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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 แบ่งออกเป็น 2 มิติ ได้แก ่

1. มิติภายนอก (น  าหนักร้อยละ 75) ประกอบด้วย  
(1)  ตัวชี วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ /แผนยุทธศาสตร์

กระทรวงและ ตัวชี วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 
 และ ตัวชี วัดร่วมระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) ตามนโยบายส าคัญ

ของรัฐบาล  
(2) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยส านักงาน ก.พ.ร. เป็นเจ้าภาพ 

2. มิติภายใน (น  าหนักร้อยละ 25) ประกอบด้วย  
 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงานเจ้าภาพ 

1. การเบิกจ่ายงบประมาณ  ส านักงบประมาณ 
2. การประหยัดพลังงาน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

กระทรวงพลังงาน 
3. การประหยัดน  า กรมทรัพยากรน  า 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ภาครัฐ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

5. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ  กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

6. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

ส านักงาน ปปช. และ ส านักงาน ปปท.  

 

ส านักงาน ก.พ.ร. ได้มีการบูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงานประเมินผล ได้แก่ 
กรมบัญชีกลาง ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน และส านักงาน ก.พ.ร. เป็นต้น โดยที่ตัวชี วัดที่มีหน่วยงาน
ประเมินผลเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบตัวชี วัด หน่วยงานเจ้าภาพจะเป็นผู้ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย แนวทางการ
ด าเนินการ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล ตลอดจนติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี วัดนั นๆ ด้วย 
ซึ่งสรุปตัวชี วัดได ้ดังนี  

 

 

 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ส่วนราชการมีประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการในมิติภายนอก ซึ่งมีน  าหนักร้อยละ 75  

โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี  

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ น้้าหนัก (%) 
1.  การประเมินประสิทธิผล 75 
2.  การประเมินคุณภาพ 0 

 
มิติภายนอก: การประเมินประสิทธิผล  
 
กรณีกระทรวง : 

ตัวช้ีวัดที่ 1  ตัวชี วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ /แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ตัวชี วัด
ระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) /ตัวชี วัดร่วมระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function-
Area KPIs) ตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล 

น้้าหนัก:  ร้อยละ 75 

ค้าอธิบาย:  
 เพ่ือให้กระทรวงมีการด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ และ/หรือยุทธศาสตร์กระทรวง 

โดยมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกระทรวงและระหว่างกระทรวง ซึ่งหน่วยงานภายใน
กระทรวงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการด าเนินงาน เพ่ือให้กระทรวงบรรลุเป้าหมาย
แนวทางการขับเคลื่อนประเทศ 

 เพ่ือเป็นการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างกระทรวง ในการผลักดันยุทธศาสตร์ของ
ประเทศให้บรรลุเป้าหมายและมีการถ่ายทอดเป้าหมายการปฏิบัติไปสู่ส่วนราชการในสังกัด 

 เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายส าคัญและถ่ายทอดค่าเป้าหมายของรัฐบาลจากระดับประเทศสู่ระดับกลุ่ม
จังหวัดและจังหวัด 

 
ประกอบด้วยตัวชี วัดดังต่อไปนี  

 ตัวชี วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ /แผนยุทธศาสตร์กระทรวง  
 ตัวชี วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 
 ตัวชี วัดร่วมระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) ตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล 

หมายเหตุ  ส่วนราชการใดท่ีไม่มีตัวชี วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) หรือ
ตัวชี วัดร่วมระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) ตามนโยบายส าคัญของ
รัฐบาลให้น าน  าหนักไปรวมไว้ที่ตัวชี วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการ
ขับเคลื่อนประเทศ /แผนยุทธศาสตร์กระทรวง  

 

มิติภายนอก 
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มิติภายนอก: การประเมินประสิทธิผล 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                         รอบ 6 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 1   ตัวชี วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ /แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/
ตัวชี วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) /ตัวชี วัดร่วมระหว่างกระทรวงและจังหวัด 
(Function-Area KPIs) ตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม  (หน่วยวัด: พันล้านบาท) 
ผู้ก้ากับดูแลตัวช้ีวัด : 
นายวีรศักดิ์  ศุภประเสริฐ 
รองผู้อ้านวยการส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เบอร์ติดต่อ:         02 202 4253-54 
 

ผู้รับผิดชอบ :   
ผู้อ านวยการส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4357 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
นายธีรทัศน์  อิศรางกูร ณ อยุธยา     
เบอร์ติดต่อ : 02-202 3916 
 

 
ค้าอธิบาย 

 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม หมายถึง มูลค่าสินค้าและบริการภาคอุตสาหกรรมที่ผลิตขึ นใน
อาณาเขตประเทศไทย ณ ราคาตลาด (Current Price GDP) 

 ก าหนดวิธีการประมวลค่า GDP ภาคอุตสาหกรรม โดยการรวม GDP ภาคอุตสาหกรรมรายไตรมาส ตาม
ปีงบประมาณ คือ ไตรมาส 4 ของปี พ.ศ. 2558 และไตรมาส 1 – 3 ของ ปี พ.ศ. 2559 โดยใช้ข้อมูล
จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

 

สูตรการค้านวณผลการด้าเนนิงาน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
X – Y% X – 0.5Y% X X + 0.5Y% X + Y% 

 
โดยท่ี : 

X = ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือ ค่าเฉลี่ย 3 ปี ขึ นอยู่กับผลการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
Y = อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ GDP ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประจ าปี   งบประมาณ พ.ศ. 2559 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ระดับคะแนน ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 5 
 3,511.07 3,565.36 3,619.65 3,673.94 3,728.23 

 
เงื่อนไข 

ต้องจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเสนอให้ผู้บริหารทราบภายในเดือนธันวาคม 2559 
 
ผลการด้าเนินงาน 

 
การค้านวณคะแนนจากผลการด้าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด น้้าหนัก 
ผลการ

ด้าเนินงาน 
ค่าคะแนนที่

ได้ 
ค่าคะแนน
ถ่วงน้้าหนัก 

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม  
(หน่วยวัด: พันล้านบาท) 

5 N/A 1 0.0500 

 
 
ค้าชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ด้าเนินการ 
   ไม่มี 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด้าเนินงาน 
  ไม่มี 
อุปสรรคต่อการด้าเนินงาน 
  ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
 
  ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                         รอบ 6 เดือน 

ตัวช้ีวัดที ่1.2 ระดับความส้าเร็จของคุณภาพแผนในการขับเคลื่อน Super Cluster 

ผู้ก้ากับดูแลตัวช้ีวัด : 
นายวีรศักดิ์  ศุภประเสริฐ 
รองผู้อ้านวยการส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เบอร์ติดต่อ:         02 202 4253-54 
 

ผู้รับผิดชอบ :   
ผู้อ านวยการส านักขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพของประเทศ 
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4290 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
นางสาวสมานลักษณ์  ตัณฑิกุล  
เบอร์ติดต่อ : 02-644 8341 
นางสาวณัฏฐ์วารี  น้อยบุญญะ 
เบอร์ติดต่อ : 0 2202 4376 

 

ค้าอธิบาย 

Super Cluster เป็นประเภทอุตสาหกรรมที่ใช้ เทคโนโลยีสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต  
ที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา 
คลัสเตอร์เป้าหมายในระยะแรก ดังนี  

1. อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ นส่วน 
2. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม 
3. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
4. อุตสาหกรรมดิจิทัล 
5. อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
6. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
สูตรการค้านวณ 

ไม่มี 
 
เงื่อนไข 

ต้องจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเสนอให้ผู้บริหารทราบภายในเดือนธันวาคม 2559 
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เกณฑ์การให้คะแนน/ผลการด้าเนินงาน 
 
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด้าเนินงาน 

1 มีการจัดตั งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
เร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน
รูปแบบ Super Cluster โดยมีผู้แทนทั งภาครัฐ
และภาคเอกชน ร่วมเป็นคณะท างาน  

1. มีค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ โดยมี
องค์ประกอบทั งสิ น 34 คน 

2. มีค าสั่งแต่งตั งคณะอนุกรรมการเร่งรัดนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์เป้าหมาย 
จ านวน 6 คณะ ประกอบด้วย 
- คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ นส่วน 
- คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ

อุปกรณ์โทรคมนาคม 
- คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม   
- คลัสเตอร์เกษตรแปรรูป 
- คลัสเตอร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
- คลัสเตอร์ดิจิทัล 

2 จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์เป้าหมาย 
(Product Champion) ในแต่ละคลัสเตอร์ 

1. การประชุมคณะกรรมการฯ ครั งที่ 1/2558  
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558  ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบในหลักการของกรอบแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินการตามนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ โดยให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา
ก าหนดผลิตภัณฑ์เป้าหมายที่มีศักยภาพ (Product 
Champion) ในแต่ละคลัสเตอร์ และน าเสนอ
ความคืบหน้าต่อท่ีประชุมในครั งต่อไป 

2. คณะอนุกรรมการฯ แต่ละชุด ได้มีการประชุมเพ่ือ
พิจารณาด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
ครั งที่ 1/2558 โดยมีการประชุม ดังนี  
- คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ นส่วน เมื่อวันที่ 8 

ธันวาคม 2558 
- คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ

อุปกรณ์โทรคมนาคม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด้าเนินงาน 

  - คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตร  
ต่อสิ่งแวดล้อม  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 
และ 8 ธันวาคม 2558 

- คลัสเตอร์เกษตรแปรรูป  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 
2558 และ 9 ธันวาคม 2558 

- คลัสเตอร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  เมื่อวันที่  
2 ธันวาคม 2558 

- คลัสเตอร์ดิจิทัล  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 

3 น าเสนอ Product Champion ในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย เพ่ือขับเคลื่อนการลงทุน 

1. การประชุมคณะกรรมการฯ ครั งที่ 2/2558   
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558  ที่ประชุมรับทราบ
ผลิตภัณฑ์เป้าหมายที่มีศักยภาพ นักลงทุนรายใหญ่
ในผลิตภัณฑ์เป้าหมายและมาตรการสนับสนุน 
ที่คณะอนุกรรมการฯ ทั ง 6 ชุดน าเสนอ 

2. การประชุมคณะกรรมการฯ ครั งที่ 1/2559   
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559  ที่ประชุมรับทราบ
การแต่งตั งคณะอนุกรรมการเร่งรัดนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์หุ่นยนต์ คลัสเตอร์
การแพทย์ครบวงจร และคลัสเตอร์อากาศยาน
แ ล ะชิ น ส่ ว น  แ ล ะ ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ที่
คณะอนุกรรมการฯ ทั ง 6 ชุดเดิมน าเสนอ 

3. อก. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าเสนอผลการ
ด าเนินการดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารการพัฒนาพื นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
(คบพ.) ครั งที่ 1/2559  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 
2559  ซึ่งที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการเร่ งรัดฯ และพิจารณา
มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ
ตามประเด็นมอบหมายในแต่ละเรื่ องตาม
มาตรการเร่งรัดที่คณะกรรมการเร่งรัดฯ เสนอ   
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4 น าเสนอแผนชักจูงการลงทุนในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย (Product Champion)/แผนการ
ขับเคลื่อน Super Cluster ต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้ความเห็นชอบ 

- 

5 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามแผนชักจูง
การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย/แผนการ
ขับเคลื่อน Super Cluster ที่ก าหนดไว้ 

- 

 
การค้านวณคะแนนจากผลการด้าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด น้้าหนัก 
ผลการ

ด้าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน
ถ่วงน้้าหนัก 

ระดับความส าเร็จของคุณภาพแผนการขับเคลื่อน 
Super Cluster 

20 ระดับ 3 3 0.6000 

 
 

ค้าชี้แจงการปฏิบัติงาน/ มาตรการที่ได้ด้าเนินการ 
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ได้มีมติเห็นชอบนโยบายเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอ และมอบหมายให้
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม รวมทั ง
ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานการพัฒนาในแต่ละคลัสเตอร์   

ดังนั น เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินการตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ  
คลัสเตอร์ ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อก . จึงได้มีค าสั่งที่ 
334/2558  ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558  และค าสั่งที่ 344/2558  ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558   
แต่งตั งคณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนด
กรอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ให้เป็นไป
ตามแนวนโยบายที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ รวมทั งขับเคลื่อน เร่งรัด ก ากับดูแล และติดตามประเมินผล
การด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าวให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นประธานกรรมการ มีผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นคณะกรรมการ 
โดยมีส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นฝ่ายเลขานุการร่วม  และได้มีการแต่งตั งคณะอนุกรรมการภายใต้
คณะกรรมการฯ จ านวน 6 คณะตามคลัสเตอร์เป้าหมาย ตามค าสั่งคณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
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พิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ที่ 1/2558 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  ค าสั่งที่ 2/2558  ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2558  
และค าสั่งที่ 3/2558  ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2558  เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ผลิตภัณฑ์/
นักลงทุนเป้าหมาย จัดท าแผนชักจูงการลงทุน รวมทั งจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วนในแต่ละคลัสเตอร์ เพ่ือน าไปสู่การผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

ทั งนี  คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมไปแล้ว จ านวน 2 ครั ง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558  
และวันที่ 21 ธันวาคม 2558 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด้าเนินงาน 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญและเร่งรัดการด าเนินงานเป็นระยะ 
2. ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อุปสรรคต่อการด้าเนินงาน 
ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 

 
 

หลักฐานอ้างอิง  
1. ส าเนาหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/33542  ลงวันที่ 24 กันยายน 2558  

เรื่อง นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ 
2. การจัดตั งคณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ ประกอบด้วย 

2.1 ค าสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 334/2558  เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 

2.2 ค าสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 344/2558  เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 

3. การจัดตั งคณะอนุกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ 
3.1 ค าสั่งคณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ ที่ 1/2558  เรื่อง แต่งตั ง

คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์  
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  จ านวน 5 คณะ 

3.2 ค าสั่งคณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ ที่ 2/2558  เรื่อง แต่งตั ง
คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ (เพ่ิมเติม)  
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2558  จ านวน 1 คณะ 
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3.3 ค าสั่งคณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ ที่ 3/2558  เรื่อง แต่งตั ง
คณะอนุกรรมการเพ่ิมเติมภายใต้คณะอนุกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์ดิจิทัล 
ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2558 

4. การประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์เป้าหมาย (Product Champion)  
4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ ครั งที่  

1/2558  วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558  ณ ห้องประชุม 601 ชั น 6 ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
4.2 (ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ ครั งที่ 

2/2558  วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558  ณ ห้องประชุม 601 ชั น 6 ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

(ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ ครั งที่ 
1/2559  วันพุธที่ 27 มกราคม 2559  ณ ห้องประชุม 601 ชั น 6 ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                         รอบ 6 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ 
  (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) 

ผู้ก้ากับดูแลตัวช้ีวัด : 
นายวีรศักดิ์  ศุภประเสริฐ 
รองผู้อ้านวยการส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เบอร์ติดต่อ:         02 202 4253-54 
 

ผู้รับผิดชอบ :   
ผู้อ านวยการส านักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค 
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4301 
ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง 
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4270 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
นางสาววรนารถ   มีภูมิรู้ 
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4360 
นายบุญอนันต์   เศวตสิทธิ์ 
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4284 

 
ค้าอธิบาย 

 นโยบาย มาตรการ ข้อเสนอทางวิชาการ ให้รวมถึงกลยุทธ ข้อเสนอแนะ ความเห็น แนวทาง ที่
ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมในวงกว้างเป็นเรื่องที่ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมด าเนินการ/ผู้บริหารสั่ง
การ/ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานภายนอก ให้ด าเนินการผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารตั งแต่ระดับปลัดกระทรวง 
รองปลัดกระทรวง หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผู้บริหารระดับสูงในต าแหน่ง
อ่ืน ๆ หรือ คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลเรื่องนั น  

 ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีหน้าที่ให้บริการข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่
ทันสมัย เชื่อถือได้ 

 ตัวชี วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีดังนี  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 
ผลผลิตที่ 1: การจัดท้านโยบาย แผนและมาตรการด้านอุตสาหกรรม   
เชิงปริมาณ   
จ านวนนโยบาย แผน มาตรการ เรื่องท่ีให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่
ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม 

เรื่อง 115 

เชิงคุณภาพ   
ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมให้ความเห็นชอบนโยบาย แผน มาตรการ เรื่อง
ที่ให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะและมีการน าไปใช้ไม่น้อยกว่า 
 

ร้อยละ 80 
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ผลผลิตที่ 2: การบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
เชิงปรมิาณ   
จ านวนผู้รับบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ราย 117,850 
เชิงคุณภาพ   
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ
ระบบเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม 

ร้อยละ 80 

 
สูตรการค้านวณผลการด้าเนนิงาน : 
 

ผลผลิต 
น้้าหนัก 
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของ
เป้าหมายผลผลิต 

คะแนนที่ได้ 
(SMi) 

คะแนน 
ถ่วงน้้าหนัก 
(Wi x SMi) 1 2 3 4 5 

ผลผลิต1 W1 1 2 3 4 5 SM1 (W1 x SM1) 
ผลผลิต2 W2 1 2 3 4 5 SM2 (W2 x SM2) 

… … 1 2 3 4 5 … … 
… … 1 2 3 4 5 … … 

ผลผลิตi  Wi 1 2 3 4 5 SMi (Wi x SMi) 
  Wi = 1 ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนี้เท่ากับ  (Wi x SMi) 

 
 
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักเท่ากับ 
 
 
                                 หรือ     
 
 
 
โดยท่ี : 
 i หมายถึง ล าดับที่ของเป้าหมายผลผลิต ได้แก่ 1, 2, …, i 
 W หมายถึง น  าหนักความส าคัญที่ให้กับแต่ละเป้าหมายผลผลิต และผลรวมของน  าหนักทุกเป้าหมาย
ผลผลิต เท่ากับ 1 
 SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเปรียบเทียบกับร้อยละของเป้าหมายผลผลิต 
 
เงื่อนไข 
  ต้องจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเสนอให้ผู้บริหารทราบภายในเดือนธันวาคม 2559 
 
 
 

∑ (Wi x SMi) 
∑ Wi 

(W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 

W1 + W2 + … + Wi 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

 
 
 
 
 
 
 

 
การค้านวนคะแนนจากผลการด้าเนินงาน 
 

ผลผลิต 
น้้าหนัก 
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของ
เป้าหมายผลผลิต 

คะแนน
ที่ได้ 
(SMi) 

ผลการ
ด้าเนินงา

น 

คะแนน 
ถ่วงน้้าหนัก 
(Wi x SMi) 1 2 3 4 5 

ผลผลิต1     0.5 1 2 3 4 5 N/A 78 เรื่อง (W1 x SM1) 
ผลผลิต2 0.5 1 2 3 4 5 N/A 62,826

ราย 
(W2 x SM2) 

      1 ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนี้เท่ากับ  0.0500 
 
 
 
ค้าชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ด้าเนินการ 
  ไม่มี 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด้าเนินงาน 
  ไม่มี 
อุปสรรคต่อการด้าเนินงาน 
  ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง  
 ไม่มี 

 
 
 
 
 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ 
1 ด าเนินการตามเป้าหมายผลผลิต ได้ร้อยละ 80 วัดเชิงปริมาณ 
2 ด าเนินการตามเป้าหมายผลผลิต ได้ร้อยละ 90 วัดเชิงปริมาณ 
3 ด าเนินการตามเป้าหมายผลผลิต ได้ร้อยละ 100 วัดเชิงปริมาณ 
4 ด าเนินการตามเป้าหมายผลผลิต ได้ร้อยละ 90 วัดเชิงคุณภาพ 
5 ด าเนินการตามเป้าหมายผลผลิต ได้ร้อยละ 100 วัดเชิงคุณภาพ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ   รอบ 6 เดือน 

ตัวช้ีวัดที ่1.4 ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินการผลักดันแผนปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ 
การผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 – 2564 

ผู้ก้ากับดูแลตัวช้ีวัด : 
นายวีรศักดิ์  ศุภประเสริฐ 
รองผู้อ้านวยการส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เบอร์ติดต่อ:  0 2202 4253-54 
 

ผู้รับผิดชอบ :   
ผู้อ านวยการส านักขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
ของประเทศ 
เบอร์ติดต่อ : 0 2202 4290 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
นายธนวัฒน์  ไทยแก้ว 
เบอร์ติดต่อ : 0 2202 4376 
นางสาวณัฏฐ์วารี  น้อยบุญญะ 
เบอร์ติดต่อ : 0 2202 4376 

 
ค้าอธิบาย 

ภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและมีความเชื่อมโยงกับ
ภาคส่วนอื่นการเพ่ิมผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาภาคส่วนอื่น  ดังนั น จึงมีความจ าเป็น 
ต้องเร่งการพัฒนาผลิตภาพในภาคอุตสาหกรรมอย่างเข้มแข็งโดยการน าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างความสามารถการแข่งขันภายใต้ความผันผวนของปัจจัยภายนอก  ทั งนี  การพัฒนา
ผลิตภาพของอุตสาหกรรม จ าเป็นต้องมีกรอบและทิศทางที่ชัดเจนเพ่ือให้กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนา
สอดคล้องกันอย่างมีเอกภาพ 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจึงต้องน าเสนอ/ผลักดันร่างแผนปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพ
และผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 - 2564  ให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมของไทย 
 
สูตรการค้านวณ 

ไม่มี 
 

เงื่อนไข 
ต้องจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเสนอให้ผู้บริหารทราบภายในเดือนธันวาคม 2559 
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เกณฑ์การให้คะแนน/ผลการด้าเนินงาน 
 
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด้าเนินงาน 

1 มีการวิเคราะห์แนวโน้มอุตสาหกรรมในอนาคต มีการวิเคราะห์แนวโน้มและจัดท าแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2559-2564  ทั งนี  ผศอ. ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558   

 

2 จัดระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดท าร่างแผนปฏิบัติ
การเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต
ของภาคอตุสาหกรรม พ.ศ. 2559 - 2564 

มีการจัดประชุม 4 ครั ง ดังนี   
1. ประชุมหารือการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ  

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 
2. ประชุมหารือการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ  

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทฯ   

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 
4. ประชุมเพ่ือจัดท าโครงการแบบบูรณาการ 

ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทฯ  
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 
 

3 จัดท าร่างแผนปฏิบัติการการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2559 – 2564 น าเสนอผู้บริหารของ
กระทรวงอุตสาหกรรม 

มีการน าเสนอร่างแผนปฏิบัติการฯ ต่อที่ประชุมระดับ
ผู้บริหารแล้ว 2 ครั ง คือ 
1. การประชุมคณะกรรมการชี น ายุทธศาสตร์

ขับเคลื่อนการเพิ่มผลิตภาพ นวัตกรรม และ
มาตรฐานภาคอุตสาหกรรม ครั งที่ 1/2558 
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 

2. การประชุมคณะกรรมการชี น ายุทธศาสตร์ฯ  
ครั งที่ 2/2558  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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4 ผลักดันร่างแผนปฏิบัติการการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2559 – 2564 น าเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.)  

 

- 

 

 

 

5 ผลักดันร่างแผนปฏิบัติการการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2559 – 2564 น าเสนอคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) ให้ความเห็นชอบ  

- 

 
การค้านวณคะแนนจากผลการด้าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด น้้าหนัก 
ผลการ

ด้าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน
ถ่วงน้้าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการผลักดัน
แผนปฏิบัติการการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพ
การผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 – 2564 
 

25 ระดับ 3 3 0.7500 

 

ค้าชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ด้าเนินการ 
1. น าส่งแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของ

ภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 เพ่ือขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร สศอ. ซึ่ง ผศอ. ได้เห็นชอบเมื่อวันที่  
20 ตุลาคม 2558  โดยในแผนปฏิบัติการประกอบด้วย 1) ภาพรวมการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต 
ของภาคอุตสาหกรรมของไทยและการวิเคราะห์แนวโน้มอุตสาหกรรมในอนาคต 2) ยุทธศาสตร์การเพ่ิม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 3) กลไกการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 

2. การประชุมหารือเรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทฯ โดยมีผู้แทนจากกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ซึ่งที่ประชุมได้เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งโครงการ
เพ่ือบูรณาการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ 

3. การประชุมหารือเรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทฯ โดยมีผู้แทนจากสถาบันภายใต้สังกัด อก. 
เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ซึ่งที่ประชุมเห็นควรให้หน่วยงานจัดท าโครงการ 2 แบบ คือ 
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1) โครงการบูรณาการในลักษณะทั่วไป ที่เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพในการผลิต และ   
2) โครงการบูรณาการลักษณะเฉพาะที่มุ่งเน้นในรายสาขาอุตสาหกรรมตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ในรูปแบบคลัสเตอร์ จ านวน 6 คลัสเตอร์ และรายอุตสาหกรรมอ่ืนที่สร้างความเข้มแข็งให้กับ 6 คลัสเตอร์
เป้าหมาย/ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทฯ โดยมีหน่วยงานและสถาบันภายใต้สังกัด 
อก. เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้หน่วยงาน/สถาบัน พิจารณาทบทวน
การจัดท าแผนงานโครงการแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทฯ ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ น 
หากสถาบันใดมีความประสงค์จะบูรณาการโครงการกับหน่วยงานใน อก. ขอให้สถาบันและหน่วยงานไปหารือ
ร่วมกัน 

5. การประชุมเพ่ือจัดท าโครงการแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทฯ โดยมีหน่วยงาน
และสถาบันภายใต้สังกัด อก. เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งที่ประชุมเห็นควรให้หน่วยงาน/
สถาบันต่างๆ ไปจัดท ารายละเอียดโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทฯ 

6. การประชุมคณะคณะกรรมการชี น ายุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการเพิ่มผลิตภาพ นวัตกรรม และมาตรฐาน
ภาคอุตสาหกรรม ครั งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558  ซึ่ง รวอ. (ประธาน) แจ้งบทบาทส าคัญ
ของหน่วยงาน สศอ. ในเรื่องนโยบายและแผนแม่บทการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 

7. การประชุมคณะคณะกรรมการชี น ายุทธศาสตร์ฯ ครั งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558  ซึ่ง ผศอ. 
ได้น าเสนอแผนแม่บทฯ รวมถึงน าเสนอโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพ  
ของภาคอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2560 และแนวทางการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด้าเนินงาน 
ไม่มี 

อุปสรรคต่อการด้าเนินงาน 
ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 

หลักฐานอ้างอิง  
1.) บันทึกขอเชิญสถาบันเครือข่ายภายใน อก. ประชุมหารือเรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการ
เพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564  ลว. วันที่ 20 ตุลาคม 
2558 ณ ห้องประชุม 203 ชั น 2 อาคารส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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2.) 2.1 หนังสือเรื่องขอเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการประชุมหารือเรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการภายใต้แผน
แม่บทการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 เมื่อวันที่ 13 
ตุลาคม 2558 เวลา 9.30 น. ณ. ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั น 3 อาคารส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

2.) 2.2 หนังสือเรื่องขอเชิญประชุมหารือเรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ.2559-2564 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 9.30 น. 
ณ ห้องประชุม 203 ชั น 2 อาคารส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2.) 2.3 หนังสือเรื่องขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ.2559-2564 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 
9.30 น. ณ ห้องประชุม 601 ชั น 6  อาคารส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 2.) 2.4 หนังสือเรื่องขอเชิญประชุมเพ่ือจัดท าโครงการแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภายใต้แผน
แม่บทการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 601 ชั น 6 อาคารส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

3.) 3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการชี น ายุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการเพ่ิมประสิทธิภาพ นวัตกรรมและ
มาตรฐานภาคอุตสาหกรรม วันที่ 21 ธันวาคม 2558  เวลา 12.00-13.45 น.  ณ ห้องประชุม 603 ชั น 6 
อาคารส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

3.) 3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการชี น ายุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการเพ่ิมผลิตภาพ นวัตกรรมและมาตรฐาน
ภาคอุตสาหกรรม วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เวลา 8.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ อาคารส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                         รอบ 6 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 1.5 ร้อยละความพึงพอใจต่อบทวิเคราะห์ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเผยแพร่  
  บทวิเคราะห์ ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ผู้ก้ากับดูแลตัวช้ีวัด : 
นายวีรศักดิ์  ศุภประเสริฐ 
รองผู้อ้านวยการส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เบอร์ติดต่อ:         02 202 4253-54 
 

ผู้รับผิดชอบ :   
ผู้อ านวยการส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4357 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
นายธีรทัศน์  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
เบอร์ติดต่อ : 02-202 3916 

 
ค้าอธิบาย 

 องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หมายถึง องค์ความรู้เกี่ยวกับ บทความ บทวิเคราะห์ด้าน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ได้จัดท าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 จัดช่องทางการเผยแพร่ต่อสาธารณะ เป็นการจัดในลักษณะ two way communication  
เพ่ือให้มีการแสดงความคิดเห็น และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การจัด Morning Talk   

 มีการส ารวจความพึงพอใจต่อบทวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
เผยแพร่บทวิเคราะห์ ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ครอบคลุมประเด็นดังนี  

1. ความเหมาะสมและเพียงพอของข้อมูล 
2. ความเหมาะสม/ทันต่อเหตุการณ ์
 

สูตรการค้านวณ 
ไม่มี 
 

เงื่อนไข 
  ต้องจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเสนอให้ผู้บริหารทราบภายในเดือนธันวาคม 2559 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
65 70 75 80 85 
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การค้านวณคะแนนจากผลการด้าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด น้้าหนัก 
ผลการ

ด้าเนินงาน 
ค่าคะแนนที่

ได้ 
ค่าคะแนน
ถ่วงน้้าหนัก 

ร้อยละความพึงพอใจต่อบทวิเคราะห์ ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเผยแพร่   บทวิเคราะห์ 
ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

20 N/A 1    0.2000 

 
 
 
ค้าชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ด้าเนินการ 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด้าเนินงาน 
  ไม่มี 
อุปสรรคต่อการด้าเนินงาน 
  ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
  ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง  
  ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

ร้อยละความพึงพอใจต่อบทวิเคราะห์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การเผยแพร่ บทวิเคราะห์ ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

86.02 86.23 89.37 
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มิติภายนอก: การประเมินคุณภาพ       สศอ. ไม่มีตัวช้ีวัดนี้ 
 
  
รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                         รอบ 6 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 2  :  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ผู้ก้ากับดูแลตัวช้ีวัด : 
 

ผู้รับผิดชอบ :   
 

 

ค้าอธิบาย     :  

 

เป็นการวัดกระบวนงานที่ด าเนินการตาม พ.ร.บ. อ านวยความสะดวก ในการยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น 

 ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานทั ง
ภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการ 

 พิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส่วนราชการ โดยหน่วยงานที่ส านักงาน 
ก.พ.ร. มอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินการส ารวจ 

 ประเด็นการส ารวจประกอบด้วยประเด็นส าคัญๆ ดังนี   
1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั นตอนการให้บริการ  
2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                         รอบ 6 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 3  :  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

ผู้ก้ากับดูแลตัวช้ีวัด : 
นายวีรศักดิ์  ศุภประเสริฐ 
รองผู้อ้านวยการส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เบอร์ติดต่อ:         02 202 4253-54 
 

ผู้รับผิดชอบ :   
ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง 
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4270 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
นางสาวสมจิตต์  เอี่ยมวรชัย 
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4277 

 
 
กรณีที่ 1  ส่วนราชการได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 2 ตัวช้ีวัด 

 
ตัวช้ีวัด น้้าหนัก 

3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2.5 
3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  2.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติภายใน : การประเมินประสิทธิภาพ 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.1   : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  

น้้าหนัก   : ร้อยละ 2.5 

ค้าอธิบาย : 
 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน

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

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของ
ส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 

 รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพ่ือจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั งที่มีตัวตนและ
ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ  โดยผู้รับ  
ไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับน าไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จาก รหัส
งบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานต าแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกจิที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ 
 
 
สูตรการค้านวณ :  
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 3 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
75 78 81 84 87 

 
เงื่อนไข :  

1. ก าหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับ ร้อยละ 87 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการเบิกจ่าย X  100 
 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ 
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2.  การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณ  
รายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ กรณีส่วนราชการได้รับงบประมาณไม่เต็มวง เงินตาม 
พ.ร.บ. จะใช้วงเงินงบประมาณท่ีส านักงบประมาณจัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เป็นฐานในการค านวณ 

3. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ 100.00 99.49 97.25 

 
 

ผลการด้าเนินงาน :  เบิกจ่ายงบลงทุน 

                            ได้รับงบประมาณ                                       6,079,618.00  บาท 

                       เบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559               6,039,454.10 บาท  

                                                               6,039,454.10    x 100 
                                                                       6,079,618.00     
                                                                   
                                                                   =      99.34 % 

      
การค้านวณคะแนนจากผลการด้าเนินงาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้้าหนัก 

 
ผลการ

ด้าเนินงาน 
ค่าคะแนนที่

ได้ 
ค่าคะแนน
ถ่วงน้้าหนัก 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่าย                  
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

2.5     99.34 5 0.1250 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  จากระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
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แนวทางการประเมินผล :   

ที่ปรึกษาประเมินผล ส่วนราชการ 
 ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจาก

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้
ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ ายลงทุนของส่ วนราชการ  ทั งที่
เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจาก
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
 

 การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล 
 เอกสารการรายงานการใช้เงินงบประมาณของส่วน

ราชการที่ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1) แบบจัดท าแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจ่ าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แบบ สงป. 302) 
2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 

 
 

ค้าชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ด้าเนินการ 
       ไม่มี 
         
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด้าเนินงาน 
       ไม่มี 
อุปสรรคต่อการด้าเนินงาน 

ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง  

ผลการเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 



      
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการของส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
รอบ 6 เดือน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.2   : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  

น้้าหนัก   : ร้อยละ 2.5 

ค้าอธิบาย : 
 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิก

จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี วัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั งนี ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  
ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า ) จะน ายอด
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 
 
สูตรการค้านวณ :   
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
88 90 92 94 96 

 
เงื่อนไข :  

1. ก าหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับ ร้อยละ 96 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  

2. การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติม
ระหว่างปีงบประมาณ กรณีส่วนราชการได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงินตาม พ.ร.บ. จะใช้วงเงินงบประมาณที่
ส านักงบประมาณจัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เป็นฐานในการค านวณ 

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

 
 

               เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย x 100 
 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ 



      
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการของส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
รอบ 6 เดือน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ร้อยละ 85.50 74.93 84.25 

 
ผลการด้าเนินงาน : เบิกจ่ายงบรายจ่ายภาพรวม 

             ได้รับงบประมาณ                               344,892,300.00  ล้านบาท 
          เบิก จ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559                152,692,106.38   ล้านบาท   

 
                                                                 152,692,106.38 x 100 
                                                                        344,892,300 

 
                                คดิเป็นร้อยละ                                   44.27%  
 
การค้านวณคะแนนจากผลการด้าเนินงาน:  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้้าหนัก 

 
ผลการ

ด้าเนินงาน 
ค่าคะแนนที่

ได้ 
ค่าคะแนน
ถ่วงน้้าหนัก 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่าย             
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

2.5      44.27 1 0.0250 

 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตั งแต่เดือน
ตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS)  

 

 

 

 

 



      
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการของส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
รอบ 6 เดือน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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แนวทางการประเมินผล : 

 

ที่ปรึกษาประเมินผล ส่วนราชการ 
 ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจาก

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้
ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั งที่
เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจาก
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

 การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล 
 เอกสารการรายงานการใช้เงินงบประมาณของส่วน

ราชการที่ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1) แบบจัดท าแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจ่ าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แบบ สงป. 302) 
2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 

 
 
 
ค้าชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ด้าเนินการ 
       ไม่มี 
         
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด้าเนินงาน 
       ไม่มี 
อุปสรรคต่อการด้าเนินงาน 

ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง  

ผลการเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 
 

 

 

 

 

 

 



      
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการของส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
รอบ 6 เดือน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                         รอบ 6 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 4 :  การประหยัดพลังงาน 

ผู้ก้ากับดูแลตัวช้ีวัด : 
นายวีรศักดิ์  ศุภประเสริฐ 
รองผู้อ้านวยการส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เบอร์ติดต่อ:         02 202 4253-54 
 

ผู้รับผิดชอบ :   
ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง 
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4270 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
นางสาวสมจิตต์  เอ่ียมวรชัย 
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4277 

 

ค้าอธิบาย : 
 ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การที่

ส่วนราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน  ามันเชื อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการ
ใช้ไฟฟ้าและน  ามันเชื อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10 

เหตุผล : 
 พลังงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรม แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ท าให้ต้อง
พ่ึงพาพลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท แนวทางส าคัญที่จะช่วยลด
อัตราการเพ่ิมความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประหยัดในทุกภาคส่วน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้มีมติให้หน่วยงานราชการ
ด าเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการ
ช่วยลดรายจ่ายของประเทศโดยลดการน าเข้าน  ามันจากต่างประเทศ 

ตารางและสตูรการค้านวณ :  

  พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 

1.  ด้านไฟฟ้า   
2.  ด้านน  ามันเชื อเพลิง   

  สูตรการค้านวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน : 

1.  ด้านไฟฟ้า 
 

ดัชนีชี วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า 
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน) – ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 

 
 



      
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการของส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
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ก้าหนดให้  
 
- ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 
 (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

Standard Electricity Utilization; SEU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช้
ไฟฟ้าที่ควรจะเป็นของส่วนราชการนั น ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 
30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน ที่จัดท าขึ นจากการน าปัจจัยต่างๆ 
ที่มีผลต่อการใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการนั น เช่น พื นที่ใช้สอย จ านวน
บุคลากร เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ของแต่ละเดือน แล้วน าไป
รายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

 

- 90% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 
(kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

ตัวเลขประมาณการใช้ไฟฟ้าที่ควรจะเป็น (SEU) ของส่วนราชการ
นั นและมีการใช้ ไฟฟ้าลดลงอย่ างน้อยร้อยละ 10 ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 

- ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
 (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

Actual Electricity Utilization; AEU จ านวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ไป
จริงในกิจการของส่วนราชการ ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 
กันยายน 2559 รวม 12 เดือน โดยใช้ข้อมูลจากใบแจ้งหนี การใช้
ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บแต่ละเดือน แล้วน าไปรายงานผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

2.  ด้านน้้ามันเชื้อเพลิง 
 

ดัชนีชี วัดประสิทธิภาพการใช้น  ามัน 
(Energy Utilization Index, EUI) 

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

  
ก้าหนดให้  
- ปริมาณการใช้น  ามันเชื อเพลิงมาตรฐาน 

(ลิตร) 
Standard Fuel Utilization; SFU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช้น  ามัน
เชื อเพลิงที่ควรจะเป็นของส่วนราชการนั น ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 
ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน ที่จัดท าขึ นจากการน าปัจจัย
ต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้น  ามันเชื อเพลิงของส่วนราชการนั น เช่น พื นที่
รับผิดชอบ (ตารางกิโลเมตร) จ านวนบุคลากร เป็นต้น ของแต่ละเดือน 
แล้วน าไปรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

- 90% ของปริมาณการใช้น  ามันเชื อเพลิง
มาตรฐาน (ลิตร) 

ตัวเลขประมาณการใช้น  ามันเชื อเพลิงที่ควรจะเป็น (SFU) ของส่วน
ราชการนั นและมีการใช้น  ามันเชื อเพลิงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 

- ปริมาณการใช้น  ามันเชื อเพลิงจริง 
 (ลิตร) 

Actual Fuel Utilization; AFU จ านวนน  ามันเชื อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้
ไปจริงในยานพาหนะของส่วนราชการ ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 
ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน ได้แก่ เบนซิน ดีเซล แก๊สโซ
ฮอล ไบโอดีเซล และก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยรวบรวมจ านวน
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หน่วยของเชื อเพลิงที่ใช้ไปกับยานพาหนะของส่วนราชการทุกคันใน
แต่ละเดือน แล้วน าไปรายงานผ่าน 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 การค านวณปริมาณการใช้น  ามันเชื อเพลิง 
ระบบจะประมวลผลเฉพาะจ านวนปริมาณน  ามันเบนซิน น  ามัน
ดีเซล เท่านั น ตามสูตรการค านวณดังต่อไปนี : 

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

เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั งหมด
ทีเ่ป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั งขึ นตามกฎกระทรวง  และส่วนราชการที่ตั งขึ นเป็นหน่วยงาน
ภายในกรมนั นที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน เป็นระดับขั นของ
ความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี  

1.  ด้านไฟฟ้า มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี   

 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าของ
ปีงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) และรอบ 12 
เดือน (เมษายน 2559 - กันยายน 2559) ตามรูปแบบที่ สนพ. ก าหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพื นฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน และ 
ค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. 
ก าหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน นับตั งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือน
กันยายน 2559 

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 
2559 

0.2500 

3 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามสูตรการค านวณ
ที ่สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามสูตรการค านวณ

ที ่สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 
 

0.0001 
- 

0.5000 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

5 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามสูตรการค านวณ
ที ่สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีที่ผลการค านวณ 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 จะน าไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพ่ือประเมินคะแนน 
3) กรณีท่ี  EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด มีค่าน้อยกว่า    

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

ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามขั นตอน เพื่อหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน  
ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั งหมด  

( =  ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั งหมด / จ านวนหน่วยงานในสังกัดทั งหมด) 
 
2. ด้านน้้ามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี   
 

 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านน  ามันเชื อเพลิง
ของปีงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) และรอบ 
12 เดือน (เมษายน 2559 - กันยายน 2559) ตามรูปแบบที ่สนพ. ก าหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพื นฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้น  ามันเชื อเพลิง
มาตรฐานและค่าดัชนีการใช้น  ามันเชื อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ สนพ. ก าหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน นับตั งแต่เดือนตุลาคม 
2558 ถึงเดือนกนัยายน 2559  

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น  ามันเชื อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร) ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 
2559  

0.2500 

3 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น  ามันเชื อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามสูตร
การค านวณท่ี สนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

4 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น  ามันเชื อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามสูตร
การค านวณท่ี สนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 

0.0001 
- 

0.5000 
5 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น  ามันเชื อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามสูตร

การค านวณท่ี สนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 

ในกรณีที่ผลการค านวณค่าดัชนีการใช้น  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 จะน าไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพ่ือประเมินคะแนน 
3) กรณีที่ EUI ด้านการใช้น  ามันเชื อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด  

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

ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามขั นตอน เพื่อหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน  
ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั งหมด  

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

 
เงื่อนไข : - 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : - 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

1) ส านักงาน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลที่ส่วนราชการได้รายงานผลผ่าน www.e-report.energy.go.th ของ
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เท่านั น ในการประเมินระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AEU > 90% SEU 

AEU = 90% SEU 

AEU > 90% SEU > ร้อยละ50 

AEU < 90% SEU 
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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 

2) ส่วนราชการต้องส่งผลการด าเนินงานด้านไฟฟ้าและน  ามันเชื อเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 
24.00 น.  

3) สนพ. จัดท าผลสรุปการด าเนินงานของแต่ละส่วนราชการส่งถึงส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 15 
ธันวาคม 2559 โดยใช้ข้อมูลที่แต่ละส่วนราชการส่งผลการด าเนินงานด้านไฟฟ้าและน  ามัน
เชื อเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ณ วันที่ 
30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 24.00 น. 

4) การรายงานผลการด าเนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงาน: 
 

 หน่วยงานในส่วนราชการ  

หมายถึง ส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดส่วนราชการระดับกรมที่จัดตั งขึ นตาม
กฎกระทรวง และรวมถึงส่วนราชการที่ตั งขึ นเป็นหน่วยงานภายใน แต่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง 

 ส าหรับส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดส่วนราชการระดับกรมนั น ซึ่งจัดตั งขึ นตาม
กฎกระทรวง แต่ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาค การรายงานผลการด าเนินงานและการประเมินผลของส่วนราชการนั นๆ 
ให้พิจารณาจากสถานที่ตั งของส่วนราชการว่า ตั งอยู่ ณ จังหวัดใด ให้รายงานผลการด าเนินงานไปรวมกับจังหวัด
ที่ตั งอยู่นั น 

 ส่วนราชการ ที่มีจ านวนหน่วยงานในสังกัดและหรือในพื นที่ที่รับผิดชอบมาร่วมในการประเมินผลการ
ประหยัดพลังงาน มากกว่า 30 หน่วยงาน จะได้รับคะแนนส่วนเพ่ิมอีก 0.05 เท่าของคะแนนที่ได้รับ โดยส่วน
ราชการนั น จะต้องมีหน่วยงานที่รายงานข้อมูลผ่าน www.e-report.energy.go.th ครบทุกขั นตอนเป็นจ านวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนหน่วยงานทั งหมด  

ตัวอย่าง: ส่วนราชการ A มีหน่วยงานในสังกัดทั งหมด 65 หน่วยงาน รายงานข้อมูลครบทุกขั นตอน  
55 หน่วยงาน (เท่ากับ 84%) ได้รับคะแนนตั งต้นเฉลี่ย 4.2634 คะแนน และได้คะแนนส่วนเพ่ิมอีก 0.05 * 
4.2634 เท่ากับ 0.2132 คะแนน จึงสรุปคะแนนของส่วนราชการ A เท่ากับ 4.4766 คะแนน (= 4.2634 
+ 0.2132) 
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แนวทางการประเมินผล :   

1. ด้านไฟฟ้า 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 : 
มีการติดตามและรายงานผล
การด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า
ของปีงบประมาณ  2559  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 - 
มีนาคม 2559) และรอบ 12 
เดือน (เมษายน 2559 - 
กันยายน 2559) ตามรูปแบบ
ที่ สนพ. ก าหนด 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 เอกสารหลักฐานเป็น :- 
1) แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ ประจ าปี

งบประมาณ 2559 และภาพถ่ายแสดงการติดประกาศหรือ
ส าเนาหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในส่วนราชการ
รับทราบและปฏิบัติ 

2) เอกสารการประชุมของคณะท างานลดการใช้พลังงานของ
ส่วนราชการเก่ียวกับการติดตามการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ  2559 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) และรอบ 12 
เดือน (เมษายน 2559 - กันยายน 2559) และหลักฐาน
แสดงการรับทราบของหัวหน้าส่วนราชการ 

 ข้อมูลที่ส่วนราชการรายงานการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ  2559  รอบ 
6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามข้อ 3) ให้ ส านักงาน ก.พ.ร. 
ทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยบันทึกผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว้ 
ซึ่งหลักฐานอ้างอิงจะเป็นเลขที่หรือล าดับครั งของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.e-report.energy.go.th/
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

  
 เอกสารรายงานการประชุมของคณะท างานลดการใช้

พลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามล าดับ  
  

 
  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 1 = 0.5000 คะแนน 
   

การติดตามและรายงานผลการ
ด้าเนินการตามมาตรการประหยัด

ไฟฟ้า 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 
12 

เดือน 

ก.  ไม่รายงานผลการติดตามการ
ด าเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของคณะท างานลดการใช้
พลังงาน 

0.000
0 

คะแนน 

0.
0000
คะแนน 

ข.  รายงานผลการติดตามการ
ด าเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของคณะท างานลดการใช้
พลังงาน 

0.
2500 
คะแนน 

0.
2500 
คะแนน 

 

 

2 

ขั้นตอนที่ 2 : 

2.1 มีการรายงานข้อมูล
พื นฐานส าหรับการ
ประเมินปริมาณการใช้
ไฟฟ้ามาตรฐาน และค่า
ดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจ าปี
งบประมาณ 2559 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
สนพ. ก าหนดได้แล้วเสร็จ 
และครบถ้วน 12 เดือน 
นับตั งแต่เดือนตุลาคม 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 เอกสารหลักฐานเป็น :- 
1) หลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อ

การใช้พลังงานของส่วนราชการ เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ นใน
แต่ละเดือน ตั งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 
2559 รวม 12 เดือน 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

2558 ถึงเดือนกันยายน 
2559 

 

 ทั งนี  “ตัวแปร” ที่ สนพ. ก าหนด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ก. ตัวแปรจากลักษณะการท างาน เช่น  จ านวนบุคลากร

ภายใน  (มาท างาน ลา ไปราชการ) จ านวนบุคลากร
ภายนอก (ที่เข้ามาใช้บริการ) จ านวนนักเรียน จ านวน
เตียงคนไข้ จ านวนชั่วโมงการท างาน ขนาดพื นที่ของ
อาคาร เป็นต้น 

 
ข.  ตัวแปรจากสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ พื นท่ีของ

อ าเภอที่ตั ง พื นที่ของจังหวัดที่ตั ง เป็นต้น 
2) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วนราชการ 

ตามข้อ 1) ที่ส่วนราชการรายงานให้ ส านักงาน ก.พ.ร. 
ทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยบันทึกผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว้ 

 

  
  * เมื่อส่วนราชการบันทึกข้อมูลต่างๆ ผ่าน  

www.e-report.energy.go.th ระบบจะตรวจสอบความ
ครบถ้วนของตัวแปรต่างๆ เมื่อครบถ้วนแล้ว ระบบจะ
ค านวณปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐานของแต่ละส่วน
ราชการ ตามแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่ สนพ. ติดตั ง
โปรแกรมไว้ 

* การจัดท าข้อมูลตัวแปรต่างๆ ตามข้อ 1) และการรายงาน 
ตามข้อ 2) พร้อมทั งรายละเอียดแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
นั น สนพ. ได้จ าแนกตามลักษณะการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการ โดยแบ่งกลุ่มหน่วยงานออกเป็น 9 ลักษณะ ดังนี  
1. กลุ่มท่ัวไป 
2. กลุ่มโรงพยาบาลและสถานีอนามัย 
3. กลุ่มโรงเรียน 
4. กลุ่มศาลและส านักงานอัยการ 
5. กลุ่มเรือนจ าและสถานคุมประพฤติ 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

6. กลุ่มสถานีต ารวจ 
7. กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา 
8. กลุ่มสถานสงเคราะห์ 
9. กลุ่มสถานีวิทยุและสถานีเครื่องส่งสัญญาณ 

 

   ให้ส่วนราชการปฏิบัติและศึกษาตาม “คู่มือการจัดท าข้อมูล
และรายงานผลตามตัวชี วัด xx” ที่ สนพ. จัดท าขึ น ตาม
เอกสารแนบท้ายเป็นภาคผนวก xx หรือ download ได้ที่ 
www.e-report.energy.go.th/eui 2559/handbook/ 

 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.1 = 0.2500 คะแนน 
   

ความครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรต่างๆ  
ที่มีผลต่อปริมาณการใช้ไฟฟ้าของส่วน

ราชการ 
ตั งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 

2559  
ใน www.e-report.energy.go.th  

ณ 30 พฤศจิกายน 2559 

ด้านไฟฟ้า 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 
คะแนน 

ข. ครบทั ง  12 เดือน 0.2500 
คะแนน 

 
 

  
 2.2 มีการรายงานข้อมูล

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้
จริง (kWh; กิโลวัตต์-
ชั่วโมง) ประจ าปี
งบประมาณ 2559 
ครบถ้วน 12 เดือน 
นับตั งแต่เดือนตุลาคม 
2558 ถึงเดือนกันยายน 
2559 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ใบแจ้งหนี การใช้ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บแต่ละเดือน  
หรือหลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
(kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ที่ใช้จริงในกิจการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ นในแต่
ละเดือน ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 
2559 รวม 12 เดือน 

http://www.e-report.energy.go.th/
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

2) ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ที่ใช้จริง
ในกิจการของส่วนราชการ ตามข้อ 1) ที่ส่วนราชการ
รายงานให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2559 โดยบันทึกผ่าน www.e-
report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว้  

 
  

 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.2 = 0.2500 คะแนน 
   

ความครบถ้วนของข้อมูลปริมาณการใช้
ไฟฟ้า 

ตั งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 
2559  

ใน www.e-report.energy.go.th  
ณ 30 พฤศจิกายน 2559 

ด้านไฟฟ้า 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 
คะแนน 

ข. ครบทั ง  12 เดือน 0.2500 
คะแนน 

  
 
 
 

http://www.e-report.energy.go.th/
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

   ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ใน
ระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับคะแนน
ที่ 3, 4 และ 5   

 
 ขั้นตอนที่ 3 - 5 : ประเมินผลจากแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ 

3 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ตามสูตร
การค านวณท่ี สนพ. ก าหนด 
โดยอยู่ในช่วง  

-0.200 ถึง -0.333 

 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 
1) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วน

ราชการ ตามขั นตอนที่ 2 (2.1 และ 2.2) ที่ส่วนราชการ
รายงานให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดยบันทึกผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว้ 
โดยใช้ข้อมูลเพียง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 

2) สูตรการค านวณดัชนีชี วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า  
 
 
 

3) (Energy Utilization Index, EUI) เท่ากับ 
 

EUI =  (90% ของ SEU*) – AEU* 
AEU 

* SEU  Standard Electricity Utilization   
 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน (kWh; กิโลวัตต์-

ชั่วโมง) 
* AEU  Actual Electricity Utilization 

4 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ตามสูตร
การค านวณท่ี สนพ. ก าหนด 
โดยอยู่ในช่วง  
-0.091 ถึง -0.199 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

5 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ตามสูตร
การค านวณท่ี สนพ. ก าหนด 
โดยอยู่ในช่วง  
0.000 ถึง -0.090 

 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง  (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง)  
 

รายละเอียดแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ อธิบายไว้ใน 
“คู่มือการจัดท าข้อมูลและรายงานผลตามตัวชี วัด xx” ที่ 
สนพ. จัดท าขึ น  

 

  
เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 3-4-5 = 1.5000 
คะแนน 

   
การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ด้านไฟฟ้า 

ขั้นที่ 3  EUI อยู่ในช่วง -0.2000 ถึง -
0.3333 

0.0001-
0.5000  
คะแนน 

ขั้นที่ 4  EUI อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -
0.1999 

0.0001-
0.5000  
คะแนน 

ขั้นที่ 5  EUI อยู่ในช่วง 0.0000 ถึง -
0.090 

0.0001-
0.5000  
คะแนน 

 รวม 3 ช่วง มีคะแนนเต็มทั้งสิ้น 1.5000 
คะแนน 

  
  หมายเหตุ:  

- การประเมินคะแนนในขั นตอนที่ 3, 4 และ 5  หาก EUI 
ด้านการใช้ไฟฟ้า อยู่ระหว่างค่าขอบเขต ให้ใช้วิธีเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

- กรณีท่ีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0 ส่วน
ราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 
1.5000 คะแนน 

  
 วิธีการให้คะแนนของส่วนราชการที่มีหลายหน่วยงาน 

  คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 
คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั งหมดที่เป็นราชการบริหาร
ส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั งขึ นตามกฎกระทรวง  และส่วน
ราชการที่ตั งขึ นเป็นหน่วยงานภายในกรมนั นที่ไม่ปรากฏใน
กฎกระทรวง ดังนี  

(1) ประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของแต่ละหน่วยงานของส่วนราชการตาม
เกณฑ์การให้คะแนนที่พิจารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับขั นของ 

(2) ความส าเร็จ (Milestone) 5 ระดับ ตามขั นตอนที่ 1 ถึง 5  
(3) น าคะแนนที่แต่ละหน่วยงานของส่วนราชการได้รับการ

ประเมิน มารวมกันเพ่ือหาผลรวมทั งหมด แล้วหาค่าคะแนน
เฉลี่ยตามสูตรการค านวณดังต่อไปนี  

*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วน
ราชการ 

= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานของส่วนราชการ
ทั งหมด 

จ านวนหน่วยงานของส่วนราชการทั งหมด 
 

หมายเหตุ :   
 การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการ

ด าเนินงาน พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี วัดมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่
เกี่ยวข้องอ่ืนที่ไม่ได้จัดส่งให้ ส านักงาน ก.พ.ร.  ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพ่ือพร้อมให้ผู้
ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 
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แนวทางการประเมินผล : 

2. ด้านน้้ามันเชื้อเพลิง 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 : 

มีการติดตามและรายงานผล
การด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานด้านน  ามัน
เชื อเพลิงของปีงบประมาณ  
2559 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 
2558 - มีนาคม 2559) และ
รอบ 12 เดือน (เมษายน 
2559 - กันยายน 2559) 
ตามรูปแบบที่ สนพ. ก าหนด 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

ข้อมูลที่ส่วนราชการรายงานการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ  2559  รอบ 
6 เดือน และรอบ 12 เดือน ให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดย
เป็นข้อมูลเดียวกันกับที่ส่วนราชการบันทึกการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ด้านไฟฟ้า 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 1 = 0.5000 คะแนน 

   

การติดตามและรายงานผลการ
ด้าเนินการตามมาตรการประหยัด

น้้ามัน 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 
12 

เดือน 

ก.  ไม่รายงานผลการติดตามการ
ด าเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของคณะท างานลดการใช้
พลังงาน 

0.000
0 

คะแนน 

0.
0000
คะแนน 

ข.  รายงานผลการติดตามการ
ด าเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของคณะท างานลดการใช้
พลังงาน 

0.
2500 
คะแนน 

0.
2500 
คะแนน 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

 

2 

ขั้นตอนที่ 2 : 

2.1 มีการรายงานข้อมูล
พื นฐานส าหรับการ
ประเมินปริมาณการใช้
น  ามันเชื อเพลิงมาตรฐาน 
และค่าดัชนีการใช้น  ามัน
เชื อเพลิงประจ าปี
งบประมาณ 2559 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
สนพ. ก าหนดได้แล้วเสร็จ 
และครบถ้วน 12 เดือน  

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) หลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อ
การใช้พลังงานของส่วนราชการ เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ นใน
แต่ละเดือน ตั งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 
2559 รวม 12 เดือน 

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

ก.  ตัวแปรจากลักษณะการท างาน เช่น  จ านวนบุคลากร
ภายใน  (มาท างาน ลา ไปราชการ) เป็นต้น 

 
นับตั งแต่เดือนตุลาคม 2558 

ถึงเดือนกันยายน 2559 

ข.  ตัวแปรจากสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ระยะห่าง
จากตัวจังหวัดที่ตั ง พื นที่ของอ าเภอที่ตั ง พื นที่ของ
จังหวัดที่ตั ง เป็นต้น 

2) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วน
ราชการ ตามข้อ 1) ที่ส่วนราชการรายงานให้ ส านักงาน 
ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดย
บันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. 
ออกแบบไว้ เป็นข้อมูลเดียวกับการติดตามและรายงานผล
การด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า 

 * เมื่อส่วนราชการบันทึกข้อมูลต่างๆ ผ่าน www.e-
report.energy.go.th ระบบจะตรวจสอบความครบถ้วน
ของตัวแปรต่างๆ เมื่อครบถ้วนแล้ว ระบบจะค านวณ
ปริมาณการใช้น  ามันมาตรฐานของแต่ละส่วนราชการ ตาม
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่ สนพ. ติดตั งโปรแกรมไว้ 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.1 = 0.2500 คะแนน 
   

ความครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรต่างๆ  
ที่มีผลต่อปริมาณการใช้น  ามันของส่วน

ราชการ 
ตั งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 

2559  
ใน www.e-report.energy.go.th  

ณ 30 พฤศจิกายน 2559 

ด้านน  ามัน 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 

http://www.e-report.energy.go.th/
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

คะแนน 
ข. ครบทั ง  12 เดือน 0.2500 

คะแนน 
 
  

 2.2 มีการรายงานข้อมูล
ปริมาณการใช้น  ามัน
เชื อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร) 
ประจ าปีงบประมาณ 
2559 ครบถ้วน 12 
เดือน นับตั งแต่เดือน
ตุลาคม 2558 ถึงเดือน
กันยายน 2559 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ใบเสร็จค่าน  ามันเชื อเพลิงที่ส่วนราชการได้ซื อ และใบสั่งจ่าย
น  ามันเชื อเพลิงให้กับยานพาหนะของส่วนราชการทุกคันใน
แต่ละเดือน หรือหลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลปริมาณการ
ใช้น  ามันเชื อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้จริงในยานพาหนะของส่วน
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 เป็นข้อมูลที่เกิดขึ น
จริงในแต่ละเดือน ตั งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 
2559 รวม 12 เดือน 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

  

2) ข้อมูลข้อมูลปริมาณการใช้น  ามันเชื อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้จริงใน
ยานพาหนะของส่วนราชการ ตามข้อ 1) ที่ส่วนราชการ
รายงานให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายใน 30 
พฤศจิกายน 2559 โดยบันทึกผ่าน www.e-
report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว้  

 
  

 

   
เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.2 = 0.2500 คะแนน 

   
ความครบถ้วนของข้อมูลปริมาณการใช้

น  ามัน 
ตั งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 

2559  
ใน www.e-report.energy.go.th  

ณ 30 พฤศจิกายน 2559 

ด้านน  ามัน 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 
คะแนน 

ข. ครบทั ง  12 เดือน 0.2500 
คะแนน 

  
 
 

 

http://www.e-report.energy.go.th/
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

*   ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ใน
ระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับคะแนน
ที่ 3, 4 และ 5  

 ขั้นตอนที่ 3 - 5 : ประเมินผลจากแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ 

3 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้น  ามันเชื อเพลิง 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 
ตามสูตรการค านวณที ่สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่ในช่วง  
-0.200 ถึง -0.333 
 
 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วน
ราชการ ตามขั นตอนที่ 2 (2.1 และ 2.2) ที่ส่วนราชการ
รายงานให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดยบันทึกผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว้ 
โดยใช้ข้อมูลเพียง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 

2) สูตรการค านวณดัชนีชี วัดประสิทธิภาพการใช้น  ามัน
เชื 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)  
  
รายละเอียดแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ อธิบายไว้ใน 
“คู่มือการจัดท าข้อมูลและรายงานผลตามตัวชี วัด xx” ที่ 
สนพ. จัดท าขึ น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้น  ามันเชื อเพลิง 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 
ตามสูตรการค านวณที ่สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่ในช่วง  
-0.091 ถึง -0.199 

5 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้น  ามันเชื อเพลิง 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 
ตามสูตรการค านวณที ่สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่ในช่วง  
0.000 ถึง -0.090 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

  
เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 3-4-5 = 1.5000 
คะแนน 

   
การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ด้านน้้ามัน 

ขั้นที่ 3  EUI อยู่ในช่วง -0.2000 ถึง -
0.3333 

0.0001-
0.5000  
คะแนน 

ขั้นที่ 4  EUI อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -
0.1999 

0.0001-
0.5000  
คะแนน 

ขั้นที่ 5  EUI อยู่ในช่วง 0.0000 ถึง -
0.090 

0.0001-
0.5000  
คะแนน 

 รวม 3 ช่วง มีคะแนนเต็มทั้งสิ้น 1.5000 
คะแนน 

  
  หมายเหตุ:  

- การประเมินคะแนนในขั นตอนที่ 3, 4 และ 5  หาก EUI 
ด้านการใช้น  ามันเชื อเพลิง อยู่ระหว่างค่าขอบเขต ให้ใช้วิธี
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

- กรณีท่ีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น  ามันเชื อเพลิง มากกวา่ 
0 สว่นราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน 
เท่ากับ 1.5000 คะแนน 

  
 วิธีการให้คะแนนของส่วนราชการที่มีหลายหน่วยงาน 

  คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 
คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั งหมดที่เป็นราชการบริหาร
ส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั งขึ นตามกฎกระทรวง  และส่วน
ราชการที่ตั งขึ นเป็นหน่วยงานภายในกรมนั นที่ไม่ปรากฏใน
กฎกระทรวง ดังนี  

(1) ประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของแต่ละหน่วยงานของส่วนราชการตาม
เกณฑ์การให้คะแนนที่พิจารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับขั นของ
ความส าเร็จ (Milestone) 5 ระดับ ตามขั นตอนที่ 1 ถึง 5  

(2) น าคะแนนที่แต่ละหน่วยงานของส่วนราชการได้รับการ
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

ประเมิน มารวมกันเพ่ือหาผลรวมทั งหมด แล้วหาค่าคะแนน
เฉลี่ยตามสูตรการค านวณดังต่อไปนี  

 

*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วน
ราชการ 

= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานของส่วนราชการ
ทั งหมด 

จ านวนหน่วยงานของส่วนราชการทั งหมด 
 
 

หมายเหตุ :   
 การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการ

ด าเนินงาน พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี วัดมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่
เกี่ยวข้องอ่ืนที่ไม่ได้จัดส่งให้ ส านักงาน ก.พ.ร.  ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพ่ือพร้อมให้ผู้
ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 

 
 
 
การค้านวณคะแนนจากผลการด้าเนินงาน :   
 

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
 น้้าหนัก 

 
 ผลการ

ด้าเนินงาน 

 
ค่าคะแนนที่

ได้ 

 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้้าหนัก 

4.ระดับความส าเร็จของการ
ประหยัดพลังงาน 

      2.5 
 

         N/A 1 0.0250 

 - ด้านไฟฟ้า       1.25          N/A        1        0.0125 
 - ด้านน  ามันเชื อเพลิง      1.25          N/A        1        0.0125 
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ค้าชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ด้าเนินการ 
     1. มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าและด้านน  ามัน
เชื อเพลิงของปีงบประมาณ  2559 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559)ตามรูปแบบที่ สนพ. 
ก าหนด 

 2.1มีการรายงานข้อมูลพื นฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน  ามันเชื อเพลิงมาตรฐาน และ
ค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าและน  ามันเชื อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. ก าหนด
ได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 6 เดือน นับตั งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 

2.2มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) และปริมาณการใช้น  ามัน
เชื อเพลิงที่ใช้จริง(ลิตร)ประจ าปีงบประมาณ 2559 ครบถ้วน 6 เดือน นับตั งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือน
มีนาคม 2559 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด้าเนินงาน 

ไม่มี 
อุปสรรคต่อการด้าเนินงาน 

ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง 
      ค าสั่งคณะท างานลดใช้พลังงาน สศอ. 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                         รอบ 6 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 5   การประหยัดน้้า 
ผู้ก้ากับดูแลตัวช้ีวัด : 
นายวีรศักดิ์  ศุภประเสริฐ 
รองผู้อ้านวยการส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เบอร์ติดต่อ:         02 202 4253-54 
 

ผู้รับผิดชอบ :   
ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง 
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4270 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
นางสาวสมจิตต์  เอี่ยมวรชัย 
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4277 

 

ค้าอธิบาย : 

 มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เห็นชอบแนวทางการประหยัดน  า
ในหน่วยงานภาครัฐ ตามท่ีกรมทรัพยากรน  าในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน  า
แห่งชาติเสนอ ในการขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน  า โดยให้หน่วยงานภาครัฐลด
การใช้น  าอย่างน้อยร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้น  าของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ
รายงานผลการประหยัดน  าส่งให้กรมทรัพยากรน  าทุกเดือน เป็นการช่วยบรรเทาปัญหาวิกฤตการ
ขาดแคลนน  า สร้างความเสมอภาคระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการลดปริมาณการใช้น  า และปลูกฝัง
ค่านิยมร่วมกันในการใช้น  าอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ปริมาณน  าที่ใช้ หมายถึง ปริมาณน  าที่ใช้ผ่านมาตรวัดน  า การประปานครหลวง การประปาส่วน
ภูมิภาค และปริมาณน  าที่ใช้จากระบบอ่ืนๆ ที่มีมาตรวัดน  า 

 ข้อมูลพื นฐาน หมายถึง ข้อมูลการใช้น  าปี 2557 รายเดอืน ตั งแต่ตุลาคม 2556 ถงึ กันยายน 
2557 โดยให้หน่วยงานผู้รายงานตัวชี วัดเป็นผู้รับรองข้อมูล 

เกณฑ์การให้คะแนน : ผลการด้าเนินงาน 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด้าเนินงาน 
 1 มีการแต่งตั งคณะท างานปฏิบัติการ

ประหยัดน  า 
มีการแต่งตั งคณะท างานปฏิบัติการ
ประหยัดน  า 
 
 

 2 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประหยัดน  า
ตามแนวทางของคณะกรรมการ
ทรัพยากรน  าแห่งชาติและได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประหยัดน  า
ต า ม แ น ว ท า ง ข อ ง ค ณ ะก ร ร ม ก า ร
ทรัพยากรน  าแห่งชาติและได้รับความ
เห็นชอบจาก ผู้อ านวยการส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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 3 มีการรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประหยัดน  าเป็นราย
เดือนให้กับกรมทรัพยากรน  าภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

มีการรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประหยัดน  าเป็นรายเดือน
(เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนมีนาคม 
2559) ให้กับกรมทรัพยากรน  าภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

          4 สามารถลดปริมาณการใช้น  าลงเทียบกับ
ปริมาณการใช้น  าในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 ร้อยละ 5 

 
 
 
 

          5 สามารถลดปริมาณการใช้น  าลงเทียบกับ
ปริมาณการใช้น  าในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 ร้อยละ 10 

 
 
 
 

 

การประเมินผล : 

 แหล่งข้อมูล : มาตรวัดน  าแสดงปริมาณการใช้น  าประจ าเดือนจากหน่วยงานบริการน  าประปา เช่น 
การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค ประปาท้องถิ่น และประปาอ่ืนๆ 

 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงานแจ้งรายงานตามแบบฟอร์มส่งให้กรมทรัพยากรน  าภายในวันที่ 5 
ของเดือนถัดไป 

 แนวทางการประเมินผล : คิดเป็นร้อยละการใช้น  าที่ลดลง โดยเทียบกับฐานการใช้น  าปี 2557 โดย
เทียบสัดส่วนการใช้น  าเฉลี่ยรายเดือนปีปัจจุบันกับการใช้น  าเฉลี่ยรายเดือนปีฐาน (ปี 2557) 
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แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการประหยัดน้้าในหน่วยงานภาครัฐ 
 

 
 
 
 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กรมทรัพยากรน้้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
1. ดร.คณพศ  วรรณดี 
2. นายธรรมพงศ์  เนาวบุตร 

02 271 6000 ต่อ 6710 
E-mail address : w.allocation@gmail.com 
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การค้านวณคะแนนจากผลการด้าเนินงาน : 
 
 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
น้้าหนัก 

 
ผลการ
ด้าเนินงาน 

 
ค่าคะแนนที่
ได้ 

 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้้าหนัก 

5.ระดับความส้าเร็จของการ
ประหยัดน้้า 

2.5 
 

ระดับ 3         3     0.0750 

ค้าชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ด้าเนินการ 
สศอ. ได้แต่งตั งคณะท างานประหยัดพลังงานและน  า มีการจัดท าแผนการประหยัดน  าที่ได้รับอนุมัติจาก 

ผศอ. และมีรายงานผลการประหยัดน  ารายเดือน (เดือนตุลาคม 2558 ถึงมีนาคม 2559)ให้กับกรมทรัพยากร
น  าภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด้าเนินงาน 

ไม่มี 
อุปสรรคต่อการด้าเนินงาน 

ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง 
ส าเนาข้อมูลของระบบรายงานตัวชี วัดประหยัดน  าของกรมทรัพยากรน  า 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                    รอบ 6 เดือน                                           

ตัวช้ีวัดที ่6  การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 

ผู้ก้ากับดูแลตัวช้ีวัด : นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ 
รองผู้อ้านวยการส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เบอร์ติดต่อ:         02 202 4253-4 
 

ผู้รับผิดชอบ : นางเพ็ญวิภา  ไตรศิริพานิช 
ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4292 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
นายธิปไตย  นาคหิรัญไพศาล 
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4395 

 

ค้าอธิบาย :  
 เพ่ือยกระดับการให้บริการประชาชน โดยการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของส่วน

ราชการอย่างต่อเนื่อง 
 เป็นการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ  ให้มีมาตรฐานตรงตามการจัดอันดับมาตรฐาน

เว็บไซต์ขององค์กรสหประชาชาติ ( United Nations: UN ) เพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้
ไปสู่ระดับให้บริการที่ดี และเป็นการยกระดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมของประเทศโดย
มาตรฐานเว็บไซต์สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ega.or.th/th/profile/888/ 

 หน่วยงานภาครัฐ หมายถึง ส่วนราชการระดับ จ านวน 148 ส่วนราชการ 
 

ขั้นตอนด้าเนินการ: 
1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก าหนดเกณฑ์ตรวจประเมิน และก าหนด

น  าหนักความส าคัญของเนื อหา ( Content ) ในแต่ละระดับการพัฒนาการให้บริการของ
เว็บไซต์ภาครัฐ 

2. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะด าเนินการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยพิจารณาจากมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐทั ง 5 หมวดหมู่ ได้แก่ ข้อมูลพื นฐาน การ
สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ  การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  คุณลักษณะที่ควรมี  
และการท าให้เนื อหาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

3. วิเคราะห์และประมวลผลการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ 
4. จัดท ารายงานในภาพรวมทั งหมด และจ าแนกตามระดับการพัฒนาการให้บริการของเว็บไซต์

ภาครัฐ 
5. น าเสนอผลการส ารวจฯ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐน าไปใช้เป็นข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์  และวางแนว

ทางการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
           

http://www.ega.or.th/th/profile/888/
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          ขอบเขตการส้ารวจ: 

                           การส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ  ตามข้อก าหนดในมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐประกอบด้วย 
5 หมวดหมู่ ได้แก่ 

 1. หมวดข้อมูลพื นฐาน ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับหน่าวยงาน ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารเทคโนโลยี                            
                               สารสนเทศระดับสูง ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บลิงค์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อมูลการบริการแบบ 
                                 ฟอร์มในการดาวน์โหลดได้ คลังความรู้/เอกสารเผยแพร่ ค าถามท่ีพบบ่อย และแผนผังเว็บไซต์ 

            2.  หมวดการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย ถาม-ตอบ ( Q&A ) ระบบสืบค้นข้อมูล 
    ช่องทางการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ และแบบส ารวจออนไลน์ ( Online Survey ) 

            3.  หมวดการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Service ) ประกอบด้วย การลงทะเบียน 
                 ออนไลน์ ( Register Online ) e-Forms / Online Forms การให้บริการในรูปแบบ     
                 อิเล็กทรอนิกส์ ( e-Service ) การให้บริการเฉพาะบุคคล ( Personalized e-Service) ใน    
                 ลักษณะที่ผู้ใช้บริการสามารถก าหนดรูปแบบส่วนตัวในการใช้บริการเว็บไซต์ได้ 
            4.  หมวดคุณลักษณะที่ควรมี ( Recommended  Features ) ประกอบด้วย การแสดงผล    
                 การน าเสนอข้อมูล เครื่องมือสนับสนุนการใช้งาน เครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บ      
                 ไซต์ ( Web Analytic ) และทุกหน้าในส่วนล่างของเว็บไซต์ ( Page Footer) ต้องแสดงเมนู 
                 หลักในรูปแบบข้อความ ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน เส้นเชื่อมกลับไปยังหน้าหลัก ค าสงวนลิขสิทธิ์ 
                 การประกาศความรับผิด และการประกาศนโยบาย 

  5. หมวดการท าให้เนื อหาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ( Web Accessibility)  
     ประกอบด้วยเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ตามข้อก าหนดของ World Wide Web Consortium     

                 (W3C) 
 
   หน่วยงานภาครัฐสามารถด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 กันยายน พ.ศ. 2559          
        
       เกณฑ์การให้คะแนน: 
 
            ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี  

ระดับ                                   เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการส ารวจเว็บไซต์ตามเกณฑ์มาตราฐานของกระทรวง ICT 
ร้อยละ 40 

2 มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการส ารวจเว็บไซต์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง ICT ร้อย
ละ 45 

3 มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการส ารวจเว็บไซต์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง ICT ร้อย
ละ 50 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน: 
 

 
 

หน่วยงาน 

 
 

หน่วยวัด 

ผลการส้ารวจเว็บไซด์ของหน่วยงานภาครัฐ 
จ้าแนกตามรายหมวดหมู่ ในปีงบประมาร พ.ศ. 2558 

ข้อมูล
พื้นฐาน 

การสร้างปฏิสัมพันธ์
กับผู้ใช้บริการ 

การ
ให้บริการ 
e-service 

คุณลักษณะ
ที่ควรมี 

Web 
Accessibility 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 144 
หน่วยงาน 

  
 ร้อยละ 

 
77.72 

 
77.29 

 
21.32 

 
71.84 

 
23.614 

เฉลี่ยรวมทั ง 5 หมวดหมู่ เท่ากับ 54.36 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 
     
             ด้าเนินการส้ารวจเว็บไซด์ของหน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง กรม และหน่วยงานที่มีฐานะ
เทียบเท่ากรม โดยผู้ตรวจประเมินท้าการส้ารวจเว็บไซด์ตามแบบส้ารวจ (Checklists) ที่ครอบคลุมตาม
เนื้อหาในมาตรฐานเว็บไซด์ภาครัฐ กรณีที่มีข้อสงสัยระหว่างการส้ารวจฯ หรือมีเนื้อหาในเว็บไซด์ไม่ชัดเจน 
จะใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ดูแลเว็บไซด์ของหน่วยงาน เพื่อประเมินมาตรฐานฯ ต่อไป 
 
หน่วยงานเจ้าภาพในการติดตามและประเมินผล: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

- นางสุรีพร  พรโสภณวิชญ์               
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
 

 
    
          โทรศัพท์   02-142-103 

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
ฝ่ายนวัตกรรม ส่วนมาตรฐาน (ins@ega.or.th) 

- นางสาวชลิตา เรือนค า เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
ธุรกิจ 2 

- นางธารทิพย์  พัวประเสริฐสุข ผู้เชี่ยวชาญ
วิเคราะห์ธุรกิจ 

 
 

โทรศัพท์ 02-612- 6000 ต่อ 7305 และ 
7302 

4 มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการส ารวจเว็บไซต์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง ICT ร้อย
ละ 55 

5 มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการส ารวจเว็บไซต์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง ICT ร้อย
ละ 60 

mailto:ins@ega.or.th
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ข้อมูลผลการด้าเนินงาน :  
 
ข้อมูลผลการด้าเนินงานรอบ ๖ เดือน : ตัวช้ีวัดที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 
  

ขอบเขตการส้ารวจเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ ความก้าวหน้ารอบ ๖ เดือน 
๑. หมวดข้อมลูพื นฐาน ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับ
หน่วยงาน ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง ข่าวประชาสมัพันธ์ เว็บลงิค์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อมูลการบริการ แบบฟอรม์ในการดาวน์โหลดได้ คลัง
ความรู้/เอกสารเผยแพร่ คาถามที่พบบ่อย และแผนผัง
เว็บไซต ์

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๒. หมวดการสร้างปฏสิัมพันธ์กับผูใ้ช้บริการ ประกอบด้วย 
ถาม–ตอบ (Q&A) ระบบสืบค้นข้อมูล ช่องทางการสื่อสาร
กับผู้ใช้บริการ และแบบสารวจออนไลน์ (Online Survey) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๓. หมวดการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Service) ประกอบด้วย การลงทะเบียนออนไลน์ (Register 
Online) e-Forms / Online Forms การให้บริการใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) การให้บริการเฉพาะ
บุคคล (Personalized e-Service) ในลักษณะที่ผู้ใช้บริการ
สามารถกาหนดรูปแบบส่วนตัวในการใช้บริการเว็บไซตไ์ด ้

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๔. หมวดคณุลักษณะที่ควรมี (Recommended Features) 
ประกอบด้วย การแสดงผล การนาเสนอข้อมูล เครื่องมือ
สนับสนุนการใช้งาน เครื่องมือสาหรับเก็บข้อมลูการเยี่ยมชม
เว็บไซต์ (Web Analytic) และทุกหน้าในส่วนล่างของ
เว็บไซต์ (Page Footer) ต้องแสดงเมนูหลัก ในรูปแบบ
ข้อความ ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน เส้นเช่ือมกลับไปยังหน้า
หลัก คาสงวนลิขสิทธ์ิ การประกาศความรับผิด และการ
ประกาศนโยบาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. หมวดการทาให้เนื อหาเว็บไซตท์ี่ทุกคนเข้าถึงและใช้
ประโยชนไ์ด้ (Web Accessibility)ประกอบด้วยเว็บไซต์ที่
ทุกคนเข้าถึงได้ ตามข้อกาหนดของ World Wide Web 
Consortium (W3C) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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การค้านวณคะแนนจากผลการด้าเนินงาน :   
 

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
 น้้าหนัก 

 
 ผลการ

ด้าเนินงาน 

 
ค่าคะแนนที่

ได้ 

 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้้าหนัก 

6.การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครฐั 

5          N/A 1 0.0500 

 
ค้าชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ด้าเนินการ 
    มีการด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการและคณะท างาน  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด้าเนินงาน 
    ผู้บริหารให้ความส าคัญและติดตามผลการด าเนิงานอย่างสม่ าเสมอ 
อุปสรรคต่อการด้าเนินงาน 

ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง  

ไม่มี 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                         รอบ 6 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 7   การพัฒนาสมรรถนะองค์การ 
ผู้ก้ากับดูแลตัวช้ีวัด : 
นายวีรศักดิ์  ศุภประเสริฐ 
รองผู้อ้านวยการส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เบอร์ติดต่อ:         02 202 4253-54 
 

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

 

ค้าอธิบาย : 
 

 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ เป็นการด าเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายใน
องค์การที่เป็นกลไกที่ท าให้องค์การมีประสิทธิภาพสูงขึ น ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ การก าหนด
เป้าหมาย (Goal) การออกแบบระบบงาน (Design) และการบริหารจัดการ (Management) และวัดใน 
3 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์การ (Organization) ระดับหน่วยงาน (Department) และระดับบุคคล 
(Individual) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินงานขององค์การ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้ด าเนินการพัฒนาต่อเนื่อง
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ซ่ึงส่วนราชการได้ด าเนินการส ารวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออน์
ไลน์ (Organization Development Survey) ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2557 
เพ่ือหาโอกาสในการปรับปรุงองค์การ และน าประเด็นที่ต้องปรับปรุงมาจัดท าแผนพัฒนาองค์การ และ
ด าเนินการปรับปรุงไปแล้วจ านวน 1 ช่อง ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 ส าหรับการด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้ส่วนราชการน้าผลการส้ารวจการพัฒนาองค์การที่เป็นโอกาสในการ
ปรับปรุงแต่ยังไม่ได้ด้าเนินการ จ้านวน 1 ช่อง มาจัดท้าแผนพัฒนาองค์การ และด้าเนินการ
ปรับปรุง 

 แบบส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) เป็นการใช้เครื่องมือ
วินิจฉัยองค์การ “9 Cells” ที่ประกอบด้วยค าถามจ านวน 36 ข้อ ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ การก าหนด
เป้าหมาย (Goal) การออกแบบระบบงาน (Design) และการบริหารจัดการ (Management) และแบ่ง
การวัดเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์การ (Organization) ระดับหน่วยงาน (Department) และระดับ
บุคคล (Individual) ข้อค าถามตามภาคผนวก 
o ค้าถามด้านการก้าหนดเป้าหมาย (Goal) 

 ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการก าหนดเป้าหมาย
ของวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์การที่ชัดเจนทั งระยะสั นและระยะยาว การสื่อสาร
ทิศทางขององค์การอย่างเป็นรูปธรรมและทั่วถึง รวมทั งมีการวางแผนยุทธศาสตร์ที่
สอดคล้องกับบริบทขององค์การ 



      
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการของส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
รอบ 6 เดือน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

62 
 

 ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องความสอดคล้อง
ระหว่างเป้าหมายขององค์การและเป้าหมายของหน่วยงาน การก าหนดกลยุทธ์และ
เป้าหมายหน่วยงานจากการรับฟังความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การ
ก าหนดแผนปฏิบัติการ และการจัดการความเสี่ยง 
 ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องความสอดคล้องระหว่าง

เป้าหมายของหน่วยงานและเป้าหมายระดับบุคคล การก าหนดเป้าหมายที่ท้าทายมาก
ขึ น การก าหนดภาระงานที่ชัดเจน และความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
บุคคล 
 

o ค้าถามด้านการออกแบบระบบงาน (Design) 
 ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการจัดระบบงาน การ

ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน การออกแบบการท างานให้สามารถท างาน
ประสานกัน และการปรับปรุงกฎระเบียบ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ และ
ช่วยสนับสนุนการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
 ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการก าหนด

ภาระหน้าที่ที่ชัดเจนของกลุ่มงาน/ทีมงานภายในหน่วยงาน การปรับปรุงกระบวนการ 
การพัฒนาบริการใหม่ๆ การสร้างนวัตกรรม การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการท างาน จาก
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
กลุ่มงาน/ทีมงาน 
 ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการก าหนดขั นตอนการ

ท างานและการประสานระดับบุคคลที่ชัดเจน การออกแบบระบบงาน กระบวนการ
ภายใน การจัดสภาพแวดล้อมการท างาน ที่เอื อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ รวมทั งออกแบบลักษณะงานให้สามารถท างานแทนกัน
ได้ 

 
o ค้าถามด้านการบริหารจัดการ (Management) 

 ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องระบบการติดตาม
ประเมินผลและการรายงานผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ การจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรให้สอดคล้องเหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ รูปแบบการติดต่อ
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน และความโปร่งใสของการบริการจัดการภายใน 
 ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการติดตามผลการ

ปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร การติดต่อสื่อสารและการมีส่วนร่วม
ภายในหน่วยงาน และการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่มีความจ าเป็นในการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 
 ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการจัดสรรงบประมาณและ

ทรัพยากรให้บุคลากรสามารถท างานได้บรรลุตามเป้าหมาย การฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร ความก้าวหน้าในการท างาน และความผูกพันของบุคลากร 
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 ล้าดับความส้าคัญของการพัฒนา เรียงตามล าดับดังนี   Organization Goal  
 Department Goal  Individual Goal  Organization Design  Organization 
Management  Department Design  Department Management  Individual Design  
 Individual Management 
 

ตารางและสูตรการค้านวณ : - 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 

 ก าหนดเป็นระดับความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของระดับการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี  
 

คะแนน ระดับความส้าเร็จ (Milestone) 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

เงื่อนไข: 1. ส่วนราชการต้องจัดส่งไฟล์ตามแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินการในภาคผนวก เฉพาะช่องที่
ต้องด าเนินการ ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส านักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 12 เดือน โดย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรายงานได้จากเว็บไซต์ส านักงาน ก.พ.ร. ในเมนู GES Survey Online 

 2. ส่วนราชการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาองค์การเพียง 1 ช่อง ทั งนี ขึ นอยู่กับผลการส ารวจโดยระดับ
ของการด าเนินการในแต่ละช่อง เป็นดังนี  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก) 

การค้านวณคะแนนจากผลการด้าเนินงาน :   
 

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
 น้้าหนัก 

 
 ผลการ

ด้าเนินงาน 

 
ค่าคะแนนที่

ได้ 

 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้้าหนัก 

7.ระดับความส้าเร็จของการพัฒนา
สมรรถนะองค์การ 

5          N/A 1 0.0500 
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ค้าชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ด้าเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สศอ.น าผลการส ารวจการพัฒนาองค์การที่เป็นโอกาสในการปรับปรุงแต่

ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 1 ช่อง คือ Organization Management หรือการบริหารจัดการระดับ
องค์การมาจัดท าแผนพัฒนาองค์การ และด าเนินการปรับปรุง อยู่ระหว่างด าเนินการจัดประชุมคณะท างาน
เพ่ือจัดท าแนวทางการพัฒนาองค์การ และก าหนดแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดสรรทรัพยากร 
รวมทั งจัดท าแผนการสื่อสารติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด้าเนินงาน 

ไม่มี 
อุปสรรคต่อการด้าเนินงาน 

ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง  

ไม่มี 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                         รอบ 6 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 8 :  ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ก้ากับดูแลตัวช้ีวัด : 
นายวีรศักดิ์  ศุภประเสริฐ 
รองผู้อ้านวยการส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เบอร์ติดต่อ:         02 202 4253-54 
 

ผู้รับผิดชอบ :   
ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง 
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4270 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
นางพชร  สุคนธสิงห์ 
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4273 

 

ค้าอธิบาย :  

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity 
Assessment) ขอ งค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต่ อ ต้ า น ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ สิ ท ธิ พ ล เ มื อ ง  ส า ธ า ร ณ รั ฐ เ ก า ห ลี 
(Anti-Corruption and Civil Rights Commission: ACRC) บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ ซึ่งด าเนินการโดยส านักงาน ป.ป.ช. แล้วน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักที่ส าคัญและจ าเป็นในการประเมิน 
การประเมินดังกล่าวได้จ าแนกเป็นองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสู่ค าถาม
ที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน  
 องค์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
& Transparency Assessment) แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี  

1) ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณ์ของประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และประเมินจากข้อมูลเอกสาร /
หลักฐานเชิงประจักษ์ บนพื นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

2) ความพร้อมรับผิด (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณ์       ของ
ประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 

3) คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร) (Integrity in 
Service Delivery) ประเมินจากการรับรู้ และประสบการณ์ตรงของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 

4) วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร /หลักฐานเชิงประจักษ์ บนพื นฐานของข้อเท็จจริง 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

5) คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
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ตารางและสูตรการค้านวณ : - 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
& Transparency Assessment: ITA) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี  

80-100  คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานสูงมาก 
60-79.99   คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานสูง 
40-59.99   คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานปานกลาง 
20-39.99   คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานต่ า 
0-19.99   คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานต่ ามาก 

หมายเหตุ :  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะอนุกรรมการอ านวยการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ก าหนดให้มีการบูรณาการการด าเนินงานระหว่าง ส านักงาน 
ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท. และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยท าการประเมินผลหน่วยงาน
ภาครัฐ รวมจ านวน 8,293 หน่วยงาน ดังนี  

 1. ส านักงาน ป.ป.ช. รับผิดชอบงบประมาณและการประเมิน จ านวน 165 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
  1) องค์กรอิสระ จ านวน  3 หน่วยงาน  
  2) องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ จ านวน  4      หน่วยงาน 
  3) องค์กรศาล (เฉพาะหน่วยธุรการ) จ านวน  3      หน่วยงาน 
  4) ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จ านวน  1      หน่วยงาน 
  5) ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน  1     หน่วยงาน 
  6) รัฐวิสาหกิจ จ านวน  56 หน่วยงาน 
  7) สถาบันอุดมศึกษา จ านวน  97 หน่วยงาน 

 2. ส านักงาน ป.ป.ท. รับผิดชอบงบประมาณและการประเมิน จ านวน 275 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
  1) หน่วยงานภาครัฐ (ส่วนกลาง) จ านวน  146 หน่วยงาน 
  2) จังหวัด จ านวน  76   หน่วยงาน 
  3) องค์การมหาชน จ านวน  53 หน่วยงาน  

 3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับผิดชอบงบประมาณและการประเมิน จ านวน 7,853 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย 
  1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน  76 หน่วยงาน  
  2) เทศบาลนคร จ านวน  30    หน่วยงาน 
  3) เทศบาลเมือง จ านวน  176  หน่วยงาน 
  4) เทศบาลต าบล จ านวน  2,234   หน่วยงาน 
  5) องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  5,335   หน่วยงาน 
  6) องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จ านวน  2      หน่วยงาน 
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เงื่อนไข : - 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

กลุ่มเป้าหมาย* หน่วยงาน
ส่วนกลาง 

จังหวัด 
สถาบัน 

อุดมศึกษา 
องค์การมหาชน 

ประเด็น 
1. ระบบประเมินท่ีด าเนินการ ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ค ารับรองการปฏิบัติงาน 
2. ส่วนราชการเจ้าภาพระบบ

ประเมินในปัจจุบัน 
ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงาน ก.พ.ร. 

3. รูปแบบการประเมิน ตามกรอบการประเมินที่ ก.พ.ร. ก าหนดใน
รูปของค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 

เช่นเดียวกับส่วนกลางและจังหวัด แต่
รูปแบบเฉพาะกับลักษณะขององค์การ 

4. เกณฑ์การประเมิน คะแนนเตม็ 5 แบ่งเป็น 5 ระดับ คะแนนเตม็ 5 แบ่งเป็น 5 ระดับ 
5. รอบระยะเวลาประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
6. เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน  คู่มือการประเมิน/ แบบส ารวจ/แบบฟอร์ม/ 

แบบรายงาน/ ระบบ IT 
คู่มือการประเมิน/ แบบส ารวจ/ แบบฟอร์ม/ 

แบบรายงาน/ ระบบ IT 
7. ผู้ประเมิน ประเมินตนเอง/ที่ปรึกษาภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ที่ปรึกษาภายนอก 
8. สิ่งจูงใจ เงินรางวัล / โล่รางวัลและประกาศเกียรตคิุณ โล่รางวลัและประกาศเกียรติคณุ 

หมายเหตุ : ส านักงาน ป.ป.ช. จะมีการมอบโล่รางวัล ส าหรับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

 รูปแบบและวิธีการจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วยเครื่องมือ 3 เครื่องมอื ได้แก่  
 1) การประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT  
  กลุ่มประชากรเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรภายในของหน่วยงานที่เข้ารับการ
ประเมินผลที่ปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  การเลือกตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั นภูมิ (Stratified Systematic Sampling)    ซึ่ง
เป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างที่ค านึงถึงความเป็นไปได้ในทางสถิติ โดยท าการแบ่งชั นภูมิตามลักษณะโครงสร้างการ
บริหารงานของแต่ละหน่วยงาน รวมทั งให้มีการกระจายของกลุ่มตัวอย่างตามลักษณะของประชากรเป้าหมาย 
และให้พิจารณาขนาดตัวอย่างที่สอดคล้อง เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักการสุ่ม
ตัวอย่างทางสถิต ิ
  เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรภายในของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง ที่มีอายุการท างานตั งแต่ 1 ปีขึ นไป จ านวน 300 รายชื่อ (กรณีหน่วยงานมี
บุคลากรน้อยกว่า 300 คน ให้จัดส่งรายชื่อทั งหมด) ให้ครอบคลุมทุกระดับตามสายการบังคับบัญชา 
ประกอบด้วย ชื่อ–นามสกุล สังกัด ต าแหน่ง ระดับ ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้) เบอร์โทรศัพท์ (ที่ท างาน/มือถือ) 
และ E–mail โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ   การประเมินผลจะเป็นผู้รวบรวม เพ่ือจัดส่งให้ที่ปรึกษาด าเนินการสุ่ม
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 รายชื่อ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและเป็นไปได้ในทางสถิติ ส าหรับจัดเก็บ
ข้อมูลต่อไป 
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  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้บุคลากรภายในของหน่วยงาน           
ที่เข้ารับการประเมินตอบแบบส ารวจด้วยตนเอง (Self – Administered Questionnaire Survey)           การ
สัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face – to – Face Interview) การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การส ารวจทางไปรษณีย์ 
หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–mail) ขึ นอยู่กับความเหมาะสม 

 2) การประเมิน External Integrity & Transparency Assessment: EIT 
  กลุ่มประชากรเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของหน่วยงาน   ที่
เข้ารับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  การเลือกตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั นภูมิ (Stratified Systematic Sampling)    ซึ่ง
เป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างที่ค านึงถึงความเป็นไปได้ในทางสถิติ โดยท าการแบ่งชั นภูมิตามลักษณะประเภท
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละหน่วยงาน รวมทั งให้มีการกระจายของกลุ่มตัวอย่างตามลักษณะของ
ประชากรเป้าหมาย และให้พิจารณาขนาดตัวอย่างที่สอดคล้อง เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็น        ตัว
แทนที่ดี ตามหลักการสุ่มตัวอย่างทางสถิติ 
  เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอย่าง ได้แก่ ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานที่เข้ารับการ
ประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อย่างแท้จริง จ านวน 300 รายชื่อ (กรณีหน่วยงานมีผู้รับบริการ/  ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินมีจ านวนน้อยกว่า 300 คน ให้จัดส่งรายชื่อทั งหมด)  โดยระบุ
ประเภทของการมีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลัก ของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ–
นามสกุลผู้มารับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเภท/เรื่องในการติดต่อกับหน่วยงาน สถานที่ท างาน ต าแหน่ง 
ระดับ ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้) เบอร์โทรศัพท์ (ที่ท างาน/มือถือ) และ E–mail โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบการ
ประเมินผลจะเป็นผู้รวบรวมเพ่ือจัดส่งให้ที่ปรึกษาด าเนินการสุ่มคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 รายชื่อ โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมและเป็นไปได้ในทางสถิติ ส าหรับจัดเก็บข้อมูลต่อไป 
  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลโดยการตอบแบบส ารวจด้วยตนเอง          
(Self – Administered Questionnaire Survey) การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face – to – Face Interview) 
การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การส ารวจทางไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–mail) ขึ นอยู่กับ            
ความเหมาะสม 

 3) การประเมิน Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT 
  กลุ่มประชากรเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยใช้แบบส ารวจ 
Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT จ านวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน โดย
หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการ
อ้างอิงค าตอบในแต่ละข้อค าถามตามความเป็นจริง 
  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลด าเนินการรวบรวมแบบส ารวจ
ที่ได้รับการตอบจากหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินผลแล้ว รวมถึงเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอ่ืนๆ  ที่ใช้
ประกอบการอ้างอิงค าตอบในข้อค าถามนั นๆด้วย 
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แนวทางการประเมินผล :   

แนวทางการประเมินผล 
ผู้ประเมิน ส่วนราชการ 

1 ) ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ทราบถึง
รายละเอียดของการด าเนินงานโครงการ 

2) ด าเนินการติดต่อผู้ประสานงานของหน่วยงานที่
เข้ารับการประเมิน เพ่ือขอข้อมูลรายชื่อตาม
แบบส ารวจ เตรียมการ ตามเครื่องมือที่ก าหนด 
3 เครื่องมือ ดังนี  

          (1) แบบส ารวจ Internal Integrity & 
Transparency Assessment: IIT 

          (2) แบบส ารวจ External Integrity & 
Transparency Assessment: EIT 

          (3) แบบส ารวจ Evidence – Based 
Integrity & Transparency Assessment: 
EBIT 

3) ที่ปรึกษา วางแผนการด าเนินการจัดเก็บข้อมูล 
และด าเนินการสุ่มคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการ
ด าเนินงานตามแบบส ารวจ Internal และแบบ
ส ารวจ External โดยค านึงถึงความเหมาะสม
และเป็นไปได้ในทางสถิติ 

4) ที่ปรึกษา ด าเนินการจัดท าหนังสือแจ้งให้
หน่วยงานที่จะเข้ารับการประเมินทราบ ก่อนที่
จะเข้าไปด าเนินการส ารวจข้อมูล เพ่ือให้
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินเตรียมความ
พร้อมด้านสถานที่และบุคลากรในการจัดเก็บ
ข้อมูลส าหรับแบบส ารวจ Internal และแบบ
ส ารวจ External (กรณีการจัดเก็บข้อมูล ณ 
สถานที่ตั งของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน) 

5) ที่ปรึกษา ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี  
          (1) แบบส ารวจ Internal  
          (2) แบบส ารวจ External  
          (3) แบบส ารวจ Evidence – Based 
6) หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผล 

1) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการกับส านักงาน 
ป.ป.ช. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเพ่ือเป็น
การสร้างความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ตลอดจนวิธีการจัดเก็บข้อมูลตามแบบ
ส ารวจทั ง 3 แบบ   

2) จัดเตรียมรายชื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน จ านวน 
2 ท่าน เพื่อท าหน้าที่ประสานงานในระหว่างที่
หน่วยงานก าลังเข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินง านของหน่วยงาน
ภาครัฐ กับส านักงาน ป.ป.ช.  

3) จัดเตรียม ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด เบอร์
โทรศัพท์ (มือถือ, ที่ท างาน) ที่อยู่ และ E-mail 
ของบุคลากรทั งหมดให้ครอบคลุมทุกระดับตาม
สายการบังคับบัญชา ตามแบบฟอร์มที่ส านักงาน 
ป.ป.ช. ก าหนด และจัดส่งให้ส านักงาน ป.ป.ช. 
เพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูลตามแบบส ารวจ 
Internal ต่อไป 

4) จัดเตรียม ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด เบอร์
โทรศัพท์ (มือถือ, ที่ท างาน) ที่อยู่ และ E-mail 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรอบปีงบประมาณท่ีผ่าน
มา ตามแบบฟอร์มที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
และจัดส่งให้ส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูลตามแบบส ารวจ External ต่อไป  

5) หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินต้องจัดเตรียม
เอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือใช้ประกอบแบบส ารวจ Evidence – Based 
โดยหน่วยงานจะต้องสอบทานเอกสาร/หลักฐาน
หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น
ค าถาม เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับภารกิจที่
หน่วยงานเลือก และประเด็นค าถามที่มีลักษณะ
ความต่อเนื่องกันควรสอบทานรายการเอกสาร/
หลักฐาน ภายใต้แผนงาน/โครงการเดียวกัน 
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แนวทางการประเมินผล 
ผู้ประเมิน ส่วนราชการ 

ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการถูกชี 
มูลความผิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

7) ที่ปรึกษา ด าเนินการประมวลผลและวิเคราะห์
ข้อมูล 

8) ที่ปรึกษา จัดท ารายงานผลการประเมินภาพรวม
เบื องต้น และผลการได้รับคะแนนตามแบบ
ส ารวจ Evidence – Based ให้หน่วยงานที่เข้า
รับการประเมินพิจารณาผลการประเมิน และ
หากหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินมีความ
ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์ผลการประเมิน ให้
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ท าการยื่นขอ
อุทธรณ์ต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการ
ประเมินผล 

9) ที่ปรึกษา พิจารณาการอุทธรณ์ และแจ้งผลการ
อุทธรณ์ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทราบ 

10) ที่ปรึกษา จัดท ารายงานสรุปผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

11) หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผล 
ด าเนินการจัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือ
พัฒนาการด าเนินงานให้กับหน่วยงานที่เข้ารับ
การประเมิน 

12)  หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผล 
ด าเนินการจัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ ให้แก่ ส านักงาน ก.พ.ร. 

 

รวมทั งสอบทานระยะเวลาของเอกสาร/หลักฐาน 
ให้สอดคล้องกับรอบปีงบประมาณที่ด าเนินการ
ประเมิน และจัดส่งให้ส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือ
ด าเนินการตรวจประเมินต่อไป  

6) หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินอ านวยความ
สะดวกให้แก่เจ้าหน้าส านักงาน ป.ป.ช. หรือที่
ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินง านของหน่วยงานภาครัฐ 
ในการเข้าไปเก็บข้อมูลตามแบบส ารวจ ณ 
หน่วยงานที่ท าการประเมิน 

7) ส านักงาน ป.ป.ช. หรือที่ปรึกษาโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินง านของ
หน่วยงานภาครัฐ ลงพื นที่เพ่ือส ารวจข้อมูลและ
เก็บรวบรวมแบบส ารวจ Internal และ แบบ
ส ารวจ External จากหน่วยงานที่เข้ารับการ
ประเมิน 

8) กรณีหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินประสงค์ที่จะ
ขอขออุทธรณ์ค่าคะแนนตามแบบประเมิน 
Evidence - Based ให้หน่วยงานที่เข้ารับการ
ประเมินแจ้งความประสงค์ พร้อมแนบเอกสาร/
หลักฐานหรือหรือเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(เพ่ิมเติม) มายังส านักงาน ป.ป.ช. ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

9)  รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อม
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
ส านักงาน ป.ป.ช. 
1) นายธิติ  เมฆวณิชย์ 
2) นายสมพจน์  แพ่งประสิทธิ์  

โทรศัพท์ 0 2282 8712 ตอ่ 121 
โทรสาร 0 2282 1149 
 

ส านักงาน ป.ป.ท. 
1) นางรมณี กลั่นบิดา 
2) นางฉวีวรรณ  นิลวงศ ์

โทรศัพท์ 0 2502 6670 ตอ่ 1401 

 
 
การค้านวณคะแนนจากผลการด้าเนินงาน :   
 

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
 น้้าหนัก 

 
 ผลการ

ด้าเนินงาน 

 
ค่าคะแนนที่

ได้ 

 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้้าหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ 8 : ระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด้าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

5          N/A 1 0.0500 

 
 
ค้าชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ด้าเนินการ 
1) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการกับส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเพ่ือเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจใน
วัตถปุระสงค์ของโครงการ ตลอดจนวิธีการจัดเก็บข้อมูลตามแบบส ารวจทั ง 3 แบบ   

   - เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับส านักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนนายร้อย
ต ารวจ 

2) จัดเตรียมรายชื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน จ านวน 2 ท่าน เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานในระหว่างที่หน่วยงาน
ก าลังเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินง านของหน่วยงานภาครัฐ กับส านักงาน 
ป.ป.ช.  

    - แจ้งชื่อผู้ประสานงาน 1. นางพชร สุคนธสิงห์ 2. นางสาวชุติมา ตั งธนอ ารุง โดยผ่านอีเมล์ เมื่อวันที่ 27 
มกราคม 2559 

3) จัดเตรียม ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ, ที่ท างาน) ที่อยู่ และ E-mail ของบุคลากร
ทั งหมดให้ครอบคลุมทุกระดับตามสายการบังคับบัญชา ตามแบบฟอร์มที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด และ
จัดส่งให้ส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูลตามแบบส ารวจ Internal ต่อไป  

   - จัดส่งข้อมลูทางอีเมล์ วันที่ 16 มกราคม 2559 
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4) จัดเตรียม ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ, ที่ท างาน) ที่อยู่ และ E-mail ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามแบบฟอร์มที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด และจัดส่งให้ส านักงาน 
ป.ป.ช. เพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูลตามแบบส ารวจ External ต่อไป  

    - จัดส่งข้อมูลทางอีเมล์ วันที่ 16 มกราคม 2559 และตอบแบบประเมินความโปรงใส่ วันที่ 22 มีนาคม 
2559 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด้าเนินงาน 
ไม่มี 

อุปสรรคต่อการด้าเนินงาน 
ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 

หลักฐานอ้างอิง  
- บันทึกข้อความ ที่ อก 0801/118 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ขออนุมัติส่งข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ชี แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and 
Transparency Assessment – ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
 

 

 


