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ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรมส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม  
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ค ารับรองการปฏิบัติราชการ   
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ตารางสรุปผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
มิติภายนอก  การประเมินประสิทธผิล (น้ าหนัก : ร้อยละ 75) 
 

 
 

 

1. ตัวชี้วัดภารกจิหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ ฯ (น้ าหนักร้อยละ ๖5 )    
1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
ส่งเสริมการวิจยัและจัดท ามาตรการ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา (ร้อย
ละ 15) 

ระดับ 15 1 2 3 4 5 n/a 1.0000 0.1500 

1.2 ระดับความส าเร็จของการจัดท า
นโยบาย/มาตรการ/ข้อเสนอแนะทาง
วิชาการที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

ระดับ 15 1 2 3 4 5 n/a 1.0000 0.1500 

1.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
จัดท ามาตรการเพื่อยกระดับการแข่งขัน
อุตสาหกรรมอาหารไทยและเป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ระดับ 15 1 2 3 4 5 n/a 1.0000 0.1500 

1.4 ระดับความส าเร็จของการจัดท าและ
เผยแพร่องค์ความรู้ดา้นเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมต่อสาธารณะ 

ระดับ 15 1 2 3 4 5 n/a 1.0000 0.1500 

1.5 ระดับความส าเร็จของการจัดท าตัวช้ีวัด
ของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint 
KPIs) : เรื่อง ครัวไทยสู่ครัวโลก 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 n/a 1.0000 0.0500 

การประเมินคุณภาพ  (น้ าหนัก : ร้อยละ 10)    

๒. คุณภาพการให้บริการประชาชน ( Service Level Agreement: SLA)                                          
(ร้อยละ ๑๐) 

   

2. คุณภาพการให้บริการประชาชน 
(Service Level Agreement : SLA) 

ร้อยละ 10 ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ n/a 1.0000 0.1000 

มิติภายใน  การประเมินประสิทธิภาพ (น้ าหนัก : ร้อยละ 25) 
 

 
 

 

3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ร้อยละ 5 )    
3.1.การเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน 

ร้อยละ 2.5 75 78 81 84 87 96.32 5.0000 0.12500 

3.2.การเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม 
 

ร้อยละ 2.5 88 90 92 94 96 32.49 1.0000 0.02500 
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
4. การประหยัดพลังงาน (ร้อยละ 5)           
4.1 ด้านไฟฟ้า ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 n/a 1.0000 0.0250 
4.2 ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 n/a 1.0000 0.0250 
5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครฐั (ร้อยละ 5 ) 

          

5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ภาครัฐ 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 n/a 1.0000 0.0500 

มิติภายใน  การประเมินประสิทธิภาพ 
(น้ าหนัก : ร้อยละ 10) 
6. การพัฒนาสรรถนะองค์การ (รอ้ยละ 5 ) 

    

6.1 ระดับความส าเร็จการจดัท ารายงาน
ลักษณะส าคญัขององค์การ 

ระดับ 1 1 2 3 4 5 n/a 1.0000 0.0100 

6.2 ระดับความส าเร็จของการพฒันา
องค์การ 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 n/a 1.0000 0.0400 

ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน (ร้อยละ 5 ) 
 

   

7. ระดับคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 n/a 1.0000 0.0500 

น้ าหนักรวม 100 ค่าคะแนนที่ได้  
 
รายงาน ณ วันที.่...31....เดือน...มนีาคม....พ.ศ….2558…. 
ผู้รายงาน…นางรัตนา  เอี่ยมคณติชาติ  ..  หน่วยงาน…กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. 
ต าแหน่ง…เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ……….โทรศัพท…์…….02-202-4388 ………. 
 
หมายเหต:ุ กรณีภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2558 หากตัวชี้วัดใดไม่สามารถรายงานผลได้ เนื่องจาก เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ข้อมูลจากส่วนกลาง  

เป็นการประเมินเชิงคุณภาพ หรือจัดเก็บข้อมูลไม่ทัน ฯลฯ ให้ใส่ค่าคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1 มาก่อน 



 
สารบัญ  

  

 หน้า 

มิติภายนอก  
ตัวช้ีวัดที่ 1 ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ /แผนยุทธศาสตร์

กระทรวง /ตัวช้ีวัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 
2 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการส่งเสริมการวิจัยและจัดท ามาตรการ        
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา 

3 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2 ระดับความส าเร็จของการจัดท านโยบาย/มาตรการ/ข้อเสนอแนะ ทางวิชาการที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

6 

ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ระดับความส าเร็จของการจัดท ามาตรการเพื่อยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรม
อาหารไทยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

9 

ตัวช้ีวัดที่ 1.4 ระดับความส าเร็จของการจัดท าและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมต่อสาธารณะ 

12 

มิติภายใน 

ตัวช้ีวัดที่ 2  คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA) 
                    กระบวนงานการให้บริการข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงลึกรายสาขา (ระบบ    
                    Intelligence Unit) 
 

 

15 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 22 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 23 
ตัวช้ีวัดที่ 3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 26 
ตัวช้ีวัดที่ 4 การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 29 
ตัวช้ีวัดที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 48 
ตัวช้ีวัดที่ 6 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ 69 
ตัวช้ีวัดที่ 6.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 70 
ตัวช้ีวัดที่ 6.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ 72 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 82 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการ ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
รอบ 6 เดือน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

1 

 

 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 แบ่งออกเป็น 2 มิติ ได้แก ่

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

กระทรวง และตัวชี วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 
(2) คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA) โดยส านักงาน 

ก.พ.ร. เป็นเจ้าภาพ 
2. มิติภายใน (น  าหนักร้อยละ 25) ประกอบด้วย  
 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงานเจ้าภาพ 

1. การเบิกจ่ายงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
2. การประหยัดพลังงาน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

กระทรวงพลังงาน 
3. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ

ภาครัฐ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

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

5. 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 โดยที่ตัวชี้วัดที่มีหน่วยงาน
ประเมินผลเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยงานเจ้าภาพจะเป็นผู้ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย แนวทางการ
ด าเนินการ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล ตลอดจนติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดนั้นๆ 
ด้วย ซึ่งสรุปตัวชี้วัดได ้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการ ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
รอบ 6 เดือน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

2 

 

 
 

ส่วนราชการมีประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการในมิติภายนอก ซึ่งมีน  าหนักร้อยละ 75 โดยมี
รายละเอียดพอสังเขปดังนี  

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ น ้าหนัก (%) 
1.  การประเมินประสิทธิผล 65 
2.  การประเมินคุณภาพ 10 

 
มิติภายนอก: การประเมินประสิทธิผล  
 
 

ตัวชี วัดที่ 1  ตัวชี วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ /แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 
และตัวชี วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 

 
น ้าหนัก:  ร้อยละ 65 

ค าอธิบาย:  
 เพ่ือให้กระทรวงมีการด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ และ/หรือยุทธศาสตร์กระทรวง 

โดยมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกระทรวงและระหว่างกระทรวง ซึ่งหน่วยงานภายใน
กระทรวงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการด าเนินงาน เพ่ือให้กระทรวงบรรลุเป้าหมาย
แนวทางการขับเคลื่อนประเทศ 

 เพ่ือเป็นการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างกระทรวง ในการผลักดันยุทธศาสตร์ของ
ประเทศให้บรรลุเป้าหมายและมีการถ่ายทอดเป้าหมายการปฏิบัติไปสู่ส่วนราชการในสังกัด 

 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ 

 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ /แผนยุทธศาสตร์กระทรวง  
 ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 

หมายเหตุ  ส่วนราชการใดท่ีไม่มีตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ให้
น าน้ าหนักไปรวมไว้ที่ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อน
ประเทศ /แผนยุทธศาสตร์กระทรวง  

มิติภายนอก 



รายงานผลการปฏิบัติราชการ ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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มิติภายนอก: การประเมินประสิทธิผล 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                         รอบ 6 เดือน 

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

ตัวชี วัดที่ 1.1 ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินการส่งเสริมการวิจัยและจัดท้ามาตรการการพัฒนา 
   ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา 

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี วัด : 
นายสมศักดิ์  จันทรรวงทอง 
รองผู้อ้านวยการส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เบอร์ติดต่อ:         02 202 4255-6 
 

ผู้รับผิดชอบ :   
ผู้อ านวยการส านักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2
เบอร์ติดต่อ : 02-202 3921 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
นางสาวอรัญญา  จันทร์มหานะ     
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4385 
 

 
ค้าอธิบาย :  
 
  การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราของไทยให้ก้าวจากประเทศผู้ส่งออกวัตถุดิบไป
เป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์นั้น ต้องมีการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปสู่การสร้าง
นวัตกรรม เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์  เป็นประโยชน์ต่อ
ภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์  ตรงกับความต้องการและได้มาตรฐานสากล ส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราอย่างยั่งยืน 

 
สูตรค้านวณ  : 
  ไม่มี 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  
  ก าหนดเป็นระดับขั นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี   

 

ระดับคะแนน 
ระดับขั นของความส้าเร็จ (Milestone) 

ขั นตอนที่ 1 ขั นตอนที่ 2 ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 4 ขั นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      
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ข้อมูลผลการด้าเนินงานโดยท่ี : 

ระดับคะแนน กระบวนการ ด้าเนินงาน ผลการด้าเนินงาน 
1 ส ารวจความต้องการด้านการวิจัยและพัฒนา

อุตสาหกรรมยางจากผู้ประกอบการ  
จะด าเนินการส ารวจความต้องการด้านการ
วิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา 
และประสานให้เกิดการพัฒนาโครงการวิจัย 
เพ่ือไปขอทุนวิจัยจากหน่วยงานสนับสนุน
การวิจัย อย่างน้อย 2 ข้อเสนอโครงการ 
โดยได้ด าเนินการส ารวจและเยี่ยมชม
โรงงาน ดังนี  
     - เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ได้เข้า
ส ารวจและเยี่ยมชม บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ 
จ ากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็น
โรงงานผลิตเส้นด้ายยางยืด เพ่ือศึกษาการ
ผลิตและทดสอบเส้นด้ายยางยืดใน
อุตสาหกรรม ตลอดจนแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ส าหรับการด าเนินโครงการ  
     - เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ได้
เข้าส ารวจและเยี่ยมชม บริษัท วี. เอส. 
อุตสาหกรรมยาง จ ากัด ซึ่งเป็นโรงงานที่
ผลิตยางล้อตัน เพื่อการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพยางล้อตัน 

2 จัดท าข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาอุตสาหกรรมยางอย่างน้อย 2 หัวข้อ 

 
 

3 พัฒนาและส่งเสริมด้านเทคโนโลยียางแก่
ผู้ประกอบการ 1 หลักสูตร 

 
 

4 พัฒนาและส่งเสริมด้านเทคโนโลยียางแก่
ผู้ประกอบการ 2 หลักสูตร 

 
 

5 เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Innovative 
Product) 
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การค้านวณคะแนนจากผลการด้าเนินงาน : 

ตัวชี วัด น ้าหนัก 
ผลการ

ด้าเนินงาน 
ค่าคะแนนที่

ได้ 
ค่าคะแนน
ถ่วงน ้าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการส่งเสริม
การวิจัยและจัดท ามาตรการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา 

16 1 1.0000 0.1600 

 
ค้าชี แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ด้าเนินการ 
1. สศอ. ได้แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีตกลง และคณะกรรมการตรวจรับงานฯ  

เพ่ือท าหน้าที่ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราภายใต้เครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานวิจัย 

2. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีการประชุม ครั งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 เพ่ือพิจารณา
รายงานการศึกษาขั นต้น (Inception Report) โดยเนื อหาของรายงานประกอบด้วยแผนการด าเนิน
โครงการ และมีรายละเอียดความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า  
รายงานมีองค์ประกอบของงานครบถ้วนตามแผนที่ระบุไว้ในสัญญา 

3. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีการประชุม ครั งที่ 1/2558 เพ่ือพิจารณารายงานความก้าวหน้า ครั งที่ 1 
โดยที่ปรึกษาได้น าเสนอความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานมี
องค์ประกอบของงานครบถ้วนตามแผนที่ระบุไว้ในสัญญา 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด้าเนินงาน 
 
อุปสรรคต่อการด้าเนินงาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
หลักฐานอ้างอิง  
1. สัญญาการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง

ผู้ประกอบการและหน่วยงานวิจัย เลขที่ 32/2558 
2. หนังสือมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ศธ 0517.09/4084 ลงวนัที่ 16 ธันวาคม 2557  
3. บนัทึก สร.2 ที่ อก 0806/728 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 
4. หนังสือมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ศธ. 0517.0914/028 ลงวันที่ 16 มกราคม 2558 
5. หนังสือมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ศธ 0517.09/0990 ลงวนัที่ 13 มีนาคม 2558 
6. รายงานความก้าวหน้า ครั งที่ 1 
7. บันทึก สร.2 ที่ อก 0806/206 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                           รอบ 6 เดือน 

ตัวชี วัดที่ 1.2  ระดับความส้าเร็จของการจัดท้านโยบาย/มาตรการ/ข้อเสนอแนะ ทางวิชาการที่สามารถ 
              น้าไปใช้ประโยชน์ 

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี วัด : นายศิริรุจ  จุลกะรัตน์ 
รองผู้อ้านวยการส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เบอร์ติดต่อ:         02 202 4253-4 
 

ผู้รับผิดชอบ : นายปรีดา อัตวินิจตระการ 
ผู้อ านวยการส านักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค 
เบอร์ติดต่อ : 0 2202 4301 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
นางสาววรนารถ  มีภูมรู้   
เบอร์ติดต่อ : 0 2202 4375 

 
ค้าอธิบาย :  

 นโยบาย มาตรการ ข้อเสนอทางวิชาการ ให้รวมถึง กลยุทธ ข้อเสนอแนะ ความเห็น แนวทาง 
ที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมในวงกว้าง  

 เป็นเรื่องที่ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมด าเนินการ/ ผู้บริหารสั่งการ / ได้รับการร้องขอ
จากหน่วยงานภายนอก ให้ด าเนินการ  

 ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหาร ตั งแต่ระดับปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวงหัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจ ผู้บริหารระดับสูงในต าแหน่งอื่น ๆ หรือ คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลเรื่องนั น  

 การน าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง ผู้บริหารในกระทรวงอุตสาหกรรม น านโยบาย มาตรการ 
ข้อเสนอทางวิชาการ ไปสั่งการให้มีผลในทางปฏิบัติงาน หรือด าเนินการ ตามนโยบาย มาตรการ ข้อเสนอทาง
วิชาการ รวมถึง การน าไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงานภายนอก ที่ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้ท าหนังสือ
ส่ง นโยบาย มาตรการ ข้อเสนอทางวิชาการที่ร้องขอ   

 สศอ. ด าเนินการส ารวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจจากผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ที่
มีต่อการจัดท านโยบาย มาตรการ ข้อเสนอทางวิชาการ ให้รวมถึงกลยุทธ ข้อเสนอแนะ ความเห็น แนวทางท่ี
ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม 

 

สูตรค้านวณ  : 
 

        จ านวนเร่ืองที่ด าเนินการแล้วเสร็จ              x 100 
    จ านวนเร่ืองทั งหมด(ท าเอง/สั่งการ /ร้องขอ) 
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เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ก าหนดเป็นระดับขั นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ 

พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี   
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั นของความส้าเร็จ (Milestone) 

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

 

ข้อมูลผลการด้าเนินงานโดยท่ี : 

ระดับคะแนน กระบวนการ ด้าเนินงาน ผลการด้าเนินงาน 
1 รอ้ยละ 90 ของจ านวนนโยบาย/มาตรการ/

ข้อเสนอแนะ ทางวิชาการท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ 

จ านวนนโยบาย/มาตรการ/ข้อเสนอแนะ 
ทางวิชาการท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์  
108 เรื่อง 

2 ร้อยละ 95 ของจ านวนนโยบาย/มาตรการ/
ข้อเสนอแนะ ทางวิชาการท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ 

 

3 ร้อยละ 100 ของจ านวนนโยบาย/
มาตรการ/ข้อเสนอแนะ ทางวิชาการท่ี
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

 

4 ผลการส ารวจความเชื่อมั่นของผู้บริหาร
กระทรวงอุตสาหกรรมที่มีต่อการจัดท า
นโยบาย/มาตรการ/ช้อเสนอแนะทาง
วิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

5 ผลการส ารวจความเชื่อมั่นของผู้บริหาร
กระทรวงอุตสาหกรรมที่มีต่อการจัดท า
นโยบาย/มาตรการ/ช้อเสนอแนะทาง
วิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
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การค้านวณคะแนนจากผลการด้าเนินงาน :  
 

ข้อมูลพื นฐานประกอบตัวชี วัด น ้าหนัก 
ผลการ

ด้าเนินงาน 
ค่าคะแนนที่

ได้ 
ค่าคะแนน
ถ่วงน ้าหนัก 

ระดับความส าเร็จของจ านวนนโยบาย/
มาตรการ/ข้อเสนอแนะ ทางวิชาการที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

16 N/A - - 

  
ข้อมูลผลการด้าเนินงาน 
 
ค้าชี แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ด้าเนินการ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 108 เรื่อง 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด้าเนินงาน 
  ไม่มี 
 

อุปสรรคต่อการด้าเนินงาน 
  ไม่มี 
 

ข้อเสนอแนะ 
  ไม่มี 
 

หลักฐานอ้างอิง  
รายงานการประชุม เอกสารแนบ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                          รอบ 6 เดือน 

ตัวชี วัดที่ 1.3  ระดับความส้าเร็จของการจัดท้ามาตรการเพื่อยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทย 
              และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี วัด : 
นายสมศักดิ์  จันทรรวงทอง 
รองผู้อ้านวยการส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เบอร์ติดต่อ:         0 2202 4255-6 
 

ผู้รับผิดชอบ :  
ผู้อ านวยการส านักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2
เบอร์ติดต่อ : 0 2202 3921 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
นางสันธนา   หิริศักดิ์สกุล   
เบอร์ติดต่อ : 0 2202 4391 

 
ค้าอธิบาย :  
  ปัจจุบันการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารของไทยประสบกับปัญหาอุปสรรคข้อกีดกันทางการค้า โดยเฉพาะ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทยจะต้องเตรียมความพร้อม เพ่ือ
ความอยู่รอดของธุรกิจรองรับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น แนวทางหนึ่งที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการผลิตโดยการปรับ 
กระบวนการผลิตให้เน้นแนวทางการใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
  ผลิตภัณฑ์ที่จะได้ ฉลากคาร์บอน (Carbon Label) : ผู้ประกอบการจะต้องด าเนินการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการผลิต  เพ่ือให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานฉลากคาร์บอน  (Carbon Label) จะถูกประเมินทุกขั้นตอนของการ
ผลิต ตั้งแต่การได้มาของวัตถุดิบ การขนส่ง กระบวนการผลิต การใช้งาน ตลอดจนการก าจัดซากผลิตภัณฑ์ 

 
สูตรค้านวณ  : 
   ไม่มี 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  
   ก าหนดเป็นระดับขั นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี   

 

ระดับคะแนน 
ระดับขั นของความส้าเร็จ (Milestone) 

ขั นตอนที่ 1 ขั นตอนที่ 2 ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 4 ขั นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      
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ข้อมูลผลการด้าเนินงานโดยท่ี : 

ระดับคะแนน กระบวนการ ด้าเนินงาน ผลการด้าเนินงาน 
1 มีโรงงานอุตสาหกรรมสมัครเข้าร่วม

โครงการ การด าเนินการตามการประเมิน
แนวทางรอยเท้าคาร์บอน (Carbon 
Footprint) ไม่น้อยกว่า 30 โรงงาน 

ด าเนินการประชาสัมพันธ์ รับสมัครและ
คัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการ โดย
ด าเนินการระหว่างเดือนที่ 1-4 ของ
แผนงาน ทั งนี  ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 
2558 มีโรงงานสมัครเข้าร่วมโครงการ
แล้ว รวม 31 โรงงาน 

2 โรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่เข้าร่วม
โครงการสามารถขอยื่นขึ นทะเบียนฉลาก
คาร์บอน (Carbon Label) ร้อยละ 90 
ของโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ 

 
 
 
 

3 โรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่เข้าร่วม
โครงการสามารถขอยื่นขึ นทะเบียนฉลาก
คาร์บอน (Carbon Label) ร้อยละ 100 
ของโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ 

 
 
 

 
4 จ านวนที่ยื่นขอขึ นทะเบียนฉลากคาร์บอน

(Carbon Label) สามารถผ่านเกณฑ์ได้
ร้อยละ 40 ของจ านวนที่ยื่น 

 
 

 
5 จ านวนที่ยื่นขอขึ นทะเบียนฉลากคาร์บอน

(Carbon Label) สามารถผ่านเกณฑ์ได้
ร้อยละ 50 ของจ านวนที่ยื่น 
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การค้านวณคะแนนจากผลการด้าเนินงาน : 

ตัวชี วัด น ้าหนัก 
ผลการ

ด้าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน
ถ่วงน ้าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการจัดท ามาตรการเพื่อ
ยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทย
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

16 1 1.0000 0.1600 

 
ค้าชี แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ด้าเนินการ 
1. สศอ. ได้แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง และคณะกรรมการตรวจรับงาน

โครงการฯ เพ่ือท าหน้าที่ก ากับ ติดตาม การด าเนินโครงการยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทย
ด้วยการลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Good Practices on Productivity and Continuous 
Improving to Carbon Label)  

2. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีการประชุม ครั งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เพ่ือพิจารณา
รายงานการศึกษาขั นต้น โดยที่ปรึกษาฯ ได้น าเสนอแผนการด าเนินงานและความก้าวหน้าของการด าเนิน
โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดของเนื อหาเป็นไปตามที่ระบุไว้ตามสัญญาจ้าง 

3. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีการประชุม ครั งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 เพ่ือพิจารณา
รายงานความก้าวหน้า ครั งที่ 1 โดยที่ปรึกษาได้น าเสนอความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ซึ่ง
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าผลของการด าเนินโครงการเป็นไปตามแผน 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด้าเนินงาน 
 
อุปสรรคต่อการด้าเนินงาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
หลักฐานอ้างอิง  
1. สัญญาการจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยการลดต้นทุนและเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Good Practices on Productivity and Continuous Improving to Carbon 
Label) เลขที่ 27/2558 

2. หนังสือสถาบันอาหาร ที่ ฝก. 600/011 และ 012 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2557  
3. บันทึก สร.2 ที่ อก 0806/707 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2557 
4. หนังสือสถาบันอาหาร ที่ ฝก. 600/013 ลงวันที่ 14 มกราคม 2558 
5. รายงานความก้าวหน้า ครั งที่ 1 
6. บันทึก สร.2 ที่ อก 0806/76 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 
7. รายงานความก้าวหน้า ครั งที่ 2 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการ ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
รอบ 6 เดือน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

12 

 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                           รอบ 6 เดือน 

ตัวชี วัดที่ 1.4  ระดับความส าเร็จของการจัดท าและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
              ต่อสาธารณะ 

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี วัด : นายศิริรุจ  จุลกะรัตน์ 
รองผู้อ้านวยการส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เบอร์ติดต่อ:         02 202 4253-4 
 

ผู้รับผิดชอบ : นายอิทธิชัย  ยศศรี 
ผู้อ านวยการส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
เบอร์ติดต่อ : 02-644 4357 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
นายธีรทัศน์  อิศรางกูล ณ อยุธยา  
เบอร์ติดต่อ : 02-202 3916 

 
ค้าอธิบาย :  

 องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หมายถึง องค์ความรู้เกี่ยวกับ บทความ บทวิเคราะห์
ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ที่ได้จัดท าในปีงบประมาณ 2557 

 จัดช่องทางการเผยแพร่ต่อสาธารณะ  เป็นการจัดในลักษณะ two way communication  เพ่ือให้
มีการแสดงความคิดเห็น และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การจัด Morning Talk   

 มีการส ารวจระดับความพึงพอใจต่อบทวิเคราะห์ จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
   1. ความเหมาะสมและเพียงพอของข้อมูล 
   2. ความเหมาะสม/ทันต่อเหตุการณ์ 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  

ก าหนดเป็นระดับขั นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ 
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี   

ระดับคะแนน 
ระดับขั นของความส้าเร็จ (Milestone) 

ขั นตอนที่ 1 ขั นตอนที่ 2 ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 4 ขั นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      
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โดยท่ี : 

ระดับ
คะแนน 

กระบวนการ ด้าเนินงาน ผลการด้าเนินงาน 

1 มีบทวิเคราะห์ ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ที่
น าเสนอสาธารณะ จ านวน 7 เรื่อง 
 

มีบทวิเคราะห์ ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ที่
น าเสนอสาธารณะ จ านวน 1 เรื่อง 
1) เรื่อง ใครคือตัวจริงของการส่งออก

ยางพาราในอาเซียน 
2 มีบทวิเคราะห์ ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ที่

น าเสนอสาธารณะ จ านวน 8 เรื่อง 
 

 

3 มีบทวิเคราะห์ ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ที่
น าเสนอสาธารณะ จ านวน 9 เรื่อง 
 

 

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

 

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

 

 
การค้านวนคะแนนจากผลการด้าเนินงาน :   
 

ข้อมูลพื นฐานประกอบตัวชี วัด 
น ้าหนัก 

 
ผลการ

ด้าเนินงาน 
ค่าคะแนนที่

ได้ 
ค่าคะแนน
ถ่วงน ้าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมต่อสาธารณะ 
 

16 1 เรื่อง 1 0.0016 
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ค้าชี แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ด้าเนินการ 

ผู้ประกอบการให้ความส าคัญและสนใจเข้าร่วม 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด้าเนินงาน 
      ไม่มี 
อุปสรรคต่อการด้าเนินงาน 
      ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
      ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง  
      ไม่มี 
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มิติภายนอก: การประเมนิคุณภาพ  
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ตัวช้ีวัดที ่2  :  คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA) 
                  : กระบวนงานการให้บริการข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงลึกรายสาขา (ระบบ Intelligence Unit) 
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี วัด : นายศิริรุจ  จุลกะรัตน์ 
รองผู้อ้านวยการส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เบอร์ติดต่อ:         02 202 4253-4 
 

ผู้รับผิดชอบ : นายอิทธิชัย  ยศศรี 
ผู้อ านวยการส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
เบอร์ติดต่อ : 02-644 4357 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
นายธีรทัศน์  อิศรางกูล ณ อยุธยา  
เบอร์ติดต่อ : 02-202 3916 

 

ค าอธิบาย     :  

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 37 
ก าหนดให้ส่วนราชการต้องก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนรับทราบเป็นการ
ทั่วไป ซึ่งส่วนราชการได้ด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกามาตราดังกล่าว โดยการลดขั นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการลงร้อยละ 30 – 50 ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2550  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ส านักงาน ก.พ.ร. ยังคงส่งเสริมให้ส่วนราชการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดให้มีตัวชี วัดคุณภาพการให้บริการประชาชนให้ส่วนราชการต้องรักษา
มาตรฐานการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชน ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และในปีงบประมาณ พ .ศ. 2556 ได้
ปรับเป็นตัวชี วัดการปรับปรุงกระบวนการของส่วนราชการ ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ โดยให้ส่วนราชการ
ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานหลัก 3 กระบวนการ เ พื ่อให้การปฏิบัต ิงานของ 
ส่วนราชการมีคุณภาพยิ่งขึ น 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 
2561 ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ “การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน (Service Excellence)” 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อสังคมและความต้องการของประชาชนที่หลากหลายได้
อย่างมีคุณภาพ โดยให้หน่วยงานภาครัฐในฐานะผู้ให้บริการหลักแก่ประชาชนต้องมีการปรับตัวและพัฒนา
กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น ทั งรูปแบบการเข้าถึงบริการ ระยะเวลาในการให้บริการ ขั นตอนการ
ให้บริการ คุณภาพของบริการที่ส่งมอบ ความโปร่งใสในการให้บริการ และค่าใช้จ่ายในการขอรับบริการที่มุ่งเน้น
การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และการส่งมอบบริการที่เป็นที่ยอมรับได้มาตรฐาน ในรูปแบบของ 
“ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)” ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
มีกระบวนงานบริการที่จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการแล้ว จ านวน 43 งานบริการ จาก 40 กรม 

 ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) เป็นเอกสารที่บันทึก
ข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการ และผู้รับบริการเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ถึงระดับการให้บริการ (Level of 
Service) ขั้นต่ าที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้ ซึ่งข้อตกลงระดับการให้บริการเปรียบเสมือนพันธะสัญญาถึงระดับ
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คุณภาพของบริการและความโปร่งใสที่ผู้ให้บริการมีให้แก่ผู้รับบริการ ดังนั้น องค์ประกอบของข้อตกลงจะ
ประกอบด้วย ขอบเขตการให้บริการ ข้อก าหนดการให้บริการ ระดับการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ และการ
รับเรื่องราวร้องเรียน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือให้ส่วนราชการมีการปรับปรุงบริการไปสู่การจัดท าข้อตกลง
ระดับการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการมากขึ น และขยายผลการจัดท าข้อตกลงระดับการ
ให้บริการไปยังหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ิมขึ น ส านักงาน ก.พ.ร. จึงยังคงก าหนดให้มีตัวชี วัดคุณภาพการให้บริการ โดยให้ส่วน
ราชการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement) ซึ่งแบ่งส่วนราชการที่ต้องด าเนินการ
ตามตัวชี วัดดังกล่าวออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี  

กลุ่มที่  1 ส่วนราชการที่จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการแล้วในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557  

กลุ่มที่ 2 ส่วนราชการที่มีการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการแล้วในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 และส่วนราชการที่มีการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 ระดับความส้าเร็จของการจัดท้าข้อตกลงระดับการให้บริการ หมายถึง ส่วนราชการจัดท า
ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ในงานบริการที่ส าคัญตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. 
ก าหนด โดยมีการจัดท าแผนการปรับปรุงกระบวนงานบริการ เพื่อให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ นตามข้อตกลง
ระดับการให้บริการ (SLA) ที่สอดคล้องกับความต้องการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งการปรับปรุง
กระบวนงานต้องพิจารณาให้ครอบคลุมใน 6 ประเด็น ได้แก่ 1) ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการจนแล้วเสร็จ 2) 
ขั นตอนการการให้บริการ 3) คุณภาพของบริการที่ส่งมอบและการให้บริการ 4) รูปแบบ/การเข้าถึงบริการ 5) 
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และ 6) ค่าใช้จ่ายในการบริการ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดเป็นระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ ที่ต้องมีการด าเนินการจัดท าแผน
ปรับปรุงกระบวนงานที่น าไปสู่ข้อตกลงระดับการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ มีการ
ด าเนินการตามแผนปรับปรุง/พัฒนางานบริการ และมีผลส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการปรับปรุงฯ โดยมี
เกณฑ์การประเมินแยกตามกลุ่มของส่วนราชการออกเป็น 2 กลุ่มและ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยู่ในกลุ่มที่ 2  
มีรายละเอียดการด าเนินการ ดังนี   

กลุ่มที่ 2 ส่วนราชการที่มีการจัดท้าข้อตกลงระดับการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ
ส่วนราชการที่มีการจัดท้าข้อตกลงระดับการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

  เป็นการประเมินผลการด าเนินการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการส าหรับส่วนราชการใน 2 
กลุ่ม คือ ส่วนราชการที่มีการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และต้องจัดท า
ข้อตกลงระดับการให้บริการเพ่ิมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เช่น กรมประมง กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 
และส่วนราชการใหม่ที่มีการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นปีแรก  โดยมี
เกณฑ์การประเมินเป็น 3 ตัวชี วัดย่อย ดังนี  
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ตัวชี วัดย่อย เกณฑ์การให้คะแนน น ้าหนัก 

2.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ ดังนี  
ระดับ 1 จัดส่งข้อมูลกระบวนงานบริการใหม่ที่น ามาจัดท าข้อตกลงระดับการ

ให้บริการ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  ) แบบฟอร์มการปรับปรุงกระบวนงาน  
(A – F) 

ระดับ 2  -  

ระดับ 3 จัดท าแผนปรับปรุง/พัฒนางานบริการ (กระบวนงานบริการใหม่) และ
จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการงานบริการ (กระบวนงานบริการใหม่) 

ระดับ 4 - 

ระดับ 5 ติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการส าหรับกระบวนงานบริการใหม่ 
ให้ประชาชนทราบ ณ จุดให้บริการ  

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2  ร้อยละ (เฉลี่ย) ผลส าเร็จของการปรับปรุง/พฒันากระบวนงานบริการเทียบกับแผนการ
ปรับปรุง ดงันี   

ระดับคะแนน 1 2  4 5 

ผลส าเร็จของการ
ปรับปรุงบริการฯ  

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
9 

ร้อยละ 
100  

4 

2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการตามข้อตกลงระดับการ
ให้บริการ ดังนี  

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ผลส ารวจ
ความพึงพอใจ  

ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

 

4 

รวม 10 
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การค้านวณคะแนนจากผลการด้าเนินงานกลุ่ม 2 
 

ตัวชี วัด 
น  าหนักร้อยละ 

(Wi) 
คะแนนที่ได้รับ 

(SMi) 
คะแนนถ่วงน  าหนัก 

(Wi x SMi) 
2.1 ระดับความส า เร็ จของการจั ดท า

ข้อตกลงระดับการให้บริการ  

2 n/a  

2.2 ร้อยละ (เฉลี่ย) ผลส าเร็จของการ
ปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการ 
เทียบกับแผนการปรับปรุงฯ 

4 n/a  

2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อกระบวนการให้บริการตาม
ข้อตกลงระดับการให้บริการ 

4 n/a  

 รวม  Wi 
 

 (Wi x SMi) 
 Wi 

 

 
โดยท่ี  

W    หมายถึง น้ าหนักของตัวชี้วัด  
SM   หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัด 
i      หมายถึง ล าดับที่ของตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้นตามแนวทางการด าเนินงาน 
 (Wi x SMi) ผลคะแนนตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ 

      Wi  

เงื่อนไข: 
1. ส านักงาน ก.พ.ร. จะสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงาน

บริการและการจัดท าแผนการปรับปรุง/พัฒนางานบริการให้แก่ส่วนราชการที่มีการจัดท าข้อตกลงระดับการ
ให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

2. ให้ส่วนราชการที่มีการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด าเนินการ
จัดส่ ง เอกสารข้อมูล ดั งนี  ไปยั งส านั กงาน ก .พ.ร .  ภายในรอบการรายงานผลการปฏิบัติ ราชการ  
6 เดือน ทางอีเมล์ goodservice@opdc.go.th 

 2.1 จัดส่งแผนการปรับปรุง/พัฒนางานบริการ  
 2.2 จัดส่งข้อตกลงระดับการให้บริการ  
 2.3 ภาพถ่ายการติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ ณ จุดให้บริการ 
3. ให้ทุกส่วนราชการ (ยกเว้นกระบวนงานบริการตามเงื่อนไขข้อ 2.) รายงานความก้าวหน้าของการ

ด าเนินการตามแผนการปรับปรุง/พัฒนางานบริการที่ได้จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ ตามแบบฟอร์ม 1 
และจัดส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร. ทางอีเมล์ goodservice@opdc.go.th หรือเป็นหนังสือราชการ ภายในรอบการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการ 6 เดือน 

mailto:goodservice@opdc.go.th
mailto:goodservice@opdc.go.th
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4. ให้ทุกส่วนราชการรายงานผลส าเร็จของการด าเนินการปรับปรุงงานบริการตามแผนการปรับปรุงฯ 
ตามแบบฟอร์ม 2 ในระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ (e-Sar) รอบ 12 เดือน   

5. ส าหรับส่วนราชการที่มีกระบวนงานที่จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการมากกว่า 1 งานบริการ 
การประเมินผลจะพิจารณาจากค่าเฉลี่ยผลส าเร็จของการปรับปรุง/พัฒนาบริการของกระบวนงานที่น ามาจัดท า
ข้อตกลงระดับการให้บริการ  

6. การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อกระบวนการให้บริการตามข้อตกลงระดับการให้บริการ 
ด าเนินการโดยส านักงาน ก.พ.ร.  

หมายเหตุ: 
1. ส านักงาน ก.พ.ร. จะจัดส่งผลการส ารวจความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการแก่ส่วนราชการ 

เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนราชการในการน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนงาน รวมถึงการปรับปรุงข้อตกลง
ระดับการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการ และความคาดหวังของผู้รับบริการต่อไป 

2. กระบวนงานบริการที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าข้อตกลงระดับการ
ให้บริการ พิจารณาจากงานบริการที่มีประชาชนมาขอรับบริการเป็นจ านวนมาก หรือ เป็นภารกิจหลักของส่วน
ราชการ หรือเป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการบริการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบ
ธุรกิจของประเทศไทย ตามผลการวิจัย เรื่อง Ease of Doing Business ของธนาคารโลก หรือเป็นกระบวนงานที่
เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการน าเข้า-ส่งออกสินค้า (National Single Window) หรือเป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ
ประชาชน โดยเป็นกระบวนงานที่มีโอกาสในการปรับปรุงเพื่อยกระดับการบริการให้ดีขึ น 

 
แนวทางการประเมินผล : 
 

กลุ่ม 2 ส่วนราชการที่มีการจัดท้าข้อตกลงระดับการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และส่วนราชการที่มี
การจัดท้าข้อตกลงระดบัการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ ดังนี้ 

 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ดังนี  

 ส่วนราชการจัดส่งเอกสารข้อมูลกระบวนงานบริการใหม่ ตามแบบฟอร์ม  
การปรั บปรุ งกระบวนงาน A-F (ภาคผนวก ก )  ทางอี เมล์
goodservice@opdc.go.th หรือเป็นหนังสือ ไปยังส านักงาน 
ก.พ.ร. 

  ส่วนราชการจัดส่งแผนการปรับปรุง/พัฒนางานบริการใหม่  
      ไปยังส านักงาน ก.พ.ร.  
  ส่วนราชการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ ตามแบบฟอร์มที่ 

ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด (แบบฟอร์ม 3) ซึ่งประกอบด้วย 7 
องค์ประกอบหลัก ได้แก ่
 ชื่องานที่ให้บริการ 
 ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ขอบเขตการให้บริการ ประกอบด้วย สถานที่/ช่องทางการ

mailto:goodservice@opdc.go.th
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ให้บริการ และระยะเวลาเปิดให้บริการ 
 ข้อก าหนดการให้บริการ ประกอบด้วย เอกสารหรือหลักฐานที่

ต้องใช้ และค่าธรรมเนียม 
 ระดับการให้บริการ ประกอบด้วย ระยะเวลา และคุณภาพของ

ข้อตกลงระดับการให้บริการ 
 ขั นตอนการให้บริการ โดยระบุขั นตอนการให้บริการ และ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  
 การรับเรื่องร้องเรียน ที่ให้ระบุช่องทางในการร้องเรียน 

    ทั งนี  การพิจารณาจะประเมินจากความครบถ้วน สมบูรณ์ของการ
จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ 

 ติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการส าหรับกระบวนงานบริการ
ใหม่ให้ผู้รับบริการทราบอย่างชัดเจน ณ จุดให้บริการ ทั งนี  รูปแบบ
ของประกาศข้อตกลงฯ ให้ส่วนราชการพิจารณาตามความเหมาะสม
โดยเน้นให้ผู้รับบริการสามารถเห็นหรือรับรู้ได้อย่างชัดเจน  

  จัดส่งแผนการปรับปรุงฯ ข้อตกลงระดับการให้บริการ และ
ภาพถ่ายการติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ ให้ส านักงาน 
ก.พ.ร. ในรอบรายงานผลการปฏิบัติราชการ 6 เดือน 

 ส่วนราชการจัดส่งรายงานความก้าวหน้าฯ ตามแบบฟอร์ม 1 ทาง
อีเมล์  goodservice@opdc.go.th หรือหนังสือราชการ ไปยัง
ส านักงาน ก.พ.ร. ในรอบรายงานผลการปฏิบัติราชการ 6 เดือน 

ตัวชี วัดย่อยที่ 2.2 ร้อยละ (เฉลีย่) ผลส าเร็จ
ของการปรับปรุง/พฒันากระบวนงานบริการ 
เทียบกับแผนการปรับปรุงฯ 

 ส่วนราชการจัดส่งรายงานผลส าเร็จของการด าเนินการปรับปรุง
กระบวนการบริการ ตามแบบฟอร์ม 2 ไปยังส านักงาน ก.พ.ร. 
ภายในรอบรายงานผลการปฏิบัติราชการ 12 เดือน 

ตัวชี วัดย่อยที่ 2.3 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการตาม
ข้อตกลงระดับการให้บริการ 

 ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี  

คะแนน 1 2 3 4 5 
ผลส ารวจ  ร้อยละ  

65 
ร้อยละ 

70 
ร้อยละ 

75 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

85  
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ค้าชี แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ด้าเนินการ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด้าเนินงาน 
      ไม่มี 
อุปสรรคต่อการด้าเนินงาน 
      ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
      ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง  

เอกสารแนบ 
แบบฟอร์ม A- F 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                           รอบ 6 เดือน 

ตัวชี วัดที่ 3  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี วัด : นายศิริรุจ  จุลกะรัตน์ 
รองผู้อ้านวยการส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เบอร์ติดต่อ:         02 202 4253-4 
 

ผู้รับผิดชอบ :  
ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง  
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4270 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
นางสาวสมจิตร์  เอ่ียมวรชัย      
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4277 
นางสาวทิพาพร  ยิ มวิลัย 
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4279 

 
การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบ่งเป็น  2 กรณี ดังตาราง 

 
กรณีที่ 1  ส่วนราชการได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 2 ตัวชี วัด 

 
ตัวชี วัด น ้าหนัก 

3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2.5 
3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  2.5 

 

กรณีที่ 2  ส่วนราชการไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 1 ตัวชี วัด 
 

ตัวชี วัด น ้าหนัก 
 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  5 

 

ตารางแสดงสัดส่วนน ้าหนัก (ร้อยละ 5) 
 

กรณีที ่
งบประมาณประจ้าปี น ้าหนัก 

รายจ่ายลงทุน ภาพรวม รวม 

กรณีที่ 1 2.5 2.5 5 
กรณีที่ 2 - 5 5 

 

 

มิติภายใน 
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ตัวชี วัดที่ 3.1  :    การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  

น ้าหนัก   :    ร้อยละ 2.5 

ค าอธิบาย : 
 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนจะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถ
ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
เพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ของ
ส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า ) จะน า           
ยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ  

 รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพ่ือจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและ
ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับไม่
ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับน าไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบ ได้จากรหัส
งบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานต าแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ 
 

สูตรการค านวณ :  
 
 
 
 
 
 
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 

2.  การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณ  
รายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ กรณีส่วนราชการได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงิน   

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการเบิกจ่าย X  100 
 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ 
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ตาม พ.ร.บ. จะใช้วงเงินงบประมาณที่ส านักงบประมาณจัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เป็นฐานในการ
ค านวณ 

3. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนผ่านทางเว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิต ิ

 

รายละเอียดข้อมูลพื นฐาน : 
 

ข้อมูลพื นฐานประกอบตัวชี วัด หน่วยวัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 2557 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่าย                  
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ 72.79 66.27 67.77    ……….. 

 

ผลการด าเนินงาน :  เบิกจ่ายงบลงทุน 

                            ได้รับงบประมาณ                                       5,749,500  บาท 

                       เบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558                  5,537,785  บาท  

                                                                     5,537,785 x 100 
                                                                         5,749,500 
                                                                   
                                                                   =      96.32 % 

           

การค้านวณคะแนนจากผลการด้าเนินงาน :  

ข้อมูลพื นฐานประกอบตัวชี วัด 
น ้าหนัก 

 
ผลการ

ด้าเนินงาน 
ค่าคะแนนที่

ได้ 
ค่าคะแนน
ถ่วงน ้าหนัก 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่าย                  
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

2.5     96.32 5 0.125 

 

 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   จากระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
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แนวทางการประเมินผล :   

ที่ปรึกษาประเมินผล ส่วนราชการ 
 ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจาก

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้
ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุนของส่วนราชการ ทั้ งที่ เบิกจ่ายใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากระบบการ
บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น ก า ร ค ลั ง ภ า ค รั ฐ แ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
 

 การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล 
 เอกสารการรายงานการใช้เงินงบประมาณของ    

ส่วนราชการที่ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1 )  แบบจั ดท า แผน / ร าย ง านผลการ ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จ าแนกตาม       
งบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558      
(แบบ สงป. 302) 
2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
 

   
   
ค้าชี แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ด้าเนินการ 

ลงนามในสัญญาแล้ว จะเบิกจ่ายใน เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558    
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด้าเนินงาน 
           ไม่มี 
อุปสรรคต่อการด้าเนินงาน 
           ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
           ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง 

     รายงานผลการเบิกจ่ายจากงบประมาณ 2558 จาก ระบบ GFMIS 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.2   : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  

น้ าหนัก   :     ร้อยละ 2.5 

ค าอธิบาย : 
 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  จะใช้อัตราการ      

เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  เป็นตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

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

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

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. จะใช้วงเงินงบประมาณ      
ที่ส านักงบประมาณจัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เป็นฐานในการค านวณ 

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

                   เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย 
                 ตั งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 x 100 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื นฐานประกอบตัวชี วัด หน่วยวัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 2557 
ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม       

ร้อยละ 94.58 90.27 90.48    ……….. 

 

ผลการด าเนินงาน 

             ประจ าปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2558         382,387,300    ล้านบาท 
               เบิก  31 มีนาคม พ.ศ. 2558               124,256,572.89   ล้านบาท   
 
                                                                 124,256,572.89x100 
                                                                        382,387,300 

 
                                คดิเป็นร้อยละ                                   32.49%  
การค้านวณคะแนนจากผลการด้าเนินงาน:  
 

ข้อมูลพื นฐานประกอบตัวชี วัด 
น ้าหนัก 

 
ผลการ

ด้าเนินงาน 
ค่าคะแนนที่

ได้ 
ค่าคะแนน
ถ่วงน ้าหนัก 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่าย             
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

2.5      32.49 1 0.0250 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตั งแต่เดือน
ตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS)  
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แนวทางการประเมินผล : 

ที่ปรึกษาประเมินผล ส่วนราชการ 
 ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจาก

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้
ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมของส่วนราชการ ทั งที่เบิกจ่ายใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากระบบการ
บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น ก า ร ค ลั ง ภ า ค รั ฐ แ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

 การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล 
 เอกสารการรายงานการใช้เงินงบประมาณของ    

ส่วนราชการที่ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1 )  แบบจั ดท า แผน / ร าย ง านผลการ ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แบบ 
สงป. 302) 
2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
 

 
การค้านวณคะแนนจากผลการด้าเนินงาน :   
 

 
ข้อมูลพื นฐานประกอบตัวชี วัด 

 
 น ้าหนัก 

 
 ผลการ

ด้าเนินงาน 

 
ค่าคะแนนที่

ได้ 

 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน ้าหนัก 

3.ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 

      5         32.49         1           0.0250 

 
ค้าชี แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ด้าเนินการ 
 สศอ.ได้มีค าสั งแต่งตั งคณะท างานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย ตามค าสั่งที่ 3/2558 ลงวันที่ 9 มกราคม 2558 
         
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด้าเนินงาน 
           ไม่มี 
อุปสรรคต่อการด้าเนินงาน 

การจ้างที่ปรึกษา ผู้รับจ้างไม่ผ่านข้อเสนอทางเทคนิค ท าให้ต้องเริ่มขั นตอนการจ้างใหม่ ท าให้การลงนาม
สัญญาล่าช้า ส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้า 

ข้อเสนอแนะ 
      ไม่มี 

หลักฐานอ้างอิง  
ผลการเบิกจ่าย GFMIS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                           รอบ 6 เดือน 

ตัวชี วัดที่ 4  การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี วัด : นายศิริรุจ  จุลกะรัตน์ 
รองผู้อ้านวยการส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เบอร์ติดต่อ:         02 202 4253-4 
 

ผู้รับผิดชอบ :  
ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง  
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4270 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
นางสาวสมจิตร์  เอ่ียมวรชัย      
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4277 
นางเอื อมพร  พวงไพโรจน์ 
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4280 

 

ค้าอธิบาย  :  

ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การที่ส่วน
ราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน  ามันเชื อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้
ไฟฟ้าและน  ามันเชื อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10  

 

เหตุผล : 

พลังงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ท าให้ต้องพ่ึงพาพลังงาน
จากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท แนวทางส าคัญที่จะช่วยลดอัตราการเพ่ิม
ความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุก
ภาคส่วน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้มีมติให้หน่วยงานราชการด าเนินมาตรการ
ลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการช่วยลดรายจ่าย
ของประเทศโดยลดการน าเข้าน  ามันจากต่างประเทศ 

 

 

สูตรการค้านวณ :  

  พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 

1.  ด้านไฟฟ้า   
2.  ด้านน  ามันเชื อเพลิง   

  สูตรการค้านวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน : 

1.  ด้านไฟฟ้า 
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ดัชนีชี วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า 
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน) – ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 

  

 ก้าหนดให ้  
- ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 

 (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
Standard Electricity Utilization; SEU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช้
ไฟฟ้าที่ควรจะเป็นของส่วนราชการนั น ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 
30 กันยายน 2558 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% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้า
มาตรฐาน  (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

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

- ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
 (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

Actual Electricity Utilization; AEU จ านวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ไป
จริงในกิจการของส่วนราชการ ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 
กันยายน 2558 รวม 12 เดือน โดยใช้ข้อมูลจากใบแจ้งหนี การใช้
ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บแต่ละเดือน แล้วน าไปรายงานผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

2.  ด้านน ้ามันเชื อเพลิง 
 

ดัชนีชี วัดประสิทธิภาพการใช้น  ามัน 
(Energy Utilization Index, EUI) 

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

  
           ก้าหนดให ้  

- ปริมาณการใช้น  ามันเชื อเพลิง
มาตรฐาน  (ลิตร) 

Standard Fuel Utilization; SFU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช้น  ามัน
เชื อเพลิงที่ควรจะเป็นของส่วนราชการนั น ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 
ถึง 30 กันยายน 2558 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  ามัน
เชื อเพลิงมาตรฐาน  (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 2557 
ถึง 30 กันยายน 2558 รวม 12 เดือน ได้แก่ เบนซิน ดีเซล แก๊สโซ
ฮอล ไบโอดีเซล และก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยรวบรวมจ านวน
หน่วยของเชื อเพลิงที่ใช้ไปกับยานพาหนะของส่วนราชการทุกคันใน
แต่ละเดือน แล้วน าไปรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้
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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
ที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั งขึ นตามกฎกระทรวง  และส่วนราชการที่ตั งขึ นเป็นหน่วยงาน
ภายในกรมนั นที่ไมป่รากฏในกฎกระทรวง 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 าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้าน
ไฟฟ้าของปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558) 
และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2558 - กันยายน 2558) ตามรูปแบบที่ สนพ. 
ก าหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพื นฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 
และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจ าปีงบประมาณ 2558 ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ สนพ. ก าหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน นับตั งแต่เดือน
ตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั งแต่เดือนตุลาคม 
2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 

0.2500 

3 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2558 ตามสูตรการ
ค านวณที ่สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2558 ตามสูตรการ

ค านวณที ่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 2558 ตามสูตรการ
ค านวณที ่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 2558 ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด มีค่าน้อยกว่า    

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

ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามขั นตอน เพ่ือหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน  
ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั งหมด  

( =  ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั งหมด / จ านวนหน่วยงานในสังกัดทั งหมด) 
 

 2.  ด้านน ้ามันเชื อเพลิง มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี   
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านน  ามัน
เชื อเพลิงของปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557 - มีนาคม 
2558) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2558 - กันยายน 2558) ตามรูปแบบที่ 
สนพ. ก าหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพื นฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้น  ามันเชื อเพลิง
มาตรฐานและค่าดัชนีการใช้น  ามันเชื อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2558 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. ก าหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน 
นับตั งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558  

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น  ามันเชื อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร) ประจ าปี
งบประมาณ 2558 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึง
เดือนกันยายน 2558  

0.2500 

3 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น  ามันเชื อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2558 ตาม
สูตรการค านวณท่ี สนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น  ามันเชื อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2558 ตาม

สูตรการค านวณท่ี สนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

5 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น  ามันเชื อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2558 ตาม
สูตรการค 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) กรณีท่ี EUI ด้านการใช้น  ามันเชื อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2558 ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด มีค่า

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

ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามขั นตอน เพ่ือหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน  
ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั งหมด  

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

 
 

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 ผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 24.00 น.  

3) สนพ. จัดท าผลสรุปการด าเนินงานของแต่ละส่วนราชการส่งถึงส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 15 
ธันวาคม 2557 โดยใช้ข้อมูลที่แต่ละส่วนราชการส่งผลการด าเนินงานด้านไฟฟ้าและน  ามัน
เชื อเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ณ วันที่ 
30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 24.00 น. 

4) การรายงานผลการด าเนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงาน: 
 

หน่วยงานในส่วนราชการ  

หมายถึง ส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดส่วนราชการระดับกรมที่จัดตั งขึ นตาม
กฎกระทรวง และรวมถึงส่วนราชการที่ตั งขึ นเป็นหน่วยงานภายใน แต่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง 

ส าหรับส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดส่วนราชการระดับกรมนั น ซึ่งจัดตั งขึ น
ตามกฎกระทรวง แต่ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาค การรายงานผลการด าเนินงานและการประเมินผลของ
ส่วนราชการนั นๆ ให้พิจารณาจากสถานที่ตั งของส่วนราชการว่า ตั งอยู่ ณ จังหวัดใด ให้รายงานผล
การด าเนินงานไปรวมกับจังหวัดที่ตั งอยู่นั น 

ส่วนราชการที่มีจ านวนหน่วยงานในสังกัดและหรือในพื นที่ที่รับผิดชอบมาร่วมในการประเมินผลการ
ประหยัดพลังงาน มากกว่า 30 หน่วยงาน จะได้รับคะแนนส่วนเพิ่มอีก 0.05 เท่าของคะแนนที่
ได้รับ โดยส่วนราชการนั น จะต้องมีหน่วยงานที่รายงานข้อมูลผ่าน www.e-report.energy.go.th 
ครบทุกขั นตอนเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนหน่วยงานทั งหมด  

- ตัวอย่าง: ส่วนราชการ A มีหน่วยงานในสังกัดทั งหมด 65 หน่วยงาน รายงานข้อมูลครบ
ทุกขั นตอน 55 หน่วยงาน (เท่ากับ 84%) ได้รับคะแนนตั งต้นเฉลี่ย 4.2634 คะแนน 
และได้คะแนนส่วนเพิ่มอีก 0.05 * 4.2634 เท่ากับ 0.2132 คะแนน จึงสรุปคะแนน
ของส่วนราชการ A เท่ากับ 4.4766 คะแนน (= 4.2634 + 0.2132) 
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แนวทางการประเมินผล : 

1. ด้านไฟฟ้า 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั นตอนที่ 1 : 

มีการติดตามและรายงาน
ผลการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน
ด้านไฟฟ้าของ
ปีงบประมาณ  2558  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 
2557 - มีนาคม 2558) 
และรอบ 12 เดือน 
(เมษายน 2558 - 
กันยายน 2558) ตาม
รูปแบบที่ สนพ. ก าหนด 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2558 และภาพถ่ายแสดงการติดประกาศหรือ
ส าเนาหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในส่วนราชการ
รับทราบและปฏิบัติ 

2) เอกสารการประชุมของคณะท างานลดการใช้พลังงานของ
ส่วนราชการเก่ียวกับการติดตามการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ  2558 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558) และรอบ 12 
เดือน (เมษายน 2558 - กันยายน 2558) และหลักฐาน
แสดงการรับทราบของหัวหน้าส่วนราชการ 

 ข้อมูลที่ส่วนราชการรายงานการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ  2558  รอบ 
6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามข้อ 3) ให้ ส านักงาน ก.พ.ร. 
ทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยบันทึกผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว้ 
ซึ่งหลักฐานอ้างอิงจะเป็นเลขที่หรือล าดับครั งของ
เอกสารรายงานการประชุมของคณะท างานลดการใช้
พลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามล าดับ  
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 1 = 0.5000 คะแนน 
   

การติดตามและรายงานผลการด้าเนินการตาม
มาตรการประหยัดไฟฟ้า 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน 

ก.  ไม่รายงานผลการติดตามการำเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานขงคณะท างาน
ลดการใช้พลังงาน 

0.0000 
คะแนน 

0.0000
คะแนน 

ข.  รายงานผลการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะท างานลด
การใช้พลังงาน 

0.2500 
คะแนน 

0.2500 
คะแนน 

 

 

2 

ขั นตอนที่ 2 : 

2.1 มีการรายงานข้อมูล
พื นฐานส าหรับการ
ประเมินปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 
และค่าดัชนีการใช้
ไฟฟ้าประจ าปี
งบประมาณ 2558 
ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ สนพ. 
ก าหนดได้แล้วเสร็จ 
และครบถ้วน 12 
เดือน นับตั งแต่เดือน
ตุลาคม 2557 ถึง
เดือนกันยายน 2558 

 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) หลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อ
การใช้พลังงานของส่วนราชการ เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ นใน
แต่ละเดือน ตั งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 
2558 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) 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 2558 โดยบันทึกผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว้ 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

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

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

 ให้ส่วนราชการปฏิบัติและศึกษาตาม “คู่มือการจัดท าข้อมูล
และรายงานผลตามตัวชี วัด xx” ที ่สนพ. จัดท าขึ น ตาม
เอกสารแนบท้ายเป็นภาคผนวก xx หรือ download ได้ที่ 
www.e-report.energy.go.th/eui 2558/handbook/ 

 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.1 = 0.2500 คะแนน 
  

 

ความครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรตา่งๆ  
ที่มีผลต่อปริมาณการใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการ 

ตั งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 
2558  

ใน www.e-report.energy.go.th  
ณ 30 พฤศจิกายน 2558 

ด้านไฟฟ้า 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 
คะแนน 

ข. ครบทั ง  12 เดือน 0.2500 
คะแนน 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

 2.2 มีการรายงานข้อมูล
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่
ใช้จริง (kWh; 
กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
ประจ าปีงบประมาณ 
2558 ครบถ้วน 12 
เดือน นับตั งแต่เดือน
ตุลาคม 2557 ถึง
เดือนกันยายน 2558 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ใบแจ้งหนี การใช้ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บแต่ละเดือน  
หรือหลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
(kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ที่ใช้จริงในกิจการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ นในแต่
ละเดือน ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 
2558 รวม 12 เดือน 

2) ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ทีใ่ช้จริง
ในกิจการของส่วนราชการ ตามข้อ 1) ที่ส่วนราชการ
รายงานให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2558 โดยบันทึกผ่าน www.e-
report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว้  

 

  

 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.2 = 0.2500 คะแนน 
   

ความครบถ้วนของข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
ตั งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 

2558  
ใน www.e-report.energy.go.th  

ณ 30 พฤจิกายน 2558 

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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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
  

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

 ขั นตอนที่ 3 - 5 : ประเมินผลจากแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ 

3 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปี
งบประมาณ 2558 ตาม
สูตรการค 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 2558 

2) สูตรการค านวณดัชนีชี วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า 
(Energy Utilization Index, EUI) เท่ากับ 

 

EUI =  (90% ของ SEU*) – AEU* 
AEU 

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

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

4 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปี
งบประมาณ 2558 ตาม
สูตรการค านวณท่ี สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่ในช่วง  

-0.091 ถึง -0.199 

5 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปี
งบประมาณ 2558 ตาม
สูตรการค านวณท่ี สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่ในช่วง  

0.000 ถึง -0.090 เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 3-4-5 = 1.5000 
คะแนน 

  
 

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

0.3333 
0.0001-
0.5000  
คะแนน 

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

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

 รวม 3 ช่ง มีคะแนนเต็มทั งสิ น 1.5000 
คะแนน 
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หมายเหตุ:  
- การประเมินคะแนนในขั นตอนท่ี 3, 4 และ 5  หาก EUI ด้านการใช้

ไฟฟ้า อยู่ระหว่างค่าขอบเขต ให้ใช้วิธีเทียบบัญญัตไิตรยางศ ์
- กรณีที่ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0 ส่วนราชการ

จะไดค้ะแนนระดับท่ี 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
ประเมิน มารวมกันเพ่ือหาผลรวมทั งหมด แล้วหาค่าคะแนน
เฉลี่ยตามสูตรการค านวณดังต่อไปนี  
*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานของส่วนราชการทั 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. ด้านน ้ามันเชื อเพลิง 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั นตอนที่ 1 : 

มีการติดตามและรายงาน
ผลการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน
ด้านน  ามันเชื อเพลิงของ
ปีงบประมาณ  2558 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 
2557 - มีนาคม 2558) 
และรอบ 12 เดือน 
(เมษายน 2558 - 
กันยายน 2558) ตาม
รูปแบบที่ สนพ. ก าหนด 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

ข้อมูลที่ส่วนราชการรายงานการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ  2558  รอบ 
6 เดือน และรอบ 12 เดือน ให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดย
เป็นข้อมูลเดียวกันกับที่ส่วนราชการบันทึกการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ด้านไฟฟ้า 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 1 = 0.5000 
คะแนน 

การติดตามและรายงานผลการด้าเนินการตาม
มาตรการประหยัดน ้ามัน 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน 

ก.  ไม่รายงานผลการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงนของคณะท างาน
ลดการใช้พลงงาน 

0.0000 
คะแนน 

0.0000
คะแนน 

ข.  รายงานผลการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะท างานลด
การใช้พลังงาน 

0.2500 
คะแนน 

0.2500 
คะแนน 

 
 

2 

ขั นตอนที่ 2 : 

2.1 มีการรายงานข้อมูล
พื นฐานส าหรับการ
ประเมินปริมาณการ
ใช้น  ามันเชื อเพลิง
มาตรฐาน และค่าดัชนี
การใช้น  ามันเชื อเพลิง
ประจ าปีงบประมาณ 
2558 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ สนพ. ก าหนดได้
แล้วเสร็จ และ
ครบถ้วน 12 เดือน 
นับตั งแต่เดือนตุลาคม 
2557 ถึงเดือน
กันยายน 2558 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) หลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อ
การใช้พลังงานของส่วนราชการ เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ นใน
แต่ละเดือน ตั งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 
2558 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 

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 
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ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 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 
ความครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรตา่งๆ  

ที่มีผลต่อปริมาณการใช้น  ามันของส่วนราชการ 
ตั งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 

2558  
ใน www.e-report.energy.go.th  

ณ 30 พฤศจิกายน 2558 

ด้านน  ามัน 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 
คะแนน 

ข. ครบทั ง  12 เดือน 0.2500 
คะแนน 

 

 2.2 มีการรายงานข้อมูล
ปริมาณการใช้น  ามัน
เชื อเพลิงที่ใช้จริง 
(ลิตร) ประจ าปี
งบประมาณ 2558 
ครบถ้วน 12 เดือน 
นับตั งแต่เดือนตุลาคม 
2557 ถึงเดือน
กันยายน 2558 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ใบเสร็จค่าน  ามันเชื อเพลิงที่ส่วนราชการได้ซื อ และใบสั่งจ่าย
น  ามันเชื อเพลิงให้กับยานพาหนะของส่วนราชการทุกคันใน
แตล่ะเดือน หรือหลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลปริมาณการ
ใช้น  ามันเชื อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้จริงในยานพาหนะของส่วน
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 เป็นข้อมูลที่เกิดขึ น
จริงในแต่ละเดือน ตั งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 
2558 รวม 12 เดือน 

2) ข้อมูลข้อมูลปริมาณการใช้น  ามันเชื อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้จริงใน
ยานพาหนะของส่วนราชการ ตามข้อ 1) ที่ส่วนราชการ
รายงานให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายใน 30 
พฤศจิกายน 2558 โดยบันทึกผ่าน www.e-
report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว้  

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

 
เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.2 = 0.2500 คะแนน 

ความครบถ้วนของข้อมูลปริมาณการใช้น  ามัน 
ตั งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 

2558  
ใน www.e-report.energy.go.th  

ณ 30 พฤศจิกยน 2558 

ด้านน  ามัน 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 
คะแนน 

ข. ครบทั ง  12 เดือน 0.2500 
คะแนน 

 ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ใน
ระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับ
คะแนนที่ 3, 4 และ 5   
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

 ขั นตอนที่ 3 - 5 : ประเมินผลจากแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ 

3 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้น  ามันเชื อเพลิง 
ประจ าปีงบประมาณ 
2558 ตามสตูรการค านวณ
ที่ สนพ. ก าหนด โดยอยู่
ในช่วง  

-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 2558 

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 
2558 ตามสตูรการค านวณ
ที่ สนพ. ก าหนด โดยอยู่
ในช่วง  

-0.091 ถึง -0.199 

5 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้น  ามันเชื อเพลิง 
ประจ าปีงบประมาณ 
2558 ตามสตูรการค านวณ
ที่ สนพ. ก าหนด โดยอยู่
ในช่วง  

0.000 ถึง -0.090 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 3-4-5 = 1.5000 
คะแนน 

  
 

การให้คะแนนแบ่งออกเ ็น 3 ขั นตอน ด้านน ้ามัน 
ขั นที่ 3  EUI อยู่ในช่วง -0.2000 ถึง -

0.3333 
0.0001-
0.5000  
คะแนน 

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

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

 รวม  ช่วง มีคะแนนเต็มทั งสิ น 1.5000 
คะแนน 

  

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

น  ามันเชื อเพลิง อยู่ระหว่างค่าขอบเขต ให้ใช้วิธีเทียบบัญญัตไิตรยางศ์ 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
- กรณีที่ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น  ามันเชื อเพลิง มากกว่า 0 ส่วน

ราชการจะไดค้ะแนนระดบัที่ 3, 4 และ 5 รวมกนั 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
ประเมิน มารวมกันเพ่ือหาผลรวมทั งหมด แล้วหาค่าคะแนน
เฉลี่ยตามสูตรการค านวณดังต่อไปนี  
*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานของส่วนราชการทั 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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การค้านวณคะแนนจากผลการด้าเนินงาน :   
 

 
ข้อมูลพื นฐานประกอบตัวชี วัด 

 
 น ้าหนัก 

 
 ผลการ

ด้าเนินงาน 

 
ค่าคะแนนที่

ได้ 

 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน ้าหนัก 

4.ระดับความส าเร็จของการประหยัด
พลังงาน 

      5          n/a        1         0.0025          

 

 
ค้าชี แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ด้าเนินการ 

 
ไม่มี 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด้าเนินงาน 
 
ไม่มี 

อุปสรรคต่อการด้าเนินงาน 
 
ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 
 
ไม่มี 

หลักฐานอ้างอิง  
      ค าสั่งคณะท างานลดใช้พลังงาน สศอ.  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                           รอบ 6 เดือน 

ตัวชี วัดที่ 5  การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี วัด : นายศิริรุจ  จุลกะรัตน์ 
รองผู้อ้านวยการส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เบอร์ติดต่อ:         02 202 4253-4 
 

ผู้รับผิดชอบ : นายอนันต์  อัศวโสภณกุล 
ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4292 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
นางสาววิชช์สินี  รอดอยู่ 
   เบอร์ติดต่อ : 02-202 4395 
นายธิปไตย  นาคหิรัญไพศาล 
เบอร์ติดต่อ : 02-202 3916 

 
 

ค้าอธิบาย :  
 เป็นการบูรณาการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการเพ่ือเป็นการลด

ต้นทุนและลดความซ  าซ้อนในการใช้งบประมาณด้านเครือข่ายในภาครัฐ รวมทั งสร้างความร่วมมือระหว่างส่วน
ราชการต่างๆ ในการพัฒนาหรือน าระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานให้บริการผ่านเครือข่ายสารสนเทศ
ภาครัฐในการเชื่อมโยงรับ-ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

 เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐมุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปรับปรุงงานบริการและการท างาน มีการปรับปรุงกระบวนงานหลักให้มีประสิทธิภาพ มีการ  
บูรณาการกระบวนงานภายในกระทรวงให้มีการบริการ ณ จุดเดียว โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์  และสอดคล้อง
กับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล  โดยแนวทางการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ มีทั งหมด  7 
ประเด็น ดังต่อไปนี   

1. บทบาทของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงในการพัฒนา    น  าหนักร้อยละ 1 
    Online e-Government Service เพ่ือให้บริการภาครัฐและประชาชน 

              ได้อย่างมีประสิทธิภาพ          
2.  การจัดท าข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม       น  าหนักร้อยละ 0.5 
     (Department Operation Center: DOC) 
3.  การวางแผนใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล      น  าหนักร้อยละ 1 
    ตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
     (Thailand e-Government Interoperability Framework : Th e-GIF) 
4. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ    น  าหนักร้อยละ 0.5 
    ภาครัฐให้มีความมั่นคงปลอดภัย (Secure Intranet) 

 5. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและระบบ    น  าหนักร้อยละ 0.5 
แม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ 

6. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์    น  าหนักร้อยละ 0.5 
7. ระดับความส าเร็จในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)      น  าหนักร้อยละ 1 

     ให้ประชาชนและภาคธุรกิจ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
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แนวทางการประเมินผล : 

ประเด็นการตรวจ
ประเมิน 

น ้าหนัก แนวทางการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน 

1.บทบาทของผู้บริหาร
เทคโนโลยสีารสนเทศ
ระดับสูง ในการพัฒนา 
Online  Government 
Service ที่สามารถ
ให้บริการภาครัฐหรือ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1 ค้าจ้ากัดความ : 
Online Government Service หมายถึง บริการภาครัฐในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ มุ่งเน้นประชาชนเป็นจุดศูนย์กลาง (Citizen Centric) โดย 
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ผ่านช่องทางเหมาะสมและหลากหลาย และ
มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่ออ านวยความสะดวก ลดความ
ซ  าซ้อน หรือยกระดับการให้บริการ 
 

แนวทางการประเมิน : 
1. มีการแต่งตั ง CIO และ CIO ต้องมีบทบาทอย่างน้อย 1 บทบาท ดงันี  
   1.1 CIO เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้องอย่างน้อย 1 หลักสูตร 
   1.2 มีการจัดท าแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของ

หน่วยงานที่สอดคล้องกับ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ฉบบัที่ 3) ของประเทศไทย  พ.ศ. 2557 – 2561  
หมายเหตุ สามารถดู (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2561 ได้ที่ www.mict.go.th ที่ 
Banner  

 

    1.3 มีการเปิดเผยข้อมูลผลการด าเนินงานของหน่วยงานผา่นทางเวบ็ไซต์  
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ประเด็นการตรวจ

ประเมิน 
น ้าหนัก แนวทางการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน 

     2. CIO มีบทบาทในการพฒันาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์                  
(e- Government Service) ของหน่วยงาน ตามดชันีการให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ (Maturity Level) อย่างน้อย 1 บริการ 
 

ระดับของการประเมินดัชนีการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (Maturity Level) 
: 
ระดับที่ 1 Emerging Information Services  
การให้ข้อมูลแก่ประชาชนของภาครัฐในรูปแบบออนไลน์รูปแบบเว็บเพ็จหรือ
เว็บไซต์ของภาครัฐที่มีการเชื่อมโยงกับทางกระทรวง ทบวง กรม หรือ
หน่วยงานต่างๆเช่นทางด้านการศึกษาสุขภาพสวัสดิการสังคมแรงงานและ
ทางด้านการลงทุน เป็นต้น การเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระดับภูมิภาคหรือในระดับ
ท้องถิ่นโดยมีการให้ข้อมูลด้านนโยบายกฎระเบียบกฎหมายข้อมูลต่างๆ 
เกี่ยวกับบริการของภาครัฐประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันต่างๆ 
ของรัฐบาลและสามารถดูข้อมูลเก่าได้ 
 

ระดับที่ 2 Enhance Information Services  
การเพิ่มประสิทธิภาพการให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของภาครัฐโดยจะเป็นการ
สื่อสารแบบทางเดียว หรือสองทางแบบง่ายๆ ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน 
เช่น มีแบบฟอร์มส าคัญให้ดาวน์โหลดส าหรับบริการและแอพพลิเคชันของ
ภาครัฐมีข้อมูลที่เป็นรูปแบบของเสียงหรือวีดีโอและมีหลากหลายภาษาให้เลือก 
เป็นต้น แม้ว่าจะมีความซับซ้อนมากขึ นแต่การปฏิสัมพันธ์จะยังคงเป็นแบบ
ทิศทางเดียว นั่นก็คือภาครัฐจะยังคงเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักแก่ประชาชน 
 
ระดับที่ 3 Transaction Information Services  
การที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ของภาครัฐโดยเป็นการสื่อสารแบบ
สองทางกับประชาชนรวมถึงการให้ข้อมูลและการรับข้อมูลจากประชาชน
เกี่ยวกับนโยบายกฎระเบียบต่างๆ ของภาครัฐแบบฟอร์มบางฟอร์มสามารถ
ด าเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ผ่านทางเว็บไซต์การท าธุรกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การเงิน เช่น e-Voting การดาวน์โหลดและอัพโหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียน
เสียภาษี เป็นต้น นอกจากนี  ควรมีความพร้อมทางด้านการท าธุรกรรมทางด้าน
การเงินด้วย 
ระดับที่ 4 Connected Information Services  
เว็บไซต์จะเป็นลักษณะของ Web 2.0 เต็มรูปแบบไม่มีปัญหาในการให้บริการ
ข้ามหน่วยงานข้ามกระทรวงรัฐบาลมีการกระจายอ านาจหน้าที่ไปสู่ประชาชน
โดยลักษณะการให้บริการของภาครัฐจะเน้นไปที่การบริการในช่วงวัยต่างๆ 
ของประชากรโดยมีการแบ่งกลุ่มบริการตามกลุ่มลักษณะของประชากรได้ภาครัฐ
สามารถสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ ได้ 
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ประเด็นการตรวจ
ประเมิน 

น ้าหนัก แนวทางการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน 

  
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1 ด าเนินการได้ตามข้อ 1 1 
2 ด าเนินการได้ตามข้อ 1 และสามารถพัฒนา

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ตามดัชนีการ
ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ในระดับที่ 1 
 

2 

3 ด าเนินการได้ตามข้อ 1 และสามารถพัฒนา
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ตามดัชนีการ
ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ในระดับที่ 1 และ 2 
 

3 

4 ด าเนินการได้ตามข้อ 1 และสามารถพัฒนา
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ตามดัชนีการ
ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ในระดับที่ 1 ,2 และ 3 
 

4 

5 ด าเนินการได้ตามข้อ 1 และสามารถพัฒนา
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ตามดัชนีการให้ 
บริการอิเล็กทรอนิกส์ในระดับที ่1 ,2, 3 และ 
4 
 

5 

2. การจัดท าข้อมูลของ
ศูนย์ปฏิบัติการระดับ
กรม (Department 
Operation Center : 
DOC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.5 
 

1. มีการทบทวนข้อมูลให้มีความถูกต้องควบถ้วนตามภารกิจของหน่วยงาน 
2. มีแผนหรือมีการทบทวนแผนในการบูรณาการระบบศนูย์ปฏบิัติการระดับ

กรม (DOC) หรือระบบฐานข้อมูลที่สนบัสนุนภารกิจหลักของหน่วยงานที่เชื่อม
กับศูนย์ปฏบิัติการระดับกระทรวง (MOC)  

3. มีปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย (Update) 
4. มีการส ารองข้อมูล (Back up) 
5. กรณีระบบล่มสามารถแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 24 ชั่วโมง (Recovery) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1 ด าเนินการได้ตามข้อ 1 1 
2 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 2 
3 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 3 
4 ด าเนินการได้ตามข้อ 4 4 
5 ด าเนินการได้ตามข้อ 5 5 
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3. การวางแผนใช้
มาตรฐานการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล 
ตามกรอบแนวทางการ
เชื่อมโยงรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
(Thailand e-
Government 
Interoperability 
Framework : Th e-
GIF) 

1 1. มีการสร้างความเข้าใจภายในหน่วยงานเก่ียวกับแนวทางและประโยชน์
ของการใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการพฒันาระบบสารสนเทศ 

2. มีการวางแผนการใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการพฒันาระบบ
สารสนเทศ  

3. มีการใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นกรอบในการพฒันาระบบ
สารสนเทศ อย่างน้อย 1 ระบบ 

   
 เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 ด าเนินการได้ตามข้อ 1 1 
2 - - 
3 ด าเนินการได้ตามข้อ 2 3 
4 - - 
5 ด าเนินการได้ตามข้อ 3 5 

4. ระดับความส าเร็จ
ในการพัฒนาปรับปรุง
ระบบเครือข่าย
สารสนเทศภาครัฐให้มี
ความมั่นคงปลอดภัย 
(Secure Intranet) 
ประกอบด้วย  

 ระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ
ภาครัฐมีความต่อเนื่อง
ในการให้บริการ 
(Network SLA) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 99.5 

 มีแผนบูรณา
การระบบเครือข่าย
สารสนเทศภาครัฐ
ภายในกระทรวง หรือ
ร่วมกับหน่วยงานต้น
สังกัด หรือหน่วยงาน
ภาครัฐอื่นๆ  โดยเนน้
การใช้ทรัพยากร
เครือข่ายร่วมกัน 

0.5 ค้าจ้ากัดความ : 
เครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศภาครัฐ หมายถึง เครือข่ายสื่อสารข้อมูล
สารสนเทศที่หน่วยงานใช้ตดิต่อและรับส่งข้อมูลส าหรับการปฏบิัติงานของ
ภาครัฐ 

ความต่อเนื่องในการให้บริการ หมายถึง การเกิด Fault จ านวนน้อยสุดใน
เครือข่ายสารสนเทศของผู้ให้บริการ (Provider) ซึ่งท าให้เกิดผลเสียหาย
ต่อเนื่องไปยังบริการ 

แผนบูรณาการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศภาครัฐ หมายถึง แผนที่
หน่วยงานมีการตกลงและบริหารจัดการระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
ร่วมกันภายในกระทรวง หรือร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานภาครัฐ
อื่นๆครอบคลุมทั งการจัดสรรทรัพยากร การจัดหางบประมาณด าเนินการการ
จัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ
ภาครัฐ 
ทรัพยากรเครือข่าย หมายถึง การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ครุภัณฑ์สารสนเทศ 
บุคลากรและงบประมาณเพื่อใชง้านสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศ    

มาตรการรักษาความปลอดภัย หมายถึง การก าหนดแผนวิธีการ กลไก แนว
ปฏิบัติหรือแนวทางในการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสาร
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายที่จะเกิดจากการบุกรุก 
โจมตีข้อบกพร่องจากการใช้งานเครือข่าย หรือเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
อื่นๆ  
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ประเด็นการตรวจ
ประเมิน 

น ้าหนัก แนวทางการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน 

 มีมาตรการ
รักษาความ 

ปลอดภัยและระบบ
ป้องกันการ 

โจมตีของเครือข่าย
ภาครัฐที่ใช้งาน 

อยู ่

 ระบบป้องกันการโจมตีของเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศภาครัฐ หมายถึง 
ระบบทีป่ระกอบด้วยอุปกรณ์ กลไก หรือซอฟต์แวร์ส าหรับการตรวจจับและ
ป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและ
อุปกรณ์จัดการการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย 
 
 

  ขอบเขตของตัวชี วัด : 
1. ความต่อเนื่องในการให้บริการ (Network SLA) ส าหรับระบบเครือข่าย

สื่อสารข้อมูลสารสนเทศภาครัฐ ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.5 
2. แผนบูรณาการระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐก าหนดให้เป็นความ

ร่วมมือภายในกระทรวง หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 
3. มาตรการรักษาความปลอดภัยก าหนดให้มีระบบป้องกันการโจมตีส าหรับ

เครือข่ายภาครัฐ 

สูตรการค้านวณ : 
ร้อยละของความต่อเนื่องในการให้บริการ = 
              100 – (100 x จ านวนนาททีี่เกิด fault ในเดือนนั น) 
                    (จ านวนวนัในเดือนนั น  x 24 ชั่วโมง x 60 นาที) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1 ไม่มีการด าเนนิการ  1 
2 ด าเนินการอย่างน้อย 1ข้อ แต่ข้อมูล

ไม่ครบถ้วน 
 

2 

3 ด าเนินการได้ส าเร็จอย่างน้อย 1 ข้อ 
และมีข้อมูลประกอบครบถ้วน   
 

3 

4 ด าเนินการได้ส าเร็จอย่างน้อย 2 ข้อ 
และมีข้อมูลประกอบครบถ้วน   
 

4 

5 ด าเนินการได้ส าเร็จครบถ้วนทั ง 3 ข้อ 
และมีข้อมูลประกอบครบถ้วน   
 

5 
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ประเด็นการตรวจ
ประเมิน 

น ้าหนัก แนวทางการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน 

5. ระดับความส าเร็จใน
การพัฒนาศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศและระบบ
แม่ข่ายจัดเก็บข้อมูล
ภาครัฐ 
ประกอบด้วย 

 ศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศและระบบแม่
ข่ายจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ
มีความต่อเนื่องในการ
ให้บริการ (SLA)  ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 99.5 

 มีแผนการบูร
ณาการศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศและระบบแม่
ข่ายจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ
ภายในกระทรวง หรือ
ร่วมกับหน่วยงานต้น
สังกัด หรือหน่วยงาน
ภาครัฐอื่นๆ  

 มีการจัดท า
แผนการส ารองข้อมูล
พร้อมกู้คืนข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.5 ค้าจ้ากัดความ : 
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ หมายถึง แหล่งสะสมและเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับการ
พิจารณาความส าคัญต่อการน าไปใช้เพื่อเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้ใช้ โดยมี
ระบบการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล 
ระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ (Server) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ตัวหลัก
ที่ท าหนา้ที่ควบคุมคอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ ในเฉพาะดา้น เปน็ทั งที่เก็บโปรแกรม
และข้อมูลพื นฐานที่คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะเรียกใช้ได้ 
ความต่อเนื่องในการให้บริการ หมายถึง การเกิด Fault จ านวนน้อยสุดในศนูย์
ข้อมูลสารสนเทศและ/หรือระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูล ซึ่งท าให้เกิดผลเสียหาย
ต่อเนื่องไปยังบริการ 
แผนการบูรณาการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและ/หรือระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูล
ภาครัฐ หมายถึง แผนที่หน่วยงานมีการตกลงและบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศและหรือระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลภาครัฐร่วมกันภายในกระทรวง 
หรือร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ครอบคลุมทั งการ
จัดสรรทรัพยากร การจัดหางบประมาณด าเนินการ การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ 
เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั งการใช้บริการคลาวดจ์ากหน่วยงานภาครัฐ 
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 แผนการส ารองข้อมูลพร้อมกู้คืนข้อมูล (Restore) หมายถึงแผน/กระบวนการ
ในการน าข้อมูลทีไ่ด้จากการเก็บส ารองข้อมูลมาใช้ เพื่อท าให้ข้อมูลกลับคืนมา
จากการสูญหาย ซึ่งรปูแบบของการส ารองข้อมูลสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 รูปแบบ
หลักๆ ดังนี  

1. Full Backup คือกระบวนการในการส ารองข้อมูลทั งหมด ไมว่่าจะ
เคยมีการท าการส ารองมาก่อนหรือไม่  

2. Incremental Backup คือการส ารองข้อมูลเฉพาะส่วนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในแตล่ะวนั โดยจะต้องท าการส ารองข้อมูลแบบ Full Backup 
ก่อน  

3. Differential Backup คือการส ารองข้อมูลเฉพาะส่วนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงภายหลังการการท า Full Backup 
ขอบเขตของตัวชี วัด : 
1. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศหรือระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลภาครัฐก าหนดให้มี
ความต่อเนื่องในการให้บริการ (SLA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.5 
2. แผนการบูรณาการศนูย์ข้อมูลสารสนเทศและหรือระบบแม่ข่ายจัดเก็บ
ข้อมูลภาครัฐก าหนดให้ด าเนินการภายในกระทรวง หรือร่วมกับหน่วยงานต้น
สังกัด หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 
3. มีการจัดท าแผนการส ารองขอ้มูลพร้อมกู้คืนข้อมูลครอบคลุมเฉพาะส่วนที่
ได้รับการพิจารณาแล้ววา่มีความส าคัญต่อการน าไปใช้ เพื่อเผยแพร่และบริการ
แก่ผู้ใช้ โดยมีระบบการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล 
 
สูตรการค้านวณ : 

ร้อยละของความต่อเนื่องในการให้บริการ = 
               100 – (100 x จ านวนนาทีที่เกิด fault ในเดือนนั น) 
                    (จ านวนวนัในเดือนนั น  x 24 ชั่วโมง x 60 นาที) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1 ไม่มีการด าเนนิการ 1 
2 ด าเนินการอย่างน้อย 1 ข้อ แต่ข้อมูล

ไม่ครบถ้วน    
 

2 

3 ด าเนินการได้ส าเร็จอย่างน้อย 1 ข้อ 
และมีข้อมูลประกอบครบถ้วน    

3 

4 ด าเนินการได้ส าเร็จอย่างน้อย 2 ข้อ
และมีข้อมูลประกอบครบถ้วน    

4 

5 ด าเนินการได้ส าเร็จครบถ้วนทั ง 3 ข้อ 
และมีข้อมูลประกอบครบถ้วน   
 

5 
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6. ระดับความส าเร็จใน
การพัฒนาปรับปรุง
ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 
ประกอบด้วย 
 หน่วยงานมี

นโยบายใช้ระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐเป็นช่องทางใน
การติดต่อ สื่อสาร
ข้อมูล เพื่อสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยของ
ข่าวสารภาครัฐ และลด
การใช้กระดาษภายใน
องค์กร โดยอ้างอิงจาก
มติ ครม. ที่ก าหนด ให้
หน่วยงานใช้อีเมล์ของ
ภาครัฐ 
 หน่วยงานมี

บัญชีการใชง้านระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ของบุคลากรทั งหมด 
และมีระบบส ารอง
ข้อมูลของระบบจดหมา
อิเล็กทรอนิกส์   
 มีมาตรการรักษา
ความปลอดภัยและเฝ้า
ระวังในการตรวจจับ 
Virus และจดหมายขยะ 

0.5 ค้าจ้ากัดความ :  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ หมายถึง การส่งข้อความหรือข่าวสารเพื่อการ
ปฏิบัติงานในภาครัฐจากบุคคลหนึ่งไปยงัอีกบุคคลหนึ่ง ผา่นทางคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่าย ซึ่งอยู่ในรูปแบบของสัญญาณข้อมูลที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ 
เข้ามาสู่ Mailbox ที่ถูกจัดเก็บใน Server ของผู้รับปลายทาง โดยเป็นระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานด าเนินการเอง หรือใช้งานผา่นระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพือ่การสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai) 
นโยบายการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ หมายถึง การก าหนดแผนวธิีการ 
กลไก แนวปฏบิัติหรือแนวทางในการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของ
หน่วยงาน เพื่อประโยชน์ดา้นความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารภาครัฐ โดย
สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 ทีก่ าหนดให้
ข้าราชการและพนักงานของรัฐยุติการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฟรีของเอกชน 
โดยเฉพาะของต่างประเทศ 
บัญชีการใช้งาน หมายถึง การก าหนดรายชื่อผู้ใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ภาครฐัเป็น e-Mail Address และก าหนดรหัสผ่านส าหรับการเข้าใช้บริการ 
ระบบส ารองข้อมูล หมายถึง ระบบทีป่ระกอบด้วยอุปกรณ์ กลไก หรือ
ซอฟท์แวร์ที่สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บส ารองข้อมูลมาใชท้ าให้ข้อมูล
กลับคืนมาจากความเสียหาย ซึง่รูปแบบของการส ารองข้อมูลสามารถแบ่งได้
เป็น 3 รูปแบบหลัก ๆ ดังนี  

1. Full Backup คือกระบวนการในการส ารองข้อมูลทั งหมด ไมว่่าจะเคยมี
การท าการส ารองมาก่อนหรือไม่  
2.   Incremental Backup คือการส ารองข้อมูลเฉพาะส่วนทีม่ีการ
เปลี่ยนแปลงในแตล่ะวนัโดยจะต้องท าการส ารองข้อมูลแบบ Full Backup 
ก่อน  

3. Differential Backup คือการส ารองข้อมูลเฉพาะส่วนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงภายหลังการการท า Full Backup 

มาตรการรักษาความปลอดภัย หมายถึง การก าหนดแผนวิธีการ กลไก แนว
ปฏิบัติหรือแนวทางในการรักษาความปลอดภัยของระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายที่จะเกิดจากการบุกรุก 
โจมตี ข้อบกพร่องจากการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือเหตุที่
ก่อให้เกิดความเสียหายอื่นๆ 
 
ขอบเขตของตัวชี วัด : 
1. ประกาศนโยบายการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงาน
ก าหนดให้ใช้ส าหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐที่มีความจ าเป็นตาม
ลักษณะงาน 
2. การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานและจัดท าระบบส ารองข้อมูลของจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐที่ก าหนดให้มีส าหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐที่มี
ความจ าเปน็ตามลักษณะงาน 
3. มาตรการรักษาความปลอดภัย ก าหนดให้ครอบคลุมการเฝ้าระวังในการ
ตรวจจับ Virus และจดหมายขยะ เป็นอย่างน้อย 
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เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1 ไม่มีการด าเนนิการ 

 
1 

2 ด าเนินการอย่างน้อย 1 ข้อ แต่ข้อมูล
ไม่ครบถ้วน 
 

2 

3 ด าเนินการได้ส าเร็จอย่างน้อย 1 ข้อ 
และมีข้อมูลประกอบครบถ้วน   
 

3 

4 ด าเนินการได้ส าเร็จอย่างน้อย 2 ข้อ 
และมีข้อมูลประกอบครบถ้วน   
 

4 

5 ด าเนินการได้ส าเร็จครบถ้วนทั ง 3 ข้อ 
และมีข้อมูลประกอบครบถ้วน   
 

5 

7. ระดับความส าเร็จใน
การเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ (Open Data) 
ให้ประชาชนและภาค
ธุรกิจ สามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

 

1 ค้าจ้ากัดความ : 
ข้อมูลภาครัฐ (Open Data) หมายถึง ข้อมูลของภาครัฐที่สามารถน ามาใช้ได้
โดยอิสระ  สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้และแจกจ่ายได้      โดยใครก็ตาม แต่
ต้องระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของงานและต้องใช้สัญญา หรือเงื่อนไขเดียวกันกับ
ที่มาหรือตามเจ้าของงานก าหนด 
 

ชุดข้อมูล หมายถึง การรวบรวมข้อมูลมาจัดรวมเป็นชุด ให้แสดงถึงความ
ถูกต้องตามลักษณะโครงสร้างข้อมูล และพอเพียงที่จะมีการน าไปใช้
ประมวลผลต่อได้  
 

โครงสร้างข้อมูล หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่อยู่ในโครงสร้างนั นๆ 
รวมทั งกระบวนการในการจัดการข้อมูลในโครงสร้าง  
 

(ที่มา  http://www.ega.or.th/Files/20141113022555.pdf วันที่
สืบค้น 19 ธันวาคม 2558) 
 
แนวทางการประเมิน : 
1. ส่วนราชการมีการจัดตั งคณะกรรมการ หรือคณะท างาน หรือผู้รับผิดชอบ
ในการด าเนินการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 
2. มีการคัดเลือกชุดข้อมูลที่ต้องการเปิดเผย 
3. มีกระบวนการปรับปรุงและจัดรูปแบบข้อมูลภาครัฐให้พร้อมที่จะเปิดเผยได้ 
4. มีการเปิดเผยข้อมูลได้อย่างน้อย 1 ชุดข้อมูล 
5. มีการเปิดเผยข้อมูลได้อย่างน้อย 2 ชุดข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ega.or.th/Files/20141113022555.pdf%20วันที่สืบค้น%2019%20ธันวาคม
http://www.ega.or.th/Files/20141113022555.pdf%20วันที่สืบค้น%2019%20ธันวาคม
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 เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 ด าเนินการได้ตามข้อ 1 1 
2 ด าเนินการได้ตามข้อ 1 และ 2 2 
3 ด าเนินการได้ตามข้อ 1, 2 และ 3 3 
4 ด าเนินการได้ตามข้อ 1, 2, 3 และ 4 4 
5 ด าเนินการได้ตามข้อ 1, 2, 3, 4 และ 

5 
5 
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ข้อมูลผลการด้าเนินงาน :  
๑. บทบาทของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงในการพัฒนา Online e-Government Service เพ่ือให้บริการ
ภาครัฐและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  

ประเด็นการตรวจประเมิน แนวทางการประเมิน ความก้าวหน้ารอบ ๓ เดือน 
๑. มีการแต่งตั ง CIO และ CIO ตอ้งมี
บทบาทอย่างน้อย ๑ บทบาท ดังนี  

 ค าสั่งแต่งตั ง หรือ มอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (Chief Information Officer : 
CIO) ของหน่วยงาน 

 ๑.๑ CIO เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๑ หลักสตูร 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 ๑.๒ มีการจดัท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหนว่ยงาน
ที่สอดคล้องกับ (ร่าง) แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ฉบับท่ี 3) ของประเทศไทย  พ.ศ. 
2557 – 2561 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 ๑.๓ มีการเปดิเผยข้อมูลผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานผ่านทาง
เว็บไซต ์

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๒. CIO มีบทบาทในการพัฒนาระบบ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Government Service) ของ
หน่วยงาน ตามดัชนีการให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ (Maturity Level) 
อย่างน้อย ๑ บริการ 

  

 ระดับที่ 1 Emerging Information 
Services 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 ระดับที่ 2 Enhance Information 
Services 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 ระดับที่ 3 Transaction Information 
Services 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 ระดับที่ 4 Connected Information 
Services 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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๒. การจัดท้าข้อมลูของศูนย์ปฏิบติัการระดับกรม (Department Operation Center: DOC) 
 

ประเด็นการตรวจประเมิน แนวทางการประเมิน ความก้าวหน้ารอบ ๓ เดือน 
๒. การจดัท าข้อมูลของศูนย์ปฏบิตัิการ
ระดับกรม (Department Operation 
Center : DOC) 

  

 ๑. มีการทบทวนข้อมลูให้มีความถกูต้อง
ควบถ้วนตามภารกิจของหน่วยงาน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 ๒. มีแผนหรือมีการทบทวนแผนใน
การบูรณาการระบบศูนย์ปฏิบตัิการ
ระดับกรม (DOC) หรือระบบฐานข้อมูลที่
สนับสนุนภารกิจหลักของหน่วยงานท่ี
เชื่อมกับศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง 
(MOC)  

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 ๓. มีปรับปรุงฐานข้อมูลใหม้ีความ
ทันสมัย (Update) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 ๔. มีการส ารองข้อมลู (Back up) อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 ๕. กรณีระบบล่มสามารถแก้ไขใหใ้ช้งาน

ได้ภายใน 24 ช่ัวโมง (Recovery) 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๓. การวางแผนใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมลู ตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรฐับาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
(Thailand e-Government Interoperability Framework : Th e-GIF)  
  

ประเด็นการตรวจประเมิน แนวทางการประเมิน ความก้าวหน้ารอบ ๓ เดือน 
๓. การวางแผนใช้มาตรฐานการ
แลกเปลีย่นข้อมูล ตามกรอบแนว
ทางการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ (Thailand e-Government 
Interoperability Framework : Th 
e-GIF) 

  

 ๑. มีการสร้างความเข้าใจภายใน
หน่วยงานเกี่ยวกับแนวทางและประโยชน์
ของการใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลในการพัฒนาอยู่ระหว่างด าเนินการ
ระบบสารสนเทศ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 ๒. มีการวางแผนการใช้มาตรฐานการ
แลกเปลีย่นข้อมูลในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ  

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 ๓. มีการใช้มาตรฐานการแลกเปลีย่น
ข้อมูลเป็นกรอบในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ อย่างน้อย ๑ ระบบ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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๔. ระดับความส้าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐให้มีความมั่นคงปลอดภัย (Secure Intranet) 
ประกอบด้วย  
  

ประเด็นการตรวจประเมิน แนวทางการประเมิน ความก้าวหน้ารอบ ๓ เดือน 
๔. ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
ปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ภาครัฐให้มคีวามมั่นคงปลอดภยั 
(Secure Intranet) 

  

 ระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐมีความ
ต่อเนื่องในการให้บริการ (Network 
SLA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.5 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 มีแผนบูรณาการระบบเครือข่าย
สารสนเทศภาครัฐภายในกระทรวง หรือ
ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด หรือ
หน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ  โดยเน้นการใช้
ทรัพยากรเครือข่ายร่วมกัน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 มีมาตรการรักษาความปลอดภยัและ
ระบบป้องกันการโจมตีของเครือข่าย
ภาครัฐท่ีใช้งานอยู่ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 

๕. ระดับความส้าเร็จในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมลูภาครฐั ประกอบด้วย  
  

ประเด็นการตรวจประเมิน แนวทางการประเมิน ความก้าวหน้ารอบ ๓ เดือน 
๕. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศและระบบแม่ข่าย
จัดเก็บข้อมลูภาครัฐ ประกอบด้วย 

  

 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและระบบแม่ข่าย
จดัเก็บข้อมลูภาครัฐมีความต่อเนื่องใน
การให้บริการ (SLA)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
99.5 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 มีแผนการบรูณาการศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศและระบบแม่ข่ายจัดเกบ็
ข้อมูลภาครัฐภายในกระทรวง หรอื
ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด หรือ
หน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 มีการจัดท าแผนการส ารองข้อมูลพร้อมกู้
คืนข้อมูล 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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๖. ระดับความส้าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบด้วย  
  

ประเด็นการตรวจประเมิน แนวทางการประเมิน ความก้าวหน้ารอบ ๓ เดือน 
๖. ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
ปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกอบด้วย 

  

 หน่วยงานมีนโยบายใช้ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสภ์าครัฐเป็นช่องทางในการ
ติดต่อ สื่อสารข้อมลู เพื่อสร้างความ
มั่นคงปลอดภยัของข่าวสารภาครฐั และ
ลดการใช้กระดาษภายในองค์กร โดย
อ้างอิงจากมติ ครม. ที่ก าหนด ให้
หน่วยงานใช้อีเมล์ของภาครัฐ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 หน่วยงานมีบัญชีการใช้งานระบบ
จดหมายอเิล็กทรอนิกส์ของบุคลากร
ทั งหมด และมรีะบบส ารองข้อมลูของ
ระบบจดหมาอิเล็กทรอนิกส ์

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 มีมาตรการรักษาความปลอดภยัและเฝ้า
ระวังในการตรวจจับ Virus และจดหมาย
ขยะ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 

๗. ระดับความส้าเร็จในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ให้ประชาชนและภาคธรุกจิ สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้  
  

ประเด็นการตรวจประเมิน แนวทางการประเมิน ความก้าวหน้ารอบ ๓ เดือน 
๗. ระดับความส าเร็จในการเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ให้
ประชาชนและภาคธุรกิจ สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได ้

  

 ๑. ส่วนราชการมีการจัดตั ง
คณะกรรมการ หรือคณะท างาน หรือ
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 ๒. มีการคัดเลือกชุดข้อมูลที่ต้องการ
เปิดเผย 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 ๓. มีกระบวนการปรับปรุงและ
จัดรูปแบบข้อมลูภาครัฐให้พร้อมทีจ่ะ
เปิดเผยได ้

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 ๔. มีการเปิดเผยข้อมลูได้อย่างน้อย ๑ 
ชุดข้อมูล 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 ๕. มีการเปิดเผยข้อมลูได้อย่างน้อย ๒ 
ชุดข้อมูล 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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รายการหลักฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมิน : 
 

ประเด็นที่ 1 : บทบาทของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงในการพัฒนา Online Government Service 
ที่สามารถให้บริการภาครัฐหรือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการประเมิน หลักฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมิน 
1. มีการแต่งตั ง CIO และ CIO ต้องมีบทบาทอย่างน้อย   
    1 บทบาท ดังนี  
      1.1 CIO เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้องอย่าง
น้อย 1 หลักสูตร 
      1.2 มีการก าหนดนโยบายการพัฒนาระบบ
สารสนเทศภาครัฐที่สอดคล้องกบันโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล 
หรือจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
ของหน่วยงานทีส่อดคล้องกับ(รา่ง)แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบบัที่ 3) ของประเทศไทย 
พ.ศ. 2557– 2561 

    1.3 มีการเปิดเผยข้อมูลผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานผ่านทางเว็บไซต ์
2. CIO มีบทบาทในการพฒันาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Government Service) ของหน่วยงาน ตามดัชนีการ
ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (Maturity Level) อย่างน้อย 1 
บริการ 
 

1. ค าสั่งแต่งตั ง หรือ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information 
Officer : CIO) ของหน่วยงาน 
2.ประกาศนียบตัรหรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ส าหรับผูบ้ริหาร ซึ่งจัดโดยสถาบันตา่งๆ อาทิ ส านักงาน 
ก.พ.   หรือ สถาบันวิทยาการ สวทช. หรือ ส านักงาน
รัฐบาล -อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  (สรอ.) หรือ
สถาบนัอื่นๆ เป็นต้น 
3.เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการก าหนดนโยบายการ
พัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐที่สอดคล้องกับนโยบาย
เศรษฐกิจดิจิทัล หรือแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของหน่วยงาน 
4.หลักฐานภาพหนา้จอ (Capture) หรือ Link ส าหรับ
แสดงข้อมูลผลการด าเนินงาน หรือข้อมูลที่หน่วยงานจัดท า
ขึ นเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนหรือหน่วยงานภาครัฐ
รับทราบหรือใช้ประโยชน์ เช่น รายงานประจ าปีของ
หน่วยงาน รายงานผลการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาล 
ประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆ เปน็ตน้ 
5. หน้าจอเว็บไซต์ที่แสดงถึงการพัฒนาระดับการให้บริการ
อย่างน้อย 1 บริการ เช่น เวบ็ไซต์เดิมเป็นระดับการให้
ข้อมูล แต่มีการพัฒนาระบบบรกิารให้มีการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มหรือมีภาษาในการแสดงผลให้เลือกที่
หลากหลายขึ น เปน็ต้น 
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ประเด็นที่ 2 : การจัดท าข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation Center: DOC) 
 

แนวทางการประเมิน หลักฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมิน 
1. มีการทบทวนข้อมูลให้มีความถูกต้องควบถ้วนตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 
2. มีแผนหรือมีการทบทวนแผนในการบูรณาการระบบ
ศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) หรือระบบฐานข้อมูลที่
สนับสนนุภารกิจหลักของหน่วยงานที่เชื่อมกับศูนย์
ปฏิบัติการระดบักระทรวงฯ (MOC)  
3. มีปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย (Update) 
4. มีการส ารองข้อมูล (Back up) 
5. กรณีระบบล่มสามารถแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 24 
ชั่วโมง (Recovery) 

1. รายงานการประชุมทบทวนข้อมูลให้มีความถูกต้อง
ครบถ้วนตามภารกิจของหน่วยงาน 
2. รายงานแผน หรือรายงานการทบทวนแผนในการบูรณา
การระบบศูนย์ปฏิบตัิการระดับกรม (DOC) หรือระบบ
ฐานข้อมูลที่สนับสนนุภารกิจหลกัของหน่วยงานที่เชื่อมกับ
ศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวงฯ (MOC) 
3. หลักฐานหน้าจอระบบ DOC ที่เป็นปัจจุบนั 
4. คู่มือการส ารองข้อมูล (Back up) 
5. คู่มือการแก้ไขระบบศูนย์ปฏบิัติการระดับกรม กรณีล่ม
(Recovery) 

 
ประเด็นที่ 3 : การวางแผนใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล ตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand e-Government  Interoperability  Framework : Th e-GIF) 
 
 

แนวทางการประเมิน หลักฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมิน 
1. มีการสร้างความเข้าใจภายในหน่วยงานเก่ียวกับ
แนวทางและประโยชน์ของการใช้มาตรฐานการแลกเปลีย่น
ข้อมูลในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
2. มีการวางแผนการใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศ  
3. มีการใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นกรอบใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศ อยา่งน้อย  1 ระบบ  
 

1. รายงานการประชุม หรือสรุปผลการประชุม หรือบันทึก
การหารือ หรือบันทึกช่วยจ าที่เกี่ยวกับการสร้า งความ
เข้าใจภายในหน่วยงานเก่ียวกับแนวทางและประโยชน์ของ
การใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
2. แผนการใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานตนเอง 
3. ชื่อระบบและรายชื่อรายการข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา
ระบบ 
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ประเด็นที่ 4 : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐให้มีความมั่นคง
ปลอดภัย (Secure Intranet) 
 

แนวทางการประเมิน หลักฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมิน 
1. ความต่อเนื่องในการให้บริการ (Network SLA) ส าหรับ
ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศภาครัฐ ก าหนดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 99.5 

2. แผนบูรณาการระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ
ก าหนดให้เป็นความร่วมมือภายในกระทรวง หรือ
หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 
 
 
3. มาตรการรักษาความปลอดภัยก าหนดให้มีระบบ
ป้องกันการโจมตสี าหรับเครือข่ายภาครัฐ 

 

1. รายงานสรุปการค านวณความต่อเนื่องในการให้บริการ
ตามสูตรที่ก าหนด 
 
2. เอกสารแผนที่หน่วยงานมีการตกลงและบริหารจัดการ
ระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศร่วมกันภายในกระทรวง 
หรือร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานภาครัฐ 
อื่นๆ โดยได้รบัการรับรองจาก CIO หรือหัวหน้าส่วน
ราชการ 
3. เอกสารแสดงมาตรการ วิธีการ กลไก เครื่องมือในการ
รักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
สารสนเทศ และแผนภาพแสดงกระบวนการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศโดย
ได้รับการรับรองจาก CIO หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
 

 

 
ประเด็นที่ 5 : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ 
 

แนวทางการประเมิน หลักฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมิน 
1. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศหรือระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูล
ภาครัฐก าหนดให้มีความต่อเนื่องในการให้บริการ (SLA) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.5 
2. แผนการบูรณาการศนูย์ข้อมูลสารสนเทศและ หรือ
ระบบแม่ข่ายจดัเก็บข้อมูลภาครัฐก าหนดให้ด าเนินการ
ภายในกระทรวง หรือร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด หรือ
หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 
 
3. มีการจัดท าแผนการส ารองขอ้มูลพร้อมกู้คืนข้อมูล
ครอบคลุมเฉพาะส่วนที่ได้รบัการพิจารณาแล้ววา่มี
ความส าคัญต่อการน าไปใช้ เพื่อเผยแพร่และบริการแก่
ผู้ใช้ โดยมีระบบการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล 
 

1. รายงานสรุปการค านวณความต่อเนื่องในการให้บริการ
ตามสูตรที่ก าหนด 
 
2. เอกสารแผนที่หน่วยงานมีการตกลงและบริหารจัดการ
ระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและ หรือระบบแม่ข่าย
จัดเก็บข้อมูลภาครัฐ ร่วมกันภายในกระทรวง หรือร่วมกับ
หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ โดยได้รับ 
การรับรองจาก CIO หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
3. แผนการส ารองข้อมูลพร้อมกู้คืนข้อมูล และแผนภาพ
แสดงกระบวนการการส ารองและกู้คืนข้อมูล โดยได้รับ
การรับรองจาก CIO หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
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ประเด็นที่ 6 : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 

แนวทางการประเมิน หลักฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมิน 
1. ประกาศนโยบายการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ของหน่วยงานก าหนดให้ใช้ส าหรับข้าราชการและ
พนักงานของรัฐที่มีความจ าเป็นตามลักษณะงาน 
2. การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานและจัดท าระบบส ารอง
ข้อมูลของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐที่ก าหนดให้มี
ส าหรับข้าราชการ และพนักงานของรัฐที่มีความจ าเปน็
ตามลักษณะงาน 
 
3. มาตรการรักษาความปลอดภัย ก าหนดให้ครอบคลุม
การเฝ้าระวังในการตรวจจบั Virus และจดหมายขยะ เปน็
อย่างน้อย 
 

 

1. ประกาศนโยบายการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ที่ก าหนดให้บุคลากรในหน่วยงานใช้ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน 
2. เอกสารสรุปจ านวนผู้ใช้งานระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานที่มีความจ าเป็นตาม
ลักษณะงาน และแผนภาพแสดงกระบวนการการส ารอง 
และกู้คืนข้อมูลของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ได้รับการรับรองจาก CIO หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
3. เอกสารแผน วิธีการ กลไก เคร่ืองมือ แนวโยบายหรือ
แนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย และเฝ้าระวงัใน
การตรวจจับ Virus และจดหมายขยะ โดยได้รับการ
รับรองจาก CIO หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

 

ประเด็นที่ 7 : ระดับความส าเร็จในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ให้ประชาชนและภาคธุรกิจ สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได ้
 

แนวทางการประเมิน หลักฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมิน 
1. ส่วนราชการมีการจัดตั งคณะกรรมการ คณะท างาน 
หรือผู้รับผิดชอบในการด าเนินการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 
2. มีการคัดเลือกชุดข้อมูลที่ต้องการเปิดเผย 
 
 
 
 
 
3. มีกระบวนการปรับปรุงและจัดรูปแบบข้อมูลภาครัฐให้
พร้อมที่จะเปิดเผยได้ 
 
 
 
4. มีการเปิดเผยข้อมูลได้อย่างน้อย 1 ชุดข้อมูล 
5. มีการเปิดเผยข้อมูลได้อย่างน้อย 2 ชุดข้อมูล 

 

1. ค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการ คณะท างาน หรือเอกสาร
การมอบหมายให้ด าเนินการเปดิเผยข้อมูลภาครัฐ 
2. บันทึกการประชุม บนัทึกช่วยจ า สรุปการด าเนนิการ 
หรือเอกสารรายงานการด าเนินการให้ผู้บังคับบัญชา หรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบเก่ียวกับการคัดเลือกขุดข้อมูล 
ที่ต้องระบุ ชื่อชดุข้อมูล ประโยชน์หรือคุณค่าในการ
น าไปใช้ และกลุ่มเปา้หมายที่คาดว่าจะน าข้อมูลไปให้
ประโยชนไ์ด ้
3. บันทึกการประชุม บนัทึกช่วยจ า สรุปการด าเนนิการ  
หรือเอกสารรายงานการด าเนินการให้ผู้บังคับบัญชา หรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบเก่ียวกับการก าหนด 
กระบวนการปรบัปรุง และจัดรปูแบบข้อมูลภาครัฐให้
พร้อมที่จะเปิดเผยได ้
4. และ 5. หลักฐานหน้าจอ (Capture)หรือ Link ที่
แสดงการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ตามจ านวนที่ก าหนด 
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ผลการด้าเนินงาน :  
 

ประเด็นการวัด น ้าหนัก 
(W) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับ 
ความส้าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี วัด คะแนนที่ได้ 

(SM) 
คะแนนถ่วงน้าหนัก 

(W x SM) 1 2 3 4 5 
ประเด็นที่ 1 1.0 1 2 3 4 5 n/a  
ประเด็นที่ 2 0.5 1 2 3 4 5 n/a  
ประเด็นที่ 3 1.0 1 2 3 4 5 n/a  
ประเด็นที่ 4 0.5 1 2 3 4 5 n/a  
ประเด็นที่ 5 0.5 1 2 3 4 5 n/a  
ประเด็นที่ 6 0.5 1 2 3 4 5 n/a  
ประเด็นที่ 7 1.0 1 2 3 4 5 n/a  
 5   

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน  าหนักเท่ากับ 
∑(W  x SM ) 

หรือ 
(W  x SM )+(W  x SM )+(W  x SM )+(W  x SM )+(W  x SM )+(W  x SM )+ +(W  x SM ) 

∑W  W + W + W + W  + W + W  + W  
 
 

โดยท่ี : 
W หมายถึง    น  าหนักความส าคัญที่ในแต่ละประเด็นที่ก าหนดขึ น โดยผลรวมของน  าหนักของทุก

ประเด็นเท่ากับ 5 
SW  หมายถึง  คะแนนที่ได้จากการเทียบกับระดับความส าเร็จตามเป้าหมายของแต่ละประเด็น 
1 - 7 หมายถึง  ล าดับที่ของประเด็นที่ก าหนดขึ น 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนนโดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี  
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  

∑(W  x SM ) 
∑W  

2 
3 
4 
5 
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ค้าชี แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ด้าเนินการ 
   มีการด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ และคณะท างาน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด้าเนินงาน 
   ผู้บริหารให้ความส าคัญ และติดตามผลการด าเนินงานสม่ าเสมอ 
อุปสรรคต่อการด้าเนินงาน 
   ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
   ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง 
   ตามแนบ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                           รอบ 6 เดือน 

ตัวชี วัดที่  6   การพัฒนาสมรรถนะองค์การ  
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี วัด : นายศิริรุจ  จุลกะรัตน์ 
รองผู้อ้านวยการส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เบอร์ติดต่อ:         02 202 4253-4 
 

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

 

ค้าอธิบาย   :  
 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ เป็นการด าเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายใน

องค์การที่เป็นกลไกที่ท าให้องค์การมีประสิทธิภาพสูงขึ น ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ การก าหนดเป้าหมาย 
(Goal) การออกแบบระบบงาน (Design) และการบริหารจัดการ (Management) และวัดใน 3 ระดับ ได้แก่ 
ระดับองค์การ (Organization) ระดับหน่วยงาน (Department) และระดับบุคคล (Individual) เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการด าเนินงานขององค์การ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์การ ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

 ความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ตัวชี วัดย่อย ดังนี  
 

 

ตัวชี วัด น ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

6.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 1 
6.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ 4 

รวม 5 
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ตัวชี วัดที่ 6.1  ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 

น ้าหนัก:  ร้อยละ 1  

ค้าอธิบาย:  
 การจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ เป็นการด าเนินการทบทวน วิเคราะห์

สถานภาพในปัจจุบันของส่วนราชการ ทั งโครงสร้างการบริหารงานของส่วนราชการ จ านวนบุคลากร 
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วนราชการอ่ืน และประชาชน 
ความท้าทายที่ส าคัญในเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่วนราชการเผชิญอยู่ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการด าเนินการของ
ส่วนราชการ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพ่ือให้ส่วนราชการเข้าใจและน าไปใช้
ประกอบการวางแผนพัฒนาองค์การ รวมทั งประกอบการด าเนินการต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมทุกประเด็นที่ส าคัญ 
 

ผลการด้าเนินงาน : 
วัดความส าเร็จของการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น

ดังนี   
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด้าเนินงาน 
1 จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่าน

ระบบ e-SAR ภายหลังระยะเวลาการ
รายงานรอบ 6 เดือน 

 

2 -  
3 จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่าน

ระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการรายงาน
รอบ 6 เดือน  

 

4 -  
5 จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่าน

ระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการรายงาน
รอบ 6 เดือน และรายงานมีความครบถ้วน
และทันสมัย  

- สศอ.ไดท้บทวนและปรับปรุงข้อมูลเพื่อ
จัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 
โดยข้อมูลในรายงานมีความทันสมัยและ
ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม ที่ 1 ที่ส านักงาน 
กพร. ก าหนด และอยู่ระหว่างเสนอผู้บริหาร
ให้ ความเห็นชอบและลงนามในหนังสือส่ง 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ กพร. 
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การค้านวณคะแนนจากผลการด้าเนินงาน:  
 

ข้อมูลพื นฐานประกอบตัวชี วัด 
น ้าหนัก 
น ้าหนัก 

ผลการ
ด้าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่
ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงน ้าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงาน
ลักษณะส าคัญขององค์การ 

1 N/A 1 - 

 
 
ค้าชี แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ด้าเนินการ 

ไม่มี 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด้าเนินงาน 
- ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้ความส าคัญ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา ทบทวนและปรับปรุงข้อมูล

ในการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 
 

อุปสรรคต่อการด้าเนินงาน 
ไม่มี 
 

ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 
 

หลักฐานอ้างอิง  
- รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ (แบบฟอร์มที่ 1 ) 

 
 
เงื่อนไข :  

1. จัดท าข้อมูลลักษณะส าคัญขององค์การ ตามแบบฟอร์มที่ 1 : รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 
(รายละเอียดตามภาคผนวก 1 หรือดาวน์โหลดไฟล์ได้จากเว็บไซต์ส านักงาน ก.พ.ร. ที่เมนู ศูนย์ความรู้> คู่มือการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)  โดยส่วนราชการต้องจัดท า
ข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัยเป็นปัจจุบัน 

2. จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การตามแบบฟอร์มที่ 1 ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส านักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลา
การรายงานรอบ 6 เดือน 
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ตัวชี วัดที่ 6.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ 

น ้าหนัก    :  ร้อยละ 4  

ค้าอธิบาย  :  
 ความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ พิจารณาจากการน าผลการส ารวจการพัฒนาองค์การ  

(Organization Deveopment Survey) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซ่ึงเป็นการส ารวจผ่านระบบ
ออนไลน์ (http://www.opdc.go.th/ges) ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2557 ไปใช้วางแผน
และด าเนินการพัฒนาองค์การในประเด็นที่เป็นโอกาสในการปรับปรุง 

 แบบส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Deveopment Survey) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นการใช้เครื่องมือวินิจฉัยองค์การ “9 Cells” ที่ประกอบด้วยค าถามจ านวน 36 ข้อ ใน 
3 ด้านหลัก ได้แก่ การก าหนดเป้าหมาย (Goal) การออกแบบระบบงาน (Design) และการบริหารจัดการ 
(Management) และแบ่งการวัดเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์การ (Organization) ระดับหน่วยงาน 
(Department) และระดับบุคคล (Individual) ข้อค าถามตามภาคผนวก 2 

 ค้าถามด้านการก้าหนดเป้าหมาย (Goal) 
- ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการก าหนดเป้าหมาย

ของวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์การที่ชัดเจนทั งระยะสั นและระยะยาว การสื่อสาร
ทิศทางขององค์การอย่างเป็นรูปธรรมและทั่วถึง รวมทั งมีการวางแผนยุทธศาสตร์ที่
สอดคล้องกับบริบทขององค์การ 

- 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 

 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 
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- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการก าหนดขั นตอนการ
ท างานและการประสานระดับบุคคลที่ชัดเจน การออกแบบระบบงาน กระบวนการ
ภายใน การจัดสภาพแวดล้อมการท างาน ที่เอื อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ รวมทั งออกแบบลักษณะงานให้สามารถท างานแทนกัน
ได ้

 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 

 ล้าดับความส้าคัญของการพัฒนา เรียงตามล าดับดังนี   Organization Goal  
Department Goal  Individual Goal  Organization Design  Organization Management  
Department Design  Department Management  Individual Design  Individual 
Management 
 
แนวทางการด้าเนินการ: 

 ส่วนราชการด าเนินการส ารวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามจ านวนขั นต่ าและระยะเวลาที่ก าหนด กรณีที่ส่วนราชการมีจ านวนผู้ตอบแบบ
ส ารวจน้อยกว่าจ านวนขั นต่ า จะไม่สามารถตรวจสอบผลการส ารวจเพ่ือน าไปด าเนินการตามข้อก าหนดของ
ตัวชี วัดได้ 

 ส่วนราชการตรวจสอบผลการส ารวจการพัฒนาองค์การผ่านทางเว็บไซต์ส านักงาน 
ก.พ.ร. (http://www.opdc.go.th/ges/admin.php) ซึ่งแสดงผลการส ารวจในรูปแบบของ “9 Cells” ที่แต่ละ
ช่องจะมีสัญลักษณ์รูปสีเขียว สีเหลือง และสีแดง ซึ่งมีความหมายดังนี  

 สีเขียว หมายถึง ด าเนินการแล้ว 

  สีเหลือง หมายถึง มีเพียงบางประเด็นที่ยังไม่มีความชัดเจนในการด าเนินการ 

 สีแดง หมายถึง ยังขาดการด าเนินการ 
 ส่วนราชการน าผลการส ารวจไปด าเนินการพัฒนาองค์การตามประเด็นในช่องที่มี

สัญลักษณ์สีเหลืองหรือสีแดง จ านวน 1 ช่อง โดยมีแนวทางการด าเนินการและข้อแนะน าในภาคผนวก 3 กรณี
ส่วนราชการมีจ านวนช่องที่มีสัญลักษณ์หน้าสีเหลืองหรือสีแดง มากกว่า 1 ช่อง ให้ด าเนินการเพียง 1 ช่อง โดยมี
วิธีการเลือกแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี  
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 กรณีที่ 1 มีสัญลักษณ์สีเหลืองหรือสีแดงใน 3 ช่องแรก ได้แก่  Organization 
Goal  Department Goal  Individual Goal ส่วนราชการต้องด าเนินการ
พัฒนาองค์การในช่องท่ีมีล าดับการพัฒนาเป็นล าดับแรก ตัวอย่างเช่น ช่องที่  เป็น
สีเขียว ช่องที่  เป็นสีเหลือง และช่องท่ี  เป็นสีแดง ส่วนราชการต้องด าเนินการ
ในช่องที่  

 กรณีที่ 2 มีสัญลักษณ์สีเหลืองหรือสีแดงใน 6 ช่องหลัง ได้แก่  Organization 
Design  Organization Management  Department Design  Department 
Management  Individual Design  Individual Management ให้ส่วนราชการเลือก
ช่องมาด าเนินการพัฒนาองค์การได้ตามความเหมาะสมโดยไม่จ าเป็นต้องเรียง
ตามล าดับ 

 กรณีส่วนราชการมีผลการส ารวจเป็นสัญลักษณ์สีเขียวทั งหมด ให้รายงานผลการ
ด าเนินการตามแบบฟอร์มที่ 2 ในภาคผนวก 1 และจัดส่งผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส านักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 6 เดือน 
โดยส านักงาน ก.พ.ร. จะคัดเลือกหน่วยงานเข้า Site Visit เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และน าไป
เผยแพร่เป็นกรณีศึกษาต่อไป 

 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ วัดจากกิจกรรมการพัฒนาองค์การที่ส่วน
ราชการด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

การประเมินผล น ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ 
 

4 1 2 3 4 5 

 
หมายเหตุ: รายละเอียดแนวทางการด าเนินการขึ นอยู่กับผลการส ารวจและสิ่งที่ ส่วนราชการต้องด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โปรดศึกษาเพ่ิมเติมจากจากภาคผนวก 3 
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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. ส่วนราชการต้องจัดส่งไฟล์หลักฐานการด าเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนนในภาคผนวก 3 ผ่าน
ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 
ของส านักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 12 เดือน โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
การรายงานได้จากเว็บไซต์ส านักงาน ก.พ.ร. 

 2. ส่วนราชการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาองค์การเพียง 1 ช่อง ทั งนี ขึ นอยู่กับผลการส ารวจโดยระดับ
ของการด าเนินการในแต่ละช่อง เป็นดังนี  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก 3) 

 การก้าหนดเป้าหมายระดับส่วนราชการ (Organization Goal: OG) 
ระดับ 1 ส่วนราชการมีการก าหนดตัวชี วัด วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ส าคัญ เป้าหมายระยะสั น ระยะยาวของ

การบรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 
ระดบั 2 ส่วนราชการมีการสื่อสารตัวชี วัดและเป้าหมายของส่วนราชการเพ่ือสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทั่ว

ทั งส่วนราชการ 
ระดับ 3 ส่วนราชการมีการจัดท าแผนการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 
ระดับ 4 ส่วนราชการมีการด าเนินการตามแผนและมีระบบติดตามรายงานผลการด าเนินการ 
ระดับ 5 ส่วนราชการมีการทบทวนผลการด าเนินการและมีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการ

ด าเนินการ 
 การก้าหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน (Department Goal: DG) 
ระดับ 1 หน่วยงานมีการก าหนดตัวชี วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงาน 
ระดับ 2 หน่วยงานมีการก าหนดตัวชี วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของส่วน

ราชการ และพันธกิจ โดยน าความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณา 
ระดับ 3 หน่วยงานมีจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานเพ่ือผลักดันการบรรลุตัวชี วัดและเป้าหมายระดับ

หน่วยงาน 
ระดับ 4 หน่วยงานมีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายตัวชี วัดระดับ

หน่วยงาน 
ระดับ 5 หน่วยงานมีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 การก้าหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Individual Goal: IG) 
ระดับ 1 ส่วนราชการมีการก าหนดตัวชี วัดและเป้าหมายระดับบุคคล 



รายงานผลการปฏิบัติราชการ ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
รอบ 6 เดือน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

76 

ระดับ 2 ส่วนราชการมีการก าหนดตัวชี วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน
และส่วนราชการ 

ระดับ 3 ส่วนราชการมีการก าหนดตัวชี วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่มีความท้าทายมากขึ นทุกรอบปี 
ระดับ 4 ส่วนราชการมีการสื่อสารและการติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวชี วัดระดับตัวบุคคลระหว่าง

ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
ระดับ 5 ส่วนราชการมรีะบบการสื่อสารและระบบการติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวชี วัดระดับบุคคลระหว่าง

ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
 การออกแบบระบบงานระดับส่วนราชการ (Organization Design: OD) 
ระดับ 1 ส่วนราชการมีการทบทวนระบบงาน / กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ /การ

ท างานประสานกัน / ประสิทธิผลของส่วนราชการ 
ระดับ 2 - 
ระดับ 3 ส่วนราชการมีการจัดท าแผนระยะสั นและระยะยาวในการปรับปรุงระบบงาน / กฎระเบียบที่เป็น

อุปสรรคต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ /การท างานประสานกัน / ประสิทธิผลของส่วนราชการ 
ระดับ 4 - 
ระดับ 5 ส่วนราชการมีผลการด าเนินการปรับปรุงตามแผนระยะสั น 
 การบริหารจัดการระดับส่วนราชการ (Organization Management: OM) 
ระดับ 1 ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงานมาใช้เพ่ือจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้อง เหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของส่วนราชการ 

ระดับ 2 ส่วนราชการมีการก าหนดแผนการสื่อสารติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
ระดับ 3 ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็นที่น่าเชื่อถือ

ของบุคลากรในส่วนราชการ 
ระดับ 4 ส่วนราชการมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการ และ

รายงานผลงาน เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์ได้รับการน าไปปฏิบัติตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
ระดับ 5 ส่วนราชการมีระบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยงของส่วน

ราชการและรายงานผลงาน เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์ได้รับการน าไปปฏิบัติตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
 การออกแบบระบบงานระดับหน่วยงาน (Department Design: DD) 
ระดับ 1 หน่วยงานมีการทบทวนกระบวนการของหน่วยงานที่ต้องปรับปรุง โดยค านึงถึงความต้องการของ

ผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / กฎหมาย / ประสิทธิภาพ / ความคุ้มค่าคุ้มต้นทุน 
ระดับ 2 - 
ระดับ 3 หน่วยงานมีการจัดท าแผนปรับปรุงกระบวนการ โดยค านึงถึงองค์ความรู้ และเทคโนโลยี / ขั นตอน

การปฏิบัติงาน / การควบคุมค่าใช้จ่าย / ปัจจัยประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการก าหนด
ตัวชี วัดความส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ โดยค านึงถึงความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย / การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ 

ระดับ 4 - 
ระดับ 5 หน่วยงานมีการด าเนินการและติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการ และมีข้อเสนอในการปรับปรุง

หรือพัฒนากระบวนการ (อย่างน้อย 3 กระบวนการ)  
 การบริหารจัดการระดับหน่วยงาน (Department Management: DM) 
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ระดับ 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เช่น ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานมาใช้เพ่ือการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้อง เหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของหน่วยงาน / ส่วนราชการ 

ระดับ 2 - 
ระดับ 3 หน่วยงานมีการก าหนดรูปแบบการสื่อสารติดต่อประสานงานระหว่างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ใช้

เวลาอย่างเหมาะสม และสามารถท าให้เกิดการรับรู้ และมีส่วนร่วมในการบริหารงานของหน่วยงาน 
ระดับ 4 - 
ระดับ 5 หน่วยงานมีระบบการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานของทีมงาน เพ่ือให้แผนการ

ปฏิบัติการถูกน าไปปฏิบัติตามที่ได้ก าหนดไว้ 
 การออกแบบการท้างานระดับบุคคล (Individual Design: ID) 
ระดับ 1 ส่วนราชการมีการทบทวน วิเคราะห์ และก าหนดปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการท างานของระดับบุคคล 

โดยค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน เช่น  สภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

ระดับ 2 - 
ระดับ 3 ส่วนราชการมีการออกแบบกระบวนการหรือขั นตอนการท างานที่ท าให้บุคลากรสามารถด าเนินงาน

ได้บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย ลดปัญหาข้อร้องเรียน ความไม่พึงพอใจหรือ
เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได ้

ระดับ 4 - 
ระดับ 5 ส่วนราชการมีการด าเนินการติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการหรือขั นตอนการท างานและมี

ข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการหรือขั นตอนการท างานของบุคลากร 
 การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management: IM) 
ระดับ 1 ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ปัจจัยในการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร เพ่ือให้เกิด

ความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุเป้าหมายของส่วนราชการ 
ระดับ 2 - 
ระดับ 3 ส่วนราชการมีการด าเนินการตามแผนการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรให้เกิดความ

ทุ่มเทในการท างานให้บรรลุเป้าหมายของส่วนราชการ 
ระดับ 4 - 
ระดับ 5 ส่วนราชการมีการติดตามผลการด าเนินการตามแผนการสร้างความผูกพันของบุคลากร และมี

ข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาให้บุคลากรเกิดความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุเป้าหมายของ
ส่วนราชการ 
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การค้านวณคะแนนจากผลการด้าเนินงาน : 

การค านวณตัวชี วัดที่ 6 ตัวชี วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ เป็นการ
ค านวณจากค่าคะแนนถ่วงน  าหนักของตัวชี วัดที่ 6.1 และตัวชี วัดที่ 6.2 ดังนี  

 

ตัวชี วัด 
น  าหนักร้อยละ 

(Wi) 
คะแนนที่ได้รับ 

(SMi) 
คะแนนถ่วงน  าหนัก 

(Wi x SMi) 
6.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท า

รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 
1 n/a (W1 x SM1) 

6.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
องค์การ 

4 n/a (W2 x SM2) 

 รวม 5 
n/a 

 (Wi x SMi) 
 Wi 

 

 
โดยท่ี  

W    หมายถึง น  าหนักของตัวชี วัด  
SM   หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี วัด 
i      หมายถึง ล าดับที่ของตัวชี วัดที่ก าหนดขึ นตามแนวทางการด าเนินงาน 
 (Wi x SMi) ผลคะแนนตัวชี วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ 

      Wi  
 

แนวทางการประเมินผล : 
 

การประเมินผล ส่วนราชการ 
ชื่อตัวชี วัด ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 
ตัวชี วัดที่ 6.1 ระดับความส าเร็จของการ
จัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 

 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของ
ตัวชี วัดดังกล่าวบรรลุผล ได้แก่ 
 รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ  

 การคิดคะแนนจะพิจารณาจากระยะเวลาในการจัดส่ง
รายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่านทางระบบ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส านักงาน 
ก.พ.ร. ภายในการรายงานรอบ 6 เดือน และความ
ครบถ้วนทันสมัยของการจัดท้ารายงานฯ 

ตัวชี วัดที่ 6.2 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์การ 

 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นระดับของการ
ด าเนินการพัฒนาองค์การ ตามภาคผนวก 2  

 การคิดคะแนนจะพิจารณาจากหลักฐานการด าเนินการ 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการ ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
รอบ 6 เดือน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

79 

การประเมินผล ส่วนราชการ 
ชื่อตัวชี วัด ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 

ที่ส่วนราชการส่งผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 
ของส านักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 
12 เดือน 

 
 
ค้าชี แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ด้าเนินการ 

- จัดประชุมคณะท างาน และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 โดยใช้ผลการส ารวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ตามประเด็นในช่องที่มีสัญญลักษณ์สี
เหลืองหรือสีแดงจ านวน 1 ชอ่ง มาเป็นข้อมูลปัจจัยในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ  
- อยู่ระหว่างจัดประชุมคณะท างาน เพื่อก าหนดแนวทางในการปรับปรุง เรื่องการก าหนดตัวชี วัดและ
เป้าหมายระดับบุคคลที่สอดคล้องกับหน่วยงานและส่วนราชการ 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด้าเนินงาน 
-ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบส ารวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นอย่างดี 
 

อุปสรรคต่อการด้าเนินงาน 
ไม่มี 
 

ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 
 

หลักฐานอ้างอิง  
รายงานการประชุมคณะท างาน 
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21 Ne

N
n




 
 

ค้าอธิบายเพิ่มเติม การประเมินผ่านระบบส ารวจออนไลน์ (Survey Online) : 
  

 ผู้ตอบแบบส ารวจต้องตอบครบทุกประเด็นข้อค าถาม 
 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจต้องมีไม่น้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้ตามหลัก

สถิติ ซึ่งส านักงาน ก.พ.ร. ใช้สัดส่วนร้อยละ 30 ส าหรับข้าราชการกลุ่มบริหารและอ านวยการ และ
ใช้สูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ส าหรับกลุ่มวิชาการและกลุ่มทั่วไป เนื่องจาก
เป็นหลักสถิติที่ยอมรับและนิยมใช้กันมาก รวมถึงการทราบขนาดประชากรที่แน่นอน โดยใช้ข้อมูล
จ านวนข้าราชการจากรายงานลักษณะส าคัญองค์การของส่วนราชการ  

 สูตรของ Taro Yamane ที่ใช้ในการค านวณ คือ  
 
 

  
  เมื่อ  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 

            N = ขนาดของประชากร        
             e =  ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้  

(ใช้ที่ระดับความเชื่อม่ัน = 95%) 
 ส่วนราชการสามารถตรวจสอบจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจขั นต่ าของแต่ละ 

ส่วนราชการได้จากหน้าเว็บไซต์ระบบส ารวจออนไลน์  
 ข้าราชการทุกคนในส่วนราชการสามารถเข้ามาตอบแบบส ารวจได้ 1 ครั ง ในแต่ละ

รอบการประเมิน ส านักงาน ก.พ.ร. จึงไม่ได้ระบุกลุ่มตัวอย่างไว้ เพียงแต่ก าหนดจ านวนขั นต่ าที่จะ
เข้าตอบแบบส ารวจที่สามารถเป็นตัวแทนของประชากร ทั งนี  หากข้าราชการเข้ามาตอบแบบ
ส ารวจจ านวนมากเท่าไร จะท าให้ทราบข้อมูลที่เป็นความจริง และน าไปสู่การพัฒนาได้ดียิ่งขึ น 
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ทั งนี  ส่วนราชการสามารถพิจารณาด าเนินการในขั นตอนต่าง ๆ ตามปฏิทินการด าเนินการดังต่อไปนี  
 

กิจกรรม ระยะเวลาด้าเนินการ 

1. ส่วนราชการเข้าตอบแบบส้ารวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบ
ออนไลน์ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้ครบตามจ้านวนขั นต้่า
ที่ก้าหนด 

29 ก.ค. – 22 ส.ค. 57 

2. ผู้รับผิดชอบเข้าตรวจสอบผลการส้ารวจผ่านทางระบบ admin 
เพ่ือน้าไปวิเคราะห์และวางแผนการด้าเนินการ 

28 ส.ค. 57 

3. ส่วนราชการด้าเนินการพัฒนาองค์การ ในช่องท่ีมีสัญลักษณ์สี
เหลืองหรือสีแดงจ้านวน 1 ช่อง ตามเงื่อนไขที่ก้าหนด 

ต.ค. 57 – ส.ค. 57 

4. ส่วนราชการจัดส่งรายงานลักษณะส้าคัญขององค์การผ่านทาง
ระบบ e-SAR   

ระยะเวลาการรายงานรอบ 6 เดือน 

5. ส่วนราชการจัดส่งหลักฐานการด้าเนินการพัฒนาองค์การผ่านทาง
ระบบ e-SAR 

ระยะเวลาการรายงานรอบ 12 เดือน 

 
 

"เครื่องมือการประเมินผลด้านการพัฒนาองค์การนี้ จะเป็นกลไกส าคัญสู่การพัฒนาองค์การ  
ดังนั้น การประเมินที่ตรงกับข้อเท็จจริงจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนราชการมากที่สุด" 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                           รอบ 6 เดือน 

ตัวชี วัดที่ 7   :  ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงาน 
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี วัด : นายศิริรุจ  จุลกะรัตน์ 
รองผู้อ้านวยการส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เบอร์ติดต่อ:         02 202 4253-4 
 

ผู้รับผิดชอบ :  
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4388 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
นางศุภิดา  เสมมีสุข   
เบอร์ติดต่อ : 02-202 4361 
 

 

ค้าอธิบาย :  
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity 
Assessment) ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จคือ องค์การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption 
and Civil Rights Commission: ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของ
ส านักงาน ป.ป.ช. โดยได้ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักที่ส าคัญและจ าเป็นในการประเมิน โดยจ าแนกองค์ประกอบ
หลักเป็นองค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสู่ค าถามที่ใช้ในการสอบถาม          ความคิดเห็น
หรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน  
 องค์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
& Transparency Assessment) แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี  
  1. ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร /หลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Base) บนพื นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน   
  2. ความรับผิดชอบ (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 
  3. การทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption) ประเมินจากการรับรู้และประสบการณ์โดยตรงของ
ประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
  4. วัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) บนพื นฐานของข้อเท็จจริงใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน   
  5. คุณธรรมในการท้างาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ตารางและสูตรการค้านวณ :  - 
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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 
    0-1.99   คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานต่ ามาก 

เงื่อนไข : 1) ส านักงาน ป.ป.ช.  ประเมินหน่วยงานกลุ่มองค์การมหาชน 
   2) ส านักงาน ป.ป.ท.  ประเมินหน่วยงานกลุ่มหน่วยงานส่วนกลางและจังหวัด  
   3) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สถาบันอุดมศึกษายังไม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

รายละเอียดข้อมูลพื นฐาน :  
 

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 าหนดในรูปของค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ  
 

- เช่นเดียวกับส่วนกลาง
และจังหวัด แตรู่ปแบบ
เฉพาะกับลักษณะของ

องค์การ 
4. เกณฑ์การประเมิน คะแนนเตม็ 5 แบ่งเป็น 5 ระดับ  

 
- คะแนนเตม็ 5 

แบ่งเป็น 5 ระดับ 
5. รอบระยะเวลาประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  - ปีงบประมาณ พ.ศ.

2558  
 

6. เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน  คู่มือการประเมิน/ แบบฟอร์ม/ แบบ
รายงาน/ ระบบ IT  

-  คู่มือการประเมิน/ 
แบบฟอร์ม/ แบบ
รายงาน/ ระบบ IT 

7. ผู้ประเมิน ประเมินตนเอง/ที่ปรึกษาภายนอก - ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/
ที่ปรึกษาภายนอก 

8. สิ่งจูงใจ เงินรางวัล / โล่รางวัลและประกาศ
เกียรติคณุ 

- โล่รางวัลและประกาศ
เกียรติคุณ 

หมายเหตุ : ส านกังาน ป.ป.ช. จะมีการมอบโล่รางวัล ส าหรับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วยเครื่องมือ 3 เครื่องมือ ได้แก่  
 1) แบบประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็น
ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา เกี่ยวกับวัฒนธรรม คุณธรรม (Integrity 
Culture) และคุณธรรมในการท างาน (Work Integrity) ใช้วิธีการส ารวจ โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า 
(Face-to-Face interview) หรือทางไปรษณีย ์
 2) แบบประเมิน External Integrity & Transparency Assessment เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็น
ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับความโปร่งใส 
(Transparency) ความรับผิดชอบ (Accountability) และการทุจริตคอรัปชัน (Corruption) ใช้วิธีการส ารวจ โดยการ
สัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face interview) 
 3) แบบประเมิน Evidence Base Integrity & Transparency Assessment เป็นการประเมินการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เกี่ยวกับความโปร่งใส (Transparency) และ
วัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) โดยหน่วยงานภาครัฐตอบค าถามตามความเป็นจริงตามแบบประเมิน 
โดยแนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบหรืออ้างอิง โดยใช้แบบประเมิน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน 

ประเด็นการส้ารวจตามองค์ประกอบ ดังนี  

ดัชน ี ตัวชี วดั ตัวชี วดัย่อย เครื่อง
มือ ค้าถาม ประเด็นในการส้ารวจ 
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 EIT Q1 การให้ขอ้มูลโครงสร้างของหน่วยงาน หน้าที่รับผิดชอบและผูร้ับผิดชอบอย่างชัดเจน 

EIT Q2 เผยแพร่ขอ้มูลการให้บรกิารต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ขอ้บังคับ เป็นอย่างด ี

EIT Q3 การเปิดเผยขั นตอน และมาตรฐานระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนนิงานให้บรกิารตา่งๆ 
อย่างเพียงพอ 

EBIT IT1 การประกาศเผยแพรแ่ผนจัดหาพัสดุหรอืการจัดซื อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 

EBIT IT2 การด าเนนิงานเกี่ยวกับการเปิดเผยขอ้มูลผลการจัดซื อจดัจ้างรายโครงการทั งหมดให้
สาธารณชนทราบบนเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ 

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ให

้บร
ิกา

ร 

EIT Q4 ให้ข้อมูลขั นตอน/มาตรฐานการให้บรกิารที่ใช้ในการด าเนินงานอย่างเพียงพอ 
EIT Q5 การให้บรกิารอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานระยะเวลาที่หน่วยงานก าหนด 
EBIT IT3 มีแนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลกัของหนว่ยงาน 
EBIT IT4 มีคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกจิหลักของหนว่ยงาน 

เป
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 EIT Q6 ท างานอย่างเป็นธรรม ไม่เลอืกปฏิบัต ิ

EIT Q7 การบริหารจัดการ เพือ่ให้บริการอย่างเป็นธรรม ไมเ่ลือกปฏิบัติ 

EBIT IT5 การใชเ้ทคโนโลยีเพือ่ให้บริการตามภารกจิหลักเป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมี
ประสิทธภิาพ 

EBIT IT6 การแสดงขั นตอนการให้บรกิารตามภารกิจหลัก อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และเวลาที่ใช้
ในการด าเนินการให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน 

EBIT IT7 การให้บรกิารตามภารกิจหลกัโดยจัดล าดับก่อน-หลัง 

กฎ
/ร

ะเบ
ียบ

 

EIT Q8 ด าเนนิงานให้บรกิารโดยปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบในการท างานเป็นอย่างด ี

EBIT IT8 ระบบการป้องกนัหรอืการตรวจสอบเพื่อปอ้งกันการละเวน้การปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ 

กา
รมี

ส่ว
นร

่วม
 EBIT IT9 

การมสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการปรับปรุง
แก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
 

EBIT IT10 
การมสี่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการหรือในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการ 
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ดัชน ี ตัวชี วดั ตัวชี วดัย่อย เครื่อง
มือ ค้าถาม ประเด็นในการส้ารวจ 

EBIT IT11 การมสี่วนร่วมด าเนินการตามโครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพฒันาการปฏิบัติราชการ 

EBIT IT12 
การมสี่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมนิผลโครงการหรอืประเมนิผลการปรับปรุง
แก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
 

EBIT IT13 การมสี่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการตามภารกจิหลักของหนว่ยงาน
อย่างต่อเนื่องเมือ่สิ นสุดโครงการ 

ผล
สัม

ฤท
ธิ์ก

าร
ปฏ

ิบัต
ิรา

ชก
าร

 EIT Q9 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน 
EBIT IT14 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร 

EBIT IT15 ระดับความส าเรจ็ของการบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏิบัตริาชการ/ภารกจิหลักของ
กรมหรือเทียบเท่า 
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มูล

 EBIT IT16 การเข้าถึงข้อมลูของประชาชนตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
EBIT IT17 ผลการประเมินการรับรู้และการเข้าถึงขอ้มลูข่าวสารภาคประชาชน 

กา
รต
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อง
ขอ้

รอ้
งเร

ียน
 

ขั น
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รร้
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เรีย
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EIT 
Q10-

1 

การแก้ไขข้อร้องเรียนของท่านอย่างเหมาะสม (เช่น ขั นตอน ระยะเวลา กระบวนการ
รับและแก้ไขปัญหาขอ้รอ้งเรียน เป็นตน้) 
 

EBIT T18 
การประกาศเผยแพรข่ั นตอน กระบวนการในการรอ้งเรียนและแก้ไขปัญหาเรือ่ง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บรกิาร 
 

EBIT T19 การก าหนดขั นตอน/กระบวนการเรือ่งร้องเรียนทีเ่กี่ยวกับการจัดซื อจัดจ้าง 

ช่อ
งท

าง
กา

รร
้อง

เรีย
น EIT 

Q10-
2 

มีช่องทางการรับขอ้รอ้งเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และความประพฤตขิอง
เจ้าหน้าที่ทีเ่หมาะสม 
 

EIT 
Q10-

3 วิธีการรอ้งเรียนนั นสามารถท าได้ง่าย 
EBIT IT20 การก าหนดชอ่งทางการรอ้งเรียนทีเ่กี่ยวกับการจดัซื อจัดจ้าง 
EBIT IT21 การก าหนดหน่วยงานหรอืผูร้ับผิดชอบเรื่องร้องเรียนจดัซื อจัดจ้าง 

กา
รแ

จ้ง
ผล

ร้อ
งเร

ียน
 

EIT 
Q10-

4 การตอบกลับเรื่องร้องเรียน หรือการแจ้งผลด าเนนิการเกี่ยวกับเรื่องรอ้งเรียน 

EBIT IT22 
การรายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื อจัดจ้างให้ผู้รอ้งเรียน
ทราบ 
 

EBIT IT23 
มีมาตรการที่ตอ้งด าเนินการกอ่นการรับเรือ่งร้องเรียนตอ้งมกีารแจ้งรับเรือ่งรอ้งเรียน
ภายในก าหนดเวลา 15 วัน 
 

EBIT IT24 การรายงานผลการด าเนนิการหรอืความก้าวหน้าในการด าเนนิการเรื่องร้องเรียน 
EBIT IT25 รายงานสรุปผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรียนในรอบเดอืน 

ดัช
นีค

วา
มร

ับผิ
ดช

อบ
 

(A
cc

ou
nt

ab
ilit

y 
In

de
x)

 

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ

ตา
ม

กฎ
หม

าย
 

 

EIT Q11 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
EIT Q12 ปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงการใช้อ านาจหน้าที่โดยชอบธรรมและถูกกฎหมาย 
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EIT Q13 ปฏิบัติหน้าที่โดยด าเนินการตามขั นตอนอย่างถูกตอ้ง ไม่ผิดพลาด (สามารถเชื่อถือได้) 

EIT Q14 มีความพยายามเชิงรุกในการจัดการให้บรกิาร (ความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
กระตือรือร้น เต็มใจ รวดเรว็ มีคุณภาพ และมีประสทิธิภาพมุง่ผลสัมฤทธิข์องงาน) 

EIT Q15 
 
ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อผลจากการด าเนินงานในหน้าที่ 
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EIT Q16 
การรับรู้ตอ่การรับเงนิพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือรอ้งขอให้ผู้ใช้บรกิารพาไปสถาน
บันเทิง รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกหรอืประโยชน์อื่นใด 
 

EIT Q17 
ธรรมเนียมปฏิบัติในการการรับเงนิพิเศษ เรีย่ไร ขอรับบรจิาค หรือผลประโยชน์ตอบ
แทนอืน่ใด 
 

EIT Q18 การเอื อประโยชน์/เลอืกปฏิบัติตอ่ผู้ใช้บรกิารบางคน เนื่องจากความสัมพนัธ์ส่วนตัว 

EIT Q19 

ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม มีการใชช้ื่อหน่วยงานหรอืต าแหน่งอ านาจหน้าที่ในทาง
ที่ผิด มีการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เชน่ การวิ่งเต้นในทางมิชอบ การบรจิาคเงิน
เพื่อให้บุตรหลานเข้าโรงเรียน และการให้งานแก่ญาติมติร เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับ
ตนเองและพวกพอ้งหรอืบุคคลอืน่ 
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EIT 
Q20-

2 

ความถี่ในการให้สนิบน (เงินพิเศษ) หรือความบันเทิงต่างๆ หรือผลประโยชน์อืน่ใด 
แก่เจ้าหน้าที่ของรฐั  
 

EIT 
Q20-

3 

จ านวน (มูลค่ารวม) ในการเสนอให้สินบน (เงินพิเศษ) หรอืความบนัเทิงต่างๆ หรือ
ผลประโยชนอ์ื่นใด แกเ่จ้าหน้าทีข่องรัฐ  
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IIT Q1 ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตน โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

IIT Q2 ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตน โดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตนและไม่ใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ 

IIT Q3 ปฏิบัติบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลของตน ด้วยความซื่อสตัย์
สุจริต ตามกฎหมาย หรือนโยบายในการบรหิาร 

IIT Q4 ท างานในหน้าทีร่ับผิดชอบของตนเองอย่างเป็นธรรม 
IIT Q5 ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถว้น ถกูต้อง และไม่บิดเบอืนขอ้เท็จจริง 

IIT Q6 ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ภาครัฐ/รัฐวิสาหกจิ/การเมืองท้องถิ่น 

IIT Q7 เปิดโอกาสให้บุคลากรใชดุ้ลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการที่อาจให้คุณให้โทษแก่
ผู้รับบริการ 

IIT Q8 การรับเงินพเิศษ การเรี่ยไร การขอรับบรจิาค การอ านวยความสะดวกหรอืการให้
ความบันเทิง การชกัชวน หรือการประนีประนอม 

IIT Q9 การรับของขวัญ/รับเงนิ/สทิธิประโยชน์ต่างๆ ในเทศกาล/วนัส าคัญต่างๆ เช่น ปีใหม่ 
ตรุษจีน งานมงคล งานศพ ฯลฯ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ 

IIT Q11-
Q20 

ความเชือ่มัน่ของบุคลากรในหน่วยงานต่องานและบรรยากาศในการท างาน 

IIT 
Q21-
11 ระบบการแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing system) 

IIT 
Q21-
12 

ระบบการคุม้ครองผู้ให้เบาะแสการทจุริต (whistleblower protection 
system) 

IIT 
Q21-
13 

ระบบการเปิดช่องทางรับเรือ่งรอ้งเรียน เชน่ สายด่วน/เว็บไซต์/ตู้รับเรื่องร้องเรียน 
ฯลฯ 

IIT 
Q21-
14 ระบบการให้รางวัล/เชิดชเูกียรตแิกผู่้ซ่ือสัตย์สุจริต 

IIT 
Q21-
15 ระบบการลงโทษผูก้ระท าผดิการทจุริต 

IIT Q22 มีขั นตอนการลงโทษผูก้ระท าการทุจริตคอรร์ัปชันทีเ่หมาะสม (การพิจารณาและการ
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ก าหนดบทลงโทษ รวมถึงการลงโทษ) 
 

IIT Q23 การติดตาม ตรวจสอบและลงโทษผูก้ระท าการทุจริตคอร์รัปชนัสามารถท าได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

IIT Q24 มีการพฒันาเครอืข่ายและสร้างความร่วมมอืกับทกุภาคสว่น (เชน่ ภาคธุรกิจเอกชน 
ภาคประชาชน ภาครฐั) เพื่อการป้องกันการทุจรติคอร์รัปชัน 

IIT Q25 การตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายในมีการท างานที่เป็นอิสระ 

IIT Q26 ระบบการตรวจสอบภายในสามารถปอ้งกนัการทุจริตได้ 

IIT Q27 
มีการน าผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การท างานเกิด
ประสิทธภิาพ 
และป้องกันการทุจริต 

IIT Q28 รับรู้ถึงแผนการปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างดี 

IIT Q29 เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่/แลกเปลี่ยนหลกัการ แนวความคดิที่เกี่ยวขอ้งกับการ
ต่อต้านทุจริตอย่างเป็นทางการ เชน่ มเีวที/บอร์ด 

IIT Q30 มีการให้ขอ้มูลระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

IIT Q31 เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที ่มีส่วนร่วมในการพฒันาและปรับปรุงนโยบายและ
กระบวนการจดัการผลประโยชนท์ับซ้อน 

EBIT IT26 การด าเนนิการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
EBIT IT27 การด าเนนิการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
EBIT IT28 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพือ่การบริหารงานที่โปร่งใส 
EBIT IT29 การถกูชี มูลความผดิของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
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IIT 
Q32-
11 

ความถี่ของการเสนอให้เงิน/สิ่งของมีค่าอืน่ๆ 

IIT Q32-
111 จ านวนของการเสนอให้เงนิ/สิ่งของมีค่าอื่นๆ 

IIT 
Q32-
12 

ความถี่ของการให้ความบนัเทิง/การเสนอให้ความสะดวกสบาย เชน่ โปรแกรม
ท่องเที่ยวต่างประเทศ การออกรอบตีกอล์ฟ สถานที่พักตากอากาศ ฯลฯ 

IIT Q32-
121 

จ านวนของการให้ความบันเทิง/การเสนอให้ความสะดวกสบาย เชน่ โปรแกรม
ท่องเที่ยวต่างประเทศ การออกรอบตีกอล์ฟ สถานที่พักตากอากาศ ฯลฯ 

IIT 
Q33-
12 ความถี่ของการให้ความอุปถัมภ ์

IIT Q33-
121 จ านวนของการให้ความอุปถัมภ ์

กา
รร

ับร
ู ้ IIT Q33 การให้เงนิ สิ่งของมีค่า หรือการให้ความบันเทิง ความสะดวกสบาย และการให้ความ

อุปถัมภ์ เป็นสิ่งที่ต้องให้กันตามปกติ (ธรรมเนียมปฏิบัติ) 

IIT Q34 การให้เงนิ สิ่งของมีค่า หรือการให้ความบันเทิง ความสะดวกสบาย และการให้ความ
อุปถัมภ์ ส่งผลกระทบในทางลบกับการบริหารงานบุคคล 
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IIT 
Q39-

1 ความถี่ของการใช้จ่ายเงนิของหนว่ยงานเพือ่ส่งเสริมธรุกจิของตนเอง/พวกพอ้ง 

IIT 
Q39-

2 จ านวนของการใช้จ่ายเงนิของหน่วยงานเพือ่ส่งเสริมธรุกจิของตนเอง/พวกพอ้ง 

IIT 
Q40-

1 
ความถี่ของการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร (เชน่ ใช้เงินผดิวัตถุประสงค์ บริหาร
งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น) 

IIT 
Q40-

2 
จ านวนของการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร (เชน่ ใช้เงินผดิวัตถุประสงค์ บริหาร
งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น) 
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ับร
ู ้

IIT Q41 
การรับรู้เกี่ยวกับการใชจ้่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างไม่สมควรหรือมากเกนิ
ความจ าเปน็ (เช่น ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ บริหารงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ เป็น
ต้น) 
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IIT Q43 ความถี่ของการได้รับค าส่ังที่ไม่เป็นธรรม เชน่ ค าสั่งย้าย การแต่งตั ง การเลื่อน
ต าแหน่ง การมอบหมายงาน เป็นตน้ โดยไม่มีสาเหตอุันควร 

IIT Q44 ความถี่ของการได้รับการร้องขอ/สั่งด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ท างานส่วนตัวไม่ใช่
งานราชการ ซ่ึงสร้างประโยชน์ให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่น  

กา
รร

ับร
ู ้ IIT Q45 การร้องขอ/สั่งด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ท างานส่วนตัวไม่ใช่งานราชการดังกล่าว 

ส่งผลกระทบทางลบต่อประสิทธิภาพการท างานในหน้าที ่
IIT Q46 ผลเสียของการไม่ปฏิบัติตามค าสั่งที่ไมเ่หมาะสมจากผู้บังคับบัญชา 

EBIT = Evidence base Assessment  
EIT = External Integrity Assessment 
IIT = Internal Integrity Assessment  

 
แนวทางการประเมินผล : 
 

แนวทางการประเมินผล 
ผู้ประเมิน ส่วนราชการ 

1 ) ประชุมชี แจงเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment: ITA) กับหน่วยงานที่เข้ารับการ
ประเมิน 

2)  ประสานหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินเพ่ือ 
- ขอรายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ในสังกัด 

จ านวน 2 คน เพื่อเป็นผู้ประสานงานประจ า
หน่วยงาน 

- ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงาน/ลูกจ้าง
ของหน่วยงานตามจ านวนที่ผู้ประเมินก าหนด 

- ขอรายชื่อผู้เข้ารับบริการ/ผู้ส่วนได้เสีย กับ
หน่วยงานตามจ านวนที่ผู้ประเมินก าหนด 

- ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินตอบค าถาม
และรวบรวมข้อมูลหลักฐานประกอบตาม
แบบประเมินเชิงประจักษ์ส าหรับหน่วยงาน 
(แบบประเมิน Evidence Base)  พร้อมแนบ
เอกสารหรือหลักฐานดังกล่าว ส่งให้ผู้
ประเมินตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3)  ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผล
คะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ     

      

1) จัดประชุมภายในเพื่อให้ส่วนราชการในสังกัด
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

2) จัดส่งข้อมูลให้ผู้ประเมิน ดังนี   
- รายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ในสังกัด จ านวน 2 

คน เพ่ือเป็นผู้ประสานงานประจ าหน่วยงาน 
- รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงาน/ลูกจ้างของ   
  หน่วยงานตามจ านวนที่ผู้ประเมินก าหนด 
- ขอรายชื่อผู้เข้ารับบริการ/ผู้ส่วนได้เสีย กับ  
  หน่วยงานตามจ านวนที่ผู้ประเมินก าหนด 
- ตอบและส่งแบบประเมินเชิงประจักษ์ (แบบ   
ประเมิน Evidence Base)  พร้อมทั งแนบ
ข้อมูลหลักฐานประกอบตามส าหรับหน่วยงาน
ให้ผู้ประเมินตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3)  อุทธรณ์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ เบื องต้น ตามระยะเวลาที่ผู้ประเมิน
ก าหนด 

4)  รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ          
     พ ร้ อ ม ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ใ น ก า ร พั ฒ น า ก า ร

ด าเนินงานของหน่วยงาน 
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แนวทางการประเมินผล 
ผู้ประเมิน ส่วนราชการ 

4)  จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ฯ เบื องต้น              

5)  รับและพิจารณาการอุทธรณ์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ เบื องต้น จาก
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ 

6)  จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  
พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงาน
ของแต่ละหน่วยงาน 

7)  จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
ให้แก่ ส านักงาน ก.พ.ร. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




