
รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

                   

1 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (ราย
ตัวชี้วัด) 

                 รอบ  9 เดือน 
                 รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.3  : จ านวนสถานประกอบการ ที่ได้รับมาตรฐาน  CSR-DIW  (Green Industry)  (น ้ำหนักร้อยละ 10) 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   :  นำยศักดำ  พันธ์กล้ำ  (รรอ.)   
                             โทรศัพท ์   0 2202 4111 

ผู้จัดเก็บข้อมลู   :  ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น  (รก.ผอ.สสส.)    
                       โทรศัพท์   0 2202 4120 
                       .....................................................................        
                       โทรศัพท ์ .................................................... 

ค าอธิบาย : 
                 สถำนประกอบกำรที่ได้รับมำตรฐำน CSR-DIW  หมำยถึง  สถำนประกอบกำรอุตสำหกรรมที่ได้รับกำรคัดเลือก 
ให้เข้ำร่วมโครงกำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) และได้รับมำตรฐำน CSR-DIW 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :         

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น  

(ร้อยละ) 
2555 2556 2557 2556 2557 

จ้ำนวนสถำนประกอบกำร ที่ได้รับมำตรฐำน  
CSR-DIW  (Green Industry)   

112 รำย 120 รำย 
N/A 

 
..... ..... 

       
เกณฑ์การให้คะแนน : 
      ช่วงกำรปรบัเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- 10 รำย ต่อ 1 คะแนน  โดยก้ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนดงันี  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
80 รำย 90 รำย 100 รำย  110 รำย 120 รำย  

       

เงื่อนไข    กำรจัดเก็บข้อมลูประเมินผลคะแนนได้ภำยในเดือนธันวำคม 2557 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

จ้ำนวนสถำนประกอบกำร ท่ีได้รับมำตรฐำน  
CSR-DIW  (Green Industry)   

10 N/A 1.0000 0.1000 

     
 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  …… 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
            



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :   
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 

 

หลักฐานอ้างอิง  :   
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

                   

1 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (ราย
ตัวชี้วัด) 

                 รอบ  9 เดือน 
                 รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.4  : ร้อยละของสถานประกอบการที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ  (น ้ำหนักร้อยละ 10) 
 

ผู้ก ากับดแูลตัวชี้วัด   :  นำยชุมพล  ชีวะประภำนันท์  
(รรอ.)   
                             โทรศัพท ์   0 2202 4105 

ผู้จัดเก็บข้อมลู   :  นำยชุมพล  ชีวะประภำนันท์  (รก.ผอ.สบย.)   
                       โทรศัพท์   0 2202 4105 
                       นำงทิพยวรรณ จำวรุ่งฤทธิ์  (สบย.)        
                       โทรศัพท ์ 0 2202 4125  

ค าอธิบาย : 
                  1. สถำนประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำร หมำยถึง สถำนประกอบกำร/โรงงำนท่ีสมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ ของ กรอ.  
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลติ หรือลดปริมำณของเสยีของสถำนประกอบกำร/โรงงำน 
                  2. กำรประเมินพิจำรณำจำกกำรน้ำระบบกำรจัดกำรหรือด้ำเนินกำรปรับปรุงตำมมำตรกำรท้ำให้ลดต้นทุนกำรผลติ  
หรือกำรลดปรมิำณของเสีย 
 

สูตรการค านวณ :    ร้อยละของสถำนประกอบกำรที่สำมำรถปรับปรุงประสิทธิภำพ  

                              =     จ้ำนวนสถำนประกอบกำรที่สำมำรถปรับปรุงประสิทธิภำพฯ  X 100 
                                                      จ้ำนวนสถำนประกอบกำรที่เข้ำรว่มโครงกำร 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :         

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น  

(ร้อยละ) 
2555 2556 2557 2556 2557 

ร้อยละของสถำนประกอบกำรที่สำมำรถ
ปรับปรุงประสิทธิภำพ   - - 

N/A 

 
- - 

       
เกณฑ์การให้คะแนน : 

      ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน  โดยก้ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
50 55 60  65 70  

       

เงื่อนไข    กำรจัดเก็บข้อมลูประเมินผลคะแนนได้ภำยในเดือนธันวำคม 2557 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละของสถำนประกอบกำรที่สำมำรถ
ปรับปรุงประสิทธิภำพ    10 N/A 1.0000 0.1000 

     
 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  …… 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :   
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 

 

หลักฐานอ้างอิง  :   
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

                   

1 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (ราย
ตัวชี้วัด) 

                 รอบ  9 เดือน 
                 รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  1.5  : จ านวนโรงงานที่สามารถใช้ประโยชนข์องเสียทัง้หมด   (น ้ำหนักร้อยละ 10) 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   :  นำยเสรี อติภัทธะ  (รรอ.)   
                             โทรศัพท ์   0 2202 4115 

ผู้จัดเก็บข้อมลู   :  นำยเสรี อติภทัธะ  (รก.ผอ.สกอ.)    
                       โทรศัพท์   0 2202 4115 
                       นำงนุชนำถ  สุพรรณศรี   (สกอ.)        
                       โทรศัพท ์ 0 2202 4168  

ค าอธิบาย : 
1.  ของเสียตำมตัวชี วัดนี  หมำยถึง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดขึ นจำกกระบวนกำรผลิตเท่ำนั น 
2.  กำรใช้ประโยชน์จำกของเสีย (Waste Utilization) หมำยถึง กำรจัดกำรของเสียทั งภำยในและภำยนอกโรงงำน  

โดยใช้หลักกำร 3Rs  ได้แก่ กำรจดักำรของเสียที่ให้ควำมส้ำคัญในกำรลดกำรเกดิของเสียให้เหลือน้อยที่สุด (Reduce) เป็นล้ำดับแรก  
กำรน้ำของเสียที่เกดิน้ำกลับไปใช้ซ ้ำหรือใช้ใหม่ให้มำกที่สดุ (Reuse) และกำรจดักำรของเสยีด้วยกระบวนกำรแปรรปูเป็นสิ่งใหม่ 
จนสำมำรถน้ำมำใช้ใหม่ได้ (Recycle) โดยไม่มีกำรก้ำจัด/บ้ำบดัด้วยวิธีฝังกลบ (รหสัก้ำจัด 071 072 และ 073) ยกเว้นของเสีย 
ที่อนุโลมเพื่อกำรฝังกลบ ได้แก่ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่ำนไฟฉำย และอินซูเลช่ัน   
            3.  กำรใช้ประโยชน์ของเสียทั งหมด หมำยถึง  กำรใช้ประโยชน์เฉพำะในส่วนท่ีมีศักยภำพและมีทำงเลือกในกำรจดักำรเท่ำนั น 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :         

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น  

(ร้อยละ) 
2555 2556 2557 2556 2557 

 

จ้ำนวนโรงงำนท่ีสำมำรถใช้ประโยชน์ของเสียทั งหมด  3 รำย 6 รำย 
 

N/A 
 

- - 

       
เกณฑ์การให้คะแนน : 
      ช่วงกำรปรบัเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- 1 รำย ต่อ 1 คะแนน  โดยก้ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนดังนี  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
4 รำย 5 รำย 6 รำย  7 รำย 8 รำย  

       

เงื่อนไข    กำรจัดเก็บข้อมลูประเมินผลคะแนนได้ภำยในเดือนธันวำคม 2557 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

 

จ้ำนวนโรงงำนท่ีสำมำรถใช้ประโยชน์ของเสียทั งหมด  
 

10 N/A 1.0000 0.1000 

     
 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  …… 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
            

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :   
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 

 

หลักฐานอ้างอิง  :   
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

                   

1 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (ราย
ตัวชี้วัด) 

                 รอบ  9 เดือน 
                 รอบ 12 เดือน 

 

ตัวชี้วัดที่  1.6  :  ร้อยละของจ านวนเร่ืองร้องเรียน ท่ีได้รับการสั่งการและมีการปรับปรุงแก้ไขได้แล้วเสร็จ  (น ้ำหนักร้อยละ 10) 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   :  นำยชุมพล  ชีวะประภำนันท์  
(รรอ.)   
                             โทรศัพท ์   0 2202 4115 

ผู้จัดเก็บข้อมลู   :  นำงสุชำดำ ดษิยวรรธนะ  (ลสล.)    
                       โทรศัพท์   0 2202 4005 
                       นำงสำวสมฤทัย ตั งสัตย์ธรรม (สล.)        
                       โทรศัพท ์ 0 2202 4010  

ค าอธิบาย : 
             1. สถำนประกอบกำร หมำยถึง สถำนประกอบกำรตำม พ.ร.บ. โรงงำน พ.ศ. .2535 และ พ.ร.บ. วัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 
             2. จ้ำนวนเรื่องร้องเรียนสถำนประกอบกำรที่ได้รับกำรสั่งกำรและมีกำรแก้ไขได้แล้วเสร็จ หมำยถึง จ้ำนวนเรื่อง
ร้องเรียนสถำนประกอบกำรที่มีกำรร้องเรียนต่อกรมโรงงำนอุตสำหกรรม (กรอ.) หรือร้องเรียนตอ่หน่วยงำนอ่ืนและหน่วยงำนนั น
ส่งให้ กรอ. ด้ำเนินกำรในพื นที่ กทม.  โดย กรอ. ด้ำเนินกำรจัดส่งเจ้ำหน้ำที่ไปตรวจสอบ หำกไม่ถูกต้องจะด้ำเนินกำรสั่งกำรตำม
กฎหมำยให้ด้ำเนินกำรแก้ไข และก้ำหนดระยะเวลำให้สถำนประกอบกำรปฏิบัติตำมค้ำสั่งให้แล้วเสร็จภำยใน วันที่ 31 สิงหำคม 
2557 
             3. กำรปรับปรุงแก้ไข หมำยถึง โรงงำน/สถำนประกอบกำรมีกำรด้ำเนินกำรตำมสั่งกำรภำยในระยะเวลำที่ก้ำหนด  
หรือโรงงำน/สถำนประกอบกำรได้รับอนุญำตให้ขยำยระยะเวลำกำรปฏิบัติตำมค้ำสั่งโดยมีเหตุอันควร  หรือโรงงำน/สถำน
ประกอบกำรหยุดประกอบกิจกำรตำมค้ำสั่ง (กรณีมีกำรสั่งหยุดประกอบกิจกำร) 
 

            กรณีผู้ประกอบกำรไม่ปฏิบัติตำมค้ำสั่งกำร และ กรอ. ด้ำเนินกำรสั่งปิดสถำนประกอบกำร สั่งหยุด ปรับ หรือด้ำเนินกำร
อ่ืนๆ ตำมกฎหมำย ให้ผู้ประกอบกำรได้รับโทษจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมค้ำสั่งแล้ว ให้ถือว่ำเรื่องนั นมีกำรแก้ไขแล้ว  
 
สูตรการค านวณ  :  ร้อยละของจำ้นวนเรื่องร้องเรียนทีไ่ด้รบักำรสั่งกำรและมีกำรปรับปรุงแกไ้ขได้แลว้เสร็จ 

                              =      จ้ำนวนเรื่องร้องเรียนสถำนประกอบกำรที่ได้รับกำรสั่งกำรและมีกำรแกไ้ขได้แล้วเสร็จ X 100 
                                                            จ้ำนวนเรื่องร้องเรียนสถำนประกอบกำรที่ได้รับสั่งกำร 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :         

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น  

(ร้อยละ) 
2555 2556 2557 2556 2557 

ร้อยละของจ้ำนวนเรื่องร้องเรียน ที่ได้รับกำรสั่ง
กำรและมีกำรปรับปรุงแกไ้ขได้แลว้เสร็จ   

100 - 
N/A 

 
- - 

       
เกณฑ์การให้คะแนน : 
               ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน  โดยก้ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
80 85 90  95 100  

       

เงื่อนไข    ประเมินเฉพำะพื นท่ี กทม. 
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การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละของจ้ำนวนเรื่องร้องเรียน ที่ได้รับกำรสั่ง
กำรและมีกำรปรับปรุงแกไ้ขได้แลว้เสร็จ   

10 …………. ……………. …………… 

     
 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  …… 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
            

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :   
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 

 

หลักฐานอ้างอิง  :   
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (ราย
ตัวชี้วัด) 

                 รอบ  9 เดือน 
                 รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  2 : คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA)   (น ้ำหนักร้อยละ 10) 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   :  นำยศักดำ  พันธ์กล้ำ  (รรอ.)   
                             โทรศัพท ์   0 2202 4111 

ผู้จัดเก็บข้อมลู   :  นำยบุญโชค คงสุริยะภิญโญ  (ผอ.สรข.1)   
                       โทรศัพท์   0 2202 4061 
                       นำยนิพนธ์ บุญเพ็ง  (สรข.1)        
                       โทรศัพท ์ 0 2202 3990  

ค าอธิบาย :  

 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 37 ก้ำหนดให้
ส่วนรำชกำรต้องก้ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จของงำนแต่ละงำน และประกำศให้ประชำชนรับทรำบเป็นกำรทั่วไป ซ่ึงส่วนรำชกำร
ได้ด้ำเนินกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำมำตรำดังกล่ำว โดยกำรลดขั นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรลงร้อยละ 30 – 50 
ตั งแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2550  

 ทุกส่วนรำชกำรได้พัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชนที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่ำงทันกำรณ์และมีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะกระบวนกำรให้บริกำรที่ส่งผลโดยตรง
ต่อควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร และกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร โดยมีตัวชี วัดตำมค้ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรก้ำหนดให้ส่วนรำชกำรต้องรักษำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือประชำชน  

 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรมีคุณภำพยิ่งขึ น  ส้ำนักงำน 
ก.พ.ร. ได้ก้ำหนดให้มีตัวชี วัดกำรปรับปรุงกระบวนกำรของส่วนรำชกำรระดับกรมในมิติภำยใน ตำมค้ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 โดยให้ส่วนรำชกำรด้ำเนินกำรปรับปรุงกระบวนกำร 3 กระบวนกำร  

 ส้ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบรำชกำรไทย พ.ศ. 2556 – 
2561 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพของภำครัฐให้สำมำรถตอบสนองต่อสังคมและควำมต้องกำรของประชำชนผู้รับบริกำรที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมำกและรวดเร็ว ได้ก้ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ “กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรให้บริกำรประชำชน 
(Service Excellence)” โดยให้หน่วยงำนภำครัฐในฐำนะผู้ให้บริกำรหลักแก่ประชำชนต้องมีกำรปรับตัวและพัฒนำ
กระบวนกำรท้ำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ น โดยเฉพำะคุณภำพกำรบริกำรทั งเรื่องรูปแบบและกำรเข้ำถึงบริกำร 
ระยะเวลำในกำรให้บริกำร ขั นตอนกำรให้บริกำร คุณภำพของบริกำรที่ส่งมอบ ควำมโปร่งใสในกำรให้บริกำร และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขอรับบริกำรที่มุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร และกำรส่งมอบบริกำรที่เป็นที่ยอมรับได้
มำตรฐำน ในรูปแบบของ “ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)”  

 ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) เป็นเอกสำรที่บันทึกข้อตกลง
ระหว่ำงผู้ให้บริกำร และผู้รับบริกำรเป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำงชัดเจน โดยทั ง 2 ฝ่ำยต้องร่วมกันก้ำหนดขอบเขตของกำร
ให้บริกำร ระดับกำรให้บริกำร (Level of Service) ขั นต่้ำที่ทั งสองฝ่ำยยอมรับได้ ซึ่งข้อตกลงระดับกำรให้บริกำร
เปรียบเสมือนพันธะสัญญำถึงระดับคุณภำพของบริกำรและควำมโปร่งใสที่ผู้ให้บริกำรมีให้แก่ผู้รับบริกำร ดังนั น 
องค์ประกอบของข้อตกลงจะประกอบด้วย ขอบเขตกำรให้บริกำร ข้อก้ำหนดกำรให้บริกำร ระดับกำรให้บริกำร ขั นตอน
กำรให้บริกำร และกำรรับเรื่องรำวร้องเรียน 

 ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ หมำยถึง ส่วนรำชกำรจัดท้ำข้อตกลง
ระดับกำรให้บริกำร (Service Level Agreement : SLA) ในงำนบริกำรที่ส้ำคัญตำมที่ส้ำนักงำน ก.พ.ร. ก้ำหนด โดยมี 
กำรจัดท้ำแผนกำรปรับปรุงกระบวนงำนบริกำร เพ่ือให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ นตำมข้อตกลงระดับกำรให้บริกำร 
(SLA) ทีส่อดคล้องกับควำมต้องกำร และควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร (Satisfaction) ซึ่งกำรปรับปรุงกระบวนงำน 
ควรพิจำรณำให้ครอบคลุมใน 6 ประเด็น ได้แก่ 1) ระยะเวลำที่ใช้ ในกำรให้บริกำรจนแล้วเสร็จ 2) ขั นตอนกำรกำร
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ให้บริกำร 3) คุณภำพของบริกำรที่ส่งมอบและกำรให้บริกำร 4) รูปแบบ/กำรเข้ำถึงบริกำร 5) ควำมโปร่งใสในกำร
ปฏิบัติงำน และ 6) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำร  
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :         

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น  

(ร้อยละ) 
2555 2556 2557 2556 2557 

คุณภำพกำรให้บริกำรประชำชน (Service 
Level Agreement: SLA) 

- - N/A - - 

       
เกณฑ์การให้คะแนน : 

               ก้ำหนดเป็นระดับควำมส้ำเร็จของกำรจดัท้ำข้อตกลงระดับกำรให้บริกำร กำรจัดท้ำแผนปรับปรุงกระบวนงำนที่น้ำไปสู่ข้อตกลง
ระดับกำรให้บริกำรทีม่ีคุณภำพ และกำรด้ำเนินกำรตำมแผนฯ ซึ่งจะแบ่งเกณฑ์กำรใหค้ะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี   

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 จัดส่งข้อมูลกระบวนงานที่จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  (แบบฟอร์ม A-E) 
2 จัดท าแผนปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการ และส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 
3 - จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ และส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 

- ติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ และส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร.ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 
4 รายงานผลการด าเนินการตามแผนการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการภายในรอบ 12 เดือน 
5 มีผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อกระบวนการให้บริการตามข้อตกลงระดับการให้บริการ ดังนี ้

 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลส ารวจ ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

 

  

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

คุณภำพกำรให้บริกำรประชำชน (Service 
Level Agreement: SLA) 

10 ระดับ 4   
 

หมำยเหตุ  :  รอผลกำรประเมินระดับคะแนนท่ี 5  จำกส้ำนักงำน ก.พ.ร. 
 

 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  …… 
งำนบริกำรที่ส้ำคัญที่ส้ำนักงำน ก.พ.ร. ก้ำหนดให้กรมโรงงำนอุตสำหกรรม (กรอ.) จัดท้ำแผนปรับปรุง/พัฒนำกระบวนงำนบริกำร 

และจัดท้ำข้อตกลงระดับกำรให้บริกำร ได้แก่ “งำนออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน”  ซึ่งสรุปผลกำรด้ำเนินงำนฯ ได้ดังนี  
1. คณะกรรมกำรพัฒนำระบบบริหำรรำชกำร  กรอ. มอบหมำยคณะท้ำงำนด้ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพฯ หมวด 6  เป็นผู้รับผิดชอบ

กำรด้ำเนินกำรตำมเกณฑ์ฯ ที่ส้ำนักงำน ก.พ.ร. ก้ำหนด 
2. คณะท้ำงำนด้ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพฯ หมวด 6 จัดประชุมฯ เพื่อพิจำรณำจัดท้ำข้อมูลกระบวนงำนที่จัดท้ำข้อตกลงระดับ 

กำรให้บริกำร ตำมแบบฟอร์มที่ก้ำหนด (แบบฟอร์ม A-E) และจัดส่งให้ส้ำนักงำน ก.พ.ร. ทำงอีเมล์ goodservice@opdc.go.th  
เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2557 
            3. ผู้แทนหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำเนินกำร/เกี่ยวข้องกับ“งำนออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน” (สรข.1-5 สกอ. สบย.)  
จ้ำนวน 10 คน เข้ำร่วมคลินิกรับค้ำปรึกษำกำรจัดท้ำข้อตกลงระดับกำรให้บริกำร  เพื่อชี แจงข้อมูลกระบวนงำนฯ และรับฟังข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะจำกส้ำนักงำน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2557  
       

mailto:goodservice@opdc.go.th


รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

                   

3 

 

          
 

 

      4. จัดส่งข้อมูลกระบวนงำนที่จัดท้ำข้อตกลงระดับกำรให้บริกำร  แผนปรับปรุง/พัฒนำกระบวนงำนบริกำร และข้อตกลงระดับ 
กำรให้บริกำร “งำนออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน”  ให้ส้ำนักงำน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2557 (หนังสือ กรอ. ด่วนที่สุด  
ที่ อก 0310/8383  ลว.27 มิ.ย. 2557) 
             5. ติดประกำศฯ และเผยแพร่ข้อตกลงระดับกำรให้บริกำร “งำนออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน”  ณ ศูนย์บริกำร 
สำรพันทันใจ  ซึ่งเป็นหน่วยงำนท่ีให้บริกำรทั งรูปแบบกำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ  และผำ่นเว็บไซต์ของ กรอ. (Internet  และ Intranet) 
             6. รายงานผลการด าเนินการตามแผนการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการภายในรอบ 12 เดือน ตำมแบบฟอร์มที่ส้ำนักงำน 
ก.พ.ร. ก้ำหนด 
             7. จัดส่งข้อมูลผู้รับบริกำรฯ ให้ส้ำนักงำน ก.พ.ร. เพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อกระบวนการให้บริการตามข้อตกลง
ระดับการให้บริการฯ 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
1. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการอย่างชัดเจน  
2. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการปรับปรุงกระบวนงาน และมีการติดตามการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  ไมม่ี 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  ไม่ม ี
 

หลักฐานอ้างอิง  :   
           1.  
           2.  
           3.  
           4.  
 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

     

            รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (ราย
ตัวชี้วัด) 

                    รอบ  9 เดือน 
                    รอบ  12 เดอืน 

ตัวชี้วัดที่ 3   การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
ตัวชี้วัดที่ 3.1 : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  (น ้ำหนกั : ร้อยละ 2.5) 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : นำยชุมพล  ชีวะประภำนันท์   (รรอ.) 
                           โทรศัพท์    0 2202 4105 

ผู้จัดเก็บข้อมลู  :  นำยธำนี ศิริปิน่  (รก.ผอ.กค.กรอ.) 
                       โทรศัพท์    0 2202 3970 
 

ค าอธิบาย : 
 กำรพิจำรณำผลส้ำเรจจออกกำรเบกิจาำยเกินกบประมำณรำยจาำยลกทนุ จะชช้อัรรำกำรเบิกจาำยเกินกบประมำณรำยจาำย

ลกทุนออกสาวนรำชกำร ทั กที่เบิกจาำยชนสาวนกลำกและสาวนภูมิภำค  เป็นรัวชี วัดควำมสำมำรถชนกำรเบกิจาำยเกินกบประมำณรำยจาำยลกทนุ
ออกสาวนรำชกำร ทั กนี ไมารวมเกินกบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพิ่มเริมระหวาำกปีกบประมำณ โดยจะชช้อ้อมูลกำรเบิกจาำยดักกลาำว  จำก
ระบบกำรบริหำรกำรเกินกำรคลักภำครัฐแบบอิเลจกทรอนิกส์ (GFMIS)  

 กำรชห้คะแนนจะพิจำรณำรำมควำมสำมำรถชนกำรเบิกจาำยเกินกบประมำณรำยจาำยลกทุน  ออกสาวนรำชกำรเทียบกับ
วกเกินกบประมำณรำยจาำยลกทุนทีส่าวนรำชกำรไดร้ับ หำกมีกำรโอนเปลี่ยนแปลกกบประมำณระหวาำกปี (รำยจาำยประจ้ำไปรำยจาำยลกทุน 
หรือรำยจาำยลกทุนไปรำยจาำยประจ้ำ) จะน้ำยอดกบประมำณหลักโอนเปลี่ยนแปลกแล้วมำเป็นฐำนชนกำรค้ำนวณ  

 รำยจาำยลกทุน หมำยถึก รำยจาำยทีร่ัฐบำลจาำยเพื่อจัดหำทรัพยส์ินประเภททุน ทั กที่มีรัวรนและทรัพยส์นิท่ีไมามีรัวรน 
รลอดจนรำยจาำยที่รัฐบำลอุดหนุนหรือโอนชห้แกาบุคคล อกค์กร หรือรัฐวิสำหกิจ โดยผู้รับไมาร้อกจาำยคนืชห้รัฐบำลและผู้รับน้ำไปชช้จัดหำ
ทรัพย์สินประเภททุน เป็นร้น สำมำรถรรวจสอบได้จำกรหัสกบประมำณรำยจาำย รหสัลักษณะกำนร้ำแหนากที่ 5 แสดกถึกลักษณะเศรษฐกิจ
ที่ส้ำนักกบประมำณก้ำหนดชห้ 
 

ตารางและสูตรการค านวณ :  
 

เกินกบประมำณรำยจาำยลกทุนที่สาวนรำชกำรเบิกจาำย  x 100 
วกเกินกบประมำณรำยจาำยลกทุนทีส่าวนรำชกำรไดร้ับ 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :     

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น  

(ร้อยละ) 
2555 2556 2557 2556 2557 

กำรเบิกจาำยเกินกบประมำณรำยจาำยลกทุน 
 

73.70 72.41 ........ -1.29 ......... 

       

เกณฑ์การให้คะแนน : 
      ชาวกกำรปรบัเกณฑ์กำรชห้คะแนน +/- ร้อยละ 3 ราอ 1 คะแนน โดยก้ำหนดเกณฑ์กำรชห้คะแนนดักนี  

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

  
 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

     

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

กำรเบิกจาำยเกินกบประมำณรำยจาำยลกทุน 
 

2.5 ....... ........ ........ 

     
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :      
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 

  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :   
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
 

หลักฐานอ้างอิง :   
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 

 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

     

            รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (ราย
ตัวชี้วัด) 

                    รอบ  9 เดือน 
                    รอบ  12 เดอืน 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  (น ้ำหนัก : ร้อยละ 2.5) 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : นำยชุมพล  ชีวะประภำนันท์   (รรอ.) 
                           โทรศัพท์    0 2202 4105 

ผู้จัดเก็บข้อมลู  :  นำยธำนี ศิริปิน่  (รก.ผอ.กค.กรอ.) 
                       โทรศัพท์    0 2202 3970 
 

ค าอธิบาย : 
 กำรพิจำรณำผลส้ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม 12 เดือน จะใช้อัตรำกำรเบิกจ่ำยเงิน

งบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมของส่วนรำชกำร ทั งที่เบิกจ่ำยในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค เป็นตัวชี วัดควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินของ
ส่วนรำชกำร ทั งนี ไม่รวมเงินงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพิ่มเติมระหว่ำงปีงบประมำณ  โดยจะใช้ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยดังกล่ำวจำกระบบ
กำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 กำรให้คะแนนจะพิจำรณำตำมควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม  ของส่วนรำชกำรเทียบ
กับวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมที่ส่วนรำชกำรได้รับ ตั งแต่เดือนตุลำคม 2556   ถึงเดือนกันยำยน 2557หำกมีกำรโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมำณระหว่ำงปี (รำยจ่ำยประจ้ำไปรำยจ่ำยลงทุน หรือรำยจ่ำยลงทุนไปรำยจ่ำยประจ้ำ) จะน้ำยอดงบประมำณหลังโอน
เปลี่ยนแปลงแล้วมำเป็นฐำนในกำรค้ำนวณ 
 

สูตรการค านวณ :  
 

 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :     

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น  

(ร้อยละ) 
2555 2556 2557 2556 2557 

กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจำ่ยภำพรวม 
   

78.46 82.68 ........ 4.22 ......... 
       

เกณฑ์การให้คะแนน : 
      ช่วงกำรปรบัเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยก้ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนดังนี  

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

  
 

เงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมทีส่่วนรำชกำรเบิกจ่ำย 
ตั งแต่เดือนตลุำคม 2556 ถึงเดือนกันยำยน 2557  x 100 
วงเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมที่ส่วนรำชกำรไดร้ับ 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

     

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจำ่ยภำพรวม   
 

2.5 ....... ........ ........ 

     
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :      
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 

  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :   
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
 

หลักฐานอ้างอิง :   
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (ราย
ตัวชี้วัด) 

                 รอบ  9 เดือน 
                 รอบ 12 เดือน 

 

ตัวชี้วัดที่  4  :  การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ (น ้ำหนักรอ้ยละ 5) 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   :  นำยศักดำ  พันธ์กลำ้  (รรอ.) 
                             โทรศัพท ์   0 2202 4111 

ผู้จัดเก็บข้อมลู   :  นำยคณำธิศ  เกิดคล้ำย (เลขำนุกำรคณะ 
                    ท้ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนฯ) 
                       โทรศัพท์   0 2202 4217  

ค าอธิบาย  : 
   ควำมส้ำเร็จของกำรด้ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนของส่วนรำชกำร หมำยถึง กำรที่ส่วนรำชกำรสำมำรถ 

จัดกำรใช้ไฟฟ้ำและน ้ำมันเชื อเพลิงภำยในส่วนรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีผลกำรใช้ไฟฟ้ำและน ้ำมันเชื อเพลิงลดลง 
ได้อย่ำงน้อยร้อยละ 10  
 

เหตุผล : 
   พลังงำนเป็นปัจจัยที่ส้ำคัญในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน ภำคธุรกิจและอุตสำหกรรม แต่ประเทศไทย 

มิได้มีแหล่งพลังงำนเชิงพำณิชย์ภำยในประเทศมำกพอกับควำมต้องกำร ท้ำให้ต้องพึ่งพำพลังงำนจำกต่ำงประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบัน
มีมูลค่ำกว่ำ 5 แสนล้ำนบำท แนวทำงส้ำคัญที่จะช่วยลดอัตรำกำรเพิ่มควำมต้องกำรใช้พลังงำนของประเทศ คือกำรส่งเสริมให้มีกำรใช้
พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประหยัดในทุกภำคส่วน คณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2555 ได้มีมติให้หน่วยงำน
รำชกำรด้ำเนินมำตรกำรลดใช้พลังงำนลงให้ได้อย่ำงน้อย 10% เพื่อเป็นตัวอย่ำงให้กับภำคเอกชน ภำคประชำชน ในกำรช่วยลดรำยจ่ำย
ของประเทศโดยลดกำรน้ำเข้ำน ้ำมันจำกต่ำงประเทศ 
 

สูตรการค านวณ :  
  พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 

  1.  ด้ำนไฟฟ้ำ   
  2.  ด้ำนน ้ำมันเชื อเพลิง  

  สูตรการค านวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน 
  1.  ด้ำนน ้ำมันเชื อเพลิง   
 

ดัชนีชี วัดประสิทธิภำพกำรใช้ไฟฟ้ำ 
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90% ของปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำมำตรฐำน) – ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำจริง 
ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำจริง 

  

  2.  ด้ำนไฟฟ้ำ   
 

ดัชนีชี วัดประสิทธิภำพกำรใช้น ้ำมนั 
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90% ของปริมำณกำรใช้น ้ำมันมำตรฐำน) – ปริมำณกำรใช้น ้ำมันจริง 
ปริมำณกำรใช้น ้ำมันจริง 

   
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :         

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น  

(ร้อยละ) 
2555 2556 2557 2556 2557 

กำรประหยัดพลังงำนของส่วนรำชกำร 
-  ไฟฟ้ำ 
-  น ้ำมัน 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนนกำรประเมินผลกำรประหยัดพลังงำนของส่วนรำชกำรคิดจำกคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงำนทั งหมดที่เป็นรำชกำรบริหำร

ส่วนกลำงในสังกัดกรมที่จัดตั งขึ นตำมกฎกระทรวง  และส่วนรำชกำรที่ตั งขึ นเป็นหน่วยงำนภำยในกรมนั นท่ีไม่ปรำกฏในกฎกระทรวง โดย
ก้ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนของแต่ละหน่วยงำน เป็นระดับขั นของควำมส้ำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น 5 ระดับ 
พิจำรณำจำกควำมก้ำวหน้ำของขั นตอนกำรด้ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละระดับ ดังนี  

1.  ด้านไฟฟ้า  มีรำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนนประเมินผล ดังนี   

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด้ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนด้ำนไฟฟ้ำของ
ปีงบประมำณ 2557 รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2556 - มีนำคม 2557) และรอบ 12 เดือน 
(เมษำยน 2557 - กันยำยน 2557) ตำมรูปแบบที ่สนพ. ก้ำหนด  

0.5000 

2 2.1 มีกำรรำยงำนข้อมูลพื นฐำนส้ำหรับกำรประเมินปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำมำตรฐำน และค่ำดัชนี 
กำรใช้ไฟฟ้ำประจ้ำปีงบประมำณ 2557 ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ สนพ. ก้ำหนดได้แล้วเสร็จ 
และครบถ้วน 12 เดือน นับตั งแต่เดือนตุลำคม 2556 ถึงเดือนกันยำยน 2557 

0.2500 

 2.2 มีกำรรำยงำนข้อมูลปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) ประจ้ำปี 
งบประมำณ 2557 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั งแต่เดือนตุลำคม 2556 ถึงเดือนกันยำยน 2557 

0.2500 

3 มีผลกำรค้ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ ประจ้ำปีงบประมำณ 2557 ตำมสูตรกำรค้ำนวณที่ 
สนพ. ก้ำหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลกำรค้ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ ประจ้ำปีงบประมำณ 2557 ตำมสูตรกำรค้ำนวณที่ 

สนพ. ก้ำหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000 

5 มีผลกำรค้ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ ประจ้ำปีงบประมำณ 2557 ตำมสูตรกำรค้ำนวณที่ 
สนพ. ก้ำหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีที่ผลกำรค้ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ มำกกว่ำ 0  
ส่วนรำชกำรจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ำกับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

 

2.  ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง  มีรำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนนประเมินผล ดังนี   
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด้ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนด้ำนน ้ำมันเชื อเพลิงของ
ปีงบประมำณ 2557 รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2556 - มีนำคม 2557) และรอบ 12 เดือน 
(เมษำยน 2557 - กันยำยน 2557) ตำมรูปแบบที ่สนพ. ก้ำหนด  

0.5000 

2 2.1 มีกำรรำยงำนข้อมูลพื นฐำนส้ำหรับกำรประเมินปริมำณกำรใช้น ้ำมันเชื อเพลิงมำตรฐำน 
และค่ำดัชนีกำรใช้น ้ำมันเชื อเพลิงประจ้ำปีงบประมำณ 2557 ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ สนพ. 
ก้ำหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน นับตั งแต่เดือนตุลำคม 2556 ถึงเดือนกันยำยน 2557  

0.2500 

 2.2 มีกำรรำยงำนข้อมูลปริมำณกำรใช้น ้ำมันเชื อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร) ประจ้ำปี 
งบประมำณ 2556 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั งแต่เดือนตุลำคม 2556 ถึงเดือนกันยำยน 2557  

0.2500 

3 มีผลกำรค้ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้น ้ำมันเชื อเพลิงประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ตำมสูตรกำร
ค้ำนวณที ่สนพ. ก้ำหนด อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลกำรค้ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้น ้ำมันเชื อเพลิงประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ตำมสูตรกำร

ค้ำนวณที ่สนพ. ก้ำหนด อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000 
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5 มีผลกำรค้ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้น ้ำมันเชื อเพลิงประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ตำมสูตรกำร
ค้ำนวณที ่สนพ. ก้ำหนด อยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 

ในกรณีที่ผลกำรค้ำนวณค่ำดัชนีกำรใช้น ้ำมันเชื อเพลิง มำกกว่ำ 0  
ส่วนรำชกำรจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ำกับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

หมายเหตุ :  
1) ส่วนรำชกำรจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ำกับ 0.5000) ในระดับคะแนนท่ี 2 จึงจะได้รับกำรประเมินผลระดับคะแนนท่ี 3, 4 และ 5 
2) กำรประเมินคะแนนในขั นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทรำบ EUI แล้ว จะน้ำไปเทยีบบัญญตัิไตรยำงศเ์พื่อประเมินคะแนน 
3) กรณีที่  EUI ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ/น ้ำมัน ประจ้ำปีงบประมำณ 2557 ตำมสูตรกำรคำ้นวณที่ สนพ. ก้ำหนด มีค่ำน้อยกว่ำ -0.333  

ส่วนรำชกำรจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ำกับ 0.000 คะแนน 
4) กำรประมวลคะแนนกรณีส่วนรำชกำรมีหน่วยงำนในสังกัดมำร่วมในกำรประเมินผล  

ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงำนในสังกัดตำมขั นตอน เพื่อหำคะแนนของแต่ละหน่วยงำน  
ข. พิจำรณำให้คะแนนของส่วนรำชกำร โดยคดิค่ำเฉลี่ยจำกคะแนนของหน่วยงำนในสังกัดทั งหมด  

( =  ผลรวมของคะแนนของหน่วยงำนในสังกัดทั งหมด / จ้ำนวนหนว่ยงำนในสังกัดทั งหมด) 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

 

กำรประหยัดพลังงำนของส่วนรำชกำร 
-  ไฟฟ้ำ 
-  น ้ำมัน 

 
2.5 
2.5 

 

 
…………. 
…………. 

 

 
………… 
………… 

 

 
………….. 
…………. 

 
     

 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  …… 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
            

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :   
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
 

หลักฐานอ้างอิง  :   
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (ราย
ตัวชี้วัด) 

                 รอบ  9 เดือน 
                 รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  5  :  การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสาสนเทศภาครัฐ  (น ้ำหนักร้อยละ 10) 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   :  นำยเสรี  อติภัทธะ  (รรอ.)   
                             โทรศัพท ์   0 2202 4115 

ผู้จัดเก็บข้อมลู   :  นำงนพรัตน์  ชัยบัณฑิตย์  (ผอ.ศสร.)   
                       โทรศัพท์   0 2202 4133  

ค าอธิบาย : 
                เป็นกำรบูรณำกำรเครือข่ำยสำรสนเทศภำครัฐให้ครอบคลุมทุกส่วนรำชกำรเพื่อเป็นกำรลดต้นทุน และ ลดควำมซ ้ำซ้อน 
ในกำรใช้งบประมำณ ด้ำนเครือข่ำยในภำครัฐ รวมทั งสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงส่วนรำชกำรตำ่งๆ ในกำรพัฒนำหรือน้ำระบบบริกำร
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงำนให้บรกิำรผ่ำนเครือข่ำยสำรสนเทศภำครัฐ ในกำร เชื่อมโยงรับ-ส่งข้อมูล ระหว่ำงหน่วยงำน  
                เป็นกำรวัดประสิทธิภำพของส่วนรำชกำรในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศภำครัฐ ตำมแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรของประเทศ เพื่อให้เกดิกำรใช้ประโยชน์เช่ือมโยงข้อมลูของหน่วยงำนต่ำงๆ ร่วมกัน และนำ้ไปสู ่“ Single Government”  
                เป็นกำรรำยงำนสถำนะระบบสนเทศของหน่วยงำน ในกำรด้ำเนินกำรและพัฒนำหน่วยงำนไปสู่กำรเป็นรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส ์โดยแนวทำงกำรประเมินประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศภำครัฐ มีทั งหมด 5 ประเด็น ดงัต่อไปน ี 
              1. บทบำทของผู้บริหำรสำรสนเทศระดับสูง                                             มีน ้ำหนักร้อยละ 1  
                     (Chief Information Officer : CIO) ของส่วนรำชกำร  
              2. โครงสรำ้งพื นฐำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Infrastructure)                 มีน ้ำหนักร้อยละ 4  
              3. ระบบเว็บไซด์กลำงบริกำรอิเล็กทรอนิกสภ์ำครัฐ (e- service)                    มีน ้ำหนักร้อยละ 2  
              4. ระบบจดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์กลำงเพื่อกำรสื่อสำรในภำครัฐ (MailGoThai)    มีน้ำหนกัร้อยละ 1  
              5. รำยงำนสถำนกำรณ์จัดท้ำข้อมลูของศูนย์ปฏิบตัิกำรระดับกรม                    มีน ้ำหนักร้อยละ 2  
                     (Department Operation Center:DOC) 
ตารางและส ูตรการคำนวณ : 
 
ประเด ็นกำรว ัด 

 
น ้ำหน ัก 
(W) 

เกณฑก์ำรให ้คะแนนเท ียบก ับระด ับ 
ควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำยของต ัวชี วัด 

 
คะแนนท ี่ได ้ 

(SM) 

 
คะแนนถ ่วงน ้ำหนกั 

(W x SM) 
1 2 3 4 5 

ประเด ็นที่ 1 W1 1 2 3 4 5 SM.1 (W1 x SM1) 
ประเด ็นที่ 2 W2 1 2 3 4 5 SM2 (W2 x SM2) 
ประเด ็นที่ 3 W3 1 2 3 4 5 SM.3 (W3 x SM3) 
ประเด ็นที่ 4 W4 1 2 3 4 5 SM.4 (W4 x SM4) 
ประเด ็นที่ 5 W5 1 2 3 4 5 SM5 (W5 x SM5) 

 W1-5= 10   (W1-5xSM1-5) 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :         

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น  

(ร้อยละ) 
2555 2556 2557 2556 2557 

 

กำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบสำสนเทศภำครัฐ   - - 
 

N/A 
 

- - 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
      ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก้ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี  

ระด ับคะแนน เกณฑก์ำรให ้คะแนน 

1 
 

 (W1-5 x SM1-5) 
 W1-5 

2 

3 

4 

5 
       

เง  ่อนไข : กำรประเม ินผลต ัวช ี ว ัดน ี จะใช ้แบบสำรวจ (แบบฟอร ์มรำยงำนกำรประเม ินประส ิทธ ิภำพระบบ สำรสนเทศภำคร ัฐ)  
ไปย ังท ุกส ่วนรำชกำร โดยกระทรวงเทคโนโลย ีสำรสนเทศและกำรส ื ่อสำรท ้ำ หน ้ำท ่ีเป ็นผ ู ้ประเม ินรำยงำนสถำนะปัจจ ุบนัของส ่วน
รำชกำรในกำรดำเน ินกำรส ่งเสร ิมและพ ัฒนำ หน ่วยงำนของร ัฐไปส ู ่กำรเป็นร ัฐบำลอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ รวมท ังเป็นผ ู ้พ ิจำรณำในกำร
พ ิจำรณำคำขอ เปล ี่ยนแปลงรำยละเอียดตวัช ีว ัดด ้วย 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ ้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

กำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบสำสนเทศภำครัฐ 
 

10 N/A 1.0000 0.1000 
 

    
 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  …… 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :   
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 

 

หลักฐานอ้างอิง  :   
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (ราย
ตัวชี้วัด) 

                 รอบ  9 เดือน 
                 รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  6 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองคก์าร (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ)  (น ้ำหนนกรรออละ  
5) 
ตัวชี้วัดที่  6.1 : ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ (น ้ำหนนกรรออละ  1) 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   :  นำลชุมพะ  ชีว ปร ภำนกนท์  
(รรอ.)   
                             โทรศกพท์    0 2202 4105 

ผู้จัดเก็บข้อมลู   :  นำลชุมพะ  ชีว ปร ภำนกนท์  (รร.ผอ.สบล.)   
                       โทรศกพท์   0 2202 4105 
                       นำงทิพลวรรณ จำวรุ่งฤทธิ์  (สบล.)        
                       โทรศกพท์  0 2202 4125 

ค าอธิบาย :   
 สมรรถน องค์รำร (Organization Competency) หนมำลถึง คุณะกรษณ ที่สรอำงใหนอองค์รำรเริดควำมไดอเปรีลบในรำร 

แข่งขกน หนรือสำมำรถแสดงบทบำทแะ ผะงำนไดออล่ำงโดดเด่นรว่ำองค์รำรอื่นๆ 
 รำรพกฒนำสมรรถน องค์รำร เป็นรำรด้ำเนินรำรปรกบปรุงร บบบริหนำรจกดรำรภำลในองค์รำรที่เป็นระไรสรอำงใหนอองค์รำรมี

ปร สิทธิภำพสูงขึ น ซึ่งปร รอบดอวล 3 ดอำนหนะกร ไดอแร่ ดอำนทุนมนุษล์ (Human Capital) ดอำนทุนสำรสนเทศ (Information Capital) 
แะ ดอำนทุนองค์รำร (Organization Capital) เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในรำรด้ำเนินงำนขององค์รำร อกนจ เป็นผะใหนอรำรปฏิบกติงำนมี
ปร สิทธิภำพ บรระุวกตถุปร สงค์ของหนน่วลงำน ควำมคำดหนวกงแะ ควำมตอองรำรของผูอรกบบริรำร 

 ควำมส้ำเร็จของรำรพกฒนำสมรรถน องค์รำร แบ่งรำรปร เมินออรเป็น 2 ตกวชี วกดล่อล ดกงนี  
 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

6.1 ร ดกบควำมส้ำเร็จของรำรจกดท้ำรำลงำนะกรษณ ส้ำคกญขององค์รำร 1 
6.2 ร ดกบควำมส้ำเร็จของรำรพกฒนำองค์รำร 4 

รวม 5 
 
ตัวชี้วัดที่  6.1 : ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ (น ้ำหนนกรรออละ  1) 
 

ค าอธิบาย :  
  รำรจกดท้ำะกรษณ ส้ำคกญขององค์รำร มีวกตถุปร สงค์เพื่อใหนอหนน่วลงำนต่ำงๆ เหน็นควำมส้ำคกญของทบทวนตนเอง ซึ่งจ ท้ำใหนอ 

หนน่วลงำนสำมำรถสรอำงควำมพรออมแะ ปรกบเปะี่ลนบริบทของหนน่วลงำนไดอทกนต่อรำรเปะี่ลนแปะง 
              รำรจกดท้ำรำลงำนะกรษณ สำ้คกญขององค์รำร เป็นรำรด้ำเนินรำรทบทวน วิเครำ หน์สถำนภำพในปัจจุบกนของส่วนรำชรำร 
ทก งโครงสรอำงรำรบริหนำรงำนของสว่นรำชรำร จ้ำนวนบุคะำรร สภำพแวดะออมในรำรปฏิบกติงำน ควำมสกมพกนธ์ร หนว่ำงหนน่วลงำนรกบ
ผูอรกบบริรำร ส่วนรำชรำรอื่น แะ ปร ชำชน ควำมทอำทำลที่ส้ำคกญในเชิงลุทธศำสตร์ทีส่่วนรำชรำรเผชิญอลู่ รวมถึงแนวทำงรำรปรกบปรงุ
ผะรำรด้ำเนินรำรของส่วนรำชรำร ตำมเรณฑ์คณุภำพรำรบรหินำรจกดรำรภำครกฐ (PMQA) เพื่อใหนอส่วนรำชรำรเขอำใจแะ น้ำไปใชอ
ปร รอบรำรวำงแผนพกฒนำองค์รำร รวมทก งปร รอบรำรด้ำเนินรำรต่ำงๆ ไดออลำ่งครอบคะมุทุรปร เด็นที่ส้ำคกญ 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :         

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น  

(ร้อยละ) 
2555 2556 2557 2556 2557 

ร ดกบควำมส้ำเร็จของรำรจกดท้ำรำลงำน
ะกรษณ ส้ำคกญขององค์รำร 

5.00 5.00 5.00 - - 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
  

      วกดควำมส้ำเร็จของรำรจกดท้ำรำลงำนะกรษณ ส้ำคกญขององค์รำร โดลเรณฑ์รำรใหนอค แนนแบ่งออรเป็นดกงนี    
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 จกดส่งรำลงำนะกรษณ สำ้คกญขององค์รำรผ่ำนร บบ e-SAR ภายหลัง ร ล เวะำรำรรำลงำนรอบ 9 เดอืน   
2 - 
3 จกดส่งรำลงำนะกรษณ สำ้คกญขององค์รำรผ่ำนร บบ e-SAR ภายใน ร ล เวะำรำรรำลงำนรอบ 9 เดือน   
4 - 
5 จกดส่งรำลงำนะกรษณ สำ้คกญขององค์รำรผ่ำนร บบ e-SAR ภายใน ร ล เวะำรำรรำลงำนรอบ 9 เดือน 

และรำลงำนมีควำมครบถ้วนและทันสมัย  
 

เง่ือนไข : 
1. จกดท้ำขออมูะะกรษณ ส้ำคกญขององค์รำร ตำมแบบฟอร์มที่ 1 : รำลงำนะกรษณ ส้ำคกญขององค์รำร (รำละ เอีลดตำม

ภำคผนวร 3 หนรือดำวน์โหนะดไฟะ์ไดอจำรเว็บไซต์ส้ำนกรงำน ร.พ.ร. ที่เมนู ศูนล์ควำมรูอ> คู่มือรำรปร เมินผะรำรปฏิบกติงำนตำมค้ำรกบรอง
ปร จ้ำปีงบปร มำณ พ.ศ. 2557)  โดลส่วนรำชรำรตอองจกดท้ำขออมูะใหนอครบถอวน ถูรตออง แะ ทกนสมกลเป็นปัจจุบกน 

2. จกดส่งรำลงำนะกรษณ ส้ำคกญขององค์รำรตำมแบบฟอร์ม 1 ผ่ำนร บบรำลงำนผะรำรปฏิบกติรำชรำรตำมค้ำรกบรองรำร
ปฏิบกติรำชรำรทำงอิเะ็รทรอนิรส์ (e-SAR) ของส้ำนกรงำน ร.พ.ร. ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 9 เดือน   
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วดั/ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ร ดกบควำมส้ำเร็จของรำรจกดท้ำรำลงำน
ะกรษณ ส้ำคกญขององค์รำร 

1.0 ร ดกบ 5 5.000 0.05 
 
 

 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  …… 
กรอ. ด ำเนินกำรทบทวน/จัดท ำรำยงำนลักษณะส ำคญัขององค์กำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557  โดยกำรพิจำรณำ 

ของคณะกรรมกำรพัฒนำระบบบริหำรรำชกำร และจัดส่งรำยงำนฯ ให้ส ำนักงำน ก.พ.ร. แล้ว (หนังสอื กรอ. ท่ี อก 0310/000  
ลว. 00 มีนำคม 2557) พร้อมท้ังจกดส่งรำลงำนะกรษณ ส้ำคกญขององค์รำรผ่ำนร บบ e-SAR รอบ 9 เดือน 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
ผู้บริหำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ให้ควำมส ำคญักับกำรพิจำรณำทบทวน/ปรับปรุง/แก้ไขรำยงำนลักษณะส ำคัญขององค์กำร 

เพื่อให้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไม่ม ี
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  ไม่ม ี

หลักฐานอ้างอิง  :  รำยงำนลักษณะส ำคัญขององค์กำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557   
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (ราย
ตัวชี้วัด) 

                 รอบ  9 เดือน 
                 รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  6.2 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ (น ้ำหนักร้อยละ 4) 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   :  นำยชุมพล  ชีวะประภำนันท์  
(รรอ.)   
                             โทรศัพท์    0 2202 4105 

ผู้จัดเก็บข้อมลู   :  นำยชุมพล  ชีวะประภำนันท์  (รก.ผอ.สบย.)   
                       โทรศัพท์   0 2202 4105 
                       นำงทิพยวรรณ จำวรุ่งฤทธิ์  (สบย.)        
                       โทรศัพท์  0 2202 4125 

ค าอธิบาย :    
  ควำมส้ำเร็จของกำรพัฒนำองค์กำร พิจำรณำจำกผลส่วนต่ำงระหว่ำงควำมเห็นและควำมส้ำคัญ (Gap) ของบุคลำกร 

ต่อควำมพึงพอใจในกำรพัฒนำองค์กำร ซึ่งประเมินโดยใช้แบบส้ำรวจกำรพัฒนำองค์กำร (Organization Development Survey)  
ผ่ำนระบบออนไลน์ (http://www.opdc.go.th/ges) ที่มีกำรประเมิน 2 ครั ง 

  ครั งท่ี 1 (Pre-test) ใช้ผลส้ำรวจระหว่ำงวันท่ี 16 – 30 กันยำยน 2556 เป็นฐำนกำรประเมินเพื่อค้นหำประเด็นท่ีต้องจัดท้ำ 
แผนพัฒนำสมรรถนะองค์กำร ซึ่งพิจำรณำจำกข้อค้ำถำมที่มีค่ำส่วนต่ำงระหว่ำงควำมเห็นและควำมส้ำคัญ สูงที่สุด จ้ำนวน 5 ข้อค้ำถำม  

  ครั งท่ี 2 (Post-test) ส้ำรวจระหว่ำงวันท่ี 1 – 15 กันยำยน 2557 เพื่อประเมินผลลัพธ์ของกำรด้ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำ 
สมรรถนะองค์กำร ซึ่งจะพิจำรณำจำกค่ำเฉลี่ยส่วนต่ำงระหว่ำงควำมเห็นและควำมส้ำคัญขององค์กำร (Gap) ในข้อค้ำถำมตำมแผนพัฒนำ
สมรรถนะองค์กำร ท่ีส่วนรำชกำรสำมำรถลดลงได้ส้ำนักงำน ก.พ.ร. จะแจ้งผลกำรส้ำรวจของส่วนรำชกำร ผ่ำนระบบออนไลน์ ภำยหลัง
ก้ำหนดปิดกำรส้ำรวจ 15 วัน (http://www.opdc.go.th/ges/admin.php) 
              แบบส้ำรวจกำรพัฒนำองค์กำร (Organization Development Survey) ประกอบด้วยค้ำถำมจ้ำนวน 30 ข้อ ที่แบ่งกลุ่ม
ของค้ำถำมเป็น 3 ด้ำน คือ ด้ำนทุนมนุษย์ (Human Capital) ด้ำนทุนสำรสนเทศ (Information Capital) และด้ำนทุนองค์กำร 
(Organization Capital) 
              ค าถามด้านทุนมนษุย์ (10 ข้อ) เป็นกำรวัดทีมุ่่งเน้นในเรื่องกำรก้ำหนดนโยบำยและเปำ้หมำยดำ้นกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล กำรสื่อสำร และกำรมอบหมำยงำน ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน และกำรพัฒนำบุคลำกร ทั งนี  ส่วนรำชกำรควรให้ควำมส้ำคัญ 
ต่อกำรพัฒนำบุคลำกรซึ่งถือเป็นทนุขององค์กำร (Human Capital) เพื่อให้ได้มำซึ่งกำรใช้ประโยชน์ พัฒนำศักยภำพ และกำรสร้ำงมลูค่ำ
อย่ำงต่อเนื่องแกบุ่คลำกรใหม้ีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และสมรรถนะทีจ่้ำเป็นในกำรปฏิบตัิงำน  รวมถึงแรงจูงใจและควำมจงรักภักดตี่อ
องค์กำร อันน้ำไปสู่กำรเพิ่มคณุค่ำผลผลติและกำรบริกำรที่มีประสิทธิภำพ และส่งผลให้องค์กำรมีควำมสำมำรถ สร้ำงควำมได้เปรียบใน
กำรด้ำเนินงำน และควำมส้ำเร็จขององค์กำร 
               ค าถามด้านทุนสารสนเทศ (6 ข้อ) เป็นกำรวัดในเรื่องกำรจัดกำรสำรสนเทศท่ีมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล โดยดำ้น
ประสิทธิผลจะมุ่งเน้นที่ประโยชน์ของกำรใช้งำนสำรสนเทศท่ีสะท้อนในรูปแบบควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบสำรสนเทศต่อระบบ
สำรสนเทศ (Systems) ระบบฐำนข้อมูล (Database) และระบบเครอืข่ำย (Network) และกำรท้ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ จะมุ่งเน้นท่ี
คุณลักษณะจำ้เป็นต่อกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศผ่ำนเว็บไซต์และระบบ Intranet ของหน่วยงำน  
               ค าถามด้านทุนองค์การ (14 ข้อ) เป็นกำรวัดที่มุ่งเน้นใน 3 เรื่อง ดังนี  
                  1.  ควำมสอดคล้องเช่ือมโยงกันในองค์กำร ได้แก่ ทิศทำงขององค์กำร (Direction) ผู้น้ำ (Leadership) วัฒนธรรมและ
บรรยำกำศในกำรท้ำงำน (Culture and Climate)  

2.  ควำมส้ำเร็จขององค์กำร ได้แก่ ควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ (Accountability) กำรจูงใจ (Motivation) ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงผู้บังคับบัญชำ/หัวหน้ำงำนและกำรก้ำกับติดตำม (Coordination and Control) และ กำรท้ำงำนเป็นทีม (Teamwork) 

3.  กำรสร้ำงสิ่งใหม่ ได้แก่ กำรปรับตัวให้ทันกับสถำนกำรณ์ภำยนอก (External Orientation) และกำรสร้ำงนวัตกรรม
และกำรเรียนรู้ (Innovation and Learning) 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.opdc.go.th/ges/admin.php
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แนวทางการด าเนินการ  : 
  ส่วนรำชกำรต้องจัดท้ำแผนพัฒนำสมรรถนะองค์กำรของส่วนรำชกำร ตำมแบบฟอร์มที่ 2 ให้สอดคล้องกับผลกำรส้ำรวจ 

ควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรพัฒนำองค์กำร (Organization Development Survey) ของหน่วยงำน ผ่ำนระบบออนไลน์  
ในข้อค้ำถำมที่มีค่ำส่วนต่ำงระหว่ำงควำมเห็นและควำมส้ำคัญ สูงที่สุด จ้ำนวน 5 ข้อค้ำถำม แบ่งเป็นรำยด้ำน ดังนี  

o ด้ำนทุนมนุษย์ จ้ำนวน 2 ข้อ 
o ด้ำนทุนสำรสนเทศ จ้ำนวน 1 ข้อ 
o ด้ำนทุนองค์กำร จ้ำนวน 2 ข้อ 

                วิธีกำรเลือกข้อค้ำถำมฯ 
                ให้เรียงล้ำดับข้อค้ำถำม โดยใช้ค่ำส่วนต่ำงระหว่ำงควำมเห็นและควำมส้ำคัญ (Gap) จำกมำกไปน้อย แล้วเลือกข้อค้ำถำมที่มี 
Gap สูงที่สุดมำจัดท้ำแผนพัฒนำสมรรถนะองค์กำร ตำมจ้ำนวนข้อค้ำถำมที่ก้ำหนดในแต่ละด้ำน กรณีมีข้อค ำถาำมีีคคาำ Gap เีาำกัน และ
มีผลให้จ ำนวนข้อค ำถาำมีีคต้องจัดี ำแผนฯ มีมำกกวาำีีคก ำหนด ให้สาวนรำชกำรเป็นผู้พิจำรณำเลือกข้อค ำถาำมเอง 

  กำรจัดท้ำแผนพัฒนำสมรรถนะองค์กำร ให้ส่วนรำชกำรน้ำผลส้ำรวจไปประกอบกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ได้จำกกำรค้นหำ 
สำเหตุ และวิเครำะห์จัดล้ำดับควำมส้ำคัญ โดยก้ำหนดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน นอกจำกนี ในกำรท้ำแผนต้องค้ำนึงถึงระยะเวลำ
ของกำรจัดกิจกรรม  ควรก้ำหนดช่วงเวลำที่เหมำะสม เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องตลอดปีงบประมำณ และควรมีกำรติดตำมว่ำ
แผนด้ำเนินกำรครบถ้วน ตรงตำมก้ำหนดระยะเวลำหรือไม่ ควรมีกำรรำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบเป็นระยะ ๆ กำรท้ำแผนที่ดีควรท้ำให้
ครอบคลุม โดยสิ่งส้ำคัญที่จะต้องค้ำนึงถึง คือกำรสื่อสำรภำยในองค์กำรให้รู้ว่ำส่วนรำชกำรมีแผนที่จะพัฒนำอะไร เพรำะกำรสื่อสำรเป็น
ปัจจัยส้ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรสร้ำงบรรยำกำศที่ดีภำยในองค์กำร 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :         

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น  

(ร้อยละ) 
2555 2556 2557 2556 2557 

ระดับควำมส้ำเร็จของกำรพัฒนำองค์กำร 
 

5.00 5.00 5.00 - - 

       
เกณฑ์การให้คะแนน : 
  

วัดควำมส้ำเร็จของกำรพัฒนำองค์กำรจำก 
1.  ควำมส้ำเร็จของกำรด้ำเนินกำรจัดท้ำแผนพัฒนำสมรรถนะองค์กำร โดยพิจำรณำจำกผลกำร 

จัดส่งแผนฯ ผ่ำนระบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค้ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส้ำนักงำน ก.พ.ร. 
ได้ทันตำมเวลำที่ก้ำหนด (ภำยในระยะเวลำกำรรำยงำนรอบ 6 เดือน) 

2.  ผลส้ำรวจกำรพัฒนำองค์กำร(Organization Development Survey) โดยพิจำรณำจำกค่ำเฉลี่ยส่วนต่ำงระหว่ำงควำมเห็น 
และควำมส้ำคัญต่อควำมพึงพอใจในกำรพัฒนำองค์กำร (Gap) ครั งท่ี 2 ลดลง 
 

สูตรการค านวณค่าคะแนนตัวชี้วัด  : 
 
     คะแนนตัวชี วัดที่ 6.2    =   X + (0.2 x Y) 
 
โดยที ่     X = ค่ำคะแนนตำมระดับกำรด้ำเนินกำรในกำรจัดส่งแผนพัฒนำสมรรถนะองค์กำร และค่ำเฉลี่ยส่วนต่ำงระหว่ำง

ควำมเห็นและควำมส้ำคัญต่อควำมพึงพอใจในกำรพัฒนำองค์กำร ครั งท่ี 2 
  Y = จ้ำนวนข้อค้ำถำมในแผนพัฒนำสมรรถนะองค์กำร ที่มสี่วนต่ำงระหว่ำงควำมเห็นและควำมส้ำคัญต่อ 
                   ควำมพึงพอใจในกำรพัฒนำองค์กำร ครั งที่ 2 น้อยกว่ำหรือเท่ำกับครั งที่ 1 โดยมีน ้ำหนัก ข้อละ 0.2 
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ระดับการด าเนินการ (X) มีค่าเป็นดังนี้ 
X ระดับการด าเนินการ 

1 
จัดส่งแผนพัฒนำสมรรถนะองค์กำร ผ่ำนระบบ 
e-SAR ภายหลังระยะเวลำกำรรำยงำนรอบ 6 
เดือน  

และ 
ค่ำเฉลี่ย Gap โดยรวม ครั งท่ี 2 มากกว่าครั งท่ี 1 

2 
จัดส่งแผนพัฒนำสมรรถนะองค์กำร ผ่ำนระบบ 
e-SAR ภายหลังระยะเวลำกำรรำยงำนรอบ 6 
เดือน  

และ 
ค่ำเฉลี่ย Gap โดยรวม ครั งท่ี 2 น้อยกว่าหรือ
เท่ากับครั งท่ี 1 

3 
จัดส่งแผนพัฒนำสมรรถนะองค์กำร ผ่ำนระบบ 
e-SAR ภายในระยะเวลำกำรรำยงำนรอบ 6 
เดือน  

และ 
ค่ำเฉลี่ย Gap โดยรวม ครั งท่ี 2 มากกว่าครั งท่ี 1 

4 
จัดส่งแผนพัฒนำสมรรถนะองค์กำร ผ่ำนระบบ 
e-SAR ภายในระยะเวลำกำรรำยงำนรอบ 6 
เดือน  

และ 
ค่ำเฉลี่ย Gap โดยรวม ครั งท่ี 2 น้อยกว่าหรือ
เท่ากับครั งท่ี 1 

 

หมายเหตุ : ค่ำเฉลี่ย Gap โดยรวม หมำยถึง ค่ำเฉลี่ยส่วนต่ำงระหว่ำงควำมเห็นและควำมส้ำคัญต่อควำมพึงพอใจในกำรพัฒนำองค์กำร 
               จำกค้ำถำมทั ง 30 ข้อ 
 

เง่ือนไข :  
1. จัดท้ำแผนพัฒนำสมรรถนะองค์กำรตำมแบบฟอร์มที่ 2 : แผนพัฒนำสมรรถนะองค์กำร (รำยละเอียดตำมภำคผนวก 1 

หรือดำวน์โหลดไฟล์ได้จำกเว็บไซต์ส้ำนักงำน ก.พ.ร. โดยเข้ำที่เมนู ศูนย์ควำมรู้> คู่มือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมค้ำรับรอง
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557) 

2. กรณีที่ส่วนรำชกำรมีแผนด้ำเนินกำรพัฒนำองค์กำร หรือแผนใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับค้ำถำม 5  ข้อที่มีค่ำส่วนต่ำง
ระหว่ำงควำมเห็นและควำมส้ำคัญสูงที่สุดอยู่แล้ว สำมำรถส่งแผนดังกล่ำวไปยังส้ำนักงำน ก.พ.ร. ได้โดยไม่ต้องปรับรูปแบบตำม
แบบฟอร์มที่ 2 

3. จัดส่งแผนพัฒนำสมรรถนะองค์กำรตำมแบบฟอร์มที่ 2 ผ่ำนทำงระบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค้ำรับรองกำร
ปฏิบัติรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส้ำนักงำน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลำกำรรำยงำนรอบ 6 เดือน (30 เมษำยน 2557) หาก
ส่วนราชการไม่จัดส่ง จะได้คะแนนในตัวชี้วัดนี้เท่ากับ 1.0000 

4. ในรอบกำรส้ำรวจกำรพัฒนำองค์กำร ครั งที่ 2 (1 – 15 กันยำยน 2557) ส่วนรำชกำรที่มีผู้ตอบแบบส้ำรวจน้อยกว่ำ
จ้ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงตำมหลักสถิติที่ก้ำหนดไว้ จะได้คะแนนตัวชี้วัดนี้เท่ากับ 1.0000 คะแนน เนื่องจำกไม่สำมำรถน้ำผลกำรส้ำรวจมำ
ใช้เป็นตัวแทนในกำรประเมินผลได้ 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

 

ระดบัควำมส้ำเร็จของกำรพัฒนำองค์กำร 
 

4.0 ระดับ 5 5.000 0.200 
 
 

 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  …… 
กรอ. ได้น ำประเด็นข้อค ำถำมที่มีคำ่ส่วนต่ำงระหว่ำงควำมเห็นและควำมส ำคญัต่อควำมพึงพอใจในกำรพัฒนำด้ำนทุนมนุษย์ 

สำรสนเทศ และวัฒนธรรมองค์กำร มำจัดท ำแผนพัฒนำสมรรถนะองค์กำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ท้ัง 3 ด้ำน โดยกำรพิจำรณำ
ของคณะกรรมกำรพัฒนำระบบบริหำรรำชกำร และจัดส่งรำยงำนฯ ให้ส ำนักงำน ก.พ.ร. แล้ว (หนังสอื กรอ. ท่ี อก 0310/000 ลว. 00 
มีนำคม 2557)  
 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

                   

4 

 

          
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
ข้ำรำชกำรกรมโรงงำนอุตสำหกรรมให้ควำมร่วมมือเข้ำตอบแบบส้ำรวจกำรพัฒนำองค์กำร (Organization Development 

Survey) ผ่ำนระบบออนไลน ์

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไม่ม ี
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  ไม่ม ี

หลักฐานอ้างอิง  :  1.  แผนพัฒนำสมรรถนะองค์กำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557   
                        2. รำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำสมรรถนะองค์กำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557  (ทั ง 3 ด้ำน) 
                        3. ผลกำรส้ำรวจฯ ครั งท่ี 1 และครั งที่ 2 
 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

                   

1 

 

          
 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (ราย
ตัวชี้วัด) 

                 รอบ  9 เดือน 
                 รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่  7 : การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (น ้ำหนักร้อยละ 5) 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   :  นำยชุมพล  ชีวะประภำนันท์  
(รรอ.)   
                             โทรศัพท์    0 2202 4105 

ผู้จัดเก็บข้อมลู   :  นำยชุมพล  ชีวะประภำนันท์  (รก.ผอ.สบย.)   
                       โทรศัพท์   0 2202 4105 
                       นำงทิพยวรรณ จำวรุ่งฤทธิ์  (สบย.)        
                       โทรศัพท์  0 2202 4125 

ค าอธิบาย :    
               ตำมเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค้ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรระดับกรม ประจ้ำปี
งบประมำณ พ. ศ. 2557 ก้ำหนดให้ส่วนรำชกำรที่มีกำรวัดตัวชี วัดที่ 2 คุณภำพกำรให้บริกำรประชำชน (Service Level Agreement: 
SLA)  น้ำคะแนนท่ีได้จำกตัวชี วัดที่ 2 คุณภำพกำรให้บริกำรประชำชน (Service Level Agreement: SLA) มำเป็นคะแนนของ 
ตัวชี วัดที่ 7 กำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร ด้วย    

 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :         

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น  

(ร้อยละ) 
2555 2556 2557 2556 2557 

 

กำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏบิตัิรำชกำร  
 

- - - - - 

       

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

 

กำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏบิตัิรำชกำร  
 

5.0    
 
 

 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  …… 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :   
 
หลักฐานอ้างอิง  :   
 


