
 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

       ๑๖  
 

 
 
 

ตัวช้ีวัดที ่๓  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  

น้้าหนัก : ร้อยละ ๕  

การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบ่งเป็น ๒ กรณี ดังตาราง 

กรณีที่ 1 ส่วนราชการได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล ๒ ตัวชี้วัด 

 
ตัวช้ีวัด น้้าหนัก 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ยลงทุน ๒.๕ 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวม ๒.๕ 

กรณีที่ ๒ ส่วนราชการไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 1 ตัวชี้วัด 

 
ตัวช้ีวัด น้้าหนัก 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวม ๕ 

ตารางแสดงสัดส่วนน้้าหนัก (ร้อยละ ๕) 

กรณีที่  งบประมาณประจ้าปี น้้าหนัก 

รายจ่ายลงทุน ภาพรวม รวม 

กรณีท่ี ๑ ๒.๕ ๒.๕ ๕ 

กรณีท่ี ๒ - ๕ ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ: การประเมินประสิทธิภาพ 

มิติภายใน 



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

       ๑๗  
 

 

ตัวช้ีวัด ๓.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

น้้าหนัก: ร้อยละ ๒.๕ 

ค้าอธิบาย: 

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของ
ส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอด
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 

 รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพ่ือจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตน
และทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดย
ผู้รับไม่ต้องจา่ยคืนให้รัฐบาลและผู้รับน าไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัส
งบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานต าแหน่งที่ ๕ แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ 

ตารางและสูตรการค้านวณ : 

 
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการเบิกจ่าย  x ๑๐๐ 

                                    วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๓ ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒ 

 
เงื่อนไข :  

๑. ก าหนดระดับคะแนน ๕ เท่ากับ ร้อยละ ๘๒ ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 

๒. การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณ  
รายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ กรณีส่วนราชการได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงินตาม 
พรบ. จะใช้วงเงินงบประมาณท่ีส านักงบประมาณจัดสรรเป็นฐานในการค านวณ 



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

       ๑๘  
 

๓. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนผ่านทางเว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
ร้อยละความส า เร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ 51.89 11.27 35.44 

 
แนวทางการประเมินผล : 
   

ที่ปรึกษาประเมินผล ส่วนราชการ 
  ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจาก

กรมบัญชีกลาง กระทรางการคลัง ซี่งจะใช้
ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุนของส่ วนราชการ ทั้ งที่ เบิกจ่ายใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากระบบการ
บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น ก า ร ค ลั ง ภ า ค รั ฐ แ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

  การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล 
 เอกสารการรายงานการใช้เงินงบประมาณของ

ส่วนราชการที่ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น  
๑)แบบจัดท าแผน/รายงานผลการใช้ จ่ าย

งบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จ าแนก
ตามงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ (แบบ สงป.๓๐๒) 

๒) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 

๓) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ได้รับการอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจ 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 
 ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผล
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จาก
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 
ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : เลขานุการกรม   เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๕๗๙ ๕๒๓๐ ต่อ ๑๒๑๑ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล    :  นางสาวนงลักษณ์  ภูวิภิรมย์   เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๕๗๙ ๕๒๓๐ ต่อ ๑๓๑๕ 

 



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

       ๑๙  
 

 

ตัวช้ีวัด ๓.๒ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

น้้าหนัก: ร้อยละ ๒.๕ 

ค้าอธิบาย: 

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๑๒ เดือน จะใช้
อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
เพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็คทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง
เดือนกันยายน ๒๕๕๗ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุนหรือ
รายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 

ตารางและสูตรการค้านวณ : 

 

 
         เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย 

         ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗  x ๑๐๐  
                                       วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒ ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๘๗ ๘๙ ๙๑ ๙๓ ๙๕ 

 
เงื่อนไข :  

๑. ก าหนดระดับคะแนน ๕ เท่ากับ ร้อยละ ๙๕ ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 

๒. การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ กรณีส่วนราชการได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงินตาม พรบ. จะใช้
วงเงินงบประมาณท่ีส านักงบประมาณจัดสรรเป็นฐานในการค านวณ 

๓. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนผ่านทางเว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 

 



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

       ๒๐  
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
ร้อยละความส า เร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ร้อยละ N/A 80.55 83.28 

 
แนวทางการประเมินผล : 
   

ที่ปรึกษาประเมินผล ส่วนราชการ 
  ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจาก

กรมบัญชีกลาง กระทรางการคลัง ซี่งจะใช้
ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่ เบิกจ่ายใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากระบบการ
บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น ก า ร ค ลั ง ภ า ค รั ฐ แ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

  การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล 
 เอกสารการรายงานการใช้เงินงบประมาณของ

ส่วนราชการที่ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น  
๑)แบบจัดท าแผน/รายงานผลการใช้ จ่ าย

งบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จ าแนก
ตามงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาร พ.ศ. 
๒๕๕๗ (แบบ สงป.๓๐๒) 

๒) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 

๓) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ได้รับการอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจ 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 
 ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผล
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตั้งแต่
ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) 
 
ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : เลขานุการกรม   เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๕๗๙ ๕๒๓๐ ต่อ ๑๓๐๐ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล    :  นางสาวนงลักษณ์  ภูวิภิรมย์   เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๕๗๙ ๕๒๓๐ ต่อ ๑๓๑๕ 
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       ๒๑  
 

ตัวช้ีวัดที่  ๔  การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

หน่วยวัด:  ลดปริมาณการใช้ลงร้อยละ ๑๐ ของปริมาณการใช้มาตรฐาน 

น้้าหนัก : ร้อยละ 5   
   
ค้าอธิบาย :    

ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การที่ส่วน
ราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้
ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ ๑๐  

 
เหตุผล :  

พลังงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ท าให้ต้องพ่ึงพา
พลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า ๕ แสนล้านบาท แนวทางส าคัญที่จะช่วยลดอัตรา
การเพ่ิมความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประหยัดในทุกภาคส่วน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติให้หน่วยงานราชการ
ด าเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย ๑๐% เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ใน
การช่วยลดรายจ่ายของประเทศโดยลดการน าเข้าน้ ามันจากต่างประเทศ 

 
ตารางและสูตรการค้านวณ :  

  พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักของพลังงาน ๒ ชนิด คือ 

๑.  ด้านไฟฟ้า   
๒.  ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง   

  สูตรการค้านวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน : 

๑.  ด้านไฟฟ้า 
 

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า 
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (๙๐% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน) – ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 

  
 ก้าหนดให้  

- ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 
 (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
 
 
 
 
 

Standard Electricity Utilization; SEU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช้
ไฟฟ้าที่ควรจะเป็นของส่วนราชการนั้น ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ รวม ๑๒ เดือน ที่จัดท าขึ้นจากการน าปัจจัยต่างๆ 
ที่มีผลต่อการใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการนั้น เช่น พ้ืนที่ใช้สอย จ านวน
บุคลากร เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ของแต่ละเดือน แล้วน าไป
รายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ ๑๒ เดือน 
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       ๒๒  
 

- ๙๐% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้า
มาตรฐาน  (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

ตัวเลขประมาณการใช้ไฟฟ้าที่ควรจะเป็น (SEU) ของส่วนราชการ
นั้นและมีการใช้ไฟฟ้าลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ 

- ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
 (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

Actual Electricity Utilization; AEU จ านวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ไป
จริงในกิจการของส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๗ รวม ๑๒ เดือน โดยใช้ข้อมูลจากใบแจ้งหนี้การใช้
ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บแต่ละเดือน แล้วน าไปรายงานผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ให้ครบ ๑๒ เดือน 

๒.  ด้านน้้ามันเชื้อเพลิง 
 

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้น้ ามัน 
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (๙๐% ของปริมาณการใช้น้ ามันมาตรฐาน) – ปริมาณการใช้น้ ามันจริง 
ปริมาณการใช้น้ ามันจริง 

 ก้าหนดให้  
- ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง

มาตรฐาน  (ลิตร) 
Standard Fuel Utilization; SFU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงที่ควรจะเป็นของส่วนราชการนั้น ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ รวม ๑๒ เดือน ที่จัดท าขึ้นจากการน าปัจจัยต่างๆ ที่มี
ผลต่อการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงของส่วนราชการนั้น เช่น พ้ืนที่รับผิดชอบ (ตาราง
กิโลเมตร) จ านวนบุคลากร เป็นต้น ของแต่ละเดือน แล้วน าไปรายงานผ่าน  
www.e-report.energy.go.th ให้ครบ ๑๒ เดือน 

- ๙๐% ของปริมาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงมาตรฐาน  (ลิตร) 

ตัวเลขประมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่ควรจะเป็น (SFU) ของส่วน
ราชการนั้นและมีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ 

- ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
จริง 

 (ลิตร) 

Actual Fuel Utilization; AFU จ านวนน้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้ไป
จริงในยานพาหนะของส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ รวม ๑๒ เดือน ได้แก่ เบนซิน ดีเซล แก๊ส   โซฮอล 
ไบโอดีเซล และก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยรวบรวมจ านวนหน่วยของ
เชื้อเพลิงที่ใช้ไปกับยานพาหนะของส่วนราชการทุกคันในแต่ละเดือน แล้ว
น าไปรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ ๑๒ เดือน 

กรณีท่ีส่วนราชการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงทางเลือก ได้แก่ แก๊สโซฮอล (ใน ๑ 
ลิตร มีน้ ามันเบนซินอยู่ ๙๐%) น้ ามันไบโอดีเซล (ใน ๑ ลิตร มีน้ ามัน
ดีเซลอยู่ ๙๕%) และก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่ใช้แทนเบนซินหรือดีเซล 
๑๐๐% นั้น การค านวณปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ระบบจะ
ประมวลผลเฉพาะจ านวนปริมาณน้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล เท่านั้น 
ตามสูตรการค านวณดังต่อไปนี้: 

 

http://www.e-report.energy.go.th/
http://www.e-report.energy.go.th/
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       ๒๓  
 

AFU =  ปริมาณน้ ามันเบนซิน+ปริมาณน้ ามันดีเซล+ (๐.๙๐ x ปริมาณ
น้ ามันแก๊สโซฮอล) +(๐.๙๕ x ปริมาณน้ ามันไบโอดีเซล) + 
(๐.๐๐ x ปริมาณ NGV) 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 

คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงาน
ทั้งหมดที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง  และส่วนราชการที่ตั้งขึ้นเป็น
หน่วยงานภายในกรมนั้นที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน เป็น
ระดับข้ันของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

๑.  ด้านไฟฟ้า มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้  

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑ มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้าน
ไฟฟ้าของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รอบ   ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๖ – มีนาคม ๒๕๕๗) 
และรอบ ๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๗) ตามรูปแบบที่ สนพ.
ก าหนด   

๐.๕๐๐๐ 

๒ ๒.๑ มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน    
และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ สนพ. ก าหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่ตุลาคม 
๒๕๕๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗  

๐.๒๕๐๐ 

 ๒.๒ มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง (kWh;กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
      ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครบถ้วน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง

เดือนกันยายน ๒๕๕๗ 

๐.๒๕๐๐ 

๓ มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามสูตรการ
ค ารวณที่ สนพ.ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -๐.๒๐๐ ถึง -๐.๓๓๓  

๐.๐๐๐๑  
- 

๐.๕๐๐๐ 
๔ มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามสูตรการ

ค ารวณที่ สนพ.ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -๐.๐๙๑ ถึง -๐.๑๙๙ 

๐.๐๐๐๑  
- 

๐.๕๐๐๐ 
๕ มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามสูตรการ

ค ารวณที่ สนพ.ก าหนด โดยอยู่ในช่วง ๐ ถึง -๐.๐๙๐ 
ในกรณีที่ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า ๐  
ส่วนราชการจะได้รับคะแนนระดับ ๓, ๔, และ ๕ รวมกัน เท่ากับ ๑.๕๐๐ คะแนน 

๐.๐๐๐๑  
- 

๐.๕๐๐๐ 
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       ๒๔  
 

หมายเหตุ :  
๑. ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ ๐.๕๐๐๐) ในระดับคะแนนที่ ๒ จึงจะได้รับการประเมินผล

ระดับคะแนนที่ ๓, ๔, และ ๕ 
๒. การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ ๓, ๔, และ ๕ เมื่อทราบ EUI แล้ว จะน าไปเทียบบัญญัติไตรยางค์เพ่ือ

ประเมินคะแนน 
๓. กรณีท่ี EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามสูตรการค านวณท่ี สนพ. ก าหนด มีค่า

น้อยกว่า -๐.๓๓๓ ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ ๓,๔, และ ๕ รวมกันเท่ากับ ๐.๐๐๐ คะแนน 
๔. การประมวลคะแนนกรณีส่วนราชการมีหน่วยงานในสังกัดมาร่วมในการประมวลผล 

ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามข้ันตอน เพ่ือหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน 
ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 
(= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด/จ านวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด) 
 

๒.  ด้านน้้ามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้  
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้าน
น้ ามันเชื้อเพลิงของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รอบ   ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๖ – 
มีนาคม ๒๕๕๗) และรอบ ๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๗) ตาม
รูปแบบที่ สนพ. ก าหนด 

๐.๕๐๐๐ 

๒. ๒.๑ มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
มาตรฐานและค่าดัชนีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. ก าหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน ๑๒ เดือน 
นับตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ 

๒.๒ มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามนัเชื้อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร) ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ ครบถ้วน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนกันยายน 
๒๕๕๗ 

๐.๒๕๐๐ 
 
 
 

๐.๒๕๐๐ 

๓ มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตาม
สูตรการค ารวณท่ี สนพ.ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -๐.๒๐๐ ถึง -๐.๓๓๓  

๐.๐๐๐๑ 
- 

๐.๕๐๐๐ 
๔ มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตาม

สูตรการค ารวณท่ี สนพ.ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -๐.๐๙๑ ถึง -๐.๑๙๙ 
๐.๐๐๐๑ 

- 
๐.๕๐๐๐ 

๕ มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตาม
สูตรการค ารวณท่ี สนพ.ก าหนด โดยอยู่ในช่วง ๐ ถึง -๐.๐๙๐ 
ในกรณีที่ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า ๐  
ส่วนราชการจะได้รับคะแนนระดับ ๓, ๔, และ ๕ รวมกัน เท่ากับ ๑.๕๐๐ คะแนน 

๐.๐๐๐๑ 
- 

๐.๕๐๐๐ 

 



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

       ๒๕  
 

หมายเหตุ :  
๑. ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ ๐.๕๐๐๐) ในระดับคะแนนที่ ๒ จึงจะได้รับการประเมินผล 

ระดับคะแนนที่ ๓, ๔, และ ๕  
๒. การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ ๓, ๔, และ ๕ เมื่อทราบ EUI แล้ว จะน าไปเทียบบัญญัติไตรยางค์เพ่ือ

ประเมินคะแนน 
๓. กรณีท่ี EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามสูตรการค านวณท่ี สนพ. 

ก าหนด มีค่าน้อยกว่า -๐.๓๓๓ ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ ๓, ๔, และ ๕ รวมกันเท่ากับ 
๐.๐๐๐ คะแนน 

๔. การประมวลคะแนนกรณีส่วนราชการมีหน่วยงานในสังกัดมาร่วมในการประมวลผล 
ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามข้ันตอน เพ่ือหาคะแนนของแต่ละ 

หน่วยงาน 
ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 

(= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด/จ านวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด) 
 

แผนภาพแสดงการให้คะแนนในระดับที่ ๓, ๔ และ ๕ 
 

 
 
 
 
 
 

AEU > 90% SEU 

AEU = 90% SEU 

AEU < 90% SEU 



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

       ๒๖  
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 
๑. ส านักงาน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลที่ส่วนราชการได้รายงานผลผ่าน www.e-report.energy.go.th 

ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เท่านั้น ในการประเมินระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

 

หน้าแรกของ www.e-report.energy.go.th 

  
  หมายเหตุ: การขอ username และ password ในการเข้าระบบ 
   (๑) จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือ  
   (๒) จาก สนพ. โทร ๐ ๒๖๑๒ ๑๕๕๕ ต่อ ๓๕๘ หรือ ๓๖๔ 

 ๒.  ส่วนราชการต้องส่งผลการด าเนินงานด้านไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลง ในระดับคะแนนที่ ๑ ถึง 
๕ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
เวลา ๒๔.๐๐ น. 

 ๓.  สนพ. จัดท าสรุปการด าเนินงานของแต่ละส่วนราชการส่งถึงส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยใช้ข้อมูลที่แต่ละส่วนราชการส่งผลการด าเนินงานด้านไฟฟ้าและ
น้ า มั น เ ชื้ อ เ พลิ ง  ใ น ร ะดั บ คะแนนที่  ๑  ถึ ง  ๕  ผ่ า นช่ อ งท า ง เ ว็ บ ไ ซต์  www.e-
report.energy.go.th ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๒๔.๐๐ น. 

 ๔.  การรายงานผลการด าเนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงาน: 
 

หน่วยงานในส่วนราชการ  

หมายถึง  ส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดส่วนราชการระดับกรมที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎกระทรวง และรวมถึงส่วนราชการที่ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน แต่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง 

ส าหรับส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดส่วนราชการระดับกรมนั้น ซึ่งจัดตั้งขึ้น
ตามกฎกระทรวง แต่ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาค การรายงานผลการด าเนินงานและการประเมินผล
ของส่วนราชการนั้นๆ ให้พิจารณาจากสถานที่ตั้งของส่วนราชการว่า ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด ให้
รายงานผลการด าเนินงานไปรวมกับจังหวัดที่ตั้งอยู่นั้น  

ส่วนราชการ ที่มีจ านวนหน่วยงานในสังกัดและหรือในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบมาร่วมในการประเมินผล
การประหยัดพลังงาน มากกว่า ๓๐ หน่วยงาน จะได้รับคะแนนส่วนเพ่ิมอีก ๐.๐๕ เท่าของคะแนน
ที่ได้รับ โดยส่วนราชการนั้น จะต้องมีหน่วยงานที่รายงานข้อมูลผ่าน  



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

       ๒๗  
 

www.e-report.energy.go.th ครบทุกขั้นตอนเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวน
หน่วยงานทั้งหมด  

- ตัวอย่าง: ส่วนราชการ A มีหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด ๖๕ หน่วยงาน รายงานข้อมูลครบทุก
ขั้นตอน ๕๕ หน่วยงาน (เท่ากับ ๘๔%) ได้รับคะแนนตั้งต้นเฉลี่ย ๔.๒๖๓๔ คะแนน และได้
คะแนนส่วนเพิ่มอีก      ๐.๐๕ * ๔.๒๖๓๔ เท่ากับ ๐.๒๑๓๒ คะแนน จึงสรุปคะแนนของส่วน
ราชการ A เท่ากับ ๔.๔๗๖๖ คะแนน    (= ๔.๒๖๓๔ + ๐.๒๑๓๒) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

       ๒๘  
 

แนวทางการประเมินผล: 

๑. ด้านไฟฟ้า 

ระดับ
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ ๑: 

มีการติดตามและ
รายงานผลการ
ด าเนินการตาม
มาตรการประหยัด
พลังงานด้านไฟฟ้าของ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม 
๒๕๕๖ – มีนาคม 
๒๕๕๗) และรอบ ๑๒ 
เดือน (เมษายน 
๒๕๕๗ – กันยายน 
๒๕๕๗) ตามรูปแบบที่ 
สนพ. ก าหนด 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :-  

๑) ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานลดการใช้พลังงานของส่วนราชการ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามใน
ค าสั่งในช่วงเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๕๗ 

๒) แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ และภาพถ่ายแสดงการติดประกาศหรือ
ส าเนาหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในส่วนราชการรับทราบ
และปฏิบัติ 

๓) เอกสารการประชุมของคณะท างานลดการใช้พลังงานของส่วน
ราชการเก่ียวกับการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ลดใช้พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือน 
(ตุลาคม ๒๕๕๖ – มีนาคม ๒๕๕๗) และรอบ ๑๒ เดือน 
(เมษายน ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๗) และหลักฐานแสดงการรับ
ทาบของหัวหน้าส่วนราชการ 

 ข้อมูลที่ส่วนราชการรายงานการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รอบ ๖ 
เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ตามข้อ ๓) ให้ส านักงาน ก.พ.ร. 
ทราบ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยบันทึกผ่าน  
www.e-report.energy.go.th  ตามท่ี สนพ.ออกแบบไว้ ซึ่ง
หลักฐานอ้างอิงจะเป็นเลขท่ีหรือล าดับครั้งของเอกสารรายงาน
การประชุมของคณะท างานลดการใช้พลังงาน รอบ ๖  เดือน 
และรอบ ๑๒ เดือน ตามล าดับ 

  

 



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

       ๒๙  
 

ระดับ
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ ๑ = ๐.๕๐๐๐ คะแนน  
การติดตามและรายงานผลการด้าเนินการ

ตามมาตรการประหยัดไฟฟ้า 
รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน 

ก.  ไม่รายงานผลการติดตามการด าเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
คณะท างานลดการใช้พลังงาน  
 

๐.๐๐๐๐ 
คะแนน 

 

๐.๐๐๐๐ 
คะแนน 

 

ข.  รายงานผลการติดตามการด าเนินการ
ตาม มาตรการประหยัดพลังงานของ
คณะท างานลดการใช้พลังงาน  
 

๐.๒๕๐๐ 
คะแนน 

 

๐.๒๕๐๐ 

คะแนน 

  
๒. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ ๒: 

๒.๑ มีการรายงาน
ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับ
ประเมินปริมาณการ 
ใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน และ
ค่าดัชนีการใชไฟฟ้า
ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่ สนพ. ก าหนด
ได้แล้วเสร็จและ
ครบถ้วน ๑๒ เดือน 
นับตั้งแต่เตุลาคม 
๒๕๕๖ ถึงเดือน
กันยายน ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 

  เอกสารหลักฐานเป็น :-  

๑) หลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อ การ
ใช้พลังงานของส่วนราชการ เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละ
เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 
รวม 12 เดือน 
ทั้งนี้ “ตัวแปร” ที่ สนพ. ก าหนด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
ก.  ตัวแปรจากลักษณะการท างาน เช่น  จ านวนบุคลากร 

ภายใน (มาท างาน ลา ไปราชการ) จ านวนบุคลากรภายนอก 
(ท่ีเข้ามาใช้บริการ) จ านวนนักเรียน จ านวนเตียงคนไข้ 
จ านวนชั่วโมงการท างาน ขนาดพ้ืนที่ของ อาคาร เป็นต้น 

ข. ตัวแปรจากสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ พ้ืนที่ของอ าเภอ
ที่ตั้ง พ้ืนที่ของจังหวัดที่ตั้ง เป็นต้น 

๒) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วนราชการ 
ตามข้อ ๑) ที่ส่วนราชการรายงานให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ 
ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยบันทึกผ่าน www.e-
report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว้ 

 
 



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

       ๓๐  
 

ระดับ
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* เมื่อส่วนราชการบันทึกข้อมูลต่างๆ ผ่าน www.e-
report.energy.go.th ระบบจะตรวจสอบความครบถ้วน ของตัว
แปรต่างๆ เมื่อครบถ้วนแล้ว ระบบจะค านวณปริมาณการใช้ไฟฟ้า
มาตรฐานของแต่ละส่วนราชการ ตาม แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
ที่ สนพ. ติดตั้งโปรแกรมไว้ 

* การจัดท าข้อมูลตัวแปรต่างๆ ตามข้อ ๑) และการรายงาน ตามข้อ 
๒) พร้อมทั้งรายละเอียดแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ นั้น สนพ. ได้
จ าแนกตามลักษณะการปฏิบัติงานของส่วนราชการ โดยแบ่งกลุ่ม
หน่วยงานออกเป็น 9 ลักษณะ ดังนี้ 

๑. กลุ่มท่ัวไป 
๒. กลุ่มโรงพยาบาลและสถานีอนามัย 
๓. กลุ่มโรงเรียน 
๔. กลุ่มศาลและส านักงานอัยการ 
๕. กลุ่มเรือนจ าและสถานคุมประพฤติ 
๖. กลุ่มสถานีต ารวจ 
๗. กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา 
๘. กลุ่มสถานสงเคราะห์ 
๙. กลุ่มสถานีวิทยุและสถานีเครื่องส่งสัญญาณ 
 

ให้ส่วนราชการปฏิบัติและศึกษาตาม “คู่มือการจัดท าข้อมูล และ
รายงานผลตามตัวชี้วัด xx” ที่ สนพ. จัดท าขึ้น ตามเอกสารแนบท้าย
เป็นภาคผนวก xx หรือ download ได้ที่  
www.e-report.energy.go.th/eui 2557/handbook/    
 
เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ ๒.๑ = ๐.๒๕๐๐ คะแนน 

 
ความครบถ้วนของขอ้มูลตัวแปรต่างๆ  

ที่มีผลต่อปริมาณการใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการ  
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

ใน www.e-report.energy.go.th 
ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

ด้านไฟฟ้า 
 

ก. ไม่ครบ  ๑๒ เดือน ๐.๐๐๐๐ คะแนน 
ข. ครบทั้ง  ๑๒ เดือน ๐.๒๕๐๐ คะแนน  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.e-report.energy.go.th/eui%202557/handbook/


 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

       ๓๑  
 

ระดับ
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๒ มีการรายงาน
ข้อมูลปริมาณการใช้
ไฟฟ้าที่ใช้จริง 
(kWh;กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ ครบถ้วน ๑๒ 
เดือน นับตั้งแต่เดือน
ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง
เดือนกันยายน ๒๕๕๗ 
 
 
 

 
 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 

  เอกสารหลักฐานเป็น :-  

๑.) ใบแจ้งหนี้การใช้ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บแต่ละเดือน  หรือ
หลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh; 
กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ที่ใช้จริงในกิจการของส่วนราชการ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน ตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๐ กันยายน๒๕๕๗ รวม ๑๒ เดือน 

๒) ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ที่ใช้จริง ใน
กิจการของส่วนราชการ ตามข้อ ๑) ที่ส่วนราชการ รายงานให้ 
ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
โดยบันทึกผ่าน www.ereport.energy.go.th ตามท่ี สนพ. 
ออกแบบไว้ 

 
 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ ๒.๒ = ๐.๒๕๐๐ คะแนน 
ความครบถ้วนของขอ้มูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

 ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
ใน www.e-report.energy.go.th 

ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

ด้านไฟฟ้า 
 

ก. ไม่ครบ  ๑๒ เดือน ๐.๐๐๐๐ คะแนน 
ข. ครบทั้ง  ๑๒ เดือน ๐.๒๕๐๐ คะแนน  

 



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

       ๓๒  
 

ระดับ
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

 

 ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ ๐.๕๐๐๐) ใน ระดับ
คะแนนที่ ๒ จึงจะได้รับการประเมินผลระดับคะแนน ที่ ๓, ๔ 
และ ๕  

๓. 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ ๓ - ๕ :  

มีผลการค านวณ EUI 
ด้านการใช้ไฟฟ้า
งบประมาณ ๒๕๕๗ 
ตามสูตรการค านวณ
ก าหนดโดยอยูใ่นช่วง  
-๐.๒๐๐ ถึง -๐.๓๓๓ 

ประเมินผลจากแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ 

  เอกสารหลักฐานเป็น :-  

๑) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วน 
ราชการ ตามข้ันตอนที่ ๒ (๒.๑ และ ๒.๒) ที่ส่วนราชการ 
รายงานให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดยบันทึกผ่าน www.e-
report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว้ โดยใช้ข้อมูล
เพียง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  

๒) สูตรการค านวณดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (Energy 
Utilization Index, EUI) เท่ากับ 

EUI =  (90% ของ SEU*) – AEU*  
                                AEU  

* SEU  Standard Electricity Utilization     
         ปริมาณการใช้ไฟฟา้มาตรฐาน (kWh; กิโลวัตต-์ชั่วโมง)  
* AEU  Actual Electricity Utilization   
          ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง  (kWh; กิโลวัตต-์ชั่วโมง)  
 

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

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ ๓-๔-๕ = ๑.๕๐๐๐ คะแนน  
 การให้คะแนนแบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน ด้านไฟฟ้า 

ขั้นที่ ๓  EUI อยู่ในช่วง -๐.๒๐๐๐ ถึง –๐.๓๓๓๓  
 

๐.๐๐๐๑ - ๐.๕๐๐๐
คะแนน 

ขั้นที่ ๔  EUI อยู่ในช่วง -๐.๐๙๑ ถึง –๐.๑๙๙๙  ๐.๐๐๐๑ - ๐.๕๐๐๐
คะแนน 

ขั้นที่ ๕  EUI อยู่ในช่วง ๐.๐๐๐๐ ถึง -๐.๐๙๐  
 

๐.๐๐๐๑ - ๐.๕๐๐๐
คะแนน 

รวม ๓ ช่วง มีคะแนนเต็มทั้งสิ้น ๑.๕๐๐๐ คะแนน 
หมายเหตุ:   

- การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ ๓, ๔ และ ๕ หาก EUI ด้านการใช้ไฟฟา้ อยูร่ะหว่าง
ค่าขอบเขต ให้ใช้วธิีเทียบบญัญัติไตรยางศ์  

- กรณีที่ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า ๐ ส่วนราชการ จะได้คะแนน
ระดับที่ ๓, ๔ และ ๕ รวมกัน เท่ากบั ๑.๕๐๐๐ คะแนน 
 

 

๔. 

 

 

มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปี 
งบประมาณ ๒๕๕๗ ตาม
สูตรการค านวณที่ สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่ในช่วง   
-๐.๐๙๑ ถึง -๐.๑๙๙ 
 

๕. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีผลการค านวณ EUI   

ด้านการใช้ไฟฟ้าปี 
งบประมาณ๒๕๕๗ 
ตามสูตรการค านวณท่ี 
สนพ. ก าหนด โดยอยู่
ในช่วง ๐.๐๐๐ ถึง -
๐.๐๙๐ 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

       ๓๓  
 

ระดับ
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

 

 วิธีการให้คะแนนของส่วนราชการที่มีหลายหน่วยงาน 

คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ คิด
จากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั้งหมดที่เป็นราชการบริหาร
ส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง และส่วน
ราชการที่ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในกรมนั้นที่ไม่ปรากฎใน
กฎกระทรวง ดังนี้ 

(1) ประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของแต่ละหน่วยงานของส่วนราชการตาม
เกณฑ์การให้คะแนนที่พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอน
การด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับขั้นของความส าเร็จ 
(Milestone) ๕ ระดับ ตามขั้นตอนที่ ๑ ถึง ๕  

(2) น าคะแนนที่แต่ละหน่วยงานของส่วนราชการได้รับการ
ประเมิน มารวมกันเพ่ือหาผลรวมทั้งหมด แล้วหาค่าคะแนน
เฉลี่ยตามสูตรการค านวณดังต่อไปนี้ 

*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

=ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานของส่วนราชการทั้งหมด 
จ านวนหนว่นงานของส่วนราชการทั้งหมด 

 
หมายเหตุ: 

  การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) ขอให้ส่วนราชการสรุปผล
การด าเนินงาน พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาด้วย ส่วนเอกสาร/
หลักฐานที่เกี่ยวข้องอ่ืนไม่ได้จัดส่งให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ ณ ส่วน
ราชการเพ่ือพร้อมให้ผู้ประเมินตรวตสอบหรือขอข้อมูลเพ่ิมเติม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

       ๓๔  
 

แนวทางการประเมินผล: 

๒. ด้านน้้ามันเชื้อเพลิง 

ระดับ
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ ๑: 

มีการติดตามและ
รายงานผลการ
ด าเนินการตาม
มาตรการประหยัด
พลังงานด้านน้ ามัน
เชื้อเพลิงของ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม 
๒๕๕๖ – มีนาคม 
๒๕๕๗) และรอบ ๑๒ 
เดือน (เมษายน 
๒๕๕๗ – กันยายน 
๒๕๕๗) ตามรูปแบบที่ 
สนพ. ก าหนด 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :-  

๑) ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานลดการใช้พลังงาน, แผนปฏิบัติการลดใช้
พลังงาน, ภาพถ่ายแสดงการติดประกาศหรือส าเนาหนังสือแจ้งเวียน
ให้หน่วยงานภายในส่วนราชการรับทราบและปฏิบัติ, พร้อมทั้ง
เอกสารการประชุมของคณะท างานลดการใช้พลังงาน เป็นเอกสาร
ชุดเดียวกับการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า 

 ข้อมูลที่ส่วนราชการรายงานการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รอบ ๖ 
เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ให้ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดยเป็น
ข้อมูลเดียวกันกับท่ีส่วนราชการบันทึกการติดตามและรายงานผล
การด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังานด้านไฟฟ้า 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ ๑ = ๐.๕๐๐๐ คะแนน  
การติดตามและรายงานผลการด้าเนินการ

ตามมาตรการประหยัดน้้ามัน 
รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน 

ก.  ไม่รายงานผลการติดตามการด าเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
คณะท างานลดการใช้พลังงาน  
 

๐.๐๐๐๐ 
คะแนน 

 

๐.๐๐๐๐ 
คะแนน 

 

ข.  รายงานผลการติดตามการด าเนินการตาม 
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะท างาน
ลดการใช้พลังงาน  
 

๐.๒๕๐๐ 
คะแนน 

 

๐.๒๕๐๐ 

คะแนน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

       ๓๕  
 

ระดับ
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

๒. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ ๒: 

๒.๑ มีการรายงาน
ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับ
ประเมินปริมาณการ 
ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
มาตรฐาน และค่าดัชนี
การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่ สนพ. ก าหนด
ได้แล้วเสร็จและ
ครบถ้วน ๑๒ เดือน 
นับตั้งแต่เตุลาคม 
๒๕๕๖ ถึงเดือน
กันยายน ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 

  เอกสารหลักฐานเป็น :-  

๑) หลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้
พลังงานของส่วนราชการ เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 รวม 12 
เดือน 
ทั้งนี้ “ตัวแปร” ที่ สนพ. ก าหนด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
ก.  ตัวแปรจากลักษณะการท างาน เช่น  จ านวนบุคลากร 

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

จังหวัดที่ตั้ง พ้ืนที่ของอ าเภอที่ตั้ง พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง เป็นต้น 

๒) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วนราชการ ตาม
ข้อ ๑) ที่ส่วนราชการรายงานให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายใน
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยบันทึกผ่าน www.e-
report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว้ เป็นข้อมูลเดียวกับ
การติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานด้านไฟฟ้า 

* เมื่อส่วนราชการบันทึกข้อมูลต่างๆ ผ่าน www.e-
report.energy.go.th ระบบจะตรวจสอบความครบถ้วน ของตัวแปร
ต่างๆ เมื่อครบถ้วนแล้ว ระบบจะค านวณปริมาณการใช้น้ ามัน
มาตรฐานของแต่ละส่วนราชการ ตามแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่ 
สนพ. ติดตั้งโปรแกรมไว้ 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ ๒.๑ = ๐.๒๕๐๐ คะแนน 
 

ความครบถ้วนของขอ้มูลตัวแปรต่างๆ  
ที่มีผลต่อปริมาณการใช้น้ ามันของส่วนราชการ  

ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
ใน www.e-report.energy.go.th 

ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

ด้านน้ ามัน 
 

ก. ไม่ครบ  ๑๒ เดือน ๐.๐๐๐๐ คะแนน 
ข. ครบทั้ง  ๑๒ เดือน ๐.๒๕๐๐ คะแนน  

 

 

 

 

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


 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

       ๓๖  
 

ระดับ
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๒ มีการรายงาน
ข้อมูลปริมาณการใช้
น้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้จริง 
(ลิตร) ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ 
ครบถ้วน ๑๒ เดอืน 
นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 
๒๕๕๖ ถึงเดือน
กันยายน ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 

  เอกสารหลักฐานเป็น:- 

๑) ใบเสร็จค่าน้ ามันเชื้อเพลิงที่ส่วนราชการได้ซื้อ และใบสั่งจ่ายน้ ามัน
เชื้อเพลิงให้กับยานพาหนะของส่วนราชการทุกคันในแต่ละเดือน 
หรือหลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
(ลิตร) ที่ใช้จริงในยานพาหนะของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๗๗ เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ รวม ๑๒ เดือน 

๒) ข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ช้จริงในยานพาหนะ
ของส่วนราชการ ตามข้อ ๑) ที่ส่วนราชการรายงานให้ส านักงาน 
ก.พ.ร. ทราบ ภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยบันทึกผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ.ออกแบบไว้ 

 

 
 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ ๒.๒ = ๐.๒๕๐๐ คะแนน 
ความครบถ้วนของขอ้มูลปริมาณการใชน้้ ามัน 

ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
ใน www.e-report.energy.go.th 

ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 
ด้านน้ ามัน 

 

ก. ไม่ครบ  ๑๒ เดือน ๐.๐๐๐๐ คะแนน 
ข. ครบทั้ง  ๑๒ เดือน ๐.๒๕๐๐ คะแนน  

 

 



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

       ๓๗  
 

ระดับ
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

*   ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ ๐.๕๐๐๐) ใน 
ระดับคะแนนที่ ๒ จึงจะได้รับการประเมินผลระดับคะแนน ที่ 
๓, ๔ และ ๕    

๓. ขั้นตอนที่ ๓ - ๕ :  

มีผลการค านวณ EUI 
ด้านการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ 
ตามสูตรการค านวณ
ก าหนดโดยอยู่ในช่วง  
-๐.๒๐๐ ถึง -๐.๓๓๓ 

ประเมินผลจากแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร ์

  เอกสารหลักฐานเป็น :-  

๑) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วนราชการ ตาม
ขั้นตอนที่ ๒ (๒.๑ และ ๒.๒) ที่ส่วนราชการ รายงานให้ ส านักงาน 
ก.พ.ร. ทราบ โดยบันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th ตามท่ี 
สนพ. ออกแบบไว้ โดยใช้ข้อมูลเพียง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗  

๒) สูตรการค านวณดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
(Energy Utilization Index, EUI) เท่ากับ 

EUI =  (90% ของ SEU*) – AFU*  
                                AEU  

* SFU  Standard Fuel Utilization     
          ปริมาณการใช้น้ ามันมาตรฐาน (ลิตร)  
* AFU  Actual Fuel Utilization   
          ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง  (ลิตร)   

รายละเอียดแบบจ าลองทางคณติศาสตร์ อธิบายไว้ใน “คู่มือการจัดท า
ข้อมูลและรายงานผลตามตัวช้ีวัด xx” ที่ สนพ. จัดท าข้ึน 

 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ ๓-๔-๕ = ๑.๕๐๐๐ คะแนน  
การให้คะแนนแบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน ด้านน้้ามัน 

ขั้นที่ ๓  EUI อยู่ในช่วง -๐.๒๐๐๐ ถึง –๐.๓๓๓๓  
 

๐.๐๐๐๑ - ๐.๕๐๐๐
คะแนน 

ขั้นที่ ๔  EUI อยู่ในช่วง -๐.๐๙๑ ถึง –๐.๑๙๙๙  ๐.๐๐๐๑ - ๐.๕๐๐๐
คะแนน 

ขั้นที่ ๕  EUI อยู่ในช่วง ๐.๐๐๐๐ ถึง -๐.๐๙๐  
 

๐.๐๐๐๑ - ๐.๕๐๐๐
คะแนน 

รวม ๓ ชว่ง มีคะแนนเต็มทั้งสิ้น ๑.๕๐๐๐ คะแนน 
 

หมายเหตุ:   

- การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ ๓, ๔ และ ๕ หาก EUI ด้านการใช้ม้ ามันเชื้อเพลิง อยู่
ระหว่างค่าขอบเขต ให้ใช้วธิีเทียบบัญญตัิไตรยางศ์  

- กรณีที่ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง มากกว่า ๐ สว่นราชการ จะได้
คะแนนระดับที่ ๓, ๔ และ ๕ รวมกัน เท่ากับ ๑.๕๐๐๐ คะแนน 
 

๔. มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิง ประจ าปี 
งบประมาณ ๒๕๕๗ 
ตามสูตรการค านวณท่ี 
สนพ. ก าหนด โดยอยู่
ในช่วง-๐.๐๙๑ ถึง -
๐.๑๙๙ 

๕. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงประจ าปี 
งบประมาณ ๒๕๕๗ 
ตามสูตรการค านวณท่ี 
สนพ. ก าหนด โดยอยู่
ในช่วง ๐.๐๐๐ ถึง -
๐.๐๙๐   



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

       ๓๘  
 

ระดับ
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 วิธีการให้คะแนนของส่วนราชการที่มีหลายหน่วยงาน 

คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ คิดจาก
คะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั้งหมดที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางใน
สังกัดกรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง และส่วนราชการที่ตั้งขึ้นเป็น
หน่วยงานภายในกรมนั้นที่ไม่ปรากฎในกฎกระทรวง ดังนี้ 

(1) ประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของแต่ละหน่วยงานของส่วนราชการตามเกณฑ์
การให้คะแนนที่พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับขั้นของความส าเร็จ 
(Milestone) ๕ ระดับ ตามขั้นตอนที่ ๑ ถึง ๕  

(2) น าคะแนนที่แต่ละหน่วยงานของส่วนราชการได้รับการประเมิน 
มารวมกันเพ่ือหาผลรวมทั้งหมด แล้วหาค่าคะแนนเฉลี่ยตามสูตร
การค านวณดังต่อไปนี้ 
         *คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

=ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานของส่วนราชการทั้งหมด 
จ านวนหนว่นงานของส่วนราชการทั้งหมด 

หมายเหตุ: 

  การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) ขอให้ส่วนราชการสรุปผล
การด าเนินงาน พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาด้วย ส่วนเอกสาร/
หลักฐานที่เกี่ยวข้องอ่ืนไม่ได้จัดส่งให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ ณ ส่วน
ราชการเพ่ือพร้อมให้ผู้ประเมินตรวตสอบหรือขอข้อมูลเพ่ิมเติม 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
ส่วนราชการ 

ระดับ ๑.๕๐ N/A ๒ 

 

 

 

 



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

       ๓๙  
 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
๑. ก าหนดให้ส านักงานเลขานุการกรมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล 
๒. ข้อมูลจัดเก็บเป็นรายเดือน/ไตรมาส 

 

ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : นายวิเชียร วงษ์สมาน   เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๕๗๙ ๕๒๓๐ ต่อ ๑๒๐๑ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล      :  นายฐิติเดช ตุลารักษ์   เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๕๗๙ ๕๒๓๐  ต่อ ๔๒๑๗ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล      :  นายวิรัตน์  เพ็ชรอินทร์  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๕๗๙ ๕๒๓๐  ต่อ ๑๑๑๓ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

       ๔๐  
 

ตัวช้ีวัดที่  ๕  การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 

น้้าหนัก : ร้อยละ  ๑๐ 

ค้าอธิบาย :  
 
 เป็นการบูรณาการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการเพ่ือเป็นการลดต้นทุน 

และลดความซ้ าซ้อน ในการใช้งบประมาณ ด้านเครือข่ายในภาครัฐ รวมทั้ งสร้างความร่วมมือระหว่างส่วน
ราชการต่าง ๆ ในการพัฒนาหรือน าระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานให้บริการผ่านเครือข่าย
สารสนเทศในการเชื่อมโยงรับ-ส่งข้อมูล ระหว่างหน่วยงาน 

 เป็นการวัดประสิทธิภาพของส่วนราชการในการพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐ ตามแผนแม่บท
เทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์เชื่อมโยงข้อมูลของ
หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกัน และน าไปสู่ “Single Government” 

 เป็นการรายงานสถานะระบบสนเทศของหน่วยงาน ในการด าเนินการและพัฒนาหน่วยงานไปสู่
การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยแนวทางการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ มีทั้งหมด ๕ 
ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

๑. บทบาทของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง   มีน้ าหนักร้อยละ ๑ 
    (Chief Information Officer:CIO) ของส่วนราชการ 
๒. โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) มีน้ าหนักร้อยละ ๔ 
๓. ระบบเว็บไซด์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-service)  มีน้ าหนักร้อยละ ๒ 
๔. ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสาร  มีน้ าหนักร้อยละ ๑ 
 ในภาครัฐ (MailGoThai) 
๕. รายงานสถานการณ์จัดท าข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม มีน้ าหนักร้อยละ ๒ 
 (Department Operatio Center:DOC) 

ตารางและสูตรค้านวณ: 

ประเด็นการวัด 
น้้าหนัก 

(W) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับความส้าเร็จตาม
เป้าหมายของตัวชี้วัด คะแนนที่

ได้ 

คะแนนถ่วง
น้้าหนัก 

(WXSM) 1 2 3 4 5 

ประเด็นที่ 1 W1 
1 2 3 4 5 SM1 (W1XSM1) 

ประเด็นที่ 2 W2 1 2 3 4 5 SM2 (W2XSM2) 

ประเด็นที่ 3 W3 1 2 3 4 5 SM3 (W3XSM3) 

ประเด็นที่ 4 W4 1 2 3 4 5 SM4 (W4XSM4) 

ประเด็นที่ 5 W5 1 2 3 4 5 SM5 (W5XSM5) 

∑W1-5=10        ∑(W1-5 XSM1-5) 

 

 



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

       ๔๑  
 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ 
 

                                     หรือ 
 
 
โดยท่ี: 
W หมายถึง น้ าหนักความส าคัญที่ในแต่ละประเด็นที่ก าหนดขึ้น โดยผลรวมของน้ าหนักของทุก 
   ประเด็นเท่ากับ 10 
SM หมายถึง  คะแนนที่ได้จากการเทียบกับระดับความส าเร็จตามเป้าหมายของแต่ละประเด็น 
1 - 5  หมายถึง ล าดับที่ของประเด็นที่ก าหนดขึ้น 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๓ ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  

∑(W1-5×SM1-5) 
∑W1-5 

 

2 
3 
4 
5 

 
เงื่อนไข:  การประเมินผลตัวชี้วัดนี้จะใช้แบบส ารวจ (แบบฟอร์มรายงานการประเมินประสิทธิภาพระบบ

สารสนเทศภาครัฐ)  ไปยังทุกส่วนราชการโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท า
หน้าที่เป็นผู้ประเมินรายงานสถานะปัจจุบันของส่วนราชการในการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนา
หน่วยงานของรัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเป็นผู้พิจารณาในการพิจารณาค าขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดด้วย 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน: - 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
แนวทางการประเมินผล: 

ประเด็นการตรวจประเมิน น้้าหนัก แนวทางการประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนน 
1. บทบาทของผู้บริหาร 
สารสนเทศระดับสูง 
(ChiefInformation Office : 
CIO) ของส่วนราชการ   

1 
 
 
 
 
 
 

1. มีการแต่งตั้ง CIO  
2. CIO มีการปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี ้  

2.1 ก าหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบาย และการ
บริหารจดัการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของหน่วยงาน 

2.2 วางแผน/จัดท าแผนการพัฒนางานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหนว่ยงาน 

∑(W1-5×SM1-5) 
∑W1-5 

(W1×SM1)+ (W2×SM2)+  (W3×SM3)+ (W4×SM4)+ (W5×SM5) 
W1+ W2+ W3+ W4+ W5 

 
 
 
 



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

       ๔๒  
 

ประเด็นการตรวจประเมิน น้้าหนัก แนวทางการประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3 เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณดา้นไอทีให้กับ
หัวหน้าส่วนราชการ  

2.4 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการพัฒนา
งานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของ
หน่วยงาน  

2.5 ประเมินผลและตรวจสอบคณุภาพของงานสารสนเทศ
และการสื่อสารให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านไอที  

2.6 รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนางานด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารต่อผู้บรหิาร
หน่วยงาน 

 เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีการแต่งตั้ง CIO และปฏิบัติหนา้ที่ได้น้อยกว่า 3 ข้อ   
2 มีการแต่งตั้ง CIO และปฏิบัติหนา้ที่ได ้3 ข้อ 
3 มีการแต่งตั้ง CIO และปฏิบัติหนา้ที่ได ้4 ข้อ 
4 มีการแต่งตั้ง CIO และปฏิบัติหนา้ที่ได ้5 ข้อ 
5 มีการแต่งตั้ง CIO และปฏิบัติหนา้ที่ได ้6 ข้อ   

หมายเหตุ:   ประเมนิจากแบบส ารวจขอ้มูลการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ สว่นที่ 2 แบบส ารวจข้อมูลบทบาทของผู้บริหาร
สารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer:CIO) 

2. โครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 
Infrastructure)  

4  

2.1 รายงานสถานการณ  ์ใช้ระบบ 
เครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ 
(Government Information 
Network : GIN)   
แบ่งเป็น 2 กรณ ี 

 กรณีหน่วยงานมีการใช้ 
ระบบเครือข่าย GIN   

 กรณีหน่วยงานไม่มีการ 
ใช้ระบบเครือข่าย GIN   

(2)  กรณีหน่วยงานมีการใช้ระบบเครือข่าย GIN   
1.  มีรายงานหรือเอกสารหลักฐานท่ีหน่วยงานขอติดตั้งและใช้
บริการระบบเครือข่าย GIN (1 คะแนน) 
2.  รูปแบบการใช้งานระบบเครือข่าย GIN ของหน่วยงาน โดย
ด าเนินการอยา่งใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้(2 คะแนน) 

1) ใช้ระบบเครือข่าย GIN เป็นวงจรสื่อสารข้อมูลหลักของหน่วยงาน   
2) ใช้ระบบเครือข่าย GIN เป็นวงจรสื่อสารข้อมูลเสริมของหน่วยงาน   
3) ใช้ระบบเครือข่าย GIN เป็นวงจรสื่อสารข้อมูลส ารองของหน่วยงาน   

3.  วัตถุประสงค์ของการใช้งานระบบเครือข่าย GIN ของ
หน่วยงาน โดยใช้งาน อย่างใดอย่างหนึ่งและ/หรือใน 3 ลักษณะ 
ดังนี ้ (2 คะแนน) 

1) มีรายงานหรือเอกสารหลักฐานการใช้งานระบบเครือข่าย GIN ใน
การรับ-ส่งข้อมูลภายในหนว่ยงานในสังกัด  

2) มีรายงานหรือเอกสารหลักฐานการใช้งานระบบเครือข่าย GIN ใน
การรับ-ส่งข้อมูลระหว่างหนว่ยงานภายนอก 

3) มีรายงานหรือเอกสารหลักฐานการใช้งานเครือข่าย GIN ในการรับ-
ส่งข้อมูลกับหน่วยงานที่ให้บริการระบบฐานข้อมูลพิเศษ เช่น ระบบ
ฐานข้อมูล GFMIS ระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ระบบ
National Single Window (NSW) ระบบเครือข่ายสารสนเทศ
สนับสนุนภารกิจของคณะรัฐมนตรี (CABNET) ระบบบริการของ
สรอ. (G-Cloud เป็นต้น) ฯลฯ  

  



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

       ๔๓  
 

ประเด็นการตรวจประเมิน น้้าหนัก แนวทางการประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนน 
 กรณีหน่วยงานไม่มีการใช้ระบบเครือข่าย GIN   
1. หน่วยงานมีการใช้งานเครือข่ายสือ่สารข้อมลูสารสนเทศท่ี

หน่วยงานจัดหาเอง (1 คะแนน) 
2. รูปแบบการใช้งานเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศท่ี

หน่วยงานจัดหาเองโดยด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้ 
(2 คะแนน) 
1)  ใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมลูสารสนเทศท่ีหน่วยงาน 

จัดหาเองเป็นวงจรสื่อสารหลัก  
2)  ใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมลูสารสนเทศท่ีหน่วยงาน

จัดหาเองเป็นวงจรสื่อสารส ารอง  
3. มีรายงานหรือเอกสารหลักฐานที่อธิบายวัตถุประสงค์การใช้

งานเครือข่ายสื่อสารข้อมลูสารสนเทศของหน่วยงานใน
ปัจจุบัน (2 คะแนน) 

หมายเหตุ:   ประเมนิจากแบบส ารวจขอ้มูลการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ สว่นที่ 3 แบบส ารวจข้อมูลระบบเครือข่ายสือ่สาร
ข้อมูลสารสนเทศภาครัฐ (NETWORK)  

2.2 การใช้งานเครื่องแม่ข่าย
บริการคลาวดภ์าครัฐ 
(Government cloud Service : 
G-Cloud)  แบ่งเป็น 2 กรณ ี  
 กรณีหน่วยงานมีการใช้งาน

ระบบเครื่องแมข่าย 
Government Cloud 
Service :  G-Cloud 

   กรณีหน่วยงานไม่มี การใช้
งานระบบ เครื่องแม่ข่าย 
Government Cloud 
Service :  G-Cloud 

(2)  กรณีหน่วยงานมีการใช้งานระบบเครื่องแม่ข่าย Government 
cloud Service : G-Cloud  โดยมีการใช้ระบบเครื่องแม่ข่าย 
G-Cloud เป็นเครื่องแม่ข่ายหลัก และ/หรือเครื่องแม่ข่าย
ส ารอง (5 คะแนน) 
 
 
 กรณีหน่วยงานไม่มีการใช้งานระบบเครื่องแม่ข่าย 

Government cloud Service : G-Cloud  โดยมีการส ารวจ
ความต้องการของหน่วยงาน เพื่อน าระบบเครื่องแม่ข่าย G-
Cloud มาใช้งาน (5 คะแนน) 
 
 
หมายเหตุ:  ประเมนิจากแบบส ารวจขอ้มูลการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ

สารสนเทศภาครัฐ สว่นที่ 4 แบบส ารวจข้อมูล ระบบบรกิาร
คลาวด์ภาครัฐ (GOVERNMENT CLOUD SERVICE)  

 
3. ระบบเว็บไซด์กลางบรกิาร 
อิเล็กทรอนิกสภ์าครฐั 
(Electronic Government 
Services) 
 

2  
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       ๔๔  
 

ประเด็นการตรวจประเมิน น้้าหนัก แนวทางการประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนน 
3.1 ข้อมูลระบบเว็บไซต์ของ 
หน่วยงานและการพัฒนา เว็บไซต์
ของหน่วยงาน   

(1) 
 

1.  ข้อมูลระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประกอบด้วย 3 ประเด็น 
ดังนี ้ 

1)  มีเว็บไซต์ของหน่วยงาน   
2)  มีการพัฒนาระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานตามมาตรฐาน

เว็บไซตภ์าครัฐ (Government Website Standard)   
3)  มีการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของหน่วยงานเข้ากับระบบเว็บไซต์

กลางบริการอเิล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Gov Portal : 
เว็บไซต ์www.egov.go.th )   

   
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 

1 มีการด าเนินการได ้1 ประเด็น 1 คะแนน 1 คะแนน 
2 -  
3 มีการด าเนินการได้ 2 ประเด็น 3 คะแนน 3 คะแนน 
4 -  
5 มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้ง 3 ประเด็น 5 

คะแนน 
5 คะแนน 

รวม 5 คะแนน 

3.2 การพิสูจนต์ัวบุคคลในการ 
เข้าใช้งานระบบบริการ e-Service 
ของหน่วยงา (e-Authentication)    

(1) 1. มีการพัฒนาวิธีการพสิูจน์ตัวบุคคลในการเข้าใช้งานระบบ
บริการ  e-Service ของหน่วยงานโดยใช้ Username และ 
Password ( 2 คะแนน) 

2. มีการพัฒนาวิธีการพสิูจน์ตัวบุคคลในการเข้าใช้งานระบบ
บริการ  e-Service ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน โดยด าเนินการในข้อใดข้อหนึ่ง ( 3 คะแนน) 
 การพิสูจน์ตัวบคุคล โดยใช้บัตรประจ าตัวประชาชน 

Smart Card  หรือหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 
หรือ 

 การพิสูจน์ตัวบคุคล โดยวิธ ีSingle Sign- on หรือ 
 การพิสูจน์ตัวบคุคล ด้วยเทคโนโลยีอ่ืนๆ เช่น Digital  

Certificate/PKI, One Time Password, Two 
Factor  Authenticatication, Biometic 
Authentication เป็นต้น  
 

หมายเหต:ุ   
1. ประเมินจากแบบส ารวจข้อมูลการพฒันาประสิทธิภาพระบบ

สารสนเทศภาครัฐ ส่วนที่ 5 แบบส ารวจข้อมูล ระบบเว๊บไซต์
บริการอิเล็กทรอนิกสภ์าครัฐ (E-GOVERNMENT SERVICE) 

2.ระบบเว๊บไซต์บริการอิเล็กทรอนิกสภ์าครัฐ (E-GOVERNMENT 
SERVICE) ครอบคลุมถึงการบริการภายในของหน่วยงาน 
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       ๔๕  
 

ประเด็นการตรวจประเมิน น้้าหนัก แนวทางการประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนน 
4. ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
กลางเพ่ือการสื่อสารในภาครฐั 
(MailGoThai)    
แบ่งเป็น 2 กรณี  

 กรณีหน่วยงานมีการใช้
งานระบบ MailGoThai   

 กรณีหน่วยงานไม่มีการ
ใช้งานระบบ 
MailGoThai 

1  กรณีหน่วยงานมีการใช้งานระบบ MailGoThai โดยมีการใช้
งานระบบ MailGoThai เป็นระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หลัก หรือเป็นระบบส ารอง หรือเป็นระบบเสรมิเพิ่มเติมจาก
ระบบท่ีหน่วยงานใช้งานอยู่เดิม (5 คะแนน) 
 

 กรณีหน่วยงานไม่มีการใช้งานระบบ MailGoThai โดยหน่ย
งานมีการใช้งานระบบ Mail ที่หน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการ
จัดหาเอง และมีการส ารวจความตอ้งการใช้งานระบบ 
MailGoThai ภายในหน่วยงาน (5 คะแนน) 
 
หมายเหต:ุ ประเมินจากแบบส ารวจขอ้มูลการพัฒนาประสิทธิภาพ

ระบบสารสนเทศภาครัฐ ส่วนที่ 6 แบบส ารวจข้อมูลระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL) 

 
5. รายงานสถานการณ์จัดท้า 
ข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับ
กรม (Department Operation 
Center:DOC)   

2 1. มีการทบทวนข้อมูลให้มคีวามครบถ้วนเป็นไปตามแนวทางใน
การจัดท าข้อมลูของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรมตามที่ก าหนด   

2. มีแผนในการบรูณาการระบบศูนยป์ฏิบัติการระดับกรม (DOC) 
เชื่อมกับศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC)   

3. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลของทุกเรือ่งให้ความทันสมัย 
(Update)   

4. มีการก าหนดล าดับชั้นของการเข้าถึงข้อมูล  
5. มีคู่มือการใช้งานระบบศูนย์ปฏิบตักิาร   

 
หมายเหต:ุ ประเมินจากแบบส ารวจขอ้มูลการพัฒนาประสิทธิภาพ

ระบบสารสนเทศภาครัฐ ส่วนที่ 7 แบบส ารวจข้อมูลการ
จัดท าข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department 
operation center: DOC) 

 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเตม็ 
1 มีการด าเนินการไดต้ามข้อ 1 1 คะแนน 
2 มีการด าเนินการไดต้ามข้อ 2 1 คะแนน 
3 มีการด าเนินการไดต้ามข้อ 3 1 คะแนน 
4 มีการด าเนินการไดต้ามข้อ 4 1 คะแนน 
5 มีการด าเนินการไดต้ามข้อ 5 1 คะแนน 

รวม 5 คะแนน 
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       ๔๖  
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
๑. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานเลขานุการกรมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล

ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงฯ โดยความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในการรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่หน่วยงานรับผิดชอบผลงาน 

๒. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล คือ เก็บข้อมูลเป็นรายไตรมาส 
 

ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : นายวิเชียร  วงษ์สมาน   เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๕๗๙ ๕๒๓๐ ต่อ ๑๒๐๑ 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล    :   นายกฤษฎา  ถิ่นทับปุด   เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๕๗๙ ๕๒๓๐ ต่อ ๒๑13 
                 นายรัฟฟิน  มณีชยางกูร           ๐ ๒๕๗๙ ๕๒๓๐ ต่อ 2114 
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       ๔๗  
 

ตัวช้ีวัดที่  6  ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรม
องค์การ) 

น้้าหนัก : ร้อยละ  ๕ 

ค้าอธิบาย :  
 สมรรถนะองค์การ (Organization Competency) หมายถึง คุณลักษณะที่สร้างให้องค์การเกิด

ความได้เปรียบในการแข่งขัน หรือสามารถแสดงบทบาทและผลงานได้อย่างโดยเด่นกว่าองค์การอ่ืน ๆ 
 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ เป็นการด าเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์การที่

เป็นกลไกสร้างให้องค์การมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งประกอบด้วย ๓ ด้านหลัก ได้แก่ ด้านทุนมนุษย์ (Human 
Capital) ด้านทุนสารสนเทศ (Information Capital) และด้านทุนองค์การ (Organization Capital) เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการด าเนินงานขององค์การ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

 ความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ แบ่งการประเมินออกเป็น ๒ ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด น้้าหนัก 
(ร้อยละ) 

๖.๑ ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ ๑ 
๖.๒ ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ ๔ 

รวม ๕ 
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       ๔๘  
 

ตัวช้ีวัดที่ ๖.๑  ระดับความส้าเร็จของการจัดท้ารายงานลักษณะส้าคัญขององค์การ 

น้้าหนัก : ร้อยละ ๑  

ค้าอธิบาย :  
 การจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ เห็น

ความส าคัญของทบทวนตนเอง ซึ่งจะท าให้หน่วยงานสามารถสร้างความพร้อมและปรับเปลี่ยนบริบทของ
หน่วยงานได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 การจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ เป็นการด าเนินการทบทวน วิเคราะห์สถานภาพใน
ปัจจุบันของส่วนราชการ ทั้งโครงสร้างการบริหารงานของส่วนราชการ จ านวนบุคลากร สภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วนราชการ อ่ืน และประชาชน ความท้าทายที่
ส าคัญในเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่วนราชการเผชิญอยู่ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วนราชการ 
ตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพ่ือให้ส่วนราชการเข้าใจและน าไปใช้ประกอบการวางแผน
พัฒนาองค์การ รวมทั้งประกอบการด าเนินการต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมทุกประเด็นส าคัญ 

เกณฑ์การให้คะแนน :   
วัดความส าเร็จของการด าเนินการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ  โดยเกณฑ์การให้

คะแนนแบ่งออกเป็นดังนี้   
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายหลังระยะเวลาการรายงานรอบ ๖ เดอืน   
๒ - 
๓ จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ ๖ เดือน 

(กพร. ขอยกเลิกการรายงานลักษณะส าคัญขององค์การผา่นระบบ e-SAR รอบ 6 เดือน และให้รายงาน
ในรอบ 9 เดือนแทน ตามหนังสือ กพร.ที่ นร 1210/ว7 ลว. 5 มิถุนายน 2557) 

๔ - 
๕ จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ ๖ เดือน 

และรายงานมีความครบถ้วนและทันสมัย  
เงื่อนไข : 

๑. จัดท าข้อมูลลักษณะส าคัญขององค์การ ตามแบบฟอร์มที่ ๑ : รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 
(รายละเอียดตามภาคผนวก ๑ และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากเว็บไซต์ส านักงาน ก.พ.ร. โดยเข้าที่เมนู ศูนย์
ความรู้> คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗)  โดยส่วนราชการ
ต้องจัดท าข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัยเป็นปัจจุบัน 

๒. จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การตามแบบฟอร์ม ๑ ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส านักงาน ก.พ.ร.  ภายในระยะเวลา
การรายงานรอบ ๖ เดือน  (๓๐ เมษายน ๒๕๕๗)  
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       ๔๙  
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕4 ๒๕๕5 ๒๕๕6 
ระดับความส าเร็จของการจัดท า
รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 

ระดับ N/A N/A 5.0000 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 

๑. ก าหนดให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล 
๒. ข้อมูลจัดเก็บเป็นรายปี 

 
ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวอัมพิกา  อภิชัยบุคคล  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๕๗๙ ๕๒๓๐  ต่อ 1623 
ผู้จัดเก็บข้อมูล      :  ว่าที่ ร.ต.สุรัตน์  หงษ์จันทร์  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๕๗๙ ๕๒๓๐  ต่อ ๔๕๑๕ 
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       ๕๐  
 

ตัวช้ีวัดที่ ๖.๒  ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาองค์การ 

น้้าหนัก : ร้อยละ ๔ 

ค้าอธิบาย :  
 ความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ พิจารณาจากผลส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญ 

(Gap) ของบุคลากรต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ ซึ่งประเมินโดยใช้แบบส ารวจการพัฒนาองค์การ 
(Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ (http://www.opdc.go.th/ges) ที่มีการ
ประเมิน ๒ ครั้ง 

 ครั้งที่ ๑ (pre-test) ใช้ผลส ารวจระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นฐานการประเมิน
เพ่ือค้นหาประเด็นที่ต้องจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ซึ่งพิจารณาจากข้อค าถามที่มีค่าส่วนต่างระหว่าง
ความเห็นและความส าคัญ สูงท่ีสุด จ านวน ๕ ข้อค าถาม 

 ครั้งที่ ๒ (post-test) ส ารวจระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ เพ่ือประเมินผลลัพธ์ของ
การด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ซึ่งจะพิจารณาจากค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญ
ขององค์การ (Gap) ในข้อค าถามตามแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ที่ส่วนราชการสามารถลดลงได้ ส านักงาน 
ก.พ.ร. จะแจ้งผลการส ารวจของส่วนราชการผ่านระบบออนไลน์ ภายหลักก าหนดปิดการส ารวจ ๑๕ วัน 
(http://www.opdc.go.th/ges/admin.php)   

 แบบส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ประกอบด้วยค าถาม
จ านวน ๓๐ ข้อ  ที่แบ่งกลุ่มของค าถามเป็น ๓ ด้าน คือ ด้านทุนมนุษย์ (Human Capital) ด้านทุนสารสนเทศ 
(Information Capital) และด้านทุนองค์การ (Organization Capital) 

 ค้าถามด้านทุนมนุษย์ (๑๐ ข้อ) เป็นการวัดที่มุ่งเน้นในเรื่องการก าหนดนโยบายและเป้าหมาย
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร และการมอบหมายงาน ความก้าวหน้าในสายงาน และการพัฒนา
บุคลากร ทั้งนี้ ส่วนราชการควรให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรซึ่งถือเป็นทุนขององค์การ (Human 
Capital) เพ่ือให้ได้มาซึ่งการใช้ประโยชน์ พัฒนาศักยภาพ และการสร้างมูลค่าอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน รวมถึงแรงจูงใจและความจงรักภักดีต่อองค์การ 
อันน าไปสู่การเพ่ิมคุณค่าผลผลิตและการบริการที่มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้องค์การมีความสามารถ สร้าง
ความได้เปรียบในการด าเนินงาน และความส าเร็จขององค์การ 

 ค้าถามด้านทุนสารสนเทศ (๖ ข้อ) เป็นการวัดในเรื่องการจัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยยด้านประสิทธิผลจะมุ่งเน้นที่ประโยชน์ของการใช้งานสารสนเทศที่สะท้อนในรูปแบบ
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศต่อระบบสารสนเทศ (Systems) ระบบฐานข้อมูล (Database) 
และระบบเครือข่ย (Network) และการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ จะมุ่งเน้นที่คุณลักษณะจ าเป็นต่อการใช้
งานระบบสารสนเทศผ่านเว๊บไซต์และระบบ Internet ของหน่วยงาน 

 ค้าถามด้านทุนองค์การ (๑๔ ข้อ) เป็นการวัดที่มุ่งเน้นใน ๓ เรื่อง ดังนี้ 
๑. ความสอดคล้องเชื่อมโยงกันองค์การ ได้แก่ ทิศทางขององค์การ (Direction) ผู้น า 

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

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

http://www.opdc.go.th/ges)%20ที่
http://www.opdc.go.th/ges/admin.php
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       ๕๑  
 

๓. การสร้างสิ่งใหม่ ได้แก่ การปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ภายนอก (External Orientation) 
และการสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ (Innovation and Learning) 
แนวทางการด้าเนินการ: 

 ส่วนราชการต้องจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การของส่วนราชการ ตามแบบฟอร์มที่ ๒ ให้
สอดคล้องกับผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์การ (Organization Development 
Survey) ของหน่วยงาน ผ่านระบบออนไลน์ ในข้อค าถามที่มีค่าส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญ   
สูงท่ีสุด จ านวน ๕ ข้อค าถาม แบ่งเป็นรายด้าน ดังนี้ 

o ด้านทุนมนุษย์ จ านวน ๒ ข้อ 
o ด้านทุนสารสนเทศ จ านวน ๑ ข้อ 
o ด้านทุนองค์การ จ านวน ๒ ข้อ  
วิธีการเลือกข้อค าถามฯ 
ให้เรียงล าดับข้อค าถาม โดยใช้ค่าส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญ 

(Gap) จากมากไปน้อย แล้วเลือกข้อค าถามที่มี Gap สูงที่สุดมาจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ตามจ านวน
ข้อค าถามที่ก าหนดในแต่ละด้าน กรณีมีข้อค ำถำมที่ค่ำ Gap เท่ำกัน และมีผลให้จ ำนวนข้อค ำถำมที่ต้องจัดท ำ
แผนฯ มีมำกกว่ำที่ก ำหนด ให้ส่วนรำชกำรเป็นผู้พิจำรณำเลือกข้อค ำถำมเอง 

 การจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ให้ส่วนราชการน าผลส ารวจไป
ประกอบกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่จากการค้นหาสาเหตุ และวิคราะห์จัดล าดับความส าคัญ โดยก าหนดกิจกรรม
และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน นอกจากนี้ในการท าแผนต้องค านึงถึงระยะเวลาของการจัดกิจกรรม ควรก าหนด
ช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ และควรมีการติดตามว่าแผน
ด าเนินการครบถ้วน ตรงตามก าหนดระยะเวลาหรือไม่ ควรมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะๆ การท า
แผนที่ดีควรท าให้ครอบคลุม โดยสิ่งที่ส าคัญท่ีจะต้องค านึงถึง คือ การสื่อสารภายในองค์การให้รู้ว่าส่วนราชการ
มีแผนที่จะพัฒนาอะไร เพราะการสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างบรรยากาศที่ดีภายในองค์การ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :   
 วัดความส าเร็จของการพัฒนาองค์การจาก 
 ๑. ความส าเร็จของการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ โดยพิจารณาจากผลการ
จัดส่งแผนฯ ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์     
(e-SAR) ของส านักงาน ก.พ.ร. ได้ทันตามเวลาที่ก าหนด (ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ ๖ เดือน) 
 ๒. ผลส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) โดยพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ (Gap) ครั้งที่ ๒ ที่
ลดลง 
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       ๕๒  
 

สูตรการค้านวณค่าคะแนนตัวช้ีวัด: 
 
 
 
 โดยที่  X = ค่าคะแนนตามระดับการด านเนิการในการจัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ และ

ค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนา
องค์การ ครั้งที่ ๒ 

 Y = จ านวนข้อค าถามในแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ที่มีส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความส าคัญต่อความถึงพอใจในการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ ๒ น้อยกว่าหรือเท่ากับครั้ง
ที่ ๑ โดยมีน้ าหนัก ข้อละ ๐.๒ 

ระดับการด้าเนินการ (X) มีค่าเป็นดังนี้ 
X ระดับการด้าเนินการ 
๑ จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ 

ผ่านระบบ e-Sar ภายหลังระยะเวลา
การรายงานรอบ ๖ เดือน 

และ ค่าเฉลี่ย gap โดยรวม ครั้งที่ ๒ มากกว่า  
ครั้งที่ ๑ 

๒ จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ 
ผ่านระบบ e-Sar ภายหลังระยะเวลา
การรายงานรอบ ๖ เดือน 

และ ค่าเฉลี่ย gap โดยรวม ครั้งที่ ๒ น้อยกว่า 
หรือเท่ากับ ครั้งที่ ๑ 

๓ จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ 
ผ่านระบบ e-Sar ภายในระยะเวลา
การรายงานรอบ ๖ เดือน 
(กพร. ขอยกเลิกการรายงาน
แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่าน
ระบบ e-Sar รอบ 6 เดือน และให้
รายงานในรอบ 9 เดือนแทน ตาม
หนังสือ กพร.ที่ นร 1210/ว7 ลว. 5 
มิถุนายน 2557) 

และ ค่าเฉลี่ย gap โดยรวม ครั้งที่ ๒ มากกว่า  
ครั้งที่ ๑ 

๔ จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ 
ผ่านระบบ e-Sar ภายในระยะเวลา
การรายงานรอบ ๖ เดือน 

และ ค่าเฉลี่ย gap โดยรวม ครั้งที่ ๒ น้อยกว่า 
หรือเท่ากับ ครั้งที่ ๑ 

 
หมายเหตุ :  ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม หมายถึง ค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึง

พอใจในการพัฒนาองค์การ จากค าถามทั้ง ๓๐ ข้อ 
 
 
 
 

คะแนนตัวชี้วัดที่ ๖.๒ = X + (0.2 X Y) 
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       ๕๓  
 

เงื่อนไข : 
 ๑. จัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การตามแบบฟอร์มที่ ๒: แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ 
(รายละเอียดตามภาคผนวก ๑ หรือดาวน์โหลดไฟล์ได้จากเว็บไซต์ส านักงาน ก.พ.ร. ที่เมนูศูนย์ความรู้> คู่มือ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗) 
 ๒. กรณีที่ส่วนราชการมีแผนด าเนินการพัฒนาองค์การ หรือแผนใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ค าถาม ๕ ข้อที่มีค่าส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญสูงที่สุดอยู่แล้ว สามารถส่งแผนดังกล่าวไปยัง
ส านักงาน ก.พ.ร. ได้โดยไม่จ้าเป็นต้องปรับรูปแบบตามแบบฟอร์มที่ ๒ 
 ๓. จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การตามแบบฟอร์มที่ ๒ ผ่านทางระบบรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส านักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลา
การรายงานรอบ ๖ เดือน (๓๐ เมษายน ๒๕๕๗) หากส่วนราชการไม่จัดส่ง จะได้คะแนนในตัวชี้วัดนี้เท่ากับ 
๑.๐๐๐๐  
 ๔. ในรอบการส ารวจการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ ๒ (๑ – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗) ส่วนราชการที่มี
ผู้ตอบแบบส ารวจน้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติที่ก าหนดไว้ จะได้คะแนนตัวชี้วัดนี้เท่ากับ 
๑.๐๐๐๐ คะแนน เนื่องจากไม่สามารถน าผลการส ารวจมาใช้เป็นตัวแทนในการประเมินผลได้ 
 
ตัวอย่างการค้านวณคะแนนตัวช้ีวัด ๖.๒: 
 ๑. หากส่วนราชการจัดส่งแผนฯ ทันก าหนด แต่ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวมครั้งที่ ๒ มากกว่าครั้งที่ ๑ 
ดังนั้น ระดับการด าเนินการ (X) มีค่าเท่ากับ ๓ 
 ๒. ค่า Gap ในข้อค าถามท่ีน ามาจัดท าแผนฯ น้อยกว่าหรือเท่ากับครั้งที่ ๑ จ านวน ๒ ข้อ (จาก ๕ 
ข้อ) ดังนั้น จ านวนข้อค าถามท่ีมีค่า Gap ลดลง (Y) จะมีค่าเท่ากับ ๒ 
  การค านวณคะแนน  = X + (๐.๒ × Y) 
      = ๓ + (๐.๒ × ๒) 
      = ๓ + (๐.๔) 
 คะแนนตัวชี้วัดที่ ๖.๒  = ๓.๔ 
เกณฑ์การค้านวณคะแนนตัวช้ีวัดที่ ๖: 
 การค านวณตัวชี้วัดที่ ๖ ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ เป็นการ
ค านวณจากค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วัดที่ ๖.๑ และตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด 
น้้าหนักร้อยละ 

(Wi) 
คะแนนที่ได้รับ 

(SMi) 
คะแนนถ่วงน้้าหนัก 

(Wi × SMi) 
๖.๑ ระดับความส าเร็จของการจัดท า

รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 
๑ SM๑ (W๑ × SM๑) 

๖.๒ ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
องค์การ 

๔ SM๒ (W๓ × SM๓) 

 รวม ∑Wi  ∑(Wi × SMi) 
∑Wi 
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       ๕๔  
 

โดยที่ 
 W หมายถึง  น้ าหนักของตัวชี้วัด 
 SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัด 
 i หมายถงึ  ล าดับที่ของตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้นตามแนวทางการด าเนินงาน 

    ∑(Wi × SMi)  ผลคะแนนตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ 
          ∑Wi 

 
แนวทางการประเมินผล: 

การประเมินผล ส่วนราชการ 
ชื่อตัวชี้วัด ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 
ตัวชี้วัด ๖.๑ ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงาน
ลักษณะส าคัญองค์การ 

  เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการ
ของตัวชี้วัดดังกล่าวบรรลุผล ได้แก่ 
 รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 

  การคิดคะแนนจะพิจารณาจากระยะเวลาในการ
จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่านทาง
ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 
ของส านักงาน ก.พ.ร. ภายในการรายงานรอบ ๖ 
เดือน และความครบถ้วนทันสมัยของการจัดท้า
รายงานฯ 

ตัวชี้วัด ๖.๒ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ   เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการ
ของตัวชี้วัดดังกล่าวบรรลุผล ได้แก ่
 แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การของส่ วน

ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่
สอดคล้องหรือมีผลให้เกิดการพัฒนาองค์การ 
และท าให้ค่า Gap ของข้อค าถาม ๕ ข้อที่มีค่า 
Gap สูงสุด และค่า Gap โดยรวมลดลง 

  การคิดคะแนนจะพิจารณาจากระยะเวลาในการ
จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การผ่านระบบ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sar) ของ
ส านักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการรายงาน
รอบ ๖ เดือน และค่า Gap ครั้งที่ ๒ ที่ลดลงได้ใน
ข้อค าถามที่ถูกน ามาจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะ
องค์การ และค่า Gap โดยรวม 
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ค้าอธิบายเพิ่มเติม การประเมินผ่านระบบส ารวจออนไลน์ (Survey Online) : 
  

 ผู้ตอบแบบส ารวจต้องตอบครบทุกประเด็นข้อค าถาม ทั้งในส่วนความเห็น และ
ส่วนความส าคัญ 

- ความเห็น หมายถึง ความรู้สึกของผู้ตอบแบบส ารวจต่อข้อค าถามในขณะที่ตอบ
แบบส ารวจ 

- ความส าคัญ หมายถึง ผู้ตอบแบบส ารวจรู้สึกว่าข้อค าถามนั้นเป็นเรื่องส าคัญใน
ขณะที่ตอบแบบส ารวจ 

 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจต้องมีไม่น้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้ตาม
หลักสถิติ  ซึ่งส านักงาน ก.พ.ร. ใช้สูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane เนื่องจาก
เป็นหลักสถิติที่ยอมรับและนิยมใช้กันมาก รวมถึงการทราบขนาดประชากรที่แน่นอน โดยใช้
ข้อมูลจ านวนข้าราชการจากรายงานลักษณะส าคัญองค์การของส่วนราชการ  

 สูตรของ Taro Yamane ที่ใช้ในการค านวณ คือ  
 
 

  
  เมื่อ  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 

            N = ขนาดของประชากร        
             e =  ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้  

(ใช้ที่ระดับความเชื่อมั่น = ๙๕%) 
 ส่วนราชการสามารถตรวจสอบจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจขั้นต่ าของแต่ละส่วน

ราชการได้จากหน้าเว็บไซต์ระบบส ารวจออนไลน์  
 ข้าราชการทุกคนในส่วนราชการสามารถเข้ามาตอบแบบส ารวจได้ ๑ ครั้ง ในแต่

ละรอบการประเมิน ส านักงาน ก.พ.ร. จึงไม่ได้ระบุกลุ่มตัวอย่างไว้ เพียงแต่ก าหนดจ านวนขั้นต่ าที่
จะเข้าตอบแบบส ารวจที่สามารถเป็นตัวแทนของประชากร ทั้งนี้ หากข้าราชการเข้ามาตอบแบบ
ส ารวจจ านวนมากเท่าไร จะท าให้ทราบข้อมูลที่เป็นความจริง และน าไปสู่การพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น 
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 หลักการประเมินจากการส ารวจ Organization Development Survey คือการท า

ให้ GAP น้อยที่สุด ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างปัจจัยด้านระดับความส าคัญและความเห็นของ
บุคลากรภายในองค์การ (Gap) มีค่าน้อยท่ีสุด 

          

  
  
    

   
 

 
 

 การให้คะแนนจะประเมินจากแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ซึ่งเป็นการ
เปรียบเทียบส่วนต่างระหว่างปัจจัยด้านระดับความส าคัญและความเห็นของบุคลากรภายใน
องค์การ และน ามาหาค่าเฉลี่ยของส่วนต่างระหว่างปัจจัยดังกล่าวตามสูตรการค านวณดังนี้ 
 

 หรือ    

 
โดยที่ 
 

x หมายถึง ค่าระดับความเห็นของแต่ละข้อค าถาม 
(ความเห็น หมำยถึง ควำมรู้สึกของผู้ตอบแบบส ำรวจต่อข้อค ำถำมในขณะที่ตอบ
แบบส ำรวจ) 
 

Y หมายถึง ค่าระดับความส าคัญของแต่ละข้อค าถาม 
(ความส าคัญ หมำยถึง ผู้ตอบแบบส ำรวจรู้สึกว่ำข้อค ำถำมนั้นเป็นเรื่องส ำคัญที่มี
ประโยชน์หรือมีผลกระทบต่อองค์กำรในขณะที่ตอบแบบส ำรวจ) 
 

i หมายถึง ล าดับที่ของข้อค าถามท่ีก าหนดขึ้น 
 

“เครื่องมือการประเมินผลด้านการพัฒนาองค์การนี้ จะเป็นกลไกส าคัญสู่การพัฒนาองค์การ  

ดังนั้น การประเมินที่ตรงกับข้อเท็จจริงจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนราชการมากที่สุด” 

 

 

 



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

       ๕๗  
 

 

ทั้งนี้ ส่วนราชการสามารถพิจารณาด้าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ตามปฏิทินการด้าเนินการดังต่อไปนี้ 

 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

๑. ส่วนราชการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ ตามแบบฟอร์มที่ ๑ และแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การตามแบบฟอร์มที่ ๒ 
และจัดส่ไฟล์ผ่านทางระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส านักงาน ก.พ.ร.  

ภายในการรายงานรอบ ๖ เดือน 

(๓๐ เม.ย. ๕๗) 

๒. ส่วนราชการด าเนินการตามแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การเพื่อลดส่วนต่าง
ระหว่างปัจจัยด้านระดับความส าคัญและความเห็นของบุคลากรภายในองค์การ 
(Gap) ให้ดีขึ้น 

ธ.ค. ๕๖ – ส.ค. ๕๗  

 

 

๓. บุคลากรของส่วนราชการตอบแบบส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization 
Development Survey) ครั้งท่ี ๒ (Post-test) ผ่านระบบส ารวจออนไลน์ 

๑ – ๑๕ ก.ย. ๕๗ 

๔. ส านักงาน ก.พ.ร. ประมวลและแจ้งผลส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization 
Development Survey) ครั้งที่ ๒ ผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้ส่วนราชการได้
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์การต่อไป 

๑๖ – ๓๐ ก.ย. ๕๗ 
 

 

 
 
 
 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕4 ๒๕๕5 ๒๕๕6 
ส่ วนต่ างระหว่ างความเห็ นและ
ความส าคัญต่อความพึงพอใจในการ
พัฒนาองค์การ 

ระดับ N/A N/A 4.67 

 
 
 
 

“เครื่องมือการประเมินผลด้านการพัฒนาองค์การนี้ จะเป็นกลไกส าคัญสู่การพัฒนาองค์การ 

ดังนั้น การประเมินที่ตรงกับข้อเท็จจริงจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนราชการมากที่สุด” 
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       ๕๘  
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
๑. ก าหนดให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล 
๒. ข้อมูลจัดเก็บเป็นรายปี 

 
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๕๗๙ ๕๒๓๐  ต่อ ๑๖๒๓ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล      :  ว่าที่ ร.ต.สุรัตน์  หงษ์จันทร์  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๕๗๙ ๕๒๓๐  ต่อ ๔๕๑๕ 
 
 

 

 



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

       ๕๙  
 

ตัวช้ีวัดที่ ๗  การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

น้้าหนัก : ร้อยละ ๕ 

ค้าอธิบาย : 

 เป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกับการขับเ คลื่อนยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาล 
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 รวมทั้ง  
สอดคล้องกับแนวทางด าเนินการตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพ่ือการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555  

  เพ่ือส่งเสริมการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ป้องกันความเสี่ยงและลดการทุจริต 
คอร์รัปชั่นภายในหน่วยงานของส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และเป็นรูปธรรม   

 กระบวนงานที่ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
พิจารณาจาก 1) เป็นกระบวนงานที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจสูง 2) เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลย
พินิจ การอนุมัติ อนุญาต และ 3) สอดคล้องกับดัชนีความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (EoDB)   

 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติก าหนดให้กระบวนงานสอบเทียบเครื่องมือวัดรังสีเป็น
กระบวนงานสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัด น้้าหนัก 

7.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 1.5 

7.2 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 1.5 

7.3 ผลการส ารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 2 

 

 

 

 

 



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
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       ๖๐  
 

ตัวช้ีวัดที่ ๗.๑  ระดับความส้าเร็จในการจัดท้าแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

น้้าหนัก : ร้อยละ ๑.๕ 

ค้าอธิบาย : 

 ส่วนราชการจัดท าแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยวิเคราะห์กระบวนงานที่
คัดเลือกแบบ Top Down เพ่ือหาความเสี่ยงที่อาจเกิดความไม่โปร่งใส ทุจริต ซึ่งมีผลต่อการบริการประชาชน
และภาคธุรกิจ พร้อมก าหนดแนวทางการสร้างความโปร่งใสเพื่อลดช่องว่าง และป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว  

 เกณฑ์ความส าเร็จในการจัดท าแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ พิจารณาใน 2 
องค์ประกอบ ได้แก่ (1) เกณฑ์พ้ืนฐาน และ (2) เกณฑ์คุณภาพ 

เกณฑ์การให้คะแนน: 

 ก าหนดเป็นระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 
แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พ้ืนฐาน 
ครบถ้วนและมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50   

2 
มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พ้ืนฐาน 
ครบถ้วนและมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 60   

3 
มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พ้ืนฐาน 
ครบถ้วนและมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  

4 
มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พ้ืนฐาน 
ครบถ้วนและมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   

5 
มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พ้ืนฐาน 
ครบถ้วนและมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 90   

เงื่อนไข :  

 1. ความครบถ้วนของแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ มีเกณฑ์การพิจารณาใน 2 
องค์ประกอบ ดังนี้ 

 (1) เกณฑ์พื้นฐาน (น้้าหนักร้อยละ 30) : พิจารณาองค์ประกอบหลักของแผนสร้างความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติราชการ ซึ่งก าหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ให้ครบถ้วนทั้ง 5 องค์ประกอบ เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างเป็นขั้นตอน มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการสร้างความโปร่งใส 
ดังนี้  

- หลักการและเหตุผล ที่อธิบายถึงความส าคัญ ผลกระทบ ของปัญหาหรือความเสี่ยง ในการทุจริต 
ไม่โปร่งใสของกระบวนงานที่ด าเนินการ  



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
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       ๖๑  
 

- วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการด้าเนินงานที่ชัดเจน  
- แนวทางการวิเคราะห์ปัญหา ระบุข้ันตอนของกระบวนงาน เพ่ือระบุปัญหา หรือความเสี่ยงใน

การทุจริต ไม่โปร่งใส  
- แนวทางแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยงที่ชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติได้ภายในกรอบระยะเวลาที่

ก าหนด 
- ตัวช้ีวัดความส้าเร็จที่สะท้อนถึงการพัฒนาในด้านความโปร่งใสในภาพรวมของการด าเนินงาน

ของทั้งโครงการ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตลอดจนมีการก าหนดผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
(2) เกณฑ์คุณภาพ:  พิจารณาความสอดคล้องของแนวทางการด าเนินงานและการแก้ไขปัญหาที่

สอดคล้องกับปัจจัยส าคัญในการสร้างความโปร่งใสของแต่ละประเภท กระบวนงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ประเภทกระบวนงาน ปัจจัยส้าคัญในการสร้างความโปร่งใส 

1. กระบวนงานเกี่ยวกับการให้บริการ
ประชาชนและบริการสาธารณะ   

 ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนของกระบวนงาน 
 สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้รับบริการ 
 ให้บริการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค 
 มีมาตรฐานการให้บริการและประกาศให้ผู้รับบริการทราบ   

2. กระบวนงานเกี่ยวกับการออกใบ 
อนุญาต อนุมัติ และใบรับรอง  

 มีเกณฑ์การตัดสินใจที่ชัดเจน ลดการใช้ดุลพินิจ   
 มีการให้ข้อมูล และสร้างความเข้าใจกับผู้รับบริการ 

 เน้นถูกต้องตามกฎระเบียบ 

 มีฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ   
3. กระบวนงานเกี่ยวกับการก ากับและ 
บังคับใช้กฎหมาย   
 

 มีการควบคุม ติดตามอย่างเป็นระบบ 

 มีฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

 มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 

 เน้นถูกต้องตามกฎหมาย ลดการใช้ดุลพินิจ 

 เน้นความเป็นธรรม เสมอภาค   
4. กระบวนงานการให้บริการข้อมูล  
สารสนเทศ วิเคราะห์ และเสนอแนะ
นโยบาย  
 

 มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 

 มีฐานข้อมูลประกอบการเสนอแนะนโยบายและให้บริการ 

 สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 มีการควบคุม ติดตามอย่างเป็นระบบ ( เช่น มีติดตามหลัง 

จากนโยบายได้มีการปฏิบัติ 
5. กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/
แก้ไขความขัดแย้ง/ข้อพิพาท 

 สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้รับบริการ 

 มีเกณฑ์การตัดสินใจที่ชัดเจน ลดการใช้ดุลพินิจ 

 มีการควบคุม ติดตามอย่างเป็นระบบ 

 มีการเปิดเผยข้อมูลในการจัดการข้อร้องเรียน 
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       ๖๒  
 

ตัวช้ีวัดที่ ๗.๒  ระดับความส้าเร็จในการด้าเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

น้้าหนัก : ร้อยละ ๑.๕ 

ค้าอธิบาย : 

 พิจารณาจากความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
และระดับความส าเร็จถ่วงน้ าหนักของการด าเนินการตามตัวชี้วัดเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายที่ก าหนด 

  ตัวชี้วัด หมายถึง ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ซึ่ง
จ านวนตัวชี้วัดขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ทั้งนี้ ตัวชี้วัดควรสะท้อนความโปร่งใสของส่วนราชการ สอดคล้องตาม 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนด 

 การประเมินความส าเร็จในระดับผลลัพธ์จะประเมินตามแบบส ารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการรอบ 12 เดือน  

เกณฑ์ก้ารให้คะแนน :  

ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จในการด าเนินการระดับคะแนนที่ 1 (Milestone) และระดับ
ความส าเร็จถ่วงน้ าหนักของการด าเนินการตามตัวชี้วัดเมื่อเทียบกับค่าเป้ามหายที่ก าหนดในระดับคะแนนที่ 2-5 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีการด าเนินการตามแผนได้ครบถ้วนร้อยละ 100 

2 
มีการด าเนินการตามแผนได้ครบถ้วนร้อยละ 100    
และมีความส าเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ก าหนดร้อยละ 70   

3 
มีการด าเนินการตามแผนได้ครบถ้วนร้อยละ 100   
และมีความส าเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ก าหนดร้อยละ 80 

4 
 มีการด าเนินการตามแผนได้ครบถ้วนร้อยละ 100    
และมีความส าเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ก าหนดร้อยละ 90  

5 
 มีการด าเนินการตามแผนได้ครบถ้วนร้อยละ 100    
และมีความส าเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ก าหนดร้อยละ 100  

เงื่อนไข: 

 ส านักงาน ก.พ.ร. จะประเมินผลตัวชี้วัดที ่7.2 เมื่อส่วนราชการมีผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด 
ที่ 7.1 ไม่น้อยกว่าระดับคะแนนที่ 3 คือ มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการครบตามเกณฑ์พ้ืนฐาน  
5 องค์ประกอบ และมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 70   

 การด าเนินการครบถ้วนตามแผนการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ หมายถึง การ
ด าเนินกิจกรรมครบถ้วนตามแผน และภายในระยะเวลาที่ก าหนด 



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

       ๖๓  
 

ตัวช้ีวัดที่ ๗.๓  ผลส้ารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

น้้าหนัก : ร้อยละ ๒ 

ค้าอธิบาย : 
 เพ่ือเป็นการประเ มินความส าเร็จของการด าเนินการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

โดยวัดผลลัพธ์จากความเห็นของผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานที่ส่วนราชการด าเนินการสร้างความ
โปร่งใส  

 ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโ ดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่
ของส่วนราชการผู้ให้บริการ) หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากส่วนราชการ 

 
 พิจารณาจากผลส ารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยส านักงาน ก.พ.ร. 
 ประเด็นการส ารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ แบ่งเป็น 3 มิติ ได้แก่ (1) ด้านความ 

โปร่งใส (2) ด้านความเชื่อถือ ไว้วางใจ และ (3) ด้านการคอร์รัปชั่น  

เกณฑ์ก้ารให้คะแนน :  

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

ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 65 70 75 80 85 
 
เงื่อนไข :  

 ส านักงาน ก. พ. ร. จะประเมินผลตัวชี้วัดที ่7.3 เมื่อส่วนราชการมีการด าเนินการตามแผนได้ 
ครบถ้วนร้อยละ 100 (รายละเอียดตามตัวชี้วัดที่ 7.2)  

แนวทางการประเมินผล:    

ตัวช้ีวัด ชื่อตัวชี้วัด แนวทางการประเมินผล 

7.1 ระดับความส้าเร็จในการ
จัดท้าแผนสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

ประเมินผลจากแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 
  ประเมินผลจากแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ โดยพิจารณาใน 2 องค์ประกอบ 
- เกณฑ์พ้ืนฐาน พิจารณาองค์ประกอบหลักของแผน 
- เกณฑ์คุณภาพ พิจารณาจากแนวทางการด าเนินงานและ
การแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับปัจจัยส าคัญในการสร้าง
ความโปร่งใสของแต่ละประเภทกระบวนงาน 

 



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

       ๖๔  
 

7.2 
ระดับความส้าเร็จในการ
ด้าเนินการตามแผนสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 
  ประเมินผลการด าเนินงานเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ

โดยพิจารณาจาก 
- การด าเนินกิจกรรมครบถ้วนตามแผน และภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
- ความส าเร็จของการด าเนินการตามตัวชี้วัดเมื่อเทียบ
กับค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
- การรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบออนไลน์
ครบถ้วนในรอบ 9 และ 12 เดือน  
- เอกสารรายงานผลการด าเนินงาน 

7.3 
ผลการส้ารวจความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ 

  ส้านักงาน ก.พ.ร. ท้าการส้ารวจ รอบ 12 เดือน 

หมายเหตุ :   
1. ให้ส่วนราชการจัดส่งแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (เบื้องต้น) ภายในวันที่   

30 เมษายน 2557 และฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 (รายละเอียดตามแบบฟอร์ม 1)  
2. ส านักงาน ก.พ.ร. วางระบบสนับสนุนการด าเนินการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ

ราชการให้แก่ส่วนราชการ โดยการให้ค าปรึกษา แนะน า ผ่านคลินิกให้ค าปรึกษา และระบบรายงานผล 
ออนไลน์ ซึ่งส่วนราชการสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอรับค าปรึกษา แนะน าไปยังกลุ่มวิชาการส านักงาน 
ก.พ.ร.    
เงื่อนไข :   

1. ส านักงาน ก.พ.ร. จะประเมินผลตัวชี้วัดที่ 7.2 เมื่อส่วนราชการมีผลการด าเนินการตาม
ตัวชี้วัด ที ่7.1 ไม่น้อยกว่าระดับคะแนนที่ 3 ค  ือ มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการครบตาม
เกณฑ์พ้ืนฐาน 5 องค์ประกอบและมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 70   

2. ส านักงาน ก.พ.ร. จะประเมินผลตัวชี้วัดที่ 7.3 เมื่อส่วนราชการมีการด าเนินการตามแผน 
ได้ครบถ้วนร้อยละ 100 (รายละเอียดตามตัวชี้วัดที่ 7.2)  

3. ส่วนราชการต้องมีการรายงานผลความก้าวหน้ารอบ 9 และ 12 เดือน ผ่านระบบการ
รายงาน ออนไลน์ทาง www.cleanreport.opdc.go.th ครบถ้วน หากไม่ด าเนินการจะหักคะแนนตัวชี้วัดครั้ง
ละ 0.5 คะแนน จากคะแนนภาพรวมทั้งหมด   
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 
ระดับความส้าเร็จของการด้าเนิน
โครงการสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

ระดับ N/A N/A N/A 

 
 



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

       ๖๕  
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
๑.   ก าหนดให้ส านักสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูเป็นหน่วยงาน

รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล 
๒.   ข้อมูลจัดเก็บเป็นรายไตรมาส 
 

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด :   นายกิตติศักดิ์  ชินอุดมทรัพย์ เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๕๗๙ ๕๒๓๐ ต่อ ๑๔๑๑ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายธงชัย  สุดประเสริฐ   เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๕๗๙ ๕๒๓๐ ต่อ ๑๔๒๒ 
  นางสาวนาฏนลิน  ศาสตรี  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๕๗๙ ๕๒๓๐ ต่อ ๑๔๒๒ 


