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ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติ
ราชการ 

น้ าหนัก 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย

ปี 2558 
เกณฑ์การให้คะแนน หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2556 2557 1 2 3 4 5 
มิติภายนอก ด้านประสิทธิผล 
  1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กรม/ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน   
          (Joint KPI)  และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม (ร้อยละ 65) 

 
1.1 มูลค่าทรัพย์สินที่ผลักดัน
ออกจากระบบการบังคับคด ี
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หน่วยงาน
ที่มีภารกิจ
ด้านการ
บังคับคดี
แพ่ง/คดี
ล้มละลาย
ทั้งใน
ส่วนกลาง
และส่วน
ภูมิภาค 
กลุ่มงาน
นโยบาย
และแผน 
จัดเก็บ
และ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

 
1.2 จ านวนส านวนคดี
ล้มละลายที่ส่งแบ่งทรัพย์สิน
และหรือส่งจ่าย 
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ 

น้ าหนัก 
(%) 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย
ปี 2558 

เกณฑ์การให้คะแนน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2556 2557 1 2 3 4 5 

มิติภายนอก ด้านประสิทธิผล 
  1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กรม/ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน   
          (Joint KPI)  และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม (ร้อยละ 65) 

 
1.3 ร้อยละของส านวนค า
ขอรับช าระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ 
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1.4 จ านวนเรื่องที่เข้าสู่
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทด้านการบังคับคดี 
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ศูนย์ไกล่
เกลี่ยข้อ
พิพาทและ
ส านักงาน
บังคับคดี
จังหวัดที่
กรมบังคับ
คดีมีค าสั่ง
แต่งตั้งผู้
ไกล่เกลี่ย
แล้ว    
 

มิติภายนอก ด้านคุณภาพ 

  2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA) (ร้อยละ 10) 
2.1 งานบังคับคดีแพ่ง 5 - -  1 2 3 4 5  

2.2 งานบังคับคดีล้มละลาย 5 - -  1 2 3 4 5  
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ 

น้ าหนัก 
(%) 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย
ปี 2558 

เกณฑ์การให้คะแนน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2556 2557 1 2 3 4 5 

มิติภายใน ด้านประสิทธิภาพ (ร้อยละ 15) 
  3. การเบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ 5) 
3.1 ร้อยละความส าเร็จของ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน 

2.5    75 78 81 84 87  

3.2 ร้อยละความส าเร็จของ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม 

2.5    88 90 92 94 96  

  4. ประหยัดพลังงาน (ร้อยละ 5) 
4. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของส่วน
ราชการ 
4.1 ด้านไฟฟูา 
4.2 ด้านน้ ามัน 

5    1 2 3 4 5  

5. ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ 

5    1 2 3 4 5  

มิติภายใน ด้านประสิทธิภาพ (ร้อยละ 10) 
 6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ร้อยละ 10) 
6.1 ระดับความส าเร็จของการ
จัดท ารายงานลักษณะส าคัญ
ขององค์การ 

1    1 2 3 4 5  

6.2 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์การ 

4    1 2 3 4 5  

7. ระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

5    1 2 3 4 5  
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รายละเอียดตัวชี้วัด เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดในค ารับรองการปฏิบัติราชการ ของกรมบังคับคดี 
                                ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

มิติทีภ่ายนอก  มิติด้านประสิทธิผล 
 

1. ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กรม/ตัวช้ีวัดระหว่าง  
    กระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPI) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม (ร้อยละ 65)   

             
              ตัวช้ีวัดที่ 1.1  มูลค่าทรัพย์สินที่ผลักดันออกจากระบบการบังคับคดี  
            หน่วยวัด    :  ล้านบาท 
            น้ าหนัก      :  15 
            ค าอธิบาย 

       มูลค่าทรัพย์สินที่ผลักดันออกจากระบบการบังคับคดี หมายถึงผลรวมของมูลค่าทรัพย์สินในคดีแพ่งและคดี              
            ล้มละลาย ดังต่อไปนี้ 

1. มูลค่าทรัพย์สินในคดีแพ่ง หมายถึง คดีแพ่งที่มีการถอนการยึด ถอนการบังคับคดี งดการบังคับคดีเนื่องจากการ    
ปรับ โครงสร้างหนี้และคดีแพ่งที่ขายทอดตลาดตลาดทรัพย์ได้ ทั้งนี้มูลค่าทรัพย์สินในคดีแพ่งคิดจากราคาประเมิน
ของเจ้าพนักงานบังคับคดี 

   2.   มูลค่าทรัพย์สินในคดีล้มละลาย หมายถึง คดีล้มละลายที่มีการถอนการยึด และคดีล้มละลายที่ขายทอดตลาด 
                   ทรัพย์ได ้ทั้งนี้มูลค่าทรัพย์สินในคดีล้มละลายคิดจากราคาประเมินของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 

             สูตรค านวณ : 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
            เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 

1 2 3 4 5 

มูลค่าทรัพย์สินที่ผลักดันออกจากระบบ
การบังคับคดี 

ล้านบาท 69,000 72,000 75,000 78,000 81,000 

 
            หมายเหตุ : หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการบังคับคดีแพ่ง /คดีล้มละลาย ทั้งในส่วนกลางและ         
                            ส่วนภูมิภาค 

ผลรวมของมูลค่าทรัพย์สินในคดีแพ่ง ท่ีโจทก์แถลงขอถอนการบังคับคดี +ขอถอนการยึด+ของดการบังคับคดีเนื่องจากมีการปรับ
โครงสร้างหนี้+คดีที่ขายทอดตลาดทรัพย์ได้ และผลรวมของมูลค่าทรัพย์สินในคดีล้มละลายที่มีการถอนการยึด  และคดีล้มละลายที่มี
การขายทอดตลาดทรัพย์ได้   ทั้งน้ี  มูลค่าทรัพย์สินคิดจากราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี/เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
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            แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 
  

  1.นับผลการด าเนินงานจากส านักงานบังคับคดีทั่วประเทศ 
   2.กลุ่มนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติผลการบังคับคดี 

 
 

  ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 – 6 และ  
               ผูอ้ านวยการส านักงานบงัคับคดจีังหวัด/สาขา  
          ผูอ้ านวยการกองบังคับคดลี้มละลาย 1-6                  
            : นางสาวสุรภา ภควัตมนตรี    เบอร์ติดต่อ  : 0 2887 5152                       

  ผู้จัดเก็บข้อมูล      : นางสาววัชรา เข้มแข็ง   เบอร์ติดต่อ  : 0 2887 5153     
              : นางสาวอมเรศวร์ พฤฒปภพ                  เบอร์ติดต่อ  : 0 2434 8552 
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       1. ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กรม/ตัวช้ีวัดระหว่างกระทรวง   
           ทีมีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPI) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม (ร้อยละ 65)              
             ตัวช้ีวัดที่  1.2  จ านวนส านวนคดีล้มละลายท่ีส่งแบ่งทรัพย์สินและหรือส่งจ่าย  
           หน่วยวัด    :   เรื่อง 
           น้ าหนัก      :   20 
 

           ค าอธิบาย 

 ส านวนการบังคับคดีล้มละลายที่ส่งไปยังกองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย เพื่อท าการแบ่งทรัพย์ 
  และหรือส่งจ่ายเงินเจ้าหนี้มีประกันตามมาตรา 95 และ มาตรา 96 (นับตามจ านวนเจ้าหนี้)            

 

           เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 

1 2 3 4 5 

จ านวนส านวนคดีล้มละลายที่ส่งแบ่ง
ทรัพย์สินและหรือส่งจ่าย 

เรื่อง 838 971 1,104 1,237 1,370 

 
 แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 
   1. กรณีแบ่งทรัพย์สิน นับจากจ านวนส านวนที่ส่งไปแบ่งทรัพย์สินที่กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย  
                  (กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย เป็นผู้จัดเก็บ) 

  2. กรณีส่งจ่ายเจ้าหนี้มีประกันตามมาตรา 95 และ มาตรา 96 นับจากจ านวนเจ้าหนี้มีประกัน (กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สิน 
      ในคดีล้มละลาย เป็นผู้จัดเก็บ) 

 
  ก ากับดูแลตัวชี้วัด  :  ผู้อ านวยการกองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย  เบอร์ติดต่อ  : 0 2881 4938                      
       :  นางสาวสุรภา ภควัตมนตรี      เบอร์ติดต่อ  : 0 2887 5152                       

  ผู้จัดเก็บข้อมูล      : กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย    เบอร์ติดต่อ  : 0 2881 4938                      
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       1. ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กรม/ตัวช้ีวัดระหว่างกระทรวง   
           ทีมีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPI) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม (ร้อยละ 65)              
           ตัวช้ีวัดที่ 1.3  ร้อยละของส านวนค าขอรับช าระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ   
           หน่วยวัด    :   ร้อยละ 
           น้ าหนัก      :   15 
   ค าอธิบาย 
 

 ร้อยละของส านวนค าขอรบัช าระหนี้ในคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนีท้ี่ด าเนินการแล้วเสร็จ หมายถึง การที ่
 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของส านักฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ สามารถด าเนินการในส านวนค าขอรับช าระหนี้ในคดี 
 ฟื้นฟูกิจการ ของลูกหนี้ที่ต้องด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เสร็จเทียบกับส านวนค าขอรับช าระหนี้ 
 ในคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนีท้ี่ต้องด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ทั้งหมด  

      ส านวนค าขอรับช าระหนี้เสร็จ แบ่งออกเป็น 2 กรณ ี
  - กรณีท่ีมีการท าค าสั่งค าขอรับช าระหนี้ถือว่าเสร็จ เมื่อองค์คณะเห็นชอบกับค าสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย ์
 - กรณีเจ้าหนี้ขอถอนค าขอรับช าระหนี้ถือว่าเสร็จ เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีค าสั่งอนุญาต 

          หมายเหตุ : ร้อยละของส านวนค าขอรับช าระหนี้ในคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ ที่จะนับเป็นฐานในการค านวณ ปี 2558  
                             ประกอบด้วย 
         1.1 กรณีส านวนค าขอรับช าระหนี้ที่มีผู้โต้แย้ง และที่ไม่มีผู้โต้แย้งที่อยู่ระหว่างด าเนินการจากปีงบประมาณ  
                                  พ.ศ.  2557 
         1.2 กรณีส านวนค าขอรับช าระหนี้ที่ไม่มีผู้โต้แย้งที่รับใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม  
                                  2558 
   สูตรการค านวณ 

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

  เกณฑ์การให้คะแนน  : 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 

1 2 3 4 5 

ร้อยละของส านวนค าขอรับช าระหนี้ในคดี
ฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนีท้ี่ด าเนินการแล้ว
เสร็จ   

ร้อยละ 80 85 90 95 100 

 
  ก ากับดูแลตัวชี้วัด   :   ผู้อ านวยการส านักฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ เบอร์ติดต่อ :  0 2887 5092 

                   :   นางสาวสุรภา ภควัตมนตรี  เบอร์ติดต่อ :  0 2887 5152 
 

  ผู้จัดเก็บข้อมูล       :   นางสายพิณ  วิจิตรศิลป์ธน  เบอร์ติดต่อ  : 0 2887 5104     
              :   นางสาวจิรนันท์ ภูสุข   เบอร์ติดต่อ  : 0 2887 5152  
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       1. ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กรม/ตัวช้ีวัดระหว่างกระทรวง   
           ทีมีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPI) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม (ร้อยละ 65)              
            1.4 จ านวนเรื่องท่ีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการบังคับคดี 
   หน่วยวัด :    เรื่อง                              

  น้ าหนัก   :    15 
  ค าอธิบาย 

จ านวนเรื่องท่ีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการบังคับคดี หมายถึง จ านวนเรื่องท่ีคู่กรณีทั้ง 2 ฝุาย   
ได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย เนื่องมาจากการบังคับคดีหรือการที่กรมบังคับคดีได้ด าเนินการโดยใช้กลยุทธ์ในการ   
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆเพ่ือเชิญวนให้คู่กรณีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เช่น โปสเตอร์ แผ่น  
พับ เว็บไซต์เครือข่ายหรือการร่วมกับเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาจัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  

 
    สูตรการค านวณ 

        ผลรวมของจ านวนเรือ่งท่ีเข้าสูก่ระบวนการไกล่เกลีย่ข้อพิพาทดา้นการบังคับคดใีนปงีบประมาณ พ.ศ. 2558  
 

  เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 

1 2 3 4 5 

จ านวนเรื่องท่ีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทด้านการบังคับคดี 

เรื่อง 5,145 5,430 5,715 6,000 6,285 

 
 

            ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางสาวชลธร มีวงศ์อุโฆษ   เบอร์ติดต่อ  : 0 2887 5085 
                                        และส านกังานบงัคับคดจีังหวัดทีก่รมบงัคดมีีค าสัง่แตง่ต้ังผู้ไกล่เกลีย่แล้ว 
                               :  นางสาวสุรภา ภควัตมนตรี   เบอร์ติดต่อ  : 0 2887 5152 

            ผู้จัดเก็บข้อมูล       :  ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท    เบอร์ติดต่อ  : 0 2887 5085 
                      :  กลุ่มงานนโยบายและแผน   เบอร์ติดต่อ  : 0 2881 4955 
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มิติภายนอก: การประเมินประสิทธิผล  
 

ตัวช้ีวัดที่ 2 : คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA) 

น้ าหนัก: ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 37ก าหนดให้ส่วน
ราชการต้องก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนรับทราบเป็นการทั่วไป ซึ่งส่วนราชการได้
ด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกามาตราดังกล่าว โดยการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงร้อยละ 30 – 50
ในช่วงปีงบประมาณพ.ศ. 2547–พ.ศ. 2550  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 255 1 ส านักงาน ก.พ.ร. ยังคงส่งเสริมให้ส่วนราชการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
โดยก าหนดให้มีตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการประชาชนให้ส่วนราชการต้องรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานเพ่ือ
ประชาชน ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และในปีงบประมาณ พ .ศ. 2556 ได้ปรับเป็นตัวชี้วัดการปรับปรุง
กระบวนการของส่วนราชการ ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการโดยให้ส่วนราชการด าเนินการปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานหลัก3 กระบวนการเพ่ือให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการมีคุณภาพยิ่งข้ึน  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 –พ.ศ. 2561 ได้
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ “การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน ( Service Excellence)”เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อสังคมและความต้องการของประชาชนที่หลากหลายได้อย่างมี
คุณภาพโดยให้หน่วยงานภาครัฐในฐานะผู้ให้บริการหลักแก่ประชาชนต้องมีการปรับตัวและพัฒนากระบวนการท างานให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งรูปแบบการเข้าถึงบริการ ระยะเวลาในการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ คุณภาพของ
บริการที่ส่งมอบ ความโปร่งใสในการให้บริการ และค่าใช้จ่ายในการขอรับบริการที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ และการส่งมอบบริการที่เป็นที่ยอมรับได้มาตรฐาน ในรูปแบบของ “ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service 
Level Agreement : SLA)”ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

 
มีกระบวนงานบริการที่จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการแล้ว จ านวน 43 งานบริการ จาก 40 กรม 

 ข้อตกลงระดับการให้บริการ ( Service Level Agreement : SLA)เป็นเอกสารที่บันทึกข้อตกลงระหว่างผู้
ให้บริการ และผู้รับบริการเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ถึงระดับการให้บริการ (Level ofService) ขั้นต่ าที่ท้ังสอง
ฝุายยอมรับได้ซึ่งข้อตกลงระดับการให้บริการเปรียบเสมือนพันธะสัญญาถึงระดับคุณภาพของบริการและความโปร่งใส
ที่ผู้ให้บริการมีให้แก่ผู้รับบริการ ดังนั้น องค์ประกอบของข้อตกลงจะประกอบด้วยขอบเขตการให้บริการ ข้อ
ก าหนดการให้บริการ ระดับการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ และการรับเรื่องราวร้องเรียน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือให้ส่วนราชการมีการปรับปรุงบริการไปสู่การจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการมากขึ้น และขยายผลการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการไปยังหน่วยงานอื่นๆ 
เพ่ิมข้ึน ส านักงาน ก.พ.ร. จึงยังคงก าหนดให้มีตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการ โดยให้ส่วนราชการจัดท าข้อตกลงระดับการ
ให้บริการ (Service Level Agreement) ซึ่งแบ่งส่วนราชการที่ต้องด าเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าวออกเป็น 2กลุ่ม 
ดังนี้ 
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กลุ่มท่ี 1 ส่วนราชการที่จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
กลุ่มท่ี 2 ส่วนราชการที่มีการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557และส่วนราชการที่มีการ
จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ หมายถึง ส่วนราชการ จัดท าข้อตกลงระดับการ
ให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)ในงานบริการที่ส าคัญตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด โดยมีการจัดท า
แผนการปรับปรุงกระบวนงานบริการ เพื่อให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงระดับการให้บริการ ( SLA) ที่
สอดคล้องกับความต้องการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการซึ่งการปรับปรุงกระบวนงานต้องพิจารณาให้ครอบคลุม
ใน 6 ประเด็น ได้แก่ 1) ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการจนแล้วเสร็จ2) ขั้นตอนการการให้บริการ 3) คุณภาพของ
บริการที่ส่งมอบและการให้บริการ 4) รูปแบบ/การเข้าถึงบริการ 5) ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และ 6) ค่าใช้จ่าย
ในการบริการ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดเป็นระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ ที่ต้องมีการด าเนินการจัดท าแผนปรับปรุง
กระบวนงานที่น าไปสู่ข้อตกลงระดับการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ มีการด าเนินการตามแผน
ปรับปรุง/พัฒนางานบริการ และมีผลส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการปรับปรุงฯ โดยมีเกณฑ์การประเมินแยกตาม
กลุ่มของส่วนราชการออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้  

กลุ่มที่ 1ส่วนราชการที่จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
เป็นการประเมินความต่อเนื่องของการปรับปรุง/พัฒนางานบริการที่น ามาจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ โดยมี
เกณฑ์การประเมินเป็น 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด
ย่อย 

เกณฑ์การให้คะแนน 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

1.1 รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนการปรับปรุง/พัฒนางานบริการ  
ที่ได้จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ 

1 

1.2  ร้อยละ (เฉลี่ย) ผลส าเร็จของการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการ เทียบกับ
แผนการปรับปรุงฯ เกณฑ์การประเมินเป็น ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลส าเร็จของการ

ปรับปรุงบริการฯ (เฉลี่ย)  
ร้อยละ 

60 
ร้อยละ 

70 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

90 
ร้อยละ 
100  

5 

1.3  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการตามข้อตกลงระดับ  
การให้บริการเกณฑ์การประเมินเป็น ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลส ารวจความพึงพอใจ ร้อยละ 

65 
ร้อยละ 

70 
ร้อยละ 

75 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

85  

4 

รวม 10 
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เกณฑ์การค านวณคะแนนกลุ่ม 1 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 

ร้อยละ(Wi) 
คะแนนที่

ได้รับ(SMi) 

คะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก  
(Wi x SMi) 

1.1 รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการ
ตามแผนการปรับปรุง/พัฒนางานบริการ ที่
ได้จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ 

1 SM1 (W1 x SM1) 

1.2 ร้อยละ (เฉลี่ย) ผลส าเร็จของการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนงานบริการ เทียบกับ
แผนการปรับปรุงฯ 

5 SM2 (W2 x SM2) 

1.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
กระบวนการให้บริการตามข้อตกลงระดับ
การให้บริการ 

4 SM3 (W3 x SM3) 

 รวม  Wi 
 

 (Wi x SMi) 
 Wi 

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

 Wi  
 

กลุ่มท่ี 2 ส่วนราชการที่มีการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และส่วนราชการที่มีการ
จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

  เป็นการประเมินผลการด าเนินการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการส าหรับส่วนราชการใน 2 กลุ่ม 
คือ ส่วนราชการที่มีการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และต้องจัดท าข้อตกลง
ระดับการให้บริการเพ่ิมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เช่น กรมประมง กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น และส่วนราชการ
ใหม่ที่มีการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นปีแรก  โดยมีเกณฑ์การประเมินเป็น 
3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
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ตัวชี้วัดย่อย เกณฑ์การให้คะแนน น้ าหนัก 

2.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ ดังนี้ 
ระดับ 1 จัดส่งข้อมูลกระบวนงานบริการใหม่ที่น ามาจัดท าข้อตกลงระดับการ

ให้บริการ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ( แบบฟอร์มการปรับปรุงกระบวนงาน  
(A – F) 

ระดับ 2  -  

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

ระดับ 4 - 

ระดับ 5 ติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการส าหรับกระบวนงานบริการใหม่ 
ให้ประชาชนทราบ ณ จุดให้บริการ  

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2  ร้อยละ (เฉลี่ย) ผลส าเร็จของการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการเทียบกับแผนการ
ปรับปรุง ดังนี้  

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ผลส าเร็จของการ
ปรับปรุงบริการฯ  

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100  

4 

2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการตามข้อตกลงระดับการ
ให้บริการดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ผลส ารวจ
ความพึงพอใจ  

ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

 

4 

รวม 10 
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เกณฑ์การค านวณคะแนนกลุ่ม 2 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักร้อยละ 

(Wi) 
คะแนนที่ได้รับ 

(SMi) 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

(Wi x SMi) 
2.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท า

ข้อตกลงระดับการให้บริการ  

2 SM1 (W1 x SM1) 

2.2 ร้อยละ (เฉลี่ย) ผลส าเร็จของการ
ปรับปรุง/พัฒนากระบวนงาน
บริการ เทียบกับแผนการปรับปรุงฯ 

4 SM2 (W2 x SM2) 

2.3 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อกระบวนการ
ให้บริการตามข้อตกลงระดับการ
ให้บริการ 

4 SM3 (W3 x SM3) 

 รวม  Wi 
 

 (Wi x SMi) 
 Wi 

 

 
โดยท่ี  

W    
หมายถึง 

น้ าหนักของตัวชี้วัด  

SM   
หมายถึง 

คะแนนที่ได้จากการเทียบกับเกณฑ์การให้
คะแนนของแต่ละตัวชี้วัด 

i      
หมายถึง 

ล าดับที่ของตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้นตามแนวทางการ
ด าเนินงาน 

 (Wi 
x SMi) 

ผลคะแนนตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาสมรรถนะองค์การ 

 Wi  

เงื่อนไข: 
1. ส านักงาน ก.พ.ร. จะสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการและการ
จัดท าแผนการปรับปรุง/พัฒนางานบริการให้แก่ส่วนราชการที่มีการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
2. ให้ส่วนราชการที่มีการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด าเนินการจัดส่งเอกสาร
ข้อมูล ดังนี้ ไปยังส านักงาน ก.พ.ร. ภายในรอบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ  
6 เดือนทางอีเมล์ goodservice@opdc.go.th 
 2.1 จัดส่งแผนการปรับปรุง/พัฒนางานบริการ  
 2.2 จัดส่งข้อตกลงระดับการให้บริการ  

mailto:goodservice@opdc.go.th
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 2.3 ภาพถ่ายการติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ ณ จุดให้บริการ 

3. ให้ทุกส่วนราชการ (ยกเว้นกระบวนงานบริการตามเงื่อนไขข้อ 2.) รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการตาม
แผนการปรับปรุง/พัฒนางานบริการที่ได้จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ ตามแบบฟอร์ม1 

และจัดส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร. ทางอีเมล์ goodservice@opdc.go.thหรือเป็นหนังสือราชการ ภายในรอบ
การรายงานผลการปฏิบัติราชการ 6 เดือน 

4. ให้ทุกส่วนราชการรายงานผลส าเร็จของการด าเนินการปรับปรุงงานบริการตามแผนการปรับปรุงฯ ตาม
แบบฟอร์ม 2 ในระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ (e-Sar) รอบ 12 เดือน   

5. ส าหรับส่วนราชการที่มีกระบวนงานที่จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการมากกว่า 1 งานบริการ การ
ประเมินผลจะพิจารณาจากค่าเฉลี่ยผลส าเร็จของการปรับปรุง/พัฒนาบริการของกระบวนงานที่น ามาจัดท าข้อตกลง
ระดับการให้บริการ  

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

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

ประโยชน์ต่อส่วนราชการในการน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนงาน รวมถึงการปรับปรุงข้อตกลงระดับการ
ให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการ และความคาดหวังของผู้รับบริการต่อไป 

2. กระบวนงานบริการที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ 
พิจารณาจากงานบริการที่มีประชาชนมาขอรับบริการเป็นจ านวนมาก หรือ เป็นภารกิจหลักของส่วนราชการ หรือเป็น
กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการบริการเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย 
ตามผลการวิจัย เรื่อง Ease of Doing Business ของธนาคารโลก หรือเป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยง
ระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการน าเข้า-ส่งออกสินค้า 
(National Single Window) หรือเป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการประชาชน โดยเป็นกระบวนงานที่มี
โอกาสในการปรับปรุงเพื่อยกระดับการบริการให้ดีขึ้น 

 
แนวทางการประเมินผล : 
 

การประเมิน แนวทางการประเมินผล 
กลุ่ม 1ส่วนราชการที่จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 
 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 1.1 
รายงาน
ความก้าวหน้าของ
การด าเนินการตาม

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
ต่างๆ ดังนี้ 
ส่วนราชการจัดส่งรายงานความก้าวหน้าฯ
ตามแบบฟอร์ม 1ทางอีเมล์ 
goodservice@opdc.go.thหรือหนังสือ

mailto:goodservice@opdc.go.th
mailto:goodservice@opdc.go.th
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การประเมิน แนวทางการประเมินผล 
แผนการปรับปรุง/
พัฒนางานบริการที่ได้
จัดท าข้อตกลงระดับ
การให้บริการ 

ราชการ ไปยัง ส านักงาน ก.พ.ร. ในรอบ
รายงานผลการปฏิบัติราชการ 6 เดือน 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 1.2 
ร้อยละ( เฉลี่ย )
ผลส าเร็จของการ
ปรับปรุง /พัฒนา
กระบวนงานบริการ 
เทียบกับแผนการ
ปรับปรุงฯ 

 ส่วนราชการจัดส่งรายงานผลส าเร็จของการ
ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการบริการ ตาม
แบบฟอร์ม 2 ไปยังส านักงาน ก.พ.ร. ภายใน
รอบรายงานผลการปฏิบัติราชการ 12 เดือน
(ในระบบ e-Sar) 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 1.3 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ
ตามข้อตกลงระดับการให้บริการ 

 

 

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

คะแนน 1 2 3 4 5 
ผลส ารวจ  ร้อยละ  

65 
ร้อยละ 

70 
ร้อยละ 

75 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

85 
 

กลุ่ม 2 ส่วนราชการที่มีการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และส่วน
ราชการที่มีการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 2.1 ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ ดังนี้ 

 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง  ๆดังนี้ 

 ส่วนราชการจัดส่งเอกสารข้อมูลกระบวนงานบริการ ใหม่ ตาม
แบบฟอร์มการปรับปรุงกระบวนงาน A-F(ภาคผนวก ก) ทางอีเมล์
goodservice@opdc.go.thหรือเป็นหนังสือ ไปยังส านักงาน 
ก.พ.ร. 

 ส่วนราชการจัดส่งแผนการปรับปรุง/พัฒนางานบริการใหม่  
      ไปยังส านักงาน ก.พ.ร. 
 ส่วนราชการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการตามแบบฟอร์มที่ 

ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด (แบบฟอร์ม 3) ซึ่งประกอบด้วย 7 
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 
 ชื่องานที่ให้บริการ 
 ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ขอบเขตการให้บริการประกอบด้วยสถานที่/ช่องทางการ

ให้บริการ และระยะเวลาเปิดให้บริการ 
 ข้อก าหนดการให้บริการประกอบด้วย เอกสารหรือหลักฐานที่

mailto:goodservice@opdc.go.th
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การประเมิน แนวทางการประเมินผล 
ต้องใช้ และค่าธรรมเนียม 

 ระดับการให้บริการประกอบด้วย ระยะเวลาและคุณภาพของ
ข้อตกลงระดับการให้บริการ 

 ขั้นตอนการให้บริการโดยระบุขั้นตอนการให้บริการ และ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

 การรับเรื่องร้องเรียนที่ให้ระบุช่องทางในการร้องเรียน 

ทั้งนี้ การพิจารณาจะประเมินจากความครบถ้วน สมบูรณ์ของการ
จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ 

 ติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการส าหรับกระบวนงาน
บริการใหม่ให้ผู้รับบริการทราบอย่างชัดเจน ณ จุดให้บริการ 
ทั้งนี้ รูปแบบของประกาศข้อตกลงฯ ให้ส่วนราชการพิจารณา
ตามความเหมาะสมโดยเน้นให้ผู้รับบริการสามารถเห็นหรือรับรู้
ได้อย่างชัดเจน  

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

 ส่วนราชการจัดส่งรายงานความก้าวหน้าฯ ตามแบบฟอร์ม 1
ทางอีเมล์goodservice@opdc.go.thหรือหนังสือราชการ ไป
ยังส านักงาน ก.พ.ร. ในรอบรายงานผลการปฏิบัติราชการ 6 
เดือน 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 2.2 ร้อยละ (เฉลี่ย) 
ผลส าเร็จของการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนงานบริการ เทียบกับแผนการ
ปรับปรุงฯ 

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

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 2.3 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ
ตามข้อตกลงระดับการให้บริการ 

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

คะแนน 1 2 3 4 5 
ผลส ารวจ  ร้อยละ  

65 
ร้อยละ 

70 
ร้อยละ 

75 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

85  
 
 
 

mailto:goodservice@opdc.go.th


 
รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template) เพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

 
 

18 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ:กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม ส านักงาน ก.พ.ร. 

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

    0 2356 9942 
   0 2356 9999 ต่อ 8915 

    0 2356 9999 ต่อ 8985 
    0 2356 9999 ต่อ 8939 

 
 

 
 
 

  ก ากับดูแลตัวชี้วัด   :   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เบอร์ติดต่อ : 0 2887 5124 
                   :    นางสาวสุวิมล นาครอด   เบอร์ติดต่อ : 0 2887 5124 
 

  ผู้จัดเก็บข้อมูล       :    นางสาวสุวิมล นาครอด   เบอร์ติดต่อ  : 0 2887 5124    
              :   นางสาวจิรนันท์ ภูสุข   เบอร์ติดต่อ  : 0 2887 5124 
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   มิติภายใน : การประเมินประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 3  :การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

น้ าหนัก  : ร้อยละ 5 

การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบ่งเป็น 2 กรณีดังตาราง 
 

กรณีที่ 1ส่วนราชการได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 2 ตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
3.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2.5 
3.2 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 2.5 

 

กรณีที่ 2 ส่วนราชการไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 1 ตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 5 

 

ตารางแสดงสัดส่วนน้ าหนัก (ร้อยละ5) 
 

กรณีที ่
งบประมาณประจ าปี น้ าหนัก 

รายจ่ายลงทุน ภาพรวม รวม 

กรณีที่ 1 2.5 2.5 5 
กรณีที่ 2 - 5 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติภายใน 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.1  :    ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

น้ าหนักร้อยละ 2.5 

ค าอธิบาย : 
 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง
ปีงบประมาณโดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS)  

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  ของส่วน
ราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่าง
ปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า)จะน า ยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง
แล้วมาเป็นฐานในการค านวณ  

 รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและ
ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับไม่ต้อง
จ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับน าไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบ ได้จาก รหัสงบประมาณ
รายจ่าย รหัสลักษณะงานต าแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ 
 

สูตรการค านวณ :  
 
 
     
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ3ต่อ1คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

75 78 81 84 87 
 

เงื่อนไข :  
1.ก าหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับ ร้อยละ87 ซึ่งเป็นค่าเปูาหมายร้อยละเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนตามท่ี
คณะรัฐมนตรีก าหนด 
2. การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณ  รายจ่ายลงทุนที่ได้รับ
จัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ กรณีส่วนราชการได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงิน    
 
 

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการเบิกจ่าย X  100 
 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.2   : ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

น้ าหนัก   : ร้อยละ 2.5 

ค าอธิบาย : 
 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมจะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิก
จ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณโดยจะใช้ข้อมูล
การเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  ของส่วนราชการ
เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับหากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี 
(รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง
แล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 
 
สูตรการค านวณ : 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ2ต่อ1คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

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

 
เงื่อนไข: 
1. ก าหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับ ร้อยละ96ซึ่งเป็นค่าเปูาหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมตามที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด 
2. การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 
กรณีส่วนราชการได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงินตาม พ.ร.บ. จะใช้วงเงินงบประมาณท่ีส านักงบประมาณจัดสรร ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2558 เป็นฐานในการค านวณ 
3. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 
 
 
 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558x 100 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ 



 
รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template) เพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

 
 

22 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน
ประกอบ
ตัวชี้วัด 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละความส าเร็จของการ 
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม 

ร้อยละ 94.58 90.27 90.48 …. 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 

ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึง
เดือนกันยายน 2558 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

แนวทางการประเมินผล : 

 

ที่ปรึกษาประเมินผล ส่วนราชการ 
 ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผล

จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่าย เงิน
งบประมาณ รายจ่าย ภาพรวม ของส่วน
ราชการทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคจากระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

 การเตรียมการเพื่อการติดตาม และ
ประเมินผล 

 เอกสารการรายงานการใช้ เงินงบประมาณของ
ส่วนราชการที่ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น 

1) แบบจัดท าแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แบบ สงป. 
302) 

2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 
2558 ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส านักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 

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

 

ก ากับดูแลตัวชี้วัด   :   ผู้อ านวยการกองบริหารการคลัง  เบอร์ติดต่อ : 0 2881 4852 
   

  ผู้จัดเก็บข้อมูล       :   นางนรมน ศศะนาวิน   เบอร์ติดต่อ  : 0 2887 4357    
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ตัวช้ีวัดที่ 4 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

หน่วยวัด  : ลดปริมาณการใช้ลงร้อยละ 10ของปริมาณการใช้มาตรฐาน 

น้ าหนัก  :  ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย :  

ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถ
จัดการใช้ไฟฟูาและน้ ามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้ไฟฟูาและน้ ามัน
เชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10  
 

เหตุผล : 

พลังงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม แต่ประเทศไทย
มิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ท าให้ต้องพ่ึงพาพลังงานจากต่างประเทศเป็น
ส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท แนวทางส าคัญท่ีจะช่วยลดอัตราการเพ่ิมความต้องการใช้พลังงาน
ของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคส่วน คณะรัฐมนตรีในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้มีมติให้หน่วยงานราชการด าเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 
10% เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการช่วยลดรายจ่ายของประเทศโดยลดการน าเข้าน้ ามัน
จากต่างประเทศ 
 

สูตรการค านวณ :  

 พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของพลังงาน 2ชนิด คือ 

1.  ด้านไฟฟูา   
2.  ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง   

 สูตรการค านวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน : 

1.  ด้านไฟฟ้า  

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟูา 
(Energy Utilization Index, EUI) 

=(90% ของปริมาณการใช้ไฟฟูามาตรฐาน) – ปริมาณการใช้ไฟฟูาจริง 
ปริมาณการใช้ไฟฟูาจริง 

 
 

 ก าหนดให้  
-ปริมาณการใช้ไฟฟูา
มาตรฐาน 
(kWh; กิโลวัตต์-
ชั่วโมง) 

Standard Electricity Utilization; SEU หมายถึง
ตัวเลขประมาณการใช้ไฟฟูาที่ควรจะเป็นของส่วน
ราชการนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 
กันยายน 2558 รวม 12 เดือน ที่จัดท าข้ึนจาก
การน าปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้ไฟฟูาของส่วน
ราชการนั้น เช่น พ้ืนที่ใช้สอย จ านวนบุคลากร 
เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ของแต่ละ
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เดือน แล้วน าไปรายงานผ่าน www.e-
report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

        -90% ของปริมาณการ    
        ใช้ไฟฟูามาตรฐาน(kWh;   
        กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
         
 

ตัวเลขประมาณการใช้ไฟฟูาที่ควรจะเป็น 
(SEU) ของส่วนราชการนั้นและมี การใช้ไฟฟูา
ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 

        -ปริมาณการใช้ไฟฟูาจริง 
 (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

            Actual Electricity Utilization; AEU จ านวนหน่วย
ไฟฟูาที่ใช้ไปจริงในกิจการของส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 รวม 12 เดือน 
โดยใช้ข้อมูลจากใบแจ้งหนี้การใช้ไฟฟูาที่การไฟฟูาเรียก
เก็บแต่ละเดือนแล้วน 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 ามัน
เชื้อเพลิงมาตรฐาน (ลิตร) 

Standard Fuel Utilization; SFU หมายถึงตัวเลขประมาณ
การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่ควรจะเป็นของส่วนราชการนั้น ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 รวม 12 
เดือน ที่จัดท าข้ึนจากการน าปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้
น้ ามันเชื้อเพลิงของส่วนราชการนั้น เช่น พ้ืนที่รับผิดชอบ 
(ตารางกิโลเมตร) จ านวนบุคลากร เป็นต้น ของแต่ละเดือน 
แล้วน าไปรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 
12 เดือน 

- 90% ของปริมาณการ
ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงมาตรฐาน
 (ลิตร) 

ตัวเลขประมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่ควรจะเป็น 
(SFU) ของส่วนราชการนั้นและมี การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
20 มีนาคม 2555 

- ปริมาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงจริง 
 (ลิตร) 

Actual Fuel Utilization; AFU จ านวนน้ ามันเชื้อเพลิง 
(ลิตร)ที่ใช้ไปจริงในยานพาหนะของส่วนราชการ ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 รวม 12 
เดือน ได้แก่ เบนซิน ดีเซล แก๊สโซฮอล ไบโอดีเซล และก๊าซ
ธรรมชาติ (NGV) โดยรวบรวมจ านวนหน่วยของ เชื้อเพลิง
ที่ใช้ไปกับยานพาหนะของส่วนราชการทุกคันในแต่ละเดือน
แล้วน าไปรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้
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ครบ 12 เดือน 

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

AFU = ปริมาณน้ ามันเบนซิน+ปริมาณน้ ามันดีเซล+ 
(0.90 x ปริมาณน้ ามันแก๊สโซฮอล)  +(0.95 x ปริมาณ
น้ ามันไบโอดีเซล) + (0.00 x ปริมาณ NGV) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั้งหมดที่เป็นราชการ
บริหารส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้งข้ึนตามกฎกระทรวง  และส่วนราชการที่ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในกรมนั้นที่ไม่
ปรากฏในกฎกระทรวง โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน เป็นระดับขั้นของความส าเร็จ  
(Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น  5 ระดับพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตาม
เปูาหมายแต่ละระดับดังนี้ 

1. ด้านไฟฟ้า มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้  

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้าน
ไฟฟูาของปีงบประมาณ 2558รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558) 
และรอบ 12 เดือน  (เมษายน 2558 - กันยายน 2558) ตามรูปแบบที่ สนพ. 
ก าหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟูามาตรฐาน 
และค่าดัชนีการใช้ไฟฟูาประจ าปีงบประมาณ 2558ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ สนพ. ก าหนดได้แล้วเสร็จและครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟูาที่ใช้จริง ( kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง ) 
ประจ าปีงบประมาณ 2558ครบถ้วน  12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 

0.2500 

3 มีผลการค านวณ  EUI ด้านการใช้ไฟฟูา ประจ าปีงบประมาณ 2558 ตามสูตรการ
ค านวณทีส่นพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการค านวณ  EUI ด้านการใช้ไฟฟูา ประจ าปีงบประมาณ 2558 ตามสูตรการ

ค านวณทีส่นพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000 



 
รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template) เพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

 
 

27 

 

 
 

 

หมายเหตุ :  
1) ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับ
คะแนนที่ 3, 4 และ 5 
2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะน าไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพ่ือประเมินคะแนน 
3) กรณีท่ี  EUI ด้านการใช้ไฟฟูา ประจ าปีงบประมาณ 2558ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด มีค่าน้อยกว่า -
0.333ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 0.000 คะแนน 
4) การประมวลคะแนนกรณีส่วนราชการมีหน่วยงานในสังกัดมาร่วมในการประเมินผล 
ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามข้ันตอน เพื่อหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน  
ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด  
( = ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด / จ านวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด) 
 
 2.  ด้านน้ ามันเชื้อเพลิงมีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้  

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

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

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
มาตรฐานและ ค่าดัชนีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าปีงบประมาณ 2558ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. ก าหนดได้แล้วเสร็จและครบถ้วน 12 เดือน 
นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร ) ประจ าปี
งบประมาณ 2558ครบถ้วน  12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึง
เดือนกันยายน 2558 

0.2500 

3 มีผลการค านวณ  EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2558 ตาม
สูตรการค านวณท่ีสนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2558 ตาม

สูตรการค านวณท่ีสนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000 

5 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2558 ตาม
สูตรการค านวณท่ีสนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 

0.0001 
- 

5 มีผลการค านวณ  EUI ด้านการใช้ไฟฟูา ประจ าปีงบประมาณ 2558 ตามสูตรการ
ค านวณทีส่นพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีที่ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟูา มากกว่า 0  
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

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

0.5000 

 
หมายเหตุ :  
1) ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับ
คะแนนที่ 3, 4 และ 5 
2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะน าไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพ่ือประเมินคะแนน 
3) กรณีท่ี EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2558 ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด มีค่า
น้อยกว่า -0.333ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 0.000 คะแนน 
4) การประมวลคะแนนกรณีส่วนราชการมีหน่วยงานในสังกัดมาร่วมในการประเมินผล 
ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามข้ันตอน เพื่อหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน  
ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด  
( = ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด / จ านวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด) 
 
แผนภาพแสดงการให้คะแนนในระดับที่ 3, 4 และ 5 

 
 

 

 

AEU>90% SEU 

AEU =90% SEU 

AEU >90% SEU >ร้อยละ50 

AEU <90% SEU 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล:  

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

 

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 
 

 
1) ส่วนราชการต้องส่งผลการด าเนินงานด้านไฟฟูาและน้ ามันเชื้อเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ 
www.e-report.energy.go.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 24.00 น.  
2) สนพ. จัดท าผลสรุปการด าเนินงานของแต่ละส่วนราชการส่งถึงส านักงาน ก.พ.ร.ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 
โดยใช้ข้อมูลที่แต่ละส่วนราชการส่งผลการด าเนินงานด้านไฟฟูาและน้ ามันเชื้อเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 24.00 น. 
3) การรายงานผลการด าเนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงาน: 
 

หน่วยงานในส่วนราชการ 

หมายถึง ส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดส่วนราชการระดับกรมท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงและ
รวมถึงส่วนราชการที่ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในแต่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง 

ส าหรับส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดส่วนราชการระดับกรมนั้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง 
แต่ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาค การรายงานผลการด าเนินงานและการประเมินผลของส่วนราชการนั้นๆ ให้พิจารณาจาก
สถานที่ตั้งของส่วนราชการว่า ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด ให้รายงานผลการด าเนินงานไปรวมกับจังหวัดที่ตั้งอยู่นั้น 

ส่วนราชการ ที่มีจ านวนหน่วยงานในสังกัดและหรือในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบมาร่วมในการประเมินผลการประหยัดพลังงาน 
มากกว่า 30 หน่วยงาน จะได้รับคะแนนส่วนเพิ่มอีก 0.05 เท่าของคะแนนที่ได้รับ โดยส่วนราชการนั้น จะต้องมี
หน่วยงานที่รายงานข้อมูลผ่าน www.e-report.energy.go.th ครบทุกข้ันตอนเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนหน่วยงานทั้งหมด  
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- ตัวอย่าง: ส่วนราชการ A มีหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 65 หน่วยงาน รายงานข้อมูลครบทุกขั้นตอน55 
หน่วยงาน (เท่ากับ 84%) ได้รับคะแนนตั้งต้นเฉลี่ย 4.2634 คะแนน และได้คะแนนส่วนเพิ่มอีก 0.05 * 4.2634 
เท่ากับ 0.2132 คะแนน จึงสรุปคะแนนของส่วนราชการ A เท่ากับ 4.4766คะแนน (= 4.2634 + 0.2132) 

แนวทางการประเมินผล : 

1. ด้านไฟฟ้า 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 : 

มีการติดตามและรายงาน
ผลการ
ด าเนินการตาม
มาตรการ
ประหยัด
พลังงานด้าน
ไฟฟูาของ
ปีงบประมาณ  
2558 

รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 
2557- มีนาคม 
2558) และ
รอบ 12 เดือน 
(เมษายน 
2558 - 
กันยายน 
2558) ตาม
รูปแบบที่ สนพ. 
ก าหนด 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2558และภาพถ่ายแสดงการติด
ประกาศหรือส าเนาหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงาน
ภายในส่วนราชการรับทราบและปฏิบัติ 

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

 ข้อมูลที่ส่วนราชการรายงานการติดตามการด าเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ  
2558 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามข้อ 
3) ให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2558โดยบันทึกผ่านwww.e-
report.energy.go.thตามท่ี สนพ. ออกแบบไว้ ซึ่ง
หลักฐานอ้างอิงจะเป็นเลขที่หรือล าดับครั้งของ
เอกสารรายงานการประชุมของคณะท างานลดการ
ใช้พลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
ตามล าดับ  

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

  

 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 1 = 0.5000 คะแนน 

   

การติดตามและรายงานผลการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดไฟฟ้า 

รอบ 6 
เ
ดื
อ
น 

รอบ 12 
เ
ดื
อ
น 

ก.  ไม่รายงานผลการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของ
คณะท างานลดการใช้พลังงาน 

0.0000 
ค
ะ
แ
น
น 

0.0000
ค
ะ
แ
น
น 

ข.  รายงานผลการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของ
คณะท างานลดการใช้พลังงาน 

0.2500 
ค
ะ
แ
น
น 

0.2500
ค
ะ
แ
น
น  

 

2 

ขั้นตอนที่ 2 : 

2.1 มีการรายงานข้อมูล
พ้ืนฐานส าหรับ
การประเมิน
ปริมาณการใช้
ไฟฟูามาตรฐาน
และค่าดัชนีการ
ใช้ไฟฟูา
ประจ าปี
งบประมาณ 
2558ตาม
หลักเกณฑ์และ

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) หลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่างๆ ที่มีผล
ต่อการใช้พลังงานของส่วนราชการเป็นข้อมูลจริงที่
เกิดข้ึนในแต่ละเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 
ถึง 30 กันยายน 2558 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 
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วิธีการที่ สนพ. 
ก าหนดได้แล้ว
เสร็จ และ
ครบถ้วน 12 
เดือน นับตั้งแต่
เดือนตุลาคม 
2557 ถึงเดือน
กันยายน 
2558 

 

จ านวนเตียงคนไข้ จ านวนชั่วโมงการท างานขนาด
พ้ืนที่ของอาคาร เป็นต้น 

ข.  ตัวแปรจากสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ พื้นท่ีของ
อ าเภอที่ตั้ง พ้ืนที่ของจังหวัดที่ตั้ง เป็นต้น 

2) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วน
ราชการตามข้อ 1) ที่ส่วนราชการรายงานให้ 
ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2558 โดยบันทึกผ่าน www.e-
report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว้ 

 

 

 

 
  * เมื่อส่วนราชการบันทึกข้อมูลต่างๆ ผ่าน www.e-

report.energy.go.thระบบจะตรวจสอบความ
ครบถ้วนของตัวแปรต่างๆ เมื่อครบถ้วนแล้ว ระบบ
จะค านวณปริมาณการใช้ไฟฟูามาตรฐานของแต่ละ
ส่วนราชการ ตามแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่ 
สนพ. ติดตั้งโปรแกรมไว้ 

* การจัดท าข้อมูลตัวแปรต่างๆ ตามข้อ 1) และการรายงาน 
ตามข้อ 2) พร้อมทั้งรายละเอียดแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร ์นั้น สนพ.ได้จ าแนกตามลักษณะการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการ โดยแบ่งกลุ่มหน่วยงาน
ออกเป็น 9 ลักษณะ ดังนี้ 

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

 ให้ส่วนราชการปฏิบัติและศึกษาตาม “คู่มือการจัดท า
ข้อมูลและรายงานผลตามตัวชี้วัด xx” ที่ สนพ. 
จัดท าขึ้น ตามเอกสารแนบท้ายเป็นภาคผนวก xx 
หรือ download ได้ที่ www.e-
report.energy.go.th/eui 2558/handbook/ 

 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.1= 0.2500 คะแนน 
  

 

ความครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรต่างๆ  
ที่มีผลต่อปริมาณการใช้ไฟฟูาของส่วนราชการ 

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557ถึง 30 กันยายน 2558 
ใน www.e-report.energy.go.th 
ณ 30 พฤศจิกายน 2558 

ด้านไฟฟูา 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000คะแนน 
ข. ครบทั้ง 12 เดือน 0.2500 

คะแนน 
 
  

 2.2 มีการรายงานข้อมูล
ปริมาณการใช้
ไฟฟูาที่ใช้จริง 
(kWh; 
กิโลวัตต์-
ชั่วโมง) 
ประจ าปี
งบประมาณ 
2558 
ครบถ้วน 12 
เดือน นับตั้งแต่
เดือนตุลาคม 
2557 ถึงเดือน
กันยายน 
2558 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ใบแจ้งหนี้การใช้ไฟฟูาที่การไฟฟูาเรียกเก็บแต่ละเดือน  
หรือหลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลปริมาณการใช้
ไฟฟูา(kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ที่ใช้จริงในกิจการ
ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2558เป็น
ข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 รวม 12 
เดือน 

2) ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟูา (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ที่ใช้
จริงในกิจการของส่วนราชการ ตามข้อ 1) ที่ส่วน
ราชการรายงานให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายใน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 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 
   

ความครบถ้วนของข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟูา 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557ถึง 30 กันยายน 2558 

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

ด้านไฟฟูา 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000คะแนน 
ข. ครบทั้ง 12 เดือน 0.2500 

คะแนน 
  

   ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) 
ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผล
ระดับคะแนนที่ 3, 4 และ 5  

 ขั้นตอนที่ 3 - 5 : ประเมินผลจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

3 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้ไฟฟูา ประจ าปี

งบประมาณ 
2558 ตาม
สูตรการค านวณ
ที่ สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่
ในช่วง  

-0.200 ถึง -0.333 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วน
ราชการ ตามข้ันตอนที่ 2(2.1 และ 2.2) ที่ส่วน
ราชการรายงานให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดย
บันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th ตามท่ี 
สนพ. ออกแบบไว้โดยใช้ข้อมูลเพียง ณ วันที่ 30 
พฤศจิกายน 2558 

2) สูตรการค านวณดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟูา
(Energy Utilization Index, EUI)เท่ากับ 

http://www.e-report.energy.go.th/
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4 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้ไฟฟูา ประจ าปี

งบประมาณ 
2558 ตาม
สูตรการค านวณ
ที่ สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่
ในช่วง  

-0.091 ถึง -0.199 

 

EUI =  (90% ของ SEU*) – AEU* 
AEU 

* SEU  Standard Electricity Utilization   
 ปริมาณการใช้ไฟฟูามาตรฐาน ( kWh; กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) 
* AEU  Actual Electricity Utilization 
 ปริมาณการใช้ไฟฟูาจริง  ( kWh; กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) 
 
รายละเอียดแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ อธิบายไว้ใน “คู่มือ

การจัดท าข้อมูลและรายงานผลตามตัวชี้วัด xx” ที่ 
สนพ. จัดท าขึ้น  

5 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้ไฟฟูา ประจ าปี

งบประมาณ 
2558 ตาม
สูตรการค านวณ
ที่ สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่
ในช่วง  

0.000 ถึง -0.090 

เกณฑ์การพิจารณา 

ระดับคะแนนที่ 3-4-5= 1.5000 คะแนน 
 

 

 

  
 

การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอน ด้านไฟฟ้า 
ข้ันท่ี 3 EUI อยู่ในช่วง-0.2000 ถึง -0.3333 0.0001-0.5000  

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

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

คะแนน 
 รวม 3 ช่วง มีคะแนนเต็มท้ังสิ้น 1.5000 คะแนน 

  

  หมายเหตุ:  
- การประเมินคะแนนในข้ันตอนท่ี 3, 4 และ 5  หากEUI ด้าน

การใช้ไฟฟูา อยู่ระหว่างค่าขอบเขตให้ใช้วิธีเทียบ
บัญญัติไตรยางศ ์

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

  
 วิธีการให้คะแนนของส่วนราชการที่มีหลาย

หน่วยงาน 

  คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 
คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั้งหมดที่เป็นราชการ 
บริหารส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้งข้ึนตามกฎกระทรวง   
และส่วนราชการที่ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในกรมนั้นที่ไม่
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ปรากฏในกฎกระทรวง ดังนี้ 
(1) ประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม

มาตรการประหยัดพลังงานของแต่ละหน่วยงานของ
ส่วนราชการตามเกณฑ์การให้คะแนนที่พิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตาม
เปูาหมายแต่ละระดับขั้นของความส าเร็จ 
(Milestone) 5 ระดับ ตามข้ันตอนที1่ ถึง 5  

(2) น าคะแนนที่แต่ละหน่วยงานของส่วนราชการได้รับการ
ประเมินมารวมกันเพื่อหาผลรวมทั้งหมด แล้วหาค่า
คะแนนเฉลี่ยตามสูตรการค านวณดังต่อไปนี้ 

*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วน
ราชการ 

= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานของส่วนราชการทั้งหมด 
จ านวนหน่วยงานของส่วนราชการทั้งหมด 

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

ด าเนินงาน พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาด้วย ส่วนเอกสาร/
หลักฐานที่เกี่ยวข้องอ่ืนที่ไม่ได้จัดส่งให้ ส านักงาน ก.พ.ร.  ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ ณ ส่วน
ราชการเพ่ือพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม  
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แนวทางการประเมินผล : 

2. ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 : 

มีการติดตามและรายงาน
ผลการ
ด าเนินการตาม
มาตรการ
ประหยัด
พลังงานด้าน
น้ ามันเชื้อเพลิง
ของ
ปีงบประมาณ  
2558 รอบ 6 
เดือน (ตุลาคม 
2557 - 
มีนาคม 2558) 
และรอบ 12 
เดือน (เมษายน 
2558 - 
กันยายน 
2558) ตาม
รูปแบบที่ สนพ. 
ก าหนด 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

ข้อมูลที่ส่วนราชการรายงานการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ  2558 
รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ให้ ส านักงาน ก.พ.ร. 
ทราบ โดยเป็นข้อมูลเดียวกันกับที่ส่วนราชการบันทึก
การติดตามและรายงานผลการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟูา 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 1 = 0.5000 คะแนน 

การติดตามและรายงานผลการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดน้ ามัน 

รอบ 6 
เ
ดื
อ
น 

รอบ 12 
เ
ดื
อ
น 

ก.  ไม่รายงานผลการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของ
คณะท างานลดการใช้พลังงาน 

0.0000 
ค
ะ
แ
น
น 

0.0000
ค
ะ
แ
น
น 

ข.  รายงานผลการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของ
คณะท างานลดการใช้พลังงาน 

0.2500 
ค
ะ
แ
น
น 

0.2500
ค
ะ
แ
น
น  

 

2 

ขั้นตอนที่ 2 : 

2.1 มีการรายงานข้อมูล
พ้ืนฐานส าหรับ
การประเมิน
ปริมาณการใช้
น้ ามันเชื้อเพลิง
มาตรฐานและ
ค่าดัชนีการใช้
น้ ามันเชื้อเพลิง

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) หลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อ
การใช้พลังงานของส่วนราชการเป็นข้อมูลจริงที่
เกิดข้ึนในแต่ละเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 
30 กันยายน 2558 รวม 12 เดือนทั้งนี้ “ตัวแปร” ที่ 
สนพ. ก าหนด แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

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

ประจ าปี
งบประมาณ 
2558ตาม
หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ สนพ. 
ก าหนดได้แล้ว
เสร็จ และ
ครบถ้วน 12 
เดือน นับตั้งแต่
เดือนตุลาคม 
2557 ถึงเดือน
กันยายน 2558 

ข.  ตัวแปรจากสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ระยะห่าง
จากตัวจังหวัดที่ตั้ง พ้ืนที่ของอ าเภอที่ตั้ง พ้ืนที่ของ
จังหวัดที่ตั้ง เป็นต้น 

2) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วน
ราชการตามข้อ 1) ที่ส่วนราชการรายงานให้ 
ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2558 โดยบันทึกผ่าน www.e-
report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว้ เป็น
ข้อมูลเดียวกับการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟูา 

* เมื่อส่วนราชการบันทึกข้อมูลต่างๆ ผ่าน www.e-
report.energy.go.thระบบจะตรวจสอบความ
ครบถ้วนของตัวแปรต่างๆ เมื่อครบถ้วนแล้ว ระบบจะ
ค านวณปริมาณการใช้น้ ามันมาตรฐานของแต่ละส่วน
ราชการ ตามแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่ สนพ. 
ติดตั้งโปรแกรมไว้ 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.1= 0.2500 คะแนน 
ความครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรต่างๆ  

ที่มีผลต่อปริมาณการใช้น้ ามันของส่วนราชการ 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557ถึง 30 กันยายน 2558 

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

ด้านน้ ามัน 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000คะแนน 
ข. ครบทั้ง 12 เดือน 0.2500 คะแนน 

 

 2.2 มีการรายงานข้อมูล
ปริมาณการใช้
น้ ามันเชื้อเพลิงที่
ใช้จริง (ลิตร) 
ประจ าปี
งบประมาณ 
2558 ครบถ้วน 
12 เดือน 
นับตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2557 
ถึงเดือน
กันยายน 2558 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ใบเสร็จค่าน้ ามันเชื้อเพลิงที่ส่วนราชการได้ซื้อและใบสั่งจ่าย
น้ ามันเชื้อเพลิงให้กับยานพาหนะของส่วนราชการทุก
คันในแต่ละเดือน หรือหลักฐานแสดงที่มาของข้อมูล
ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง(ลิตร)ที่ใช้จริงใน
ยานพาหนะของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2558เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือน ตั้งแต่ 1 
ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 รวม 12 
เดือน 

2) ข้อมูลข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง(ลิตร)ที่ใช้จริงใน

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

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

 
เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.2= 0.2500 คะแนน 

ความครบถ้วนของข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามัน 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557ถึง 30 กันยายน 2558 

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

ด้านน้ ามัน 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000คะแนน 
ข. ครบทั้ง 12 เดือน 0.2500 คะแนน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
 

 ขั้นตอนที่ 3 - 5 : ประเมินผลจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

3 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 

ประจ าปี
งบประมาณ 
2558ตามสูตร
การค านวณท่ี 
สนพ. ก าหนด 
โดยอยู่ในช่วง  

-0.200 ถึง -0.333 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วน
ราชการ ตามข้ันตอนที่ 2(2.1 และ 2.2) ที่ส่วน
ราชการรายงานให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดย
บันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th ตามท่ี 
สนพ. ออกแบบไว้โดยใช้ข้อมูลเพียง ณ วันที่ 30 
พฤศจิกายน 2558 

2) สูตรการค านวณดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้น้ ามัน
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 “คู่มือการ

จัดท าข้อมูลและรายงานผลตามตัวชี้วัด xx” ที่ สนพ. 
จัดท าขึ้น  

4 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 

ประจ าปี
งบประมาณ 
2558ตามสูตร
การค านวณท่ี 
สนพ. ก าหนด 
โดยอยู่ในช่วง  

-0.091 ถึง -0.199 

5 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 

ประจ าปี
งบประมาณ 
2558ตามสูตร
การค านวณท่ี 
สนพ. ก าหนด 
โดยอยู่ในช่วง  

0.000 ถึง -0.090 

เกณฑ์การพิจารณา 

ระดับคะแนนที่ 3-4-5= 1.5000 คะแนน 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

   

  
 

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  หากEUI ด้าน

การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง อยู่ระหว่างค่าขอบเขตให้ใช้วิธีเทียบ
บัญญัติไตรยางศ ์

- กรณีที่ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง มากกว่า 0 
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 
1.5000 คะแนน 

  
 วิธีการให้คะแนนของส่วนราชการที่มีหลายหน่วยงาน 

  คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 
คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั้งหมดที่เป็นราชการบริหาร

ส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้งข้ึนตามกฎกระทรวง  
และส่วนราชการที่ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในกรมนั้น
ที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง ดังนี้ 

(1) ประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของแต่ละหน่วยงานของส่วน
ราชการตามเกณฑ์การให้คะแนนที่พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตาม
เปูาหมายแต่ละระดับขั้นของความส าเร็จ 
(Milestone) 5 ระดับ ตามข้ันตอนที1่ ถึง 5  

(2) น าคะแนนที่แต่ละหน่วยงานของส่วนราชการได้รับการ
ประเมินมารวมกันเพื่อหาผลรวมทั้งหมด แล้วหาค่า
คะแนนเฉลี่ยตามสูตรการค านวณดังต่อไปนี้ 

*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานของส่วนราชการทั้งหมด 
จ านวนหน่วยงานของส่วนราชการทั้งหมด 

 
หมายเหตุ : 
 การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการ
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

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

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
นางสาวชนานัญ  บัวเขียว หมายเลขโทรศัพท์ 0 2612 1555 ต่อ 364, 358 
 หมายเลขโทรสาร 0 2612 1374 

E-mailaddress chananan@eppo.go.th 
 

 
 

ก ากับดูแลตัวชี้วัด   :   ผู้อ านวยการกองบริหารการคลัง  เบอร์ติดต่อ : 0 2881 4852 
   

     ผู้จัดเก็บข้อมูล       :   นายประเวทย์ กุทาพันธ์   เบอร์ติดต่อ  : 0 2435 0075 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 : การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 
 

น้ าหนัก : ร้อยละ 5 
 

ค าอธิบาย :  
 เป็นการบูรณาการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการเพ่ือเป็นกา ลดต้นทุนและลดความ   

           ซ้ าซ้อนในการใช้งบประมาณด้านเครือข่ายในภาครัฐ รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างส่วนราชการต่างๆ ในการ   
           พัฒนาหรือน าระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานให้บริการผ่านเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐในการเชื่อมโยงรับ- 
           ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

 เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐมุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ 

           ปรับปรุงงานบริการและการท างาน มีการปรับปรุงกระบวนงานหลักให้มีประสิทธิภาพ มีการ  บูรณาการกระบวนงาน 
           ภายในกระทรวงให้มีการบริการ ณ จุดเดียว โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์  และสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล    
           โดยแนวทางการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ มีทั้งหมด 7 ประเด็น ดังต่อไปนี้  

1.  บทบาทของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงในการพัฒนา น้ าหนักร้อยละ 1  
Online e-Government Service เพื่อให้บริการภาครัฐและประชาชน 
     ได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
2.  การจัดท าข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม     น้ าหนักร้อยละ 0.5 
    (Department Operation Center: DOC) 
3. การวางแผนใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล    น้ าหนักร้อยละ 1 
    ตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
     (Thailand e-Government Interoperability Framework : Th e-GIF) 
4.  ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ น้ าหนักร้อยละ 0.5 
    ภาครัฐให้มีความมั่นคงปลอดภัย (Secure Intranet) 
5.  ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและระบบ น้ าหนักร้อยละ 0.5 
 แม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ 
6.  ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ น้ าหนักร้อยละ 0.5 
7.  ระดับความส าเร็จในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)  น้ าหนักร้อยละ 1 
    ให้ประชาชนและภาคธุรกิจ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

 

          ตารางและสูตรการค านวณ :  

ประเด็นการวัด น้ าหนัก 
(W) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับ 
ความส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด คะแนนที่ได ้

(SM) 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

(W x SM) 1 2 3 4 5 
ประเด็นที่ 1 W  1 2 3 4 5 SM  (W  x SM ) 
ประเด็นที่ 2 W  1 2 3 4 5 SM  (W  x SM ) 
ประเด็นที่ 3 W  1 2 3 4 5 SM  (W  x SM ) 
ประเด็นที่ 4 W  1 2 3 4 5 SM  (W  x SM ) 
ประเด็นที่ 5 W  1 2 3 4 5 SM  (W  x SM ) 
ประเด็นที่ 6 W  1 2 3 4 5 SM  (W  x SM ) 
ประเด็นที่ 7 W  1 2 3 4 5 SM  (W  x SM ) 
 ∑W = 5  ∑(W  x SM ) 
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             ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 
∑(W  x SM ) 

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

∑W  W + W + W + W  + W + W  + W  
 
 

 
             โดยท่ี : 

     W หมายถึง    น้ าหนักความส าคัญที่ในแต่ละประเด็นท่ีก าหนดขึ้น โดยผลรวมของน้ าหนักของ     
                                        ทุกประเด็นเท่ากับ 5 
     SW  หมายถึง     คะแนนที่ได้จากการเทียบกับระดับความส าเร็จตามเป้าหมายของแต่ละประเด็น 
     1 – 7   หมายถึง     ล าดับที่ของประเด็นที่ก าหนดขึ้น 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนนโดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  

∑(W  x SM ) 
∑W  

2 
3 
4 
5 
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ประเด็นการตรวจประเมิน น้ าหนัก แนวทางการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน 
1.  บทบาทของผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
ในการพัฒนา Online 
Government Service ที่
สามารถให้บริการภาครัฐหรือ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1 ค าจ ากัดความ : 
Online Government Service หมายถึง บริการภาครัฐในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ มุ่งเน้นประชาชนเป็นจุดศูนย์กลาง ( Citizen Centric) โดย 
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ผ่านช่องทางเหมาะสมและหลากหลาย และมี
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่ออ านวยความสะดวก ลดความซ้ าซ้อน 
หรือยกระดับการให้บริการ 
 

แนวทางการประเมิน : 
1. มีการแต่งตั้ง CIO และ CIO ต้องมีบทบาทอย่างน้อย 1 บทบาท ดังนี้ 

1.1.  CIO เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้องอย่างน้อย 1 หลักสูตร 
1.2.  มีการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

หน่วยงานที่สอดคล้องกับ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย  พ.ศ. 2557 – 2561  
หมายเหตุ สามารถดู (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2561 ได้ที่ www.mict.go.th 
ที่ Banner  

 
1.3.  มีการเปิดเผยข้อมูลผลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ 

  2. CIO มีบทบาทในการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government 
Service) ของหน่วยงาน ตามดัชนีการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ( Maturity 
Level) อย่างน้อย 1 บริการ 

ระดับของการประเมินดัชนีการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (Maturity Level) : 
 

ระดับที่ 1 Emerging Information Services  
การให้ข้อมูลแก่ประชาชนของภาครัฐในรูปแบบออนไลน์รูปแบบเว็บเพ็จหรือ
เว็บไซต์ของภาครัฐที่มีการเชื่อมโยงกับทางกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น ทางด้านการศึกษา  สุขภาพ  สวัสดิการ  สังคม แรงงานและทางด้าน
การลงทุน เป็นต้น การเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระดับภูมิภาคหรือในระดับท้องถิ่น
โดยมีการให้ข้อมูลด้านนโยบายกฎระเบียบกฎหมายข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับบริการ
ของภาครัฐประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันต่างๆ ของรัฐบาลและ
สามารถดูข้อมูลเก่าได้ 
ระดับที่ 2 Enhance Information Services  
การเพิ่มประสิทธิภาพการให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของภาครัฐโดยจะเป็นการ
สื่อสารแบบทางเดียว หรือสองทางแบบง่ายๆ ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน เช่น 
มีแบบฟอร์มส าคัญให้ดาวน์โหลดส าหรับบริการและแอพพลิเคชันของภาครัฐมี
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ประเด็นการตรวจประเมิน น้ าหนัก แนวทางการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน 
ข้อมูลที่เป็นรูปแบบของเสียงหรือวีดีโอและมีหลากหลายภาษาให้เลือก เป็นต้น 
แม้ว่าจะมีความซับซ้อนมากข้ึนแต่การปฏิสัมพันธ์จะยังคงเป็นแบบทิศทางเดียว 
นั่นก็คือภาครัฐจะยังคงเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักแก่ประชาชน 
 
ระดับที่ 3 Transaction Information Services  
การที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ของภาครัฐโดยเป็นการสื่อสารแบบ
สองทางกับประชาชนรวมถึงการให้ข้อมูลและการรับข้อมูลจากประชาชน
เก่ียวกับนโยบายกฎระเบียบต่างๆ ของภาครัฐแบบฟอร์มบางฟอร์มสามารถ
ด าเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ผ่านทางเว็บไซต์การท าธุรกรรมที่ไม่เก่ียวข้องกับ
การเงิน เช่น   
e-Voting การดาวน์โหลดและอัพโหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียนเสียภาษี เป็น
ต้น นอกจากนี้ ควรมีความพร้อมทางด้านการท าธุรกรรมทางด้านการเงินด้วย 
 
ระดับที่ 4 Connected Information Services  
เว็บไซต์จะเป็นลักษณะของ  Web 2.0 เต็มรูปแบบไม่มีปัญหาในการให้บริการ
ข้ามหน่วยงานข้ามกระทรวงรัฐบาลมีการกระจายอ านาจหน้าที่ไปสู่ ประชาชน
โดยลักษณะการ ให้บริการของภาครัฐจะเน้นไปที่ การบริการในช่วงวัยต่างๆ ของ
ประชากรโดยมีการแบ่งกลุ่มบริการตามกลุ่มลักษณะของประชากรได้ภาครัฐสามารถ
สร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ตามดัชนีการ
ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ในระดับที่ 1 

2 

3 ด าเนินการได้ตามข้อ 1 และสามารถพัฒนา
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ตามดัชนีการ
ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ในระดับที่ 1 และ 2 

3 

4 ด าเนินการได้ตามข้อ 1 และสามารถพัฒนา
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ตามดัชนีการ

4 
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ประเด็นการตรวจประเมิน น้ าหนัก แนวทางการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน 

 

ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ในระดับที่ 1 ,2 และ 3 
5 ด าเนินการได้ตามข้อ 1 และสามารถพัฒนา

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ตามดัชนีการให้ 
บริการอิเล็กทรอนิกส์ในระดับที่ 1 ,2, 3 และ 4 

5 

2. การจัดท าข้อมูลของศูนย์
ปฏิบัติการระดับกรม  
(Department Operation 
Center : DOC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.5 
 

1. มีการทบทวนข้อมูลให้มีความถูกต้องครบถ้วนตามภารกิจของหน่วยงาน 
2. มีแผนหรือมีการทบทวนแผนในการบูรณาการระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับ

กรม (DOC) หรือระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนภารกิจหลักของหน่วยงานที่
เชื่อมกับศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC)  

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

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1 ด าเนินการได้ 1 ข้อ 1 
2 ด าเนินการได้ 2 ข้อ 2 
3 ด าเนินการได้ 3 ข้อ 3 
4 ด าเนินการได้ 4 ข้อ 4 
5 ด าเนินการได้ 5 ข้อ 5 

 

3. การวางแผนใช้มาตรฐาน
การแลกเปลี่ยนข้อมูล ตาม
กรอบแนว ทางการเชื่อมโยง
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ (Thailand  
e-Government 
Interoperability 
Framework : Th e-GIF) 

1 1. มีการสร้างความเข้าใจภายในหน่วยงานเก่ียวกับแนวทางและประโยชน์ของ
การใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

2. มีการวางแผนการใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ  

3. มีการใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นกรอบในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ อย่างน้อย 1 ระบบ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1 ด าเนินการได้ตามข้อ 1  1 
2 - - 
3 ด าเนินการได้ตามข้อ 1 และ 2 3 
4 - - 
5 ด าเนินการได้ตามข้อ 1 , 2 และ 3  5 
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ประเด็นการตรวจประเมิน น้ าหนัก แนวทางการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน 
4. ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาปรับปรุง ระบบเครือข่าย
สารสนเทศ ภาครัฐให้มีความ
มั่นคงปลอดภัย  ( Secure 
Intranet) ประกอบด้วย  
 ระบบ เครือข่าย

สารสนเทศ ภาครัฐมีความ
ต่อเนื่องในการให้บริการ 
(Network SLA) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 99.5 
 มีแผนบูรณาการระบบ

เครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ
ภายในกระทรวง หรือร่วมกับ
หน่วยงานต้นสังกัด หรือ
หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ  โดย
เน้นการใช้ทรัพยากรเครือข่าย
ร่วมกัน 

 มีมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยและระบบป้องกัน
การโจมตีของเครือข่ายภาครัฐ
ที่ใช้งานอยู่ 

0.5 ค าจ ากัดความ : 
เครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศภาครัฐ  หมายถึง เครือข่ายสื่อสารข้อมูล
สารสนเทศที่หน่วยงานใช้ติดต่อและรับส่งข้อมูลส าหรับการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐ 
ความต่อเนื่องในการให้บริการ  หมายถึง การเกิด Fault จ านวนน้อยสุด ใน
เครือข่ายสารสนเทศของผู้ให้บริการ  (Provider) ซึ่งท าให้เกิดผล เสียหาย
ต่อเนื่องไปยังบริการ 
แผนบูรณาการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศภาครัฐ  หมายถึง แผนที่
หน่วยงานมีการตกลงและบริหารจัดการระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน
ภายในกระทรวง หรือร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ
ครอบคลุมทั้งการจัดสรรทรัพยากร การจัดหางบประมาณด าเนินการการจัดหา
วัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศภาครัฐ 
ทรัพยากรเครือข่าย  หมายถึง การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ครุภัณฑ์สารสนเทศ 
บุคลากรและงบประมาณเพื่อใช้งานสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศ    

มาตรการรักษาความปลอดภัย  หมายถึง การก าหนดแผนวิธีการ กลไก แนว
ปฏิบัติหรือแนวทางในการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
สารสนเทศเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายที่จะเกิดจากการบุกรุก โจมตี
ข้อบกพร่องจากการใช้งานเครือข่าย หรือเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายอื่นๆ  

ระบบป้องกันการโจมตีของเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศภาครัฐ  หมายถึง 
ระบบที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ กลไก หรือซอฟต์แวร์ส าหรับการตรวจจับและ
ป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายอุปกรณ์กระจาย สัญญาณเครือข่ายและ
อุปกรณ์จัดการการเชื่อมต่อ กับระบบเครือข่าย  

ขอบเขตของตัวชี้วัด : 
1. ความต่อเนื่องในการให้บริการ ( Network SLA) ส าหรับระบบเครือข่าย

สื่อสารข้อมูลสารสนเทศภาครัฐ ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.5 
2. แผนบูรณาการระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐก าหนดให้เป็นความร่วมมือ

ภายในกระทรวง หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ
3. มาตรการรักษาความปลอดภัยก าหนดให้มีระบบป้องกันการโจมตีส าหรับ

เครือข่ายภาครัฐ 

สูตรการค านวณ : 
ร้อยละของความต่อเนื่องในการให้บริการ = 
              100 – (100 x จ านวนนาทีที่เกิด fault ในเดือนนั้น) 
                    (จ านวนวันในเดือนนั้น  x 24 ชั่วโมง x 60 นาท ี

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1 ไม่มีการด าเนินการ  1 
2 ด าเนินการอย่างน้อย 1ข้อ แต่ข้อมูล 2 
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ประเด็นการตรวจประเมิน น้ าหนัก แนวทางการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน 

 

 

 

ไม่ครบถ้วน 
 

3 ด าเนินการได้ส าเร็จอย่างน้อย 1 ข้อ 
และมีข้อมูลประกอบครบถ้วน   
 

3 

4 ด าเนินการได้ส าเร็จอย่างน้อย 2 ข้อ 
และมีข้อมูลประกอบครบถ้วน   
 

4 

5 ด าเนินการได้ส าเร็จครบถ้วนทั้ง 3 ข้อ 
และมีข้อมูลประกอบครบถ้วน   
 

5 

5. ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
และระบบแม่ข่ายจัดเก็บ
ข้อมูลภาครัฐ 
ประกอบด้วย 
 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

และระบบแม่ข่ายจัดเก็บ
ข้อมูลภาครัฐมีความต่อเนื่อง
ในการให้บริการ ( SLA)  ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 99.5 
 มีแผนการบูรณา การ

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและระบบ
แม่ข่ายจัดเก็บ ข้อมูลภาครัฐ
ภายในกระทรวง หรือ ร่วมกับ
หน่วยงานต้น สังกัด หรือ
หน่วยงาน ภาครัฐอื่นๆ  
 มีการจัดท าแผนการ

ส ารองข้อมูลพร้อมกู้คืนข้อมูล 
 

 
 
 
 
 
 
 

0.5 ค าจ ากัดความ : 
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  หมายถึง แหล่งสะสมและเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับการ
พิจารณาความส าคัญต่อการน าไปใช้เพื่อเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้ใช้ โดยมี
ระบบการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล 
ระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ (Server) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ตัวหลักที่
ท าหน้าที่ควบคุมคอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ ในเฉพาะด้าน เป็นทั้งที่เก็บโปรแกรมและ
ข้อมูลพื้นฐานที่คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะเรียกใช้ได้ 
ความต่อเนื่องในการให้บริการ  หมายถึง การเกิด  Fault จ านวนน้อยสุดในศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศและ /หรือระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูล ซึ่งท าให้เกิดผลเสียหาย
ต่อเนื่องไปยังบริการ 
แผนการบูรณาการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและ /หรือระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูล
ภาครัฐ  หมายถึง แผนที่หน่วยงานมีการตกลงและบริหารจัดการ ศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศและหรือระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลภาครัฐร่วมกันภายในกระทรวง 
หรือร่วมกับหน่วยงานต้น สังกัด หรือหน่วยงานภาครัฐ อื่นๆ ครอบคลุมทั้งการ
จัดสรรทรัพยากร การจัดหางบประมาณด าเนินการ การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อ
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งการใช้บริการคลาวด์จากหน่วยงานภาครัฐ 
แผนการส ารองข้อมูลพร้อมกู้คืนข้อมูล (Restore) หมายถึงแผน /กระบวนการใน
การน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บส ารองข้อมูลมาใช้ เพื่อท าให้ข้อมูลกลับคืนมาจาก
การสูญหาย ซึ่งรูปแบบของการส ารองข้อมูลสามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบหลักๆ 
ดังนี้ 

1. Full Backup คือกระบวนการในการส ารองข้อมูลทั้งหมด ไม่ว่าจะเคยมี
การท าการส ารองมาก่อนหรือไม่  

2. Incremental Backup คือการ ส ารองข้อมูล เฉพาะส่วนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน โดยจะต้องท าการส ารองข้อมูลแบบ Full Backup 
ก่อน  

3. Differential Backup คือการส ารองข้อมูลเฉพาะส่วนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงภายหลังการการท า Full Backup 
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ประเด็นการตรวจประเมิน น้ าหนัก แนวทางการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ขอบเขตของตัวชี้วัด : 
1. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศหรือระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลภาครัฐก าหนดให้มี

ความต่อเนื่องในการให้บริการ (SLA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.5 
 

2. แผนการบูรณาการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและหรือระบบแม่ข่ายจัดเก็บ
ข้อมูลภาครัฐก าหนดให้ด าเนินการภายในกระทรวง หรือร่วมกับหน่วยงาน
ต้นสังกัด หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 

3. มีการจัดท าแผนการส ารองข้อมูลพร้อมกู้คืนข้อมูลครอบคลุมเฉพาะส่วนที่
ได้รับการพิจารณาแล้วว่ามีความส าคัญต่อการน าไปใช้ เพื่อเผยแพร่และ
บริการแก่ผู้ใช้ โดยมีระบบการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล 

สูตรการค านวณ : 
ร้อยละของความต่อเนื่องในการให้บริการ = 
               100 – (100 x จ านวนนาทีที่เกิด fault ในเดือนนั้น) 
                    (จ านวนวันในเดือนนั้น  x 24 ชั่วโมง x 60 นาที) 
 

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

ไม่ครบถ้วน    
2 

3 ด าเนินการได้ส าเร็จอย่างน้อย 1 ข้อ 
และมีข้อมูลประกอบครบถ้วน  

3 

4 ด าเนินการได้ส าเร็จอย่างน้อย 2 ข้อ
และมีข้อมูลประกอบครบถ้วน  

4 

5 ด าเนินการได้ส าเร็จครบถ้วนทั้ง 3 ข้อ 
และมีข้อมูลประกอบครบถ้วน   

5 

 

6. ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาปรับปรุงระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย 
 หน่วยงานมีนโยบายใช้

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐเป็นช่องทางในการ
ติดต่อ สื่อสารข้อมูล เพื่อสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัยของ
ข่าวสารภาครัฐ และลดการใช้
กระดาษภายในองค์กร โดย
อ้างอิงจากมติ ครม. ที่ก าหนด 
ให้หน่วยงานใช้อีเมล์ของ
ภาครัฐ 

0.5 ค าจ ากัดความ :  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ  หมายถึง การส่งข้อความหรือข่าวสารเพื่อการ
ปฏิบัติงานในภาครัฐจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ผ่านทางคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่าย ซึ่งอยู่ในรูปแบบของสัญญาณข้อมูลที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ เข้า
มาสู่ Mailbox ที่ถูกจัดเก็บใน Server ของผู้รับปลายทาง โดยเป็นระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานด าเนินการเอง หรือใช้งานผ่านระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai) 
นโยบายการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ  หมายถึง การก าหนดแผนวิธีการ 
กลไก แนวปฏิบัติหรือแนวทางในการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของ
หน่วยงาน เพื่อประโยชน์ด้านความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารภาครัฐ โดย
สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 ที่ก าหนดให้
ข้าราชการและพนักงานของรัฐยุติการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฟรีของเอกชน 
โดยเฉพาะของต่างประเทศ 
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ประเด็นการตรวจประเมิน น้ าหนัก แนวทางการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน 
 หน่วยงานมีบัญชีการ

ใช้งานระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากร
ทั้งหมด และมีระบบส ารอง
ข้อมูลของระบบ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์   
 มีมาตรการรักษาความ

ปลอดภัยและเฝ้าระวังในการ
ตรวจจับ Virus และจดหมาย
ขยะ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

บัญชีการใช้งาน หมายถึง การก าหนดรายชื่อผู้ใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
เป็น e-Mail Address และก าหนดรหัสผ่านส าหรับการเข้าใช้บริการ 
ระบบส ารองข้อมูล หมายถึง ระบบที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ กลไก หรือซอฟท์แวร์
ที่สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บส ารองข้อมูลมาใช้ท าให้ข้อมูลกลับคืนมาจาก
ความเสียหาย ซึ่งรูปแบบของการส ารองข้อมูลสามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบหลัก 
 ๆดังนี้ 
1. Full Backup คือกระบวนการในการส ารองข้อมูลทั้งหมด ไม่ว่าจะเคยมี

การท าการส ารองมาก่อนหรือไม่  
2. Incremental Backup คือการส ารองข้อมูลเฉพาะส่วนที่มีการ

เปลี่ยนแปลงในแต่ละวันโดยจะต้องท าการส ารองข้อมูลแบบ Full Backup 
ก่อน  

3. Differential Backup คือการส ารองข้อมูลเฉพาะส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง
ภายหลังการการท า Full Backup 

มาตรการรักษาความปลอดภัย หมายถึง การก าหนดแผนวิธีการ กลไก แนว
ปฏิบัติหรือแนวทางในการรักษาความปลอดภัยของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายที่จะเกิดจากการบุกรุก โจมตี 
ข้อบกพร่องจากการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือเหตุที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายอื่นๆ 
 
ขอบเขตของตัวชี้วัด : 

1. ประกาศนโยบายการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงาน
ก าหนดให้ใช้ส าหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐที่มีความจ าเป็นตาม
ลักษณะงาน 

2. การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานและจัดท าระบบส ารองข้อมูลของจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐที่ก าหนดให้มีส าหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐ
ที่มีความจ าเป็นตามลักษณะงาน 

3. มาตรการรักษาความปลอดภัย ก าหนดให้ครอบคลุมการเฝ้าระวังในการ
ตรวจจับ Virus และจดหมายขยะ เป็นอย่างน้อย 

 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 ไม่มีการด าเนินการ 1 
2 ด าเนินการอย่างน้อย 1 ข้อ แต่ข้อมูล

ไม่ครบถ้วน 
2 

3 ด าเนินการได้ส าเร็จอย่างน้อย 1 ข้อ 
และมีข้อมูลประกอบครบถ้วน   

3 

4 ด าเนินการได้ส าเร็จอย่างน้อย 2 ข้อ 
และมีข้อมูลประกอบครบถ้วน   

4 

5 ด าเนินการได้ส าเร็จครบถ้วนทั้ง 3 ข้อ 
และมีข้อมูลประกอบครบถ้วน   

5 
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ประเด็นการตรวจประเมิน น้ าหนัก แนวทางการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ระดับความส าเร็จในการ
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ( Open 
Data) ให้ประชาชนและภาค
ธุรกิจ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 

 

1 ค าจ ากัดความ : 
ข้อมูลภาครัฐ (Open Data) หมายถึง ข้อมูลของภาครัฐที่สามารถน ามาใช้ได้โดย
อิสระ  สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้และแจกจ่ายได้      โดยใครก็ตาม แต่ต้อง
ระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของงานและต้องใช้สัญญา หรือเงื่อนไขเดียวกันกับที่มา
หรือตามเจ้าของงานก าหนด 
ชุดข้อมูล หมายถึง การรวบรวมข้อมูลมาจัดรวมเป็นชุด ให้แสดงถึงความถูกต้อง
ตามลักษณะโครงสร้างข้อมูล และพอเพียงที่จะมีการน าไปใช้ประมวลผลต่อได้  
โครงสร้างข้อมูล  หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่อยู่ในโครงสร้างนั้นๆ 
รวมทั้งกระบวนการในการจัดการข้อมูลในโครงสร้าง  
(ที่มา http://www.ega.or.th/Files/20141113022555.pdf วันที่สืบค้น 19 
ธันวาคม 2558) 
แนวทางการประเมิน : 
1. ส่วนราชการมีการจัดตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท างาน หรือผู้รับผิดชอบใน
การด าเนินการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 
2. มีการคัดเลือกชุดข้อมูลที่ต้องการเปิดเผย 
3. มีกระบวนการปรับปรุงและจัดรูปแบบข้อมูลภาครัฐให้พร้อมที่จะเปิดเผยได้ 
4. มีการเปิดเผยข้อมูลได้อย่างน้อย 1 ชุดข้อมูล 
5. มีการเปิดเผยข้อมูลได้อย่างน้อย 2 ชุดข้อมูล 

   
 
 
 
 
 
 
 

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

 

http://www.ega.or.th/Files/20141113022555.pdf%20�ѹ������%2019%20�ѹ�Ҥ�%202558
http://www.ega.or.th/Files/20141113022555.pdf%20�ѹ������%2019%20�ѹ�Ҥ�%202558
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 รายการหลักฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมิน : 
 

ประเด็นที่ 1 : บทบาทของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงในการพัฒนา Online Government Service  
ที่สามารถให้บริการภาครัฐหรือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการประเมิน หลักฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมิน 
1. มีการแต่งตั้ง CIO และ CIO ต้องมีบทบาทอย่างน้อย  

1 บทบาท ดังนี ้
1.1. CIO เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้องอย่าง

น้อย 1 หลักสูตร 
1.2. มีการก าหนดนโยบายการพัฒนาระบบ

สารสนเทศภาครัฐที่สอดคล้องกับนโยบาย
เศรษฐกิจดิจิทัล หรือจัดท าแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
หน่วยงานที่สอดคล้องกับ(ร่าง)แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 
3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557– 2561 

1.3. มีการเปิดเผยข้อมูลผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ 

2. CIO มีบทบาทในการพัฒนาระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Service) ของ
หน่วยงาน ตามดัชนีการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ 
(Maturity Level) อย่างน้อย 1 บริการ 

 

1. ค าสั่งแต่งตั้ง หรือ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ( Chief 
Information Officer : CIO) ของหน่วยงาน  

2. ประกาศนียบัตรหรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับผู้บริหาร ดังนี้ 
1) หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 

CIO (Chief Information Officer) โดยกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2)  หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้บริหาร
ระดับสูง (รอส.) โดยส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) 

3) หลักสูตร E-Government Exchange Program โดย
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
(สรอ.) 

4) หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง โดยส านักงาน ก.พ. ร่วมกับสถาบัน
วิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) 

5) หลักสูตรปริญญาโทนโยบายและการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( CIO) โดยวิทยาลัยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ทั้งนี้ หลักสูตรอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง ขอให้อยู่ในการ พิจารณาของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการ ก าหนดนโยบายการ
พัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐที่สอดคล้องกับ
นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน 

4. หลักฐานภาพหน้าจอ ( Capture) หรือ Link ส าหรับ
แสดงข้อมูลผลการด าเนินงาน หรือข้อมูลที่หน่วยงาน
จัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนหรือหน่วยงาน
ภาครัฐรับทราบหรือใช้ประโยชน์ เช่น รายงาน
ประจ าปีของหน่วยงาน รายงานผลการด าเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล ประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆ เป็นต้น 

5. หน้าจอเว็บไซต์ที่แสดงถึงการพัฒนาระดับการ
ให้บริการอย่างน้อย 1 บริการ เช่น เว็บไซต์เดิมเป็น
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แนวทางการประเมิน หลักฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมิน 
ระดับการให้ข้อมูล แต่มีการพัฒนาระบบบริการให้มี
การดาวน์โหลดแบบฟอร์มหรือมีภาษาในการแสดงผล
ให้เลือกที่หลากหลายขึ้น เป็นต้น 

 

     ประเด็นที่ 2 : การจัดท าข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation Center: DOC) 

แนวทางการประเมิน หลักฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมิน 
1. มีการทบทวนข้อมูลให้มีความถูกต้องควบถ้วนตาม

ภารกิจของหน่วยงาน 
2. มีแผนหรือมีการทบทวนแผนในการบูรณาการระบบ

ศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) หรือระบบ
ฐานข้อมูลที่สนับสนุนภารกิจหลักของหน่วยงานที่
เชื่อมกับศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวงฯ (MOC)  

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

ชั่วโมง (Recovery) 

1. รายงานการประชุมทบทวนข้อมูลให้มีความถูกต้อง
ครบถ้วนตามภารกิจของหน่วยงาน 

2. รายงานแผน หรือรายงานการทบทวนแผนในการ  
บูรณาการระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) หรือ
ระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนภารกิจหลักของหน่วยงาน
ที่เชื่อมกับศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวงฯ (MOC) 

3. หลักฐานหน้าจอระบบ DOC ที่เป็นปัจจุบัน 
4. คู่มือการส ารองข้อมูล (Back up) 
5. คู่มือการแก้ไขระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม กรณีล่ม

(Recovery) 
 

      ประเด็นที่ 3 : การวางแผนใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล ตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
      แห่งชาติ (Thailand e-Government  Interoperability  Framework : Th e-GIF) 

แนวทางการประเมิน หลักฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมิน 
1. มีการสร้างความเข้าใจภายในหน่วยงานเก่ียวกับ

แนวทางและประโยชน์ของการใช้มาตรฐานการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

2. มีการวางแผนการใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ  

3. มีการใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นกรอบ
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ อย่างน้อย  1 ระบบ  

1. รายงานการประชุม หรือสรุปผลการประชุม หรือ
บันทึกการหารือ หรือบันทึกช่วยจ าที่เก่ียวกับการสร้าง
ความเข้าใจภายในหน่วยงานเก่ียวกับแนวทางและ
ประโยชน์ของการใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

2. แผนการใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานตนเอง 

3. ชื่อระบบและรายชื่อรายการข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

 
 
 
                 ประเด็นที่ 4 : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐให้มีความม่ันคงปลอดภัย  
                  (Secure Intranet) 
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แนวทางการประเมิน หลักฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมิน 
1. ความต่อเนื่องในการให้บริการ (Network SLA) 

ส าหรับระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ
ภาครัฐ ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.5 

2. แผนบูรณาการระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ
ก าหนดให้เป็นความร่วมมือภายในกระทรวง หรือ
หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 

3. มาตรการรักษาความปลอดภัยก าหนดให้มีระบบ
ป้องกันการโจมตีส าหรับเครือข่ายภาครัฐ 

 

1. รายงานสรุปการค านวณความต่อเนื่องในการให้บริการ
ตามสูตรที่ก าหนด 

2. เอกสารแผนที่หน่วยงานมีการตกลงและบริหารจัดการ
ระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศร่วมกันภายใน
กระทรวงหรือร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด หรือ
หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ โดยได้รับการรับรองจาก CIO 
หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

3. เอกสารแสดงมาตรการ วิธีการ กลไก เคร่ืองมือในการ
รักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
สารสนเทศ และแผนภาพแสดงกระบวนการรักษา
ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
สารสนเทศโดยได้รับการรับรองจาก CIO หรือหัวหน้า
ส่วนราชการ 

               ประเด็นที่ 5 : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ  
แนวทางการประเมิน หลักฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมิน 

1. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศหรือระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูล
ภาครัฐก าหนดให้มีความต่อเนื่องในการให้บริการ 
(SLA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.5 

2. แผนการบูรณาการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและ หรือ
ระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลภาครัฐก าหนดให้
ด าเนินการภายในกระทรวง หรือร่วมกับหน่วยงาน
ต้นสังกัด หรือหน่วยงาน ภาครัฐอื่นๆ 

3. มีการจัดท าแผนการส ารองข้อมูลพร้อมกู้คืนข้อมูล
ครอบคลุมเฉพาะส่วนที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่ามี
ความส าคัญต่อการน าไปใช้ เพื่อเผยแพร่และบริการ
แก่ผู้ใช้ โดยมีระบบการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล 

1. รายงานสรุปการค านวณความต่อเนื่องในการ
ให้บริการตามสูตรที่ก าหนด 

2. เอกสารแผนที่หน่วยงานมีการตกลงและบริหารจัดการ
ระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและ หรือระบบแม่
ข่ายจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ ร่วมกันภายในกระทรวง 
หรือร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานภาครัฐ
อื่น ๆ โดยได้รับการรับรองจาก CIO หรือหัวหน้าส่วน
ราชการ 

3. แผนการส ารองข้อมูลพร้อมกู้คืนข้อมูล และแผนภาพ
แสดงกระบวนการการส ารองและกู้คืนข้อมูล โดย
ได้รับการรับรองจาก CIO หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

 
                ประเด็นที่ 6 : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

แนวทางการประเมิน หลักฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมิน 
1. ประกาศนโยบายการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ภาครัฐของหน่วยงานก าหนดให้ใช้ส าหรับข้าราชการ
และพนักงานของรัฐที่มีความจ าเป็นตามลักษณะงาน 

2. การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานและจัดท าระบบ
ส ารองข้อมูลของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐที่
ก าหนดให้มีส าหรับข้าราชการ และพนักงานของรัฐที่
มีความจ าเป็นตามลักษณะงาน 

3. มาตรการรักษาความปลอดภัย ก าหนดให้ครอบคลุม
การเฝ้าระวังในการตรวจจับ Virus และจดหมาย

1. ประกาศนโยบายการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ที่ก าหนดให้บุคลากรในหน่วยงานใช้ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน 

2. เอกสารสรุปจ านวนผู้ใช้งานระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานที่มีความจ าเป็น
ตามลักษณะงาน และแผนภาพแสดงกระบวนการการ
ส ารอง และกู้คืนข้อมูลของระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับการรับรองจาก CIO หรือ
หัวหน้าส่วนราชการ 
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ขยะ เป็นอย่างน้อย 3. เอกสารแผน วิธีการ กลไก เคร่ืองมือ แนวโยบาย    
หรือแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย และเฝ้าระวังใน
การตรวจจับ Virus และจดหมายขยะ โดยได้รับการรับรอง
จาก CIO หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

 

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

แนวทางการประเมิน หลักฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมิน 
1. ส่วนราชการมีการจัดตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน 

หรือผู้รับผิดชอบในการด าเนินการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 
2. มีการคัดเลือกชุดข้อมูลที่ต้องการเปิดเผย 
 
 
 
 
 
3. มีกระบวนการปรับปรุงและจัดรูปแบบข้อมูลภาครัฐ

ให้พร้อมที่จะเปิดเผยได้ 
 
 

 
4. มีการเปิดเผยข้อมูลได้อย่างน้อย 1 ชุดข้อมูล 
5. มีการเปิดเผยข้อมูลได้อย่างน้อย 2 ชุดข้อมูล 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน หรือเอกสาร
การมอบหมายให้ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 

2. บันทึกการประชุม บันทึกช่วยจ า สรุปการด าเนินการ 
หรือเอกสารรายงานการด าเนินการให้ผู้บังคับบัญชา 
หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบเก่ียวกับการคัดเลือกชุด
ข้อมูล ที่ต้องระบุ ชื่อชุดข้อมูล ประโยชน์หรือคุณค่าใน
การน าไปใช้ และกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะน าข้อมูลไป
ให้ประโยชน์ได้ 

3. บันทึกการประชุม บันทึกช่วยจ า สรุปการด าเนินการ 
หรือเอกสารรายงานการด าเนินการให้ผู้บังคับบัญชา 
หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบเก่ียวกับการก าหนด
กระบวนการปรับปรุง และจัดรูปแบบข้อมูลภาครัฐให้
พร้อมที่จะเปิดเผยได้ 

4. และ 5. หลักฐานหน้าจอ ( Capture) หรือ Link ที่แสดง
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ตามจ านวนที่ก าหนด 
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                 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 

ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 

ประเด็นที่ 1 : บทบาทของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงในการพัฒนา Online 
Government Service ที่สามารถให้บริการภาครัฐหรือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1. นายพิศิษฐ์เดช สายแสง 
2. นางสาวสิริกาญจน์  สุขผล 
ประเด็นที่ 3 : วางแผนการใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามกรอบแนวทางการ
เชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand e-Government Interoperability 
Framework : Th e-GIF) 
1. นายธารธรรม  อุประวงศา 
2. นางสาวชุติพันธุ์   ทิมทอง 
ผู้รับผิดชอบหลัก 
นางสาวลัดดา  แจ้งเกษมสุข 
(ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

 
 

0 2141 6843 
0 2141 6845 

 
 

0 2141 6820 
0 2141 6823 

 
0 2141 6815 

ประเด็นที่ 2 : การจัดท าข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation 
Center : DOC) 
นางสุรีพร  พรโสภณวิชญ์ 

 
 

0 2142 1030 
หรือ 08 1859 8264 

ประเด็นที่ 4 : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐให้มี
ความมั่นคงปลอดภัย (Secure Intranet) 
ประเด็นที่ 5 : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและระบบแม่ข่ายจัดเก็บ
ข้อมูลภาครัฐ 
ประเด็นที่ 6 : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ประเด็นที่ 7  : ระดับความส าเร็จในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ให้ประชาชน
และภาคธุรกิจ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้
1. นายพลากร  บุปผาธนากร 
 
2. นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร 

 

 
 
 
 
 
 
 

0 2612 6000   ต่อ 
6201 หรือ 6205 
0 2612 6000  ต่อ 
6001 

 
ก ากับดูแลตัวชี้วัด   :   ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศ  เบอร์ติดต่อ :  0 2887 5009 

   

     ผู้จัดเก็บข้อมูล       :   นายณัฐวุฒิ แปูนน้อย   เบอร์ติดต่อ  : 0 2887 5009 
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            ตัวช้ีวัดที่ 6 :    การพัฒนาสมรรถนะองค์การ  

น้ าหนัก :    ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย :  
 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ เป็นการด าเนินการปรับปรุง ระบบบริหารจัดการภายในองค์การที่เป็นกลไก ที่
ท าให้องค์การมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ประกอบด้วย 3 ด้านได้แก่ การก าหนดเปูาหมาย (Goal) การออกแบบระบบงาน  
(Design) และการบริหารจัดการ  (Management) และวัดใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์การ ( Organization)ระดับ
หน่วยงาน (Department)และระดับบุคคล ( Individual) เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินงานขององค์การ อัน
จะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การความคาดหวังและความต้องการของ
ผู้รับบริการ 
 ความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ แบ่งการประเมินออกเป็น 2ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

 
 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

6.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 1 
6.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ 4 

รวม 5 
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ตัวช้ีวัดที่ 6.1  ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 

น้ าหนัก:  ร้อยละ 1  

ค าอธิบาย:  
 การจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การเป็นการด าเนินการทบทวน วิเคราะห์สถานภาพ ในปัจจุบันของ
ส่วนราชการ ทั้งโครงสร้างการบริหารงานของส่วนราชการ จ านวนบุคลากร สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วนราชการอ่ืน และประชาชน ความท้าทายที่ส าคัญในเชิงยุทธศาสตร์
ที่ส่วนราชการเผชิญอยู่ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วนราชการ  ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ( PMQA) เพ่ือให้ส่วนราชการเข้าใจและน าไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาองค์การ รวมทั้ง
ประกอบการด าเนินการต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมทุกประเด็นที่ส าคัญ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
วัดความส าเร็จของการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็นดังนี้ 

 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่านระบบ e-SARภายหลังระยะเวลาการ
รายงานรอบ 6 เดือน 

2 - 
3 จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่านระบบ e-SARภายในระยะเวลาการ

รายงานรอบ 6 เดือน 
4 - 
5 จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่านระบบ e-SARภายในระยะเวลาการ

รายงานรอบ 6 เดือน และรายงานมีความครบถ้วนและทันสมัย 
 

เงื่อนไข :  
1. จัดท าข้อมูลลักษณะส าคัญขององค์การ ตามแบบฟอร์มที่ 1 : รายงานลักษณะส าคัญของ องค์การ (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก 1หรือดาวน์โหลดไฟล์ได้จากเว็บไซต์ส านักงาน ก.พ.ร. ที่เมนู ศูนย์ความรู้ >คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) โดยส่วนราชการต้องจัดท าข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และ
ทันสมัยเป็นปัจจุบัน 
2. จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การตามแบบฟอร์มที่ 1 ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส านักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลา การรายงานรอบ  6 
เดือน 
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ตัวช้ีวัดที่ 6.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ 

น้ าหนัก    :  ร้อยละ 4 

ค าอธิบาย  :  
 ความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ พิจารณาจากการน าผลการส ารวจการพัฒนาองค์การ
(OrganizationDeveopment Survey) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการส ารวจ ผ่านระบบออนไลน์ 
(http://www.opdc.go.th/ges) ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม –22 สิงหาคม 2557ไปใช้วางแผนและด าเนินการ
พัฒนาองค์การในประเด็นที่เป็นโอกาสในการปรับปรุง 
 แบบส ารวจการพัฒนาองค์การ ( Organization Deveopment Survey)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
เป็นการใช้เครื่องมือวินิจฉัยองค์การ “9 Cells”ทีป่ระกอบด้วยค าถามจ านวน 36ข้อ ใน 3 ด้านหลักได้แก่ การก าหนด
เปูาหมาย (Goal) การออกแบบระบบงาน  (Design) และการบริหารจัดการ  (Management) และแบ่งการวัดเป็น 3 
ระดับ ได้แก่ ระดับองค์การ ( Organization)ระดับหน่วยงาน (Department)และระดับบุคคล ( Individual)ข้อค าถาม
ตามภาคผนวก 2 
 ค าถามด้านการก าหนดเป้าหมาย (Goal) 
- ระดับองค์การ ( Organization)เป็นกลุ่มค าถามท่ีมุ่งเน้นในเรื่องการก าหนด เปูาหมายของวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์การที่ชัดเจนทั้งระยะสั้นและระยะยาว การสื่อสารทิศทางขององค์การอย่างเป็นรูปธรรมและทั่วถึง 
รวมทั้งมีการวางแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับบริบทขององค์การ 
- ระดับหน่วยงาน ( Department)เป็นกลุ่มค าถามท่ีมุ่งเน้นในเรื่องความสอดคล้องระหว่างเปูาหมายของ
องค์การและเปูาหมายของหน่วยงาน การก าหนดกลยุทธ์และ เปูาหมายหน่วยงานจากการรับฟังความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การก าหนดแผนปฏิบัติการ และการจัดการความเสี่ยง 
- ระดับบุคคล ( Individual)เป็นกลุ่มค าถามท่ีมุ่งเน้นในเรื่องความสอดคล้องระหว่างเปูาหมายของหน่วยงาน
และเปูาหมายระดับบุคคล การก าหนดเปูาหมายที่ท้าทายมากขึ้น การก าหนดภาระงานที่ชัดเจน และความเหมาะสม
กับความรู้ความสามารถของบุคคล 
 ค าถามด้านการออกแบบระบบงาน (Design) 
- ระดับองค์การ ( Organization)เป็นกลุ่มค าถามท่ีมุ่งเน้นในเรื่องการ จัดระบบงาน การก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน การออกแบบการท างานให้สามารถท างานประสานกัน และการปรับปรุงกฎระเบียบ ที่
สอดคล้องกับเปูาหมายขององค์การ และช่วยสนับสนุนการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
- ระดับหน่วยงาน ( Department)เป็นกลุ่มค าถามท่ีมุ่งเน้นในเรื่องการก าหนดภาระหน้าที่ที่ชัดเจนของกลุ่ม
งาน/ทีมงานภายในหน่วยงาน การปรับปรุงกระบวนการ การพัฒนาบริการใหม่ๆ การสร้างนวัตกรรม การน า
เทคโนโลยีมาช่วยในการท างาน จากความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกลุ่มงาน/ทีมงาน 
- ระดับบุคคล ( Individual)เป็นกลุ่มค าถามท่ีมุ่งเน้นในเรื่องการก าหนดขั้นตอนการท างานและการประสาน
ระดับบุคคลที่ชัดเจน การออกแบบระบบงาน กระบวนการภายใน การจัดสภาพแวดล้อมการท างาน ที่เอ้ือให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายได้ รวมทั้งออกแบบลักษณะงานให้สามารถท างานแทนกันได้ 
 ค าถามด้านการบริหารจัดการ (Management) 



 
รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template) เพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

 
 

61 

 

- ระดับองค์การ ( Organization)เป็นกลุ่มค าถามท่ีมุ่งเน้นในเรื่องระบบการติดตามประเมินผลและการ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
แผนปฏิบัติการ รูปแบบการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน และความโปร่งใสของการบริการจัดการภายใน 
- ระดับหน่วยงาน ( Department)เป็นกลุ่มค าถามท่ีมุ่งเน้นในเรื่องการติดตามผลการปฏิบัติงาน การจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากร การติดต่อสื่อสารและการมีส่วนร่วมภายในหน่วยงาน และการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศท่ี
มีความจ าเป็นในการตัดสินใจของผู้บริหาร 
- ระดับบุคคล (Individual)เป็นกลุ่มค าถามท่ีมุ่งเน้นในเรื่องการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้บุคลากร
สามารถท างานได้บรรลุตามเปูาหมาย การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ความก้าวหน้าในการท างาน และความผูกพัน
ของบุคลากร 
 ล าดับความส าคัญของการพัฒนา เรียงตามล าดับดังนี้  Organization Goal  Department Goal 
 Individual Goal  Organization Design  Organization Management  Department Design 
 Department Management  Individual Design  Individual Management 
 
แนวทางการด าเนินการ: 
 ส่วนราชการด าเนินการส ารวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ตามจ านวนขั้นต่ าและระยะเวลาที่ก าหนด กรณีท่ีส่วนราชการมีจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจน้อยกว่าจ านวนขั้นต่ า จะไม่
สามารถตรวจสอบผลการส ารวจเพื่อน าไปด าเนินการตามข้อก าหนดของตัวชี้วัดได้ 
 ส่วนราชการตรวจสอบผลการส ารวจการพัฒนาองค์การผ่านทางเว็บไซต์ส านักงาน ก.พ.ร. 
(http://www.opdc.go.th/ges/admin.php) ซึ่งแสดงผลการส ารวจในรูปแบบของ “ 9 Cells” ที่แต่ละช่องจะมี
สัญลักษณ์รูปสีเขียว สีเหลือง และสีแดง ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

สีเขียว หมายถึง ด าเนินการแล้ว 

สีเหลือง หมายถึง มีเพียงบางประเด็นที่ยังไม่มีความชัดเจนในการด าเนินการ 

 สีแดง หมายถึง ยังขาดการด าเนินการ 
 ส่วนราชการน าผลการส ารวจไปด าเนินการพัฒนาองค์การ ตามประเด็นในช่องที่มีสัญลักษณ์สีเหลืองหรือสี
แดง จ านวน 1 ช่อง โดยมีแนวทางการด าเนินการและข้อแนะน าในภาคผนวก 3กรณีส่วนราชการมีจ านวนช่องที่มี
สัญลักษณ์หน้าสีเหลืองหรือสีแดงมากกว่า 1 ช่องให้ด าเนินการเพียง 1 ช่อง โดยมีวิธีการเลือกแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี ้
 กรณีที่ 1 มีสัญลักษณ์สีเหลืองหรือสีแดงใน 3 ช่องแรก ได้แก่  OrganizationGoal  Department Goal 
 Individual Goal ส่วนราชการต้องด าเนินการพัฒนาองค์การในช่องท่ีมีล าดับการพัฒนาเป็นล าดับแรก ตัวอย่างเช่น 
ช่องที่ เป็นสีเขียว ช่องที่ เป็นสีเหลือง และช่องท่ี เป็นสีแดง ส่วนราชการต้องด าเนินการในช่องที่  
 กรณีที่ 2 มีสัญลักษณ์สีเหลืองหรือสีแดงใน 6 ช่องหลัง ได้แก่  OrganizationDesign  Organization 
Management  Department Design  DepartmentManagement  Individual Design  Individual Management 
ให้ส่วนราชการเลือกช่องมาด าเนินการพัฒนาองค์การได้ตามความเหมาะสมโดยไม่จ าเป็นต้องเรียงตามล าดับ 
 กรณีส่วนราชการมีผลการส ารวจเป็นสัญลักษณ์สีเขียวทั้งหมด ให้รายงานผล การด าเนินการ ตาม
แบบฟอร์มที่ 2 ในภาคผนวก 1 และจัดส่งผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส านักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 6 เดือนโดยส านักงาน ก.พ.ร. จะ
คัดเลือกหน่วยงานเข้า Site Visit เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)และน าไปเผยแพร่เป็นกรณีศึกษาต่อไป 
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 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ วัดจากกิจกรรมการพัฒนาองค์การที่ ส่วนราชการด าเนินการได้
ในปีงบ 

การประเมินผล 
 
 

น้ าหนัก 
(
) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ 
 

4 1 2 3 4 5 

 ประมาณ พ.ศ. 2558 

 
หมายเหตุ: รายละเอียดแนวทางการด าเนินการขึ้นอยู่กับผลการส ารวจและสิ่งที่ส่วนราชการต้องด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โปรดศึกษาเพ่ิมเติมจากจากภาคผนวก 3 
 

เกณฑ์การให้คะแนน:   

 ก าหนดเป็นระดับความส าเร็จ (Milestone)แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า
ของระดับการด าเนินงานตามเปูาหมายแต่ละระดับ ดังนื้ 

 

คะแนน ระดับความส าเร็จ (Milestone) 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

เงื่อนไข: 1. ส่วนราชการต้องจัดส่งไฟล์หลักฐานการด าเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนนในภาคผนวก 3 
ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส านักงาน 
ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ  12 เดือนโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรายงานได้จากเว็บไซต์ส านักงาน 
ก.พ.ร. 
 2. ส่วนราชการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาองค์การเพียง 1 ช่องทั้งนี้ข้ึนอยู่กับผลการส ารวจโดยระดับของ
การด าเนินการในแต่ละช่อง เป็นดังนี้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก 3) 
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การก าหนดเป้าหมายระดับส่วนราชการ (Organization Goal:OG) 
ระดับ 1 ส่วนราชการมีการก าหนดตัวชี้วัดวิสัยทัศน์และเปูาหมายที่ส าคัญ เปูาหมายระยะสั้น ระยะยาวของ 

การบรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 
ระดับ 2 ส่วนราชการมีการสื่อสารตัวชี้วัดและเปูาหมายของส่วนราชการเพ่ือสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทั่ว 

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

ด าเนินการ 
การก าหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน (Department Goal:DG) 
ระดับ 1 หน่วยงานมีการก าหนดตัวชี้วัดและเปูาหมายระดับหน่วยงาน 
ระดับ 2 หน่วยงานมีการก าหนดตัวชี้วัดและเปูาหมายระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับเปูาหมายของ ส่วน 

ราชการ และพันธกิจ โดยน าความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณา 
ระดับ 3 หน่วยงานมีจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานเพื่อผลักดันการบรรลุตัวชี้วัดและเปูาหมายระดับ 

หน่วยงาน 
ระดับ 4 หน่วยงานมีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพื่อบรรลุเปูาหมายตัวชี้วัดระดับ 

หน่วยงาน 
ระดับ 5 หน่วยงานมีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
การก าหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Individual Goal:IG) 
ระดับ 1 ส่วนราชการมีการก าหนดตัวชี้วัดและเปูาหมายระดับบุคคล 
ระดับ 2 ส่วนราชการมีการก าหนดตัวชี้วัดและเปูาหมายระดับบุคคลที่สอดคล้องกับเปูาหมายของหน่วยงาน 

และส่วนราชการ 
ระดับ 3 ส่วนราชการมีการก าหนดตัวชี้วัดและเปูาหมายระดับบุคคลที่มีความท้าทายมากขึ้นทุกรอบปี 
ระดับ 4 ส่วนราชการมีการสื่อสารและการติดตามการบรรลุเปูาหมายตัวชี้วัดระดับตัวบุคคลระหว่าง 

ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
ระดับ 5 ส่วนราชการมรีะบบการสื่อสารและระบบการติดตามการบรรลุเปูาหมายตัวชี้วัดระดับบุคคลระหว่าง 

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

ท างานประสานกัน / ประสิทธิผลของส่วนราชการ 
ระดับ 2 - 
ระดับ 3 ส่วนราชการมีการจัดท าแผนระยะสั้นและระยะยาวในการปรับปรุงระบบงาน / กฎระเบียบที่เป็น 

อุปสรรคต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ /การท างานประสานกัน / ประสิทธิผลของส่วนราชการ 
ระดับ 4 - 
ระดับ 5 ส่วนราชการมีผลการด าเนินการปรับปรุงตามแผนระยะสั้น 
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การบริหารจัดการระดับส่วนราชการ (Organization Management:OM) 
ระดับ 1 ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการ 

ด าเนินงานมาใช้เพื่อจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้อง เหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ เพื่อให้บรรลุ 
วิสัยทัศน์หรือเปูาหมายของส่วนราชการ 

ระดับ 2 ส่วนราชการมีการก าหนดแผนการสื่อสารติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
ระดับ 3 ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นที่น่าเชื่อถือ 

ของบุคลากรในส่วนราชการ 
ระดับ 4 ส่วนราชการมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการ และ 

รายงานผลงาน เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์ได้รับการน าไปปฏิบัติตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
ระดับ 5 ส่วนราชการมี ระบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยงของ ส่วน 

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

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

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

ระดับ 4 - 
ระดับ 5 หน่วยงานมีการด าเนินการและติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการ และมีข้อเสนอในการปรับปรุงห 

หรือพัฒนากระบวนการ (อย่างน้อย 3 กระบวนการ)  
การบริหารจัดการระดับหน่วยงาน (Department Management:DM) 
ระดับ 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เช่น ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการ 

ด าเนินงานมาใช้เพื่อการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้อง เหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ เพื่อให้บรรลุ 
เปูาหมายของหน่วยงาน / ส่วนราชการ 

ระดับ 2 - 
ระดับ 3 หน่วยงานมีการก าหนดรูปแบบการสื่อสารติดต่อประสานงานระหว่างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ใช้ 

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

ปฏิบัติการถูกน าไปปฏิบัติตามที่ได้ก าหนดไว้ 
การออกแบบการท างานระดับบุคคล (Individual Design:ID) 
ระดับ 1 ส่วนราชการมีการทบทวน วิเคราะห์ และก าหนดปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการท างานของระดับบุคคล  

โดยค านึงถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องในการด าเนินงาน เช่น  สภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการ 
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

ระดับ 2 - 
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ระดับ 3 ส่วนราชการมีการออกแบบกระบวนการหรือข้ันตอนการท างานที่ท าให้บุคลากรสามารถด าเนินงาน 
ได้บรรลุเปูาหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย ลดปัญหาข้อร้องเรียน ความไม่พึงพอใจหรือ 
เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได ้

ระดับ 4 - 
ระดับ 5 ส่วนราชการมีการด าเนินการติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการหรือข้ันตอนการท างานและมี 

ข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการหรือข้ันตอนการท างานของบุคลากร 
การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management:IM) 
ระดับ 1 ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ปัจจัยในการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร เพื่อให้เกิด 

ความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุเปูาหมายของส่วนราชการ 
ระดับ 2 - 
ระดับ 3 ส่วนราชการมีการด าเนินการตามแผนการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรให้เกิดความ 

ทุ่มเทในการท างานให้บรรลุเปูาหมายของส่วนราชการ 
ระดับ 4 - 
ระดับ 5 ส่วนราชการมีการติดตามผลการด าเนินการตามแผนการสร้างความผูกพันของบุคลากร และมี 

ข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาให้บุคลากรเกิดความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุเปูาหมายของ 
ส่วนราชการ 

 
เกณฑ์การค านวณคะแนนตัวช้ีวัดที่ 6 : 

การค านวณตัวชี้วัดที่ 6 ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ เป็นการค านวณจากค่าคะแนนถ่วง
น้ าหนักของตัวชี้วัดที่ 6.1 และตัวชี้วัดที่ 6.2 ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักร้อยละ 

(Wi) 
คะแนนที่ได้รับ 

(SMi) 

คะแนนถ่วงน้ าหนัก 
(Wi x 
SMi) 

6.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท า
รายงานลักษณะส าคัญ
ขององค์การ 

1 SM1 (W1 x SM1) 

6.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
องค์การ 

4 SM2 (W2 x SM2) 

 รวม  Wi 
 

 (Wi x SMi) 
 Wi 

 

 
โดยท่ี  

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

 Wi  
 

แนวทางการประเมินผล : 
 

การประเมินผล ส่วนราชการ 
ชื่อตัวช้ีวัด ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 
ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความส าเร็จของการ

จัดท ารายงานลักษณะส าคัญของ
องค์การ 

เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของ
ตัวชี้วัดดังกล่าวบรรลุผล ได้แก่ 

 รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ  
 การคิดคะแนนจะพิจารณาจากระยะเวลาในการจัดส่ง

รายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่านทาง
ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-
SAR) ของส านักงาน ก.พ.ร. ภายในการรายงาน
รอบ 6 เดือน และความครบถ้วนทันสมัยของ
การจัดท ารายงานฯ 

ตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์การ 

เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นระดับของการด าเนินการ
พัฒนาองค์การ ตามภาคผนวก 2 

 การคิดคะแนนจะพิจารณาจากหลักฐานการด าเนินการ
ที่ส่วนราชการส่งผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส านักงาน ก.พ.ร. 
ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 12 เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template) เพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

 
 

67 

 

21 Ne

N
n




 
 
 
 

ค าอธิบายเพิ่มเติมการประเมินผ่านระบบส ารวจออนไลน์ (Survey Online): 
 

 ผู้ตอบแบบส ารวจต้องตอบครบทุกประเด็นข้อค าถาม 
 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจต้องมีไม่น้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้ตามหลักสถิติ  
ซึ่งส านักงาน ก.พ.ร. ใช้สัดส่วนร้อยละ 30 ส าหรับข้าราชการกลุ่มบริหารและอ านวยการ และใช้สูตร 
การค านวณกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ส าหรับกลุ่มวิชาการและกลุ่มท่ัวไปเนื่องจากเป็นหลักสถิติ 
ที่ยอมรับและนิยมใช้กันมาก รวมถึงการทราบขนาดประชากรที่แน่นอน โดยใช้ข้อมูลจ านวน 
ข้าราชการจากรายงานลักษณะส าคัญองค์การของส่วนราชการ 
 สูตรของ Taro Yamane ที่ใช้ในการค านวณ คือ  

 
 

  
 เมื่อ  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ  

   N = ขนาดของประชากร  
  e =ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ 

(ใช้ที่ระดับความเชื่อม่ัน =95%) 
 ส่วนราชการสามารถตรวจสอบจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจขั้นต่ าของแต่ละ 

              ส่วนราชการไดจ้ากหนา้เว็บไซต์ระบบส ารวจออนไลน์  
 ข้าราชการทุกคนในส่วนราชการสามารถเข้ามาตอบแบบส ารวจได้ 1 ครั้ง ในแต่ละรอบการประเมิน  
ส านักงาน ก.พ.ร. จึงไม่ได้ระบุกลุ่มตัวอย่างไว้ เพียงแต่ก าหนดจ านวนขั้นต่ าที่จะเข้าตอบแบบส ารวจ 
ที่สามารถเป็นตัวแทนของประชากร ทั้งนี้ หากข้าราชการเข้ามาตอบแบบส ารวจจ านวนมากเท่าไร  
จะท าให้ทราบข้อมูลที่เป็นความจริง และน าไปสู่การพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น 

 

 
 

 

 

 

 
 
 



 
รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template) เพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

 
 

68 

 

 
ทั้งนี้ ส่วนราชการสามารถพิจารณาด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ตามปฏิทินการด าเนินการดังต่อไปนี้  

 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

1. ส่วนราชการเข้าตอบแบบส ารวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบ
ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้ครบตาม
จ านวนขั้นต่ าท่ีก าหนด 

29 ก.ค. –22 ส.ค. 57 

2. ผู้รับผิดชอบเข้าตรวจสอบผลการส ารวจผ่านทางระบบ admin เพ่ือ
น าไปวิเคราะห์และวางแผนการด าเนินการ 

28 ส.ค. 57 

3. ส่วนราชการด าเนินการพัฒนาองค์การ ในช่องท่ีมีสัญลักษณ์สี
เหลืองหรือสีแดงจ านวน 1 ช่อง ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

ต.ค. 57 – ส.ค. 57 

4. ส่วนราชการจัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่านทาง
ระบบ e-SAR 

ระยะเวลาการรายงานรอบ 6 เดือน 

5. ส่วนราชการจัดส่งหลักฐานการด าเนินการพัฒนาองค์การผ่านทาง
ระบบ e-SAR 

ระยะเวลาการรายงานรอบ 12 เดือน 

 
 

"เครื่องมือการประเมินผลด้านการพัฒนาองค์การนี้ จะเป็นกลไกส าคัญสู่การพัฒนาองค์การ  
ดังนั้น การประเมินที่ตรงกับข้อเท็จจริงจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนราชการมากที่สุด" 

 
 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :   
กลุ่มพัฒนานวัตกรรมองค์กร กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 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 

 
 

ก ากับดูแลตัวชี้วัด   :   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เบอร์ติดต่อ :  0 2887 5124 
   

     ผู้จัดเก็บข้อมูล       :   นางสาวสุวิมล นาครอด   เบอร์ติดต่อ  : 0 2887 5124 
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ตัวช้ีวัดที่ 7  :ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

น้ าหนัก  :ร้อยละ 5 
 
ค าอธิบาย: 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency 
Assessment: ITA) เป็นการประยุกตแ์นวคิดของการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน ( Integrity Assessment) ของ
องค์การต่างประเทศ ที่ประสบความส าเร็จ คือ องค์การต่อต้านการทุจริต ( Anti-Corruptionand Civil Rights 
Commission: ACRC)จากสาธารณรัฐเกาหลี บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของส านักงาน ป.ป.ช. โดยได้ก าหนด
เป็นกรอบแนวคิด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ ด าเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐและสังเคราะห์เป็น
องค์ประกอบหลักท่ีส าคัญและจ าเป็นในการประเมิน โดยจ าแนกองค์ประกอบหลักเป็นองค์ประกอบย่อย ประเด็นการ
ประเมิน และแปลงไปสู่ค าถามท่ีใช้ในการสอบถาม          ความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของ
หน่วยงาน 
 องค์ ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & 
Transparency Assessment) แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
  1. ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence Base) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน   
  2. ความรับผิดชอบ ( Accountability)ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 
  3. การทุจริตคอร์รัปชัน ( Corruption) ประเมินจากการรับรู้และประสบการณ์โดยตรงของ
ประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
  4. วัฒนธรรมคุณธรรม ( Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ ( Evidence Base) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน   
  5. คุณธรรมในการท างาน ( Work Integrity)ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ตารางและสูตรการค านวณ: - 
 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
  เกณฑ์การให้คะแนน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ( Integrity 
& Transparency Assessment: ITA)แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

    80-100  คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานสูงมาก 
60-79.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานสูง 
40-59.99  คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานปานกลาง 
20-39.99คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานต่ า 
    0-1.99คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานต่ ามาก 
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เงื่อนไข:1) ส านักงาน ป.ป.ช.  ประเมินหน่วยงานกลุ่มองค์การมหาชน 
   2) ส านักงาน ป.ป.ท.  ประเมินหน่วยงานกลุ่ม หน่วยงานส่วนกลางและจังหวัด  
   3) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สถาบันอุดมศึกษายังไม่อยู่ในกลุ่มเปูาหมายที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ส านักงาน ป.ป.ช. จะมีการมอบโล่รางวัล ส าหรับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

 

 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย* หน่วยงาน
ส่วนก
ลาง 

จังหวัด 
สถาบัน 

อุดมศึกษา 
องค์การมหาชน 

ประเด็น 
1. ระบบประเมินที่ด าเนินการ ค ารับรองการปฏิบัติราชการ - 

 
ค ารับรองการปฏิบัติงาน 

2. ส่วนราชการเจ้าภาพระบบ
ประเมินในปัจจุบัน 

ส านักงาน ก.พ.ร. - 
 

ส านักงาน ก.พ.ร. 

3. รูปแบบการประเมิน - ตามกรอบการประเมินท่ี ก.พ.ร. 
ก าหนดในรูปของค า
รับรองการปฏิบัติ
ราชการ  

 

- เช่นเดียวกับส่วนกลาง 
และจังหวัด แต่รูปแบบ 
เฉพาะกับลักษณะของ 
องค์การ 

4. เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม 5 แบ่งเป็น 5 ระดับ  
 

- คะแนนเต็ม 5  
แบ่งเป็น 5 ระดับ 

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

 
6. เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน  คู่มือการประเมิน/แบบฟอร์ม/แบบ

รายงาน/ ระบบ IT 
-  คู่มือการประเมิน/

แบบฟอร์ม/แบบ
รายงาน/ ระบบ IT 

7. ผู้ประเมิน ประเมินตนเอง/ที่ปรึกษาภายนอก - ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ 
ที่ปรึกษาภายนอก 

8. สิ่งจูงใจ เงินรางวัล / โล่รางวัลและประกาศ
เกียรติคุณ 

- โล่รางวัลและประกาศ 
เกียรติคุณ 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล:รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วยเครื่องมือ 3 เครื่องมือ ได้แก่  
 1) แบบประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessmentเป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา เกี่ยวกับวัฒนธรรม คุณธรรม ( Integrity 
Culture) และคุณธรรมในการท างาน (Work Integrity) ใช้วิธีการส ารวจ โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า ( Face-to-
Face interview)หรือทางไปรษณีย์ 
 2) แบบประเมิน External Integrity & Transparency Assessmentเป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับความโปร่งใส (Transparency) ความ
รับผิดชอบ (Accountability) และการทุจริตคอรัปชัน (Corruption)ใช้วิธีการส ารวจ โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า 
(Face-to-Face interview) 
 3) แบบประเมิน EvidenceBaseIntegrity&TransparencyAssessmentเป็นการประเมินการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภาครัฐโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เกี่ยวกับความโปร่งใส (Transparency) และวัฒนธรรมคุณธรรม 
(Integrity Culture) โดยหน่วยงานภาครัฐตอบค าถามตามความเป็นจริงตามแบบประเมิน โดยแนบเอกสารหรือ
หลักฐานประกอบหรืออ้างอิง โดยใช้แบบประเมิน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน 

ดัชนี ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดย่อย 
เคร่ือง

มื
อ 

ค าถาม ประเด็นในการส ารวจ 
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ข้อ

มูล
 EIT Q1 การให้ข้อมูลโครงสร้างของหน่วยงานหน้าที่รับผิดชอบและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

EIT Q2 เผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับเป็นอย่างด ี

EIT Q3 การเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินงานให้บริการต่างๆ 
อย่างเพียงพอ 

EBIT IT1 การประกาศเผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 

EBIT IT2 การด าเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างรายโครงการทั้งหมดให้
สาธารณชนทราบบนเว็บไซต์หรือสื่ออื่น  ๆ

มา
ตร

ฐา
นก

าร ให
้บ

ริก
า ร EIT Q4 ให้ข้อมูลขั้นตอน/มาตรฐานการให้บริการที่ใช้ในการด าเนินงานอย่างเพียงพอ 

EIT Q5 การให้บริการอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานระยะเวลาที่หน่วยงานก าหนด 
EBIT IT3 มีแนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
EBIT IT4 มีคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

เป
็นธ

รร
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ไม่
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ือก
ปฏ

ิบัติ
 EIT Q6 ท างานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัต ิ

EIT Q7 การบริหารจัดการ เพื่อให้บริการอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัต ิ

EBIT IT5 
การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้บริการตามภารกิจหลักเป็นมาตรฐานเดียวกันโปร่งใสและมี

ประสิทธิภาพ 

EBIT IT6 การแสดงขั้นตอนการให้บริการตามภารกิจหลักอัตราค่าบริการ (ถ้ามี)และเวลาที่ใช้ใน
การด าเนินการให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน 

EBIT IT7 การให้บริการตามภารกิจหลักโดยจัดล าดับก่อน-หลัง 

กฎ
/ร

ะเบ
ียบ

 

EIT Q8 ด าเนินงานให้บริการโดยปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบในการท างานเป็นอย่างด ี

EBIT IT8 ระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ 

กา
รมี

ส่ว
นร

่วม
 

EBIT IT9 
การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการปรับปรุง

แก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
 

EBIT IT10 
การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการหรือในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการ

ปฏิบัติราชการ 
 

EBIT IT11 การมีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
EBIT IT12 การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการหรือประเมินผลการปรับปรุง
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แก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
 

EBIT IT13 
การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

อย่างต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

ผล
สัม

ฤท
ธิ์ก

าร ปฏ
ิ
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ิ

รา ชก าร
 

EIT Q9 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน 
EBIT IT14 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

EBIT IT15 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลักของ
กรมหรือเทียบเท่า 

กา
ร

เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล 

EBIT IT16 การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
EBIT IT17 ผลการประเมินการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาคประชาชน 

กา
รต

อบ
สน

อง
ข้อ

ร้อ
งเร

ียน
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EIT Q10-1 
การแก้ไขข้อร้องเรียนของท่านอย่างเหมาะสม (เช่น ขั้นตอน ระยะเวลากระบวนการ

รับและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน เป็นต้น) 
 

EBIT T18 
การประกาศเผยแพร่ขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียนและแก้ไขปัญหาเรื่อง

ร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ 
 

EBIT T19 การก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

ช่อ
งท

าง
กา

รร
้อง

เรีย
น 

EIT Q10-2 
มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และความประพฤติของ

เจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม 
 

EIT Q10-3 วิธีการร้องเรียนนั้นสามารถท าได้ง่าย 
EBIT IT20 การก าหนดช่องทางการร้องเรียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
EBIT IT21 การก าหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง 

กา
รแ

จ้ง
ผล

ร้อ
งเร

ียน
 

EIT Q10-4 การตอบกลับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งผลด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

EBIT IT22 
การรายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ร้องเรียน

ทราบ 
 

EBIT IT23 
มีมาตรการที่ต้องด าเนินการก่อนการรับเรื่องร้องเรียนต้องมีการแจ้งรับเรื่องร้องเรียน

ภายในก าหนดเวลา 15 วัน 
 

EBIT IT24 การรายงานผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้าในการด าเนินการเรื่องร้องเรียน 
EBIT IT25 รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนในรอบเดือน 

ดัช
นีค

วา
มร

ับผิ
ดช

อบ
 

(A
cc

ou
nt

ab
ilit

y 
In

de
x)

 

คว
าม

รั บ ผิ ด ช อ บ ต า ม ก ฎ ห ม า ย 

 

EIT Q11 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

EIT Q12 ปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงการใช้อ านาจหน้าที่โดยชอบธรรมและถูกกฎหมาย 

คว
าม

รับ
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ี ่

 

EIT Q13 ปฏิบัติหน้าที่โดยด าเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาด (สามารถเชื่อถือได้) 

EIT Q14 
มีความพยายามเชิงรุกในการจัดการให้บริการ (ความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง

กระตือรือร้น เต็มใจ รวดเร็ว มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน) 

EIT Q15 ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อผลจากการด าเนินงานในหน้าที ่
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EIT Q16 
การรับรู้ต่อการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาคหรือร้องขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถาน

บันเทิงรวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกหรือประโยชน์อื่นใด 
 

EIT Q17 
ธรรมเนียมปฏิบัติในการการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาคหรือผลประโยชน์ตอบ

แทนอื่นใด 
 

EIT Q18 การเอื้อประโยชน์/เลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการบางคนเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว 

EIT Q19 

ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมมีการใช้ชื่อหน่วยงานหรือต าแหน่งอ านาจหน้าที่ในทาง
ที่ผิดมีการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การวิ่งเต้นในทางมิชอบ
การบริจาคเงินเพื่อให้บุตรหลานเข้าโรงเรียน และการให้งานแก่ญาติ
มิตรเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น 
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EIT Q20-2 
ความถี่ในการให้สินบน (เงินพิเศษ) หรือความบันเทิงต่างๆ หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 

EIT Q20-3 
จ านวน (มูลค่ารวม) ในการเสนอให้สินบน (เงินพิเศษ) หรือความบันเทิงต่างๆหรือ

ผลประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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IIT Q1 ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตน โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

IIT Q2 
ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตนโดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า

ประโยชน์ส่วนตนและไม่ใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ในการแสวงหา
ประโยชน ์

IIT Q3 ปฏิบัติบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของตนด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ตามกฎหมาย หรือนโยบายในการบริหาร 

IIT Q4 ท างานในหน้าที่รับผิดชอบของตนเองอย่างเป็นธรรม 
IIT Q5 ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

IIT Q6 ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/การเมืองท้องถิ่น 

IIT Q7 
เปิดโอกาสให้บุคลากรใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการที่อาจให้คุณให้โทษแก่

ผู้รับบริการ 

IIT Q8 การรับเงินพิเศษ การเรี่ยไร การขอรับบริจาคการอ านวยความสะดวกหรือการให้ความ
บันเทิง การชักชวน หรือการประนีประนอม 

IIT Q9 การรับของขวัญ/รับเงิน/สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในเทศกาล/วันส าคัญต่างๆเช่น ปีใหม่ 
ตรุษจีน งานมงคล งานศพ ฯลฯ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ 

IIT Q11-Q20 ความเชื่อมั่นของบุคลากรในหน่วยงานต่องานและบรรยากาศในการท างาน 

IIT 
Q21-

1
1 ระบบการแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing system) 

IIT 
Q21-

1
2 ระบบการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสการทุจริต (whistleblower protection system) 

IIT 
Q21-

1
3 

ระบบการเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน เช่นสายด่วน/เว็บไซต์/ตู้รับเรื่องร้องเรียน 
ฯลฯ 

IIT 
Q21-

1
4 ระบบการให้รางวัล/เชิดชูเกียรติแก่ผู้ซ่ือสัตย์สุจริต 

IIT 
Q21-

1
5 ระบบการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริต 

IIT Q22 
มีขั้นตอนการลงโทษผู้กระท าการทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสม (การพิจารณาและการ

ก าหนดบทลงโทษ รวมถึงการลงโทษ) 
 

IIT Q23 
การติดตามตรวจสอบและลงโทษผู้กระท าการทุจริตคอร์รัปชันสามารถท าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

IIT Q24 
มีการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน (เช่นภาคธุรกิจเอกชน 

ภาคประชาชน ภาครัฐ) เพื่อการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
IIT Q25 การตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายในมีการท างานที่เป็นอิสระ 
IIT Q26 ระบบการตรวจสอบภายในสามารถป้องกันการทุจริตได้ 

IIT Q27 
มีการน าผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การท างานเกิด

ประสิทธิภาพ 
และป้องกันการทุจริต 
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ประเด็นการส ารวจตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
EBIT= Evidence base Assessment 
EIT = External Integrity Assessment 
IIT = Internal Integrity Assessment  

 

IIT Q28 รับรู้ถึงแผนการปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างดี 

IIT Q29 
เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่/แลกเปลี่ยนหลักการแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการ

ต่อต้านทุจริตอย่างเป็นทางการ เช่น มีเวที/บอร์ด 
IIT Q30 มีการให้ข้อมูลระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

IIT Q31 
เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการ

จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
EBIT IT26 การด าเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
EBIT IT27 การด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
EBIT IT28 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส 
EBIT IT29 การถูกชี้มูลความผิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

ดัช
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ล 
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บก
าร

ณ์ต
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IIT 
Q32-

1
1 

ความถี่ของการเสนอให้เงิน/สิ่งของมีค่าอื่น  ๆ

IIT Q32-111 จ านวนของการเสนอให้เงิน/สิ่งของมีค่าอื่น  ๆ

IIT 
Q32-

1
2 

ความถี่ของการให้ความบันเทิง/การเสนอให้ความสะดวกสบาย เช่นโปรแกรม
ท่องเที่ยวต่างประเทศ การออกรอบตีกอล์ฟ สถานที่พักตากอากาศ 
ฯลฯ 

IIT Q32-121 
จ านวนของการให้ความบันเทิง/การเสนอให้ความสะดวกสบาย เช่นโปรแกรม

ท่องเที่ยวต่างประเทศ การออกรอบตีกอล์ฟ สถานที่พักตากอากาศ 
ฯลฯ 

IIT 
Q33-

1
2 ความถี่ของการให้ความอุปถัมภ ์

IIT Q33-121 จ านวนของการให้ความอุปถัมภ ์

กา
รร

ับร
ู ้ IIT Q33 การให้เงิน สิ่งของมีค่า หรือการให้ความบันเทิง ความสะดวกสบายและการให้ความ

อุปถัมภ์ เป็นสิ่งที่ต้องให้กันตามปกติ (ธรรมเนียมปฏิบัติ) 

IIT Q34 การให้เงิน สิ่งของมีค่า หรือการให้ความบันเทิง ความสะดวกสบายและการให้ความ
อุปถัมภ์ ส่งผลกระทบในทางลบกับการบริหารงานบุคคล 

กา
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ริห
าร

งบ
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ะม
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 IIT Q39-1 ความถี่ของการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนเอง/พวกพ้อง 
IIT Q39-2 จ านวนของการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนเอง/พวกพ้อง 

IIT Q40-1 ความถี่ของการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร (เช่นใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ บริหาร
งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น) 

IIT Q40-2 
จ านวนของการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร (เช่นใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ บริหาร

งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น) 

กา
รร

ับร
ู ้

IIT Q41 
การรับรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างไม่สมควรหรือมากเกิน

ความจ าเป็น (เช่น ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ บริหารงบประมาณไม่มี
ประสิทธิภาพ เป็นต้น) 

คว
าม

เป็
นธ
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มใ

นก
าร

มอ
บห

มา
ยง

าน
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IIT Q43 
ความถี่ของการได้รับค าส่ังที่ไม่เป็นธรรม เช่น ค าสั่งย้ายการแต่งตั้ง การเลื่อนต าแหน่ง 

การมอบหมายงาน เป็นต้น โดยไม่มีสาเหตุอันควร 

IIT Q44 ความถี่ของการได้รับการร้องขอ/สั่งด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ท างานส่วนตัวไม่ใช่
งานราชการซ่ึงสร้างประโยชน์ให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่น 

กา
รร

ับร
ู ้

IIT Q45 
การร้องขอ/สั่งด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ท างานส่วนตัวไม่ใช่งานราชการดังกล่าว

ส่งผลกระทบทางลบต่อประสิทธิภาพการท างานในหน้าที ่
IIT Q46 ผลเสียของการไม่ปฏิบัติตามค าสั่งที่ไม่เหมาะสมจากผู้บังคับบัญชา 
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แนวทางการประเมินผล: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการประเมินผล 
ผู้ประเมิน ส่วนราชการ 

1 ) ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ใน การด าเนินงาน ของ
หน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & 
Transparency Assessment: ITA)กับ
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน 

2)  ประสานหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินเพ่ือ 
- ขอรายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ในสังกัด จ านวน 

2 คน เพื่อเป็นผู้ประสานงานประจ า
หน่วยงาน 

- ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงาน/ลูกจ้างของ
หน่วยงานตามจ านวนที่ผู้ประเมินก าหนด 

- ขอรายชื่อผู้เข้ารับบริการ/ผู้ส่วนได้เสีย กับ
หน่วยงานตามจ านวนที่ผู้ประเมินก าหนด 

- ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินตอบค าถามและ
รวบรวมข้อมูลหลักฐานประกอบตามแบบ
ประเมินเชิงประจักษ์ส าหรับหน่วยงาน 
(แบบประเมิน Evidence Base)  พร้อม
แนบเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าว ส่งให้ผู้
ประเมินตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3)  ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลคะแนน
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ          

4)  จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ฯ เบื้องต้น 

5)  รับและพิจารณาการอุทธรณ์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ เบื้องต้น จาก
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ 

6)  จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ฯ  พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 

7)  จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ฯให้แก่ ส านักงาน ก.พ.ร. 

1) จัดประชุมภายในเพื่อให้ส่วนราชการในสังกัด
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

2) จัดส่งข้อมูลให้ผู้ประเมิน ดังนี้  
- รายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ในสังกัด จ านวน 2 คน 

เพ่ือเป็นผู้ประสานงานประจ าหน่วยงาน 
- รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงาน/ลูกจ้างของ   
  หน่วยงานตามจ านวนที่ผู้ประเมินก าหนด 
- ขอรายชื่อผู้เข้ารับบริการ/ผู้ส่วนได้เสีย กับ  
หน่วยงานตามจ านวนที่ผู้ประเมินก าหนด 
- ตอบและส่งแบบประเมินเชิงประจักษ์(แบบ 
ประเมิน Evidence Base)  พร้อมทั้งแนบข้อมูล

หลักฐานประกอบตามส าหรับหน่วยงาน
ให้ผู้ประเมินตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3)  อุทธรณผ์ลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ เบื้องต้น ตามระยะเวลาที่ผู้
ประเมินก าหนด 

4)  รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ          
พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาก ารด าเนินงา น

ของหน่วยงาน 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 

ส านักงาน ป.ป.ท. 
1) นางรมณี กลั่นบิดา 
2) นางฉวีวรรณ  นิลวงศ์ 
3) นางสาวภัทรา เสริมทรัพย์ 
4) พันตรีหญิง นิมมาน์  แก่นก าจร 

 
0 2502 6670ต่อ 1401-1411 

ส านักป้องกันการทุจริตภาครัฐ ส านักงาน ป.ป.ช. 
1) นายธิติ  เมฆวณิชย์ 
2) นายสมพจน์  แพ่งประสิทธิ์  
3) นายเฉลิมชัยวงค์  บริรักษ์  
4) นายเทอดภูมิ  ทัศนพิมล 
5) นายภิญโญยศ  ม่วงสมมุข 
6) นายณัฐพงศ์  มณีจักร์ 

0 2282 8712ต่อ 607,502 
0 2282 1149 
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