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ป ี55 ป ี56 ป ี57  (ร้อยละ)

มติภิายนอก
การประเมินประสิทธิผล

1
ตวัชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยทุธศาสตร์ของประเทศ/แผน
ยทุธศาสตร์กระทรวง/ตวัชี้วัดระหว่างกระทรวงทีม่ีเปา้หมายร่วมกัน
(Joint KPIs) และตวัชี้วัดภารกิจหลักของกรม

1.1 อัตราการเตบิโตของดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมเปา้หมาย

 − อุตสาหกรรมยานยนต์ 13.89 
(403.91)

40.33 
(566.83)

− 2.50 −20.83 1.74 -27.13 1.00 -26.16 1.00

 − อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟา้และส่วนประกอบ −8.32 
(210.88)

10.46 
(232.94)

− 2.50 −6.43 1.00 -5.44 1.00 -4.25 1.00

 − อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งหม่ −15.99 
(106.77)

−6.07 
(100.29)

− 2.50 −0.25 2.00 2.39 3.18 0.22 1.00

 − อุตสาหกรรมอาหาร 4.58 
(156.95)

−0.99 
(155.39)

− 2.50 1.84 2.00 -6.67 1.00 -4.67 1.00

1.2 ร้อยละของจ านวนนโยบาย/มาตรการ/ขอ้เสนอแนะ          ทาง
วิชาการทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชน์

− − 90.00 20.00 60 เร่ือง 1.00
102 
เร่ือง

5.00
151 
เร่ือง

5.00

1.3 ระดบัความส าเร็จของการพัฒนาระบบเตอืนภยั ภาคอุตสาหกรรม − − 5.00 20.00 ระดับ 2 1.00 ระดับ 3 3.00 ระดับ 5 5.00

1.4 ระดบัความส าเร็จของการจัดท าและเผยแพร่องค์ความรู้     ดา้น
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมตอ่สาธารณะ

− 5.00 5.00 20.00 ระดับ 1 1.00 ระดับ 1 1.00 ระดับ 5 5.00

มติภิายใน

การประเมินประสิทธิภาพ

3 การเบกิจา่ยงบประมาณ

3.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบกิจา่ยเงินงบประมาณรายจา่ยลงทนุ 100.00 100.00 76.00 2.50 0.00 1.00 0.93 1.00 99.49 5.00

3.2 ร้อยละความส าเร็จของการเบกิจา่ยเงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวม 92.01 85.50 91.00 2.50 17.53 1.00 45.28 1.00 74.93 1.00

4 การประหยัดพลังงาน

4.1 ด้านไฟฟา้ − − − 2.50 ระดับ 1 1.00 ระดับ 5 5.00 5.00 5.00

4.2 ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง − − − 2.50 ระดับ 1 1.00 ระดับ 5 5.00 5.00 5.00

5 การประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ − − 3.00 10.00 n/a 1.00 ระดับ 1 1.00 5.00 5.00

การพัฒนาองค์กร

6 การพฒันาสมรรถนะองค์การ

6.1 ระดับความส าเร็จของการจดัท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 5.00 5.00 5.00 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

6.2 ระดับความส าเร็จของการพฒันาองค์การ − − − 4.00 ระดับ 3 3.00 ระดับ 3 3.20 ระดับ 3 3.20

7 การสร้างความโปร่งใสในการปฏบิติัราชการ

7.1 ระดับความส าเร็จในการจดัท าแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏบิติั
ราชการ

− − − 1.50 ระดับ 1 1.00 ระดับ 5 5.00 ระดับ 5 5.00

7.2 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสใน
การปฏบิติัราชการ

− − − 1.50 ระดับ 1 1.00 ระดับ 1 1.00 ระดับ 3 5.00

7.3 ผลการส ารวจความโปร่งใสในการปฏบิติัราชการ − − − 2.00 n/a 1.00 n/a 1.00 n/a 1.00

รวม 100.00

คะแนนเตม็ 5 1.62 2.64 4.32

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง   = NA      = 1.00-1.49   = 1.50-2.49 = 2.50-3.49     = 3.50-4.49    = 4.50-5.00

1.615384615

ที่

รายงานการประเมนิผลตนเองของ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (SAR Card)

ขอ้มูลพืน้ฐาน เปา้หมาย  น้ าหนัก
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

คะแนนประเมินตนเองผลงานผลงาน
คะแนน

ประเมินตนเอง
ผลงาน คะแนนประเมินตนเอง

ตัวชี้วัด

       

       



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

1 2/หน้า
รายงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

2557

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รอบ เดือน12
กระทรวงอุตสาหกรรม

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

หน่วยวัด น้ำหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน

1 2 3 4 5

ผลการดำเนินการ
ผลการ

ดำเนินการ
ค่าคะแนน

ที่ได้
คะแนน

ถ่วงน้ำหนัก

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

มิติภายนอก (น้ำหนัก : ร้อยละ 70.00) 4.4286 3.1000

การประเมินประสิทธิผล (น้ำหนัก : ร้อยละ 70.00) 4.4286 3.1000

ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดภารกิจหลัก ของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ /  แผนยุทธศาสตร์กระทรวง / ตัวชี้วัด
ระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน  (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจ หลักของกรม

4.4286 3.1000

ตัวชี้วัดที่ 1.1
อัตราการเติบโตของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเป้าห
มาย

ร้อยละ 10.00 1.00 1.0000 0.1000

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 อุตสาหกรรมยานยนต์ ร้อยละ 2.50 9.9000 10.9000 11.9000 12.9000 13.9000 -26.16 1.0000 0.0250

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ

ร้อยละ 2.50 -4.0500 1.0700 6.1900 11.3100 16.4300 -4.25 1.0000 0.0250

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ร้อยละ 2.50 -26.7100 -13.3600 0 13.3600 26.7100 0.22 1.0000 0.0250

ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 อุตสาหกรรมอาหาร ร้อยละ 2.50 0.3500 1.4100 2.4700 3.5200 4.5800 -4.67 1.0000 0.0250

ตัวชี้วัดที่ 1.2
ร้อยละของจำนวนนโยบาย/มาตรการ/ข้อเสนอแนะ
ทางวิชาการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ 20.00 80 85 90 95 100 100.00 5.0000 1.0000

ตัวชี้วัดที่ 1.3
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเตือนภัย
ภาคอุตสาหกรรม

ระดับ 20.00 1 2 3 80 85 90.00 5.0000 1.0000

ตัวชี้วัดที่ 1.4
ระดับความสำเร็จของการจัดทำและเผยแพร่องค์ควา
มรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมต่อสาธารณะ

ระดับ 20.00 1 2 3 80 85 86.23 5.0000 1.0000

การประเมินคุณภาพ (น้ำหนัก : ร้อยละ 0.00) 0.0000 0.0000

ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพการให้บริการ ประชาชน
(Service Level Agreement:  SLA)

ระดับ 0.00 - - -

มิติภายใน (น้ำหนัก : ร้อยละ 30.00) 4.0600 1.2180

การประเมินประสิทธิภาพ (น้ำหนัก : ร้อยละ 20.00) 4.5000 0.9000

ตัวชี้วัดที่ 3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 60.0000 0.6000

ตัวชี้วัดที่ 3.1 การเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 2.50 70 73 76 79 82 99.49 5.0000 0.1250

ตัวชี้วัดที่ 3.2 การเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ร้อยละ 2.50 87 89 91 93 95 74.93 1.0000 0.0250

ตัวชี้วัดที่ 4 การประหยัดพลังงาน ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.2500
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รายงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

หน่วยวัด น้ำหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน

1 2 3 4 5

ผลการดำเนินการ
ผลการ

ดำเนินการ
ค่าคะแนน

ที่ได้
คะแนน

ถ่วงน้ำหนัก

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศภาครัฐ

ระดับ 10.00 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.5000

การพัฒนาองค์การ (น้ำหนัก : ร้อยละ 10.00) 3.1800 0.3180

ตัวชี้วัดที่ 6 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ) 35.6000 0.3560

ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความสำเร็จ
ของการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญของ องค์การ

ระดับ 1.00 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.0500

ตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความสำเร็จ
ของการพัฒนาองค์การ

4.00 1 2 3 4 5 3.20 3.2000 0.1280

ตัวชี้วัดที่ 7 การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 28.0000 0.2800

ตัวชี้วัดที่ 7.1 ระดับความสำเร็จใน
การจัดทำแผนสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

ร้อยละ 1.50 50 60 70 80 90 100.00 5.0000 0.0750

ตัวชี้วัดที่ 7.2 ระดับความสำเร็จใน
การดำเนินการตามแผนแผนสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

ระดับ 1.50 1 2 3 4 5 3.00 3.0000 0.0450

ตัวชี้วัดที่ 7.3 ผลสำรวจความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

ร้อยละ 2.00 65 70 75 80 85 N/A 1.0000 0.0200

                                           รวม 4.32 4.32100.00



 
สารบัญ  

  

 หน้า 

มิติภายนอก  
ตัวช้ีวัดที่ 1 ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ /แผนยุทธศาสตร์

กระทรวง /ตัวช้ีวัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 
1 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1 อัตราการเติบโตของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเป้าหมาย 2 
ตัวช้ีวัดที่ 1.2 ร้อยละของจ านวนนโยบาย/มาตรการ/ข้อเสนอแนะ ทางวิชาการที่สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ 
5 

ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม 7 
ตัวช้ีวัดที่ 1.4 ระดับความส าเร็จของการจัดท าและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมต่อสาธารณะ 
10 

มิติภายใน  
ตัวช้ีวัดที่ 3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 13 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 14 
ตัวช้ีวัดที่ 3.2 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 17 
ตัวช้ีวัดที่ 4 การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 19 
ตัวช้ีวัดที่ 4.1 ด้านไฟฟ้า 26 
ตัวช้ีวัดที่ 4.2 ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 32 
ตัวช้ีวัดที่ 5 การพัฒนาประสิทธภิาพระบบสารสนเทศภาครฐั 37 
ตัวช้ีวัดที่ 6. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และ

วัฒนธรรมองค์การ) 
55 

ตัวช้ีวัดที่ 6.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 56 
ตัวช้ีวัดที่ 6.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ 58 
ตัวช้ีวัดที่ 7 การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 67 
ตัวช้ีวัดที่ 7.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 68 
ตัวช้ีวัดที่ 7.2 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 71 
ตัวช้ีวัดที่ 7.3 ผลส ารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 73 



 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
รอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

                                                                                                                1 
 

 

 

ส่วนราชการมีประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งมีน ้าหนักรวมร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียด 
พอสังเขปดังนี  

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ น  าหนัก (%) 
1.  มิติภายนอก 70 
2.  มิติภายใน  30 

 
 

 

ตัวชี วัดที่ 1  ตัวชี วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ /แผนยุทธศาสตร์กระทรวง /ตัวชี วัด
ระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 

น  าหนัก:  ร้อยละ 70 

ค าอธิบาย:  
 เพ่ือให้กระทรวงมีการด้าเนินการตามยุทธศาสตร์ของประเทศ และ/หรือยุทธศาสตร์กระทรวง โดยมี

การบริหารงานแบบบูรณาการภายในกระทรวงและระหว่างกระทรวง ซึ่งหน่วยงานภายในกระทรวงให้
ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการด้าเนินงาน เพ่ือให้กระทรวงบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ  

 เพ่ือเป็นการบูรณาการการท้างานร่วมกันระหว่างกระทรวง ในการผลักดันยุทธศาสตร์ของ
ประเทศให้บรรลุเป้าหมายและมีการถ่ายทอดเป้าหมายการปฏิบัติไปสู่ส่วนราชการในสังกัด 

โดยแบ่งออกเป็น  
1. ตัวชี วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ /แผนยุทธศาสตร์กระทรวง  
2. ตัวชี วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ก้าหนดการวัดผลส้าหรับตัวชี วัด 

Joint KPIs ในค้ารับรองการปฏิบัติราชการฯ เป็น 3 ระดบั ได้แก่ 
 ระดับ Impact Joint KPIs ถูกก้าหนดเป็นตัวชี วัด Joint KPIs ในค้ารับรองฯ ระดับกระทรวง 

และวั ด เ ฉพาะกระทรว งที่ เ ป็ น เ จ้ าภ าพหลั ก เท่ านั น  โ ดยก้ าหนดมี น ้ า หนั ก ใ น 
แต่ละเรื่อง เท่ากับ 10 

 ระดับ Outcome Joint KPIs ถูกก้าหนดเป็นตัวชี วัด Joint KPIs ในค้ารับรองฯ ระดับกรม  
และวัดเฉพาะกรมที่เป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละ Chain มีน ้าหนักรวมกันในแต่ละเรื่องไม่เกิน 
10  

 ระดับ Output Joint KPIs จะถูกก้าหนดเป็นตัวชี วัด Joint KPIs ในค้ารับรองฯ ระดับกรม 
วัดเฉพาะกรมท่ีมีส่วนส้าคัญในการผลักดัน Joint KPIs ให้บรรลุผลเป้าหมาย 

 
 
 
 

มิติภายนอก: การประเมินประสิทธิผล 
 

รายละเอียดตัวชี วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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ค าอธิบาย :  

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม คือ ดัชนีที่น้าปริมาณการผลิตของภาคอุตสาหกรรมมาพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงเทียบกับปีฐาน โดยคิดจาก ดัชนีผลผลิต (ถ่วงน ้าหนกัมูลค่าเพ่ิม) 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 4 อุตสาหกรรม คือ 
1. อุตสาหกรรมยานยนต์ 
2. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
3. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
4. อุตสาหกรรมอาหาร 

 

สูตรค านวณ  : 
1) อัตราการเติบโตของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมยานยนต ์

    

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 X 100 

 

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
    

 

2) อัตราการเติบโตของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ 
    

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบปีงบประมาณ พ.ศ.2556 X 100 

 

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
    

 
3) อัตราการเติบโตของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

    

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 X 100 

 

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
    

มิติภายนอก: การประเมินประสิทธิผล 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                           รอบ 12 เดือน 

ตัวชี วัดที่ 1  ตัวชี วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ /แผนยุทธศาสตร์กระทรวง /
ตัวชี วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 

ตัวชี วัดที่ 1.1 อัตราการเติบโตของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด : 
                        นายสมศักดิ์  จันทรรวงทอง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เบอร์ติดต่อ:         02 202 4255-6 
 

ผู้รับผิดชอบ :   
ผู้อ้านวยการศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
เบอร์ติดต่อ : 02-202-4292 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
นางสาวนันทา  ยาค้า     
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4348 
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4) อัตราการเติบโตของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหาร 

    

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 X 100 

 

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
    

 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  

 

อุตสาหกรรม น  าหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2  ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

อุตสาหกรรมยานยนต์ 2.5 9.90 
(622.95) 

10.90 
(628.61) 

11.90 
(634.28) 

12.90 
(639.95) 

13.90 
(645.62) 

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า 2.5 -4.05 
(233.51) 

1.07 
(236.00) 

6.19 
(247.36) 

11.31 
(259.28) 

16.43 
(271.21) 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม 

2.5 -26.71 
(73.50) 

-13.36 
(86.89) 

0 
(100.29) 

13.36 
(113.69) 

26.71 
(127.08) 

อุตสาหกรรมอาหาร 2.5 0.35 
(160.83) 

1.41 
(167.42) 

2.47 
(159.23) 

3.52 
(160.86) 

4.58 
(162.51) 

 10      
 

 
รายละเอียดข้อมูลพื นฐาน :  
 

ข้อมูลพื นฐานประกอบตัวชี วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 
อุตสาหกรรมยานยนต์(ISIC 34) ร้อยละ 6.90 

(354.64) 
13.89 

(403.91) 
40.33 

(566.83) 
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า(ISIC 29) ร้อยละ 16.43 

(230.02) 
-8.32 

(210.88) 
10.46 

 (232.94) 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม(ISIC  18)  ร้อยละ  -12.11 

(127.08) 
 -15.99 
(106.77) 

-6.07 
(100.29) 

อุตสาหกรรมอาหาร(ISIC  15) ร้อยละ 3.81 
(150.08) 

4.58 
(156.95) 

-0.99 
(155.39) 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

อุตสาหกรรม น  าหนัก 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนนที่

ได้ 
ค่าคะแนนถ่วง

น  าหนัก 

อุตสาหกรรมยานยนต์ 2.5 -26.16 1.0000 0.0250 

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า 2.5 -4.25 1.0000 0.0250 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 2.5 0.22 1.0000 0.0250 

อุตสาหกรรมอาหาร 2.5 -4.67 1.0000 0.0250 

รวม 10   0.1000 

 
ค าชี แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ด าเนินการ 

ไม่มี 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน 
ไม่มี 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
ไม่มี 
 

ข้อเสนอแนะ 
      ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง  
      ดัชนีข้อมูล เดือน กันยายน 2557 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                           รอบ 12 เดือน 

ตัวชี วัดที่ 1.2  ร้อยละของจ านวนนโยบาย/มาตรการ/ข้อเสนอแนะ ทางวิชาการที่สามารถ 
             น าไปใช้ประโยชน์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด : 
                        นายสมศักดิ์  จันทรรวงทอง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เบอร์ติดต่อ:         02 202 4255-6 
 

ผู้รับผิดชอบ :  
ผู้อ้านวยการส้านักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค 
เบอร์ติดต่อ : 0 2202 4374 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
นางสาววรนารถ  มีภูมิรู้   
เบอร์ติดต่อ : 0 2202 4374 

 
ค าอธิบาย :  

 นโยบาย มาตรการ ข้อเสนอทางวิชาการ ให้รวมถึง กลยุทธ ข้อเสนอแนะ ความเห็น แนวทาง 
ที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมในวงกว้าง (เรื่องใหญ่)  

 เป็นเรื่องที่ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมด้าเนินการ/ ผู้บริหารสั่งการ / ได้รับการร้องขอจาก
หน่วยงานภายนอก ให้ด้าเนินการ  

 ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหาร ตั งแต่ระดับปลัดกระทรวง   รองปลัดกระทรวงหัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจ ผู้บริหารระดับสูงในต้าแหน่งอื่น ๆ หรือ คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลเรื่องนั น  

 การน้าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง ผู้บริหารในกระทรวงอุตสาหกรรม น้านโยบาย มาตรการ 
ข้อเสนอทางวิชาการ ไปสั่งการให้มีผลในทางปฏิบัติงาน หรือด้าเนินการ ตามนโยบาย มาตรการ ข้อเสนอทาง
วิชาการ รวมถึง การน้าไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงานภายนอก ที่ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้ท้าหนังสือส่ง 
นโยบาย มาตรการ ข้อเสนอทางวิชาการท่ีร้องขอ   

 

สูตรค านวณ  : 
 

        จ้านวนเร่ืองที่ด้าเนินการแล้วเสร็จ              x 100 
    จ้านวนเร่ืองทั งหมด(ท้าเอง/สั่งการ /ร้องขอ) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี   
 
ระดับ 1 ระดับ 2  ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

80 85 90 95 100 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
 

ข้อมูลพื นฐานประกอบตัวชี วัด น  าหนัก 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนนที่

ได้ 
ค่าคะแนน
ถ่วงน  าหนัก 

ร้อยละของจ้านวนนโยบาย/มาตรการ/
ข้อเสนอแนะ ทางวิชาการท่ีสามารถน้าไปใช้
ประโยชน์ 

20 100 5 0.6756 

 
ค าชี แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ด าเนินการ 

ผลการด้าเนินงาน นโยบายปีงบประมาณ 2557 ณ 30 มิถุนายน 2557  จ้านวนจ้านวนนโยบาย/
มาตรการ/ข้อเสนอแนะ ทางวิชาการท่ีสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ น้าเสนอผู้บริหาร 151 เรื่อง สามารถ
น้าไปใช้ประโยชน์ได้ 151 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ  100 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน 
ผู้บริหารให้ความส้าคัญ  
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
ไม่มี 
 

ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 
 

หลักฐานอ้างอิง  
เอกสารแนบ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                           รอบ 12 เดือน 

ตัวชี วัดที่ 1.3  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด : 
                        นายสมศักดิ์  จันทรรวงทอง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เบอร์ติดต่อ:         02 202 4255-6 
 

ผู้รับผิดชอบ :  
ผู้อ้านวยการศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4357 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
นายธีรทัศน์  อิศรางกูร ณ อยุธยา  
เบอร์ติดต่อ : 02-202 3916 

 
ค าอธิบาย :  

 ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ในฐานะองค์กรที่ชี น้าเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้ให้
ความส้าคัญกับการเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือวิกฤตหรือความผิดปกติที่เกิด
ขึ นกับเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เนื่องจากการเตือนภัยล่วงหน้าหรือสามารถส่งสัญญาณความผิดปกติล่วงหน้าก่อนที่
จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผลดีต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการเตรียมความพร้อม
หรือหาหนทางแก้ไข บรรเทา รวมถึงหามาตรการเพ่ือรองรับกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจได้   

 ระบบเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม “Industrial Intelligence Unit” เป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งระบบเตือนภัยจะส่งสัญญาณใน 2-3 เดือนล่วงหน้า  เช่น  ระบบเตือนภัยใน
เดือนมกราคมจะส่งสัญญาณของเดือนมีนาคม หรือเมษายน 

 ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดให้มีการส้ารวจความความเชื่อมั่นต่อระบบเตือนภัย
ภาคอุตสาหกรรม จากผู้เกี่ยวข้อง จากประเด็น ดังต่อไปนี   

1 ความเหมาะสมของแบบจ้าลอง 
2 ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

 

สูตรค านวณ  : 
 

ไม่มี 
 

เงื่อนไข 

จะต้องจัดท้ารายงานสรุปผลการส้ารวจความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากการ
ส้ารวจเพื่อน้ามาประกอบการปรับปรุงการด้าเนินงานในปี 2557 และน้าเสนอให้ผู้บริหารทราบภายในเดือน
ธันวาคม (หัก 0.5 คะแนน หากด้าเนินการไม่แล้วเสร็จ) 
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เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ก้าหนดเป็นระดับขั นของความส้าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณา

จากความก้าวหน้าของขั นตอนการด้าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี   
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั นตอนที่ 1 ขั นตอนที่ 2 ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 4 ขั นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ระดับคะแนน กระบวนการ ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 มีการทบทวนและปรับปรุงระบบเตือนภัย 

ภาคอุตสาหกรรม 3 กลุ่มอุตสาหกรรม  
1) อุตสาหกรรมยานยนต์ 
2) อุตสาหกรรรมอาหาร 
3) อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

2 ทบทวนและปรับปรุงระบบเตือนภัย 
ภาคอุตสาหกรรม 5 กลุ่มอุตสาหกรรม 

4) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

5) อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
3 พัฒนาระบบเตือนภัย ภาคอุตสาหกรรม 1 

กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ 
อุตสาหกรรมยาง 

4 ร้อยละความเชื่อมั่นต่อระบบเตือนภัย 
ภาคอุตสาหกรรม เท่ากับร้อยละ 80 (กรณี
ประเมินโดย Third party) หรือร้อยละ 85 
(กรณีไม่ได้ประเมินโดย Third party) 

 

5 ร้อยละความเชื่อมั่นต่อระบบเตือนภัย 
ภาคอุตสาหกรรม เท่ากับร้อยละ 85 (กรณี
ประเมินโดย Third party) หรือร้อยละ 90 
(กรณีไม่ได้ประเมินโดย Third party) 

ความเชือมั่น ต่อระบบเตือนภัย 
ภาคอุตสาหกรรม เท่ากับร้อยละ 90  
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การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี วัด น  าหนัก 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนนที่

ได้ 
ค่าคะแนน
ถ่วงน  าหนัก 

ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาระบบเตือน
ภัยภาคอุตสาหกรรม 

20 ระดับ 5  5 1.000 

 
ค าชี แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ด าเนินการ 

ด้าเนินการได้ตามแผน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน 

ผู้บริหารและภาคเอกชนให้การสนับสนุน 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน 

ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง  

เอกสารแนบ  
- สรุปผลการด าเนินงาน รายงานผู้บริหารทราบ  ตามบันทึกท่ี  
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ค าอธิบาย :  

 องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หมายถึง องค์ความรู้เกี่ยวกับ บทความ บทวิเคราะห์ด้าน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ที่ได้จัดท้าในปีงบประมาณ 2557 

 จัดช่องทางการเผยแพร่ต่อสาธารณะ  เป็นการจัดในลักษณะ two way communication  เพ่ือให้มี
การแสดงความคิดเห็น และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การจัด Morning Talk   

 มีการส้ารวจระดับความพึงพอใจต่อบทวิเคราะห์ จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
   1. ความเหมาะสมและพียงพอของข้อมูล 
   2. ความเหมาะสม/ทันต่อเหตุการณ์ 
   3. การน้าไปใช้ประโยชน์ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  

ก้าหนดเป็นระดับขั นของความส้าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั นตอนการด้าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี   

ระดับคะแนน 
ระดับขั นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั นตอนที่ 1 ขั นตอนที่ 2 ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 4 ขั นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      
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ตัวชี วัดที่ 1.4  ระดับความส้าเร็จของการจัดท้าและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
              ต่อสาธารณะ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด : 
                        นายสมศักดิ์  จันทรรวงทอง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เบอร์ติดต่อ:         02 202 4255-6 
 

ผู้รับผิดชอบ :  
ผู้อ้านวยการส้านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4357 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
นายธีรทัศน์  อิศรางกูร ณ อยุธยา  
เบอร์ติดต่อ : 02-202 3916 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ระดับ
คะแนน 

กระบวนการ ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 มีบทวิเคราะห์ ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ที่
น้าเสนอสาธารณะ จ้านวน 7 เรื่อง 

เรื่องท่ี 1 ผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งทาง
การเมืองต่ออุตสาหกรรมไทย ปี 2557  
เรื่องท่ี 2 ศักยภาพอาเซียนในตลาดโลก 
เรื่องท่ี 3 โอกาสการขยายฐานการผลิตของ
อุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน  
เรื่องท่ี 4 การใช้สิทธิประโยชน์ FTA 
ภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2556 
เรื่องท่ี 5 เจาะลึกศักยภาพการส่งออกไทยใน
ตลาดอาเซียน  
เรื่องท่ี 6 ใครคือตัวจริงในการส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมในตลาดอาเซียน 

2 มีบทวิเคราะห์ ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ที่
น้าเสนอสาธารณะ จ้านวน 8 เรื่อง 

เรื่องท่ี  7  โอกาสและอุปสรรคการขยายฐาน
การผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายไทยไป
เมียนมาร์  
เรื่องท่ี  8  อุตสาหกรรมไทยพร้อมหรือไม่ภายใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

3 มีบทวิเคราะห์ ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ที่
น้าเสนอสาธารณะ จ้านวน 9 เรื่อง 

เรื่องท่ี  9  ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมหลัง คสช. เข้ามาบริหาร
ประเทศ   

4 มีระดับความพึงพอใจต่อบทวิเคราะห์ ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเผยแพร่บทวิเคราะห์ด้าน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
(กรณีประเมินโดย Third party) หรือร้อยละ 
85 (กรณีไม่ได้ประเมินโดย Third party) 

 

5 มีระดับความพึงพอใจต่อบทวิเคราะห์ ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเผยแพร่บทวิเคราะห์ด้าน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
(กรณีประเมินโดย Third party) หรือร้อยละ 
90 (กรณีไม่ได้ประเมินโดย Third party) 

ความพึงพอใจต่อบทวิเคราะห์ ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการเผยแพร่บทวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมร้อยละ 86.23 โดยว่าจ้างบริษัท 
ที.คิว.เอ็ม.กรุ๊ป จ้ากัดเป็นผู้ด้าเนินการส้ารวจ
ตามหนังสือที่ ทศอก.72/2557 ลงวันที่ 18 
กรกฏาคม 2557 
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การค านวนคะแนนจากผลการด าเนินงาน :   
 

ข้อมูลพื นฐานประกอบตัวชี วัด 
น  าหนัก 

 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนนที่

ได้ 
ค่าคะแนน
ถ่วงน  าหนัก 

ระดับความส้าเร็จของการเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมต่อสาธารณะ 

20 ระดับ 5 5 1.0000 

 
ค าชี แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ด าเนินการ 

การด้าเนินงานในบางช่วงการประสานงานมีความล่าช้า แต่ก็ยังควบคุมให้เป็นไปตามแผน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน 
      ผู้บริหารและภาคเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วม 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน 

ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง  

- ว่าจ้างบริษัท ที.คิว.เอ็ม.กรุ๊ป จ้ากัดเป็นผู้ด้าเนินการส้ารวจฯ หนังสือที่ ทศอก.72/2557 ลงวันที่ 18 
กรกฏาคม 2557 

- สรุปผลการด้าเนินงาน รายงานผู้บริหารทราบ  ตามบันทึกท่ี 
 



 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
รอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

                                                                                                              13 

 

 
การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบ่งเป็น  2 กรณี ดังตาราง 

 
กรณีที่ 1  ส่วนราชการได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 2 ตัวชี วัด 

 
ตัวชี วัด น  าหนัก 

 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2.5 
 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  2.5 

 

กรณีที่ 2  ส่วนราชการไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 1 ตัวชี วัด 
 

ตัวชี วัด น  าหนัก 
 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  5 

 

ตารางแสดงสัดส่วนน  าหนัก (ร้อยละ 5 ) 
 

กรณีที ่
งบประมาณประจ าปี น  าหนัก 

รายจ่ายลงทุน ภาพรวม 
รวม 

กรณีที่ 1 2.5 2.5 5 
กรณีที่ 2 - 5 5 

 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                           รอบ 12 เดือน 

ตัวชี วัดที่ 3  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด : 
                        นายสมศักดิ์  จันทรรวงทอง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เบอร์ติดต่อ:         02 202 4255-6 
 

ผู้รับผิดชอบ :  
ผู้อ้านวยการส้านักบริหารกลาง  
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4270 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
นางสาวสมจิตร์  เอ่ียมวรชัย      
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4277 
นางสาวทิพาพร  ยิ มวิลัย 
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4279 

มิติภายใน 
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ตัวชี วัด 3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  

น  าหนัก : ร้อยละ 2.5 

ค าอธิบาย : 
 การพิจารณาผลส้าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี วัดความสามารถใน
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั งนี ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติม
ระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  ของ
ส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ระหว่างปี (รายจ่ายประจ้าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ้า) จะน้ายอดงบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค้านวณ  

 รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพ่ือจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั งที่มีตัวตนและ
ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจโดยผู้รับไม่
ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับน้าไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จาก รหัส
งบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานต้าแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่ส้านักงบประมาณก้าหนดให้ 
 

ตารางและสูตรการค านวณ :  
 
                                เงนิงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการเบิกจ่าย  x 100 
                                    วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 3 ต่อ 1 คะแนน โดยก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
70 73 76 79 82 

 
เงื่อนไข :  

1. ก้าหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับ ร้อยละ 82 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนตามท่ีคณะรัฐมนตรีก้าหนด 

2. การค้านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุนที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ กรณีส่วนราชการได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงินตาม พรบ.จะใช้
วงเงินงบประมาณท่ีส้านักงบประมาณจัดสรรเป็นฐานในการค้านวณ 

3. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 
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รายละเอียดข้อมูลพื นฐาน : 

ข้อมูลพื นฐานประกอบตัวชี วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554 2555 2556 

ร้อยละความส้าเร็จของการเบิกจ่าย                  
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

รอ้ยละ 79.15 72.79 66.27 67.77 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  
 
                                                        3,148,790 x 100 

3,164,800 
 
                                                 =     99.49 % 

 
ปีงบประมาณ 2557  
ได้รับจัดสรรงบลงทุนจ้านวน                                 3,164,800    บาท  
ซื อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณส้านักงาน                 3,148,790   บาท 
คงเหลือ                                                              16,000  บาท            
 
สรุป  ณ วันที่ 30 กันยายน 2557  ยอดงบลงทุนทั งสิ น  3,164,800 บาท  เบิกจ่าย 3,148,790 บาท  
       คิดเป็น   99.49 % 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน:  
 

ข้อมูลพื นฐานประกอบตัวชี วัด 
น  าหนัก 

 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนนที่

ได้ 
ค่าคะแนน
ถ่วงน  าหนัก 

ร้อยละความส้าเร็จของการเบิกจ่าย                  
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

2.5 99.49 5 0.1250 

 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
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แนวทางการประเมินผล :   
 

ที่ปรึกษาประเมินผล ส่วนราชการ 
 ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคจากระบบการบริหารการเ งินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การเตรียมการเพ่ือการติดตาม และประเมินผล 

 เอกสารการรายงานการใช้เงินงบประมาณของ     
ส่วนราชการที่ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 

1) แบบจัดท้าแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/
โครงการ จ้าแนกตาม งบรายจ่าย ประจ้าปงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 (แบบ สงป. 302) 

2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ได้รับการอนุมัติ
จากผู้มีอ้านาจ 
3) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557ที่
ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ้านาจ     
    

 
 
 
ค าชี แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ด าเนินการ 

สศอ. ตั งคณะท้างานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย มีการจัดท้าแผน และติดตามรายงานผลสม่้าเสมอ 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน 
ไม่มี 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
มีเหตุการทางการเมืองท้าให้การด้าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 

ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 

หลักฐานอ้างอิง  
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 จากระบบ GFMIS 
แบบ สปง 302 
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ตัวชี วัด 3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  

น  าหนัก : ร้อยละ 2.5 

ค าอธิบาย : 
 การพิจารณาผลส้าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตรา

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั งท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค       เป็น
ตัวชี วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั งนี ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติม
ระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  
ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ ตั งแต่เดือนตุลาคม 2556   ถึง
เดือนกันยายน 2557 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ้าไปรายจ่ายลงทุน หรือ
รายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ้า) จะน้ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการ 
 
สูตรการค านวณ :   
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
87 89 91 93 95 

 
เงื่อนไข :  

1. ก้าหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับ ร้อยละ 95 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีก้าหนด  

2. การค้านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติม
ระหว่างปีงบประมาณ กรณีส่วนราชการได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงินตาม พรบ . จะใช้วงเงินงบประมาณ      
ที่ส้านักงบประมาณจัดสรรเป็นฐานในการค้านวณ 

3. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 x 100 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ 
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รายละเอียดข้อมูลพื นฐาน : 
 

ข้อมูลพื นฐานประกอบตัวชี วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 2556 
ร้อยละความส้าเร็จของการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม       

ร้อยละ 95.76 94.58 90.27 90.48 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  
 
                                                   3,373,976,100 x 100 

280,229,396.76 
 
    ผลเบิกจ่าย                                          =     74.93% 
 
ปีงบประมาณ 2557  
ได้รับจัดสรรงบประมาณตาม พรบ.                           373,976,100.00  บาท  
ผลเบิกจ่าย ณ  30 กันยายน  2557                          280,229,396.76  บาท 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน:  
 

ข้อมูลพื นฐานประกอบตัวชี วัด 
น  าหนัก 

 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนนที่

ได้ 
ค่าคะแนน
ถ่วงน  าหนัก 

ร้อยละความส้าเร็จของการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม       

2.5 74.93 1 0.0250 

 
ค าชี แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ด าเนินการ 

การเบิกจ่ายเป็นไปตามงวดการเบิกเงินในสัญญาจ้าง 
สศอ.มีคณะท้างานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าง 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน 
ไม่มี 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
บางโครงการการลงนามสัญญาจ้างล่าช้าเนื่องจากผู้เสนอราคา ขาดคุณสมบัติตามที่ก้าหนด 
มีเหตุการทางการเมืองท้าให้การด้าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 

ข้อเสนอแนะ 
ผู้เสนอราคา ขาดคุณสมบัติตามที่ก้าหนด เป็นปัจจัยภายนอกท่ี สศอ. ไม่สามารถแก้ไขได้ 

หลักฐานอ้างอิง  
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS 
แบบ สปง 302 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                           รอบ 12 เดือน 

ตัวชี วัดที่ 4  การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด : 
                        นายสมศักดิ์  จันทรรวงทอง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เบอร์ติดต่อ:         02 202 4255-6 
 

ผู้รับผิดชอบ :  
ผู้อ้านวยการส้านักบริหารกลาง  
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4270 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
นางสาวสมจิตร์  เอ่ียมวรชัย      
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4277 
นางเอื อมพร  พวงไพโรจน์ 
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4280 
 

ค าอธิบาย  :  
ความส้าเร็จของการด้าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การที่ส่วน

ราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน ้ามันเชื อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้
ไฟฟ้าและน ้ามันเชื อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10  

เหตุผล : 
พลังงานเป็นปัจจัยที่ส้าคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม แต่

ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องพ่ึงพาพลังงานจาก
ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท แนวทางส้าคัญที่จะช่วยลดอัตราการเพ่ิมความ
ต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาค
ส่วน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้มีมติให้หน่วยงานราชการด้าเนินมาตรการลดใช้
พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการช่วยลดรายจ่ายของ
ประเทศโดยลดการน้าเข้าน ้ามันจากต่างประเทศ 

สูตรการค านวณ :  

  พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน  าหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 

1.  ด้านไฟฟ้า   
2.  ด้านน ้ามันเชื อเพลิง   
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  สูตรการค านวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน : 

1.  ด้านไฟฟ้า 
 

ดัชนีชี วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า 
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน) – ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 

  

 ก าหนดให ้  
- ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 

 (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
Standard Electricity Utilization; SEU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช้
ไฟฟ้าที่ควรจะเป็นของส่วนราชการนั น ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 
30 กันยายน 2557 รวม 12 เดือน ที่จัดท้าขึ นจากการน้าปัจจัยต่างๆ 
ที่มีผลต่อการใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการนั น เช่น พื นที่ใช้สอย จ้านวน
บุคลากร เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ของแต่ละเดือน แล้วน้าไป
รายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

- 90% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้า
มาตรฐาน  (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

ตัวเลขประมาณการใช้ไฟฟ้าที่ควรจะเป็น (SEU) ของส่วนราชการ
นั นและมีการใช้ไฟฟ้าลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 

- ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
 (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

Actual Electricity Utilization; AEU จ้านวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ไป
จริงในกิจการของส่วนราชการ ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 
กันยายน 2557 รวม 12 เดือน โดยใช้ข้อมูลจากใบแจ้งหนี การใช้
ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บแต่ละเดือน แล้วน้าไปรายงานผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

2. ด้านน  ามันเชื อเพลิง 
 

ดัชนีชี วัดประสิทธิภาพการใช้น ้ามัน 
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90% ของปริมาณการใช้น ้ามันมาตรฐาน) – ปริมาณการใช้น ้ามันจริง 
ปริมาณการใช้น ้ามันจริง 

 ก าหนดให ้  
- ปริมาณการใช้น ้ามันเชื อเพลิง

มาตรฐาน  (ลิตร) 
Standard Fuel Utilization; SFU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช้น ้ามัน
เชื อเพลิงที่ควรจะเป็นของส่วนราชการนั น ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 
ถึง 30 กันยายน 2557 รวม 12 เดือน ที่จัดท้าขึ นจากการน้าปัจจัย
ต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้น ้ามันเชื อเพลิงของส่วนราชการนั น เช่น พื นที่
รับผิดชอบ (ตารางกิโลเมตร) จ้านวนบุคลากร เป็นต้น ของแต่ละเดือน 
แล้วน้าไปรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

- 90% ของปริมาณการใช้น ้ามัน
เชื อเพลิงมาตรฐาน  (ลิตร) 

ตัวเลขประมาณการใช้น ้ามันเชื อเพลิงที่ควรจะเป็น (SFU) ของส่วน
ราชการนั นและมีการใช้น ้ามันเชื อเพลิงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 
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- ปริมาณการใช้น ้ามันเชื อเพลิงจริง 
 (ลิตร) 

Actual Fuel Utilization; AFU จ้านวนน ้ามันเชื อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้
ไปจริงในยานพาหนะของส่วนราชการ ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 
ถึง 30 กันยายน 2557 รวม 12 เดือน ได้แก่ เบนซิน ดีเซล แก๊สโซ
ฮอล ไบโอดีเซล และก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยรวบรวมจ้านวน
หน่วยของเชื อเพลิงที่ใช้ไปกับยานพาหนะของส่วนราชการทุกคันใน
แต่ละเดือน แล้วน้าไปรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้
ครบ 12 เดือน 

กรณีที่ส่วนราชการใช้น ้ามันเชื อเพลิงทางเลือก ได้แก่ แก๊สโซฮอล 
(ใน 1 ลิตร มีน ้ามันเบนซินอยู่ 90%) น ้ามันไบโอดีเซล (ใน 1 ลิตร 
มีน ้ามันดีเซลอยู่ 95%) และก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่ใช้แทนเบนซิน
หรือดีเซล 100% นั น การค้านวณปริมาณการใช้น ้ามันเชื อเพลิง 
ระบบจะประมวลผลเฉพาะจ้านวนปริมาณน ้ามันเบนซิน น ้ามัน
ดีเซล เท่านั น ตามสูตรการค้านวณดังต่อไปนี : 

AFU =  ปริมาณน ้ามันเบนซิน+ปริมาณน ้ามันดีเซล+ (0.90 x 
ปริมาณน ้ามันแก๊สโซฮอล) +(0.95 x ปริมาณน ้ามันไบโอ
ดีเซล) + (0.00 x ปริมาณ NGV) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั งหมดที่
เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั งขึ นตามกฎกระทรวง  และส่วนราชการที่ตั งขึ นเป็นหน่ วยงาน
ภายในกรมนั นที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง โดยก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน เป็นระดับขั นของ
ความส้าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการ
ด้าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี  

1.  ด้านไฟฟ้า มีรายละเอียดเกณฑก์ารให้คะแนนประเมินผล ดังนี   
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการด้าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าของ
ปีงบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557) และรอบ 12 เดือน 
(เมษายน 2557 - กันยายน 2557) ตามรูปแบบที ่สนพ. ก้าหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพื นฐานส้าหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน และค่าดัชนี
การใช้ไฟฟ้าประจ้าปีงบประมาณ 2557 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. ก้าหนดได้
แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน นับตั งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) ประจ้าปี
งบประมาณ 2557 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 
2557 

0.2500 

3 มีผลการค้านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ้าปีงบประมาณ 2557 ตามสูตรการค้านวณที่ 
สนพ. ก้าหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการค้านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ้าปีงบประมาณ 2557 ตามสูตรการค้านวณที่ 0.0001 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

สนพ. ก้าหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 - 
0.5000 

5 มีผลการค้านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ้าปีงบประมาณ 2557 ตามสูตรการค้านวณที่ 
สนพ. ก้าหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีที่ผลการค้านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0  
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

หมายเหตุ :  
1) ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับ

คะแนนที่ 3, 4 และ 5 
2) การประเมินคะแนนในขั นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะน้าไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพ่ือประเมินคะแนน 
3) กรณีท่ี  EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ้าปีงบประมาณ 2557 ตามสูตรการค้านวณที่ สนพ. ก้าหนด มีค่าน้อยกว่า    

-0.333 ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 0.000 คะแนน 
4) การประมวลคะแนนกรณีส่วนราชการมีหน่วยงานในสังกัดมาร่วมในการประเมินผล  

ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามขั นตอน เพ่ือหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน  
ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั งหมด  

( =  ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั งหมด / จ้านวนหน่วยงานในสังกัดทั งหมด) 
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2.  ด้านน  ามันเชื อเพลิง มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี   
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการด้าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านน ้ามันเชื อเพลิงของ
ปีงบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557) และรอบ 12 เดือน 
(เมษายน 2557 - กันยายน 2557) ตามรูปแบบที ่สนพ. ก้าหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพื นฐานส้าหรับการประเมินปริมาณการใช้น ้ามันเชื อเพลิงมาตรฐาน
และค่าดัชนีการใช้น ้ามันเชื อเพลิงประจ้าปีงบประมาณ 2557 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ สนพ. ก้าหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน นับตั งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือน
กันยายน 2557  

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น ้ามันเชื อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร) ประจ้าปีงบประมาณ 
2557 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557  

0.2500 

3 มีผลการค้านวณ EUI ด้านการใช้น ้ามันเชื อเพลิงประจ้าปีงบประมาณ 2557 ตามสูตรการ
ค้านวณที ่สนพ. ก้าหนด อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการค้านวณ EUI ด้านการใช้น ้ามันเชื อเพลิงประจ้าปีงบประมาณ 2557 ตามสูตรการ

ค้านวณที ่สนพ. ก้าหนด อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000 

5 มีผลการค้านวณ EUI ด้านการใช้น ้ามันเชื อเพลิงประจ้าปีงบประมาณ 2557 ตามสูตรการ
ค้านวณที ่สนพ. ก้าหนด อยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 

ในกรณีที่ผลการค้านวณค่าดัชนีการใช้น ้ามันเชื อเพลิง มากกว่า 0  
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

หมายเหตุ :  
1) ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับ

คะแนนที่ 3, 4 และ 5 
2) การประเมินคะแนนในขั นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะน้าไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพ่ือประเมินคะแนน 
3) กรณีท่ี EUI ด้านการใช้น ้ามันเชื อเพลิงประจ้าปีงบประมาณ 2557 ตามสูตรการค้านวณที่ สนพ. ก้าหนด มีค่า

น้อยกว่า -0.333 ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 0.000 คะแนน 
4) การประมวลคะแนนกรณีส่วนราชการมีหน่วยงานในสังกัดมาร่วมในการประเมินผล  

ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามขั นตอน เพ่ือหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน  
ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั งหมด  

( =  ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั งหมด / จ้านวนหน่วยงานในสังกัดทั งหมด) 
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แผนภาพแสดงการให้คะแนนในระดับที่ 3, 4 และ 5 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  

1) ส้านักงาน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลที่ส่วนราชการได้รายงานผลผ่าน www.e-report.energy.go.th ของ
ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เท่านั น ในการประเมินระดับความส้าเร็จของการ
ด้าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ  

หน้าแรกของ www.e-report.energy.go.th 

  
  หมายเหตุ: การขอ username และ password ในการเข้าระบบ 
   (1) จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือ  
   (2) จาก สนพ. โทร 0 2612 1555 ต่อ 358 หรือ 364 
 

 

AEU > 90% SEU 

AEU = 90% SEU 

AEU > 90% SEU > ร้อยละ50 

AEU < 90% SEU 
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2) ส่วนราชการต้องส่งผลการด้าเนินงานด้านไฟฟ้าและน ้ามันเชื อเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 24.00 
น.  

3) สนพ. จัดท้าผลสรุปการด้าเนินงานของแต่ละส่วนราชการส่งถึงส้านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 15 
ธันวาคม 2556 โดยใช้ข้อมูลที่แต่ละส่วนราชการส่งผลการด้าเนินงานด้านไฟฟ้าและน ้ามันเชื อเพลิง 
ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ณ วันที่ 30 
พฤศจิกายน 2557 เวลา 24.00 น. 

4) การรายงานผลการด้าเนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงาน: 
 

หน่วยงานในส่วนราชการ  

หมายถึง ส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดส่วนราชการระดับกรมที่จัดตั งขึ นตาม
กฎกระทรวง และรวมถึงส่วนราชการที่ตั งขึ นเป็นหน่วยงานภายใน แต่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง 

ส้าหรับส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดส่วนราชการระดับกรมนั น ซึ่งจัดตั งขึ น
ตามกฎกระทรวง แต่ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาค การรายงานผลการด้าเนินงานและการประเมินผลของ
ส่วนราชการนั นๆ ให้พิจารณาจากสถานที่ตั งของส่วนราชการว่า ตั งอยู่ ณ จังหวัดใด ให้รายงานผล
การด้าเนินงานไปรวมกับจังหวัดที่ตั งอยู่นั น 

ส่วนราชการ ที่มีจ้านวนหน่วยงานในสังกัดและหรือในพื นที่ที่รับผิดชอบมาร่วมในการประเมินผลการ
ประหยัดพลังงาน มากกว่า 30 หน่วยงาน จะได้รับคะแนนส่วนเพิ่มอีก 0.05 เท่าของคะแนนที่ได้รับ 
โดยส่วนราชการนั น จะต้องมีหน่วยงานที่รายงานข้อมูลผ่าน www.e-report.energy.go.th ครบทุก
ขั นตอนเป็นจ้านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ้านวนหน่วยงานทั งหมด  

- ตัวอย่าง: ส่วนราชการ A มีหน่วยงานในสังกัดทั งหมด 65 หน่วยงาน รายงานข้อมูลครบทุก
ขั นตอน 55 หน่วยงาน (เท่ากับ 84%) ได้รับคะแนนตั งต้นเฉลี่ย 4.2634 คะแนน และได้
คะแนนส่วนเพิ่มอีก 0.05 * 4.2634 เท่ากับ 0.2132 คะแนน จึงสรุปคะแนนของส่วน
ราชการ A เท่ากับ 4.4766 คะแนน (= 4.2634 + 0.2132) 
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แนวทางการประเมินผล :  

1. ด้านไฟฟ้า 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั นตอนที่ 1 : 

มีการตดิตามและรายงานผล
การด้าเนินการตามมาตรการ
ประหยดัพลังงานด้านไฟฟ้า
ของปีงบประมาณ  2557 
รอบ 6 เดือน (ตลุาคม 2556 
- มีนาคม 2557) และรอบ 
12 เดือน (เมษายน 2557 - 
กันยายน 2557) ตามรูปแบบ
ที่ สนพ. ก้าหนด 

ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ค้าสั่งแต่งตั งคณะท้างานลดการใช้พลังงานของส่วนราชการ ประจา้ปี
งบประมาณ 2557 ที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามในค้าสั่งใน
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2557 

2) แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ ประจ้าปีงบประมาณ 
2557 และภาพถ่ายแสดงการตดิประกาศหรือส้าเนาหนังสือแจ้ง
เวียนให้หน่วยงานภายในส่วนราชการรับทราบและปฏิบัต ิ

3) เอกสารการประชุมของคณะท้างานลดการใช้พลังงานของส่วน
ราชการเกี่ยวกับการตดิตามการดา้เนินงานตามแผนปฏิบตัิการลดใช้
พลังงาน ประจ้าปีงบประมาณ  2557 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 - 
มีนาคม 2557) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2557 - กันยายน 
2557) และหลักฐานแสดงการรบัทราบของหัวหน้าส่วนราชการ 

 ข้อมูลที่ส่วนราชการรายงานการตดิตามการด้าเนินการตามมาตรการ
ประหยดัพลังงานของปีงบประมาณ  2557  รอบ 6 เดือน และรอบ 
12 เดือน ตามข้อ 3) ให้ ส้านักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2557 โดยบันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th 
ตามที่ สนพ. ออกแบบไว้ ซึ่งหลักฐานอ้างอิงจะเป็นเลขท่ีหรือล้าดับ
ครั งของเอกสารรายงานการประชุมของคณะท้างานลดการใช้
พลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามล้าดับ  

  
  

 

 

 

 

 

 

http://www.e-report.energy.go.th/
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 1 = 0.5000 คะแนน 
  

 
 

การติดตามและรายงานผลการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดไฟฟ้า 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน 

ก.  ไม่รายงานผลการติดตามการด้าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะท้างานลด
การใช้พลังงาน 

0.0000 
คะแนน 

0.0000
คะแนน 

ข.  รายงานผลการติดตามการด้าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะท้างานลด
การใช้พลังงาน 

0.2500 
คะแนน 

0.2500 
คะแนน 

 

2 

ขั นตอนที่ 2 : 

2.1 มีการรายงานข้อมูล
พื นฐานส้าหรับการ
ประเมินปริมาณการใช้
ไฟฟ้ามาตรฐาน และค่า
ดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจา้ปี
งบประมาณ 2557 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
สนพ. ก้าหนดได้แล้ว
เสร็จ และครบถ้วน 12 
เดือน นับตั งแต่เดือน
ตุลาคม 2556 ถึงเดือน
กันยายน 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) หลักฐานแสดงท่ีมาของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้
พลังงานของส่วนราชการ เป็นข้อมูลจริงที่เกดิขึ นในแตล่ะเดือน ตั งแต่
วันที ่1 ตลุาคม 2556 ถึง 30 กนัยายน 2557 รวม 12 เดือน 

 ทั งนี  “ตัวแปร” ที่ สนพ. ก้าหนด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ก.  ตัวแปรจากลักษณะการท้างาน เชน่  จ้านวนบุคลากรภายใน  

(มาท้างาน ลา ไปราชการ) จ้านวนบุคลากรภายนอก (ที่เข้ามา
ใช้บริการ) จ้านวนนักเรียน จ้านวนเตียงคนไข้ จ้านวนช่ัวโมง
การท้างาน ขนาดพื นท่ีของอาคาร เป็นต้น 

ข.  ตัวแปรจากสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ พื นท่ีของอ้าเภอที่ตั ง 
พื นที่ของจังหวัดที่ตั ง เป็นต้น 

2) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วนราชการ ตามข้อ 
1) ที่ส่วนราชการรายงานให้ ส้านกังาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันท่ี 
30 พฤศจิกายน 2557 โดยบันทึกผ่าน www.e-
report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว้ 

 

  
   * เมื่อส่วนราชการบันทึกข้อมูลต่างๆ ผ่าน www.e-

report.energy.go.th ระบบจะตรวจสอบความครบถ้วนของตัวแปร
ต่างๆ เมื่อครบถ้วนแล้ว ระบบจะค้านวณปรมิาณการใช้ไฟฟ้า
มาตรฐานของแตล่ะส่วนราชการ ตามแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ที ่
สนพ. ติดตั งโปรแกรมไว ้
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

* การจัดท้าข้อมลูตัวแปรต่างๆ ตามข้อ 1) และการรายงาน ตามข้อ 
2) พร้อมทั งรายละเอียดแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ นั น สนพ. ได้
จ้าแนกตามลักษณะการปฏิบัติงานของส่วนราชการ โดยแบ่งกลุ่ม
หน่วยงานออกเป็น 9 ลักษณะ ดังนี  

1. กลุ่มทั่วไป 
2. กลุ่มโรงพยาบาลและสถานีอนามยั 
3. กลุ่มโรงเรียน 
4. กลุ่มศาลและส้านักงานอัยการ 
5. กลุ่มเรือนจ้าและสถานคมุประพฤติ 
6. กลุ่มสถานตี้ารวจ 
7. กลุ่มสถาบันอดุมศึกษาและสถาบนัอาชีวศึกษา 
8. กลุ่มสถานสงเคราะห ์
9. กลุ่มสถานีวิทยุและสถานีเครื่องส่งสัญญาณ 
 

 ให้ส่วนราชการปฏิบัติและศึกษาตาม “คู่มือการจดัท้าข้อมูลและ
รายงานผลตามตัวชี วัด xx” ที่ สนพ. จัดท้าขึ น ตามเอกสารแนบท้าย
เป็นภาคผนวก xx หรือ download ได้ที่ www.e-
report.energy.go.th/eui 2557/handbook/ 

 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.1 = 0.2500 คะแนน 

   
ความครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรตา่งๆ  
ที่มีผลต่อปริมาณการใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการ 
ตั งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 
2557 ใน www.e-report.energy.go.th  
ณ 30 พฤศจิกายน 2557 

ด้านไฟฟ้า 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 
คะแนน 

ข. ครบทั ง  12 เดือน 0.2500 
คะแนน 

 

  
2.2 มีการรายงานข้อมูล
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง 
(kWh; กิโลวัตต-์ช่ัวโมง) 
ประจ้าปีงบประมาณ 2557 
ครบถ้วน 12 เดือน นับตั งแต่
เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือน
กันยายน 2557 

ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ใบแจ้งหนี การใช้ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บแตล่ะเดือน  หรือ
หลักฐานแสดงท่ีมาของข้อมูลปรมิาณการใช้ไฟฟ้า (kWh; กิโลวัตต-์
ช่ัวโมง) ที่ใช้จริงในกิจการของส่วนราชการ ประจ้าปีงบประมาณ 
2557 เป็นข้อมูลจริงท่ีเกิดขึ นในแต่ละเดือน ตั งแต่วันท่ี 1 ตลุาคม 
2556 ถึง 30 กันยายน 2557 รวม 12 เดือน 

2) ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh; กิโลวัตต-์ช่ัวโมง) ที่ใช้จริงใน
กิจการของส่วนราชการ ตามข้อ 1) ที่ส่วนราชการรายงานให้ 
ส้านักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2557 โดย
บันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบไว ้ 

http://www.e-report.energy.go.th/
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

  

 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.2 = 0.2500 คะแนน 
   

ความครบถ้วนของขอ้มูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
ตั งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557  

ใน www.e-report.energy.go.th  
ณ 30 พฤศจกิายน 2557 

ด้านไฟฟ้า 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 คะแนน 
ข. ครบทั ง  12 เดือน 0.2500 คะแนน 

  

   ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดบั
คะแนนท่ี 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับคะแนนที่ 3, 4 และ 5   

 ขั นตอนที่ 3 - 5 : ประเมินผลจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

3 มีผลการค้านวณ EUI  
ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ้าปี
งบประมาณ 2557 ตามสตูร
การค้านวณที่ สนพ. ก้าหนด 
โดยอยู่ในช่วง  

-0.200 ถึง -0.333 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ท่ีมผีลต่อการใช้พลังงานของส่วนราชการ ตาม
ขั นตอนท่ี 2 (2.1 และ 2.2) ที่ส่วนราชการรายงานให้ ส้านักงาน 
ก.พ.ร. ทราบ โดยบันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th ตามที ่
สนพ. ออกแบบไว ้โดยใช้ข้อมูลเพยีง ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 
2557 

2) สูตรการค้านวณดัชนีชี วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (Energy 
Utilization Index, EUI) เท่ากับ 

 

EUI =  (90% ของ SEU*) – AEU* 
AEU 

* SEU  Standard Electricity Utilization   
 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน (kWh; กิโลวัตต-์ช่ัวโมง) 
* AEU  Actual Electricity Utilization 
 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง  (kWh; กิโลวัตต-์ช่ัวโมง)  

4 มีผลการค้านวณ EUI  
ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ้าปี
งบประมาณ 2557 ตามสตูร
การค้านวณที่ สนพ. ก้าหนด 
โดยอยู่ในช่วง  

-0.091 ถึง -0.199 

 

 

http://www.e-report.energy.go.th/
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รายละเอียดแบบจ้าลองทางคณติศาสตร์ อธิบายไว้ใน “คู่มือการ
จัดท้าข้อมูลและรายงานผลตามตวัชี วัด xx” ที่ สนพ. จัดท้าขึ น  

 

 
 

 
5 

 
 
 
 
มีผลการค้านวณ EUI  
ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ้าปี
งบประมาณ 2557 ตามสตูร
การค้านวณที่ สนพ. ก้าหนด 
โดยอยู่ในช่วง  

0.000 ถึง -0.090 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 3-4-5 = 1.5000 คะแนน 

การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ขั นตอน ด้านไฟฟ้า 
ขั นที่ 3  EUI อยู่ในช่วง -0.2000 ถึง -

0.3333 
0.0001-
0.5000  
คะแนน 

ขั นที่ 4  EUI อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.1999 0.0001-
0.5000  
คะแนน 

ขั นที่ 5  EUI อยู่ในช่วง 0.0000 ถึง -0.090 0.0001-
0.5000  
คะแนน 

 รวม 3 ช่วง มีคะแนนเต็มทั งสิ น 1.5000 
คะแนน 

    
  หมายเหตุ:  

- การประเมินคะแนนในขั นตอนท่ี 3, 4 และ 5  หาก EUI ด้านการใช้
ไฟฟ้า อยู่ระหว่างค่าขอบเขต ให้ใช้วิธีเทียบบัญญัตไิตรยางศ ์

- กรณีที่ผลการค้านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0 ส่วนราชการ
จะไดค้ะแนนระดับท่ี 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.5000 คะแนน 

  
 วิธีการให้คะแนนของส่วนราชการที่มีหลายหน่วยงาน 

  คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 
คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั งหมดที่เป็นราชการบริหารส่วนกลาง
ในสังกัดกรมที่จัดตั งขึ นตามกฎกระทรวง  และส่วนราชการที่ตั งขึ นเป็น
หน่วยงานภายในกรมนั นท่ีไม่ปรากฏในกฎกระทรวง ดังนี  

(1) ประเมินระดับความส้าเร็จของการด้าเนินการตามมาตรการประหยดั
พลังงานของแต่ละหน่วยงานของสว่นราชการตามเกณฑ์การให้
คะแนนท่ีพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด้าเนินงานตาม
เป้าหมายแต่ละระดับขั นของความส้าเรจ็ (Milestone) 5 ระดับ 
ตามขั นตอนท่ี 1 ถึง 5  

(2) น้าคะแนนท่ีแต่ละหน่วยงานของสว่นราชการได้รับการประเมิน มา
รวมกันเพื่อหาผลรวมทั งหมด แล้วหาค่าคะแนนเฉลี่ยตามสูตรการ
ค้านวณดังต่อไปนี  

*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานของส่วนราชการทั งหมด 
จ้านวนหน่วยงานของส่วนราชการทั งหมด 
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หมายเหตุ :   
 การจัดท้ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการด้าเนินงาน พร้อม

แนบตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี วัดมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นที่ไม่ได้จัดส่งให้ สา้นักงาน 
ก.พ.ร.  ขอให้ส่วนราชการจดัเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อมใหผู้้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 
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แนวทางการประเมินผล : 

2. ด้านน  ามันเชื อเพลิง 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั นตอนที่ 1 : 

มีการตดิตามและรายงานผล
การด้าเนินการตามมาตรการ
ประหยดัพลังงานด้านน ้ามัน
เชื อเพลิงของปีงบประมาณ  
2557 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 
2556 - มีนาคม 2557) และ
รอบ 12 เดือน (เมษายน 
2557 - กันยายน 2557) 
ตามรูปแบบที่ สนพ. ก้าหนด 

ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ค้าสั่งแต่งตั งคณะท้างานลดการใช้พลังงาน, แผนปฏิบัติการลดใช้
พลังงาน, ภาพถ่ายแสดงการติดประกาศหรือส้าเนาหนังสือแจ้งเวียน
ให้หน่วยงานภายในส่วนราชการรบัทราบและปฏิบัติ, พร้อมทั ง
เอกสารการประชุมของคณะท้างานลดการใช้พลังงาน เป็นเอกสาร
ชุดเดียวกับการติดตามและรายงานผลการด้าเนินการตามมาตรการ
ประหยดัพลังงานด้านไฟฟ้า 

 ข้อมูลที่ส่วนราชการรายงานการตดิตามการด้าเนินการตามมาตรการ
ประหยดัพลังงานของปีงบประมาณ  2557  รอบ 6 เดือน และรอบ 
12 เดือน ให้ ส้านักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดยเป็นข้อมลูเดียวกันกับที่
ส่วนราชการบันทึกการติดตามและรายงานผลการด้าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 1 = 0.5000 คะแนน 

   

การติดตามและรายงานผลการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดน  ามัน 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน 

ก.  ไม่รายงานผลการติดตามการด้าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะท้างานลด
การใช้พลังงาน 

0.0000 
คะแนน 

0.0000
คะแนน 

ข.  รายงานผลการติดตามการด้าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะท้างานลด
การใช้พลังงาน 

0.2500 
คะแนน 

0.2500 
คะแนน 

    
 

2 

ขั นตอนที่ 2 : 

2.1 มีการรายงานข้อมูล
พื นฐานส้าหรับการ
ประเมินปริมาณการใช้
น ้ามันเชื อเพลิงมาตรฐาน 
และค่าดัชนีการใช้น ้ามัน
เชื อเพลิงประจ้าปี
งบประมาณ 2557 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
สนพ. ก้าหนดได้แล้ว
เสร็จ และครบถ้วน 12 
เดือน นับตั งแต่เดือนต.ค.
56 ถึงเดือน ก.ย.57 

ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) หลักฐานแสดงท่ีมาของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้
พลังงานของส่วนราชการ เป็นข้อมูลจริงที่เกดิขึ นในแตล่ะเดือน ตั งแต่
วันที่ 1 ตลุาคม 2556 ถึง 30 กนัยายน 2557 รวม 12 เดือน 

 ทั งนี  “ตัวแปร” ที่ สนพ. ก้าหนด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ก.  ตัวแปรจากลักษณะการท้างาน เชน่  จ้านวนบุคลากรภายใน  
(มาท้างาน ลา ไปราชการ) เป็นตน้ 

ข.  ตัวแปรจากสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ระยะห่างจากตัว
จังหวัดที่ตั ง พื นที่ของอ้าเภอที่ตั ง พื นที่ของจังหวัดที่ตั ง เป็นต้น 
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2) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ท่ีมผีลต่อการใช้พลังงานของส่วนราชการ ตาม
ข้อ 1) ที่ส่วนราชการรายงานให้ สา้นักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายใน
วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2557 โดยบันทึกผ่าน www.e-
report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว้ เป็นข้อมูลเดยีวกับ
การติดตามและรายงานผลการด้าเนินการตามมาตรการประหยดั
พลังงานด้านไฟฟ้า 

 * เมื่อส่วนราชการบันทึกข้อมูลต่างๆ ผ่าน www.e-
report.energy.go.th ระบบจะตรวจสอบความครบถ้วนของตัวแปร
ต่างๆ เมื่อครบถ้วนแล้ว ระบบจะค้านวณปรมิาณการใช้น ้ามัน
มาตรฐานของแตล่ะส่วนราชการ ตามแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ที ่
สนพ. ติดตั งโปรแกรมไว ้

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.1 = 0.2500 คะแนน 
   

ความครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรตา่งๆ  
ที่มีผลต่อปริมาณการใช้น ้ามันของส่วนราชการ 

ตั งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 
2557  

ใน www.e-report.energy.go.th  
ณ 30 พฤศจิกายน 2557 

ด้านน ้ามัน 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 
คะแนน 

ข. ครบทั ง  12 เดือน 0.2500 
คะแนน 

  
 2.2 มีการรายงานข้อมูล

ปริมาณการใช้น ้ามัน
เชื อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร) 
ประจ้าปีงบประมาณ 
2557 ครบถ้วน 12 
เดือน นับตั งแต่เดือน
ตุลาคม 2556 ถึงเดือน
กันยายน 2557 

ประเมินผลจากข้อมลู เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ใบเสร็จคา่น ้ามันเชื อเพลิงที่ส่วนราชการได้ซื อ และใบสั่งจ่ายน า้มัน
เชื อเพลิงให้กับยานพาหนะของส่วนราชการทุกคันในแต่ละเดือน 
หรือหลักฐานแสดงท่ีมาของข้อมูลปริมาณการใช้น ้ามันเชื อเพลิง 
(ลิตร) ที่ใช้จริงในยานพาหนะของส่วนราชการ ประจ้าปีงบประมาณ 
2557 เป็นข้อมูลที่เกดิขึ นจริงในแต่ละเดือน ตั งแต่ 1 ตุลาคม 
2556 ถึง 30 กันยายน 2557 รวม 12 เดือน 

2) ข้อมูลข้อมูลปริมาณการใช้น ้ามันเชื อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้จริงใน
ยานพาหนะของส่วนราชการ ตามข้อ 1) ที่ส่วนราชการรายงานให้ 
ส้านักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายใน 30 พฤศจิกายน 2557 โดยบันทึก
ผ่าน www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว้  

 

 

 

http://www.e-report.energy.go.th/
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
  

 
 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.2 = 0.2500 คะแนน 
   

ความครบถ้วนของข้อมูลปริมาณการใช้น ้ามัน 
ตั งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 

2557  
ใน www.e-report.energy.go.th  

ณ 30 พฤศจิกายน 2557 

ด้านน ้ามัน 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 
คะแนน 

ข. ครบทั ง  12 เดือน 0.2500 
คะแนน 

 
  

*   ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดบั
คะแนนท่ี 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับคะแนนที่ 3, 4 และ 5   

 ขั นตอนที่ 3 - 5 : ประเมินผลจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

3 มีผลการค้านวณ EUI  
ด้านการใช้น ้ามันเชื อเพลิง 
ประจ้าปีงบประมาณ 2557 
ตามสตูรการค้านวณที่ สนพ. 
ก้าหนด โดยอยู่ในช่วง  

-0.200 ถึง -0.333 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ท่ีมผีลต่อการใช้พลังงานของส่วนราชการ ตาม
ขั นตอนท่ี 2 (2.1 และ 2.2) ที่ส่วนราชการรายงานให้ ส้านักงาน 
ก.พ.ร. ทราบ โดยบันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th ตามที ่
สนพ. ออกแบบไว ้โดยใช้ข้อมูลเพยีง ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 
2557 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.e-report.energy.go.th/
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4 มีผลการค้านวณ EUI  
ด้านการใช้น ้ามันเชื อเพลิง 
ประจ้าปีงบประมาณ 2557 
ตามสตูรการค้านวณที่ สนพ. 
ก้าหนด โดยอยู่ในช่วง  

-0.091 ถึง -0.199 

 
 
 
 
 
2) สูตรการค้านวณดัชนีชี วัดประสิทธิภาพการใช้น ้ามันเชื อเพลิง 

(Energy Utilization Index, EUI) เท่ากับ 
 

EUI =  (90% ของ SFU*) – AFU* 
AFU 

* SFU  Standard Fuel Utilization   
 ปริมาณการใช้น ้ามันมาตรฐาน (ลิตร) 
* AFU  Actual Fuel Utilization 
 ปริมาณการใช้น ้ามันจริง  (ลิตร)  
  
รายละเอียดแบบจ้าลองทางคณติศาสตร์ อธิบายไว้ใน “คู่มือการ
จัดท้าข้อมูลและรายงานผลตามตวัชี วัด xx” ที่ สนพ. จัดท้าขึ น  

5 มีผลการค้านวณ EUI  
ด้านการใช้น ้ามันเชื อเพลิง 
ประจ้าปีงบประมาณ 2557 
ตามสตูรการค้านวณที่ สนพ. 
ก้าหนด โดยอยู่ในช่วง  

0.000 ถึง -0.090 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 3-4-5 = 1.5000 คะแนน 

  
 

การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ขั นตอน ด้านน  ามัน 
ขั นที่ 3  EUI อยู่ในช่วง -0.2000 ถึง -0.3333 0.0001-0.5000  

คะแนน 
ขั นที่ 4  EUI อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.1999 0.0001-0.5000  

คะแนน 
ขั นที่ 5  EUI อยู่ในช่วง 0.0000 ถึง -0.090 0.0001-0.5000  

คะแนน 
 รวม 3 ช่วง มีคะแนนเต็มทั งสิ น 1.5000 คะแนน 
  

  หมายเหตุ:  
- การประเมินคะแนนในขั นตอนท่ี 3, 4 และ 5  หาก EUI ด้านการใช้น ้ามัน

เชื อเพลิง อยู่ระหว่างค่าขอบเขต ให้ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
- กรณีท่ีผลการค้านวณ EUI ด้านการใช้น ้ามันเชื อเพลิง มากกว่า 0 ส่วนราชการ

จะได้คะแนนระดับท่ี 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.5000 คะแนน 
 
 

  
 วิธีการให้คะแนนของส่วนราชการที่มีหลายหน่วยงาน 

  คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 
คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั งหมดที่เป็นราชการบริหารส่วนกลาง
ในสังกัดกรมที่จัดตั งขึ นตามกฎกระทรวง  และส่วนราชการที่ตั งขึ นเป็น
หน่วยงานภายในกรมนั นท่ีไม่ปรากฏในกฎกระทรวง ดังนี  

(1) ประเมินระดับความส้าเร็จของการด้าเนินการตามมาตรการประหยดั
พลังงานของแต่ละหน่วยงานของสว่นราชการตามเกณฑ์การให้
คะแนนท่ีพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด้าเนินงานตาม
เป้าหมายแต่ละระดับขั นของความส้าเรจ็ (Milestone) 5 ระดับ 
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ตามขั นตอนท่ี 1 ถึง 5  

(2) น้าคะแนนท่ีแต่ละหน่วยงานของสว่นราชการได้รับการประเมิน มา
รวมกันเพื่อหาผลรวมทั งหมด แล้วหาค่าคะแนนเฉลี่ยตามสูตรการ
ค้านวณดังต่อไปนี  

*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานของส่วนราชการทั งหมด 
จ้านวนหน่วยงานของส่วนราชการทั งหมด 

 
หมายเหตุ :   
 การจัดท้ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการด้าเนินงาน พร้อม

แนบตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี วัดมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นที่ไม่ได้จัดส่งให้ สา้นักงาน 
ก.พ.ร.  ขอให้ส่วนราชการจดัเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อมใหผู้้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน:  

ข้อมูลพื นฐานประกอบตัวชี วัด 
น  าหนัก 
น  าหนัก 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่
ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงน  าหนัก 

ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน 

2.5 5 5 0.1250 

 
ค าชี แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ด าเนินการ 

ตั งคณะท้างานประหยัดพลังงาน ท้างานต่อเนื่อง อีกทั งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตาม
มาตรการประหยัดพลังงานที่ สศอ. ก้าหนดท้าให้ผลการประหยัดพลังงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือ 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
ไม่มี 
 

ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 
 

หลักฐานอ้างอิง  
      ค้าสั่งคณะท้างานลดใช้พลังงาน สศอ. ที่ 128/2555 ลว 28 ธันวาคม 2555 
      เอกสารประกอบเช่น มาตรการประหยัดพลังงาน รายงานการประชุมคณะท้างานฯหรือหนังสือรียน
ผู้บริหารรับทราบ สั่งการ ฯลฯ 

รายงานผลจากกระทรวงพลังงานรอบล่าสุด 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                           รอบ 12 เดือน 

ตัวชี วัดที่ 5  การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด : 
                        นายสมศักดิ์  จันทรรวงทอง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เบอร์ติดต่อ:         02 202 4255-6 
 

ผู้รับผิดชอบ :  
ผู้อ้านวยการศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4292 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
นางสาววิชช์สินี  รอดอยู่       
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4395 
นายธิปไตย  นาคหิรัญไพศาล 
เบอรต์ิดต่อ : 02-202 3917 

 

ค าอธิบาย : 
 เป็ นการบู รณาการ เครื อข่ ายสารสนเทศภาครั ฐ ให้ ครอบคลุ มทุ กส่ วนราชการ เ พ่ือ เป็ นการ  

ลดต้นทุน และ ลดความซ ้าซ้อน ในการใช้งบประมาณ ด้านเครือข่ายในภาครัฐ รวมทั งสร้างความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ
ต่างๆ ในการพัฒนาหรือน้าระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานให้บริการผ่านเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ  ในการ 
เชื่อมโยงรับ-ส่งข้อมูล ระหว่างหน่วยงาน 

 เป็นการวัดประสิทธิภาพของส่วนราชการในการพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ร่วมกัน และน้าไปสู่ 
“Single Government”  

 เป็นการรายงานสถานะระบบสนเทศของหน่วยงาน ในการด้าเนินการและพัฒนาหน่วยงานไปสู่การเป็น
รั ฐ บ า ล อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  โ ด ย แ น ว ท า ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ภ า ค รั ฐ  มี ทั ง ห ม ด  
5 ประเด็น ดังต่อไปนี   

1. บทบาทของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง มีน ้าหนักร้อยละ 1 
(Chief Information Officer : CIO) ของส่วนราชการ 

2. โครงสร้างพื นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure)  มีน ้าหนักร้อยละ 4 
3. ระบบเว็บไซด์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ  (e- service)  มีน ้าหนักร้อยละ 2 
4. ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพ่ือการสื่อสาร  มีน ้าหนักร้อยละ 1        

ในภาครัฐ (MailGoThai) 
5. รายงานสถานการณ์จัดท้าข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม มีน ้าหนักร้อยละ 2 

 (Department Operation Center : DOC)  
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รายงานผลการด าเนินงาน :   
 

           ประเด็น 
           การตรวจประเมิน 

แนวทางการประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนน             รายงานรายงานผลการด าเนินงาน 
 

1. บทบาทของผู้
ผู้บริหารสารสนเทศ 
ระดับสูง (Chief 
Information Officer 
CIO)  
ของส่วนราชการ 
น ้าหนัก 1 

1. มีการแต่งตั ง CIO 
2. CIO มีการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  

ดังนี   
2.1 ก้าหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบาย 

และการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน 

2.2 วางแผน/จัดท้าแผนการพัฒนางานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
หน่วยงาน  

2.3 เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณด้านไอที
ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ  

2.4 ก้ากับ ติดตาม และประเมินผลการด้าเนินการ
พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของหน่วยงาน 

2.5 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพของงาน
สารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นไปตาม
มาตรฐานด้านไอที  

2.6 รายงานผลการด้าเนินงานการพัฒนางาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ต่อผู้บริหารหน่วยงาน  

 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีการแต่งตั ง CIO และปฏิบัติหน้าที่ได้น้อย
กว่า 3 ข้อ  

1 

2 มีการแต่งตั ง CIO และปฏิบัติหน้าที่ได้ 3 ข้อ  2 

3 มีการแต่งตั ง CIO และปฏิบัติหน้าที่ได้ 4 ข้อ  3 

4 มีการแต่งตั ง CIO และปฏิบัติหน้าที่ได้ 5 ข้อ  4 

5 มีการแต่งตั ง CIO และปฏิบัติหน้าที่ได้ 6 ข้อ  5 

หมายเหตุ : ประเมินจากแบบสา้รวจข้อมลูการ
พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ส่วนท่ี 2 
แบบส้ารวจข้อมลูบทบาทของผู้บรหิารสารสนเทศ
ระดับสูง (Chief Information Officer CIO)   
 
 

1. ศส. ได้ท้าบันทึกขออนุมัติแต่งตั งคณะกรรมการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ สศอ. โดยม ีรศอ. สมศักดิ์ (CIO) 
 เป็นประธาน และ ศส. เป็นกรรมการและเลขานุการ 

2.1 จดัท้าแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 สศอ. ที่แสดงวิสัยทัศนฯ์ 
2.2 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สศอ. ได ้
มอบหมายให้ ศส. จัดท้าแผนแม่บทสารสนเทศ สศอ.  
ปี 2557 – 2560 เพือ่ใช้เป็นแผนพัฒนางานด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.3 งบประมาณด้านสารสนเทศ สศอ. ปี 2557 ,  
แผนปฏิบัติการประจ้าปี 2557 
2.4 ก้ากับ ติดตาม และประเมินผลการด้าเนินการด้าเนินงาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สศอ. ผ่าน  
คณะกรรมการการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
2.5 ประเมินผลเช่น การจัดท้านโยบายและแนวปฏิบัติ 
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ , การจัดหา 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ได้ก้าหนดราคากลางในการจัดหา  
ตามเกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงไอซีที ได้ก้าหนดไว้ 
2.6 แสดงบันทึกรายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารต่อผู้บริหารหนว่ยงาน 

2. โครงสร้างพื นฐาน 
ทางเทคโนโลยี 

(IT Infrastructure) 
น ้าหนัก 4 

 
 
 

 

 

2.1 รายงาน  กรณีหน่วยงานมีการใช้ระบบเครือข่าย GIN   
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สถานการณ์ 

ใช้ระบบ 

เครือข่าย 

สารสนเทศ 

ภาครัฐ 

    (Government 

   Information 

    Network GIN) 

น  าหนัก 2 

แบ่งเป็น 2 

กรณหีน่วย 

งานมีการใช้ 

ระบบเครือ 

ข่าย GIN 

 

1.  มีรายงานหรือเอกสารหลักฐานที่หน่วยงานขอ
ติดตั งและใช้บริการระบบเครือข่าย GIN  (1 
คะแนน) 

2.  รูปแบบการใช้งานระบบเครือข่าย GIN ของ
หน่วยงาน โดยด้าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี  
(2 คะแนน) 
1) ใช้ระบบเครือข่าย GIN เป็นวงจรสื่อสารข้อมูล

หลักของหน่วยงาน  
2) ใช้ระบบเครือข่าย GIN เป็นวงจรสื่อสารข้อมูล

เสริมของหน่วยงาน  
3) ใช้ระบบเครือข่าย GIN เป็นวงจรสื่อสารข้อมูล

ส้ารองของหน่วยงาน  

3.  วัตถุประสงค์ของการใช้งานระบบเครือข่าย GIN 
ของหน่วยงาน โดยใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งและ/
หรือใน 3 ลักษณะ ดังนี  (2 คะแนน) 
1) มีรายงานหรือเอกสารหลักฐานการใช้งาน

ระบบเครือข่าย GIN ในการรับ-ส่งข้อมูล
ภายในหน่วยงานในสังกัด   

2) มีรายงานหรือเอกสารหลักฐานการใช้งาน
ระบบเครือข่าย GIN ในการรับ-ส่งข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภายนอก       

 3) มีรายงานหรือเอกสารหลักฐานการใช้งาน
เครือข่าย GIN ในการรับ-ส่งข้อมูลกับ
หน่วยงานที่ให้บริการระบบฐานข้อมูลพิเศษ 
เช่น ระบบฐานข้อมูล GFMIS ระบบ
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ระบบ National 
Single Window (NSW) ระบบเครือข่าย
สารสนเทศสนับสนุนภารกิจของคณะรัฐมนตรี 
(CABNET) ระบบบริการของ สรอ. (G-Cloud 
เป็นต้น) ฯลฯ 
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 กรณีหน่วยงาน 

ไม่มีการใช้ระบบ 

เครือข่าย GIN 

 

 

 กรณีหน่วยงานไม่มีการใช้ระบบเครือข่าย GIN  

1.หน่วยงานมีการใช้งานเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
สารสนเทศที่หน่วยงานจัดหาเอง (1 คะแนน) 

2.รูปแบบการใช้งานเครือข่ายสื่อสารข้อมลู
สารสนเทศท่ีหน่วยงานจดัหาเองโดยด้าเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี  (2 คะแนน) 

1)  ใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมลูสารสนเทศท่ี
หน่วยงานจัดหาเอง เป็นวงจรสื่อสารหลัก 

2)  ใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมลูสารสนเทศท่ี
หน่วยงานจัดหาเองเป็นวงจรสื่อสารส้ารอง 

    3.มีรายงานหรือเอกสารหลักฐานท่ีอธิบาย
วัตถุประสงค์การใช้งานเครือข่าย 
สื่อสารข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในปัจจุบัน 
(2 คะแนน) 

 

หมายเหตุ : ประเมินจากแบบส้ ารวจข้อมูลการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ส่วนที่ 3 
แบบส้ารวจข้อมูล ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
สารสนเทศภาครัฐ (NETWORK) 

กรณไีม่มีการใช้ระบบเครือข่าย GIN 

1. สศอ. มีการใช้เครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสน 

เทศท่ีจัดหาเอง 

2. ใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมลูสารสนเทศท่ีหน่วยงาน 

จัดหาเอง เป็นวงจรสื่อสารหลัก 

3. มีรายงานหรือเอกสารหลักฐานที่อธิบายวัตถุ 

ประสงค์การใช้งานเครือข่าย 

สื่อสารข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานใน 

ปัจจุบัน 

2.2 

การใช้งานเครื่อง 

แม่ข่ายบริการคลาวด ์

       ภาครัฐ                           
( Government Cloud 

Service : G-Cloud) 

น  าหนัก 2 

แบ่งเป็น 2 กรณี 

หน่วยงาน 

มีการใช้งานระบบ 

เครื่องแม่ข่าย 

Government 

Cloud Service :  
G-Cloud 

กรณีหน่วยงาน 

ไม่มีการใช้งาน 

ระบบเครื่องแม่ข่าย                 
GovernmentG Cloud 

Service :  
G-Cloud 

 

 กรณีหน่วยงานมีการใช้งานระบบเครื่องแม่ข่าย 
Government Cloud Service : G-Cloud  
โดยมีการใช้ระบบเครื่องแม่ข่าย G-Cloud เป็น
เครื่องแม่ข่ายหลัก และ/หรือเครื่องแม่ข่าย
ส้ารอง  (5 คะแนน) 

 กรณีหน่วยงานไม่มีการใช้งานระบบเครื่องแม่
ข่ า ย  Government Cloud Service : G-
Cloud โดยมีการส้ารวจความต้องการของ
หน่วยงาน เพื่อน้าระบบเครื่องแม่ข่าย G-Cloud 
มาใช้งาน (5 คะแนน) 

หมายเหตุ :  ประเมินจากแบบส้ารวจข้อมูลการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ส่วนที่ 4 
แบบส้ารวจข้อมูล ระบบบริการคลาวด์ภาครัฐ 
(GOVERNMENT CLOUD SERVICE)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มีการใช้งานระบบเครื่องแม่ข่าย 

 Government Cloud Service : G-Cloud 
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                   3. ระบบเวบ็ไซดก์ลาง 
                      บรกิารอิเลก็ทรอนกิส ์

                        ภาครัฐ (Electronic 
              Government 

                     Services) น  าหนกั 2 

  

 
3.1 ข้อมูลระบบ 

เว็บไซต์ของ 
ข้อมูลของหน่วยงานและ 

การพฒันาเวบ็ไซต์ของ 
หน่วยงาน น  าหนกั 1 

 

 
มีข้อมูลระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประกอบด้วย 3 

ประเด็น ดังนี  

1) มีเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
2) มีการพัฒนาระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตาม

มาตรฐานเ ว็บ ไซต์ ภาครั ฐ  (Government 
Website Standard)  

3) มีการเช่ือมโยงเว็บไซต์ของหน่วยงาน เข้ากับ
ระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
(e-Gov Portal : เว็บไซต์www.egov.go.th)  

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 

1 มีการด าเนินการได้ 1 ประเด็น 1 คะแนน  1 คะแนน 
2 -  
3 มีการด าเนินการได้ 2 ประเด็น 3 คะแนน 3 คะแนน 

4 -  

5 มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั ง 3 ประเด็น  
5 คะแนน 

5 คะแนน 

รวม 5 คะแนน 
 

 
มีข้อมูลระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประกอบ                 
ด้วย 3 ประเด็น ดังนี  
1) มีเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
2) มีการพัฒนาระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน       
ตามมาตรฐานเว็บไซต์ ภาครัฐ (Government                       Website 
Standard) 

   3.2 การพิสูจน์ 
  ตัวบุคคลในการ 

ใช้งานระบบ 
       บริการ e-Service 

ของหน่วยงา 
          e-Authentication) 

น  าหนัก 1 
 

 
 

1. มีการพัฒนาวิธีการพิสูจน์ตัวบุคคลในการเข้าใช้
งานระบบบริการe-Service ของหน่วยงาน โดยใช้ 
Username และ Password (2 คะแนน) 

2. มีการพัฒนาวิธีการพิสูจน์ตัวบุคคลในการเข้าใช้
งานระบบบริการ e-Service ของหน่วยงาน ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น โดยด้าเนินการในข้อใดข้อ
หนึ่ง (3 คะแนน) 
 การพิสูจน์ตัวบคุคล โดยใช้บัตรประจ้าตัว

ประชาชน Smart Card  
หรือหมายเลขบตัรประชาชน 13 หลัก หรือ 

 การพิสูจน์ตัวบคุคล โดยวิธี Single Sign- 
on หรือ  

 การพิสูจน์ตัวบคุคล ด้วยเทคโนโลยีอ่ืนๆ 
เช่น Digital Certificate/PKI, One Time 
Password, Two Factor  
Authenticatication, Biometic 
Authentication เป็นต้น    

 
 
 
 

มีการพัฒนาวิธีการพิสูจน์ตัวบุคคลในการเข้า 
ใช้งานระบบบริการ e-Service ของหน่วย 
งาน โดยใช้ Username และ Password 
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หมายเหตุ :   
1. ประ เมิ นจ าก แบบส้ า ร ว จข้ อมู ลก า รพัฒน า

ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ส่วน
ที่ 5 แบบส้ารวจข้อมูลระบบเว็บไซต์บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (E-GOVERNMENT 
SERVICE) 

2. ระบบเว็บไซต์บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
(E-GOVERNMENT SERVICE) ครอบคลุมถึง
การบริการภายในของหน่วยงาน 

 
3. ระบบจดหมาย 
4. อิเล็กทรอนกิส ์
5. กลางเพื่อการ 

6. สื่อสารในภาครัฐ  
7. (MailGoThai)  

8.  น  าหนกั 1 
แบ่งเป็น  
2 กรณ ี

 กรณหีนว่ยงาน 
 มีการใช้งานระบบ MailGoThai 

 
 

 กรณหีนว่ยงาน 
 ไม่มีการใช้งานระบบ MailGoThai 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

กรณีหน่วยงานมีการใช้งานระบบ MailGoThai 
โดยมีการใช้งานระบบ MailGoThai เป็นระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หลัก หรือเป็นระบบ
ส ารอง หรือเป็นระบบเสริมเพิ่มเติมจากระบบที่
หน่วยงานใช้งานอยู่เดิม (5 คะแนน) 

 

 ก ร ณี ห น่ ว ย ง า น ไ ม่ มี ก า ร ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ 
MailGoThai โดยหน่วยงานมีการใช้งานระบบ 
Mail ที่หน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการจัดหาเอง 
และมีการส ารวจความต้องการใช้งานระบบ 
MailGoThai ภายในหน่วยงาน (5 คะแนน) 

 

หมายเหตุ :  ประเมินจากแบบส ารวจข้อมูลการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ส่วนที่ 6 
แบบส ารวจข้อมูลระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(E – MAIL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มีการใช้งานระบบ MailGoThai โดยหน่วย 

งานมีการใช้งานระบบ Mail ที่หน่วยงานเป็น 

ผู้ด้าเนินการจัดหาเอง 

6. รายงานสถานการณ ์
7. จัดท าข้อมูลของ 
8. ศูนยป์ฏบิตักิาร 

ระดบักรม (Department  
9. Operation  

10. Center : DOC)  
11. น  าหนกั 2 

 

1. มีการทบทวนข้อมูลให้มีความครบถ้วนเป็นไปตาม
แนวทางในการจัดท้าข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการ
ระดับกรมตามที่ก้าหนด  

2. มีแผนในการบูรณาการระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับ
กรม (DOC) เชื่อมกับศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง 
(MOC)  

3. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลของทุกเรื่องให้ความ
ทันสมัย (Update)  

1. มีการทบทวนข้อมลูให้มีความครบถ้วนเป็น 

ไปตามแนวทางในการจดัท้า ข้อมลูของศูนย์ปฏิบัติการ 

ระดับกรมตามที่ก้าหนด 

2. มีการปรับปรุงฐานข้อมลูของทุกเรื่องให้ความทันสมยั  

(Update) 

3. มีการก้าหนดล้าดับชั นของการเข้าถึงข้อมูล 
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4. มีการก้าหนดล้าดับชั นของการเข้าถึงข้อมูล 
5. มีคู่มือการใช้งานระบบศูนย์ปฏิบัติการ  

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเตม็ 
1 ด้าเนินการได้ตามข้อ 1  1  คะแนน 
2 ด้าเนินการได้ตามข้อ 2  1  คะแนน 
3 ด้าเนินการได้ตามข้อ 3  1  คะแนน 
4 ด้าเนินการได้ตามข้อ 4  1  คะแนน 
5 ด้าเนินการได้ตามข้อ 5 1  คะแนน 

รวม 5 คะแนน 

หมายเหตุ :  ประเมินจากแบบส้ารวจข้อมูลการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ส่วนที่ 7 
แบบส้ารวจข้อมูลการจัดท้าข้อมูลของศูนย์
ป ฏิ บั ติ ก า ร ร ะ ดั บ ก ร ม  ( DEPARTMENT 
OPERATION CENTER : DOC)   

 

 
ตารางและสูตรการค านวณ 

ประเด็นการวัด 
น  าหนัก  
(W) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ
ระดับความส าเรจ็ 

ตามเป้าหมายของตัวชี วัด 
คะแนนที่
ได้ (SM) 

คะแนน 
ถ่วงน  าหนัก  
(W x SM) 

1 2 3 4 5 
ประเด็นที่ 1  บทบาทของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง
(Chief Information Officer : CIO) ของส่วนราชการ 

1 1 2 3 4 5 5.00 5.00 

ประเด็นที่ 2 โครงสร้างพื นฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Infrastructure) 

4 1 2 3 4 5 5.00 20.00 

ประเด็นที่ 3 ระบบเว็บไซด์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ (e- service) ในภาครัฐ (MailGoThai) 

2 1 2 3 4 5 3.00 6.00 

ประเด็นที่ 4 ระบบจดหมายอเิล็กทรอนิกส์กลางเพื่อ
การสื่อสาร 

1 1 2 3 4 5 5.00 5.00 

ประเด็นที่ 5 รายงานสถานการณ์จัดท้าข้อมูลของศูนย์
ปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation Center : 
DOC) 

2 1 2 3 4 5 4.00 8.00 

 10  4.4 
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เกณฑ์การให้คะแนน  :  

 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี  

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
 
1 

 
 

(1x5) +(4x5)+ (2x3) + (1x5) + (2x4) 
 

1 + 4 + 2 + 1 +2 
 

= 4.4 คะแนน 

 
 
3 
 
4 
 
5 

 
เง่ือนไข :  การประเมินผลตัวชี วัดนี จะใช้แบบส้ารวจ (แบบฟอร์มรายงานการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ) ไปยังทุกส่วน

ราชการ โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท้าหน้าที่เป็นผู้ประเมินรายงานสถานะปัจจุบันของส่วนราชการในการ
ด้าเนินการส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานของรัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั งเป็นผู้พิจารณาในการพิจารณาค้าขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี วัดด้วย  
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การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน 

ตัวชี วัด/ 
ข้อมูลพื นฐานประกอบตัวชี วัด 

น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน
ถ่วงน  าหนัก 

การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ 

10 44 4.4 0.1000 

 

ค าชี แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
        สศอ.แตง่ตั งคณะท้างานฯ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน 
ไม่มี เนื่องจากเป็นตัวชี วัดบังคับของส้านักงาน ก.พ.ร. และรายละเอียดอยู่ระหว่างด้าเนินการ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
ไม่มี เนื่องจากเป็นตัวชี วัดบังคับของส้านักงาน ก.พ.ร. และรายละเอียดอยู่ระหว่างด้าเนินการ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป 
ส้านักงาน ก.พ.ร. ควรวางแผนกรอบตัวชี วัดในแต่ละปีไว้ล่วงหน้า ไม่ควรเร่งเป็นตัวชี วัดตอนกลางปี 

หลักฐานอ้างอิง 
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แบบส ารวจข้อมูลการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 
ส่วนที่ 1 โครงสร้างหน่วยงาน และข้อมูลทั่วไป 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.............................................................................................................................. 
สังกัดกรม  ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ………………………………………………………………………………………………………….. 
สังกัดกระทรวง กระทรวง
อุตสาหกรรม…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่  อยู่ในกรุงเทพมหานคร 

 อยู่ในต่างจังหวัด โปรดระบจุังหวด 
........................................................................................................ 

ประเภทหน่วยงาน  มีส านักงานสาขายอ่ย 
         อยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 
.................................................................................................... 
         อยู่ในต่างจังหวัด จ านวน 
............................................................................................................. 
 ไม่มีส านักงานสาขาย่อย 

ผู้บริหารระดบั CIO ชื่อ – สกุล  นายสมชาย  หาญหิรัญ…………………………………………………………………………………………. 
อีเมล์  
somchai@oie.go.th……………………………………………………………………………………………………… 
มือถือ  -………………………………………………………………………………………………………………………….. 
โทรศัพท์ที่ท างาน  02-2024292………………………………………………………………………………………….. 

ผู้บริหารระดบั ผู้อ านวยการ 
ศูนย์เทคโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ชื่อ – สกุล  นายอนันต ์ อัศวโสภณ
กุล………………………………………...................................................... 
อีเมล์
anan@oie.go.th…………………………………………………………………………………………………………... 
มือถือ  -………………………………………………………………………………………………………………………….. 
โทรศัพท์ที่ท างาน  02-2024292……………………………………………………………………………………….. 

ผู้ประสานงานหลัก 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อ – สกุล  นายอุดร   พันกระจัด………………………………………………………………………………………… 
ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพวิเตอร์………………………………………………………………………………………... 
อีเมล์  udon@oie.go.th……………………………………………………………………………………………….. 
มือถือ  080-6043013…………………………………………………………………………………………………. 
โทรศัพท์ที่ท างาน  02-2024358……………………………………………………………………………………… 

จ านวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่  
และลูกจ้างชั่วคราว 
(ประมาณการณ์) 

ส านักงานใหญ่  
 < 50    50 -100       101-200     201-500      501-1000        > 1000  
ส านักงานสาขาย่อย จ านวน (แต่ละสาขา)   
 < 50    50 -100       101-200     201-500      501-1000        > 1000  
 

ส่วนที่ 2 แบบส ารวจข้อมูลบทบาทของผู้บริหารสารสนเทศระดบัสูง (Chief Information Officer : CIO)   
บทบาทของผู้บริหาร
สารสนเทศระดบัสูง (Chief 
Information Officer : 
CIO)   
 
 

CIO มีการปฏบิัตหิน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ก าหนดวิสยัทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบาย และการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ของหน่วยงาน 
วางแผน/จัดท าแผนการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของหน่วยงาน  
เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณด้านไอทีให้กับหัวหน้าส่วนราชการ  
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
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หน่วยงาน 
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพของงานสารสนเทศและการส่ือสารให้เป็นไปตามมาตรฐานด้าน 

ไอที รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารต่อผู้บริหาร
หน่วยงาน 

 

ส่วนที่ 3 แบบส ารวจข้อมูลระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศภาครัฐ (NETWORK) 
1. การใชง้านเครือข่ายสื่อสาร
ข้อมูลในปัจจุบัน  
(วงจรสื่อสารข้อมูลหลัก)  
 
 

 ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย GIN  (ไม่ต้องตอบข้อ 4 และ 5 ) 
 ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอื่น โปรดระบุวิธกีารจัดหา (ไม่ต้องตอบข้อ 6 )  
           หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้จัดหาวงจรสื่อสารขอ้มูลให้ 
           หน่วยงานเป็นผู้จัดหาวงจรสื่อสารข้อมูลเอง โปรดระบุผู้ให้บรกิารเครือข่าย  
                  TOT      CAT      
                  ผู้ให้บริการรายอื่น โปรดระบุ 
………………………………………………………………………………..        

2. การใชง้านเครือข่ายสื่อสาร
ข้อมูลในปัจจุบัน  
(วงจรสื่อสารข้อมูลส ารอง)  

 ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย GIN  (ไม่ต้องตอบข้อ 4 และ 5 ) 
 ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอื่น โปรดระบุวิธกีารจัดหา  (ไม่ต้องตอบข้อ 6 ) 
           หน่วยงานในสังกัดเป็นผู้จัดหาวงจรสื่อสารขอ้มูลให้ 
           หน่วยงานเป็นผู้จัดหาวงจรสื่อสารข้อมูลเอง โปรดระบุผู้ให้บรกิารเครือข่าย  
                  TOT      CAT      
                  ผู้ให้บริการรายอื่น โปรดระบุ 
………………………………………………………………………………..        

3. วัตถุประสงค์การใช้งาน 
เครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ 
ของหน่วยงาน 

 ใช้เพื่อรับ-ส่งข้อมูลภายในหน่วยงานอย่างเดียวเท่านั้น (Intranet)      
 ใช้เพื่อรับ-ส่งข้อมูลภายในหน่วยงาน และระหว่างหนว่ยงานภายนอกดว้ย 
 ใช้เพื่อรับ-ส่งข้อมูลกับหนว่ยงานที่ให้บริการระบบฐานข้อมูลพิเศษ ได้แก ่
         ระบบฐานขอ้มูล GFMIS ของกรมบัญชีกลาง 

         ระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์ ของกรมการปกครอง  
         ระบบฐานขอ้มูลสุขภาพแห่งชาติ ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
         ระบบฐานขอ้มูล National Single Window (NSW) ของกรมศุลกากร 
         ระบบฐานขอ้มูล eSAR ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร) 

         ระบบฐานขอ้มูล GSMS ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร) 
         ระบบศูนยแ์ลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุตธิรรม(DXC) ของส านักงานกิจการยุติธรรม 
         ระบบฐานขอ้มูลเครือข่ายสารสนเทศสนับสนุนภารกิจของคณะรัฐมนตรี (CABNET)  
            ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค) 
         ระบบศูนยแ์ลกเปลี่ยนขอ้มูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (DXC)  ของสถาบันสารสนเทศ 
            ทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.) 
         ระบบศูนย์เช่ือมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐเพื่อการเตือนภัยน้ าท่วมและดินถล่ม (NDWC)  
            ของศูนย์เตือนภยัพิบัตแิห่งชาติ         
         ระบบบริการเสริมของ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้แก่  
                G-Cloud   GIN Web Conference   Government Security 
Mornitoring 
                ระบบเชื่อมโยงสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐาน TH e-GIF (eCMS ๒.๐) 
   ใช้เพื่อรับ-ส่งข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น โปรดระบุ 
……………………………………………………………………….            

4. กรณีที่หน่วยงานเป็นผู้จัดหา 4.1 ประเภทและขนาดเครือข่าย 
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วงจรสื่อสารข้อมูลเพื่อใชง้านเอง 
 
 
 

 Leased Line (Fiber Optic, MPLS)  
    จ านวนวงจร (Link) ทั้งหมด 
………………1………………………..……………..………………................... ลิงค์ 
    ความเร็ว (Bandwidth) ………………100/20.....…………...... Mbps จ านวน 
………1….……........ ลิงค์ 
    ความเร็ว (Bandwidth) ……………….....…………...... Mbps จ านวน …………..………….……........ 
ลิงค์ 
    ความเร็ว (Bandwidth) ……………….....…………...... Mbps จ านวน …………..………….……........ 
ลิงค์ 
    ความเร็ว (Bandwidth) ……………….....…………...... Mbps จ านวน …………..………….……........ 
ลิงค์ 
 ADSL 
    จ านวนวงจร (Link) ทั้งหมด ………………………………………..……………..………………................... 
ลิงค์ 
    ความเร็ว (Bandwidth) ……………….....…………...... Mbps จ านวน …………..………….……........ 
ลิงค์ 
    ความเร็ว (Bandwidth) ……………….....…………...... Mbps จ านวน …………..………….……........ 
ลิงค์ 
 ขนาดความเร็วอินเตอร์เน็ต (Internet Bandwidth) …………………100/20……………………… 
Mbps 
4.2 งบประมาณที่ใช้ประจ าป ี2557  
 งบประมาณรวม ในการจัดหาวงจรสื่อสารและอินเตอร์เน็ต จ านวน ………………………………. บาท 

               วงจรสื่อสารขอ้มูล จ านวน …………………………………………………………. บาท 

               บริการอินเตอร์เน็ต จ านวน ……………………………………..……………… บาท 
               ค่าใช้จ่ายหมวดอื่น ………………………… จ านวน ……………..………….. บาท 
                  ค่าใช้จ่ายหมวดอื่น ………………………… จ านวน ……..………………….. บาท 

5. แผนการใช้งานระบบเครือข่าย
สื่อสารข้อมูลของหน่วยงาน 

 หน่วยงานใช้งานผ่านระบบเครือข่ายปัจจุบัน 

 สนใจใช้เครือข่าย GIN โปรดระบุปีงบประมาณ        ปี 2558       ปี 2559       ปี 
2560                 
       สนใจใช้เครือข่าย GIN ทดแทนเครือข่ายสื่อสารข้อมูลปจัจุบันทั้งหมด 
       สนใจใช้เครือข่าย GIN เพิ่มเติมจากเครือข่ายสื่อสารข้อมูลปจัจุบันทีม่ีอยู่ โปรดระบุ 
         วงจรสื่อสารข้อมูลที่ต้องการใชง้าน 
         จ านวนวงจร (Link) ทั้งหมด 
………………1………………………..……………..………………................... ลิงค์ 
         ความเร็ว (Bandwidth) …………100/20.…….... Mbps จ านวน …1..…….……........ ลิงค์ 
         ความเร็ว (Bandwidth) ………….....…………...... Mbps จ านวน …….……….……........ ลิงค์ 
         ความเร็ว (Bandwidth) …………………………...... Mbps จ านวน .………….……........ ลิงค์ 
         ขนาดความเรว็อินเตอร์เน็ต (Internet Bandwidth) 
………………100/20……………………… Mbps 

6. ความพึงพอใจส าหรบัการใช้
งานเครือข่าย GIN ปัจจุบัน 

 พึงพอใจมากที่สุด         พึงพอใจมาก         พึงพอใจปานกลาง          พึงพอใจน้อย 
ไม่พึงพอใจ โปรดระบุสาเหต ุ1)ไม่มีอุปกรณ์ Hard ware ซ่ึงเป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณ................ 
……………………………………2)ความเร็วไม่สามารถใช้ทดแทนเครือข่ายหลกั………………………………… 

7. ข้อเสนอแนะส าหรบัระบบ
เครือข่าย GIN 

ข้อเสนอแนะ …1) จัดหาอุปกรณ์ให้พรอ้มส าหรับการใช้…………………………………….……………………… 
…………………2)เพิ่มความเร็วให้สามารถรองรับการท างาน………………………………………………….. 
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ส่วนที่ 4 แบบส ารวจข้อมูลระบบบริการคลาวดภ์าครัฐ (GOVERNMENT CLOUD SERVICE)  
1. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หลัก 
(MAIN SITE DATA 
CENTER) 

 ไม่มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศหลัก (Main Site Data Center) 
 มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศหลัก (Main Site Data Center) เป็นของหน่วยงานเอง โปรดระบ ุ
           หน่วยงานเป็นเจ้าของศูนย์ข้อมูลหลัก (Main Site Data Center) 
              ขนาดพื้นที่ศูนย์ข้อมูลหลกั (Main Site Data Center) …………..………………..…………….. ตร.ม. 
              จ านวนเครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่าย (Server)  ………………24…………………….………..………. Server 
           หน่วยงานเช่าใช้ศูนย์ข้อมลูหลัก (Main Site Data Center) จากผู้ให้บริการ 
              ชื่อผู้ให้บริการ ………………………………………………………………………………………………...….. 
              ขนาดพื้นที่ศูนย์ข้อมูลหลกั (Main Site Data Center) …………..…………………….….…... ตร.ม. 
              จ านวนเครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่าย (Server)  ……………………………………….……………….. Server 

2. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ส ารอง 
(BACKUP SITE 
DATA CENTER) 

 ไม่มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศส ารอง (Backup Data Center) 
 มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศส ารอง (Backup Data Center) โปรดระบุ 
     ขนาดพื้นที่ศูนยข์้อมูลสารสนเทศส ารอง (Backup Data Center) ……………….…………………..… ตร.ม. 
     จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ย (Server)  …………………………..…………….………………………… Server 
 

3. งบประมาณที่ใช้
ประจ าป ี2557 ในการ
ด าเนินงาน 

 งบประมาณประจ าปีรวม ในการด าเนินงาน จ านวน …………………………….………….……………………. บาท 

       งบส าหรับการด าเนินงาน ศูนย ์Data Center จ านวน ………………………..……….…………………. บาท 

       งบจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 
               จ านวนเครื่องแม่ข่าย (Server) …………………………………………………………………………… Server 
               จ านวนงบประมาณที่ใช้ …………………………………………………………………………………….… บาท 

       ค่าใช้จ่ายหมวดอื่น …………………………………… จ านวนงบประมาณ ……………..………………….. บาท 
          ค่าใช้จ่ายหมวดอื่น …………………………………… จ านวนงบประมาณ ……………..…..…………….. บาท 
          ค่าใช้จ่ายหมวดอื่น ………………………….…..…… จ านวนงบประมาณ ……………..…………………... บาท 

4. การรับรู้และการใช้งาน
บริการคลาวด์ภาครัฐ (G-
CLOUD)  

 ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริการคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) (ไม่ต้องตอบข้อ 5 กับ 7) 
 ทราบข้อมูลเกีย่วกับบริการคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) 
               ไม่เคยใช้บริการคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud)   
               ใช้บริการคลาวดภ์าครฐั (G-Cloud)  จ านวน …………………………….…………………………… VM 
 ใช้บริการคลาวด์ของผู้ให้บริการรายอื่น โปรดระบุ…………………………………จ านวน………….…….……… VM 

5. ลักษณะการใช้งาน  เว็บไซต์หน่วยงาน จ านวน ………………. VM      ระบบงานภายในหน่วยงาน จ านวน ……….......…. 
VM 

 ระบบส าหรับให้บริการประชาชน จ านวน ………………. VM   
 ระบบส ารอง (Backup) จ านวน ………. VM      อื่นๆ โปรดระบ ุ..................... จ านวน ……………. VM 

6. แผนการจัดหาเครื่อง
แม่ขา่ย 

 ไม่มีการเพิ่มจ านวนเครื่องแม่ข่าย 
 หน่วยงานมีแผนจัดหาเครื่องแม่ข่ายเพิ่มจ านวน………………………………………………………………….Servers 
 หน่วยงานสนใจใช้บริการคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud)   
               สนใจใช้บริการ G-Cloud  ในปีงบประมาณ  2558   จ านวน …………………………………… VM 
               สนใจใช้บริการ G-Cloud  ในปีงบประมาณ  2559   จ านวน …………………………………… VM 
               สนใจใช้บริการ G-Cloud  ในปีงบประมาณ  2560   จ านวน …………………………………… VM 
 
 

7. ความพึงพอใจในการ  พึงพอใจมากที่สุด         พึงพอใจมาก             พึงพอใจปานกลาง              พึงพอใจน้อย 
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ใช้ระบบบริการคลาวด์
ภาครัฐ 
(GOVERNMENT 
CLOUD SERVICE) 

 ไม่พึงพอใจ โปรดระบุสาเหตุ ………………………………………......................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….. 

8. ข้อเสนอแนะส าหรบั
ระบบบริการคลาวด์
ภาครัฐ 
(GOVERNMENT 
CLOUD SERVICE) 

ข้อเสนอแนะ ……1)ควรมีการประชาสมัพันธ์ให้ได้รับรู้ข้อมูลการใช้งานระบบ G-cloud….……………………… 
……………………2)ควรสร้างความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมลู…………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 5 แบบส ารวจข้อมูลระบบเวบ็ไซต์บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (E-GOVERNMENT SERVICE) 
1. ข้อมูลระบบเวบ็ไซต์
บริการของหน่วยงาน 
 

 ไม่มีเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ไม่ต้องตอบข้อ 4, 5 และ 7 ) 
 มีเว็บไซต์ของหน่วยงาน  โปรดระบุ 
      เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่หรือดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารของหนว่ยงาน จ านวน …….2.……………… เว็บไซต์ 
      เว็บไซต์เพื่อให้บริการ e-Service  
               ให้บริการกับขา้ราชการ/เจ้าหน้าที ่สังกัดภายในหนว่ยงาน จ านวน …………………… เว็บไซต์ 
               ให้บริการกับขา้ราชการ/เจ้าหนา้ที่ สังกัดหนว่ยงานภายนอก จ านวน ………………… เว็บไซต์ 
               ให้บริการกับภาคธุรกิจและประชาชน  จ านวน ……………………1……………….… เว็บไซต์ 

2. การรับรู้และการพัฒนา
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ตามมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ 
(GOVERNMENT 
WEBSITE 
STANDARD) 

 ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  
 ทราบข้อมูลเกีย่วกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  
               ยังไม่ได้พัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐาน จ านวน ………………………………..……………… เว็บไซต์ 
               พัฒนาเว็บไซต์ตามมาตรฐานแล้ว จ านวน …………….…………1………..…………….… เว็บไซต์ 

3. การรับรู้และเชื่อมโยง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เข้ากับระบบเว็บไซต์กลาง
บริการอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ  
(E-GOV PORTAL :  
เว็บไซต์  
WWW.EGOV.GO.TH
) 

 ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนกิส์ภาครัฐ (e-Gov Portal)  
    (ไม่ต้องตอบข้อ 7 ) 
 ทราบข้อมูลเกีย่วกับระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนกิส์ภาครัฐ (e-Gov Portal) 
               ยังไม่ได้เชื่อมโยงเข้ากบัระบบ e-Gov Portal จ านวน ……………………….………….… เว็บไซต ์
               เช่ือมโยงเข้ากับระบบ e-Gov Portal แล้ว จ านวน ………………1…….………….….… เว็บไซต์ 

4. วิธีการเข้าใช้งานระบบ
เว็บไซต์บริการ (E-
SERVICE) ของ
หน่วยงาน 

 เข้าใช้งานระบบด้วย Username และ Password 
               ก าหนดสิทธิก์ารเข้าใช้งานตามสิทธิของแต่ละเวบ็ไซต์ จ านวน ………….1….………… เว็บไซต์ 
               ก าหนดสิทธิ์การเข้าใชง้านระบบด้วยวิธ ีSingle Sign-on  
                           ใช้ Single Sign-on ของหนว่ยงาน จ านวน …………….………..…………….… เว็บไซต์ 
                           ใช้ Single Sign-on ของ สรอ. จ านวน …………….…………………………….… เว็บไซต์ 
 เข้าใช้งานระบบด้วยวธิีอื่นๆ ระบุ …………….…………….………………….………………………………………………… 

5. การตรวจสอบข้อมูล
ส่วนบุคคลผ่านเลขที่บตัร

 ไม่มีการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
 มีการตรวจสอบข้อมูลสว่นบุคคลผ่านเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลกั 



 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
รอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

                                                                                                              51 

ประจ าตวัประชาชน 13 
หลัก 

                ไม่มีการเชื่อมโยงกบัฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์ (Offline Mode)     
                เช่ือมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์แบบ online 
                          เช่ือมโยงผ่านเครือข่าย GIN         เช่ือมโยงผ่านเครือข่ายอื่น                             

6. แผนการเชื่อมโยง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เข้ากับระบบเว็บไซต์กลาง
บริการอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ  
(E-GOV PORTAL :  
เว็บไซต์  
WWW.EGOV.GO.TH 

 ไม่สนใจเชื่อมโยงเว็บไซต์ เข้ากับระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนกิส์ภาครัฐ (e-Gov Portal) 
 สนใจเชื่อมโยงเว็บไซต์ เข้ากบัระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกสภ์าครัฐ (e-Gov Portal)  
                ปี 2558   จ านวน ……………1………….…………….….… เว็บไซต์ 
                ปี 2559   จ านวน ……………1………….…………….….… เว็บไซต์   
                ปี 2560   จ านวน ……………1………….…………….….… เว็บไซต์              

7. ความพึงพอใจส าหรบั
การใช้บริการระบบ
เว็บไซต์กลางบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ  
(E-GOV PORTAL :  
เว็บไซต์  
WWW.EGOV.GO.TH
) 

 พึงพอใจมากที่สุด         พึงพอใจมาก             พงึพอใจปานกลาง              พึงพอใจน้อย 
 ไม่พึงพอใจ โปรดระบุสาเหตุ ………………………………………......................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….. 

8. ข้อเสนอแนะส าหรบั
ระบบเวบ็ไซต์กลางบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ  
(E-GOV PORTAL :  
เว็บไซต์  
WWW.EGOV.GO.TH
) 

ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….. 

 
ส่วนที่ 6 แบบส ารวจข้อมูลระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E – MAIL) 
1. การใชง้านระบบ 
E-MAIL ใน
ปัจจุบัน 
 

 ไม่มีการใช้งานระบบ E-Mail 
 มีการใช้งานระบบ E-Mail 
      ใช้งานผ่าน Free E-Mail 
               GMail            Hotmail           Yahoo Mail     อื่นๆ ระบุ ........................ 
       ใช้งานผ่านระบบ MailGoThai  (ไม่ต้องตอบข้อ 3 และ 4 ) 
       ใช้งานผ่านระบบ E-Mail ที่หน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการเอง โปรดระบุวิธกีาร (ไม่ต้องตอบข้อ 5 )  
               หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้จัดหาระบบ E-Mail ให้ใช้งาน โปรดระบุ โดเมน @………………….. 
               หน่วยงานเป็นผู้จัดหาระบบ E-Mail เอง โปรดระบุ โดเมน @oie.go.th……………………. 

2. จ านวนบัญชี
รายชื่อผู้ใช้งาน
ระบบ E-MAIL 

 < 50    50 -100       101-200     201-500      501-1000        > 1000  
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3. กรณีที่
หน่วยงานเป็น
ผู้ด าเนินการจัดหา
ระบบ E-MAIL ใช้
งานเอง 

3.1 ประเภทของระบบ E-Mail 
 Open Source   MS – Exchange   Lotus Note    Zimbra    อื่นๆ ระบุ ........................      
3.2 งบประมาณที่ใช้ประจ าป ี2557 
 งบประมาณรวม ในการด าเนินการระบบ E-Mail จ านวน …2,000,000……………….…………………. บาท 

4. แผนการใช้งาน
ระบบ E-MAIL 
ของหน่วยงาน 

 หน่วยงานใช้งานผ่านระบบ E-Mail ปัจจุบัน 

 ใช้งานผ่านระบบ MailGoThai  โปรดระบุปีงบประมาณ   ปี 2558      ปี 2559      ปี 2560                 
       สนใจใช้ระบบ MailGoThai  เป็นอีเมล์หลักเพื่อทดแทนระบบ E-Mail ปัจจุบันทั้งหมด 

       สนใจใช้ระบบ MailGoThai  เพื่อเป็น E-Mail ส ารอง โปรดระบ ุ
         จ านวนบัญชีรายชื่อผู้ใช้งาน ………………………………………..……………..………………...................  
          โดเมนที่ต้องการใช้งาน  @………………………………………..……………..………………………………... 

5. ความพึงพอใจ
ส าหรับการใช้งาน
ระบบ 
MAILGOTHAI 
ปัจจุบัน 

 พึงพอใจมากที่สุด         พึงพอใจมาก             พึงพอใจปานกลาง              พึงพอใจน้อย 
 ไม่พึงพอใจ โปรดระบุสาเหตุ ………………………………………......................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. ข้อเสนอแนะ
ส าหรับระบบ 
MAILGOTHAI 

ข้อเสนอแนะ ………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ส่วนที่ 7 แบบส ารวจข้อมูลการจดัท าข้อมูลของศูนย์ปฏิบตัิการระดับกรม (DEPARTMENT OPERATION CENTER : DOC)   
การจัดท าข้อมูลของศูนยป์ฏบิัติการ
ระดับกรม (DEPARTMENT 
OPERATION CENTER : 
DOC)   

  มีการทบทวนข้อมูลให้มีความครบถ้วนเป็นไปตามแนวทางในการจัดท าข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับ
กรมตามที่ก าหนด 

  มีแผนในการบูรณาการระบบศูนยป์ฏิบัติการระดับกรม (DOC) เช่ือมกับศูนย์ปฏิบัติการระดับ
กระทรวง (MOC)  

  มีการปรับปรุงฐานข้อมูลของทุกเรื่องให้ความทันสมัย (Update) 
  มีการก าหนดล าดบัชั้นของการเขา้ถึงข้อมูล 
  มีคู่มือการใช้งานระบบศูนย์ปฏิบัตกิาร 
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หลักฐานส าหรับการพิจารณาเพื่อประเมินตัวชี วัดที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 

ประเด็น : บทบาทของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)              
ของส่วนราชการ 

แนวทางการประเมิน หลักฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมิน 
1. มีการแต่งตั ง CIO ค้าสั่งแต่งตั ง หรือ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information 
Officer : CIO) ของหน่วยงาน 

2. CIO มีหน้าที่ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี   
2.1 ก้าหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบาย และ   

การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของหน่วยงาน 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
หน่วยงาน แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ และนโยบายใน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
หน่วยงานซึ่ง CIO เป็นหลักในการผลักดัน และ ค้าสั่ง
ใดค้าสั่งหนึ่ง ดังนี  

1) ค้าสั่ งแต่ งตั ง เป็นกรรมการที่ เกี่ ยวข้องกับ
โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของหน่วยงาน หรือ 

2) ค้าสั่งมอบหมายให้รับผิดชอบงานของส้านัก/
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
หน่วยงาน 

2.2 วางแผน/จัดท้าแผนการพัฒนางานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
หน่วยงาน  

แผนปฏิบัติการ หรือ แผนการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน 

2.3 เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณด้านไอทีให้กับ
หัวหน้าส่วนราชการ  

1) ค้าสั่งแต่งตั งเป็นคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน หรือ 

2) เอกสารหลักฐานที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้รับผิดชอบในการพิจารณางบประมาณโดยลงนาม
รับรองในโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของหน่วยงาน 

2.4 ก้ากับ ติดตาม และประเมินผลการด้าเนินการ
พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ       
การสื่อสารของหน่วยงาน 

เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการก้ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการด้าเนินการพัฒนางานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน เช่ น 
รายงานการประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้า หรือ
การก้ากับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงาน 

2.5 ประเมินผลและและตรวจสอบคุณภาพของงาน
สารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านไอที 

เอกสารหลักฐานการตรวจประเมินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เป็นไปตามมาตรฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น  
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แนวทางการประเมิน หลักฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมิน 
 

1) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
ในหน่วยงาน ตามนโยบายและแนวปฏิบัติการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  

2) การพัฒนาระบบโดยใช้มาตรฐานรายการข้อมูล
ที่ประกาศโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  

3) การจัดซื อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยอ้างอิงตาม  

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น        

2.6 รายงานผลการด้าเนินงานการพัฒนางานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อผู้บริหาร
หน่วยงาน  

ราย งานผลการด้ า เนิ น งาน พัฒนา เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานต่อผู้บริหาร 
(รายงานผลจากข้อ 2.4) 

 
ประเด็น : รายงานสถานการณ์จัดท้าข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation Center : DOC)  

 
แนวทางการประเมิน หลักฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมิน 

1. มีการทบทวนข้อมูลให้มีความครบถ้วนเป็นไปตาม
แนวทางในการจัดท้าข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการ
ระดับกรมตามท่ีก้าหนด 

รายงานการประชุมทบทวนข้อมูลตามแนวทางในการ
จัดท้าข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม 

2. มีแผนในการบูรณาการระบบศูนย์ปฏิบัติการ  
ระดับกรม (DOC)  เชื่ อมกับศูนย์ปฏิบั ติ การ    
ระดับกระทรวง (MOC) หรือศูนย์ปฏิบัติการ
นายกรัฐมนตรี (PMOC) 

แผนการบูรณาการระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม 
(DOC)  เชื่อมกับศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง 
(MOC) หรือศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) 

3. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลของทุกเรื่องให้มีความ
ทันสมัย (Update) 

หลักฐานหน้าจอระบบ DOC ที่มีข้อมูลเดือนปัจจุบัน 

4. มีการก้าหนดล้าดับชั นของการเข้าถึงข้อมูล คู่มือการใช้งานระบบศูนย์ปฏิบัติการของหน่วยงาน 
ซึ่งในคู่มือมีการระบุล้าดับชั นของการเข้าถึงข้อมูล 

5. มีคู่มือการใช้งานระบบศูนย์ปฏิบัติการ คู่มือการใช้งานระบบศูนย์ปฏิบัติการของหน่วยงาน 

 
 
 

 

 

http://www.mict.go.th/assets/portals/1/files/comprice/Spec_com_2557_Final.pdf
http://www.mict.go.th/assets/portals/1/files/comprice/Spec_com_2557_Final.pdf


 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
รอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

                                                                                                              55 
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ตัวชี วัดที่  6   ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และ
วัฒนธรรมองค์การ) 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด : 
                        นายสมศักดิ์  จันทรรวงทอง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เบอร์ติดต่อ:         02 202 4255-6 
 

ผู้รับผิดชอบ :  
ผู้อ้านวยการศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4292 
ผู้อ้านวยการส้านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4357 
ผู้อ้านวยการส้านักบริหารกลาง 
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4270 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
นางสาวรัตนา  เอี่ยมคณิตชาติ      
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4388 

 

ค าอธิบาย  :  
 สมรรถนะองค์การ (Organization Competency) หมายถึง คุณลักษณะที่สร้างให้องค์การ

เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน หรือสามารถแสดงบทบาทและผลงานได้อย่างโดดเด่นกว่าองค์การอ่ืนๆ  
 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ เป็นการด้าเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์การ

ที่เป็นกลไกสร้างให้องค์การมีประสิทธิภาพสูงขึ น ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านทุนมนุษย์ (Human 
Capital) ด้านทุนสารสนเทศ (Information Capital) และด้านทุนองค์การ (Organization Capital) เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการด้าเนินงานขององค์การ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

 ความส้าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ตัวชี วัดย่อย ดังนี  
 

 

ตัวชี วัด น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

6.1 ระดับความส้าเร็จของการจัดท้ารายงานลักษณะส้าคัญขององค์การ 1 
6.2 ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาองค์การ 4 

รวม 5 
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ตัวชี วัดที่ 6.1  ระดับความส้าเร็จของการจัดท้ารายงานลักษณะส้าคัญขององค์การ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด : 
                        นายสมศักดิ์  จันทรรวงทอง 
รองผูอ้ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เบอร์ติดต่อ:         02 202 4255-6 
 

ผู้รับผิดชอบ :  
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4388 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
นางสาวรัตนา  เอี่ยมคณิตชาติ      
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4388 

ค าอธิบาย:  
 การจัดท้าลักษณะส้าคัญขององค์การ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ เห็นความส้าคัญ

ของทบทวนตนเอง ซึ่งจะท้าให้หน่วยงานสามารถสร้างความพร้อมและปรับเปลี่ยนบริบทของหน่วยงานได้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

 การจัดท้ารายงานลักษณะส้าคัญขององค์การ เป็นการด้าเนินการทบทวน วิเคราะห์สถานภาพ
ในปัจจุบันของส่วนราชการ ทั งโครงสร้างการบริหารงานของส่วนราชการ จ้านวนบุคลากร สภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วนราชการอ่ืน และประชาชน ความท้าทายที่ส้าคัญใน
เชิงยุทธศาสตร์ที่ส่วนราชการเผชิญอยู่ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการด้าเนินการของส่วนราชการ ตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพ่ือให้ส่วนราชการเข้าใจและน้าไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนา
องค์การ รวมทั งประกอบการด้าเนินการต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมทุกประเด็นที่ส้าคัญ 
 

ผลการด าเนินงาน : 
วัดความส้าเร็จของการจัดท้ารายงานลักษณะส้าคัญขององค์การ โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น

ดังนี   
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน การด าเนินงาน 
1 จัดส่งรายงานลักษณะส้าคัญขององค์การ

ผ่านระบบ e-SAR ภายหลังระยะเวลา
การรายงานรอบ 6 เดือน 

 

2 -  
3 จัดส่งรายงานลักษณะส้าคัญขององค์การ

ผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการ
รายงานรอบ 6 เดือน  

 

4 - 
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5 

จัดส่งรายงานลักษณะส้าคัญขององค์การ
ผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการ
รายงานรอบ 6 เดือน และรายงานมีความ
ครบถ้วนและทันสมัย  

สศอ.ได้จัดส่งรายงานลักษณะส้าคัญของ
องค์กรต่อส้านักงาน ก.พ.ร. แล้ว ตาม
หนังสือ ที่ อก 0801.2/383 ลงวันที่ 
28 เมษายน 2557 โดยข้อมูลใน
รายงานมีความทันสมัยและครบถ้วนตาม
แบบฟอร์มที่ 1 ที่ส้านักงาน ก.พ.ร. 
ก้าหนด 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน:  
 

ข้อมูลพื นฐานประกอบตัวชี วัด 
น  าหนัก 
ร้อยละ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่
ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงน  าหนัก 

ระดับความส้าเร็จของการจัดท้ารายงาน
ลักษณะส้าคัญขององค์การ 

1 ระดับ 5 5 0.0500 

 
ค าชี แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ด าเนินการ 

ไม่มี 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน 

- ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาจัดรายงานลัษณะส้าคัญของ
องค์การ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 

หลักฐานอ้างอิง  
- หนังสือที่ อก 0801.2/383 ลงวันที่ 28 เมษายน 2557 
- รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 

 
เงื่อนไข :  

1. จัดท้าข้อมูลลักษณะส้าคัญขององค์การ ตามแบบฟอร์มที่ 1 : รายงานลักษณะส้าคัญขององค์การ 
(รายละเอียดตามภาคผนวก 1 หรือดาวน์โหลดไฟล์ได้จากเว็บไซต์ส้านักงาน ก.พ.ร. ที่เมนู ศูนย์ความรู้> คู่มือการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค้ารับรองประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)  โดยส่วนราชการต้องจัดท้าข้อมูล
ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัยเป็นปัจจุบัน 

2. จัดส่งรายงานลักษณะส้าคัญขององค์การตามแบบฟอร์มที่ 1 ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส้านักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการ
รายงานรอบ 6 เดือน (30 เมษายน 2557) 
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ตัวชี วัดที่ 6.2 ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาองค์การ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด : 
                        นายสมศักดิ์  จันทรรวงทอง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เบอร์ติดต่อ:         02 202 4255-6 
 

ผู้รับผิดชอบ :  
ผู้อ้านวยการศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4292 
ผู้อ้านวยการส้านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4357 
ผู้อ้านวยการส้านักบริหารกลาง 
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4270 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
นางสาววิชช์สินี  รอดอยู่ 
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4395 
นายธีรทัศน์  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
เบอร์ติดต่อ : 02-202 3916 
นางสาวพชร  สุคนธสิงห์ 
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4273 

ค าอธิบาย  :  
 ความส้าเร็จของการพัฒนาองค์การ พิจารณาจากผลส่วนต่างระหว่างความเห็นและ

ความส้าคัญ (Gap) ของบุคลากรต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ ซึ่งประเมินโดยใช้แบบส้ารวจการพัฒนา
องค์การ (Organization Deveopment Survey) ผ่านระบบออนไลน์ (http://www.opdc.go.th/ges) ที่มีการ
ประเมิน 2 ครั ง 

 ครั งที่ 1 (pre-test) ใช้ผลส้ารวจระหว่างวันที่ 16 – 30 กันยายน 2556 เป็นฐานการ
ประเมินเพ่ือค้นหาประเด็นที่ต้องจัดท้าแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ  ซึ่งพิจารณาจากข้อค้าถามที่มีค่าส่วนต่าง
ระหว่างความเห็นและความส้าคัญ สูงท่ีสุด จ้านวน 5 ข้อค้าถาม  

 ครั งที่ 2 (post-test) ส้ารวจระหว่างวันที่ 1 – 15 กันยายน 2557 เพ่ือประเมินผลลัพธ์ของ
การด้าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ซึ่งจะพิจารณาจากค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส้าคัญของ
องค์การ (Gap) ในข้อค้าถามตามแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ที่ส่วนราชการสามารถลดลงได้ส้านักงาน ก.พ.ร. 
จะแจ้ งผลการส้ ารวจของส่วนราชการผ่ านระบบออนไลน์  ภายหลั งก้ าหนดปิดการส้ ารวจ 15 วัน 
(http://www.opdc.go.th/ges/admin.php) 

 แบบส้ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Deveopment Survey) ประกอบด้วยค้าถาม
จ้านวน 30 ข้อ ที่แบ่งกลุ่มของค้าถามเป็น 3 ด้าน คือ ด้านทุนมนุษย์ (Human Capital) ด้านทุนสารสนเทศ 
(Information Capital) และด้านทุนองค์การ (Organization Capital) 

 ค าถามด้านทุนมนุษย์ (10 ข้อ) เป็นการวัดที่มุ่งเน้นในเรื่องการก้าหนดนโยบายและเป้าหมาย
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร และการมอบหมายงาน  ความก้าวหน้าในสายงาน และการพัฒนา
บุคลากร ทั งนี  ส่วนราชการควรให้ความส้าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรซึ่ งถือเป็นทุนขององค์การ 
(Human Capital) เพ่ือให้ได้มาซึ่งการใช้ประโยชน์ พัฒนาศักยภาพ และการสร้างมูลค่าอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากร
ให้มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะที่จ้าเป็นในการปฏิบัติงาน  รวมถึงแรงจูงใจและความจงรักภักดีต่อ

http://www.opdc.go.th/ges/admin.php
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องค์การ อันน้าไปสู่การเพ่ิมคุณค่าผลผลิตและการบริการที่มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้องค์การมีความสามารถ 
สร้างความได้เปรียบในการด้าเนินงาน และความส้าเร็จขององค์การ 

 ค าถามด้านทุนสารสนเทศ (6 ข้อ) เป็นการวัดในเรื่องการจัดการสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล โดยด้านประสิทธิผลจะมุ่งเน้นที่ประโยชน์ของการใช้งานสารสนเทศที่สะท้อนในรูปแบบความพึง
พอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศต่อระบบสารสนเทศ (Systems) ระบบฐานข้อมูล (Database) และระบบเครือข่าย 
(Network) และการท้างานอย่างมีประสิทธิภาพ จะมุ่งเน้นที่คุณลักษณะจ้าเป็นต่อการใช้งานระบบสารสนเทศผ่าน
เว็บไซต์และระบบ Intranet ของหน่วยงาน 

 ค าถามด้านทุนองค์การ (14 ข้อ) เป็นการวัดที่มุ่งเน้นใน 3 เรื่อง ดังนี  
 1. ความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในองค์การ ได้แก่ ทิศทางขององค์การ (Direction) ผู้น้า 

(Leadership) วัฒนธรรมและบรรยากาศในการท้างาน (Culture and Climate)  
 2. ความส้าเร็จขององค์การ ได้แก่ ความรับผิดชอบในหน้าที่ (Accountability) การจูงใจ 

(Motivation) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานและการก้ากับติดตาม (Coordination and 
Control) และ การท้างานเป็นทีม (Teamwork) 

 3. การสร้ างสิ่ ง ใหม่  ได้แก่  การปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ภายนอก (External 
Orientation) และการสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ (Innovation and Learning) 
แนวทางการด าเนินการ: 

 ส่วนราชการต้องจัดท้าแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การของส่วนราชการ ตามแบบฟอร์มที่ 2 
ให้สอดคล้องกับผลการส้ารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์การ (Organization Development 
Survey) ของหน่วยงาน ผ่านระบบออนไลน์ ในข้อค้าถามที่มีค่าส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส้าคัญ สูงท่ีสุด 
จ้านวน 5 ข้อค้าถาม แบ่งเป็นรายด้าน ดังนี  

o ด้านทุนมนุษย์ จ้านวน 2 ข้อ 
o ด้านทุนสารสนเทศ จ้านวน 1 ข้อ 
o ด้านทุนองค์การ จ้านวน 2 ข้อ 
วิธีการเลือกข้อค้าถามฯ 
ให้เรียงล้าดับข้อค้าถาม โดยใช้ค่าส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส้าคัญ (Gap) จากมาก

ไปน้อย แล้วเลือกข้อค้าถามที่มี Gap สูงที่สุดมาจัดท้าแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ตามจ้านวนข้อค้าถามที่
ก้าหนดในแต่ละด้าน กรณีมีข้อค ำถำมท่ีค่ำ Gap เท่ำกัน และมีผลให้จ ำนวนข้อค ำถำมที่ต้องจัดท ำแผนฯ มีมำกกว่ำ
ที่ก ำหนด ให้ส่วนรำชกำรเป็นผู้พิจำรณำเลือกข้อค ำถำมเอง 

 การจัดท้าแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ให้ส่วนราชการน้าผลส้ารวจไปประกอบกับข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องที่ได้จากการค้นหาสาเหตุ และวิเคราะห์จัดล้าดับความส้าคัญ โดยก้าหนดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจน นอกจากนี ในการท้าแผนต้องค้านึงถึงระยะเวลาของการจัดกิจกรรม  ควรก้าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ และควรมีการติดตามว่าแผนด้าเนินการครบถ้วน ตรงตาม
ก้าหนดระยะเวลาหรือไม่ ควรมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ ๆ การท้าแผนที่ดีควรท้าให้ครอบคลุม โดยสิ่ง
ส้าคัญที่จะต้องค้านึงถึง คือการสื่อสารภายในองค์การให้รู้ว่าส่วนราชการมีแผนที่จะพัฒนาอะไร เพราะการสื่อสาร
เป็นปัจจัยส้าคัญอย่างยิ่งในการสร้างบรรยากาศท่ีดีภายในองค์การ 
  

เกณฑ์การให้คะแนน:   
วัดความส้าเร็จของการพัฒนาองค์การจาก 
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1. ความส้าเร็จของการด้าเนินการจัดท้าแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ โดยพิจารณาจากผลการจัดส่ง
แผนฯ ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของ
ส้านักงาน ก.พ.ร. ได้ทันตามเวลาที่ก้าหนด (ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 6 เดือน) 

2. ผลส้ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส้าคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ (Gap) ครั งที่ 2 ที่ลดลง 
 
สูตรการค านวณค่าคะแนนตัวชี วัด: 

 
                      คะแนนตัวชี วัดที่ 6.2    =   X + (0.2 x Y) 
 
โดยที่ X = ค่าคะแนนตามระดับการด้าเนินการในการจัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ และ

ค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส้าคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ 
ครั งที่ 2 

  Y = จ้านวนข้อค้าถามในแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ที่มีส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความส้าคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ ครั งที่ 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับครั งที่ 1 
โดยมีน ้าหนัก ข้อละ 0.2 

ระดับการด าเนินการ (X) มีค่าเป็นดังนี  
X ระดับการด าเนินการ 

1 
จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่าน
ระบบ e-SAR ภายหลังระยะเวลาการ
รายงานรอบ 6 เดือน 

และ 
ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม ครั งที่ 2 มากกว่า 
ครั งที่ 1 

2 
จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่าน
ระบบ e-SAR ภายหลังระยะเวลาการ
รายงานรอบ 6 เดือน 

และ 
ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม ครั งที่ 2 น้อยกว่า
หรือเท่ากับ ครั งที่ 1 

3 
จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่าน
ระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการรายงาน
รอบ 6 เดือน 

และ 
ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม ครั งที่ 2 มากกว่า 
ครั งที่ 1 

4 
จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่าน
ระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการรายงาน
รอบ 6 เดือน 

และ 
ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม ครั งที่ 2 น้อยกว่า
หรือเท่ากับ ครั งที่ 1 

 
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม หมายถึง ค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส้าคัญต่อความพึงพอใจ

ในการพัฒนาองค์การ จากค้าถามทั ง 30 ข้อ 
 
เงื่อนไข: 

1. จัดท้าแผนพฒันาสมรรถนะองค์การตามแบบฟอร์มที่ 2 : แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ (รายละเอียด
ตามภาคผนวก 1 หรือดาวน์โหลดไฟล์ได้จากเว็บไซต์ส้านักงาน ก.พ.ร. ที่เมนู ศูนย์ความรู้> คู่มือการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามค้ารับรองประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) 
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2. กรณีท่ีส่วนราชการมีแผนด้าเนินการพัฒนาองค์การ หรือแผนใดๆ ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับค้าถาม 5 ข้อ
ที่มีค่าส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส้าคัญสูงที่สุดอยู่แล้ว สามารถส่งแผนดังกล่าวไปยังส้านักงาน ก.พ.ร. ได้
โดยไม่จ าเป็นต้องปรับรูปแบบตามแบบฟอร์มท่ี 2 

3. จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การตามแบบฟอร์มที่ 2 ผ่านทางระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส้านักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการรายงาน
รอบ 6 เดือน (30 เมษายน 2557) หากส่วนราชการไม่จัดส่ง จะได้คะแนนในตัวช้ีวัดนี้เท่ากับ 1.0000 

4. ในรอบการส้ารวจการพัฒนาองค์การ ครั งที่ 2 (1 – 15 กันยายน 2557) ส่วนราชการที่มีผู้ตอบ
แบบส้ารวจน้อยกว่าจ้านวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติที่ก้าหนดไว้ จะได้คะแนนตัวชี้วัดนี้เท่ากับ 1.0000 
คะแนน เนื่องจากไม่สามารถน้าผลการส้ารวจมาใช้เป็นตัวแทนในการประเมินผลได้ 
 
ตัวอย่างการค านวณคะแนนตัวชี วัดที่ 6.2: 
 1. หากส่วนราชการจัดส่งแผนฯ ทันก้าหนด แต่ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม ครั งที่ 2 มากกว่าครั งที่ 1 ดังนั น 
ระดับการด้าเนินการ (X) มีค่าเท่ากับ 3 
 2. ค่า Gap ในข้อค้าถามที่น้ามาจัดท้าแผนฯ น้อยกว่าหรือเท่ากับครั งที่ 1 จ้านวน 2 ข้อ (จาก 5 ข้อ) 
ดังนั น จ้านวนข้อค้าถามท่ีมีค่า Gap ลดลง (Y) จะมีค่าเท่ากับ  
 การค้านวณคะแนน =  X + (0.2 x Y) 
       =   3 + (0.2 x 2) 
       =   3 + (0.4) 
                 คะแนนตัวชี วัดที่ 6.2 =  3.4 
 
เกณฑ์การค านวณคะแนนตัวชี วัดที่ 6 : 

การค้านวณตัวชี วัดที่ 6 ตัวชี วัดระดับความส้าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ เป็นการค้านวณ
จากค่าคะแนนถ่วงน ้าหนักของตัวชี วัดที่ 6.1 และตัวชี วัดที่ 6.2 ดังนี  

 

ตัวชี วัด 
น ้าหนักร้อยละ 

(Wi) 
คะแนนที่ได้รับ 

(SMi) 
คะแนนถ่วงน ้าหนัก 

(Wi x SMi) 
6.1 ระดับความส้าเร็จของการจัดท้า

รายงานลักษณะส้าคัญขององค์การ 
1 SM1 (W1 x SM1) 

6.2 ระดับความส้าเร็จของการพัฒนา
องค์การ 

4 SM2 (W2 x SM2) 

 รวม  Wi 
 

 (Wi x SMi) 
 Wi 
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โดยท่ี  
W    หมายถึง น ้าหนักของตัวชี วัด  
SM   หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี วัด 
i      หมายถึง ล้าดับที่ของตัวชี วัดที่ก้าหนดขึ นตามแนวทางการด้าเนินงาน 
 (Wi x SMi) ผลคะแนนตัวชี วัดระดับความส้าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ 

      Wi  
  

 
แนวทางการประเมินผล : 
 

การประเมินผล ส่วนราชการ 
ชื่อตัวชี วัด ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 
ตัวชี วัดที่ 6.1 ระดับความส้าเร็จของการจัดท้า
รายงานลักษณะส้าคัญขององค์การ 

 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด้าเนินการ
ของตัวชี วัดดังกล่าวบรรลุผล ได้แก่ 
 รายงานลักษณะส้าคัญขององค์การ  

 การคิดคะแนนจะพิจารณาจากระยะเวลาในการ
จัดส่งรายงานลักษณะส้าคัญขององค์การผ่านทาง
ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม 
ค้ารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-SAR) ของส้านักงาน ก.พ.ร. ภายในการ
รายงานรอบ 6 เดือน และความครบถ้วน
ทันสมัยของการจัดท ารายงานฯ 

ตัวชี วัดที่ 6.2 ระดับความส้าเร็จของการพัฒนา
องค์การ 

 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด้าเนินการ
ของตัวชี วัดดังกล่าวบรรลุผล ได้แก่ 
 แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การของ 

ส่วนราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ที่สอดคล้องหรือมีผลให้เกิดการพัฒนาองค์การ
และท้าให้ค่า Gap ของข้อค้าถาม 5 ข้อที่มีค่า 
Gap สูงสุด และค่า Gap โดยรวมลดลง 

 การคิดคะแนนจะพิจารณาจากระยะเวลาในการ
จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การผ่านระบบ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค้ารับรองการ
ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของ
ส้านักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการรายงาน
รอบ 6 เดือน และ ค่า Gap ครั งที่ 2 ที่ลดลงได้
ในข้อค้าถามที่ถูกน้ามาจัดท้าแผนพัฒนา
สมรรถนะองค์การ และค่า Gap โดยรวม  
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การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน: 
 

ตัวชี วัด 
น ้าหนักร้อยละ 

(Wi) 
คะแนนที่ได้รับ 

(SMi) 
คะแนนถ่วงน ้าหนัก 

(Wi x SMi) 
6.1 ระดับความส้าเร็จของการจัดท้า

รายงานลักษณะส้าคัญขององค์การ 
1 5 0.0500 

6.2 ระดับความส้าเร็จของการพัฒนา
องค์การ 

4 3.2 0.1280 

  5  0.1780 
 
ค าชี แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ด าเนินการ 

-ไดม้ีการประชุมคณะท้างาน และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในการจัดท้าร่างแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยใช้ผลการส้ารวจออนไลน์ในข้อค้าถามที่มีค่าGap สูง มาเป็นข้อมูลปัจจัยการ
จัดท้าแผน นอกจากนี ยังใช้ข้อมูลในลักษณะส้าคัญขององค์การมาประกอบในการจัดท้าแผนด้วย นอกจากนี  
สศอ. ได้มีการเวียนร่างแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ปีงบะมาณ พงศ. 2557 ให้บุคลากรในองค์การทราบและ
เสนอข้อคิดเห็น เพ่ือน้ามาปรับปรุงเป็นแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แล้วน้าเสนอ 
ผศอ.เพ่ือขอความเห็นชอบ 
-สศอ.จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อส้านักงาน ก.พ.ร.ตามหนังสือที่ อก 
0801.2/383 ลงวันที่ 28 เมษายน 2557 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน 
-ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือในการเสนอความคิดเห็นต่อการจัดท้าแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
-ได้รับความร่วมมือในด้านข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
ไม่มี 
 

ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 
 

หลักฐานอ้างอิง  
- หนังสือที่ อก 0801.2/383 ลงวันที่ 28 เมษายน 2557  
- แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
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ค าอธิบายเพิ่มเติม การประเมินผ่านระบบส ารวจออนไลน์ (Survey Online) : 
  

 ผู้ตอบแบบส้ารวจต้องตอบครบทุกประเด็นข้อค้าถาม ทั งในส่วนความเห็น และ 
ส่วนความส้าคัญ 

- ความเห็น หมายถึง ความรู้สึกของผู้ตอบแบบส้ารวจต่อข้อค้าถามในขณะที่ตอบแบบ
ส้ารวจ 

- ความส้าคัญ หมายถึง ผู้ตอบแบบส้ารวจรู้สึกว่าข้อค้าถามนั นเป็นเรื่องส้าคัญใน
ขณะที่ตอบแบบส้ารวจ 

 จ้านวนผู้ตอบแบบส้ารวจต้องมีไม่น้อยกว่าจ้านวนกลุ่มตัวอย่างที่ค้านวณได้ตามหลัก
สถิติ  ซึ่งส้านักงาน ก.พ.ร. ใช้สูตรการค้านวณกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane เนื่องจากเป็นหลัก
สถิติที่ยอมรับและนิยมใช้กันมาก รวมถึงการทราบขนาดประชากรที่แน่นอน โดยใช้ข้อมูลจ้านวน
ข้าราชการจากรายงานลักษณะส้าคัญองค์การของส่วนราชการ  

 สูตรของ Taro Yamane ที่ใช้ในการค้านวณ คือ  
 

  
 
  เมื่อ  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 

            N = ขนาดของประชากร        
             e =  ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้  

(ใช้ที่ระดับความเชื่อม่ัน = 95%) 
 ส่วนราชการสามารถตรวจสอบจ้านวนผู้ ตอบแบบส้ารวจขั นต่้ าของแต่ละ 

ส่วนราชการได้จากหน้าเว็บไซต์ระบบส้ารวจออนไลน์  
 ข้าราชการทุกคนในส่วนราชการสามารถเข้ามาตอบแบบส้ารวจได้ 1 ครั ง ในแต่ละ

รอบการประเมิน ส้านักงาน ก.พ.ร. จึงไม่ได้ระบุกลุ่มตัวอย่างไว้ เพียงแต่ก้าหนดจ้านวนขั นต่้าที่จะเข้า
ตอบแบบส้ารวจที่สามารถเป็นตัวแทนของประชากร ทั งนี  หากข้าราชการเข้ามาตอบแบบส้ารวจ
จ้านวนมากเท่าไร จะท้าให้ทราบข้อมูลที่เป็นความจริง และน้าไปสู่การพัฒนาได้ดียิ่งขึ น 
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 หลักการประเมินจากการส้ารวจ Organization Development Survey คือ การท้าให้ส่วนต่าง
ระหว่างปัจจัยด้านระดับความส้าคัญและความเห็นของบุคลากรภายในองค์การ (Gap) มีค่าน้อยท่ีสุด 

          

  
  
    

   
 

 
 

 การให้คะแนนจะประเมินจากผลส้ารวจความพึงพอใจของบุคลากร ซึ่งเป็นการ
เปรียบเทียบส่วนต่างระหว่างปัจจัยด้านระดับความส้าคัญและความเห็นของบุคลากรภายในองค์การ 
และน้ามาหาค่าเฉลี่ยของส่วนต่างระหว่างปัจจัยดังกล่าวตามสูตรการค้านวณดังนี  
 

 หรือ    

 
โดยที่  

x หมายถึง ค่าระดับความเห็นของแต่ละข้อค้าถาม 
(ความเห็น หมำยถึง ควำมรู้สึกของผู้ตอบแบบส ำรวจต่อข้อค ำถำมในขณะที่ตอบ
แบบส ำรวจ) 
 

Y หมายถึง ค่าระดับความส้าคัญของแต่ละข้อค้าถาม 
(ความส าคัญ หมำยถึง ผู้ตอบแบบส ำรวจรู้สึกว่ำข้อค ำถำมนั้นเป็นเรื่องส ำคัญที่มี
ประโยชน์หรือมีผลกระทบต่อองค์กำรในขณะที่ตอบแบบส ำรวจ) 
 

i หมายถึง ล้าดับที่ของข้อค้าถามท่ีก้าหนดขึ น 
 

 
"เครื่องมือการประเมินผลด้านการพัฒนาองค์การนี้ จะเป็นกลไกส าคัญสู่การพัฒนาองค์การ 

ดังนั้น การประเมินที่ตรงกับข้อเท็จจริงจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนราชการมากที่สุด" 
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ทั งนี  ส่วนราชการสามารถพิจารณาด้าเนินการในขั นตอนต่าง ๆ ตามปฏิทินการด้าเนินการดังต่อไปนี   
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

1. ส่วนราชการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามแบบฟอร์มที่ 1 และแผนพัฒนาสมรรถนะ
องค์การตามแบบฟอร์มที่ 2 และจัดส่งไฟล์ผ่านทางระบบรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส ์ 
(e-SAR) ของส านักงาน ก.พ.ร. 

ภายในการรายงานรอบ 6 เดือน 
(30 เม.ย. 57) 

2. ส่วนราชการด าเนินการตามแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การเพ่ือลดส่วน
ต่างระหว่างปัจจัยด้านระดับความส าคัญและความเห็นของบุคลากร
ภายในองค์การ (Gap) ให้ดีขึ น 

ธ.ค. 56 – ส.ค. 57 

3. บุคลากรของส่วนราชการตอบแบบส ารวจการพัฒนาองค์การ 
(Organization Development Survey) ครั งท่ี 2  (Post-test) ผ่าน
ระบบส ารวจออนไลน์   

1 – 15 ก.ย. 57 
 

4. ส านักงาน ก.พ.ร. ประมวลและแจ้งผลส ารวจการพัฒนาองค์การ 
(Organization Development Survey) ครั งท่ี 2 ผ่านระบบออนไลน์ 
เพ่ือให้ส่วนราชการได้น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์การต่อไป 

16 – 30 ก.ย. 57 

 
 

"เครื่องมือการประเมินผลด้านการพัฒนาองค์การนี้ จะเป็นกลไกส าคัญสู่การพัฒนาองค์การ  
ดังนั้น การประเมินที่ตรงกับข้อเท็จจริงจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนราชการมากที่สุด" 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                           รอบ 12 เดือน 

ตัวชี วัดที่ 7  การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด : 
                        นายสมศักดิ์  จันทรรวงทอง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เบอร์ติดต่อ:         02 202 4255-6 
 

ผู้รับผิดชอบ :  
ผู้อ้านวยการส้านักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่าง
ประเทศ 
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4335 
ผู้อ้านวยการส้านักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค 
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4301 
ผู้อ้านวยการศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4392 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
นางศุภิดา  เสมมีสุข 
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4361 

ค าอธิบาย : 
   เป็นการด้าเนินการที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 รวมทั งสอดคล้องกับ
แนวทางด้าเนินการตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
อย่างยั่งยืน ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 

   เพ่ือส่งเสริมการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ป้องกันความเสี่ยงและลดการทุจริตคอร์รัปชั่น
ภายในหน่วยงานของส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และเป็นรูปธรรม 

   กระบวนงานที่ก้าหนดให้ส่วนราชการด้าเนินการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการพิจารณา 1)  
เป็นกระบวนงานที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจสูง  2) เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ การอนุมัติ 
อนุญาต และ  3) สอดคล้องกับดัชนีความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (EoDB) 

   ส่วนราชการที่ไม่ต้องท้าข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) จ้านวน 
103 กรม จะด้าเนินการสร้างความโปร่งใสและประเมินผลความส้าเร็จตามตัวชี วัดนี  
ประกอบด้วย  3 ตัวชี วัดย่อย  ดังนี  

ตัวชี วัด น  าหนัก 
7.1 ระดับความส้าเร็จในการจัดท้าแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 1.5 
7.2 ระดับความส้าเร็จในการด้าเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 1.5 
7.3 ผลส้ารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 2 
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ตัวชี วัดที่ 7.1  ระดับความส้าเร็จในการจัดท้าแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
น  าหนัก : ร้อยละ 1.5 
ค าอธิบาย : 

 ส่วนราชการจัดท้าแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยวิเคราะห์กระบวนงานที่คัดเลือกแบบ  
Top Down  เพ่ือหาความเสี่ยงที่อาจเกิดความไม่โปร่งใส ทุจริต ซึ่งมีผลต่อการบริการประชาชนและภาคธุรกิจ 
พร้อมก้าหนดแนวทางการสร้างโปร่งใสเพื่อลดช่องว่าง และป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว 

 เกณฑ์ความส้าเร็จในการจัดท้าแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการพิจารณาใน 2 องค์ประกอบ  
ได้แก่ (1) เกณฑ์พื นฐาน   (2) เกณฑ์คุณภาพ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ก้าหนดเป็นระดับความส้าเร็จในการจัดท้าแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ดังนี  
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พื นฐาน
ครบถ้วนและมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

2 มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พื นฐาน
ครบถ้วนและมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

3 มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พื นฐาน
ครบถ้วนและมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

4 มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พื นฐาน
ครบถ้วนและมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

5 มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พื นฐาน
ครบถ้วนและมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 
เงื่อนไข : 

1. ความครบถ้วนของแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ มีเกณฑ์การพิจารณาใน 2 องค์ประกอบ  
ดังนี  

(1) เกณฑ์พื นฐาน (น  าหนักร้อละ 30) : พิจารณาองค์ประกอบหลักของแผนสร้างความโปร่งใสในการ 
ปฏิบัติราชการ ซึ่งก้าหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ให้ครบถ้วน 5 องค์ประกอบ เพ่ือให้สามารถด้าเนินการได้อย่าง
เป็นขั นตอน มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการสร้างความโปร่งใส ดังนี  

- หลักการและเหตุผล ที่อธิบายถึงความส้าคัญ ผลกระทบของปัญหา หรือความเสี่ยงในการ 
ทุจริต ไม่โปร่งใสของกระบวนงานที่ด้าเนินการ 

- วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการด้าเนินงานที่ชัดเจน 
- แนวทางการวิเคราะห์ปัญหา ระบุขั นตอนของกระบวนงาน เพ่ือระบุปัญหา หรือความเสี่ยง 

ในการทุจริต ไม่โปร่งใส 
- แนวทางแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยงที่ชัดเจน สามารถน้าไปปฏิบัติได้ภายในกรอบระยะเวลา 

ที่ก้าหนด 
- ตัวชี วัดความส้าเร็จที่สะท้อนถึงการพัฒนาในด้านความโปร่งใสในภาพรวมของการด้าเนินงาน 

ของทั งโครงการ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตลอดจนมีการก้าหนดผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
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(2) เกณฑ์คุณภาพ (น  าหนักร้อยละ 70) : พิจารณาความสอดคล้องของแนวทางการด้าเนินงานและ 
การแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับปัจจัยส้าคัญในการสร้างความโปร่งใสของแต่ละประเภทกระบวนงาน ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี  
 

ประเภทกระบวนงาน ปัจจัยส าคัญในการสร้างความโปร่งใส 
1. กระบวนงานเกี่ยวกับการ
ให้บริการประชาชนและ
บริการสาธารณะ 

- ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนของกระบวนงาน 
- สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้รับบริการ 
- ให้บริการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค 
- มีมาตรฐานการให้บริการและประกาศให้ผู้รับบริการทราบ 

2. กระบวนงานเกี่ยวกับการ
ออกใบอนุญาต อนุมัติและ
ใบรับรอง 

- มีเกณฑ์การตัดสินใจที่ชัดเจน ลดการใช้ดุลพินิจ 
- มีการให้ข้อมูล และสร้างความเข้าใจกับผู้รับบริการ 
- เน้นถูกต้องตามกฎระเบียบ 
- มีฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

3. กระบวนงานเกี่ยวกับการ
ก้ากับและบังคับใช้กฎหมาย 

- มีการควบคุม ติดตามอย่างเป็นระบบ 
- มีฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
- มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
- เน้นถูกต้องตามกฎหมาย ลดการใช้ดุลพินิจ 
- เน้นความเป็นธรรม เสมอภาค 

4 .  ก ร ะ บ ว น ง า น ก า ร
ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
วิ เคราะห์และเสนอแนะ
นโยบาย 

- มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 
- มีฐานข้อมูลประกอบการเสนอแนะนโยบายและการให้บริการ 
- สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- มีการควบคุม ติดตามอย่างเป็นระบบ (เช่น มีติดตามหลังจากนโยบายได้มีการ
ปฏิบัติ) 

5. กระบวนการจัดการข้อ
ร้ อ ง เ รี ย น / แ ก้ ไ ข ค ว า ม
ขัดแย้ง/ข้อพิพาท 

- สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้รับบริการ 
- มีเกณฑ์การตัดสินใจที่ชัดเจน ลดการใช้ดุลพินิจ 
- มีการควบคุม ติดตามอย่างเป็นระบบ 
- มีการเปิดเผยข้อมูลในการจัดการข้อร้องเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
1 มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

ที่มีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พื นฐาน
ครบถ้วนและมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 

 

2 มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ที่มีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พื นฐาน
ครบถ้วนและมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 

 

3 มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ที่มีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พื นฐาน
ครบถ้วนและมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

 

4 มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ที่มีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พื นฐาน
ครบถ้วนและมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

5 มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ที่มีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พื นฐาน
ครบถ้วนและมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ที่มีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พื นฐาน
ครบถ้วนและมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพ 
ร้อยละ 100 (4 เรื่อง) ดังนี  
- มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 
- มีฐานข้อมูลประกอบการเสนอแนะนโยบาย
และการให้บริการ 
- สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- มีการควบคุม ติดตามอย่างเป็นระบบ (เช่น 
มีติดตามหลังจากนโยบายได้มีการปฏิบัติ) 
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ตัวชี วัดที่ 7.2  ระดับความส้าเร็จในการด้าเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
น  าหนัก : ร้อยละ 1.5 
ค าอธิบาย : 

 พิจารณาจากความส้าเร็จของการด้าเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และระดับ 
ความส้าเร็จถ่วงน ้าหนักของการด้าเนินการตามตัวชี วัดเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายที่ก้าหนด 

 ตัวชี วัด หมายถึง ตัวชี วัดความส้าเร็จตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ซึ่งจ้านวนตัวชี วัด 
ขึ นอยู่กับความเหมาะสม ทั งนี  ตัวชี วัดควรสะท้อนความโปร่งใสของส่วนราชการ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่ก้าหนด 
 

 การประเมินความส้าเร็จในระดับผลลัพธ์จะประเมินตามแบบส้ารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
รอบ 12 เดือน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ก้าหนดเป็นระดับขั นของความส้าเร็จในการด้าเนินการระดับคะแนนที่ 1 (Milestone) และระดับ
ความส้าเร็จถ่วงน ้าหนักของการด้าเนินการตามตัวชี วัดเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายที่ก้าหนดในระดับคะแนนที่ 2-5 
 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีการด้าเนินการตามแผนได้ครบถ้วนร้อยละ 100 
2 มีการด้าเนินการตามแผนได้ครบถ้วนร้อยละ 100  

และมีความส้าเร็จเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี วัดที่ก้าหนดร้อยละ 70 
3 มีการด้าเนินการตามแผนได้ครบถ้วนร้อยละ 100  

และมีความส้าเร็จเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี วัดที่ก้าหนดร้อยละ 80 
4 มีการด้าเนินการตามแผนได้ครบถ้วนร้อยละ 100  

และมีความส้าเร็จเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี วัดที่ก้าหนดร้อยละ 90 
5 มีการด้าเนินการตามแผนได้ครบถ้วนร้อยละ 100  

และมีความส้าเร็จเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี วัดที่ก้าหนดร้อยละ 100 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
1 มีการด้าเนินการตามแผนได้ครบถ้วนร้อยละ 

100 
อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน 

2 มีการด้าเนินการตามแผนได้ครบถ้วนร้อยละ 
100  
และมีความส้าเร็จเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของการ
บรรลุเป้าหมายตามตัวชี วัดที่ก้าหนดร้อยละ 
70 

 

3 มีการด้าเนินการตามแผนได้ครบถ้วนร้อยละ  
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100  
และมีความส้าเร็จเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของการ
บรรลุเป้าหมายตามตัวชี วัดที่ก้าหนดร้อยละ 
80 

4 มีการด้าเนินการตามแผนได้ครบถ้วนร้อยละ 
100  
และมีความส้าเร็จเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของการ
บรรลุเป้าหมายตามตัวชี วัดที่ก้าหนดร้อยละ 
90 

- เผยแพร่ข้ อมูลนโยบาย /มาตรการ /
แนวทาง การพัฒนาอุตสาหกรรมลง web 
site  สศอ. ได้ 1 ช่องทาง(เป้าหมาย 2 
ช่องทาง)= คะแนน ร้อยละ 15  

- ปรับปรุง web site สศอ. ให้ทันสมัย
ครบถ้วน แล้ว)= คะแนน ร้อยละ 25 

- จั ดท้ า แนวทางการออกแบบระบบ
ฐานข้อมูลแล้ว= คะแนน ร้อยละ 25 

- ก้าหนดแนวทางการรายงานผลการ
ด้าเนินงานแล้ว= คะแนน ร้อยละ 25 
คะแนนรวม = ร้อยละ 90  

5 มีการด้าเนินการตามแผนได้ครบถ้วนร้อยละ 
100  
และมีความส้าเร็จเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของการ
บรรลุเป้าหมายตามตัวชี วัดที่ก้าหนดร้อยละ 
100 

 

 
 
เงื่อนไข : 

 ส้านักงาน ก.พ.ร. จะประเมินผลตัวชี วัดที่ 7.2  เมื่อส่วนราชการมีผลการด้าเนินการตามตัวชี วัดที่ 7.1 ไม ่
น้อยกว่าระดับคะแนนที่ 3 คือ มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการครบตามเกณฑ์พื นฐาน 5 
องค์ประกอบ และมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

 การด้าเนินการครบถ้วนตามแผนการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ หมายถึง การด้าเนิน 
กิจกรรมครบถ้วนตามแผน และภายในระยะเวลาที่ก้าหนด 
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ตัวชี วัดที่ 7.3 ผลส ารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
หน่วยวัด : ร้อยละ 2 
ค าอธิบาย : 

 เพ่ือเป็นการประเมินความส้าเร็จของการด้าเนินการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยวัด 
ผลลัพธ์จากความเห็นของผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานที่ส่วนราชการด้าเนินการสร้างความโปร่งใส 

 ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของส่วน 
ราชการผู้ให้บริการ) หรือหน่วยงานทั งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากส่วนราชการ 

 พิจารณาจากผลส้ารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยส้านักงาน ก.พ.ร. 
 ประเด็นการส้ารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ แบ่งเป็น 3 มิติ ได้แก่ (1) ด้านความโปร่งใส  (2) ด้านความ 

เชื่อถือน ไว้วางใจ  และ (3) ด้านการคอร์รับชั่น  
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

65 70 75 80 85 
เงื่อนไข : 

 ส้านักงาน ก.พ.ร. จะประเมินผลตัวชี วัดที่ 7.3 เมื่อส่วนราชการมีการด้าเนินการตามแผนได้ครบถ้วน 
ร้อยละ 100 (รายละเอียดตามตัวชี วัด 7.2) 
หมายเหตุ :  

1. ให้ส่วนราชการจัดส่งแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (เบื องต้น) ภายในวันที่ 30 เมษายน  
2557  และฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 (รายละเอียดตามแบบฟอร์ม 1) 

2. ส้านักงาน ก.พ.ร. วางระบบสนับสนุนการด้าเนินการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการให้แก่ส่วน 
ราชการ โดยการให้ค้าปรึกษา แนะน้า ผ่านคลินิกให้ค้าปรึกษา และระบบรายงานผลออนไลน์ซึ่งส่วนราชการ
สามารถแจ้งความประสงค์ในการขอรับค้าปรึกษา แนะน้าไปยังกลุ่มวิชาการ ส้านักงาน ก.พ.ร. 
เงื่อนไข :   

1. ส้านักงาน ก.พ.ร. จะประเมินผลตัวชี วัดที่ 7.2 เมื่อส่วนราชการมีผลการด้าเนินการตามตัวชี วัดที่ 7.1 ไม ่
น้อยกว่าระดับคะแนนที่ 3 คือ มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการครบตามเกณฑ์พื นฐาน 5 
องค์ประกอบ และมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

2. ส้านักงาน ก.พ.ร. จะประเมินผลตัวชี วัดที่ 7.3 เมื่อส่วนราชการมีการด้าเนินการตามแผนได้ครบถ้วน 
ร้อยละ 100 (รายละเอียดตามตัวชี วัดที่ 7.2) 

3. ส่วนราชการต้องมีการรายงานผล ความก้าวหน้ารอบ 9 และ 12 เดือน ผ่านระบบการรายงานออนไลน์  
ทาง www.cleanreport.opdc.go.th   ครบถ้วน หากไม่ด้าเนินการจะหักคะแนนตัวชี วัดครั งละ 0.5 คะแนนจาก
คะแนนภาพรวมทั งหมด 
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รายละเอียดข้อมูลพื นฐาน :  

ข้อมูลพื นฐานประกอบตัวชี วัด 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 

ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินโครงการ
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

ระดับ - - 5.0000 

 ข้อมูลผลการด าเนินงาน: 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  

ตัวชี วัด น  าหนัก ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนนถ่วง
น  าหนัก 

7.1 ระดับความส้าเร็จในการจัดท้า
แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

1.5  ระดับ 5 5 0.0750 

7.2 ระดับความส้าเร็จในการ
ด้าเนินการตามแผนสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

1.5 ระดับ 4 3 0.0630 

7.3 ผลส้ารวจความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2 n/a 1 0.0200 

 5.0   0.1580 
 

ค าชี แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
ไม่มี 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน 
ไม่มี 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
สนง. ก.พ.ร. ก้าหนดเกณฑ์และแจ้งเกณฑ์ฯกระชั นชิดเกินไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
สนง.ก.พ.ร. ควรมีแผนการด้าเนินงานที่ชัดเจน หากเกณฑ์ออกมาล่าช้าจะส่งผลต่อการด้าเนินงานและมีผล
ต่อคะแนนตัวชี วัดของหน่วยงานที่ถูกวัด 
 

หลักฐานอ้างอิง  
รายงานผลตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สศอ. รอบ 12 เดือน 

 
 




