.มีเผยแพร่ข้อมูล
ประมาณการฐานะกองทุนฯให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด ในปีงบประมาณ 2558 สบพน. ไม่ได้มีการกู้เงินและ
อัตราผลตอบแทนเงินฝากของกองทุนฯสูงกว่าค่าเป้าหมายเล็กน้อย
2.1 ตารางสรุปผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันบริหาร
กองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ผลประเมินแยกตำมมิติ

น้ำหนัก

ผลคะแนน

ระดับคะแนน
5.0000

ประสิทธิผลของกำร
มิติที่ 1
ปฏิบัติงำน

60%

4.0383

มิติที่ 2 คุณภำพกำรให้บริกำร

10%

3.2000

7%

4.3126

2.0000

17.25%

4.8667

1.0000

94.25%

4.1214

ประสิทธิภำพของ
มิติที่ 3
กำรปฏิบัติงำน
กำรก้ำกับดูแลกิจกำร
มิติที่ 4
และกำรพัฒนำองค์กำร
รวมทุกมิติ

4.0000
3.0000

มิติที่

มิติที่

มิติที่

มิติที่

รวมทุกมิติ

5

2.2 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินรายปีของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2558
คะแนน พ.ศ.
2548

มิติที่ 1
4.4951

มิติที่ 2
3.9286

มิติที่ 3
5.0000

มิติที่ 4
3.9547

รวม
4.4362

2549

4.2639

5.0000

5.0000

3.9000

4.3943

2550

4.8411

5.0000

4.0000

4.3000

4.5516

2551

5.0000

5.0000

3.7500

3.8825

4.5265

2552

5.0000

4.5967

3.0000

4.2091

4.5169

2553

5.0000

4.8740

5.0000

2.6877

4.3067

2554
2555
2556
2557
2558

4.2453
4.6000
4.4333
4.8000
4.0383

4.2560
4.7200
4.7400
4.8000
3.2000

5.0000
4.6073
3.8093
4.9100
4.3126

2.5934
4.2950
4.8167
4.3622
4.8667

4.0248
4.5418
4.4279
4.7745
4.1214

5
4
3
2
1

0
2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

6

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ตำรำงสรุปคะแนนของผลกำรประเมินกำรปฏิบตั งิ ำนตำมค้ำรับรองกำรปฏิบตั งิ ำน
สถำบันบริหำรกองทุนพลังงำน (องค์กำรมหำชน)
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
นำ้ หนัก
เกณฑ์วัดกำรด้ำเนินงำน

หน่วยวัด

(ร้อย
ละ)
60

มิตท
ิ ี่ 1 มิตดิ ำ้ นประสิทธิผลของกำรปฏิบัตงิ ำน

เกณฑ์กำรให้คะแนน
1

2

3

4

ผลกำรด้ำเนินงำน
5

ผลกำร
ด้ำเนินงำน

คะแนนที่ได้

คะแนน
ถ่วงนำ้ หนัก

4.0383

1.1 ระดับความสาเร็จในการวิเคราะห์และ

4.5000

ประเมินสถานการณ์ด้านราคานามันและ
ราคา LPG ในตลาดโลก และภาวะทาง
เศรษฐกิจ
1.1.1 ระดับตวามสาเร็จในการวเคราะห์และ

ระดับ

10

1

2

3

4

5

4.5

4.5000

0.4775

ระดับ

10

1

2

3

4

5

4.5

4.5000

0.4775

ร้อยละ

20

0

25

50

75

100

100

5.0000

1.0610

กว่า 6 เดือน
1.3 อัตราผลตอบแทนเงินฝากประจาถัวเฉลี่ย

ร้อยละ

10

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

0.65

1.5000

0.1592

1.4 อัตราดอกเบียเงินกู้เฉลี่ย *

ร้อยละ

0

0.60

0.55

0.50

0.45

0.40

ไม่มีการกู้

ประเมินสถานการณ์และพยากรณ์ราคา
นามันดิบดูไบล่วงหน้ารายงานต่อ
คณะกรรมการ
1.1.2 ระดั
บความสาเร็สบพน.
จในการวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์และพยากรณ์ราคา LPG
ล่วงหน้า รายงานต่อคณะกรรมการ สบพน.
เป็นรายไตรมาส
1.2 ร้อยละความสาเร็จในการบริหารสภาพ
คล่องของกองทุนนามันเชือเพลิง ได้ไม่นอ้ ย

0.0000

1.5 ระยะเวลาเฉลี่ย ในการจ่ายเงินให้หน่วยเบิก
1.5.1 ระยะเวลาเฉลี่ย ในการจ่ายเงินให้หน่วยเบิก

0.0000
วันทาการ

5

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.94

4.1200

0.2186

วันทาการ

5

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

4.33

3.3400

0.1772

1

2

3

4

5

3.2

นับแต่วันที่ได้รบ
ั เอกสารในการจ่ายชดเชย
ตามประกาศ กบง.
1.5.2 ระยะเวลาเฉลี่ย ในการจ่ายเงินให้หน่วยเบิก
นับแต่วันที่ได้รบ
ั เอกสารในการจ่ายชดเชย
ก๊าซ LPG นาเข้าจากต่างประเทศ
มิตท
ิ ี่ 2 มิตดิ ำ้ นคุณภำพกำรให้บริกำร
2.1 ระดับความสาเร็จของการสารวจความพึง

10
ระดับ

10

3.2000
3.2000

0.3395

พอใจและพัฒนาการให้บริการ
มิตท
ิ ี่ 3 มิตดิ ำ้ นประสิทธิภำพของกำรปฏิบัตงิ ำน
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4.3126

3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน

ร้อยละ

3

80

85

90

95

100

91.98

3.3960

0.1081

3.2 ร้อยละของการตอบชีแจงข้อมูลต่อ

ร้อยละ

4

80

85

90

95

100

100

5.0000

0.2122

หน่วยงานภายนอกทันตามกาหนดเวลา
มิตท
ิ ี่ 4 มิตดิ ำ้ นกำรก้ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำองค์กำร 17.25

4.8667

4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ**

ระดับ

4.25

1

2

3

4

5

4.46

4.4588

0.2011

4.2 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการ

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2653

5.0000

0.4244

ค่ำคะแนนที่ได้

4.1214

ดาเนินงานของหน่วยงาน

(ร้อยละ
83.99)

4.3 ระดับความสาเร็จของการประเมินผลการ

ระดับ

8

1

3

5

5

ดาเนินงานตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายจัดตัง
นำ้ หนักรวม 94.25
หมำยเหตุ
* ตัวชีวัด 1.4 อัตราดอกเบียเงินกู้เฉลี่ย ในช่วง 6 เดือน ไม่มีการกู้ จึงนานาหนักไปรวมกับ ตัวชีวัดที่ 1.3
** ตัวชีวัด 4.1 ลดนาหนักการประเมินเนือ่ งจากในปี 2558 การลาออกของประธานกรรมการ
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3. ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อยละ 60) ค่าคะแนนที่ได้ 4.0383
สบพน. มีการกาหนดตัวชี้วัดที่เป็นผลการดาเนินงานทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับพันธกิจ
และยุทธศาสตร์ของ สบพน. ซึ่งมีผลการดาเนินงานโดยสรุป ดังนี้
สบพน. มีการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และพยากรณ์ราคาน้ามันดิบดูไบล่วงหน้า และรายงานต่อ
คณะกรรมการ สบพน. อย่างน้อย 5 ครั้ง ทั้งนี้การรายงานขาดการประมาณฐานะกองทุนเป็นการประมาณการ
สถานะทางการเงินล่วงหน้าของกองทุน 6 เดือนโดยใช้ข้อมูลราคาน้ามันที่วิเคราะห์ได้ เทียบเท่าค่าคะแนน 4.5000
สาหรับการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และพยากรณ์ราคา LPG ล่วงหน้า รายงานต่อคณะกรรมการ
สบพน. นั้นมีการรายงานต่อคณะกรรมการ สบพน. อย่างน้อย 5 ครั้ง แต่ขาดการประมาณฐานะกองทุนเป็นการ
ประมาณการสถานะทางการเงินล่วงหน้าของกองทุน 6 เดือนโดยใช้ข้อมูลราคา LPG ล่วงหน้าที่วิเคราะห์ได้
ซึ่งเทียบเท่าค่าคะแนน 4.5000
ในด้านการบริหารสภาพคล่องของกองทุนน้ามันเชื้อเพลิง สบพน. สามารถบริหารสภาพคล่องให้มีเงิน
คงเหลือ (รวมวงเงินกู้) เพียงพอต่อการบริหาร ภายใน 6 เดือน โดย สบพน. มีความสาเร็จในการบริหารสภาพ
คล่องของกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงได้ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ได้ร้อยละ 100 ค่าคะแนน 5.0000
สบพน. มีการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และพยากรณ์ราคาน้ามันดิบดูไบล่วงหน้า รายงานต่อ
คณะกรรมการ สบพน. เป็นรายเดือน โดยการพยากรณ์มีความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 16.08 เทียบเท่าค่าคะแนน
5.0000 สาหรับการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และพยากรณ์ราคา LPG ล่วงหน้า รายงานต่อคณะกรรมการ
สบพน. เป็นรายเดือนการพยากรณ์มีความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 16.32 ซึง่ เทียบเท่าค่าคะแนน 5.0000
ด้านการจัดหาเงินมาให้กองทุนน้ามันเชื้อเพลิงนาไปชดเชยราคาน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อรักษาระดับราคา
ขายปลีกน้ามันเชื้อเพลิง ภายในประเทศไม่ให้สูงกว่าระดับที่คณะรัฐมนตรีกาหนด สบพน. ได้จัดหาเงินได้ตามความ
ต้องการของกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงเป็นไปอย่างเพียงพอต่อการชดเชย ซึ่งช่วยให้กองทุนมีสภาพคล่องและขีด
ความสามารถในการรองรั บ ภาระที่ เ กิ ด ขึ้ น ตลอดปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 เนื่ อ งจากกองทุ น พลั ง งานใน
ปีงบประมาณ 2558 มีสภาพคล่องที่เพียงพอทาให้ สบพน. ไม่ตอ้ งกู้ยืมเงินเพื่อเป็นเงินทุนของกองทุน
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย (ที่ค่าระดับ 3)

ผลการดาเนินงาน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากความสามารถ

เท่ากับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้น

ยกเลิกตัวชี้วัดเนื่องจากไม่มีการ

ตลาดกรุงเทพ (BIBOR)+0.50%

กู้ยืม

ในการจัดหาเงินกู้ของกองทุน

สาหรับการบริหารจัดการสภาพคล่องของกองทุนน้ามันซึ่งพิจารณาอัตราผลตอบแทนจากการบริหาร
เงินฝากของกองทุน พบว่า อัตราผลตอบแทนการบริหารเงิน งวด 12 เดือน ปีงบประมาณ 2558 สูงกว่าอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยของประเภทต่างๆที่กองทุนฝากอยู่ ณ ปีงบประมาณ 2557 เท่ากับ 65 basis points ผลการ
ดาเนินงานต่ากว่าค่าเป้าหมายเล็กน้อยเทียบเท่าค่าคะแนน 1.8000 เนื่องจาก คณะกรรมการสถาบันบริหาร
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กองทุนพลังงานในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ได้มอบนโยบายฝากเงินให้ฝากเงินกับ
สถาบันการเงินของรัฐเพื่อลดความเสี่ยงด้านความไม่มั่นคงของสถาบันการเงิน ทาให้ สบพน. ต้องบริหารเงินตาม
นโยบายที่ได้รับมอบหมาย
ตัวชี้วัด
อัตราผลตอบแทนเงิน
ฝากของกองทุนฯ

เป้าหมาย (ที่ค่าระดับ 3)
เท่ากับอัตราผลตอบแทนเงินฝาก
เป้าหมายเฉลี่ยจากธนาคารที่องค์การฯ
ทาธุรกรรมด้วยในปี 2557+0.80%

ผลการดาเนินงาน
เท่ากับอัตราผลตอบแทนเงินฝาก
เป้าหมายเฉลี่ยจากธนาคารที่องค์การฯ
ทาธุรกรรมด้วยในปี 2557+0.88%

สบพน. สามารถจ่ายเงินให้กับผู้เบิกเงินกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงโดยใช้ระยะเวลาจ่ายเงินชดเชยเป็น
เวลา 3.83 วันใกล้เคียงกับผลงานปีงบประมาณ 2557 ซึ่งใช้เวลาดาเนินการ 3.94 วัน เทียบเท่าค่าคะแนน 4.1200
และจ่ายเงินให้หน่วยเบิกนับแต่วันที่ได้รับเอกสารในการจ่ายชดเชยก๊าซ LPG นาเข้าจากต่างประเทศเป็นเวลา
4.33 วันใกล้เคียงกับผลงานปีงบประมาณ 2557 ซึ่งใช้เวลาดาเนินการ 4.22 วัน เทียบเท่าค่าคะแนน 3.3400 โดย
การเบิกจ่ายเงินจะพิจารณาสภาพคล่องทางการเงินของกองทุนน้ามันฯ ซึ่งจะไม่จ่ายหนี้ได้ในทันทีที่ได้รับเอกสาร
เบิกเงิน เนื่องจาก สบพน. จะรอระยะเวลาสะสมเงินให้มีจานวนเพียงพอสาหรับชาระหนี้ สบพน. สามารถจ่ายเงิน
ให้หน่วยเบิกเงินนับแต่วันที่ได้รับเอกสาร ได้ดีกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นผลจากการประสานงานกับหน่วย
เบิกเงินอย่างใกล้ชิดเพื่อจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายให้สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งวางแผนทางการ
เงินให้สอดคล้องกับการเบิกจ่าย ซึ่ง สบพน. มีค่าคะแนนและผลการดาเนินงานในการจ่ายเงินให้หน่วยเบิกเงิน ดังนี้
ระยะเวลาเฉลี่ยในการจ่ายเงินให้หน่วยเบิก นับแต่วันที่ได้รับ
เอกสาร
การจ่ายเงินให้หน่วยเบิกนับแต่วันที่ได้รับเอกสารในการจ่ายชดเชย
ตามประกาศ กบง.
กรณีการจ่ายชดเชยก๊าซแอลพีจีนาเข้าจากต่างประเทศ(ยกเว้นการ
นาเข้า LPG ปี 2551)

เป้าหมาย
(ที่ค่าระดับ 3)
7 วันทาการ

ผลการดาเนินงาน

7 วันทาการ

4.33 วันทาการ

3.94 วันทาการ

3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้าหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 3.2000
สบพน. ได้ปรับปรุงการให้บริการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ประจาปีงบประมาณ 2557 โดย สบพน. ได้ปรับปรุงแนวทางการดาเนินการเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถ
ดาเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว โดยสบพน. เพิ่มช่อง
ทางการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ทาให้เกิดความสะดวกมากขึ้น สบพน.
ได้กาหนดขั้นตอนการจ่ายเงินเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินสนับสนุนได้ทันตามระยะเวลาที่กาหนด โดยมีการเผยแพร่
ข้อมูลในเว็บไซต์เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าใจมากขึ้น และมีการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
เทียบเท่าค่าคะแนน 3.2000
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สาหรับผลการสารวจความพึงพอใจในปี 2558 หน่วยงานภายนอกดาเนินการสารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการในงานบริการด้านต่างๆ โดยสารวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ จานวน 14 คน ได้แบบสอบถาม
กลับมา จานวน 10 ชุด คิดเป็นร้อยละ 71.43 ผลการสารวจพบว่า ความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับร้อยละ 81
เทียบเท่าค่าคะแนน 3.2000 จาแนกความพึงพอใจในด้านต่างๆ ผู้รับบริการรู้สึกพึงพอใจมากที่สุดในทุกด้าน
ภาพรวมการให้บริการ ร้อยละ 82.00 ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ร้อยละ 81.60 ด้านขั้นตอนและกระบวนการ
ให้บริการ ร้อยละ 81.20 และด้านสิ่งอานวยความสะดวก ร้อยละ 80.80
จากผลสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ พบว่า สบพน. ควรพิจารณาจัดทาเอกสารหรือคู่มือ
ขั้นตอน ประกอบการรับบริการด้านการเงินให้มีความชัดเจน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการประสานงาน และลด
ความผิดพลาดให้กับผู้รับบริการ ควรกาหนดงานบริการที่ต้องการทาการประเมินผลให้ชัดเจน และควรกาหนด
กลุ่ มเป้ าหมายของผู้รั บ บริ การให้ ส อดคล้องกับงานบริการนั้นๆ ควรประเมินผลลั พธ์ของการดาเนินงาน โดย
ประเมินการรับรู้หรือความพีงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามภารกิจหลัก ในมุมมองของสังคมและประชาชนต่อ
ประโยชน์จากการดาเนินงานของ สบพน.
3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อยละ 7) ค่าคะแนนที่ได้ 4.3126
สาหรับร้อยละการเบิกจ่ายการใช้เงิน สบพน. มีจานวนเงินค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นจานวนเงิน 21,008,800 บาท เทียบกับจานวนเงินค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้
จ่ ายเงิน ที่ได้รั บ อนุ มัติ เป็ น จ านวนเงิน 18,932,351.11 บาท และประหยั ดงบประมาณได้ เป็นจานวนเงิ น
392,242.82 บาท เทียบเป็นร้อยละ 91.98 เทียบเท่าค่าคะแนน 3.3960
สาหรับการการดาเนินการตอบชี้แจงข้อมูลต่อหน่วยงานภายนอกทันตามกาหนดเวลา สบพน. ได้
สามารถดาเนินการตามเป้าหมายที่ได้กาหนด เทียบเท่าค่าคะแนน 5.0000
3.4 มิติที่ 4 ด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (น้าหนักร้อยละ 17.25) ค่าคะแนน
ที่ได้ 4.8667
ด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ
การประเมินระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การเป็นองค์ประกอบ
ที่สาคัญอย่างมากของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ผลการ
ประเมินจะแสดงให้เห็นว่าองค์การสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ได้รับการวางรากฐานให้มีศักยภาพในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อการ
บรรลุเป้าหมายระยะสั้นเท่านั้น
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การประเมินในที่นี้ให้ความสาคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกากับดูแล
ตนเองที่ดี โดยพิจ ารณาจากกระบวนการส่ งเสริมให้ มีการกากับดูแลที่ดี และการสนับสนุนให้ คณะกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล
ผลการประเมินตัวชี้วัดนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการปรับลดน้าหนักการประเมินเนื่องจาก
ในปี 2558 ไม่ได้จัดการประชุมเนื่องไม่มีประธานกรรมการ ค่าคะแนน 4.4588 ต่ากว่าผลการประเมินปีที่แล้ว
(ปี พ.ศ. 2557 สบพน. มีผลการประเมิน = 4.5529 คะแนน)
จาแนกตามประเด็นการประเมินผลย่อย ได้ดังนี้
ประเด็นการประเมินผล
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2

บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติงานประจาปีภายในเวลาที่กาหนด
บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงาน
ขององค์การมหาชนรายไตรมาส
การรายงานผลการดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแล
องค์การมหาชน
การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศสาคัญทั้งการเงินและไม่ใช่
การเงิน ในรายงานประจาปี หรือ website
การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
การส่งเสริมความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการ

น้าหนัก
ผลการประเมิน
(แปลงเป็น 100) (คะแนนเต็ม = 5)
70
20

4.6000

17.5

ยกเลิกตัวชี้วัด

5

5.0000

10

ยกเลิกตัวชี้วัด

17.5

4.1429

30
20
10

ยกเลิกตัวชี้วัด
ยกเลิกตัวชี้วัด
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ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ =

4.4588 คะแนน

กำหนดให้ มีแผน ทิศทำง
กลยุทธ์ นโยบำย และเป้ำหมำย
5.0000
4.0000
3.0000
2.0000
1.0000
0.0000

เปิ ดเผยข้ อมูลและควำมโปร่งใส

ดูแลติดตำมผลกำรดำเนินงำน
ทังระยะสั
้
นและระยะยำว
้

1) มีการทบทวน แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2558 ให้คณะกรรมการ
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557
2) สบพน. ได้รายงานที่นาเสนอรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนต้องกล่าวถึง
ผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา
3) สบพน. มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สาคัญ ได้แก่ ข้อมูลงบการเงิน การเปิดเผยประวัติ
ของคณะกรรมการ การเปิดเผยการเข้าประชุมของคณะกรรมการ การเปิดเผยโครงสร้างคณะกรรมการและอนุกรรมการ
และการเปิดเผย พันธกิจ แผนปฏิบัติงานและกลยุทธ์ แต่ทั้งนี้ข้อมูลบางส่วนไม่ได้มีการปรับปรุงให้ทันกาล
การประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สบพน. ได้ถูกประเมินตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ความโปร่งใส (Transparency) ความรับผิดชอบ
(Accountability) การทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption) วัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) และคุณธรรมใน
การทางาน (Work Integrity) ผลการประเมินหน่วยงานมีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานสูง
มาก คิดเป็นร้อยละ 83.99 คิดเป็นค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 ตามคารับรองการปฏิบัติงาน
สาหรับการประเมินผลการดาเนินงานตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายจั ดตั้ง สามารถดาเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดหาแหล่งเงินทุน วงเงินกู้เพื่อใช้ในการดาเนินงานของกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงอย่าง
ต่อเนื่ อง และอยู่ ระหว่างจั ดทาแผนการปรับปรุงและพัฒนาหน่ว ยงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป
เทียบเท่าค่าคะแนน 5.0000
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ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานหน่วยงาน
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานสูง มาก ซึ่งผลการประเมินอยู่ที่ 83.99
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบ
ดัชนีที่ 1 ความโปร่งใส (Transparency)
ดัชนีที่ 2 ความพร้อมรับผิด (Accountability)
ดัชนีที่ 3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free)
ดัชนีที่ 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)
ดัชนีที่ 5 คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity)
คะแนน ITA

ผลการประเมิน
87.22
85.29
100
76.39
65.19
83.99

4. จุดเด่น / พัฒนาการที่ดี ขององค์การมหาชน
1) สบพน. สามารถจัดหาเงินให้กองทุนน้ามันเชื้อเพลิงนาไปชดเชยราคาน้ามันเชื้อเพลิง ได้ตาม
ความต้องการอย่างต่อเนื่อง และเพียงพอกับความต้องการ
2) สบพน. มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการสามารถจัดหาเงินให้กองทุนน้ามันเชื้อเพลิงนาไป
ชดเชยราคาน้ามันเชื้อเพลิง โดยดาเนินการจ่ายเงินให้หน่วยเบิกนับแต่วันที่ได้รับเอกสารในการจ่ายเงินชดเชยตาม
ประกาศ กบง. และระยะเวลาเฉลี่ยในการจ่ายเงินให้หน่วยเบิกนับแต่วันที่ได้รับเอกสารในการจ่ายเงินชดเชยก๊าซ
แอลพีจีที่นาเข้าจากต่างประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด และการดาเนินการได้พิจารณาส่วนต่างของอัตรา
ดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักที่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอย่างเหมาะสม

5. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) สบพน. ควรมีการประมาณฐานะกองทุนเป็นการประมาณการสถานะทางการเงินล่วงหน้าของ
กองทุน 6 เดือนโดยใช้ข้อมูลราคาน้ามันและราคา LPG ล่วงหน้าที่วิเคราะห์ได้ สบพน.ควรพิจารณาเปิดช่องทางให้
ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
2) ข้อมูลที่สาคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชนควรปรับปรุงให้ทันสมัย
3) สบพน. ควรพิจารณาพัฒนาระบบบริหารจัดการที่สาคัญ ซึ่งต้องมีการวางระบบให้ชัดเจน ทั้ง
ในส่วนของการจัดการระบบสารสนเทศ และ การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการกาหนดแผนงานอย่างชัดเจน
และมีการติดตามการดาเนินงานตามแผนการโดยผู้บริหารมีการกากับติดตามอย่างสม่าเสมอ
.....................................

