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รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)         รอบ  6 เดือน 
                                                                                             รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1.1 : มูลค่าการลงทุนจากการอนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมาย (อุตสาหกรรม
ยานยนต์และช้ินส่วน อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมยางพารา) (ร้อยละ 10) 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นายจุลพงษ์ ทวีศรี (รรอ.) ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสันติ สิทธิเลิศพิศาล (ผอ. ศสร.) 

                   : นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟ่ืองฟู (ผอ. สบย.) 

เบอร์ติดต่อ           : 0 2202 4115-6 เบอร์ติดต่อ     : 0 2202 4133 
                   : 0 2202 4243 

ค าอธิบาย : 
     - มูลค่าการลงทุนจากการอนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรม พิจารณาจากจ านวนเงินทุนของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) และขยายโรงงาน  
ตามพระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535 
     - อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (รวมถึงอุตสาหกรรมอุปกรณ์โทรคมนาคม) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (ท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม) อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมยางพารา 
     - หน่วยงานพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) และขยายโรงงาน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2535 ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  พ.ศ. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น        

2557 2558 2559 2558 2559 

มูลค่าการลงทุนจากการ
อนุญาตประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (ล้าน
บาท) 

163,623.51 185,042.14 - 13.09 - 

1. อุตสาหกรรมยานยนต์และ
ช้ินส่วน 

81,375.79 56,784.75 30,428.18 -30.22 - 

2. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส ์

20,933.00 25,596.48 17,954.70 22.28 - 

3. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ
เคมีภณัฑ ์

14,253.99 10,895.97 17,868.79 -23.56 - 

4. อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม 

6,161.26 7,786.53 4,062.18 26.38 - 

5. อุตสาหกรรมอาหาร 40,908.47 83,978.41 51,313.43 105.28 - 
6. อุตสาหกรรมยางพารา 11,524.25 13,451.77 7,621.52 16.72 - 

http://www.diw.go.th/


                                                                                        รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏบิัติราชการของ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

4 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ตัวชี้วัด น้ าหนัก ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

มูลค่าการลงทุนจากการ
อนุญาตประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
(ล้านบาท) 

10      

1. อุตสาหกรรมยานยนต์
และช้ินส่วน 

1.67 5,026.33 30,494.49 55,962.64 81,430.79 106,898.94 

2. อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

1.67 18,611.39 21,278.76 23,946.14 26,613.51 29,280.89 

3. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
และเคมีภณัฑ ์

1.67 6,542.75 8,719.36 10,895.97 13,072.58 15,249.19 

4. อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม 

1.67 5,732.53 6,759.53 7,786.53 8,813.53 9,840.53 

5. อุตสาหกรรมอาหาร 1.66 43,334.22 53,151.15 62,968.08 72,785.02 82,601.95 

6. อุตสาหกรรมยางพารา 1.66 11,495.52 12,473.65 13,451.77 14,429.89 15,408.02 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ 
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

มูลค่าการลงทุนจากการอนุญาตประกอบ
กิจการอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ล้านบาท) 

10    

1. อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นสว่น 1.67 30,428.18 1.996 0.0333 

2. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

1.67 17,954.70 1 0.0167 

3. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมภีัณฑ ์ 1.67 17,868.79 5 0.0835 

4. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1.67 4,062.18 1 0.0167 

5. อุตสาหกรรมอาหาร 1.66 51,313.43 1.931 0.0321 

6. อุตสาหกรรมยางพารา 1.66 7,621.52 1 0.0166 
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ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
      ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด พิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) และขยายโรงงาน 
ตามพระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535 มีมูลค่าการลงทุนของอุตสาหกรรมเป้าหมาย 6 ประเภท 
ดังนี้ 
     อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน                                                   30,428.18  ล้านบาท 
     อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (รวมอุปกรณ์โทรคมนาคม)    17,954.70  ล้านบาท 
     อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)                27,376.43  ล้านบาท 
     อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม                                                  4,062.18  ล้านบาท 
     อุตสาหกรรมอาหาร                                                                   51,313.43  ล้านบาท 
     อุตสาหกรรมยางพารา                                                                  7,621.52  ล้านบาท 
                                                                         รวม                138,756.44  ล้านบาท 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินการ :  ไม่มี 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  ไม่มี 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :   ไม่มี 
 
หลักฐานอ้างอิง : ระบบทะเบียนโรงงาน ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)         รอบ  6 เดือน 
                                                                                             รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1.2 : ค่าคะแนนเฉลี่ยของสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) 
(ร้อยละ 20) 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายสมคดิ วงศ์ไชยสุวรรณ (รรอ.) ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางอรอนงค์ ทรงกิตติ (ผอ. สนส.) 

                    : นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟ่ืองฟู (ผอ. สบย.) 

เบอร์ติดต่อ           : 0 2202 4110-1 เบอร์ติดต่อ     : 0 2202 4221 
                   : 0 2202 4243 

ค าอธิบาย : 
     - พิจารณาจากจ านวนสถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์และได้รับรองอุตสาหกรรมสีเขียวที่ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมลงนาม 
     - อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เป็นการจัดการโรงงานหรืออุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การหมุนเวียนของเสียกลับมาใช้ใหม่ (Waste Recovery) ในกระบวนการผลิต 
การป้องกันปัญหามลพิษโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) รวมทั้งการผลิตสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Eco Product) มีการแลกเปลี่ยนของเสียที่จะเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานอ่ืนๆ (Industrial 
Symbiosis) โดยเน้นของเหลือใช้และของเสียกลับมาใช้ใหม่ตามหลักการ 3R’s Reuse Reduce Recycle 
ได้แก่ การลดของเสีย การใช้ซ้ า และการน าวัสดุเหลือใช้/ของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ 
     - อุตสาหกรรมสีเขียวยุคใหม่ยังต้องมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ระบบการจัดการของเสียและมลภาวะต่างๆ ระบบการจัดการพลังงาน กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร 
การสร้างวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นขั้นสูงสุดของอุตสาหกรรมสีเขียว 5 ระดับ 
ซึ่งเป็นโมเดลที่กระทรวงอุตสาหกรรมก าหนดขึ้นตามแนวคิด “โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว” โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
     ระดับที่ 1 ความมุ่งม่ันสีเขียว (Green Commitment) คือ ความมุ่งม่ันที่จะลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และมีการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน 
     ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) คือ การด าเนินกิจกรรมเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ได้ส าเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้ 
     ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) คือ การบริหารจัดการวิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการ
ติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่
ยอมรับ และการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
     ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือ การที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจ
ด าเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมองค์กร 
     ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) คือ การแสดงถึงการขยายเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทาน               
สีเขียว โดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย  
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สูตรการค านวณ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น        

2557 2558 2559 2558 2559 
ค่าคะแนนเฉลี่ยของสถาน
ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green 
Industry) 

- - N/A - - 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1.00 1.25 1.50 1.75 2.00  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ค่าคะแนนเฉลี่ยของสถานประกอบการ
ที่ผ่านเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว 
(Green Industry) 

20 N/A 1.000 0.2 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
         กรมโรงงานอุตสาหกรรม ด าเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  
        - โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
        - โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม  
        - โครงการพัฒนาการด าเนินการด้านความปลอดภัยถังเก็บสารเคมี  
        - โครงการจัดท าระบบบริหารจัดการความปลอดภัยสู่โรงงาน  
        - โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษในการควบคุมดูแลการเดินระบบบ าบัดน้ าเสีย 
        - โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดส าหรับอุตสาหกรรมรายสาขา 
        - โครงการลดการใช้พลังงานในโรงงาน SME 
        - กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว  

(คะแนน1×จ านวนสถานประกอบการระดับ1)+(คะแนน2×จ านวนสถานประกอบการระดับ2)+(คะแนน3×จ านวนสถาน
ประกอบการระดับ3)+(คะแนน4 ×จ านวนสถานประกอบการระดับ4)+(คะแนน5×จ านวนสถานประกอบการระดับ5) 

จ านวนสถานประกอบการทั้งหมด 
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        - กิจกรรมการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว  
        - กิจกรรมการให้ค าแนะน าเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพ่ือมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว  
         ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการยังไม่สามารถประเมินผลได้ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินการ : ไม่มี 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไม่มี 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี 

หลักฐานอ้างอิง :  ไม่มี 
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รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)         รอบ  6 เดือน 
                                                                                             รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1.3 : ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการ (ล้านตัน/ปี) (ร้อยละ 20) 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายจุลพงษ์ ทวีศรี (รรอ.) ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายเอกบุตร อุตมพงษ์ (รก. สกอ.) 

                    : นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟ่ืองฟู (ผอ. สบย.) 

เบอร์ติดต่อ           : 0 2202 4115-6 เบอร์ติดต่อ     : 0 2202 4017 
                   : 0 2202 4243 

ค าอธิบาย : 
     - คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เห็นชอบแผนการจัดการกากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2558 – 
2562 ส าหรับเป็นกรอบนโยบายการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมของประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป 
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้โรงงานผู้ก่อก าเนิดกากอุตสาหกรรมในประเทศเข้าสู่ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม 
โดยด าเนินการแจ้งการขนส่งกากอุตสาหกรรมออกไปบ าบัด/ก าจัด/รีไซเคิล ยังโรงงานผู้รับด าเนินการที่ได้รับ
อนุญาตให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
     - กากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตราย หมายถึง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบหรือ
ปนเปื้อนสารอันตราย หรือมีคุณสมบัติที่เป็นอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัด 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
     - กากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายที่ได้รับการจัดการ หมายถึง กากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสีย
อันตรายที่ได้รับการบ าบัด ท าลายฤทธิ์ ทิ้งก าจัด จ าหน่ายจ่ายแจก แลกเปลี่ยน หรือน ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่
ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการกักเก็บไว้เพ่ือท าการดังกล่าว   
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  พ.ศ. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น        
2557 2558 2559 2558 2559 

ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็น
ของเสียอันตรายไดร้ับการจัดการ 
(ล้านตัน/ปี) 

0.795 0.980 0.579 23.27 - 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1.11 1.34 1.57 1.80 2.04 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ 
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสีย
อันตรายได้รับการจดัการ (ล้านตัน/ปี) 

20 0.579 1 0.200 
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ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
- จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม และชี้แจ้งนโยบายการช่วยเหลือและติดตาม

การต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559  
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 

- กระจายอ านาจในการพิจารณาการอนุญาตน าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน 
(สก.2) ให้กับหน่วยงานภายในของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ส านักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 1-
5) เพิ่มเติม เฉพาะประเภทล าดับโรงงานที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ เฉพาะระบบอิเล็กทรอนิกส์
บางส่วน โดยยกเว้น สก.2 ของโรงงานในจังหวัดระยอง โรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมและการ
ขออนุญาตทางเอกสาร 

- ด าเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม 
โดยมีศูนย์ประสานงานเครือข่ายตั้งอยู่ในภูมิภาค 6 แห่ง 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินการ :  
    -  การให้ความรู้และความเข้าใจกับผู้ประกอบการ 
    -  การตรวจก ากับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
     -  ความรู้ ความเข้าใจของผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรม 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  ไม่มี 

หลักฐานอ้างอิง : 
     -  ระบบการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)         รอบ  6 เดือน 
                                                                                             รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1.4 : ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ 
(ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) (ร้อยละ 5) 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายอภิจณิ  โชติกเสถียร (รรอ.) ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟ่ืองฟู (ผอ. สบย.) 

เบอร์ติดต่อ           : 0 2202 4105-6 เบอร์ติดต่อ     : 0 2202 4243 

ค าอธิบาย : 
     - เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และเป็นการผลักดันให้ส่วนราชการปฏิบัติราชการเพ่ือให้บรรลุผลตาม
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
     - วัดผลส าเร็จจากร้อยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานที่ส่วนราชการท าได้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ก าหนดไว้ตาม 
“เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” 
     - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

ผลผลิตท่ี 1 : การก ากับดูแลและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบธุรกจิ
อุตสาหกรรม 

  

เชิงปริมาณ   
1. ก ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการวัตถุอันตราย ราย 10,000 
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยสีถานประกอบการธรุกิจอุตสาหกรรม ราย 320 
เชิงคุณภาพ   
1. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยไดร้ับการจดัการ ร้อยละ 95 
2. โรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถประหยัดพลังงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 
3. สถานประกอบธุรกิจอตุสาหกรรมที่น าเทคโนโลยีไปใช้ ร้อยละ 40 
ผลผลิตท่ี 2 : การบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุอันตราย และจด
ทะเบียนเคร่ืองจักร 

  

เชิงปริมาณ   
จ านวนผู้รับบริการอนุญาต ราย 35,000 
เชิงคุณภาพ   
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (วัดจากผู้ใช้บริการที่ห้องสารพันทันใจ) ร้อยละ 80 
ผลผลิตท่ี 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
เชิงคุณภาพ   
การเข้าถึงข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ การให้บริการของกรม
โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้น 

ร้อยละ 10 
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สูตรการค านวณผลการด าเนนิงาน : 
 

ผลผลิต น้ าหนัก 
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของ
เป้าหมายผลผลิต 

คะแนนที่ได้ 
(SMi) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

(Wi × SMi)  
ผลผลติ1 W1 1 2 3 4 5 SM1 (W1 × SM1) 
ผลผลติ2 W2 1 2 3 4 5 SM2 (W2 × SM2) 

… … 1 2 3 4 5 … … 
… … 1 2 3 4 5 … … 

ผลผลติi Wi 1 2 3 4 5 SMi (Wi × SMi) 
 ∑ Wi = 1 ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนี้เท่ากับ  ∑ (Wi × SMi) 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 
 
                                        หรือ       

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตาม
เป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ (ตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ                     
พ.ศ. 2559) 

ระดับ    

1. ก ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและสถาน
ประกอบการวตัถุอันตราย 

ราย 10,297 12,486 13,204 

2. การถ่ายทอดเทคโนโลยสีถานประกอบการธรุกิจ
อุตสาหกรรม 

ราย 1,686 350 583 

3. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยไดร้ับการจัดการ 

ร้อยละ - - 96.52 

4. โรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถประหยัด
พลังงานไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ - - - 

5. สถานประกอบธุรกิจอตุสาหกรรมที่น าเทคโนโลยี
ไปใช้ 

ร้อยละ - - 96.89 

6. จ านวนผู้รับบริการอนุญาต ราย 47,713 61,816 73,317 
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (วัดจากผู้ใช้บริการ
ที่ห้องสารพันทันใจ) 

ร้อยละ - - 99.84 

8. การเข้าถึงข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูล
สารสนเทศ การให้บริการของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้น 

ร้อยละ - - 127.49 

 

(W1 × SM1) + (W2 × SM2) + … + (Wi × SMi) 

W1 + W2 + … + Wi 

∑ (Wi × SMi) 

∑ Wi 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ  เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ 

1 ด าเนินการตามเป้าหมายผลผลิต ได้ร้อยละ 80 วัดผลการด าเนินงานในเชิงปริมาณ 
2 ด าเนินการตามเป้าหมายผลผลิต ได้ร้อยละ 90 วัดผลการด าเนินงานในเชิงปริมาณ 
3 ด าเนินการตามเป้าหมายผลผลิต ได้ร้อยละ 100 วัดผลการด าเนินงานในเชิงปริมาณ 
4 ด าเนินการตามเป้าหมายผลผลิต ได้ร้อยละ 90 วัดผลการด าเนินงานในเชิงคุณภาพ 
5 ด าเนินการตามเป้าหมายผลผลิต ได้ร้อยละ 100 วัดผลการด าเนินงานในเชิงคุณภาพ 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ 
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตาม
เป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ (ตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) 

5 N/A 1.000 0.05 

1. ก ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ
วัตถุอันตราย 

0.625 5,618 ราย -  

2. การถ่ายทอดเทคโนโลยสีถานประกอบการธรุกิจ
อุตสาหกรรม 

0.625 N/A -  

3. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ได้รับการจัดการ 

0.625 ร้อยละ 
95.16 

5.000  

4. โรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถประหยัดพลังงาน 0.625 N/A -  

5. สถานประกอบธุรกิจอตุสาหกรรมที่น าเทคโนโลยีไปใช้ 0.625 N/A -  

6. จ านวนผู้รับบริการอนุญาต 0.625 42,148 ราย 5.000  

7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (วัดจากผู้ใช้บริการที่ห้อง
สารพันทันใจ) 

0.625 ร้อยละ 
99.89 

5.000  

8. การเข้าถึงข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ 
การให้บริการของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้น 

0.625 ร้อยละ 
7.59 

-  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
         ส านักบริหารยุทธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่น าส่งผลผลิต และสรุป
แบบลงเวลาการท างานตามกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบบันทึกข้อมูลลงระบบ
ประมวลผลและติดตามผลงาน ปี 2559 เป็นรายเดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินการ  :  ไม่มี 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  ไม่มี 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง  :  ไม่มี 
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รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)         รอบ  6 เดือน 
                                                                                             รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1.5 : ร้อยละของจ านวนสถานประกอบการที่ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามสั่งการ 
                     ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (เรื่องกากอุตสาหกรรม) (ร้อยละ 10) 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายจุลพงษ์ ทวีศรี (รรอ.) ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟ่ืองฟู (ผอ. สบย.)  

                    : นายเอกบุตร อุตมพงษ์ (รก.ผอ.สกอ.) 

เบอร์ติดต่อ          : 0 2202 4115-6 เบอร์ติดต่อ     : 0 2202 4243 
                   : 0 2202 4017  

ค าอธิบาย : 
     - สถานประกอบการ หมายถึง โรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และสถานประกอบการตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
     - จ านวนสถานประกอบการที่ถูกสั่งการฯ หมายถึง สถานประกอบการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ด าเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี (ด้านน้ า อากาศ กาก สิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภัย) และตรวจสอบกรณีมีการร้องเรียนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือร้องเรียนต่อ
หน่วยงานอื่นและหน่วยงานนั้นส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ด าเนินการเรื่องกากอุตสาหกรรม หากพบว่า   
ไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะด าเนินการสั่งการตามกฎหมาย พร้อมก าหนดระยะเวลาให้
สถานประกอบการปฏิบัติตามค าสั่งให้แล้วเสร็จ  
     - การปรับปรุงแก้ไข หมายถึง โรงงาน/สถานประกอบการมีการด าเนินการตามสั่งการภายในระยะเวลาที่
ก าหนด หรือโรงงาน/สถานประกอบการ ได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามค าสั่งโดยมีเหตุอันควร 
หรือโรงงาน/สถานประกอบการหยุดประกอบกิจการตามค าสั่ง (กรณีหยุดประกอบกิจการ) 
     - กรณีผู้ประกอบการไม่ปฏบิัติตามค าสั่งการ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ด าเนินการสั่งปิดสถานประกอบการ 
สั่งหยุด หรือด าเนินการอ่ืนๆ ตามกฎหมายให้ผู้ประกอบการได้รับโทษจากการไม่ปฏิบัติตามค าสั่งแล้วให้ถือว่า
เรื่องนั้นมีการแก้ไขแล้ว 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  พ.ศ. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น        
2557 2558 2559 2558 2559 

ร้อยละของจ านวนสถาน
ประกอบการที่ด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามสั่งการได้ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

- - N/A - - 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

จ านวนสถานประกอบการที่ถูกสั่งการเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรมและมีการปรับปรุงแก้ไขได้แล้วเสร็จ × 100 
จ านวนสถานประกอบการที่ถูกสั่งการเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรม 
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การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ 
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละของจ านวนสถานประกอบการที่
ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามสั่งการได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

10 N/A 1.000 0.1 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
       กรมโรงงานอุตสาหกรรม (สรข.1-5 และ สกอ.) ตรวจสอบโรงงาน/สถานประกอบการตามแผนการ
ตรวจสอบโรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และตรวจสอบกรณีมีการร้องเรียนต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งมีผลการด าเนินการดังนี้ 
        1. ตรวจสอบโรงงานตามแผนฯ ก าหนดเป้าหมาย 7,198 โรงงาน (โรงงานที่มีกากฯ 4,116 โรงงาน)
ตรวจสอบแล้ว 3,684 โรงงาน (โรงงานที่มีกากฯ 3,047 โรงงาน) คิดเป็นร้อยละ 93.86 มีการสั่งการเรื่องกาก/
สิ่งปฏิกูล จ านวน 23 โรงงาน ขณะนี้อยู่ระว่างการติดตามผลตามสั่งการ 
        2. ตรวจสอบโรงงานกรณีมีเรื่องร้องเรียน จ านวน 290 เรื่อง มีเรื่องกาก/สิ่งปฏิกูล 32 เรื่อง และมีการ
สั่งการ 29 เรื่อง แก้ไขตามสั่งการในระยะเวลาที่ก าหนด 12 เรื่อง ยังไม่ครบก าหนดตามสั่งการ 17 เรื่อง 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินการ : มีระบบการรายงานการร้องเรียน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
- การติดตามผลของการสั่งการ การปรับปรุงแก้ไขของโรงงานที่ถูกสั่งการตาม ม.37 หรือ ม.39  

ในกรณีส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการ บางรายการไม่แจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ทราบ ว่าโรงงานนั้นๆ ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้วหรือไม่ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี 

หลักฐานอ้างอิง :  ไม่มี 
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รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)         รอบ  6 เดือน 
                                                                                             รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ 10) 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นายจุลพงษ์ ทวีศรี (รรอ.) ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู (ผอ. สบย.) 

                   : นางดารา ค้ าชู (รก.ผอ.ศบจ.) 

เบอร์ติดต่อ           : 0 2202 4115-6 เบอร์ติดต่อ     : 0 2202 4243   
                   : 0 2202 4085 

ค าอธิบาย :  
     - ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของส่วน
ราชการผู้ให้บริการ) หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากส่วนราชการ 
     - พิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส่วนราชการ โดยส านักงาน ก.พ.ร. จะเป็นผู้
จัดหาหน่วยงานผู้ประเมินอิสระภายนอกมาด าเนินการส ารวจ 
     - ประเด็นส าคัญที่จะใช้ในการส ารวจ เช่น ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นต้น 
     - ส านักงาน ก.พ.ร. และส่วนราชการ ร่วมกันวิเคราะห์ และคัดเลือกงานบริการตามหลักเกณฑ์ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  พ.ศ. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น        

2557 2558 2559 2558 2559 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ - - - - - 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

เกณฑ ์ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ 
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 10 N/A 1.000 0.1 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
      1. ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส านักงาน ก.พ.ร. ได้คัดเลือก “กระบวนงานออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน” เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
       2. ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับส านักงานสถิติแห่งชาติ จัดท าโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส่วนราชการ 
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       3. ศูนย์บริการสารพันทันใจ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
ต้องมายื่นค าขออนุญาต  ได้ด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลผู้รับบริการ (ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขติดต่อ) ในรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือจัดส่งให้ส านักงานสถิติแห่งชาติส ารวจความพึงพอใจ  ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการส ารวจในช่วง
เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2559 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินการ :   
      กระบวนงานออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เป็นงานบริการด้านการอนุมัติ อนุญาต  
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  
ซึ่งมีการก าหนดผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการชัดเจน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  ไม่มี 

หลักฐานอ้างอิง  : รายชื่อผู้รับบริการงานออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
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รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)           รอบ  6 เดือน 
                                                                                                 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3.1 : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ร้อยละ 2.5) 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายอภิจิณ โชติกเสถียร (รรอ.) ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายธานี ศิริปิ่น (ผอ. กค.) 
เบอร์ติดต่อ           : 0 2202 4105-6 เบอร์ติดต่อ     : 0 2202 3970             
ค าอธิบาย : 
     - การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถ
ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร
เพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
     - การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วน
ราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลัง
โอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 
     - รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและทรัพย์สิน
ที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับไม่ต้อง
จ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับน าไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัส
งบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานต าแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ 
 

สูตรการค านวณ : 
 

 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  พ.ศ. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น        

2557 2558 2559 2558 2559 

ร้อยละความส าเรจ็การเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน 

41.69 89.79 29.14 +48.10 - 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

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

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
75 78 81 84 87 

 

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการเบิกจ่าย × 100 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนทีส่่วนราชการไดร้ับ 
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การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ 
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละความส าเรจ็การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

2.5 29.14 1 0.025 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
       -  วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 52.6850 ล้านบาท เบิกจ่าย 15.3516 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 29.14 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินการ : 
       -  มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 
       -  มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 
       -  มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ิมเติม ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 
       -  มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ิมเติม
และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไม่มี 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี 

หลักฐานอ้างอิง : 
         -  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
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รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)           รอบ  6 เดือน 
                                                                                                 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3.2 : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ร้อยละ 2.5) 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายอภิจิณ โชติกเสถียร (รรอ.) ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายธานี ศิริปิ่น (ผอ. กค.) 
เบอร์ติดต่อ           : 0 2202 4105-6 เบอร์ติดต่อ     : 0 2202 3970  
ค าอธิบาย : 
     - การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม
ระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
     - การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วน
ราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอด
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 

สูตรการค านวณ : 
 

 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  พ.ศ. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น        

2557 2558 2559 2558 2559 

ร้อยละความส าเรจ็การเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม 

70.19 91.97 39.25 +21.78 -52.72 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

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

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

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ 
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละความส าเรจ็การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

2.5 39.52 1 0.025 

 

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการเบิกจ่าย × 100 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการไดร้ับ 
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ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
     วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 620.3290 ล้านบาท เบิกจ่าย 245.1760 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 39.52 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินการ : 
- มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กันยายน 

2557 
- มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามที่

คณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 
- มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 

ธันวาคม 2557 
- มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม

และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 
- รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ

วันที่ 20 เมษายน 2558 
- รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  ไม่มี 

หลักฐานอ้างอิง : 
- ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากระบบบริหารการเงินการคลัง

ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
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รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)         รอบ  6 เดือน 
                                                                                             รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 4 : การประหยัดพลังงาน (ร้อยละ 2.5) 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นายพสุ โลหารชุน (อรอ.) ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายธานี ศิริปิ่น (ผอ. กค.) 
เบอร์ติดต่อ           : 0 2202 4101-2 เบอร์ติดต่อ     : 0 2202 3970 
ค าอธิบาย : 
      - ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การที่ส่วน
ราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้
ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10 
     - พลังงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม แต่
ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ท าให้ต้องพ่ึงพากลังงาน
จากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท แนวทางส าคัญที่จะช่วยลดอัตราการเพ่ิม
ความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดใน
ทุกภาคส่วน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้มีมติให้หน่วยงานราชการด าเนิน
มาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการช่วย
ลดรายจ่ายของประเทศโดยลดการน าเข้าน้ ามันจากต่างประเทศ 
สูตรการค านวณ :  

 พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 
1. ด้านไฟฟ้า   
2. ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง   

 สูตรการค านวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน : 
1. ด้านไฟฟ้า 

2. ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 
 

ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า 
(Energy Utilization Index, EUI) 

    = (90% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน) – ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 

ดัชนีช้ีวัดประสิทธภิาพการใช้น้ ามัน 
(Energy Utilization Index, EUI) 

            = (90% ของปริมาณการใช้น้ ามันมาตรฐาน) – ปริมาณการใช้น้ ามันจริง 
         ปริมาณการใช้น้ ามันจริง 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  พ.ศ. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น        

2557 2558 2559 2558 2559 

การประหยัดพลังงาน (ด้าน
ไฟฟ้า) 

- - - - - 

การประหยัดพลังงาน (ด้าน
น้ ามันเชื้อเพลิง) 

- - - - - 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
     1. ด้านไฟฟ้า มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าของ
ปีงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 
2559 - กันยายน 2559) ตามรูปแบบที่ สนพ. ก าหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน และ 
ค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. ก าหนดได้แล้ว
เสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 

0.2500 

3 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. 

ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000 

5 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีที่ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0  
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

หมายเหตุ : 
     1. ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผล
ระดับคะแนนที่ 3, 4 และ 5 
     2. การประเมินคะแนนในขัน้ตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะน าไปเทียบบัญญัตไิตรยางศ์เพ่ือประเมิน
คะแนน 
     3. กรณีท่ี  EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามสูตรการค านวณท่ี สนพ. ก าหนด มีค่า
น้อยกว่า -0.333 ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 0.000 คะแนน 
     4. การประมวลคะแนนกรณีส่วนราชการมีหน่วยงานในสังกัดมาร่วมในการประเมินผล 
          ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามขั้นตอน เพ่ือหาคะแนนของแตล่ะหน่วยงาน                                      
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          ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 
          ( =  ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด / จ านวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด) 
 
 
 
 
 
 
     2. ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้ 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านน้ ามันเช้ือเพลิงของ
ปีงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 
2559 - กันยายน 2559) ตามรูปแบบที่ สนพ. ก าหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงมาตรฐานและ
ค่าดัชนีการใช้น้ ามันเช้ือเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. 
ก าหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559  

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามันเช้ือเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร ) ประจ าปีงบประมาณ 
2559 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559  

0.2500 

3 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามสูตรการค านวณ
ที ่สนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 

4 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามสูตรการค านวณ
ที่ สนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 

0.0001 
- 

0.5000 

5 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามสูตรการค านวณ
ที่ สนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีที่ผลการค านวณค่าดัชนีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง มากกว่า 0  
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

หมายเหตุ : 
     1. ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับ
คะแนนที่ 3, 4 และ 5 
     2. การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะน าไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพ่ือ
ประเมินคะแนน 
     3. กรณีท่ี EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามสูตรการค านวณท่ี สนพ. ก าหนด  
          - มีค่าน้อยกว่า -0.333 ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 0.000 คะแนน 

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

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ 
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

การประหยัดพลังงาน (ด้านไฟฟ้า) 1.25 N/A 1.000 0.0125 

การประหยัดพลังงาน (ด้านน้ ามันเช้ือเพลิง) 1.25 N/A 1.000 0.0125 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
          กรมโรงงานอุตสาหกรรม ด าเนินการดังนี้ 
          1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการด้านพลังงานและการใช้น้ า (ค าสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ที่ 312/2558 เรื่อง การแต่งคณะกรรมการจัดการด้านพลังงานและการใช้น้ าของกรมโรงงานฯ  
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558)     
          2. จัดท าแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
          3. แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานรับทราบและด าเนินการตามแผนฯ และมาตรการที่ก าหนด 
          4. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์แผนฯ และมาตรการที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
          5. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือติดตามผลการด าเนินการ 
          6. รายงานข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน และการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
มาตรฐาน รวมทั้งค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้า และค่าดัชนีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ สนพ. ก าหนด         

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินการ :  ไม่มี 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  ไม่มี 

หลักฐานอ้างอิง : 
          1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการด้านพลังงานและการใช้น้ าของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
          2. แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)         รอบ  6 เดือน 
                                                                                             รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 5 : การประหยัดน้ า (ร้อยละ 2.5) 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นายพสุ โลหารชุน (อรอ.) ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายธานี ศิริปิ่น (ผอ. กค.) 
เบอร์ติดต่อ           : 0 2202 4101-2 เบอร์ติดต่อ     : 0 2202 3970 
ค าอธิบาย : 
     - มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ได้รับทราบแนวทางการประหยัดน้ าตาม
มตคิณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอ และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ า โดยให้
หน่วยงานภาครัฐลดการใช้น้ าอย่างน้อยร้อยละ 10 พร้อมรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติการ
ประหยัดน้ าทุกเดือนให้กรมทรัพยากรน้ า 
 
สูตรค านวณ :    ด าเนินการเปรียบเทียบอัตราการใช้น้ าในปีงบประมาณ 2557 กับ ปีงบประมาณ 2559  
โดยด าเนินการเปรียบเทียบเป็นร้อยละที่ลดการใช้น้ าได้เพ่ือประเมินผลเป็นระดับคะแนน  

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  พ.ศ. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น        

2557 2558 2559 2558 2559 

การประหยัดน้ า 15,397 -       7,999 - N/A 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีการแต่งตั้งคณะท างานปฏบิัติการประหยัดน้ า 
2 มีการจัดท าแผนปฏิบตัิการประหยดัน้ าตามแนวทางของคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติและ

ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสว่นราชการ 
3 มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประหยัดน้ าเป็นรายเดือนให้กับกรมทรัพยากร

น้ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4 สามารถลดปริมาณการใช้น้ าลงเทียบกับปริมาณการใช้น้ าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ร้อยละ 5 
5 สามารถลดปริมาณการใช้น้ าลงเทียบกับปริมาณการใช้น้ าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ร้อยละ 10 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ 
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

การประหยัดน้ า 2.5 ระดับ 2 2 0.05 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
       กรมโรงงานอุตสาหกรรม ด าเนินการดังนี้ 
       1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการด้านพลังงานและการใช้น้ า (ค าสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ 312/2558 
เรื่อง การแต่งคณะกรรมการจัดการด้านพลังงานและการใช้น้ าของกรมโรงงานฯ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558   
       2. จัดท าแผนปฏิบตัิการประหยดัน้ าตามแนวทางของคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ซึ่งได้รับความเห็นชอบ 
จากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
       3. แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานรับทราบและด าเนินการตามแผนฯ และมาตรการที่ก าหนด 
       4. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์แผนฯ และมาตรการที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
       5. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามผลการด าเนินการ 
       6. จัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ า และข้อมูลที่เป็นปัจจัยเกี่ยวข้องกับปริมาณการใช้น้ าของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินการ :  ไม่มี 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  ไม่มี 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง :   

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการด้านพลังงานและการใช้น้ าของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
2. แผนปฏิบัติการประหยัดน้ าตามแนวทางของคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
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รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)         รอบ  6 เดือน 
                                                                                             รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ (ร้อยละ 5) 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นายจุลพงษ์ ทวีศรี (รรอ.) ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสันติ สิทธิเลิศพิศาล (ผอ. ศสร.) 
เบอร์ติดต่อ           : 0 2202 4115-6 เบอร์ติดต่อ     : 0 2202 3095 
ค าอธิบาย : 
     - เพ่ือยกระดับการให้บริการประชาชน โดยการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของส่วนราชการ
อย่างต่อเนื่อง 
     - เป็นการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีมาตรฐานตรงตามการจัดอันดับมาตรฐานเว็บไซต์ของ
องค์กรสหประชาชาติ (United Nations: UN) เพ่ือน าไปพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ไปสู่
ระดับการให้บริการที่ดี และเป็นการยกระดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมของประเทศ โดย
มาตรฐานเว็บไซต์สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ega.or.th/th/profile/888/ 
     - หน่วยงานภาครัฐ หมายถึง ส่วนราชการระดับกรม จ านวน 148 ส่วนราชการ 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  พ.ศ. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น        

2557 2558 2559 2558 2559 

การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ 

ระดับ 5 ระดับ 5 - - - 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
     ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการส ารวจเว็บไซตต์ามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง ICT              

ร้อยละ 40 

2 มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการส ารวจเว็บไซตต์ามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง ICT              
ร้อยละ 45 

3 มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการส ารวจเว็บไซตต์ามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง ICT              
ร้อยละ 50 

4 มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการส ารวจเว็บไซตต์ามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง ICT              
ร้อยละ 55 

5 มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการส ารวจเว็บไซตต์ามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง ICT              
ร้อยละ 60 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ 
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ภาครัฐ 

5 N/A 1.00 0.05 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
         ส านักงาน ก.พ.ร. จัดส่งรายละเอียดตัวชี้วัด การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสาสนเทศภาครัฐ (หนังสือ 
ก.พ.ร.ที่ นร. 1200/ว5 ลว.8 เม.ย.59 เรื่อง การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ซึ่งก าหนดขั้นตอนการด าเนินการของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ 
         1. ก าหนดเกณฑ์การตรวจประเมินฯ ในแต่ละระดับการพัฒนาการให้บริการของเว็บไซต์ภาครัฐ 
         2. ส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ โดยพิจารณาจามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 5 หมวดหมู่ ได้แก่ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณสมบัติที่ควรมี 
และการท าเนื้อหาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
         3. วิเคราะห์และประมวลผลการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ 
         4. จัดท ารายงานในภาพรวมทั้งหมด และจ าแนกตามระดับการพัฒนาการให้บริการของเว็บไซต์ภาครัฐ 
         5. น าเสนอผลการส ารวจฯ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐน าไปใช้เป็นข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ และวางแนว
ทางการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
         ทั้งนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะได้พิจารณาด าเนินการตามเกณฑ์การตรวจประเมินฯ ที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก าหนดต่อไป 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินการ :  ไม่มี 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  ไม่มี 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  ไม่มี 

หลักฐานอ้างอิง :  ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)         รอบ  6 เดือน 
                                                                                             รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 7 : การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ร้อยละ 5) 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายอภจิิณ โชติกเสถียร (รรอ.) ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู (ผอ. 

สบย.) 
เบอร์ติดต่อ           : 0 2202 4105-6 เบอร์ติดต่อ     : 0 2202 4243 
ค าอธิบาย : 
     - การพัฒนาสมรรถนะองค์การ เป็นการด าเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์การที่เป็นกลไก
ที่ท าให้องค์การมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ การก าหนดเป้าหมาย (Goal) การออกแบบ
ระบบงาน (Design) และการบริหารจัดการ (Management) และวัดใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์การ 
(Organization) ระดับหน่วยงาน (Department) และระดับบุคคล (Individual) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การด าเนินงานขององค์การ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 
     - การพัฒนาสมรรถนะองค์การ ในปีงบประมาณ พ .ศ . 2559 ให้ด าเนินการพัฒนาต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ พ .ศ. 2558  ซึ่งส่วนราชการได้ด าเนินการส ารวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ 
(Organization Development Survey) ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2557 เพ่ือหาโอกาส
ในการปรับปรุงองค์การ และน าประเด็นที่ต้องปรับปรุงมาจัดท าแผนพัฒนาองค์การ และด าเนินการปรับปรุงไป
แล้วจ านวน 1 ช่อง ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 ส าหรับการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้ส่วน
ราชการน าผลการส ารวจการพัฒนาองค์การที่เป็นโอกาสในการปรับปรุงแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 1 
ช่อง มาจัดท าแผนพัฒนาองค์การ และด าเนินการปรับปรุง 
     - แบบส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) เป็นการใช้เครื่องมือวินิจฉัย
องค์การ “9 Cells” ที่ประกอบด้วยค าถามจ านวน 36 ข้อ ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ การก าหนดเป้าหมาย (Goal) 
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การออกแบบระบบงาน (Design) และการบริหารจัดการ (Management) และแบ่งการวัดเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
ระดับองค์การ (Organization) ระดับหน่วยงาน (Department) และระดับบุคคล (Individual) ข้อค าถาม
ตามภาคผนวก 

 ค าถามด้านการก าหนดเป้าหมาย (Goal) 
 ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการก าหนด
เป้าหมายของวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์การที่ชัดเจนทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
การสื่อสารทิศทางขององค์การอย่างเป็นรูปธรรมและทั่วถึง รวมทั้งมีการวางแผน
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับบริบทขององค์การ 
 ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่ งเน้นในเรื่องความ
สอดคล้องระหว่างเป้าหมายขององค์การและเป้าหมายของหน่วยงาน การก าหนด
กลยุทธ์และเป้าหมายหน่วยงานจากการรับฟังความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การก าหนดแผนปฏิบัติการ และการจัดการความเสี่ยง 
 ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องความสอดคล้อง
ระหว่างเป้าหมายของหน่วยงานและเป้าหมายระดับบุคคล การก าหนดเป้าหมายที่
ท้าทายมากขึ้น การก าหนดภาระงานที่ชัดเจน และความเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของบุคคล 

 ค าถามด้านการออกแบบระบบงาน (Design) 
 ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่ งเน้นในเรื่องการจัด

ระบบงาน การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน การออกแบบการท างาน
ให้สามารถท างานประสานกัน และการปรับปรุงกฎระเบียบ ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ขององค์การ และช่วยสนับสนุนการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
 ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการก าหนด

ภาระหน้าที่ที่ชัดเจนของกลุ่มงาน/ทีมงานภายในหน่วยงาน การปรับปรุงกระบวนการ 
การพัฒนาบริการใหม่ๆ การสร้างนวัตกรรม การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการท างาน 
จากความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกลุ่มงาน/ทีมงาน 
 ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการก าหนดขั้นตอน

การท างานและการประสานระดับบุคคลที่ ชัด เจน การออกแบบระบบงาน 
กระบวนการภายใน การจัดสภาพแวดล้อมการท างาน ที่เอ้ือให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ รวมทั้งออกแบบลักษณะงานให้สามารถ
ท างานแทนกันได้ 

 ค าถามด้านการบริหารจัดการ (Management) 
 ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องระบบการ

ติดตามประเมินผลและการรายงานผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ การจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรให้สอดคล้องเหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ รูปแบบการ
ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน และความโปร่งใสของการบริการจัดการภายใน 
 ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการติดตาม

ผลการปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร การติดต่อสื่อสารและการมี
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ส่วนร่วมภายในหน่วยงาน และการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่มีความจ าเป็นในการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 
 ระดับบุ คคล ( Individual) เป็นกลุ่ มค าถามที่ มุ่ ง เน้ น ใน เรื่องการจัดสรร

งบประมาณและทรัพยากรให้บุคลากรสามารถท างานได้บรรลุตามเป้าหมาย การ
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ความก้าวหน้าในการท างาน และความผูกพันของ
บุคลากร 

  ล าดับความส าคัญของการพัฒนา เรียงตามล าดับดังนี้   Organization Goal  
 Department Goal  Individual Goal  Organization Design  Organization 
Management  Department Design  Department Management  Individual Design  
 Individual Management 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  พ.ศ. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น        

2557 2558 2559 2558 2559 

การพัฒนาสมรรถนะองค์การ ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 - - 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

     ก าหนดเป็นระดับความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของระดับการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

คะแนน ระดับความส าเร็จ (Milestone) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1      

2      

3      

4      

5      

เงื่อนไข :  

     1. ส่วนราชการต้องจัดส่งไฟล์ตามแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินการ เฉพาะช่องที่ต้องด าเนินการ ผ่าน
ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส านักงาน 
ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 12 เดือน โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรายงานได้จากเว็บไซต์
ส านักงาน ก.พ.ร. ในเมนู GES Survey Online 

http://www.diw.go.th/


                                                                                        รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏบิัติราชการของ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

33 
 

     2.  ส่วนราชการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาองค์การเพียง 1 ช่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการส ารวจโดยระดับของ
การด าเนินการในแต่ละช่อง  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ 
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

การพัฒนาสมรรถนะองค์การ 
 

5 1 1.000 0.05 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
       ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดให้ส่วนราชการน าผลการส ารวจการพัฒนา
องค์การ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (9 cell) ที่เป็นโอกาสในการปรับปรุงแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ (สัญลักษณ์
สีเหลืองและสีแดง) จ านวน 1 ช่อง มาจัดท าแผนพัฒนาองค์การและด าเนินการปรับปรุง   
       กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้พิจารณาคัดเลือก cell ที่มีผลการส ารวจเป็นสัญลักษณ์สีแดง  ซึ่งได้แก่  
cell 4 การออกแบบระบบงานระดับส่วนราชการ เพื่อน ามาจัดท าแผนพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินการทบทวนระบบงาน/กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ฯ 
และจัดท าร่างแผนการปรับปรุงระบบงานแล้ว 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินการ :  ไม่มี 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  ไม่มี 

หลักฐานอ้างอิง :  ไม่มี 
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รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)           รอบ  6 เดือน 
                                                                                                 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 8 : ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ร้อยละ 5) 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นายพสุ โลหารชุน(อรอ.) ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายภูปาณัสม์ ผดุงอรรถ (ผอ. ศบพ.) 
เบอร์ติดต่อ           : 0 2202 4101-2 เบอร์ติดต่อ     : 0 2202 4011 
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ค าอธิบาย : 
     - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน 
(Integrity Assessment) ของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี 
(Anti-Corruption and Civil Rights Commission: ACRC) บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งด าเนินการโดยส านักงาน ป.ป.ช. แล้วน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักที่ส าคัญและจ าเป็นใน
การประเมิน การประเมินดังกล่าวได้จ าแนกเป็นองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และ
แปลงไปสู่ค าถามที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน   
     - องค์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment) แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
          1) ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณ์ของประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และประเมินจากข้อมูลเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ์ บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
          2) ความพร้อมรับผิด (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณ์ของประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 
          3) คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร) (Integrity in Service 
Delivery) ประเมินจากการรับรู้ และประสบการณ์ตรงของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ
การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
          4) วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 
          5) คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  พ.ศ. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น        

2557 2558 2559 2558 2559 

ระดับคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

- - - - - 

http://www.diw.go.th/


                                                                                        รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏบิัติราชการของ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

36 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

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

80-100  คะแนน มีระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานสูงมาก 
60-79.99   คะแนน มีระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานสูง 
40-59.99   คะแนน มีระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานปานกลาง 
20-39.99   คะแนน มีระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานต่ า 
0-1.99   คะแนน มีระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานต่ ามาก 

หมายเหตุ : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะอนุกรรมการอ านวยการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ก าหนดให้มีการบูรณาการการด าเนินงานระหว่าง ส านักงาน 
ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท. และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยท าการประเมินผลหน่วยงาน
ภาครัฐ รวมจ านวน 8,293 หน่วยงาน            

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ 
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

5 N/A 1.000 0.05 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :   
      กรมโรงงานอุตสาหกรรม ด าเนินการดังนี้ 
      1. จัดส่งข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาติดต่อราชการที่ กรอ.  
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2558 – 31 มกราคม 2559 ให้แก่ส านักงาน ป.ป.ท. เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 
      2. จัดให้บุคลากร กรอ. จ านวน 117 ราย เข้าตอบแบบส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity & 
Transparency Assessment ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับส านักงาน ป.ป.ท. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินการ : ไม่มี 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : ไม่มี 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง : ไม่มี 
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