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รายละเอียดตัวชี้วัด เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดในค ารับรองการปฏิบัติราชการ ของกรมบังคับคดี 
                                ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

มิติทีภ่ายนอก  มิติด้านประสิทธิผล 

1.ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกระทรวงยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ตัวช้ีวัดระหว่างกระทรวงที่  
เป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIS) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม (น้ าหนัก 60) 
      1.1 ร้อยละของการบังคับคดีแพ่ง/คดีล้มละลาย/คดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้  ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ (ร้อยละ 60) 

     ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 จ านวนส านวนคดีแพ่งที่ด าเนินการเสร็จ 
หน่วยวัด    :   ร้อยละ 
น้ าหนัก      :   10 
ค าอธิบาย 
จ านวนส านวนคดีแพ่งที่ด าเนินการเสร็จ หมายถึงจ านวนส านวนคดีแพ่งที่เจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถด าเนินการได้เสร็จ 
ในแต่ละข้ันตอนของ ส านวนยึดทรัพย์ ส านวนอายัดทรัพย์ ส านวนการขายทรัพย์ และส านวนขับไล่รื้อถอนและกักเรือ            
ซึ่งกรมบังคับคดีได้ก าหนดค านิยามส านวนเกิดใหม่/ส านวนที่ด าเนินการเสร็จ ดังนี้ 

ค านิยามส านวนเกิดใหม่/ส านวนที่ด าเนินการเสร็จ (คดีแพ่ง) 
1.  ส านวนยึดทรัพย์สิน 
     ส านวนเกิดใหม ่หมายถึง  ส านวนที่มีการตั้งเรื่องและมีการด าเนินการบังคับคดี  
     ส านวนเสร็จ  หมายถึง  1. ส านวนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบค าสั่งศาลอนุญาตขาย  
                                           2. ส านวนที่มีการถอนการยึดหรือถอนการบังคับคดี  
      3. ส านวนที่โจทก์แถลงของดการยึดทรัพย์     
2.  *ส านวนอายัดทรัพย์สิน 
     ส านวนเกิดใหม ่หมายถึง  ส านวนที่มีการตั้งเรื่องและมีการออกหนังสืออายัด  
     ส านวนเสร็จ  หมายถึง  1. ส านวนที่มีการถอนอายัดท้ังหมด(หากมีการถอนอายัดบางรายการ หรือถอน  
                                                การอายัดลูกหนี้ตามค าพิพากษาบางราย ไม่น ามาเก็บเป็นผลงานเสร็จ 
                                           2. ส านวนที่มีการช าระหนี้ครบถ้วนตามหมายบังคับคดีและรวมถึงกรณีการส่ง 
                                               เงินอายัดมาในคราวเดยีว 
                                           3. ส านวนที่มีการถอนอายัด ถอนการบังคับคด ี 
                                           4. ส านวนที่มีการออกหนังสืออายัดแต่มีเหตุให้การอายัดไม่เป็นผล เช่น  
                                               บคุคลภายนอกผูร้ับค าสัง่อายัดปฏิเสธสิทธิเรียกร้องของลกูหนี ้หรือจ าเลย 
                                               ลาออกเป็นเหตุให้ไม่สามารถด าเนนิการอายัดตอ่ไปได ้
      5. ส านวนที่มีเหตุท าให้ไม่สามารถด าเนินการอายัดต่อไปได้ เช่น เงินเดือนของ  
                                                ลูกหนี้ไม่เกิน 10,000 บาท 
3.  *ส านวนขับไล่, รื้อถอน, กักเรือ  
     ส านวนเกิดใหม ่หมายถึง  ส านวนที่มีการตั้งเรื่องและมีการด าเนินการบังคับคดี  
     ส านวนเสร็จ  หมายถึง  1. ส านวนที่ส่งมอบการครอบครอง  
                                           2. ส านวนที่ถอนการบังคับคดี  
                                            3. ส านวนที่ศาลมีค าสั่งปล่อยเรือ 
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 4.  ส านวนขายทอดตลาด 
ส านวนเกิดใหม่ หมายถึง  1. ส านวนที่ศาลมีค าสั่งอนุญาตขายและเจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ  
                                       ค าสัง่ศาล 

  2. ส านวนที่มีการริบเงินมัดจ าแล้วน าทรัพย์ออกขายทอดตลาดใหม่ 
     3. ส านวนที่ศาลสั่งเพิกถอนการขายและเจ้าพนักงานบังคับคดี  
                                       ทราบค าสัง่ศาล     

      ส านวนเสร็จ  หมายถึง  1. ส านวนที่มีการขายทอดตลาดได้  
                                            2. ส านวนที่มีการถอนการบังคับคด ี
สูตรการค านวณ 
 จ านวนผลรวมของ ส านวนยึดทรัพย์/อายัดทรัพย/์ขายทอดตลาดทรัพย์/ขับไล่รื้อถอนและกักเรือ  
ที่ด าเนินการเสร็จ 
 
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ตัวชี้วัด 
ระดับ1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 

 จ านวนส านวนคดีแพ่งที่ด าเนินการเสร็จ 138,551 146,249 153,946 161,643 169,341 

   
 
*หมายเหตุ :  หน่วยงานที่รับผิดชอบได้แก่ สบก เขตพื้นที่ 1 – 6 และส านักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา 
 
 
ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 – 6  

     และอ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา  เบอร์ติดต่อ  :  02-881-4999                  
       :  นางโสภา รัตนา     เบอร์ติดต่อ  :  02-887-5152                         
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล      :  นางสาววิภาดา  เกื้อกูล              เบอร์ติดต่อ  :  02-887-5153  
      :  นางสาวจิรนันท์ ภูสุข                    เบอร์ติดต่อ  :  02-434-8552 
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 จ านวนส านวนคดีล้มละลายที่ด าเนินการเสร็จ 
หน่วยวัด    :   ร้อยละ 
น้ าหนัก      :   10 
ค าอธิบาย 
 จ านวนส านวนคดีล้มละลายที่ด าเนินการเสร็จ  หมายถึงจ านวนส านวนคดีล้มละลายที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
สามารถด าเนินการได้เสร็จ ในแต่ละข้ันตอนของ ส านวนกลาง ส านวนค าขอรับช าระหนี้และส านวนสาขาคดี                   
ซึ่งกรมบังคับคดีได้ก าหนดค านิยาม ส านวนเกิดใหม่/ส านวนที่ด าเนินการเสร็จ ดังนี้ 

ค านิยามส านวนเกิดใหม่/ส านวนที่ด าเนินการเสร็จ (คดีล้มละลาย) 
1. ส านวนกลาง - ถือว่าเกิด เมื่อธุรการได้รับส านวนจากค าคู่ความและน าส่งสารบบ 
           - ถือว่าเสร็จ แบ่งเป็น 8 กรณ ี

1) กรณีปิดคดี ถือว่าเสร็จเมื่อส่งกอง ติดตามและเฉลี่ยทรัพย์ในคดีล้มละลาย จัดท าบัญชีแสดงรายการ        
รับ-จ่าย เพ่ือแบ่งเงินครั้งสุดท้ายและรายงานศาลปิดคดี หรือปิดคดีไม่มีแบ่งทรัพย์สิน 

 2) กรณียกเลิกการล้มละลาย ตาม ม.135(1)-(3) ถือว่าเสร็จเมื่อรายงานศาลขอยกเลิกการ 
     ล้มละลาย 
 3) กรณีปลดจากล้มละลายตามค าสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมายโดยมีทรัพย์สินถือว่าเสร็จ 
     เมื่อส่งกองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์ในคดีล้มละลาย ท าบัญชีแสดงรายการรับ-จ่าย เพ่ือแบ่งเงิน 
     ครั้งสุดท้ายและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ศาลทราบ 
 4) กรณีปลดจากล้มละลายตามค าสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมายโดยไม่มีทรัพย์สิน ถือว่า 
     เสร็จเมื่อส่ง กอง ติดตามและเฉลี่ยทรัพย์ในคดีล้มละลาย จัดท าบัญชีแสดงรายการ                            

รับ-จ่าย เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานให้ศาลทราบ 
 5) กรณีจ าหน่ายคดี ตามมาตรา 15 แห่ง พรบ. ล้มละลายฯ ถือว่าเสร็จเมื่อรายงานศาลขอ 
     จ าหน่ายคดี (หมายถึง จ าหน่ายทั้งคดี มิใช่จ าหน่ายลูกหนี้บางคน) 
 6) กรณีจ าหน่ายคดีเพราะเหตุอ่ืน ๆ ถือว่าเสร็จเมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบค าสั่งศาลให้ 
     จ าหน่ายคดี (หมายถึง จ าหน่ายทั้งคดี มิใช่จ าหน่ายลูกหนี้บางคน) 
 7) กรณีพิจารณาคดีใหม่ ถือว่าเสร็จเมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบค าสั่งศาลอนุญาตให้ 
     พิจารณาคดีใหม่ (หมายถึง พิจารณาคดีใหม่ท้ังคดี มิใช่เฉพาะลูกหนี้บางคน) 
 8) กรณียกฟ้อง ถือว่าเสร็จเมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบค าสั่งศาลให้ยกฟ้อง  
     (หมายถึงยกฟ้องทั้งคดี ไม่ใช่ยกฟ้องลูกหนี้บางคน) 

2. ส านวนสาขา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
 2.1 ประเภทส านวนสาขาค าขอรับช าระหนี้ 

 ถือว่าเกิดเมื่อตรวจค าขอรับช าระหนี้ 
 ถือว่าเสร็จ แบ่งเป็น 3 กรณ ี

- กรณีมีการท าความเห็นค าขอรับช าระหนี้ ถือว่าเสร็จเมื่อเสนอความเห็นต่อศาล 
- กรณีเจ้าหนี้ขอถอนค าขอรับช าระหนี้ ถือว่าเสร็จเมื่อธุรการลงสารบบส่งส านวนเก็บ 
- กรณีงดด าเนินการค าขอรับช าระหนี้ เนื่องจากคดีไม่มีทรัพย์สิน หรือรอด าเนินการค าขอรับช าระหนี้

ส าหรับเจ้าหนี้ไม่มีประกัน ถือว่าเสร็จเมื่อธุรการลงสารบบส่งส านวนเก็บ 
2.2 ประเภทส านวนสาขาอื่น ๆ 

 ถือว่าเกิดเมื่อมีการตั้งส านวนและลงสารบบธุรการ 
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 ถือว่าเสร็จ แบ่งเป็น 4 กรณ ี
- กรณีส านวนสาขาคดีที่มีการขอออกหมายบังคับคดี ถือว่าเสร็จเมื่อรายงานศาลขอออกหมายบังคับคดี 
- กรณีส านวนสาขาคดีอ่ืน ๆ ที่ไม่มีการขอออกหมายบังคับคดี ถือว่าเสร็จเมื่อลงสารบบส่งส านวนเก็บ    
- กรณีส านวนสาขาคดีแพ่งที่มีการขอจ าหน่ายคดี ถือว่าเสร็จเมื่อศาลมีค าสั่งให้จ าหน่ายคดี 
- กรณีส านวนสาขาคดีที่มีการขายสิทธิเรียกร้อง ถือว่าเสร็จเมื่อมีการขายสิทธิเรียกร้องได้ 

สูตรค านวณ 
 จ านวนผลรวมของส านวนกลาง ส านวนค าขอรับช าระหนี้และส านวนสาขาคดีที่ด าเนินการเสร็จ  
 
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ตัวชี้วัด ระดับ1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
 

จ านวนส านวนคดีล้มละลายที่
ด าเนินการเสร็จ 
 

39,737 42,120 44,502 46,884 49,267 

 
 
ก ากับดูแลตัวชี้วัด  :  ผู้อ านวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 1 – 6    เบอร์ติดต่อ  :  02-881-4999                  

      และหน่วยงานที่มีส านวนคดีล้มละลายค้างด าเนินการ 
     :   นางโสภา รัตนา     เบอร์ติดต่อ  :  02-887-5152 
  

ผู้จัดเก็บข้อมูล      :   นางสาววิภาดา  เกื้อกูล     เบอร์ติดต่อ  :  02-887-5153  
       :   นางสาวจิรนันท์ ภูสุข    เบอร์ติดต่อ  :  02-887-5152 
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 ร้อยละของส านวนค าขอรับช าระหนี้ในคดีล้มละลายก่อนปี พ.ศ.2547 ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
หน่วยวัด    :   ร้อยละ 
น้ าหนัก      :   5 
ค าอธิบาย 
 
 ร้อยละของส านวนค าขอรับช าระหนี้ในคดีล้มละลายก่อนปี พ .ศ.2547 (ส านวนกลางไม่เคยปิดคดี)               
ที่ด าเนินการเสร็จ”  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส านวนค าขอรับช าระหนี้ที่ค้างอยู่ก่อนปี พ .ศ. 2547 (ส านวนกลางไม่เคยปิด
คด)ี ด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ .ศ.2557 (เฉพาะคดีท่ีส านวนกลางไม่เคยปิดคดี) ทั้งนี้เนื่องจากเจ้าหนี้ใน
คดีล้มละลายจะได้รับช าระหนี้จากลูกหนี้ในคดีล้มละลายเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องท าความเห็นเสนอศาลว่าเจ้าหนี้ในคดี
ล้มละลายนั้นมีสิทธิได้รับช าระหนี้เท่าใด กรมบังคับคดีจึงมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้ส านวนค าขอรับช าระหนี้ที่ค้างอยู่เสร็จ
สิ้นโดยเร็ว โดยมีแผนด าเนินการกับคดีที่ค้างนานก่อน 
สูตรการค านวณ 

 
    ส านวนค าขอรับช าระหนี้ในคดีล้มละลายก่อนปี พ.ศ.2547 ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ X 100 

ส านวนค าขอรับช าระหนี้ในคดีล้มละลายก่อนปี พ.ศ.2547 ที่ต้องด าเนินการ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ตัวชี้วัด ระดับ1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 
ร้อยละของส านวนค าขอรับช าระหนี้ในคดี
ล้มละลายก่อนปีพ.ศ.2547 ที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

80 85 90 95 100 

 
ก ากับดูแลตัวชี้วัด   :   ผู้อ านวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 1-6  เบอร์ติดต่อ  :  02-887-5092 
      :   นางโสภา รัตนา     เบอร์ติดต่อ  :  02-887-5152 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล       :  นางสาวพรจันทร์  มั่นพิริยะกุล   เบอร์ติดต่อ  :  02-887-5152   
      :   นางสาวอมเรศวร์ พฤฒปภพ    เบอร์ติดต่อ  :  02-887-5152 
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 ร้อยละของส านวนค าขอรับช าระหนี้ในคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ   
หน่วยวัด    :   ร้อยละ 
น้ าหนัก      :   5 
ค าอธิบาย 
 

 ร้อยละของส านวนค าขอรับช าระหนี้ในคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนีท้ี่ด าเนินการแล้วเสร็จ หมายถึง การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ของส านักฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ สามารถด าเนินการในส านวนค าขอรับช าระหนี้ในคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ที่ต้อง
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2556  เสร็จเทียบกับส านวนค าขอรับช าระหนี้ในคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนีท้ี่ต้องด าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ทั้งหมด  
ส านวนค าขอรับช าระหนี้เสร็จ แบ่งออกเป็น 2 กรณ ี

- กรณีท่ีมีการท าค าสั่งค าขอรับช าระหนี้ถือว่าเสร็จ เมื่อองค์คณะเห็นชอบกับค าสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
- กรณีเจ้าหนี้ขอถอนค าขอรับช าระหนี้ถือว่าเสร็จ เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีค าสั่งอนุญาต 

หมายเหตุ  : ส านวนค าขอรับช าระหนี้ในคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนีท้ี่มีผู้โต้แย้ง ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการโดยเฉลี่ย
ประมาณ 1  
 
สูตรการค านวณ 

    ส านวนค าขอรับช าระหนี้ในคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนีท้ี่ด าเนินการแล้วเสร็จ X 100 
ส านวนค าขอรับช าระหนี้ในคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนีท้ี่ต้องด าเนินการ 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ตัวชี้วัด ระดับ1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 

ร้อยละของส านวนค าขอรับช าระหนี้ในคดีฟ้ืนฟู
กิจการของลูกหนีท้ี่ด าเนินการแล้วเสร็จ   

 
80 

 
85 

 
90 

 
95 

 
100 

 
ก ากับดูแลตัวชี้วัด   :   ผู้อ านวยการส านักฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้  เบอร์ติดต่อ  :  02-8875092 
      :   นางโสภา รัตนา     เบอร์ติดต่อ  :  02-887-5152 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล       :   นางสายพิณ  วิจิตรศิลป์ธน    เบอร์ติดต่อ  :   02-887-5104     
       :   นางสาวจิรนันท์ ภูสุข    เบอร์ติดต่อ  :  02-887-5152 
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1. ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกระทรวงยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ตัวช้ีวัดระหว่างกระทรวง  
ที่เป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIS) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม (น้ าหนัก 60) 
1.2 มูลค่าทรัพย์สินที่ผลักดันออกจากระบบบังคับคดี  
หน่วยวัด    :   ร้อยละ 
น้ าหนัก      :   15 
ค าอธิบาย 

 มูลค่าทรัพย์สินที่ผลักดันออกจากระบบการบังคับคดี หมายถึงผลรวมของมูลค่าทรัพย์สินในคดีแพ่งและคดีล้มละลาย 
ดังต่อไปนี้ 

 1.  มูลค่าทรัพย์สินในคดีแพ่ง หมายถึง คดีแพ่งที่มีการถอนการยึด  ถอนการบังคับคดี งดการบังคับคดีเนื่องการ
ปรับโครงสร้างหนี้และคดีแพ่งที่ขายทอดตลาดตลาดทรัพย์ได้ ทั้งนี้มูลค่าทรัพย์สินในคดีแพ่งคิดจากราคาประเมินของ    
เจ้าพนักงานบังคับคดี 

 2.  มูลค่าทรัพย์สินในคดีล้มละลาย หมายถึง คดีล้มละลายที่มีการถอนการยึด และคดีล้มละลายที่ขายทอดตลาด
ทรัพย์ได ้ทั้งนี้มูลค่าทรัพย์สินในคดีล้มละลายคิดจากราคาประเมินของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 

สูตรค านวณ : 
 

 
 
 
 

 

 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

1 2 3 4 5 

มูลค่าทรัพย์สินที่ผลักดันออกจากระบบ
บังคับคดี 

ล้านบาท 74,536 80,902 87,268 93,634 100,000 

 
หมายเหตุ หน่วยงานรับผิดชอบได้แก่ หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการบังคับคดีแพ่ง /คดีล้มละลาย ท้ังในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 
 1.  ก าหนดให้หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการยึดทรัพย์ ขายทอดตลาดทรัพย์ ในคดีแพ่งและคดีล้มละลาย                
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล 
 2.  ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูลก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งผลการด าเนินงานให้ กลุ่มงานนโยบายและ
แผน  ส านักเลขานุการกรม (ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง) 
 3.  คณะกรรมการฯ  ด าเนินการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพื่อน าเสนอผู้บริหารพิจารณาต่อไป 
 
 

ผลรวมของมูลค่าทรัพย์สินในคดีแพ่ง ที่โจทกแ์ถลงขอถอนการบังคับคดี +ขอถอนการยึด+ของดการบังคับคดีเนื่องจากมีการปรับโครงสร้าง
หน้ี+คดีที่ขายทอดตลาดทรัพย์ได้  และผลรวมของมูลค่าทรัพย์สินในคดีล้มละลายที่มีการถอนการยึด  และคดีล้มละลายที่มีการขาย
ทอดตลาดทรัพย์ได้   ทั้งนี้  มูลค่าทรัพย์สินคิดจากราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี/เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
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ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 – 6 และ  
       ผูอ้ านวยการส านักงานบงัคับคดจีังหวัด/สาขา  เบอร์ติดต่อ  :  02-881-4999                  
       :  นางโสภา รัตนา     เบอร์ติดต่อ  :  02-887-5152                       

ผู้จัดเก็บข้อมูล      :  นางสาววัชรา เข้มแข็ง                       เบอร์ติดต่อ  :  02-887-5153  
       :  นางสาวอมเรศวร์ พฤฒปภพ                   เบอร์ติดต่อ  :  02-434-8552 
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1. ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกระทรวงยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ตัวช้ีวัดระหว่างกระทรวง       
ที่เป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIS) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม (น้ าหนัก 60) 
1.3 ความส าเร็จในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการบังคับคดี  
ตัวช้ีวัดที่ 1.3.1 จ านวนเรื่องท่ีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการบังคับคดี            
หน่วยวัด :        ร้อยละ                              
น้ าหนัก  :         5 
ค าอธิบาย 

จ านวนเรื่องท่ีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการบังคับคดี  หมายถึงการที่กรมบังคับคดีได้ด าเนินการ
โดยใช้กลยุทธ์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเชิญชวนให้คู่กรณีเข้า สู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการบังคับคดี โปรสสเตอร์ แผ่นพับ,เว็บไซด์เครือข่ายหรือการ
ร่วมกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งส่งผลให้จ านวนเรื่องท่ีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพ่ิมมาก
ขึ้น  
 ทั้งนี้จ านวนเรื่องท่ีจะนับเป็นผลส าเร็จของการด าเนินการตามตัวชี้วัดต้องเป็นจ านวนเรื่องท่ีคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายได้เข้า   
สู่กระบวนการไกล่เกลี่ยของเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วเท่านั้น 
สูตรการค านวณ 
  
 ผลรวมของจ านวนเรื่องท่ีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการบังคับคดีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
เกณฑ์การให้คะแนน 

ชื่อตัวช้ีวัด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

จ านวนเรื่องท่ีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทด้านการบังคับคดี                                                          

3,800 4,100 4,400 4,700 5,000 

 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :   นางสาวชลธร มีวงศ์อุโฆษ    เบอร์ติดต่อ  :  02-887-5085 
                            และส านกังานบงัคับคดจีังหวัดทีก่รมบงัคดมีีค าสัง่แตง่ต้ังผู้ไกล่เกลีย่แล้ว 
                        :   นางโสภา รัตนา     เบอร์ติดต่อ  :  02-887-5152                       

ผู้จัดเก็บข้อมูล       :  นายสุทธิพงศ์ พิลา     เบอร์ติดต่อ  :  02-881-4816 
         :  นางสาวอมเรศวร์ พฤฒปภพ    เบอร์ติดต่อ  :  02-887-5152 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.3.2 ร้อยละความส าเร็จในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการบังคับคดี    
หน่วยวัด :        ร้อยละ                            
น้ าหนัก   :        10 
ค าอธิบาย 

ร้อยละของความส าเร็จในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการบังคับคดี  หมายถึง คดีแพ่งที่คู่กรณียื่นค าร้อง
ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ภายหลังจากท่ีศาลมีค าพิพากษาทั้งก่อนและระหว่าง การบังคับคดี 
และเจ้าพนักงานบังคับคดี หรือผู้ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ได้ด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ดังกล่าวเป็นผลส าเร็จจนถึงข้ันคู่กรณี
สามารถตกลงกันได้ในประเด็นที่เป็นข้อพิพาทหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อพิพาทนั้น 
  ทั้งนี้ คดีที่จะนับเป็นผลส าเร็จของการด าเนินการตามตัวชี้วัด ต้องเป็นคดีท่ีคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้เข้าสู่
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วเท่านั้น  
สูตรค านวณ : 

 
จ านวนคดีท่ีด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการบังคับคดีส าเร็จ X 100 

 
         จ านวนคดีแพ่งที่คู่กรณีท้ังสองฝ่ายเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการบังคับคดี  

 
เกณฑ์การให้คะแนน :   
 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
1 2 3 4 5 

1. ร้อยละความส าเร็จในการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทด้านการบังคับคดี                                                 

 

ร้อยละ 65 70 75 80 85 

 
เงื่อนไข – วัดความส าเร็จในการไกล่เกลี่ยเฉพาะศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (ในส่วนกลาง) และส านักงานบังคับคดีจังหวัดที่  
กรมบังคับคดีมีค าสั่งแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยแล้ว 
           - ให้กรมบังคับคดีส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วม
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการบังคับคดี โดยครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้  
 1.ความเหมาะสม/ความพึงพอใจต่อกระบวนการไกล่เกลี่ยฯ  
 2.ความเหมาะสม/ความพึงพอใจต่อบทบาทของผู้ไกล่เกลี่ยฯ  
 3.ความเหมาะสม/ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ  ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ด้านการบังคับคดี เป็นต้น และสรุปข้อมูลพร้อมก าหนดแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 
            

หมายเหตุ หน่วยงานที่รับผิดชอบได้แก่ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและส านักงานบังคับคดีจังหวัดที่กรมบังคับคดี 
มีค าสั่งแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยแล้ว 
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ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นางสาวชลธร มีวงศ์อุโฆษ    เบอร์ติดต่อ  :  02-887-5085 
                           และส านกังานบงัคับคดจีังหวัดทีก่รมบงัคดมีีค าสัง่แตง่ต้ังผู้ไกล่เกลีย่แล้ว 
                        :   นางโสภา รัตนา     เบอร์ติดต่อ  :  02-887-5152                         
         
ผู้จัดเก็บข้อมูล       :  นายสุทธิพงศ์ พิลา     เบอร์ติดต่อ  :  02-881-4816 
         :  นางสาวจิรนันท์ ภูสุข                    เบอร์ติดต่อ  :  02-434-8552 
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มิติที่ภายนอก  มิติด้านคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดที่  2 คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA) (น้ าหนัก 10)            
หน่วยวัด :  
น้ าหนัก      :   ร้อยละ  10 
ค าอธิบาย   

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตรา 37 ก าหนดให้
ส่วนราชการต้องก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน  และประกาศให้ประชาชนรับทราบเป็นการทั่วไป  ซึ่งส่วน
ราชการได้ด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกามาตราดังกล่าว  โดยการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงร้อยละ  
30 – 50 ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2547 – 2550 

 ทุกส่วนราชการได้พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะกระบวนการให้บริการที่ส่งผลโดยตรงต่อความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ  และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร  โดยมีตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการก าหนดให้
ส่วนราชการต้องรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชน 

 ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการมีคุณภาพยิ่งข้ึน  สานักงาน ก.พ.ร. ได้
ก าหนดให้มีตัวชี้วัดการปรับปรุงกระบวนการของส่วนราชการระดับกรมในมิติภายใน  ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยให้ส่วนราชการด าเนินการปรับปรุงกระบวนการ 3 กระบวนการ 

 ส าหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย  พ.ศ. 2556 – 2561 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อสังคมและความต้องการของประชาชนผู้รับบริการที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมากและรวดเร็ว  ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  “การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน  (Service 
Excellence)” โดยให้หน่วยงานภาครัฐในฐานะผู้ให้บริการหลักแก่ประชาชนต้องมีการปรับตัวและพัฒนากระบวนการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะคุณภาพการบริการทั้งเรื่องรูปแบบและการเข้าถึงบริการ  ระยะเวลาในการ
ให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ  คุณภาพของบริการที่ส่งมอบ  ความโปร่งใสในการให้บริการ  และค่าใช้จ่ายในการขอรับ
บริการที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ  และการส่งมอบบริการที่เป็นที่ยอมรับได้มาตรฐาน  ในรูปแบบ
ของ “ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)” 

 ข้อตกลงระดับการให้บริการ  (Service Level Agreement : SLA) เป็นเอกสารที่บันทึกข้อตกลงระหว่างผู้
ให้บริการ และผู้รับบริการเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน  โดยทั้ง 2 ฝ่ายต้องร่วมกันก าหนดขอบเขตของการให้บริการ  
ระดับการให้บริการ  (Level of Service) ขั้นต่ าที่ท้ังสองฝ่ายยอมรับได้  ซึ่งข้อตกลงระดับการให้บริการเปรียบเสมือนพันธะ
สัญญาถึงระดับคุณภาพของบริการและความโปร่งใสที่ผู้ให้บริการมีให้แก่ผู้รับบริการ  ดังนั้น องค์ประกอบของข้อตกลงจะ
ประกอบด้วย  ขอบเขตการให้บริการ  ข้อก าหนดการให้บริการ  ระดับการให้บริการ  ขั้นตอนการให้บริการ  และการรับ
เรื่องราวร้องเรียน 

ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ  หมายถึง ส่วนราชการจัดท าข้อตกลงระดับการ
ให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ในงานบริการที่ ส าคัญตามท่ีสานักงาน  ก.พ.ร. ก าหนด โดยมีการจัดท า
แผนการปรับปรุงกระบวนงานบริการ  เพ่ือให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงระดับการให้บริการ  (SLA) ที่
สอดคล้องกับความต้องการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ  (Satisfaction) ซึ่งการปรับปรุงกระบวนงานควรพิจารณาให้
ครอบคลุมใน  6 ประเด็น ได้แก่ 1) ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการจนแล้วเสร็จ  2) ขั้นตอนการการให้บริการ  3) คุณภาพ
ของบริการที่ส่งมอบและการให้บริการ  4) รูปแบบ/การเข้าถึงบริการ  5) ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  และ 6) ค่าใช้จ่าย
ในการบริการ โดยมีรายชื่อกระบวนงานบริการที่ต้องดาเนินการจัดทาข้อตกลงระดับการให้บริการตาม ภาคผนวก 1 
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ตารางและสูตรการค านวณ : - 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดเป็นระดับความ ส าเร็จของการจัดทาข้อตกลงระดับการให้บริการ  การจัดท าแผนปรับปรุงกระบวนงานที่ น าไป       
สู่ข้อตกลงระดับการให้บริการที่มีคุณภาพ และการดาเนินการตามแผนฯ ซึ่งจะแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 จัดส่งข้อมูลกระบวนงานที่จัดทาข้อตกลงระดับการให้บริการ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด (แบบฟอร์ม A-E) 
 

2 จัดท าแผนปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการ และส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 
2557 

3 - จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ และส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 
- ติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ และส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 

4 รายงานผลการด าเนินการตามแผนการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการ ภายในรอบ 12 เดือน 
 

5 
 
 
 

มีผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อกระบวนการให้บริการตามข้อตกลงระดับการให้บริการ ดังนี้ 
ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ผลส ารวจ ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 
 

 
เงื่อนไข: 

1. จัดท าข้อมูลกระบวนงานบริการ ตามแบบฟอร์มในภาคผนวก 2 (แบบฟอร์ม A-E) และจัดส่งให้สานักงาน ก.พ.ร. 
ทางอีเมล์ goodservice@opdc.go.th 

2. ส านักงาน ก.พ.ร. จะจัดคลินิกให้ค าปรึกษาแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนางานบริการและการจัดทาแผนการ
ปรับปรุง/พัฒนางานบริการแก่ส่วนราชการ และให้ส่วนราชการจัดส่งแผนดังกล่าวไปยังสานักงาน ก.พ.ร. ภายใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 

3. จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ ตามแบบฟอร์ม 1 (แบบฟอร์มข้อตกลงระดับการให้บริการ) และจัดส่งให้
ส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 

4. ติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการให้ผู้รับบริการทราบอย่างชัดเจน  ณ จุดให้บริการ ทั้งนี ้รูปแบบของประกาศ
ข้อตกลงฯ ให้ส่วนราชการพิจารณาตามความเหมาะสมโดยเน้นให้ผู้รับบริการสามารถเห็นหรือรับรู้ได้อย่างชัดเจน 
และจัดส่งภาพถ่ายการติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการไปยังส านักงาน  ก.พ.ร. ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 
2557 

5. ส่วนราชการรายงานผลการด าเนินการตามแผนการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการ ตามแบบฟอร์ม 2 
(แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการ) ในระบบรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR card) รอบ 12 เดือน 

6. การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อกระบวนการให้บริการตามข้อตกลงระดับการให้บริการ ด าเนินการโดย
ส านักงาน ก.พ.ร. 

 
 
 

mailto:goodservice@opdc.go.th
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หมายเหตุ: 
1. ส านักงาน ก.พ.ร. จะจัดส่งผลการส ารวจความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการแก่ส่วนราชการ  เพ่ือประโยชน์ต่อ

ส่วนราชการในการน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนงาน  รวมถึงการปรับปรุงข้อตกลงระดับการให้บริการให้
สอดคล้องกับความต้องการ และความคาดหวังของผู้รับบริการต่อไป 

2. กระบวนงานบริการที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ  พิจารณาจาก
งานบริการที่มีประชาชนมาขอรับบริการเป็นจ านวนมาก  หรือเป็นภารกิจหลักของ  ส่วนราชการ  หรือเป็น
กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการบริการเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย  
ตามผลการวิจัย เรื่อง Ease of Doing Business ของธนาคารโลก หรือเป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยง
ระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนาเข้า -ส่งออกสินค้า  
(National Single Window) รวมทั้งเป็นกระบวนงานที่มีโอกาสในการปรับปรุงเพื่อยกระดับการบริการให้ดีขึ้น 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : - 

แนวทางการประเมินผล : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 จัดส่งข้อมูลกระบวนงานท่ีจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ 
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด (แบบฟอร์ม A-E) 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 
ส่วนราชการจัดส่งเอกสารข้อมูลกระบวนงาน
บริการตามแบบฟอร์ม  A-E ผ่านทางอีเมล์  
goodservice@opdc.go.th หรือเป็นหนังสือ  ไป
ยังสานักงาน ก.พ.ร. 
หมายเหตุ  สานักงาน  ก.พ.ร. ได้แจ้งให้ส่วน
ราชการจัดส่งข้อมูลกระบวนงานบริการตาม
แบบฟอร์ม A-E ไปยังสานักงาน  ก.พ.ร. ภายใน
วันที่ 8 เมษายน 2557 แล้ว 

2 จัดส่งแผนปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการ ภายในวันท่ี 
30 มิถุนายน 2557 

ประเมินผลจาก 
- ส่วนราชการจัดท าแผนการปรับปรุง/พัฒนางาน
บริการ โดยความส าเร็จของการจัดท าแผน
ปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการพิจารณาจาก
ความสอดคล้องกับผลการเข้าคลินิกให้ค าปรึกษา 
ที่ส านักงาน ก.พ.ร. จัดให้แก่ส่วนราชการ 

3 - จัดส่งข้อตกลงระดับการให้บริการ ภายในวันท่ี 18 
กรกฎาคม 2557 
- ติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ และส่งให้ส านักงาน 
ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 25 กรกฎาคม 2557 

ประเมินผลจาก 
1. ส่วนราชการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ 
ตามแบบฟอร์มที่ ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 
(แบบฟอร์ม 1) ซึ่งประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ
หลัก ได้แก่ 
ชื่องานที่ให้บริการ 
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ขอบเขตการให้บริการ ประกอบด้วย 
 



 
รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2557 

 

16 
 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ 
และระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ข้อก าหนดการให้บริการ ประกอบด้วย 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ และค่าธรรมเนียม
ระดับการให้บริการ ประกอบด้วย ระยะเวลา 
และคุณภาพของข้อตกลงระดับการให้บริการ 
 
ขั้นตอนการให้บริการ  โดยระบุขั้นตอนการ
ให้บริการ และหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
การรับเรื่องร้องเรียน  ให้ระบุช่องทางในการ
ร้องเรียน 
ทั้งนี้ การพิจารณาจะประเมินจากความครบถ้วน  
สมบูรณ์ของการจัดทาข้อตกลงระดับการ
ให้บริการ 
2. จัดส่งข้อตกลงระดับการให้บริการไปยัง        
ส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่  18 กรกฎาคม 
2557 
3. ติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการให้
ผู้รับบริการทราบอย่างชัดเจน  ณ จุดให้บริการ  
ทั้งนี้ รูปแบบของประกาศข้อตกลงฯ  ให้ ส่วน
ราชการพิจารณาตามความเหมาะสมโดยเน้นให้
ผู้รับบริการสามารถเห็นหรือรับรู้ได้อย่างชัดเจน 
4. จัดส่งภาพถ่ายการติดประกาศข้อตกลงระดับ
การให้บริการไปยังส านักงาน  ก.พ.ร. ภายในวันที่ 
25 กรกฎาคม 2557 

4 รายงานผลการด าเนินการตามแผนการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนงานบริการภายในรอบ 12 เดือน 

ประเมินผลจาก 
- รายงานผลการด าเนินการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนงานบริการตามแผนการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนงานบริการเพ่ือให้เป็นไปตามข้อตกลง
ระดับการให้บริการ โดยพิจารณาจากผลการ
ด าเนินการตามแผนฯ ที่ส่วนราชการจัดส่งไปยัง
ส านักงาน ก.พ.ร. ในระบบ e-Sar รอบ 12 เดือน 

5 มีผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อ
กระบวนการให้บริการตามข้อตกลงระดับการ
ให้บริการ ซ่ึงด าเนนิการโดยสานักงาน ก.พ.ร. มี
เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

คะแนน 1 2 3 4 5 
ผล

ส ารวจ 
ร้อยละ 

65 
ร้อยละ 

70 
ร้อยละ 

75 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

85 
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หน่วยงานผู้ที่รับผิดชอบ : กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม ส านักงาน ก.พ.ร. 
 

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
1. นางสาววิริยา เนตรน้อย 
2. นางสาวภัทรอาภา จินดาวงศ ์
3. นางมนัสสิรี เจียมวิจิตร 
4. นางสาวตวงทอง สังข์แก้ว 

0 2356 9942 
0 2356 9999 ต่อ 8915 
0 2356 9999 ต่อ 8985 
0 2356 9999 ต่อ 8939 
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มิติภายใน มิติด้านประสิทธิภาพ 
รายละเอียดตัวชี้วัด เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดในค ารับรองการปฏิบัติราชการ ของกรมบังคับคดี 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (น้ าหนัก 5) 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน                                                 
น้ าหนัก      :   ร้อยละ  2.5 
ค าอธิบาย :   
 

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ  ทั้งท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ
เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่าย
ประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นในการ
ค านวณ  

 รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและทรัพย์สินที่
ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจโดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาล
และผู้รับน าไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จาก รหัสงบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงาน
ต าแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ 
 

ตารางและสูตรการค านวณ :  
 
                                เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการเบิกจ่าย  x 100 
                                    วงเงนิงบประมาณรายจ่ายลงทุนทีส่่วนราชการไดร้ับ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

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

 
 

เงื่อนไข :  
1. ก าหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับ ร้อยละ 82 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ลงทุนตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
 

2. การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่
ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ กรณีส่วนราชการได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงินตาม พรบ. จะใช้วงเงิน
งบประมาณท่ีส านักงบประมาณจัดสรรเป็นฐานในการค านวณ 
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3. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554 2555 2556 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่าย                  
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ 79.15 72.79 66.27 67.77 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
แนวทางการประเมินผล :   
 

ที่ปรึกษาประเมินผล ส่วนราชการ 
 ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจาก

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้
ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุนของส่วนราชการ ทั้งท่ีเบิกจ่ายใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
 

 การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล 
 เอกสารการรายงานการใช้เงินงบประมาณของ    

ส่วนราชการที่ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1) แบบจัดท าแผน/รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จ าแนกตาม       
งบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557      
(แบบ สงป. 302) 
2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
3) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ        
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส านักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
 

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
1. นางสาวปทุมมาลย์  ไม้เรียง 0 2127 7132 
2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข   0 2127 7000 
3. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ   ต่อ 4206 และ 4618 
 E-Mail : disadmgr@cgd.go.th 

 
 
 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด    :  ผู้อ านวยการกองบริหารการคลัง เบอร์ติดต่อโทร  :  02-881-4852                         
                            :  เลขานุการกรม            เบอร์ติดต่อโทร  :  02-435-7399  
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล          :  นายก้องเกียรติ ยศเจริญ  เบอร์ติดต่อ โทร  :  02-887-5152 
         :  นางสาวจุฑาทิพย์ ศังขะธร  เบอร์ติดต่อ โทร  :  02-881-4357 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.2  ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม                                                 
น้ าหนัก      :   ร้อยละ  2.5 
ค าอธิบาย :   
 

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตราการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถใน
การเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูล
การเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วน
ราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 
2557 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่าย
ประจ า)  จะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการ 
 

สูตรการค านวณ :   
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

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

 
 
 

เงื่อนไข :  
1. ก าหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับ ร้อยละ 95 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  
2. การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง

ปีงบประมาณ กรณีส่วนราชการได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงินตาม พรบ. จะใช้วงเงินงบประมาณท่ีส านักงบประมาณจัดสรร
เป็นฐานในการค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 x 100 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ 
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3. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554 2555 2556 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม       

ร้อยละ 95.76 94.58 90.27 90.48 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือน
กันยายน 2557 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

แนวทางการประเมินผล : 

ที่ปรึกษาประเมินผล ส่วนราชการ 
 ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจาก

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้
ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งท่ีเบิกจ่ายใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

 การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล 
 เอกสารการรายงานการใช้เงินงบประมาณของ ส่วน

ราชการที่ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1) แบบจัดท าแผน/รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (แบบ 
สงป. 302) 
2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
3) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ        
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส านักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
 

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
1. นางสาวปทุมมาลย์  ไม้เรียง 0 2127 7132 
2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข   0 2127 7000 
3. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ   ต่อ 4206 และ 4618 
 E-Mail : disadmgr@cgd.go.th 

 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด      :  ผู้อ านวยการกองบริหารการคลัง         เบอร์ติดต่อโทร  :  02-881-4852 
ผู้จัดเก็บข้อมูล            :  นางสาวจุฑาทิพย์ ศังขะธร        เบอร์ติดต่อโทร  :  02-881-4859 
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ตัวช้ีวัดที่ 4  :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 
    4.1 ด้านไฟฟ้า 
    4. 2 ด้านน้ ามัน 
น้ าหนัก      :  ร้อยละ  2.5 
หน่วยวัด    :  ลดปริมาณการใช้ลงร้อยละ 10 ของปริมาณการใช้มาตรฐาน 
ค าอธิบาย :   
 

ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การที่  
ส่วนราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้ไฟฟ้าและ
น้ ามันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10  

เหตุผล : 
พลังงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม แต่ประเทศ

ไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ท าให้ต้องพ่ึงพาพลังงานจากต่างประเทศเป็น
ส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท แนวทางส าคัญท่ีจะช่วยลดอัตราการเพ่ิมความต้องการใช้พลังงานของ
ประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคส่วน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อ
วันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้มีมติให้หน่วยงานราชการด าเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% เพ่ือเป็น
ตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการช่วยลดรายจ่ายของประเทศโดยลดการน าเข้าน้ ามันจากต่างประเทศ 

สูตรการค านวณ :  

 พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 

1.  ด้านไฟฟ้า   
2.  ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง   

 สูตรการค านวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน : 

1.  ด้านไฟฟ้า 
 

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า 
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน) – ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 

  

 ก าหนดให ้  
- ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 

 (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
Standard Electricity Utilization; SEU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช้
ไฟฟ้าที่ควรจะเป็นของส่วนราชการนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 
30 กันยายน 2557 รวม 12 เดือน ที่จัดท าข้ึนจากการน าปัจจัยต่างๆ 
ที่มีผลต่อการใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการนั้น เช่น พ้ืนที่ใช้สอย 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
นั้นและมี การใช้ไฟฟ้าลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10  ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 
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- ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
 (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

Actual Electricity Utilization; AEU จ านวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ไป
จริงในกิจการของส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 
กันยายน 2557 รวม 12 เดือน โดยใช้ข้อมูลจากใบแจ้งหนี้การใช้
ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บแต่ละเดือน  แล้วน าไปรายงานผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

2.  ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 
 

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้น้ ามัน 
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90% ของปริมาณการใช้น้ ามันมาตรฐาน) – ปริมาณการใช้น้ ามันจริง 
ปริมาณการใช้น้ ามันจริง 

 ก าหนดให ้  
- ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง

มาตรฐาน  (ลิตร) 
Standard Fuel Utilization; SFU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงที่ควรจะเป็นของส่วนราชการนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 
ถึง 30 กันยายน 2557 รวม 12 เดือน ที่จัดท าข้ึนจากการน าปัจจัย
ต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงของส่วนราชการนั้น เช่น พ้ืนที่
รับผิดชอบ (ตารางกิโลเมตร) จ านวนบุคลากร เป็นต้น ของแต่ละเดือน 
แล้วน าไปรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

- 90% ของปริมาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงมาตรฐาน  (ลิตร) 

ตัวเลขประมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่ควรจะเป็น (SFU) ของส่วน
ราชการนั้นและมี การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10  
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 

- ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงจริง 
 (ลิตร) 

Actual Fuel Utilization; AFU จ านวนน้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้
ไปจริงในยานพาหนะของส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 
ถึง 30 กันยายน 2557 รวม 12 เดือน ได้แก่ เบนซิน ดีเซล แก๊สโซ
ฮอล ไบโอดีเซล และก๊าซธรรมชาติ ( NGV) โดยรวบรวมจ านวน
หน่วยของ เชื้อเพลิงที่ใช้ไปกับยานพาหนะของส่วนราชการทุกคันใน
แต่ละเดือน แล้วน าไปรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้
ครบ 12 เดือน 

กรณีท่ีส่วนราชการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงทางเลือก ได้แก่ แก๊สโซฮอล 
(ใน 1 ลิตร มีน้ ามันเบนซินอยู่ 90%) น้ ามันไบโอดีเซล (ใน 1 ลิตร 
มีน้ ามันดีเซลอยู่ 95%) และก๊าซธรรมชาติ ( NGV) ที่ใช้แทนเบนซิน
หรือดีเซล 100% นั้น การค านวณปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
ระบบจะประมวลผลเฉพาะจ านวนปริมาณน้ ามันเบนซิน น้ ามัน
ดีเซล เท่านั้น ตามสูตรการค านวณดังต่อไปนี้: 

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

คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั้งหมดที่เป็น
ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้งข้ึนตามกฎกระทรวง  และส่วนราชการที่ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในกรมนั้นที่
ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน เป็นระดับขั้นของความส าเร็จ  (Milestone) 
แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น  5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ  
ดังนี้ 

1.  ด้านไฟฟ้า  มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้  
 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้าน
ไฟฟ้าของปีงบประมาณ 2557  รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557) 
และรอบ 12 เดือน  (เมษายน 2557 - กันยายน 2557) ตามรูปแบบที่  สนพ. 
ก าหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 
และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจ าปีงบประมาณ 2557  ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ สนพ. ก าหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง ( kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง ) 
ประจ าปีงบประมาณ 2557  ครบถ้วน  12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 

0.2500 

3 มีผลการค านวณ  EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2557 ตามสูตรการ
ค านวณที ่สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการค านวณ  EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2557 ตามสูตรการ

ค านวณที ่สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000 

5 มีผลการค านวณ  EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2557 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 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับคะแนนที่ 3, 4 

และ 5 
2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะน าไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพ่ือประเมินคะแนน 
3) กรณีท่ี  EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2557 ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด มีค่าน้อยกว่า-0.333 

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

ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามข้ันตอน เพื่อหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน  
ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด  

( =  ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด / จ านวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด) 
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2.  ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้   
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านน้ ามัน
เชื้อเพลิงของปีงบประมาณ 2557  รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 
2557) และรอบ 12 เดือน  (เมษายน 2557 - กันยายน 2557) ตามรูปแบบที่  
สนพ. ก าหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
มาตรฐานและค่าดัชนีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าปีงบประมาณ 2557  ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. ก าหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน 
นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557  

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร ) ประจ าปี
งบประมาณ 2557  ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึง
เดือนกันยายน 2557  

0.2500 

3 มีผลการค านวณ  EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ  2557 ตาม
สูตรการค านวณท่ี สนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ  2557 ตาม

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

- 
0.5000 

5 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ  2557 ตาม
สูตรการค านวณท่ี สนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 

ในกรณีที่ผลการค านวณค่าดัชนีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง มากกว่า 0  
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

หมายเหตุ :  
1) ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับคะแนนที่ 3, 4 

และ 5 
2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะน าไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพ่ือประเมินคะแนน 
3) กรณีท่ี EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2557 ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด มีค่าน้อยกว่า -

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

ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามข้ันตอน เพื่อหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน  
ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด  

( =  ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด / จ านวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด) 
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แผนภาพแสดงการให้คะแนนในระดับที่ 3, 4 และ 5 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  

1) ส านักงาน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลที่ส่วนราชการได้รายงานผลผ่าน www.e-report.energy.go.th ของส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เท่านั้น ในการประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของส่วนราชการ  

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 าเนินงานด้านไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 24.00 น.  

AEU > 90% SEU 

AEU = 90% SEU 

AEU > 90% SEU > ร้อยละ50 

AEU < 90% SEU 
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3) สนพ. จัดท าผลสรุปการด าเนินงานของแต่ละส่วนราชการส่งถึงส านักงาน ก.พ.ร.  ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 
2556 โดยใช้ข้อมูลที่แต่ละส่วนราชการส่งผลการด าเนินงานด้านไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิง ในระดับคะแนนที่ 
1 ถึง 5 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557              
เวลา 24.00 น. 

4) การรายงานผลการด าเนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงาน: 
 

หน่วยงานในส่วนราชการ  

หมายถึง ส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดส่วนราชการระดับกรมท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง 
และรวมถึงส่วนราชการที่ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน แต่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง 

ส าหรับส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดส่วนราชการระดับกรมนั้น  ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม
กฎกระทรวง แต่ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาค การรายงานผลการด าเนินงานและการประเมินผลของส่วนราชการ
นั้นๆ ให้พิจารณาจากสถานที่ตั้งของส่วนราชการว่า ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด ให้รายงานผลการด าเนินงานไปรวมกับ
จังหวัดที่ตั้งอยู่นั้น 

ส่วนราชการ ที่มีจ านวนหน่วยงานในสังกัดและหรือในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบมาร่วมในการประเมินผลการประหยัด
พลังงาน มากกว่า 30 หน่วยงาน จะได้รับคะแนนส่วนเพิ่มอีก 0.05 เท่าของคะแนนที่ได้รับ โดยส่วนราชการ
นั้น จะต้องมีหน่วยงานที่รายงานข้อมูลผ่าน www.e-report.energy.go.th ครบทุกข้ันตอนเป็นจ านวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของจ านวนหน่วยงานทั้งหมด  

- ตัวอย่าง: ส่วนราชการ A มีหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 65 หน่วยงาน รายงานข้อมูลครบทุกขั้นตอน  
55 หน่วยงาน (เท่ากับ 84%) ได้รับคะแนนตั้งต้นเฉลี่ย 4.2634 คะแนน และได้คะแนนส่วนเพิ่มอีก 
0.05 * 4.2634 เท่ากับ 0.2132 คะแนน จึงสรุปคะแนนของส่วน 

- ราชการ A เท่ากับ 4.4766 คะแนน (= 4.2634 + 0.2132 

 แนวทางการประเมินผล :  
1. ด้านไฟฟ้า 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 : 

มีการติดตามและรายงาน
ผลการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน
ด้านไฟฟ้าของ
ปีงบประมาณ  2557 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 
2556 - มีนาคม 2557) 
และรอบ 12 เดือน 
(เมษายน 2557 - 
กันยายน 2557) ตาม
รูปแบบที่ สนพ. ก าหนด 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานลดการใช้พลังงานของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 ที่หัวหน้าส่วนราชการลงนาม
ในค าสั่งในช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 
2557 

2) แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2557 และภาพถ่ายแสดงการติดประกาศหรือ
ส าเนาหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในส่วนราชการ
รับทราบและปฏิบัติ 

3) เอกสารการประชุมของคณะท างานลดการใช้พลังงานของ
ส่วนราชการเก่ียวกับการติดตามการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ  2557 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557) และรอบ 12  
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  4) เดือน (เมษายน 2557 - กันยายน 2557) และหลักฐาน
แสดงการรับทราบของหัวหน้าส่วนราชการ 

 ข้อมูลที่ส่วนราชการรายงานการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ  2557  รอบ 
6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามข้อ 3) ให้ ส านักงาน ก.พ.ร. 
ทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 โดยบันทึกผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว้ 
ซึ่งหลักฐานอ้างอิงจะเป็นเลขที่หรือล าดับครั้งของ
เอกสารรายงานการประชุมของคณะท างานลดการใช้
พลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามล าดับ  

  
 
 
 
 
 
 

 
  

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 1 = 0.5000 คะแนน 

   

การติดตามและรายงานผลการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดไฟฟ้า 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน 

ก.  ไม่รายงานผลการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะท างานลด
การใช้พลังงาน 

0.0000 
คะแนน 

0.0000
คะแนน 

ข.  รายงานผลการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะท างานลด
การใช้พลังงาน 

0.2500 
คะแนน 

0.2500 
คะแนน 

 

 

2 

ขั้นตอนที่ 2 : 

2.1 มีการรายงานข้อมูล
พ้ืนฐานส าหรับการ
ประเมินปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 
และค่าดัชนีการใช้
ไฟฟ้าประจ าปี
งบประมาณ 2557 
ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ สนพ. 
ก าหนดได้แล้วเสร็จ 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) หลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อ
การใช้พลังงานของส่วนราชการ เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นใน
แต่ละเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 
2557 รวม 12 เดือน 

 ทั้งนี้ “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

http://www.e-report.energy.go.th/
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และครบถ้วน 12 
เดือน นับตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2556 ถึง
เดือนกันยายน 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เตียงคนไข้ จ านวนชั่วโมงการท างาน ขนาดพ้ืนที่ของ
อาคาร เป็นต้น 

ข.  ตัวแปรจากสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ พื้นท่ีของ
อ าเภอที่ตั้ง พ้ืนที่ของจังหวัดที่ตั้ง เป็นต้น 

2) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วนราชการ 
ตามข้อ 1) ที่ส่วนราชการรายงานให้ ส านักงาน ก.พ.ร. 
ทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 โดยบันทึกผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว้ 

 

  

  * เมื่อส่วนราชการบันทึกข้อมูลต่างๆ ผ่าน www.e-
report.energy.go.th ระบบจะตรวจสอบความครบถ้วนของตัว
แปรต่างๆ เมื่อครบถ้วนแล้ว ระบบจะค านวณปริมาณการใช้
ไฟฟ้ามาตรฐานของแต่ละส่วนราชการ ตามแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ที่ สนพ. ติดตั้งโปรแกรมไว้ 

* การจัดท าข้อมูลตัวแปรต่างๆ ตามข้อ 1) และการรายงาน 
ตามข้อ 2) พร้อมทั้งรายละเอียดแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
นั้น สนพ. ได้จ าแนกตามลักษณะการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการ โดยแบ่งกลุ่มหน่วยงานออกเป็น 9 ลักษณะ ดังนี้ 

1. กลุ่มท่ัวไป  
2. กลุ่มโรงพยาบาลและสถานีอนามัย  
3. กลุ่มโรงเรียน  
4. กลุ่มศาลและส านักงานอัยการ  
5. กลุ่มเรือนจ าและสถานคุมประพฤติ  
6. กลุ่มสถานีต ารวจ  
7. กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา  
8. กลุ่มสถานสงเคราะห์  
9. กลุ่มสถานีวิทยุและสถานีเครื่องส่งสัญญาณ 

 ให้ส่วนราชการปฏิบัติและศึกษาตาม “คู่มือการจัดท าข้อมูล
และรายงานผลตามตัวชี้วัด xx” ที่ สนพ. จัดท าขึ้น ตาม
เอกสารแนบท้ายเป็นภาคผนวก xx หรือ download ได้ที่  
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  www.e-report.energy.go.th/eui 2557/handbook/ 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.1 = 0.2500 คะแนน 
  

 

ความครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรต่างๆ  
ที่มีผลต่อปริมาณการใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการ 

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 
2557  

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

ด้านไฟฟ้า 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 
คะแนน 

ข. ครบทั้ง  12 เดือน 0.2500 
คะแนน 

  

 2.2 มีการรายงานข้อมูล
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่
ใช้จริง (kWh; 
กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
ประจ าปีงบประมาณ 
2557 ครบถ้วน 12 
เดือน นับตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2556 ถึง
เดือนกันยายน 2557 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ใบแจ้งหนี้การใช้ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บแต่ละเดือน  
หรือหลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
(kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ที่ใช้จริงในกิจการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในแต่
ละเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 
2557 รวม 12 เดือน 

2) ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ที่ใช้จริง
ในกิจการของส่วนราชการ ตามข้อ 1) ที่ส่วนราชการ
รายงานให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2557 โดยบันทึกผ่าน www.e-
report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.e-report.energy.go.th/
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เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.2 = 0.2500 คะแนน 

   

ความครบถ้วนของข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 

2557  
ใน www.e-report.energy.go.th  

ณ 30 พฤศจิกายน 2557 

ด้านไฟฟ้า 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 
คะแนน 

ข. ครบทั้ง  12 เดือน 0.2500 
คะแนน 

  

  

 

 

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

 ขั้นตอนที่ 3 - 5 : ประเมินผลจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

3 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปี
งบประมาณ 2557 ตาม
สูตรการค านวณท่ี สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่ในช่วง  

-0.200 ถึง -0.333 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วน
ราชการ ตามข้ันตอนที่ 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 2557 

http://www.e-report.energy.go.th/
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 2) สูตรการค านวณดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า 
(Energy Utilization Index, EUI) เท่ากับ 

 
4 มีผลการค านวณ EUI  

ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปี
งบประมาณ 2557 ตาม
สูตรการค านวณท่ี สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่ในช่วง  

-0.091 ถึง -0.199 

EUI =  (90% ของ SEU*) – AEU* 
AEU 

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

 
รายละเอียดแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ อธิบายไว้ใน 
“คู่มือการจัดท าข้อมูลและรายงานผลตามตัวชี้วัด xx” ที่ 
สนพ. จัดท าขึ้น  

5 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปี
งบประมาณ 2557 ตาม
สูตรการค านวณท่ี สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่ในช่วง  

0.000 ถึง -0.090 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 3-4-5 = 1.5000 
คะแนน 

  
 

การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ด้านไฟฟ้า 
ขั้นที่ 3  EUI อยู่ในช่วง  -0.2000 ถึง -

0.3333 
0.0001-
0.5000  
คะแนน 

ขั้นที่ 4  EUI อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.1999 0.0001-
0.5000  
คะแนน 

ขั้นที่ 5  EUI อยู่ในช่วง 0.0000 ถึง -0.090 0.0001-
0.5000  
คะแนน 

 รวม 3 ช่วง มีคะแนนเต็มทั้งสิ้น 1.5000 
คะแนน 

  

  หมายเหตุ:  
- การประเมินคะแนนในข้ันตอนท่ี 3, 4 และ 5  หาก EUI ด้านการใช้

ไฟฟ้า อยู่ระหว่างค่าขอบเขต ให้ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ ์
- กรณีที่ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0 ส่วนราชการ

จะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.5000 คะแนน 
  

 วิธีการให้คะแนนของส่วนราชการที่มีหลายหน่วยงาน 

  คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 
คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั้งหมดที่เป็นราชการบริหาร
ส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้งข้ึนตามกฎกระทรวง  และส่วน
ราชการที่ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในกรมนั้นที่ไม่ปรากฏใน
กฎกระทรวง ดังนี้ 

(1) ประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ
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ประหยัดพลังงานของแต่ละหน่วยงานของส่วนราชการตาม
เกณฑ์การให้คะแนนที่พิจารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับขั้นของ
ความส าเร็จ (Milestone) 5 ระดับ ตามข้ันตอนที่ 1 ถึง 5  

(2) น าคะแนนที่แต่ละหน่วยงานของส่วนราชการได้รับการ
ประเมิน มารวมกันเพ่ือหาผลรวมทั้งหมด แล้วหาค่าคะแนน
เฉลี่ยตามสูตรการค านวณดังต่อไปนี้ 
*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานของส่วนราชการทั้งหมด 
จ านวนหน่วยงานของส่วนราชการทั้งหมด 

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

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

2. ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 : 

มีการติดตามและรายงาน
ผลการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน
ด้านน้ ามันเชื้อเพลิงของ
ปีงบประมาณ  2557 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 
2556 - มีนาคม 2557) 
และรอบ 12 เดือน 
(เมษายน 2557 - 
กันยายน 2557) ตาม
รูปแบบที่ สนพ. ก าหนด 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานลดการใช้พลังงาน, แผนปฏิบัติการ
ลดใช้พลังงาน, ภาพถ่ายแสดงการติดประกาศหรือส าเนา
หนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในส่วนราชการรับทราบ
และปฏิบัติ, พร้อมทั้งเอกสารการประชุมของคณะท างานลด
การใช้พลังงาน เป็นเอกสารชุดเดียวกับการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ด้านไฟฟ้า 

 ข้อมูลที่ส่วนราชการรายงานการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ  2557  รอบ 
6 เดือน และรอบ 12 เดือน ให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดย
เป็นข้อมูลเดียวกันกับที่ส่วนราชการบันทึกการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ด้านไฟฟ้า 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 1 = 0.5000 คะแนน 

   

การติดตามและรายงานผลการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดน้ ามัน 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน 

ก.  ไม่รายงานผลการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะท างานลด
การใช้พลังงาน 

0.0000 
คะแนน 

0.0000
คะแนน 

ข.  รายงานผลการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะท างานลด
การใช้พลังงาน 

0.2500 
คะแนน 

0.2500 
คะแนน 

 
 

 

2 

ขั้นตอนที่ 2 : 

2.1 มีการรายงานข้อมูล
พ้ืนฐานส าหรับการ
ประเมินปริมาณการ
ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
มาตรฐาน และค่าดัชนี
การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
ประจ าปีงบประมาณ 
2557 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) หลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อ
การใช้พลังงานของส่วนราชการ เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นใน
แต่ละเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 
2557 รวม 12 เดือน 

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

ก.  ตัวแปรจากลักษณะการท างาน เช่น  จ านวนบุคลากร  
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 ที่ สนพ. ก าหนดได้แล้ว
เสร็จ และครบถ้วน 
12 เดือน นับตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2556 
ถึงเดือนกันยายน 
2557 

ภายใน  (มาท างาน ลา ไปราชการ) เป็นต้น 
ข.  ตัวแปรจากสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ระยะห่าง

จากตัวจังหวัดที่ตั้ง พ้ืนที่ของอ าเภอที่ตั้ง พ้ืนที่ของ
จังหวัดที่ตั้ง เป็นต้น 

2) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วน
ราชการ ตามข้อ 1) ที่ส่วนราชการรายงานให้ ส านักงาน 
ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 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
ปริมาณการใช้น้ ามันมาตรฐานของแต่ละส่วนราชการ ตาม
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่ สนพ. ติดตั้งโปรแกรมไว้ 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.1 = 0.2500 คะแนน 
   

ความครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรต่างๆ  
ที่มีผลต่อปริมาณการใช้น้ ามันของส่วนราชการ 

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 
2557  

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

ด้านน้ ามัน 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 
คะแนน 

ข. ครบทั้ง  12 เดือน 0.2500 
คะแนน 

 
  

 2.2 มีการรายงานข้อมูล
ปริมาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงที่ใช้จริง 
(ลิตร) ประจ าปี
งบประมาณ 2557 
ครบถ้วน 12 เดือน 
นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2556 ถึงเดือน
กันยายน 2557 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ใบเสร็จค่าน้ ามันเชื้อเพลิงที่ส่วนราชการได้ซื้อ และใบสั่งจ่าย
น้ ามันเชื้อเพลิงให้กับยานพาหนะของส่วนราชการทุกคันใน
แต่ละเดือน หรือหลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลปริมาณการ
ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้จริงในยานพาหนะของส่วน
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2557 เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้น
จริงในแต่ละเดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 
2557 รวม 12 เดือน 

2) ข้อมูลข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้จริงใน
ยานพาหนะของส่วนราชการ ตามข้อ 1) ที่ส่วนราชการ 

http://www.e-report.energy.go.th/
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  3) รายงานให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายใน 30 
พฤศจิกายน 2557 โดยบันทึกผ่าน www.e-
report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว้  

 
  

 
  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.2 = 0.2500 คะแนน 
   

ความครบถ้วนของข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามัน 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 

2557  
ใน www.e-report.energy.go.th  

ณ 30 พฤศจิกายน 2557 

ด้านน้ ามัน 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 
คะแนน 

ข. ครบทั้ง  12 เดือน 0.2500 
คะแนน 

  

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

 ขั้นตอนที่ 3 - 5 : ประเมินผลจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

3 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
ประจ าปีงบประมาณ 
2557 ตามสูตรการค านวณ
ที่ สนพ. ก าหนด โดยอยู่
ในช่วง  

-0.200 ถึง -0.333 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วน
ราชการ ตามข้ันตอนที่ 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 2557 

2) สูตรการค านวณดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้น้ ามัน 

http://www.e-report.energy.go.th/
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4 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
ประจ าปีงบประมาณ 
2557 ตามสูตรการค านวณ
ที่ สนพ. ก าหนด โดยอยู่
ในช่วง  

-0.091 ถึง -0.199 

3) เชื้อเพลิง (Energy Utilization Index, EUI) เท่ากับ 
 

EUI =  (90% ของ SFU*) – AFU* 
AFU 

* SFU  Standard Fuel Utilization   
 ปริมาณการใช้น้ ามันมาตรฐาน (ลิตร)  
* AFU  Actual Fuel Utilization 
 ปริมาณการใช้น้ ามันจริง  (ลิตร)  
รายละเอียดแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ อธิบายไว้ใน 
“คู่มือการจัดท าข้อมูลและรายงานผลตามตัวชี้วัด xx” ที่ 
สนพ. จัดท าขึ้น  

5 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
ประจ าปีงบประมาณ 
2557 ตามสูตรการค านวณ
ที่ สนพ. ก าหนด โดยอยู่
ในช่วง  

0.000 ถึง -0.090 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 3-4-5 = 1.5000 คะแน 

  
 

การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ด้านน้ ามัน 
ขั้นที่ 3  EUI อยู่ในช่วง  -0.2000 ถึง -

0.3333 
0.0001-
0.5000  
คะแนน 

ขั้นที่ 4  EUI อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.1999 0.0001-
0.5000  
คะแนน 

ขั้นที่ 5  EUI อยู่ในช่วง 0.0000 ถึง -0.090 0.0001-
0.5000  
คะแนน 

 รวม 3 ช่วง มีคะแนนเต็มทั้งสิ้น 1.5000 
คะแนน 

  

  หมายเหตุ:  
- การประเมินคะแนนในข้ันตอนท่ี 3, 4 และ 5  หาก EUI ด้านการใช้

น้ ามันเชื้อเพลิง อยู่ระหว่างค่าขอบเขต ให้ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ ์
- กรณีที่ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง มากกว่า 0 ส่วน

ราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.5000 
คะแนน 

  
 วิธีการให้คะแนนของส่วนราชการที่มีหลายหน่วยงาน 

  คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 
คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั้งหมดที่เป็นราชการบริหาร
ส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้งข้ึนตามกฎกระทรวง  และส่วน
ราชการที่ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในกรมนั้นที่ไม่ปรากฏใน
กฎกระทรวง ดังนี้ 

(1) ประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

ประหยัดพลังงานของแต่ละหน่วยงานของส่วนราชการตาม
เกณฑ์การให้คะแนนที่พิจารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับขั้นของ
ความส าเร็จ (Milestone) 5 ระดับ ตามข้ันตอนที่ 1 ถึง 5  

(2) น าคะแนนที่แต่ละหน่วยงานของส่วนราชการได้รับการ
ประเมิน มารวมกันเพ่ือหาผลรวมทั้งหมด แล้วหาค่าคะแนน
เฉลี่ยตามสูตรการค านวณดังต่อไปนี้ 
*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานของส่วนราชการทั้งหมด 
จ านวนหน่วยงานของส่วนราชการทั้งหมด 

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

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

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขติดต่อ 
1. นางสาวชนานัญ  บัวเขียว 
 

หมายเลขโทรศัพท์  0 2612 1555 ต่อ 364, 358 
หมายเลขโทรสาร    0 2612 1374 
E-mail address     chananan@eppo.go.th 

 
 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด      :  ผู้อ านวยการกองบริหารการคลัง         เบอร์ติดต่อโทร  :  02-881-4852 
ผู้จัดเก็บข้อมูล            :  นางสาวสุรีย์ อุษารัมย์              เบอร์ติดต่อโทร  :   
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ตัวช้ีวัดที่ 5  :  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 
น้ าหนัก      :  ร้อยละ  10 
ค าอธิบาย: 
 

เป็นการบูรณาการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการเพ่ือเป็นการ  ลดต้นทุน และ ลดความ
ซ้ าซ้อน ในการใช้งบประมาณ ด้านเครือข่ายในภาครัฐ รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างส่วนราชการต่างๆ ในการพัฒนาหรือ
น าระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานให้บริการผ่านเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ  ในการ เชื่อมโยงรับ-ส่งข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน 

เป็นการวัดประสิทธิภาพของส่วนราชการในการพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ร่วมกัน และน าไปสู่ 
“ Single Government” 

เป็นการรายงานสถานะระบบสนเทศของหน่วยงาน ในการด าเนินการและพัฒนาหน่วยงานไปสู่การเป็นรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ โดยแนวทางการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ มีทั้งหมด 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1. บทบาทของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง     มีน้ าหนักร้อยละ 1 
    (Chief Information Officer : CIO) ของส่วนราชการ 
2. โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure)  มีน้ าหนักร้อยละ 4 
3. ระบบเว็บไซด์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e- service)   มีน้ าหนักร้อยละ 2 
4. ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสาร    มีน้ าหนักร้อยละ 1 
    ในภาครัฐ (MailGoThai) 
5. รายงานสถานการณ์จัดท าข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม   มีน้ าหนักร้อยละ 2 
   (Department Operation Center : DOC) 

 

ตารางสูตรการค านวณ : 
ประเด็นการ

วัด 
น้ าหนัก 
(W) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับความส าเร็จตามเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด 

คะแนนที่
ได้ 

(SM) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

(W x SM) 1 2 3 4 5 
 
ประเด็นที่ 1 

 
W1 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
SM.1 

 
(W1 x SM1) 

 
ประเด็นที่ 2 

 
W2 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
SM.2 

 
(W2 x SM2) 

 
ประเด็นที่ 3 

 
W3 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
SM.3 

 
(W3 x SM3) 

 
ประเด็นที่ 4 

 
W4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
SM.4 

 
(W4 x SM4) 

 
ประเด็นที่ 5 

 
W5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
SM.5 

 
(W5 x SM5) 

 
 
 

∑ W1-5= 10 
 

∑ (W1-5xSM1-5) 
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ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ 
 
 

∑ (W1-5xSM1-5)   หรือ       (W1xSM1) + (W2xSM2) + (W3xSM3) + (W4xSM4) + (W5xSM5) 
      ∑W1-5                                    W1 + W2 + W3 + W.4 + W5 

 

 
โดยท่ี : 
W  หมายถึง  น้้าหนักความส้าคัญท่ีในแต่ละประเด็นที่ก้าหนดขึ้น โดยผลรวมของน้้าหนัก 

ของทุกประเด็นเท่ากับ 10 
SM  หมายถึง  คะแนนที่ได้จากการเทียบกับระดับความส้าเร็จตามเป้าหมายของแต่ละ 

ประเด็น 
1 – 5  หมายถึง  ล้าดับที่ของประเด็นที่ก้าหน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 
 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1  
∑(W1-5 x SM1-5) 

∑W1-5 

2 
3 
4 
5 

 

G 
เงื่อนไข : การประเมินผลตัวชี้วัดนี้จะใช้แบบส ารวจ (แบบฟอร์มรายงานการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ) 
ไปยังทุกส่วนราชการ โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินรายงานสถานะปัจจุบันของ
ส่วนราชการในการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานของรัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งเป็นผู้พิจารณา
ในการพิจารณาค าขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดด้วย 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : - 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : - 
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แนวทางการประเมินผล : 
ประเด็นการตรวจประเมิน น้้าหนัก แนวทางการประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนน 

1. บ ท บ า ท ข อ ง ผู้บ ริห า ร 
สารสนเทศระดับสูง (Chief 
Information Office : CIO) 
ของส่วนราชการ 

1 1. มีการแต่งตั้ง CIO 
2. CIO มีการปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี ้
2.1 ก้าหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค ์นโยบาย และการบริหารจัดการด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน 
2.2 วางแผน/จัดท้าแผนการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารของหน่วยงาน 
2.3 เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณด้านไอทีให้กับหัวหน้าส่วนราชการ 
2.4 ก้ากับ ติดตาม และประเมินผลการด้าเนินการพัฒนางานด้านเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน 
2.5 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพของงานสารสนเทศและการ 
สื่อสารให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านไอท ี
2.6 รายงานผลการด้าเนินงานการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารต่อผู้บริหารหน่วยงาน 
 
 

Gเกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1 มีการแต่งตั้ง CIO และปฏิบัติหน้าท่ีได้น้อยกว่า 3 ข้อ 1 
2 มีการแต่งตั้ง CIO และปฏิบัติหน้าท่ีได ้3 ข้อ 2 
3 มีการแต่งตั้ง CIO และปฏิบัติหน้าท่ีได ้4 ข้อ 3 
4 มีการแต่งตั้ง CIO และปฏิบัติหน้าท่ีได ้5 ข้อ 4 
5 มีการแต่งตั้ง CIO และปฏิบัติหน้าท่ีได ้6 ข้อ 5 

 
หมายเหตุ : ประเมินจากแบบส ารวจข้อมูลการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ 
              ภาครฐั ส่วนที่ 2 แบบส ารวจข้อมูลบทบาทของผู้บริหารสารสนเทศ 
              ระดับสงู (Chief Information Officer :  CIO) 

2. โครงสร้างพ้ืนฐานทาง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 
Infrastructure) 

4 
 

2.1 รายงานสถานการณ์ใช้ระบบ 
เครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ 
(Government Information 
Network : GIN) 
แบ่งเป็น 2 กรณ ี
 กรณีหน่วยงานมีการใช้ 
ระบบเครือข่าย GIN 
 กรณีหน่วยงานไม่มีการ 
ใช้ระบบเครือข่าย GIN 

(2)  กรณีหน่วยงานมีการใช้ระบบเครือข่าย GIN 
1. มีรายงานหรือเอกสารหลักฐานที่หน่วยงานขอติดตั้งและใช้บริการระบบ 
เครือข่าย GIN ( 1 คะแนน ) 
 
2. รูปแบบการใช้งานระบบเครือข่าย GIN ของหน่วยงาน โดยด้าเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้( 2 คะแนน ) 
1) ใช้ระบบเครือข่าย GIN เป็นวงจรสื่อสารข้อมูลหลักของหน่วยงาน 
2) ใช้ระบบเครือข่าย GIN เป็นวงจรสื่อสารข้อมูลเสริมของหน่วยงาน 
3) ใช้ระบบเครือข่าย GIN เป็นวงจรสื่อสารข้อมูลส้ารองของหน่วยงาน 
 
3. วัตถุประสงค์ของการใช้งานระบบเครือข่าย GIN ของหน่วยงาน โดยใช้
งานอย่างใดอย่างหน่ึงและ/หรือใน 3 ลักษณะ ดังนี ้( 2 คะแนน ) 
1) มีรายงานหรือเอกสารหลักฐานการใช้งานระบบเครือข่าย GIN ใน 
การรับ-ส่งข้อมูลภายในหน่วยงานในสังกัด 
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  2) มีรายงานหรือเอกสารหลักฐานการใช้งานระบบเครือข่าย GIN ในการรับ-

ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายนอก 
3) มีรายงานหรือเอกสารหลักฐานการใช้งานเครือข่าย  GIN ในการรับ-ส่ง
ข้อมูลกับหน่วยงานที่ให้บริการระบบฐานข้อมูลพิเศษ  เช่น ระบบฐานข้อมูล  
GFMIS ระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร  ระบบ  National Single 
Window(NSW) ระบบเครือข่ายสารสนเทศสนับสนุนภารกิจของ
คณะรัฐมนตรี(CABNET) ระบบบริการของ สรอ.(G-Cloud เป็นต้น) ฯลฯ 
 

  2) มีรายงานหรือเอกสารหลักฐานการใช้งานระบบเครือข่าย GIN ในการรับ-
ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายนอก 
3) มีรายงานหรือเอกสารหลักฐานการใช้งานเครือข่าย GIN ในการรับ-ส่ง
ข้อมูลกับหน่วยงานที่ให้บริการระบบฐานข้อมูลพิเศษ เช่น ระบบฐานข้อมูล 
GFMIS ระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ระบบ National Single 
Window(NSW) ระบบเครือข่ายสารสนเทศสนับสนุนภารกิจของ
คณะรัฐมนตร(ีCABNET) ระบบบริการของ สรอ.(G-Cloud เป็นต้น) ฯลฯ 
 

  
กรณีหน่วยงานไม่มีการใช้ระบบเครือข่าย GINGINGIN 
1. หน่วยงานมีการใช้งานเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศท่ีหน่วยงาน 
จัดหาเอง (1 คะแนน) 
2. รูปแบบการใช้งานเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศท่ีหน่วยงานจัดหาเอง
โดยด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง ดังนี ้ (2 คะแนน) 
1) ใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศท่ีหน่วยงานจัดหาเอง เป็นวงจร
สื่อสารหลัก 
2) ใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศท่ีหน่วยงานจัดหาเองเป็นวงจร
สื่อสารส ารอง 
3. มีรายงานหรือเอกสารหลักฐานที่อธิบายวัตถุประสงค์การใช้งานเครือข่าย 
สื่อสารข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในปัจจุบัน (2 คะแนน) 
หมายเหตุ : ประเมินจากแบบส ารวจข้อมูลการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ ส่วนท่ี 3 แบบส ารวจข้อมูล  ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
สารสนเทศภาครัฐ (NETWORK) 

2.2 การใช้งานเครื่องแม่ข่าย บริการคลาวด์
ภาครัฐ (Government cloud Service : G-
Cloud) 
แบ่งเป็น 2 กรณ ี
กรณีหน่วยงานมีการใช้งานระบบ
เครื่องแม่ข่าย Government Cloud 
Service : G-Cloud 
กรณีหน่วยงานไม่มีการใช้งานระบบ
เครื่องแม่ข่าย Government Cloud 
Service : G-Cloud 

(2) กรณีหน่วยงานมีการใช้งานระบบเครื่องแม่ข่าย Government 
cloud Service : G-Cloud โดยมีการใช้ระบบเครื่องแม่ข่าย G-Cloud เป็น
เครื่องแม่ข่ายหลัก และ/หรือเครื่องแม่ข่ายส ารอง (5 คะแนน) 
 
 กรณีหน่วยงานไม่มีการใช้งานระบบเครื่องแม่ข่าย Government cloud 
Service : G-Cloud โดยมีการส ารวจความต้องการของหน่วยงาน เพื่อน้า
ระบบเครื่องแม่ข่าย G-Cloud มาใช้งาน (5 คะแนน) 
 
หมายเหตุ : ประเมินจากแบบส ารวจข้อมูลการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ ส่วนท่ี 4 แบบส ารวจข้อมูล ระบบบริการคลาวด์ภาครัฐ 
(GOVERNMENT CLOUD SERVICE) 
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ประเด็นการตรวจประเมิน น้้าหนัก แนวทางการประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนน 
3. ระบบเว็บไซด์กลางบริการ 
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
( Electronic Government 
Services) 

2  

3.1 ข้อมูลระบบเว็บไซต์ของ 
หน่วยงานและการพัฒนา 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

(1) 1. ข้อมูลระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประกอบด้วย 3 ประเด็น ดังนี ้
1) มีเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
2) มีการพัฒนาระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามมาตรฐานเว็บไซต ์
ภาครัฐ (Government Website Standard) 
3) มีการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของหน่วยงาน เข้ากับระบบเว็บไซต์กลาง 
บ ริก า ร อิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐ ( e-Gov Portal : เ ว็บไซต ์
www.egov.go.th ) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
เต็ม 

1 มีการด้าเนินการได้ 1 ประเด็น  1 คะแนน 1 คะแนน 
2 -  
3 มีการด้าเนินการได ้ 2 ประเด็น 3 คะแนน 3 คะแนน 
4 -  
5 มีการด้าเนินการได้ครบถ้วนท้ัง 3 ประเด็น 5 คะแนน 5 คะแนน 

รวม 5 คะแนน  
3.2 การพิสูจน์ตัวบุคคลในการ 
เ ข้า ใ ช้งาน ร ะ บ บ บ ริก า ร 
e-Service ข อ ง หน่ว ย ง า น 
(e-Authentication) 

(1) 1. มีการพัฒนาวิธีการพิสูจน์ตัวบุคคลในการเข้าใช้งานระบบบริการ 
e-Service ของหน่วยงาน โดยใช้ Username และ Password  (2 คะแนน ) 
2. มีการพัฒนาวิธีการพิสูจน์ตัวบุคคลในการเข้าใช้งานระบบบริการ 
e-Service ของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยด้าเนินการใน 
ข้อใดข้อหนึ่ง ( 3 คะแนน ) 
       การพิสูจน์ตัวบุคคล โดยใช้บัตรประจ้าตัวประชาชน Smart Card 
           หรอืหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือ 
       การพิสูจน์ตัวบุคคล โดยวิธ ีSingle Sign- on หรือ 
       การพิสูจน์ตัวบุคคล ด้วยเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น Digital 
           Certificate/PKI, One Time Password, Two Factor 
           Authenticatication, Biometic Authentication เป็นต้น 
 
หมายเหตุ :  
1 ประเมินจากแบบส้ารวจข้อมูลการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ภาครัฐ ส่วนท่ี 5 แบบส้ารวจข้อมูลระบบเว็บไซต์บริการอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ ( E – GOVERNMENT SERVICE ) 
2  ระบบเว็บไซต์บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ( E-GOVERNMENT 
SERVICE) ครอบคลุมถึงการบริการภายในของหน่วยงาน 
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ประเด็นการตรวจประเมิน น้้าหนัก แนวทางการประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนน 
4. ร ะ บ บ จ ด ห ม า ย 
อิเล็กทรอนิกส์กลางเพ่ือ 
ก า ร สื่อ ส า ร ใ น ภ า ค รัฐ 
(MailGoThai) 
แบ่งเป็น 2 กรณี 
           กรณีหน่วยงานมีการ 
             ใช้งานระบบ 
             MailGoThai 
           กรณีหน่วยงานไม่มี 
             การใช้งานระบบ 
            MailGoThai 

1  กรณีหน่วยงานมีการใช้งานระบบ MailGoThai โดยมีการใช้งานระบบ  
    MailGo Thai เป็นระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หลัก หรือ เป็นระบบ 
    ส ารอง หรือเป็นระบบเสริมเพิ่มเติมจากระบบท่ีหน่วยงาน ใช้งานอยู่เดิม 
    ( 5 คะแนน ) 
 
 กรณีหน่วยงานไม่มีการใช้งานระบบ MailGoThai โดยหน่วยงานมีการใช้    
    งานระบบ Mail  ที่หน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการจัดหาเอง และมีการส ารวจ 
    ความต้องการใช้งานระบบ MailGoThai ภายในหน่วยงาน 
    ( 5 คะแนน ) 
 
หมายเหตุ :  ประเมินจากแบบส ารวจข้อมูลการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ 
                สารสนเทศ ภาครฐั สว่นท่ี 6  แบบส ารวจข้อมูลระบบจดหมาย 
                อิเลก็ทรอนิกส ์ (E-MAIL) 
 

5. รายงานสถานการณ์จัดท้า 
ข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการ 
ระดับกรม (DepartmentOperation 
Center : DOC) 

2 1. มีการทบทวนข้อมูลให้มีความครบถ้วนเป็นไปตามแนวทางในการจัดท้า 
ข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรมตามที่ก้าหนด 
2. มีแผนในการบูรณาการระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) เชื่อมกับ 
ศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC) 
3. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลของทุกเรื่องให้ความทันสมัย (Update) 
4. มีการก้าหนดล้าดับชั้นของการเข้าถึงข้อมูล 
5. มีคู่มือการใช้งานระบบศูนย์ปฏิบัติการ 

 
หมายเหตุ :  ประเมินจากแบบส ารวจข้อมูลการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ 
                สารสนเทศ ภาครฐั สว่นท่ี 7  แบบส ารวจข้อมูลการจัดท า 
                ข้อมลูของศูนยป์ฏบิตักิารระดบักรม  
                (DEPARTMENT OPERATION CENTER : DOC ) 
 

 

 

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

รวม 5 คะแนน 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
1. นางสาวจารุนันท ์ตันเจริญผล 0 2141 6670 
2. นางอาทิตยา สุธาธรรม 
3. นางสาวสิริกาญจน ์สุขผล 
(รับผิดชอบการตรวจประเด็นที ่1 : บทบาทของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง) 

0 2143 6815 
0 2141 6845 

4. นางสาวลัดดา แจ้งเกษมสุข 
5. นางสุรีพร พรโสภณวิชญ ์
(รับผิดชอบการตรวจประเด็นที ่5 : รายงานสถานการณ์จัดท้าข้อมูลของศูนย์
ปฏิบัติการระดับกรม ) 

0 2143 6905 
0 2142 1030 

6. นายพลากร บุปผาธนากร 
(รับผิดชอบการตรวจประเด็นที ่2 : โครงสร้างพี้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3 : ระบบเว็บไซด์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
4 : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการ 
สื่อสาร 

0 2612 6000 ต่อ 2501 
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มิติภายใน การพัฒนาองค์กร 

รายละเอียดตัวชี้วัด เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดในค ารับรองการปฏิบัติราชการ ของกรมบังคับคดี 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

ตัวช้ีวัดที่ 6 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ  
น้ าหนัก      :   ร้อยละ 5 
ค าอธิบาย :   

 สมรรถนะองค์การ (Organization Competency) หมายถึง คุณลักษณะที่สร้างให้องค์การเกิด ความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน หรือสามารถแสดงบทบาทและผลงานได้อย่างโดดเด่นกว่าองค์การอ่ืนๆ  

 การพัฒนา สมรรถนะองค์การ เป็นการด าเนินการปรับปรุง ระบบบริหารจัดการ ภายในองค์ก ารที่เป็น
กลไกสร้างให้องค์การมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านทุนมนุษย์ ( Human Capital) ด้านทุน
สารสนเทศ  (Information Capital) และด้านทุนองค์การ (Organization Capital) เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ด าเนินงานขององค์การ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  ความคาดหวังและ
ความต้องการของผู้รับบริการ 

 ความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
 

 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

6.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 1 
6.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ 4 

รวม 5 
 



 
รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2557 

 

49 
 

ตัวช้ีวัดที่ 6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ  
น้ าหนัก      :   ร้อยละ 1 
ค าอธิบาย :   

ค าอธิบาย:  
 การจัดท าลักษณะส าคัญขององค์การ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ เห็นความส าคัญของ

ทบทวนตนเอง ซึ่งจะท าให้หน่วยงานสามารถสร้างความพร้อมและปรับเปลี่ยนบริบทของหน่วยงานได้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

 การจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ  เป็นการด าเนินการทบทวน วิเคราะห์สถานภาพ ใน
ปัจจุบันของส่วนราชการ ทั้งโครงสร้างการบริหารงานของส่วนราชการ จ านวนบุคลากร สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วนราชการอ่ืน และประชาชน ความท้าทายที่ส าคัญในเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่วน
ราชการเผชิญอยู่ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วนราชการ  ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) เพ่ือให้ส่วนราชการเข้าใจและน าไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาองค์การ รวมทั้งประกอบการด าเนินการ
ต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมทุกประเด็นที่ส าคัญ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
วัดความส าเร็จของการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็นดังนี้  
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายหลังระยะเวลาการรายงาน

รอบ 6 เดือน 
2 - 
3 จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการรายงาน

รอบ 6 เดือน  
4 - 
5 จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการรายงาน

รอบ 6 เดือน และรายงานมีความครบถ้วนและทันสมัย  
 
เงื่อนไข :  

1. จัดท าข้อมูลลักษณะส าคัญขององค์การ ตามแบบฟอร์มที่ 1 : รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ (รายละเอียด
ตามภาคผนวก 1 หรือดาวน์โหลดไฟล์ได้จากเว็บไซต์ส านักงาน ก.พ.ร. ที่เมนู ศูนย์ความรู้ > คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)  โดยส่วนราชการต้องจัดท าข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย
เป็นปัจจุบัน 

2. จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การตามแบบฟอร์มที่ 1 ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส านักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ  6 เดือน 
(30 เมษายน 2557) 
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ตัวช้ีวัดที่ 6.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ 
น้ าหนัก    :  ร้อยละ 4  
ค าอธิบาย  :  

 ความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ พิจารณาจากผลส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญ ( Gap) 
ของบุคลากรต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ  ซึ่งประเมินโดยใช้แบบส ารวจการพัฒนาองค์การ ( Organization 
Deveopment Survey) ผ่านระบบออนไลน์ (http://www.opdc.go.th/ges) ที่มีการประเมิน 2 ครั้ง 

 ครั้งที่ 1 (pre-test) ใช้ผลส ารวจระหว่างวันที่ 16 – 30 กันยายน 2556 เป็นฐานการประเมินเพื่อ
ค้นหาประเด็นที่ต้องจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะ องค์การ  ซึ่งพิจารณาจาก ข้อค าถามท่ีมีค่าส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความส าคัญ สูงท่ีสุด จ านวน 5 ข้อค าถาม  

 ครั้งที่ 2 (post-test) ส ารวจระหว่างวันที่ 1 – 15 กันยายน 2557 เพื่อประเมินผลลัพ ธ์ของการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ซึ่งจะพิจารณาจากค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญขององค์การ 
(Gap) ในข้อค าถามตามแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ที่ส่วนราชการสามารถลดลงได้ส านักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งผลการส ารวจ
ของส่วนราชการผ่านระบบออนไลน์ ภายหลังก าหนดปิดการส ารวจ 15 วัน (http://www.opdc.go.th/ges/admin.php) 

 แบบส ารวจการพัฒนาองค์การ ( Organization Development Survey) ประกอบด้วยค าถามจ านวน 
30 ข้อ ที่แบ่งกลุ่มของค าถามเป็น 3 ด้าน คือ ด้านทุนมนุษย์ ( Human Capital) ด้านทุนสารสนเทศ ( Information 
Capital) และด้านทุนองค์การ (Organization Capital) 

 ค าถามด้านทุนมนุษย์ (10 ข้อ) เป็นการวัดที่มุ่งเน้นในเรื่องการก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร และการมอบหมายงาน  ความก้าวหน้าในสายงาน และการพัฒนาบุคลากร  ทั้งนี้ ส่วน
ราชการควรให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรซึ่งถือเป็นทุนขององค์การ ( Human Capital) เพ่ือให้ได้มาซึ่งการใช้
ประโยชน์ พัฒนาศักยภาพ และการสร้างมูลค่าอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน  รวมถึงแรงจูงใจและความจงรักภักดีต่อองค์การ อันน าไปสู่การเพ่ิมคุณค่าผลผลิตและการบริการที่มี
ประสิทธิภาพ และส่งผลให้องค์การมีความสามารถ สร้างความได้เปรียบในการด าเนินงาน และความส าเร็จขององค์การ 

 ค าถามด้านทุนสารสนเทศ (6 ข้อ)  เป็นการวัดในเรื่องการจัดการสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ             
และประสิทธิผล โดยด้านประสิทธิผลจะมุ่งเน้นที่ประโยชน์ของการใช้งานสารสนเทศที่สะท้อนในรูปแบบความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศต่อระบบสารสนเทศ (Systems) ระบบฐานข้อมูล (Database) และระบบเครือข่าย (Network) และ
การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ จะมุ่งเน้นที่คุณลักษณะจ าเป็นต่อการใช้งานระบบสารสนเทศผ่านเว็บไซต์และระบบ Intranet 
ของหน่วยงาน 

 ค าถามด้านทุนองค์การ (14 ข้อ) เป็นการวัดที่มุ่งเน้นใน  3 เรื่อง ดังนี้ 
 1. ความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในองค์การ ได้แก่ ทิศทางขององค์การ (Direction) ผู้น า (Leadership) 

วัฒนธรรมและบรรยากาศในการท างาน (Culture and Climate)  
 2. ความส าเร็จขององค์การ  ได้แก่  ความรับผิดชอบในหน้าที่ ( Accountability) การจูงใจ 

(Motivation) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา /หัวหน้างานและการก ากับติดตาม ( Coordination and Control)      
และ การท างานเป็นทีม (Teamwork) 

 3. การสร้างสิ่งใหม่ ได้แก่ การปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ภายนอก ( External Orientation)      
และการสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ (Innovation and Learning) 
แนวทางการด าเนินการ: 

 ส่วนราชการต้องจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การของส่วนราชการ ตามแบบฟอร์มที่ 2          
ให้สอดคล้องกับผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์การ ( Organization Development Survey) 

http://www.opdc.go.th/ges/admin.php
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ของหน่วยงาน ผ่านระบบออนไลน์ ในข้อค าถามท่ีมีค่าส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญ สูงท่ีสุด จ านวน 5 ข้อค าถาม 
แบ่งเป็นรายด้าน ดังนี้ 

o ด้านทุนมนุษย์ จ านวน 2 ข้อ 
o ด้านทุนสารสนเทศ จ านวน 1 ข้อ 
o ด้านทุนองค์การ จ านวน 2 ข้อ 
วิธีการเลือกข้อค าถามฯ 
ให้เรียงล าดับข้อค าถาม โดยใช้ค่าส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญ ( Gap) จากมากไปน้อย 

แล้วเลือกข้อค าถามท่ีมี Gap สูงที่สุดมาจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ตามจ านวนข้อค าถามท่ีก าหนดในแต่ละด้าน  
กรณีมีข้อค าถามท่ีค่า Gap เท่ากัน และมีผลให้จ านวนข้อค าถามท่ีต้องจัดท าแผนฯ มีมากกว่าที่ก าหนด ให้ส่วนราชการเป็นผู้
พิจารณาเลือกข้อค าถามเอง 

 การจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ  ให้ส่วนราชการน าผลส ารวจไปประกอบกับข้อมูลที่
เกี่ยวข้องที่ได้จากการค้นหาสาเหตุ และวิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญ โดยก าหนดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
นอกจากนี้ในการท าแผนต้องค านึงถึงระยะเวลาของการจัดกิจกรรม  ควรก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ และควรมีการติดตามว่าแผนด าเนินการครบถ้วน ตรงตามก าหนดระยะเวลา หรือไม่ ควรมี
การรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ ๆ การท าแผนที่ดีควรท าให้ครอบคลุม โดยสิ่งส าคัญที่จะต้องค านึงถึง คือการสื่อสาร
ภายในองค์การให้รู้ว่าส่วนราชการมีแผนที่จะพัฒนาอะไร เพราะการสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างบรรยากาศท่ี
ดีภายในองค์การ 
  

เกณฑ์การให้คะแนน:   
วัดความส าเร็จของการพัฒนาองค์การจาก 
1. ความส าเร็จของการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ โดยพิจารณาจากผลการจัดส่งแผนฯ ผ่าน

ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส านักงาน ก.พ.ร. ได้
ทันตามเวลาที่ก าหนด (ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 6 เดือน) 

2. ผลส ารวจการพัฒนาองค์การ ( Organization Development Survey) โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยส่วนต่าง
ระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ (Gap) ครั้งที่ 2 ที่ลดลง 
สูตรการค านวณค่าคะแนนตัวช้ีวัด: 

 
                      คะแนนตัวชี้วัดที่ 6.2    =   X + (0.2 x Y) 
 
โดยที่ X = ค่าคะแนนตามระดับการด าเนินการในการจัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ และค่าเฉลี่ยส่วนต่าง

ระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ 2 
  Y = จ านวนข้อค าถามในแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ที่มีส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อ

ความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับครั้งที่ 1 โดยมีน้ าหนัก ข้อละ 0.2 
ระดับการด าเนินการ (X) มีค่าเป็นดังนี้ 

X ระดับการด าเนินการ 

1 
จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่าน
ระบบ e-SAR ภายหลัง ระยะเวลาการ
รายงานรอบ 6 เดือน 

และ 
ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม ครั้งที่ 2 มากกว่า 
ครั้งที่ 1 

2 
จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่าน
ระบบ e-SAR ภายหลังระยะเวลาการ

และ 
ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม ครั้งที่ 2 น้อยกว่า
หรือเท่ากับ ครั้งที่ 1 
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รายงานรอบ 6 เดือน 

3 
จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่าน
ระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการรายงาน
รอบ 6 เดือน 

และ 
ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม ครั้งที่ 2 มากกว่า 
ครั้งที่ 1 

4 
จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่าน
ระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการรายงาน
รอบ 6 เดือน 

และ 
ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม ครั้งที่ 2 น้อยกว่า
หรือเท่ากับ ครั้งที่ 1 

 
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม  หมายถึง ค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจในการ

พัฒนาองค์การ จากค าถามท้ัง 30 ข้อ 
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เงื่อนไข: 
1. จัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การตามแบบฟอร์มที่ 2 : แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ (รายละเอียดตาม

ภาคผนวก 1 หรือดาวน์โหลดไฟล์ได้จากเว็บไซต์ส านักงาน ก.พ.ร. ที่เมนู ศูนย์ความรู้ > คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามค ารับรองประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) 

2. กรณีท่ีส่วนราชการมีแผนด าเนินการพัฒนาองค์การ หรือแผนใดๆ ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับค าถาม 5 ข้อที่มีค่า
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญสูงที่สุดอยู่แล้ว สามารถส่งแผนดังกล่าวไปยังส านักงาน ก.พ.ร. ได้โดย ไม่
จ าเป็นต้องปรับรูปแบบตามแบบฟอร์มท่ี 2 

3. จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ตามแบบฟอร์มที่ 2 ผ่านทางระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส านักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ  6 เดือน 
(30 เมษายน 2557) หากส่วนราชการไม่จัดส่ง จะได้คะแนนในตัวช้ีวัดนี้เท่ากับ 1.0000 

4. ในรอบการส ารวจการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ 2 (1 – 15 กันยายน 2557) ส่วนราชการที่มีผู้ตอบแบบส ารวจ
น้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติที่ก าหนดไว้ จะได้คะแนนตัวช้ีวัดนี้เท่ากับ 1.0000 คะแนน  เนื่องจากไม่
สามารถน าผลการส ารวจมาใช้เป็นตัวแทนในการประเมินผลได้ 
 
ตัวอย่างการค านวณคะแนนตัวช้ีวัดที่ 6.2: 
 1. หากส่วนราชการจัดส่งแผนฯ ทันก าหนด  แต่ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม ครั้งที่ 2 มากกว่าครั้งที่ 1 ดังนั้น ระดับ
การด าเนินการ (X) มีค่าเท่ากับ 3 
 2. ค่า Gap ในข้อค าถามท่ีน ามาจัดท าแผนฯ น้อยกว่าหรือเท่ากับครั้งที่ 1 จ านวน 2 ข้อ (จาก 5 ข้อ) ดังนั้น 
จ านวนข้อค าถามท่ีมีค่า Gap ลดลง (Y) จะมีค่าเท่ากับ 2 
 
 การค านวณคะแนน =  X + (0.2 x Y) 
       =   3 + (0.2 x 2) 
       =   3 + (0.4) 
                 คะแนนตัวชี้วัดที่ 6.2 =  3.4 
เกณฑ์การค านวณคะแนนตัวช้ีวัดที่ 6 : 

การค านวณตัวชี้วัดที่ 6 ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ เป็นการค านวณจากค่า
คะแนนถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วัดที่ 6.1 และตัวชี้วัดที่ 6.2 ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักร้อยละ 

(Wi) 
คะแนนที่ได้รับ 

(SMi) 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

(Wi x SMi) 
6.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท า

รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 
1 SM1 (W1 x SM1) 

6.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
องค์การ 

4 SM2 (W3 x SM3) 

 รวม  Wi 
 

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

      Wi  
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แนวทางการประเมินผล : 
การประเมินผล ส่วนราชการ 

ชื่อตัวช้ีวัด ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 
ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท า
รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 

 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการ
ของตัวชี้วัดดังกล่าวบรรลุผล ได้แก่ 
 รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ  

 การคิดคะแนนจะพิจารณาจากระยะเวลาในการ
จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่านทาง
ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-SAR) ของส านักงาน ก.พ.ร. ภายในการ
รายงานรอบ 6 เดือน และความครบถ้วน
ทันสมัยของการจัดท ารายงานฯ 

ตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
องค์การ 

 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการ
ของตัวชี้วัดดังกล่าวบรรลุผล ได้แก่ 
 แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การของ 

ส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ที่สอดคล้องหรือมีผลให้เกิดการพัฒนาองค์การ
และท าให้ค่า Gap ของข้อค าถาม 5 ข้อที่มีค่า 
Gap สูงสุด และค่า Gap โดยรวมลดลง 

 การคิดคะแนนจะพิจารณาจากระยะเวลาในการ
จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การผ่านระบบ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของ
ส านักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการรายงาน
รอบ 6 เดือน และ ค่า Gap ครั้งที่ 2 ที่ลดลงได้
ในข้อค าถามท่ีถูกน ามาจัดท าแผนพัฒนา
สมรรถนะองค์การ และค่า Gap โดยรวม  
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21 Ne

N
n




 
ค าอธิบายเพิ่มเติม การประเมินผ่านระบบส ารวจออนไลน์ (Survey Online) : 

  

 ผู้ตอบแบบส ารวจต้องตอบครบทุกประเด็นข้อค าถาม ทั้งในส่วนความเห็น และ 
ส่วนความส าคัญ 

- ความเห็น หมายถึง ความรู้สึกของผู้ตอบแบบส ารวจต่อข้อค าถามในขณะที่ตอบแบบส ารวจ 
- ความส าคัญ หมายถึง ผู้ตอบแบบส ารวจรู้สึกว่าข้อค าถามนั้นเป็นเรื่องส าคัญในขณะที่ตอบ

แบบส ารวจ 
 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจต้องมีไม่น้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้ตามหลักสถิติ  ซึ่ง

ส านักงาน ก.พ.ร. ใช้สูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane เนื่องจากเป็นหลักสถิติท่ียอมรับและ
นิยมใช้กันมาก รวมถึงการทราบขนาดประชากรที่แน่นอน โดยใช้ข้อมูลจ านวนข้าราชการจากรายงานลักษณะ
ส าคัญองค์การของส่วนราชการ  

 สูตรของ Taro Yamane ที่ใช้ในการค านวณ คือ  
 

       เมื่อ  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 

            N = ขนาดของประชากร        

             e =  ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้  

(ใช้ที่ระดับความเชื่อม่ัน = 95%) 

 ส่วนราชการสามารถตรวจสอบจ่านวนผู้ตอบแบบส่ารวจขั้นต่่าของแต่ละ  
ส่วนราชการได้จากหน้าเว็บไซต์ระบบส่ารวจออนไลน์  

 ข้าราชการทุกคนในส่วนราชการสามารถเข้ามาตอบแบบส่ารวจได้ 1 ครั้ง ในแต่ละรอบการ
ประเมิน ส่านักงาน ก.พ.ร. จึงไม่ได้ระบุกลุ่มตัวอย่างไว้ เพียงแต่ก่าหนดจ่านวนขั้นต่่าที่จะเข้าตอบแบบส่ารวจที่
สามารถเป็นตัวแทนของประชากร ทั้งนี้ หากข้าราชการเข้ามาตอบแบบส่ารวจจ่านวนมากเท่าไร จะท่าให้
ทราบข้อมูลที่เป็นความจริง และน่าไปสู่การพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น 

 

 

 

 



 
รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2557 

 

57 
 

 

 หลักการประเมินจากการส ารวจ Organization Development Survey คือ การท าให้ส่วนต่างระหว่าง
ปัจจัยด้านระดับความส าคัญและความเห็นของบุคลากรภายในองค์การ (Gap) มีค่าน้อยที่สุด 

ความส าค ั

คว
าม

เห น
ด้ว

ย

 
 

 การให้คะแนนจะประเมินจากผลส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบส่วน
ต่างระหว่างปัจจัยด้านระดับความส าคัญและความเห็นของบุคลากรภายในองค์การ และน ามาหาค่าเฉลี่ยของ
ส่วนต่างระหว่างปัจจัยดังกล่าวตามสูตรการค านวณดังนี้ 
 

 หรือ    

 
โดยที่  

x หมายถึง ค่าระดับความเห็นของแต่ละข้อค าถาม 
(ความเห็น  หมายถึง ความรู้สึกของผู้ตอบแบบส่ารวจต่อข้อค่าถามในขณะที่ตอบ
แบบส่ารวจ) 
 

Y หมายถึง ค่าระดับความส าคัญของแต่ละข้อค าถาม 
(ความส าคัญ  หมายถึง ผู้ตอบแบบส่ารวจรู้สึกว่าข้อค่าถามนั้นเป็นเรื่องส่าคัญที่มี
ประโยชน์หรือมีผลกระทบต่อองค์การในขณะที่ตอบแบบส่ารวจ) 
 

i หมายถึง ล าดับที่ของข้อค าถามท่ีก าหนดขึ้น 
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"เครื่องมือการประเมินผลด้านการพัฒนาองค์การนี้ จะเป็นกลไกส าคัญสู่การพัฒนาองค์การ 

ดังนั้น การประเมินที่ตรงกับข้อเท็จจริงจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนราชการมากที่สุด" 

ทั้งนี้ ส่วนราชการสามารถพิจารณาด่าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ตามปฏิทินการด่าเนินการดังต่อไปนี้  

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

1. ส่วนราชการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามแบบฟอร์มที่ 1 และแผนพัฒนา
สมรรถนะองค์การตามแบบฟอร์มที่ 2 และจัดส่งไฟล์ผ่านทางระบบ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-SAR) ของส านักงาน ก.พ.ร. 

ภายในการรายงานรอบ 6 เดือน 

(30 เม.ย. 57) 

2. ส่วนราชการด าเนินการตามแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การเพ่ือลด
ส่วนต่างระหว่างปัจจัยด้านระดับความส าคัญและความเห็นของ
บุคลากรภายในองค์การ (Gap) ให้ดีขึ้น 

ธ.ค. 56 – ส.ค. 57 

3. บุคลากรของส่วนราชการตอบแบบส ารวจการพัฒนาองค์การ 
(Organization Development Survey) คร้ังที่ 2  (Post-test) 
ผ่านระบบส ารวจออนไลน์   

1 – 15 ก.ย. 57 
 

4. ส านักงาน ก.พ.ร. ประมวลและแจ้งผลส ารวจการพัฒนาองค์การ 
(Organization Development Survey) คร้ังที่ 2 ผ่านระบบ
ออนไลน์ เพ่ือให้ส่วนราชการได้น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
องค์การต่อไป 

16 – 30 ก.ย. 57 

 

 

"เคร่ืองมือการประเมินผลด้านการพัฒนาองค์การนี้ จะเป็นกลไกส าคัญสู่การพัฒนาองค์การ  
ดังนั้น การประเมินที่ตรงกับข้อเท็จจริงจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนราชการมากที่สุด" 

 
 

 

 



 
รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Templete) เพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2557 
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หน่วยงานเจ้าภาพในการติดตามและประเมินผล: กลุ่มพัฒนานวัตกรรมองค์กร กองบริหารการเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรม 
ส านักงาน ก.พ.ร. 
 

ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
1. นางขนิษฐา  งามวงศ์สถิต 0 2356 9947 
2. นางสาวอรญาณี  สุนทรัช 0 2356 9999 ต่อ 8916 
3. นางนิธินุช  จรุงเกียรติ 0 2356 9999 ต่อ 8804 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด      :  นางสาวสุวิมล    นาครอด          เบอร์ติดต่อโทร  :  02-887-5152 

ผู้จัดเก็บข้อมูล            :  นายกิติศักดิ์  ทองหล้า    เบอร์ติดต่อโทร  :  02-887-5152 
 


