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ส่วนราชการมีประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งมีน ้าหนักรวมร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียด 
พอสังเขปดังนี  

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

  
 

 
ส่วนราชการมีประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการในมิติภายนอก ซึ่งมีน ้าหนักร้อยละ 70 โดยมี

รายละเอียดพอสังเขปดังนี  

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก (%) 
1.  การประเมินประสิทธิผล 60 
2.  การประเมินคุณภาพ 10 

 
มิติภายนอก: การประเมินประสิทธิผล  
 
 

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

น้ าหนัก:  ร้อยละ 60 

ค าอธิบาย:  
 เพ่ือให้กระทรวงมีการด้าเนินการตามยุทธศาสตร์ของประเทศ และ/หรือยุทธศาสตร์กระทรวง โดย

มีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกระทรวงและระหว่างกระทรวง ซึ่งหน่วยงานภายใน
กระทรวงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการด้าเนินงาน เพ่ือให้กระทรวงบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ของประเทศ  

 เพ่ือเป็นการบูรณาการการท้างานร่วมกันระหว่างกระทรวง ในการผลักดันยุทธศาสตร์ของ
ประเทศให้บรรลุเป้าหมายและมีการถ่ายทอดเป้าหมายการปฏิบัติไปสู่ส่วนราชการในสังกัด 

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

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

กระทรวง และวัดเฉพาะกระทรวงที่เป็นเจ้าภาพหลักเท่านั น โดยก้าหนดมีน ้าหนักใน 
แต่ละเรื่อง เท่ากับ 10 

มิติภายนอก 

รายละเอียดตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
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 ระดับ Outcome Joint KPIs ถูกก้าหนดเป็นตัวชี วัด Joint KPIs ในค้ารับรองฯ ระดับ
กรม  และวัดเฉพาะกรมที่เป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละ Chain มีน ้าหนักรวมกันในแต่ละ
เรื่องไม่เกิน 10  

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

 
 
มิติภายนอก: การประเมินคุณภาพ  
 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ตัวชี วัดคุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA) 

น้ าหนัก:   ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย:        

 ตัวชี วัดคุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA) วัดผลในกรม 
ที่ให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจเป็นจ้านวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส่วนราชการที่มีงานบริการติดต่อ
กับประชาชน/ภาคเอกชนโดยตรง ได้มีการปรับปรุงกระบวนงานนั น เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด 

 

 

 

รายละเอียดอยู่ระหว่างด าเนินการ 
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มิติภายใน : การประเมินประสิทธิภาพ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 3  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 5 
 

การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบ่งเป็น  2 กรณี ดังตาราง 
 

กรณีที่ 1  ส่วนราชการได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 2 ตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2.5 
 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  2.5 

 

กรณีที่ 2  ส่วนราชการไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 1 ตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  5 

 

ตารางแสดงสัดส่วนน้ าหนัก (ร้อยละ 5 ) 
 

กรณีที ่
งบประมาณประจ าปี น้ าหนัก 

รายจ่ายลงทุน ภาพรวม 
รวม 

กรณีที่ 1 2.5 2.5 5 
กรณีที่ 2 - 5 5 

 
 
 
 
 
 
 

มิติภายใน 
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ตัวช้ีวัด  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  

น้ าหนัก : ร้อยละ 2.5 

ค าอธิบาย : 
 การพิจารณาผลส้าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้ อัตรา            

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค         
เป็นตัวชี วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั งนี ไม่รวม             
เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าว          
จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  
ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ้าไปรายจ่ายลงทุน  หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ้า)  จะน้า           
ยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค้านวณ  

 รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพ่ือจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั งที่มีตัวตน
และทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ     
โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับน้าไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบ        
ได้จากรหัสงบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานต้าแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่ส้านักงบประมาณ
ก้าหนดให้ 
 

ตารางและสูตรการค านวณ :  
 
                                เงนิงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการเบิกจ่าย  x 100 
                                    วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 3 ต่อ 1 คะแนน โดยก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี  
 

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

 
เงื่อนไข :  

1. ก้าหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับ ร้อยละ 82 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนตามท่ีคณะรัฐมนตรีก้าหนด 

2. การค้านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณ  
รายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ กรณีส่วนราชการได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงิน   
ตาม พรบ. จะใช้วงเงินงบประมาณท่ีส้านักงบประมาณจัดสรรเป็นฐานในการค้านวณ 
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3. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนผ่านทางเว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

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

ร้อยละความส้าเร็จของการเบิกจ่าย                  
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ 79.15 72.79 66.27 67.77 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูล       
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค        
จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 
แนวทางการประเมินผล :   
 

ที่ปรึกษาประเมินผล ส่วนราชการ 
 ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจาก

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

 การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล 
 เอกสารการรายงานการใช้ เงินงบประมาณของ    

ส่วนราชการที่ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1)  แบบ จั ดท้ า แ ผน / ร าย ง าน ผลกา ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จ้าแนกตาม       
งบรายจ่าย ประจ้ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2557      
(แบบ สงป. 302) 
2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ้านาจ 
3) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ้านาจ        
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส้านักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

                                                                                                7 
 

ตัวช้ีวัด  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  

น้ าหนัก : ร้อยละ 2.5 

ค าอธิบาย : 
 การพิจารณาผลส้าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตรา

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ  ทั งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค       
เป็นตัวชี วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั งนี ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
เพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  
ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ  ตั งแต่เดือนตุลาคม 2556   
ถึงเดือนกันยายน 2557 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ้าไปรายจ่ายลงทุน 
หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ้า) จะน้ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการ 
 
สูตรการค านวณ :   
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี  
 

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

 
เงื่อนไข :  

1. ก้าหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับ ร้อยละ 95 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีก้าหนด  

2. การค้านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติม
ระหว่างปีงบประมาณ กรณีส่วนราชการได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงินตาม พรบ. จะใช้วงเงินงบประมาณ       
ที่ส้านักงบประมาณจัดสรรเป็นฐานในการค้านวณ 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย 
ตั งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 x 100 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ 
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3. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทาง
เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

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

ร้อยละความส้าเร็จของการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม       

ร้อยละ 95.76 94.58 90.27 90.48 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูล      
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ตั งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

แนวทางการประเมินผล : 

ที่ปรึกษาประเมินผล ส่วนราชการ 
 ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจาก

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

 การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล 
 เอกสารการรายงานการใช้เงินงบประมาณของ ส่วน

ราชการที่ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1)  แบบ จั ดท้ า แ ผน / ร าย ง าน ผลกา ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จ้าแนกตามงบ
รายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (แบบ 
สงป. 302) 
2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ้านาจ 
3) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ้านาจ        
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส้านักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
 

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
1. นางสาวปทุมมาลย์  ไม้เรียง 0 2127 7132 
2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข   0 2127 7000 
3. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ   ต่อ 4206 และ 4618 
 E-Mail : disadmgr@cgd.go.th 
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ตัวช้ีวัดที่ 4  การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

หน่วยวัด  : ลดปริมาณการใช้ลงร้อยละ 10 ของปริมาณการใช้มาตรฐาน 

น้ าหนัก  :  ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย  :  
ความส้าเร็จของการด้าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การที่ส่วน

ราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน ้ามันเชื อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้
ไฟฟ้าและน ้ามันเชื อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10  

เหตุผล : 
พลังงานเป็นปัจจัยที่ส้าคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 

แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องพ่ึงพา
พลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท แนวทางส้าคัญที่จะช่วยลดอัตรา
การเพ่ิมความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประหยัดในทุกภาคส่วน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้มีมติให้หน่วยงานราชการ
ด้าเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ใน
การช่วยลดรายจ่ายของประเทศโดยลดการน้าเข้าน ้ามันจากต่างประเทศ 

สูตรการค านวณ :  

  พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 

1.  ด้านไฟฟ้า   
2.  ด้านน ้ามันเชื อเพลิง   

  สูตรการค านวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน : 

1.  ด้านไฟฟ้า 
 

ดัชนีชี วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า 
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน) – ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 

  

 ก าหนดให ้  
- ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 

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

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

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

- ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
 (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

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

2.  ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 
 

ดัชนีชี วัดประสิทธิภาพการใช้น ้ามัน 
(Energy Utilization Index, EUI) 

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

 ก าหนดให ้  
- ปริมาณการใช้น ้ามันเชื อเพลิง

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

- 90% ของปริมาณการใช้น ้ามัน
เชื อเพลิงมาตรฐาน  (ลิตร) 

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

- ปริมาณการใช้น ้ามันเชื อเพลิงจริง 
 (ลิตร) 

Actual Fuel Utilization; AFU จ้านวนน ้ามันเชื อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้
ไปจริงในยานพาหนะของส่วนราชการ ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 
ถึง 30 กันยายน 2557 รวม 12 เดือน ได้แก่ เบนซิน ดีเซล แก๊สโซฮอล 
ไบโอดีเซล และก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยรวบรวมจ้านวนหน่วยของ
เชื อเพลิงที่ใช้ไปกับยานพาหนะของส่วนราชการทุกคันในแต่ละเดือน 
แล้วน้าไปรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

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

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

คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงาน
ทั งหมดที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั งขึ นตามกฎกระทรวง  และส่วนราชการที่ตั งขึ นเป็น
หน่วยงานภายในกรมนั นที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง โดยก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน เป็น
ระดับขั นของความส้าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั นตอนการด้าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี  

1.  ด้านไฟฟ้า มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี   
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการด้าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้าน
ไฟฟ้าของปีงบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557) และ
รอบ 12 เดือน (เมษายน 2557 - กันยายน 2557) ตามรูปแบบที ่สนพ. ก้าหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพื นฐานส้าหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 
และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจ้าปีงบประมาณ 2557 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ สนพ. ก้าหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน นับตั งแต่เดือนตุลาคม 2556 
ถึงเดือนกันยายน 2557 

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
ประจ้าปีงบประมาณ 2557 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั งแต่เดือนตุลาคม 2556 
ถึงเดือนกันยายน 2557 

0.2500 

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

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการค้านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ้าปีงบประมาณ 2557 ตามสูตรการ

ค้านวณที ่สนพ. ก้าหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000 

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

0.0001 
- 

0.5000 

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

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

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

ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามขั นตอน เพ่ือหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน  
ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั งหมด  

( =  ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกดัทั งหมด / จ้านวนหน่วยงานในสังกัดทั งหมด) 
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2.  ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี   
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการด้าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านน ้ามัน
เชื อเพลิงของปีงบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557) 
และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2557 - กันยายน 2557) ตามรูปแบบที ่สนพ. ก้าหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพื นฐานส้าหรับการประเมินปริมาณการใช้น ้ามันเชื อเพลิง
มาตรฐานและค่าดัชนีการใช้น ้ามันเชื อเพลิงประจ้าปีงบประมาณ 2557 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. ก้าหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน 
นับตั งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557  

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น ้ามันเชื อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร) ประจ้าปี
งบประมาณ 2557 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือน
กันยายน 2557  

0.2500 

3 มีผลการค้านวณ EUI ด้านการใช้น ้ามันเชื อเพลิงประจ้าปีงบประมาณ 2557 ตาม
สูตรการค้านวณท่ี สนพ. ก้าหนด อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการค้านวณ EUI ด้านการใช้น ้ามันเชื อเพลิงประจ้าปีงบประมาณ 2557 ตาม

สูตรการค้านวณท่ี สนพ. ก้าหนด อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000 

5 มีผลการค้านวณ EUI ด้านการใช้น ้ามันเชื อเพลิงประจ้าปีงบประมาณ 2557 ตาม
สูตรการค้านวณท่ี สนพ. ก้าหนด อยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 

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

0.0001 
- 

0.5000 

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

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

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

ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามขั นตอน เพ่ือหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน  
ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั งหมด  

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

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  

1) ส้านักงาน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลที่ส่วนราชการได้รายงานผลผ่าน www.e-report.energy.go.th 
ของส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เท่านั น ในการประเมินระดับความส้าเร็จของ
การด้าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ  

หน้าแรกของ www.e-report.energy.go.th 

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

 

AEU > 90% SEU 

AEU = 90% SEU 

AEU > 90% SEU > ร้อยละ50 

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

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

4) การรายงานผลการด้าเนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงาน: 
 

หน่วยงานในส่วนราชการ  

หมายถึง ส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดส่วนราชการระดับกรมที่จัดตั งขึ นตาม
กฎกระทรวง และรวมถึงส่วนราชการที่ตั งขึ นเป็นหน่วยงานภายใน แต่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง 

ส้าหรับส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดส่วนราชการระดับกรมนั น ซึ่งจัดตั งขึ น
ตามกฎกระทรวง แต่ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาค การรายงานผลการด้าเนินงานและการประเมินผล
ของส่วนราชการนั นๆ ให้พิจารณาจากสถานที่ตั งของส่วนราชการว่า ตั งอยู่ ณ จังหวัดใด ให้
รายงานผลการด้าเนินงานไปรวมกับจังหวัดที่ตั งอยู่นั น 

ส่วนราชการ ที่มีจ้านวนหน่วยงานในสังกัดและหรือในพื นที่ที่รับผิดชอบมาร่วมในการประเมินผล
การประหยัดพลังงาน มากกว่า 30 หน่วยงาน จะได้รับคะแนนส่วนเพิ่มอีก 0.05 เท่าของคะแนนที่
ได้รับ โดยส่วนราชการนั น จะต้องมีหน่วยงานที่รายงานข้อมูลผ่าน www.e-report.energy.go.th 
ครบทุกขั นตอนเป็นจ้านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ้านวนหน่วยงานทั งหมด  

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

1. ด้านไฟฟ้า 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 : 

มีการติดตามและรายงาน
ผลการด้าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน
ด้านไฟฟ้าของ
ปีงบประมาณ  2557 รอบ 
6 เดือน (ตลุาคม 2556 - 
มีนาคม 2557) และรอบ 
12 เดือน (เมษายน 2557 
- กันยายน 2557) ตาม
รูปแบบที่ สนพ. ก้าหนด 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ค้าสั่งแต่งตั งคณะท้างานลดการใช้พลังงานของส่วนราชการ 
ประจ้าปีงบประมาณ 2557 ที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามใน
ค้าสั่งในช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2557 

2) แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ ประจ้าปี
งบประมาณ 2557 และภาพถ่ายแสดงการติดประกาศหรือ
ส้าเนาหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในส่วนราชการ
รับทราบและปฏิบัติ 

3) เอกสารการประชุมของคณะท้างานลดการใช้พลังงานของ
ส่วนราชการเกี่ยวกับการติดตามการด้าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ประจ้าปีงบประมาณ  2557 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557) และรอบ 12 เดือน 
(เมษายน 2557 - กันยายน 2557) และหลักฐานแสดงการ
รับทราบของหัวหน้าส่วนราชการ 

 ข้อมูลทีส่่วนราชการรายงานการติดตามการด้าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ  2557  รอบ 
6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามข้อ 3) ให้ ส้านักงาน ก.พ.ร. 
ทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 โดยบันทึกผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว้ 
ซ่ึงหลักฐานอ้างอิงจะเป็นเลขที่หรือล้าดับครั งของ
เอกสารรายงานการประชุมของคณะท้างานลดการใช้
พลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามล้าดับ  

  
  

 

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


 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

                                                                                                17 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 1 = 0.5000 คะแนน 
   

การติดตามและรายงานผลการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดไฟฟ้า 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน 

ก.  ไม่รายงานผลการติดตามการด้าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะท้างานลด
การใช้พลังงาน 

0.0000 
คะแนน 

0.0000
คะแนน 

ข.  รายงานผลการติดตามการด้าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะท้างานลด
การใช้พลังงาน 

0.2500 
คะแนน 

0.2500 
คะแนน 

 

 

2 

ขั้นตอนที่ 2 : 

2.1 มีการรายงานข้อมูล
พื นฐานส้าหรับการ
ประเมินปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 
และค่าดัชนีการใช้
ไฟฟ้าประจ้าปี
งบประมาณ 2557 
ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ สนพ. 
ก้าหนดได้แล้วเสร็จ 
และครบถ้วน 12 
เดือน นับตั งแต่เดือน
ตุลาคม 2556 ถึง
เดือนกันยายน 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) หลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อ
การใช้พลังงานของส่วนราชการ เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ นใน
แต่ละเดือน ตั งแต่วันที ่1 ตลุาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 
รวม 12 เดือน 

 ทั งนี  “ตัวแปร” ที่ สนพ. ก้าหนด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ก.  ตัวแปรจากลักษณะการท้างาน เช่น  จ้านวนบุคลากร

ภายใน  (มาท้างาน ลา ไปราชการ) จ้านวนบุคลากร
ภายนอก (ที่เข้ามาใช้บริการ) จ้านวนนักเรียน จ้านวน
เตียงคนไข้ จ้านวนชั่วโมงการท้างาน ขนาดพื นที่ของ
อาคาร เป็นต้น 

ข.  ตัวแปรจากสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ พื นท่ีของ
อ้าเภอที่ตั ง พื นที่ของจังหวัดที่ตั ง เป็นต้น 

2) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วนราชการ 
ตามข้อ 1) ทีส่่วนราชการรายงานให้ ส้านักงาน ก.พ.ร. 
ทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 โดยบันทึกผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว้ 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

   * เมื่อส่วนราชการบันทึกข้อมูลต่างๆ ผ่าน www.e-
report.energy.go.th ระบบจะตรวจสอบความครบถ้วน
ของตัวแปรต่างๆ เมื่อครบถ้วนแล้ว ระบบจะค้านวณ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐานของแต่ละส่วนราชการ ตาม
แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ที่ สนพ. ติดตั งโปรแกรมไว้ 

* การจัดท้าข้อมูลตัวแปรต่างๆ ตามข้อ 1) และการรายงาน 
ตามข้อ 2) พร้อมทั งรายละเอียดแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ 
นั น สนพ. ไดจ้้าแนกตามลักษณะการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการ โดยแบ่งกลุ่มหน่วยงานออกเป็น 9 ลักษณะ ดังนี  

1. กลุ่มท่ัวไป 
2. กลุ่มโรงพยาบาลและสถานีอนามัย 
3. กลุ่มโรงเรียน 
4. กลุ่มศาลและส้านักงานอัยการ 
5. กลุ่มเรือนจ้าและสถานคุมประพฤติ 
6. กลุ่มสถานีต้ารวจ 
7. กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา 
8. กลุ่มสถานสงเคราะห์ 
9. กลุ่มสถานีวิทยุและสถานีเครื่องส่งสัญญาณ 
 

 ให้ส่วนราชการปฏิบัติและศึกษาตาม “คู่มือการจัดท้าข้อมูล
และรายงานผลตามตัวชี วัด xx” ที่ สนพ. จัดท้าขึ น ตาม
เอกสารแนบท้ายเป็นภาคผนวก xx หรือ download ได้ที่ 
www.e-report.energy.go.th/eui 2557/handbook/ 

 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.1 = 0.2500 คะแนน 
  

 

ความครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรตา่งๆ  
ที่มีผลต่อปริมาณการใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการ 
ตั งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557  

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

ด้านไฟฟ้า 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 คะแนน 
ข. ครบทั ง  12 เดือน 0.2500 คะแนน 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

 2.2 มีการรายงานข้อมูล
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่
ใช้จริง (kWh; 
กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
ประจ้าปีงบประมาณ 
2557 ครบถ้วน 12 
เดือน นับตั งแต่เดือน
ตุลาคม 2556 ถึง
เดือนกันยายน 2557 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ใบแจ้งหนี การใช้ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บแต่ละเดือน  
หรอืหลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
(kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ที่ใช้จริงในกิจการของส่วนราชการ 
ประจ้าปีงบประมาณ 2557 เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ นในแต่ละ
เดือน ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 
รวม 12 เดือน 

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

 

  

 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.2 = 0.2500 คะแนน 
   

ความครบถ้วนของข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
ตั งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557  

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

ด้านไฟฟ้า 

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

  

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

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

 ขั้นตอนที่ 3 - 5 : ประเมินผลจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

3 มีผลการค้านวณ EUI  
ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ้าปี
งบประมาณ 2557 ตาม
สูตรการค้านวณท่ี สนพ. 
ก้าหนด โดยอยู่ในช่วง  

-0.200 ถึง -0.333 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วน
ราชการ ตามขั นตอนที่ 2 (2.1 และ 2.2) ที่ส่วนราชการ
รายงานให้ ส้านักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดยบันทึกผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว้ 
โดยใช้ข้อมูลเพียง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 

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

 

EUI =  (90% ของ SEU*) – AEU* 
AEU 

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

 
รายละเอียดแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ อธิบายไว้ใน 
“คู่มือการจัดท้าข้อมูลและรายงานผลตามตัวชี วัด xx” ที่ 
สนพ. จัดท้าขึ น  

4 มีผลการค้านวณ EUI  
ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ้าปี
งบประมาณ 2557 ตาม
สูตรการค้านวณท่ี สนพ. 
ก้าหนด โดยอยู่ในช่วง  

-0.091 ถึง -0.199 

5 มีผลการค้านวณ EUI  
ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ้าปี
งบประมาณ 2557 ตาม
สูตรการค้านวณท่ี สนพ. 
ก้าหนด โดยอยู่ในช่วง  

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

  
 

การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน ด้านไฟฟ้า 
ขั้นที่ 3  EUI อยู่ในช่วง -0.2000 ถึง -0.3333 0.0001-0.5000  

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

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

คะแนน 
 รวม 3 ช่วง มีคะแนนเต็มทั้งสิ้น 1.5000 คะแนน 
  

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

ไฟฟ้า อยู่ระหว่างค่าขอบเขต ให้ใช้วิธีเทียบบัญญัตไิตรยางศ ์
- กรณีที่ผลการค้านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0 ส่วนราชการ

จะไดค้ะแนนระดับท่ี 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.5000 คะแนน 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

  
 วิธีการให้คะแนนของส่วนราชการที่มีหลายหน่วยงาน 

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

(1) ประเมินระดับความส้าเร็จของการด้าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของแต่ละหน่วยงานของส่วนราชการตาม
เกณฑ์การให้คะแนนทีพิ่จารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั นตอนการด้าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับขั นของ
ความส้าเร็จ (Milestone) 5 ระดับ ตามขั นตอนที ่1 ถึง 5  

(2) น้าคะแนนทีแ่ต่ละหน่วยงานของส่วนราชการได้รับการ
ประเมิน มารวมกันเพ่ือหาผลรวมทั งหมด แล้วหาค่าคะแนน
เฉลี่ยตามสูตรการค้านวณดังต่อไปนี  
*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานของส่วนราชการทั งหมด 
จ้านวนหน่วยงานของส่วนราชการทั งหมด 

 
หมายเหตุ :   
 การจัดท้ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการ

ด้าเนินงาน พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี วัดมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่
เกี่ยวข้องอ่ืนที่ไม่ได้จัดส่งให้ ส้านักงาน ก.พ.ร.  ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพ่ือพร้อมให้ผู้
ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 
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แนวทางการประเมินผล : 

2. ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 : 

มีการติดตามและรายงาน
ผลการด้าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน
ด้านน ้ามันเชื อเพลิงของ
ปีงบประมาณ  2557 รอบ 
6 เดือน (ตุลาคม 2556 - 
มีนาคม 2557) และรอบ 
12 เดือน (เมษายน 2557 
- กันยายน 2557) ตาม
รูปแบบที่ สนพ. ก้าหนด 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ค้าสั่งแต่งตั งคณะท้างานลดการใช้พลังงาน, แผนปฏิบัติการ
ลดใช้พลังงาน, ภาพถ่ายแสดงการติดประกาศหรือส้าเนา
หนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในส่วนราชการรับทราบ
และปฏิบัติ, พร้อมทั งเอกสารการประชุมของคณะท้างานลด
การใช้พลังงาน เป็นเอกสารชุดเดียวกับการติดตามและ
รายงานผลการด้าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ด้านไฟฟ้า 

 ข้อมูลทีส่่วนราชการรายงานการติดตามการด้าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ  2557  รอบ 
6 เดือน และรอบ 12 เดือน ให้ ส้านักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดย
เป็นข้อมูลเดียวกันกับที่ส่วนราชการบันทึกการติดตามและ
รายงานผลการด้าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ด้านไฟฟ้า 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 1 = 0.5000 คะแนน 

   

การติดตามและรายงานผลการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดน้ ามัน 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน 

ก.  ไม่รายงานผลการติดตามการด้าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะท้างานลด
การใช้พลังงาน 

0.0000 
คะแนน 

0.0000
คะแนน 

ข.  รายงานผลการติดตามการด้าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะท้างานลด
การใช้พลังงาน 

0.2500 
คะแนน 

0.2500 
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

                                                                                                23 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

 

2 

ขั้นตอนที่ 2 : 

2.1 มีการรายงานข้อมูล
พื นฐานส้าหรับการ
ประเมินปริมาณการ
ใช้น ้ามันเชื อเพลิง
มาตรฐาน และค่าดัชนี
การใช้น ้ามันเชื อเพลิง
ประจ้าปีงบประมาณ 
2557 ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ สนพ. 
ก้าหนดได้แล้วเสร็จ 
และครบถ้วน 12 
เดือน นับตั งแต่เดือน
ตุลาคม 2556 ถึง
เดือนกันยายน 2557 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) หลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อ
การใช้พลังงานของส่วนราชการ เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ นใน
แต่ละเดือน ตั งแต่วันที ่1 ตลุาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 
รวม 12 เดือน 

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

ก.  ตัวแปรจากลักษณะการท้างาน เช่น  จ้านวนบุคลากร
ภายใน  (มาท้างาน ลา ไปราชการ) เป็นต้น 

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

2) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วน
ราชการ ตามข้อ 1) ทีส่่วนราชการรายงานให้ ส้านักงาน 
ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 โดย
บันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. 
ออกแบบไว้ เป็นข้อมูลเดียวกับการติดตามและรายงานผล
การด้าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า 

 * เมื่อส่วนราชการบันทึกข้อมูลต่างๆ ผ่าน www.e-
report.energy.go.th ระบบจะตรวจสอบความครบถ้วน
ของตัวแปรต่างๆ เมื่อครบถ้วนแล้ว ระบบจะค้านวณ
ปริมาณการใช้น ้ามันมาตรฐานของแต่ละส่วนราชการ ตาม
แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ที่ สนพ. ติดตั งโปรแกรมไว้  

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.1 = 0.2500 คะแนน 
   

ความครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรตา่งๆ  
ที่มีผลต่อปริมาณการใช้น ้ามันของส่วนราชการ 
ตั งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557  

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

ด้านน ้ามัน 

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

 
 
 
 
  

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

 2.2 มีการรายงานข้อมูล
ปริมาณการใช้น ้ามัน
เชื อเพลิงที่ใช้จริง 
(ลิตร) ประจ้าปี
งบประมาณ 2557 
ครบถ้วน 12 เดือน 
นับตั งแต่เดือนตุลาคม 
2556 ถึงเดือน
กันยายน 2557 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ใบเสร็จค่าน ้ามันเชื อเพลิงที่ส่วนราชการได้ซื อ และใบสั่งจ่าย
น ้ามันเชื อเพลิงให้กับยานพาหนะของส่วนราชการทุกคันใน
แต่ละเดือน หรือหลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลปริมาณการ
ใช้น ้ามันเชื อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้จริงในยานพาหนะของส่วน
ราชการ ประจ้าปีงบประมาณ 2557 เป็นข้อมูลที่เกิดขึ นจริง
ในแต่ละเดือน ตั งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 
รวม 12 เดือน 

2) ข้อมูลข้อมูลปริมาณการใช้น ้ามันเชื อเพลิง (ลิตร) ทีใ่ช้จริงใน
ยานพาหนะของส่วนราชการ ตามข้อ 1) ที่ส่วนราชการรายงาน
ให้ ส้านักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายใน 30 พฤศจิกายน 2557 
โดยบันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th ตามท่ี 
สนพ. ออกแบบไว้  

 

  

 
  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.2 = 0.2500 คะแนน 
   

ความครบถ้วนของข้อมูลปริมาณการใช้น ้ามัน 
ตั งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557  

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

ด้านน ้ามัน 

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

  

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

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

 ขั้นตอนที่ 3 - 5 : ประเมินผลจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

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

-0.200 ถึง -0.333 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วน
ราชการ ตามขั นตอนที่ 2 (2.1 และ 2.2) ที่ส่วนราชการ
รายงานให้ ส้านักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดยบันทึกผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว้ 
โดยใช้ข้อมูลเพียง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 

2) สูตรการค้านวณดัชนีชี วัดประสิทธิภาพการใช้น ้ามัน
เชื อเพลิง (Energy Utilization Index, EUI) เท่ากับ 

 

EUI =  (90% ของ SFU*) – AFU* 
AFU 

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

4 มีผลการค้านวณ EUI  
ด้านการใช้น ้ามันเชื อเพลิง 
ประจ้าปีงบประมาณ 2557 
ตามสูตรการค้านวณที ่สนพ. 
ก้าหนด โดยอยู่ในช่วง  

-0.091 ถึง -0.199 

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

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

  
 

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

น ้ามันเชื อเพลิง อยู่ระหว่างค่าขอบเขต ให้ใช้วิธีเทียบบัญญัตไิตรยางศ์ 
- กรณีที่ผลการค้านวณ EUI ด้านการใช้น ้ามันเชื อเพลิง มากกว่า 0 ส่วน

ราชการจะไดค้ะแนนระดบัที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.5000 คะแนน 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

  
 วิธีการให้คะแนนของส่วนราชการที่มีหลายหน่วยงาน 

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

(1) ประเมินระดับความส้าเร็จของการด้าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของแต่ละหน่วยงานของส่วนราชการตาม
เกณฑ์การให้คะแนนทีพิ่จารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั นตอนการด้าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับขั นของ
ความส้าเร็จ (Milestone) 5 ระดับ ตามขั นตอนที ่1 ถึง 5  

(2) น้าคะแนนทีแ่ต่ละหน่วยงานของส่วนราชการได้รับการ
ประเมิน มารวมกันเพ่ือหาผลรวมทั งหมด แล้วหาค่าคะแนน
เฉลี่ยตามสูตรการค้านวณดังต่อไปนี  
*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานของส่วนราชการทั งหมด 
จ้านวนหน่วยงานของส่วนราชการทั งหมด 

 
หมายเหตุ :   
 การจัดท้ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการ

ด้าเนินงาน พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี วัดมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่
เกี่ยวข้องอ่ืนที่ไม่ได้จัดส่งให้ ส้านักงาน ก.พ.ร.  ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพ่ือพร้อมให้ผู้
ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขติดต่อ 
1. นางสาวชนานัญ  บัวเขียว 
 

หมายเลขโทรศัพท์   0 2612 1555 ต่อ 364, 358 
หมายเลขโทรสาร    0 2612 1374 
E-mail address     chananan@eppo.go.th 
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ตัวช้ีวัดที่ 5  การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 

น้ าหนัก  :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย  : - 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดอยู่ระหว่างด าเนินการ 
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ตัวช้ีวัดที่  6   ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรม
องค์การ) 

น้ าหนัก    :  ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย  :  
 สมรรถนะองค์การ (Organization Competency) หมายถึง คุณลักษณะที่สร้างให้

องค์การเกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน หรือสามารถแสดงบทบาทและผลงานได้อย่างโดดเด่นกว่าองค์การ
อ่ืนๆ  

 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ เป็นการด้าเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายใน
องค์การที่เป็นกลไกสร้างให้องค์การมีประสิทธิภาพสูงขึ น ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านทุนมนุษย์ 
(Human Capital) ด้านทุนสารสนเทศ (Information Capital) และด้านทุนองค์การ (Organization Capital) 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการด้าเนินงานขององค์การ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

 ความส้าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ตัวชี วัดย่อย 
ดังนี  

 
 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

6.1 ระดับความส้าเร็จของการจัดท้ารายงานลักษณะส้าคัญขององค์การ 1 
6.2 ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาองค์การ 4 

รวม 5 
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ตัวช้ีวัดที ่6.1  ระดับความส้าเร็จของการจัดท้ารายงานลักษณะส้าคัญขององค์การ 

น้ าหนัก:  ร้อยละ 1  

ค าอธิบาย:  
 การจัดท้าลักษณะส้าคัญขององค์การ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ เห็น

ความส้าคัญของทบทวนตนเอง ซึ่งจะท้าให้หน่วยงานสามารถสร้างความพร้อมและปรับเปลี่ยนบริบทของ
หน่วยงานไดท้ันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 การจัดท้ารายงานลักษณะส้าคัญขององค์การ เป็นการด้าเนินการทบทวน วิเคราะห์
สถานภาพในปัจจุบันของส่วนราชการ ทั งโครงสร้างการบริหารงานของส่วนราชการ จ้านวนบุคลากร 
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วนราชการอ่ืน  และ
ประชาชน ความท้าทายที่ส้าคัญในเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่วนราชการเผชิญอยู่ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการ
ด้าเนินการของส่วนราชการ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพ่ือให้ส่วนราชการเข้าใจ
และน้าไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาองค์การ รวมทั งประกอบการด้าเนินการต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมทุก
ประเด็นที่ส้าคัญ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
วัดความส้าเร็จของการจัดท้ารายงานลักษณะส้าคัญขององค์การ โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่ง

ออกเป็นดังนี   
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 จัดส่งรายงานลักษณะส้าคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายหลังระยะเวลาการรายงาน

รอบ 6 เดือน 
2 - 
3 จัดส่งรายงานลักษณะส้าคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการรายงาน

รอบ 6 เดือน  
4 - 
5 จัดส่งรายงานลักษณะส้าคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการรายงาน

รอบ 6 เดือน และรายงานมีความครบถ้วนและทันสมัย  
 
เงื่อนไข :  

1. จัดท้าข้อมูลลักษณะส้าคัญขององค์การ ตามแบบฟอร์มที่ 1 : รายงานลักษณะส้าคัญขององค์การ 
(รายละเอียดตามภาคผนวก 1 หรือดาวน์โหลดไฟล์ได้จากเว็บไซต์ส้านักงาน ก.พ.ร. ที่เมนู ศูนย์ความรู้> คู่มือ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค้ารับรองประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)  โดยส่วนราชการต้องจัดท้า
ข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัยเป็นปัจจุบัน 

2. จัดส่งรายงานลักษณะส้าคัญขององค์การตามแบบฟอร์มที่ 1 ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส้านักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลา
การรายงานรอบ 6 เดือน (30 เมษายน 2557) 
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ตัวช้ีวัดที่ 6.2 ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาองค์การ 

น้ าหนัก    :  ร้อยละ 4  

ค าอธิบาย  :  
 ความส้าเร็จของการพัฒนาองค์การ พิจารณาจากผลส่วนต่างระหว่างความเห็นและ

ความส้าคัญ (Gap) ของบุคลากรต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ ซึ่งประเมินโดยใช้แบบส้ารวจการ
พัฒนาองค์การ (Organization Deveopment Survey) ผ่านระบบออนไลน์ (http://www.opdc.go.th/ges) 
ที่มีการประเมิน 2 ครั ง 

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

 ครั งที่ 2 (post-test) ส้ารวจระหว่างวันที่ 1 – 15 กันยายน 2557 เพ่ือประเมินผลลัพธ์
ของการด้าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ซึ่งจะพิจารณาจากค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความส้าคัญขององค์การ (Gap) ในข้อค้าถามตามแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ที่ส่วนราชการสามารถลดลงได้
ส้านักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งผลการส้ารวจของส่วนราชการผ่านระบบออนไลน์ ภายหลังก้าหนดปิดการส้ารวจ 15 
วัน (http://www.opdc.go.th/ges/admin.php) 

 แบบส้ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Deveopment Survey) ประกอบด้วย
ค้าถามจ้านวน 30 ข้อ ที่แบ่งกลุ่มของค้าถามเป็น 3 ด้าน คือ ด้านทุนมนุษย์ (Human Capital) ด้านทุน
สารสนเทศ (Information Capital) และด้านทุนองค์การ (Organization Capital) 

 ค าถามด้านทุนมนุษย์ (10 ข้อ) เป็นการวัดที่มุ่งเน้นในเรื่องการก้าหนดนโยบายและ
เป้าหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร และการมอบหมายงาน  ความก้าวหน้าในสายงาน และ
การพัฒนาบุคลากร ทั งนี  ส่วนราชการควรให้ความส้าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรซึ่งถือเป็นทุนขององค์การ 
(Human Capital) เพ่ือให้ได้มาซึ่งการใช้ประโยชน์ พัฒนาศักยภาพ และการสร้างมูลค่าอย่างต่อเนื่องแก่
บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะที่จ้าเป็นในการปฏิบัติงาน  รวมถึงแรงจูงใจและความ
จงรักภักดีต่อองค์การ อันน้าไปสู่การเพ่ิมคุณค่าผลผลิตและการบริการที่มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้องค์การมี
ความสามารถ สร้างความได้เปรียบในการด้าเนินงาน และความส้าเร็จขององค์การ 

 ค าถามด้านทุนสารสนเทศ (6 ข้อ) เป็นการวัดในเรื่องการจัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล โดยด้านประสิทธิผลจะมุ่งเน้นที่ประโยชน์ของการใช้งานสารสนเทศที่สะท้อนในรูปแบบความพึง
พอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศต่อระบบสารสนเทศ (Systems) ระบบฐานข้อมูล (Database) และระบบ
เครือข่าย (Network) และการท้างานอย่างมีประสิทธิภาพ จะมุ่งเน้นที่คุณลักษณะจ้าเป็นต่อการใช้งานระบบ
สารสนเทศผ่านเว็บไซต์และระบบ Intranet ของหน่วยงาน 

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

(Leadership) วัฒนธรรมและบรรยากาศในการท้างาน (Culture and Climate)  

http://www.opdc.go.th/ges/admin.php
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 2. ความส้าเร็จขององค์การ ได้แก่ ความรับผิดชอบในหน้าที่ (Accountability) การจูงใจ 
(Motivation) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานและการก้ากับติดตาม (Coordination and 
Control) และ การท้างานเป็นทีม (Teamwork) 

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

 ส่วนราชการต้องจัดท้าแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การของส่วนราชการ ตามแบบฟอร์มที่ 
2 ให้สอดคล้องกับผลการส้ารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์การ ( Organization 
Development Survey) ของหน่วยงาน ผ่านระบบออนไลน์ ในข้อค้าถามที่มีค่าส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความส้าคัญ สูงที่สุด จ้านวน 5 ข้อค้าถาม แบ่งเป็นรายด้าน ดังนี  

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

มากไปน้อย แล้วเลือกข้อค้าถามที่มี Gap สูงที่สุดมาจัดท้าแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ตามจ้านวนข้อค้าถาม
ที่ก้าหนดในแต่ละด้าน กรณีมีข้อค ำถำมที่ค่ำ Gap เท่ำกัน และมีผลให้จ ำนวนข้อค ำถำมที่ต้องจัดท ำแผนฯ มี
มำกกว่ำที่ก ำหนด ให้ส่วนรำชกำรเป็นผู้พิจำรณำเลือกข้อค ำถำมเอง 

 การจัดท้าแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ให้ส่วนราชการน้าผลส้ารวจไปประกอบกับ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ได้จากการค้นหาสาเหตุ และวิเคราะห์จัดล้าดับความส้าคัญ โดยก้าหนดกิจกรรมและ
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน นอกจากนี ในการท้าแผนต้องค้านึงถึงระยะเวลาของการจัดกิจกรรม  ควรก้าหนดช่วงเวลา
ที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ และควรมีการติดตามว่าแผนด้าเนินการ
ครบถ้วน ตรงตามก้าหนดระยะเวลาหรือไม่ ควรมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ ๆ การท้าแผนที่ดีควร
ท้าให้ครอบคลุม โดยสิ่งส้าคัญที่จะต้องค้านึงถึง คือการสื่อสารภายในองค์การให้รู้ว่าส่วนราชการมีแผนที่จะ
พัฒนาอะไร เพราะการสื่อสารเป็นปัจจัยส้าคัญอย่างยิ่งในการสร้างบรรยากาศท่ีดีภายในองค์การ 
  

เกณฑ์การให้คะแนน:   
วัดความส้าเร็จของการพัฒนาองค์การจาก 
1. ความส้าเร็จของการด้าเนินการจัดท้าแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ โดยพิจารณาจากผลการจัดส่ง

แผนฯ ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 
ของส้านักงาน ก.พ.ร. ได้ทันตามเวลาที่ก้าหนด (ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 6 เดือน) 

2. ผลส้ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส้าคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ (Gap) ครั งที่ 2 ที่ลดลง 
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สูตรการค านวณค่าคะแนนตัวช้ีวัด: 
 
                      คะแนนตัวชี วัดที่ 6.2    =   X + (0.2 x Y) 
 
โดยที่ X = ค่าคะแนนตามระดับการด้าเนินการในการจัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ และ

ค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส้าคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนา
องค์การ ครั งที่ 2 

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

ระดับการด าเนินการ (X) มีค่าเป็นดังนี้ 
X ระดับการด าเนินการ 

1 
จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่าน
ระบบ e-SAR ภายหลังระยะเวลาการ
รายงานรอบ 6 เดือน 

และ 
ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม ครั งที่ 2 มากกว่า 
ครั งที่ 1 

2 
จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่าน
ระบบ e-SAR ภายหลังระยะเวลาการ
รายงานรอบ 6 เดือน 

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

3 
จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่าน
ระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการรายงาน
รอบ 6 เดือน 

และ 
ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม ครั งที่ 2 มากกว่า 
ครั งที่ 1 

4 
จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่าน
ระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการรายงาน
รอบ 6 เดือน 

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

 
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม หมายถึง ค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส้าคัญต่อความพึง

พอใจในการพัฒนาองค์การ จากค้าถามทั ง 30 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เงื่อนไข: 
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1. จัดท้าแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การตามแบบฟอร์มที่ 2 : แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ 
(รายละเอียดตามภาคผนวก 1 หรือดาวน์โหลดไฟล์ได้จากเว็บไซต์ส้านักงาน ก.พ.ร. ที่เมนู ศูนย์ความรู้> คู่มือ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามค้ารับรองประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) 

2. กรณทีี่ส่วนราชการมีแผนด้าเนินการพัฒนาองค์การ หรือแผนใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับค้าถาม 5 
ข้อที่มีค่าส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส้าคัญสูงที่สุดอยู่แล้ว สามารถส่งแผนดังกล่าวไปยังส้านักงาน 
ก.พ.ร. ได้โดยไม่จ าเป็นต้องปรับรูปแบบตามแบบฟอร์มท่ี 2 

3. จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การตามแบบฟอร์มที่ 2 ผ่านทางระบบรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส้านักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลา
การรายงานรอบ 6 เดือน (30 เมษายน 2557) หากส่วนราชการไม่จัดส่ง จะได้คะแนนในตัวชี้วัดนี้เท่ากับ 
1.0000 

4. ในรอบการส้ารวจการพัฒนาองค์การ ครั งที่ 2 (1 – 15 กันยายน 2557) ส่วนราชการที่มีผู้ตอบ
แบบส้ารวจน้อยกว่าจ้านวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติที่ก้าหนดไว้ จะได้คะแนนตัวชี้วัดนี้เท่ากับ 1.0000 
คะแนน เนื่องจากไม่สามารถน้าผลการส้ารวจมาใช้เป็นตัวแทนในการประเมินผลได้ 
 
ตัวอย่างการค านวณคะแนนตัวช้ีวัดที่ 6.2: 
 1. หากส่วนราชการจัดส่งแผนฯ ทันก้าหนด แต่ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม ครั งที่ 2 มากกว่าครั งที่ 1 
ดังนั น ระดับการด้าเนินการ (X) มีค่าเท่ากับ 3 
 2. ค่า Gap ในข้อค้าถามท่ีน้ามาจัดท้าแผนฯ น้อยกว่าหรือเท่ากับครั งที่ 1 จ้านวน 2 ข้อ (จาก 5 ข้อ) 
ดังนั น จ้านวนข้อค้าถามท่ีมีค่า Gap ลดลง (Y) จะมีค่าเท่ากับ 2 
 
 การค้านวณคะแนน =  X + (0.2 x Y) 
       =   3 + (0.2 x 2) 
       =   3 + (0.4) 
                 คะแนนตัวชี วัดที่ 6.2 =  3.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การค านวณคะแนนตัวชี้วัดที่ 6 : 
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การค้านวณตัวชี วัดที่ 6 ตัวชี วัดระดับความส้าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ เป็นการ
ค้านวณจากค่าคะแนนถ่วงน ้าหนักของตัวชี วัดที่ 6.1 และตัวชี วัดที่ 6.2 ดังนี  

 

ตัวชี วัด 
น ้าหนักร้อยละ 

(Wi) 
คะแนนที่ได้รับ 

(SMi) 
คะแนนถ่วงน ้าหนัก 

(Wi x SMi) 
6.1 ระดับความส้าเร็จของการจัดท้า

รายงานลักษณะส้าคัญขององค์การ 
1 SM1 (W1 x SM1) 

6.2 ระดับความส้าเร็จของการพัฒนา
องค์การ 

4 SM2 (W3 x SM3) 

 รวม  Wi 
 

 (Wi x SMi) 
 Wi 

 

 
โดยท่ี  

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

      Wi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แนวทางการประเมินผล : 
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การประเมินผล ส่วนราชการ 
ชื่อตัวชี้วัด ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 
ตัวชี วัดที่ 6.1 ระดับความส้าเร็จของการจัดท้า
รายงานลักษณะส้าคัญขององค์การ 

 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด้าเนินการ
ของตัวชี วัดดังกล่าวบรรลุผล ได้แก่ 
 รายงานลักษณะส้าคัญขององค์การ  

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

ตัวชี วัดที่ 6.2 ระดับความส้าเร็จของการพัฒนา
องค์การ 

 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด้าเนินการ
ของตัวชี วัดดังกล่าวบรรลุผล ได้แก่ 
 แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การของ 

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

 การคิดคะแนนจะพิจารณาจากระยะเวลาในการ
จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การผ่านระบบ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค้ารับรองการ
ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของ
ส้านักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการรายงาน
รอบ 6 เดือน และ ค่า Gap ครั งที่ 2 ที่ลดลงได้
ในข้อค้าถามที่ถูกน้ามาจัดท้าแผนพัฒนา
สมรรถนะองค์การ และค่า Gap โดยรวม  
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ค าอธิบายเพิ่มเติม การประเมินผ่านระบบส ารวจออนไลน์ (Survey Online) : 

  
 ผู้ตอบแบบส้ารวจต้องตอบครบทุกประเด็นข้อค้าถาม ทั งในส่วนความเห็น และ 

ส่วนความส้าคัญ 
- ความเห็น หมายถึง ความรู้สึกของผู้ตอบแบบส้ารวจต่อข้อค้าถามในขณะที่ตอบ

แบบส้ารวจ 
- ความส้าคัญ หมายถึง ผู้ตอบแบบส้ารวจรู้สึกว่าข้อค้าถามนั นเป็นเรื่องส้าคัญใน

ขณะที่ตอบแบบส้ารวจ 
 จ้านวนผู้ตอบแบบส้ารวจต้องมีไม่น้อยกว่าจ้านวนกลุ่มตัวอย่างที่ค้านวณได้ตาม

หลักสถิติ  ซึ่งส้านักงาน ก.พ.ร. ใช้สูตรการค้านวณกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane เนื่องจาก
เป็นหลักสถิติที่ยอมรับและนิยมใช้กันมาก รวมถึงการทราบขนาดประชากรที่แน่นอน โดยใช้
ข้อมูลจ้านวนข้าราชการจากรายงานลักษณะส้าคัญองค์การของส่วนราชการ  

 สูตรของ Taro Yamane ที่ใช้ในการค้านวณ คือ  
 
 

  
  เมื่อ  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 

            N = ขนาดของประชากร        
             e =  ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้  

(ใช้ที่ระดับความเชื่อมั่น = 95%) 
 ส่วนราชการสามารถตรวจสอบจ้านวนผู้ตอบแบบส้ารวจขั นต่้าของแต่ละ 

ส่วนราชการได้จากหน้าเว็บไซต์ระบบส้ารวจออนไลน์  
 ข้าราชการทุกคนในส่วนราชการสามารถเข้ามาตอบแบบส้ารวจได้ 1 ครั ง ในแต่

ละรอบการประเมิน ส้านักงาน ก.พ.ร. จึงไม่ได้ระบุกลุ่มตัวอย่างไว้ เพียงแต่ก้าหนดจ้านวนขั นต่้าที่
จะเข้าตอบแบบส้ารวจที่สามารถเป็นตัวแทนของประชากร ทั งนี  หากข้าราชการเข้ามาตอบแบบ
ส้ารวจจ้านวนมากเท่าไร จะท้าให้ทราบข้อมูลที่เป็นความจริง และน้าไปสู่การพัฒนาได้ดียิ่งขึ น 
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 หลักการประเมินจากการส้ารวจ Organization Development Survey คือ การท้าให้ส่วน
ต่างระหว่างปัจจัยด้านระดับความส้าคัญและความเห็นของบุคลากรภายในองค์การ (Gap) มีค่าน้อยที่สุด 

          

  
  
    

   
 

 
 

 การให้คะแนนจะประเมินจากผลส้ารวจความพึงพอใจของบุคลากร ซึ่งเป็นการ
เปรียบเทียบส่วนต่างระหว่างปัจจัยด้านระดับความส้าคัญและความเห็นของบุคลากรภายใน
องค์การ และน้ามาหาค่าเฉลี่ยของส่วนต่างระหว่างปัจจัยดังกล่าวตามสูตรการค้านวณดังนี  
 

 หรือ    

 
โดยที่  

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

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

i หมายถึง ล้าดับที่ของข้อค้าถามท่ีก้าหนดขึ น 
 

 
"เครื่องมือการประเมินผลด้านการพัฒนาองค์การนี้ จะเป็นกลไกส าคัญสู่การพัฒนาองค์การ 

ดังนั้น การประเมินที่ตรงกับข้อเท็จจริงจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนราชการมากที่สุด" 
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ทั งนี  ส่วนราชการสามารถพิจารณาด้าเนินการในขั นตอนต่าง ๆ ตามปฏิทินการด้าเนินการดังต่อไปนี   
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

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

ภายในการรายงานรอบ 6 เดือน 
(30 เม.ย. 57) 

2. ส่วนราชการด าเนินการตามแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การเพ่ือลดส่วน
ต่างระหว่างปัจจัยด้านระดับความส าคัญและความเห็นของบุคลากร
ภายในองค์การ (Gap) ให้ดีขึ้น 

ธ.ค. 56 – ส.ค. 57 

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

1 – 15 ก.ย. 57 
 

4. ส านกังาน ก.พ.ร. ประมวลและแจ้งผลส ารวจการพัฒนาองค์การ 
(Organization Development Survey) คร้ังท่ี 2 ผ่านระบบออนไลน์ 
เพ่ือให้ส่วนราชการได้น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์การต่อไป 

16 – 30 ก.ย. 57 

 
 

"เครื่องมือการประเมินผลด้านการพัฒนาองค์การนี้ จะเป็นกลไกส าคัญสู่การพัฒนาองค์การ  
ดังนั้น การประเมินที่ตรงกับข้อเท็จจริงจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนราชการมากที่สุด" 

 
 
 
หน่วยงานเจ้าภาพในการติดตามและประเมินผล: กลุ่มพัฒนานวัตกรรมองค์กร กองบริหารการเปลี่ยนแปลง
และนวัตกรรม ส้านักงาน 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 
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                                           ภาคผนวก 
 
 
 

ภาคผนวก 1  -  แบบฟอร์มที่ 1 รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 
 - แบบฟอร์มที่ 2 แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ 
   ภาคผนวก 2    -   แบบส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) 
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ภาคผนวก 1 
แบบฟอร์มที่ 1 รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 

 
 

 

 

 

 

รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 
 

ส่วนราชการ............................ 
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ค าอธิบายการตอบค าถาม 
รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ  

 
 ส่วนราชการในท่ีนี  หมายถึง “ส่วนราชการ” ที่ด้าเนินการตามตัวชี วัดนี   
 การจัดท้าลักษณะส้าคัญขององค์การ ให้ส่วนราชการพิจารณาบทบาทหน้าที่ ผู้รับบริการ 

หรือการบริหารจัดการครอบคลุมทุกหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของส่วนราชการ 
 การตอบค้าถามจะต้องพิจารณาถึงการปฏิบัติงานที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันทั ง

องค์การ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ค้าถามที่มีเครื่องหมาย (#) เป็นค้าถามบังคับที่ส่วนราชการต้องตอบค้าถาม โดยมีข้อมูล

สารสนเทศที่เก่ียวข้องในเรื่องนั น ๆ จึงจะถือว่าได้ตอบค้าถามในข้อนั น ๆ แล้ว 
 ค้าถามที่ ไม่มี เครื่องหมาย (#) เป็นค้าถามที่ส่วนราชการต้องตอบค้าถาม  แต่การตอบ

ค้าถามดังกล่าวอาจจะยังไม่มีความสมบูรณ์ก็ได้ ทั งนี  อาจเนื่องจากต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลและ
สารสนเทศ หรือด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ส้าหรับกรณีค้าถามใดส่วนราชการยังไม่ได้ด้าเนินการ ให้ส่วนราชการตอบ
ว่า “ยังไม่ได้ด้าเนินการ เนื่องจาก...” (ให้ระบุปัญหาหรือสาเหตุที่ยังไม่ได้ด้าเนินการ) 

 ค้าถามที่ส่วนราชการมีลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั น ให้ตอบว่า “ส่วนราชการมี
ลักษณะงานไม่เก่ียวข้องกับค้าถามในข้อนี ”  

 การตอบค้าถาม ให้ส่วนราชการอธิบายบริบทที่ส าคัญขององค์การที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
ค้าถาม โดยใช้วิธีการพรรณาความ ใช้แผนภาพประกอบ หรือใช้ตาราง ตามความเหมาะสมในแต่ละค้าถาม  
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ลักษณะส้าคัญขององค์การ 

 
ลักษณะส้าคัญขององค์การแสดงให้เห็นภาพรวมของส่วนราชการ บ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมด้านการ

ปฏิบัติการของส่วนราชการ ความสัมพันธ์ที่ส้าคัญภายในและภายนอกส่วนราชการ สภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน และความ   ท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั งแนวทางในการปรับปรุงผลการด้าเนินการ 

ลักษณะส้าคัญขององค์การแสดงบริบทเพ่ือให้เข้าใจส่วนราชการมากขึ น และเพ่ือชี น้าและจัดล้าดับ
ความส้าคัญของข้อมูลและสารสนเทศท่ีส่วนราชการควรน้าเสนอในการอธิบายในหมวด 1 - 7 ต่อไป 

กรุณาตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
 
1. ลักษณะองค์การ  
 

เป็นการกล่าวถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และความสัมพันธ์ ที่ส้าคัญกับ
ประชาชนผู้รับบริการ ส่วนราชการอ่ืน และประชาชนโดยรวม 
 
ก. ลักษณะพื้นฐานของส่วนราชการ 

(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง (#) 
(2) วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก ค่านิยม และวัฒนธรรมของส่วนราชการคืออะไร มีการปรับปรุง/

เปลี่ยนแปลง/ทบทวนเมื่อใด 
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร เช่น ระดับการศึกษา อายุ สายงาน 

ระดับต้าแหน่ง ข้อก้าหนดพิเศษในการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยจ้าแนกตามประเภทของ
บุคลากร (ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ้า ลูกจ้างชั่วคราว)  รวมทั งกรอบ
อัตราก้าลังและอัตราก้าลังของส่วนราชการด้วย (#) (ให้ใช้ข้อมูล ณ วันปัจจุบันที่ส่วนราชการ
จัดท้ารายงานนี ) 

(4) ส่วนราชการมีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ้านวยความสะดวกที่ส้าคัญอะไรบ้าง รวมทั งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ในการให้บริการและการปฏิบัติงาน (#) 

(5) ส่วนราชการด้าเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ส าคัญอะไรบ้าง (#) (ให้ระบุ
เฉพาะที่ส้าคัญที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบบริการหลักของส่วนราชการเท่านั น) 

 

ข. ความสัมพันธ์ภายใน ภายนอกองค์การ 

(6) โครงสร้างองค์การ และ วิธีการจัดการที่แสดงถึงการก้ากับดูแลตนเองที่ดีเป็นเช่นใด (#) 
(7) ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกันมีหน่วยงาน

ใดบ้าง มีบทบาทอย่างไรในการปฏิบัติงานร่วมกัน (#) 
-  ข้อก้าหนดที่ส้าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง 
-  มีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันอย่างไร 

(8) -      กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของส่วนราชการคือใครบ้าง (#) 
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-  กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี มีความต้องการและความคาดหวังที่ส้าคัญ
อะไรบ้าง (#) 

- มีแนวทางและวิธีการอย่างไรในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ (#) 
-  แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันคืออะไร (#) 

 
2. ความท้าทายต่อองค์การ 
 
 เป็นการตอบค้าถาม เพ่ืออธิบายถึงสภาพการแข่งขัน ความท้าทายที่ส้าคัญในเชิงยุทธศาสตร์ และ
ระบบการปรับปรุงผลการด้าเนินการของส่วนราชการ 
 
ก. สภาพการแข่งขัน 

(9) - สภาพการแข่งขันทั งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด 
(ให้ส่วนราชการตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของส่วนราชการ)   

- ประเภทการแข่งขัน และจ้านวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด  
-  ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลการด้าเนินการปัจจุบันในประเด็นดังกล่าวเมื่ อ

เปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นอย่างไร  
(10) - ปัจจัยส้าคัญท่ีท้าให้ส่วนราชการประสบความส้าเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันคืออะไร  

- ปัจจัยแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลต่อสภาพการแข่งขันของส่วนราชการคืออะไร  
(11) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขันมีแหล่งข้อมูลอยู่ที่ใดบ้าง  
(12) ข้อจ้ากัดในการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และข้อมูลเชิงแข่งขันมีอะไรบ้าง (ถ้ามี) 

 
ข. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 

(13) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการคืออะไร (#)  
- ความท้าทายตามพันธกิจ 
- ความท้าทายด้านปฏิบัติการ  
- ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล 

 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

(14) กระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนของส่วนราชการมีอะไรบ้างรวมทั งมีแนวทาง
และวิธีการอะไรบ้างในการปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนราชการ เพ่ือให้เกิดผลการด้าเนินการที่
ดีอย่างต่อเนื่อง (#) 

 (15) ภายในองค์การมีแนวทางในการเรียนรู้ขององค์การและมีการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไร (#) 
 

************************ 
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แบบฟอร์มที่ 2 แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ 
 

ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด _____________________________________ ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก/หน่วยงาน ____________________________________ 
 

ด้าน ค าถามการส ารวจ
ออนไลน ์

Gap โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา ชื่อตัวชี้วัดผลผลิต ตัวชี้วัดผลลัพธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ชื่อตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 
ด้านทุนมนุษย ์
(2 ข้อ) 

ข้อ...       

ข้อ...       

ด้านทุนสารสนเทศ 
(1 ข้อ) 

ข้อ...       

ด้านทนุองค์การ 
(2 ข้อ) 

ข้อ...       

ข้อ...       

 
 

 

ความเห็นเพ่ิมเติมของผู้บริหาร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ลงนาม   .......................................................  ผู้บรหิาร          วันท่ีอนุมัติ    ......................................... 
 

          (                                             ) 
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แผนการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................................. 
โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

                                                                                                46 
 

ภาคผนวก 2 
แบบส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) 

 

ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศในส่วนของการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานสารสนเทศ และระดับความส้าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ  วัดจากผลการประเมิน
ของบุคลากรในองค์การ โดยใช้แบบส้ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ซึ่ง
แบ่งการวัดเป็น 2 ส่วน คือ ระดับความเห็นและระดับความส้าคัญ โดยแต่ละส่วนแบ่งระดับการประเมิน 
(Scale) เป็นระดับ 1 – 10 (น้อยไปหามาก) 

 
ปัจจัยการส ารวจ ค าถาม ระดับความเห็น ระดับความส าคัญ 

 
1                     10 
น้อย                มาก 

 
1                     10 
น้อย                มาก 

Human Capital Survey 
HRM 1. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีนโยบายและเป้าหมายด้าน

การบริหารทรัพยากรบุคคล1 ที่ชัดเจน และมีการสื่อสารให้
บุคลากรทราบ 

  
  
  

  
  
  

2. การมอบหมายงานให้แก่บุคลากรในส่วนราชการของ
ข้าพเจ้ามีความชัดเจน และเหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถ 

  

3. ข้าพเจ้าเช่ือมั่นว่าการเลื่อนระดบัและการโยกย้าย
บุคลากรตั งอยู่บนพื นฐานของหลักความรู้ ความสามารถ 
และผลงาน 

  

4. ข้าพเจ้ามีความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าในสายงานของ
ตนเอง 

  

5. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีแนวทางในการเสรมิสร้าง
แรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรไว้ ซึ่งท้าให้อัตราการโอน/
ลาออกมีแนวโน้มลดลง 

  

HRD 6. ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานมีบทบาทในการส่งเสริมและ
พัฒนาให้ข้าพเจ้าปฏิบัติงานได้ดีขึ น เช่น การสอนงาน 
(Coaching) เป็นต้น 

  

7. แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการมีความสอดคล้อง
กับทิศทาง และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

  

8. ข้าพเจ้าไดร้ับการพัฒนาความรู ้ทักษะ ตามความ
เหมาะสม โดยพิจารณาจากความต้องการ และผลการ
ประเมินการปฏบิัติราชการ 

  

9. การพัฒนาความรู้ ทกัษะทีข่้าพเจ้าได้รับช่วยให้ข้าพเจ้ามี
ความช้านาญ และสามารถปฏิบัตงิานได้ดีขึ น 

  

10. บุคลากรในส่วนราชการของข้าพเจ้ามีความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะที่เหมาะสมเพียงพอที่จะท้าให้การปฏิบตัิงาน
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ปัจจัยการส ารวจ ค าถาม ระดับความเห็น ระดับความส าคัญ 
 
1                     10 
น้อย                มาก 

 
1                     10 
น้อย                มาก 

บรรลภุารกจิขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

Information Capital Survey 
System 11. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ2 ของส่วนราชการมีความ

พร้อมใช้งาน3 ช่วยให้ข้าพเจ้าปฏิบตัิงานได้อย่างต่อเนื่อง 
  

12. ส่วนราชการของข้าพเจ้าสามารถจัดการแก้ไขปัญหา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกดิสถานการณ์ฉุกเฉินได้ใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม (เช่น ไฟดบั ไวรัส เป็นต้น) 

  

Database 13. ข้อมูลและสารสนเทศ4 ของส่วนราชการของข้าพเจ้าได้
ถูกน้ามาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ข้าพเจ้า 

  

14. ฐานข้อมูล5 ของส่วนราชการ สามารถใช้งานได้อย่าง
สะดวก เข้าถึงได้ง่าย ค้นหาข้อมูลที่ต้องการไดร้วดเร็ว 

  

15. ฐานข้อมูลของส่วนราชการสามารถสนับสนุนการ
สื่อสารองค์ความรู้ (KM) และการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ในเรื่อง
ของวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best/Good Practices) 

  

Network 16. เครือข่ายคอมพิวเตอร์6 (Network) ของส่วนราชการ 
ช่วยอ้านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า 

  

Organization Climate Survey 
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกนัในองค์การ (Alignment) 
ทิศทางของ
องค์การ 
(Direction) 

17. ข้าพเจ้าเข้าใจทิศทางและกลยทุธ์ของส่วนราชการ   

ผู้น า 
(Leadership) 

18. ข้าพเจ้าเช่ือมั่นว่าผู้บริหาร7 สามารถบรหิารจดัการ
องค์การให้บรรลุเป้าหมายได้ตามยุทธศาสตร ์

  

19. ผู้บรหิาร/ผู้บังคับบญัชา8 เปิดโอกาสให้บุคลากรม ี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบตัิงานได้อย่าง
อิสระ เพื่อการพัฒนาองค์การให้ดขีึ น 

  

วัฒนธรรม และ
บรรยากาศในการ
ท างาน 
(Culture & 
Climate) 

20. สภาพแวดล้อมการท้างาน9 ในปัจจุบันท้าให้ข้าพเจ้า
ท้างานอย่างมีความสุข 

  

21. ปริมาณงานท่ีข้าพเจ้าไดร้ับมอบหมาย มีความสมดุลกับ
เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

  

22. ข้าพเจ้าได้รับการสนับสนุนใหม้ีอุปกรณ์และเครื่องมือท่ี
จ้าเป็นต่อการปฏิบัติงาน10 อย่างเพียงพอ 
 

  

ความส าเร็จขององค์การ (Execution) 
ความรับผิดชอบใน
หน้าท่ี 

23. ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นตั งใจ และยินดีที่จะปฏิบัติงาน
อย่างเต็มที่เพื่อให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย 
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ปัจจัยการส ารวจ ค าถาม ระดับความเห็น ระดับความส าคัญ 
 
1                     10 
น้อย                มาก 

 
1                     10 
น้อย                มาก 

(Accountability) 

การจูงใจ 
(Motivation) 

24. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามกีารให้รางวัลหรือยกย่อง
ชมเชยบุคลากรที่ทุ่มเทให้แก่องค์การอย่างเหมาะสม 

  

ความสัมพันธ์
ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชา/
หัวหน้างาน และ
การก ากับติดตาม 
(Coordination & 
Control) 

25. ข้าพเจ้าสามารถขอค้าปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา/
หัวหน้างาน11 ได้ตลอดเวลา รวมทั งได้รับการสนับสนุน
เพื่อให้การท้างานประสบความส้าเร็จ 

  

26. ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานของข้าพเจ้ามักจะตดิตาม
ความคืบหน้าของงาน เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบตัิงาน 

  

การท างานเป็นทีม 
(Team) 

27. ส่วนราชการของข้าพเจ้าส่งเสริมการท้างานเป็นทีม 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และการทา้งานท่ีมีคุณภาพดี 

  

การสร้างสิ่งใหม่  (Renewal) 
การปรับตัวให้ทัน
กับสถานการณ์
ภายนอก 
(External 
Orientation) 

28. ส่วนราชการของขา้พเจ้าสามารถปรับตัวไดไ้วต่อการ
เปลี่ยนแปลง12 ของสถานการณภ์ายนอกที่ส่งผลต่อการ
บรรลภุารกจิ 

  

การสร้าง
นวัตกรรม และการ
เรียนรู้ 
(Innovation & 
Learning) 

29. ข้าพเจ้ารูส้ึกว่างานของข้าพเจา้มีความท้าทาย และช่วย
ให้ข้าพเจ้าไดเ้รียนรู้ พัฒนาทักษะความสามารถใหม่ ๆ และ
มีประสบการณ์มากขึ น 

  

30. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีการน้าการเรียนรู้จาก
บุคลากรภายใน ผูร้ับบริการ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสียมาใช้ใน
การปรับปรุงกระบวนการ ระบบงาน ขั นตอนท้างานให้ดีขึ น
อย่างต่อเนื่อง 

  

 

 
หมายเหตุ: 
 1เป้าหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง สภาพในอนาคตหรือระดับผลการ
ด้าเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส่วนราชการต้องการบรรลุ เช่น การสรรหาคนดี คนเก่ง เข้ามา
ท้างาน การรักษาบุคลากรให้อยู่กับส่วนราชการ เป็นต้น 
 2ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ระบบข้อมูลและสารสนเทศ เครื่องมืออุปกรณ์ด้าน
ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม ประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั งโปรแกรม
ปฏิบัติการซอร์ฟแวร์ต่างๆ ภายในส่วนราชการ 
 3ความพร้อมใช้งาน หมายถึง การที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เมื่อต้องการ โดยสามารถเข้าถึงหรือเรยีกใช้งานได้อย่างราบรื่น 
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 4ข้อมูลและสารสนเทศ  
 ข้อมูล (Data) หมายถึง ข่าวสาร เอกสาร ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์ใน

รูปแบบของตัวเลข ภาพ เสียง ตัวอักษร และสัญลักษณ์ต่างๆ ของส่วนราชการ 

      สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมีการ
ประมวลผลหรือวิเคราะห์สรุปผลด้วยวิธีการต่างๆ แล้วเก็บรวบรวมไว้ เพื่อน้ามาใช้ประโยชน์ตามต้องการ 
 5ฐานข้อมูล หมายถึง การรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบมี
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ ที่ชัดเจน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการช่วยเก็บ รวมทั งจัดเก็บอยู่ในแหล่ง
ที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าใช้ได้โดยสะดวก (อยู่ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel เป็นอย่างต่้า) 
 6เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึง การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ โปรแกรม เครื่องพิมพ์ หรือ
อุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ เข้าด้วยกันภายในส่วนราชการ เพ่ือประโยชน์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

 7ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารของส่วนราชการ ตั งแต่ระดับผู้อ้านวยการกอง/ส้านักขึ นไป 
 8ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้บริหารของส่วนราชการ หรือ ผู้บังคับบัญชาชั นต้น ขึ นอยู่
กับระดับหรือต้าแหน่งของผู้ตอบแบบส้ารวจ 
 9สภาพแวดล้อมการท้างาน หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวบุคลากรในส่วนราชการ ที่
เอื ออ้านวยให้คนท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั งมีผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรด้วย อาจเป็นได้ทั ง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน สถานที่ท้างาน แสง เสียง อุณหภูมิ และ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งได้แก่ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา การบังคับบัญชา ค่าตอบแทน
สวัสดิการ และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ 
 10อุปกรณ์และเครื่องมือที่จ้าเป็นต่อการปฏิบัติงาน หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
ทีส่่วนราชการจัดหาให้บุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยให้พิจารณาตามความจ้าเป็น 
 11ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน หมายถึง ผู้บังคับบัญชาชั นต้น (ผู้อ้านวยการกลุ่ม/ส่วน หรือ
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย) 
 12ปรับตัวได้ไวต่อการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การที่ส่วนราชการมีความตื่นตัว สามารถยืดหยุ่น
และปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการด้าเนินการตามยุทธศาสตร์ เช่น การเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล เป็นต้น 
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ตัวช้ีวัดที่ 7  การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

น้ าหนัก  :  ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย  : - 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดอยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
 
 

 

 

 


