
 
 

 

 
 
 
 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สํานักบริหารกลาง 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

และ 

รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัด 

เพื่อประกอบการจัดทําคํารับรอง 
 

 

สํานกัสํานกับริหารกลางบริหารกลาง    กรมป่าไม้ กรมป่าไม้   



 
 
 
 

 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สํานักบริหารกลาง 

กรมป่าไม้ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

1. คํารับรองระหว่าง 

 
นายชลธิศ  สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม ้ ผู้รับคํารับรอง 

               และ 
 

นายสุขุม  มิตตัสสา 
 

ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง ผู้ทําคํารบัรอง 
 

2. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองฝ่ายเดียว  มิใช่สัญญาและใช้สําหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่

วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 

 

3. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้และสํานักบริหารกลาง 

กรอบการประเมินผล ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  น้ําหนัก ตัวช้ีวัดผลการ

ปฏิบัติราชการ เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอ่ืนๆ  ตามที่ปรากฏอยู่ใน

เอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ 

 

4. ข้าพเจ้า นายชลธิศ  สุรัสวดี ในฐานะอธิบดีกรมป่าไม้ ได้พิจารณาและเห็นชอบกับแผน 

ปฏิบัติราชการและแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการของสํานักบริหารกลาง ประเด็น

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ เป้าหมาย เกณฑ์

การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ  ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี้ และ

ข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํากํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของนายสุขุม  มิตตัสสา  

ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 





คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙         

                                                                                           สํานักบริหารกลาง  กรมป่าไม้ 

 

 หน้า (1) 

 
แผนปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ พ.ศ. 2559 

 

วิสัยทัศน์ 

 เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรพัยากรป่าไม้เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ 

 

พันธกิจ  

 ป้องกันรักษาป่า 

 จัดการที่ดินป่าไม้ 

 ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้  

 ส่งเสริมการปลูกป่าในเชิงเศรษฐกิจ  

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบป่าชุมชน ป่าในเมือง วนเกษตร และอื่น ๆ 

 พัฒนาการอนุญาต และการบริการ 

 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการ และใช้ประโยชน์ทรพัยากรป่าไม้ รวมถึงการ

กําหนดมาตรฐานและการรับรอง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  

 การอนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟู และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรป่าไม้ 

เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 วิจัยและพัฒนาการป่าไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างความพร้อมในการรองรับผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙         

                                                                                           สํานักบริหารกลาง  กรมป่าไม้ 

 

 หน้า (2) 

 

แผนปฏิบัติราชการสํานักบริหารกลาง พ.ศ. 2559 

 

วิสัยทัศน์ 

 มุ่งม่ันบริการ ใส่ใจพัฒนาองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

 

พันธกิจ  

 ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ และงานช่วยอํานวยการของกรมป่าไม้ 

 พัฒนาระบบบริหารการคลังและพัสดุ อย่างมีประสิทธิภาพ 

 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาข้าราชการ 

การเสริมสร้างวินัยและรักษาระบบคุณธรรมของกรมป่าไม้ 

 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกรมป่าไม้ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  

 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะทีจ่ําเป็นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

กรมป่าไม้ 

 สร้างสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตกับการทํางานของบุคลากรกรมป่าไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙         

                                                                                           สํานักบริหารกลาง  กรมป่าไม้ 

 

 หน้า (3) 

การประเมินสําหรับส่วนราชการ ประกอบด้วย มิติ 2 มิติ นํ้าหนักรวมร้อยละ 100 ดังน้ี 

1. มิติท่ี 1 มิติภายนอก ร้อยละ 75 

2. มิติท่ี 2  มิติภายใน       ร้อยละ 25 

 

การประเมินสําหรับส่วนราชการ คํานวณจากผลคะแนนถ่วงนํ้าหนักของมิติ 4 ด้าน ดังนี้ 

ผลคะแนน 
นํ้าหนัก 

(%) 

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1.  ผลคะแนนถ่วงน้ําหนักของมิติ

ภายนอก 
75 1 2 3 4 5 

2.  ผลคะแนนถ่วงน้ําหนักของมิติ

ภายใน  
25 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559         

               สํานักบริหารกลาง กรมป่าไม้ 

 

หน้า (4) 

 

 ตัวช้ีวัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

สํานักบริหารกลาง กรมป่าไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(ร้อยละ)

เป้าหมาย 

ป ี2559 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 
เกณฑ์การให้คะแนน 

หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 

มิติภายนอก น้าํหนักในการคํานวณผลคะแนนรอ้ยละ 75 โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนกั เปา้หมาย และเกณฑ์การให้

คะแนน ดังต่อไปนี้ 

 การประเมนิประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต) 

1. ระดับความสําเร็จในการจัดโครงการ

ฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรม ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 

30  - - - 1 2 3 4 5  

2. ระดับความสําเร็จในการประชาสัมพันธ์

งานด้านป่าไม้ผ่านสื่อ 

35  - - - 1 2 3 4 5  

น้ําหนกัรวม 65           

 การประเมนิคุณภาพ 

3. ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 10     65 70 75 80 85  

            

น้ําหนกัรวม 10           

มิติภายใน  น้าํหนักในการคํานวณผลคะแนนรอ้ยละ 25 โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนกั เปา้หมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 

ดังต่อไปนี ้

 การประเมนิประสิทธิภาพ 

4. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (8)  - - - - - - - -  

4.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ลงทุน 

4  - - - 75 78 81 84 87  

4.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ภาพรวม 

4  - - - 88 90 92 94 96  

5. ระดับความสาํเร็จของการดาํเนินการตาม

มาตรการประหยัดพลังงาน 

3  - - - 1 2 3 4 5  

6. ระดับความสําเร็จของการดาํเนินการตาม

มาตรการประหยัดน้ํา 

2  - - - 1 2 3 4 5  

7. ระดับความสําเร็จของการจดัทํา

ฐานข้อมลูเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 

2  - - - 1 2 3 4 5  

น้ําหนกัรวม 15           

 
 
 



คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559         

               สํานักบริหารกลาง กรมป่าไม้ 

 

หน้า (5) 

 

 
 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(ร้อยละ)

เป้าหมาย 

ป ี2559 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 
เกณฑ์การให้คะแนน 

หมายเหตุ 

2556 2557 2558 1 2 3 4 5 

 การพัฒนาองค์การ 

8. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการดําเนินการ

ตามแผนพัฒนาองค์การประจําปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

2.5  - - - 1 2 3 4 5  

9. ระดับความสําเร็จของการดาํเนินการ

ถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายจากระดับกรม

ลงสู่ระบบสํานัก/กลุม่ ลงสู่ส่วน/ฝา่ย และลง

สู่ระดับบุคคล 

2.5  - - - 1 2 3 4 5  

10. ระดับความสําเร็จของค่าเฉลี่ยถ่วง

น้ําหนักในการดําเนินกิจกรรม/โครงการตาม

นโยบายการกํากับดูแลองค์การทีด่ีของกรม

ป่าไม ้

2.5  - - - 1 2 3 4 5  

11. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

2.5  - - - 19.99 39.99 59.99 79.99 80  

น้ําหนกัรวม 10           

น้ําหนกัรวมทั้งหมด 100           

 



                      รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

สํานักบริหารกลาง กรมป่าไม้ 

หน้า 1  

 

ตัวชี้วัดที ่ 1  :  ระดับความสําเร็จในการจัดโครงการฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรม 

                     ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 

นํ้าหนัก        :  ร้อยละ  30 

คําอธิบาย :   

จัดทําโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้

สอดคล้องกับ นโยบายของรัฐ ภารกิจหลักของกรมป่าไม้ และความจําเป็นในการฝึกอบรม  

(Training Needs Survey) 

เกณฑ์การให้คะแนน :  ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนโครงการฝึกบรม/

ประชุม/สัมมนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็นดังนี้   

 

ระดับ

คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 1. เสนอโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

ให้คณะกรรมการพิจารณาโครงการ เพื่อดําเนินการตามแผนประจําป ี

2 2. อนุมัติแผนการฝึกอบรมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

3 3. ดําเนินการจัดฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา 

4 4. สรุปผลการดําเนินการตามแผนการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา 

5 5. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน รายงานผู้บริหาร 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 

ร้อยละ (Wi) 

คะแนนที่ได้รับ 

(SMi) 

คะแนนถ่วงนํ้าหนัก  

(Wi x SMi) 

1 ระดับความสําเร็จในการจัดโครงการ

ฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมประจําป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 

30   

 รวม    

 

 

 



                      รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

สํานักบริหารกลาง กรมป่าไม้ 

หน้า 2  

 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ :    

 ๑. ผู้บริหารให้การสนับสนนุ 

 ๒. มีงบประมาณสนบัสนนุ 

               ๓. ได้รบัความร่วมมือจากคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรกรมป่าไม้ 

 

แหล่งข้อมูล และวิธีการจัดเก็บข้อมูล  :  ทุกหน่วยงานได้รับทราบประกาศนโยบายการ

บริหารทรัพยากรบุคคลของกรม 

 

ผู้ดูแลตัวชี้วัด   : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 

              เบอร์ติดต่อ  0 2561 4292-3 ต่อ 5842 

  

ผู้จัดเก็บข้อมูล        : ผู้อํานวยการส่วนฝึกอบรม  

  เบอร์ติดต่อ  0 2561 4292 ต่อ 5022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ตัวชี้วัดที่ 2  : ระดับความสําเร็จในการประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ผ่านสื่อ 

หน่วยวัด     : ระดับ 

นํ้าหนัก       : ร้อยละ  35 

คําอธิบาย   : 

   การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ  สามารถใช้เป็นส่ือกลางถ่ายทอดข่าวสารเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์สู่คนจํานวนมากพร้อมกันในเวลาเดียวกันอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันกรมป่าไม้มี

ภารกิจ  และกิจกรรมในการดําเนินงานด้านป่าไม้จํานวนมาก หากได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์

ผ่านส่ืออย่างต่อเนื่อง จะสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น นโยบายการ

ดําเนินงาน การให้บริการ  การจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมท้ังสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ

สาธารณชนทั่วไป ซ่ึงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือมีหลายช่องทาง เช่น    

   ๑.  ส่ือส่ิงพิมพ์  คือ  ส่ือที่แสดงข้อความ บทความ  ในเนื้อหาของข้อมูลที่ผู้ส่งสาร

ต้องการแสดงแก่ผู้รับสาร ในลักษณะของตัวอักษร เช่น  หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร  

จดหมายข่าว เป็นต้น    

   ๒.  ส่ือนิทรรศการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ คือ การให้การศึกษา ความรู้ และประสบการณ์ 

โดยจัดแสดงการรวบรวมวัสดุส่ิงของ เอกสาร แผ่นภาพ แบบจําลอง หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มา

ความสัมพันธ์กันในแต่ละเรื่อง รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตอบข้อสักถามให้กับผู้ชมนิทรรศการ 

รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของกรมป่าไม้ 

  ๓.  ส่ือวิทยุกระจายเสียง คือ การส่งคลื่นความถี่วิทยุ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เข้าถึง

มวลชนโดยตรง  

   ๔.  ส่ือโทรทัศน์ คือ การส่งหรือรับภาพนิ่ง หรือภาพเคล่ือนไหวในลักษณะไม่ถาวร  

ไม่ว่าโดยวิธีการแพร่กระจายไปในบรรยากาศ  หรือโดยวิธีการใช้สายหรือส่ือตัวนําไฟฟ้า หรือ

ทั้งสองวิธีรวมกัน 

   ๕.  ส่ืออินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมต่อระหว่าง

เครือข่ายหลาย ๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้ส่ือสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้เครือข่าย

น้ีสามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลายๆ ทาง เช่น  อีเมล์ เว็บบอร์ด และสามารถสืบค้นข้อมูลและ

ข่าวสารต่างๆ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้ 
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เกณฑ์การให้คะแนน :   

         การพิจารณาผลสําเร็จในการประชาสัมพันธ์งานด้านการป่าไม้ ผ่านช่องทางส่ือ มีรายละเอียด

ดังน้ี 

 

ช่องทาง 
ระดับความสําเร็จ 

ระดับที่ ๑ ระดับที่ ๒ ระดับที่ ๓ ระดับที่ ๔ ระดับที่ ๕ 

๑      

๒      

๓      

๔      

๕      

   

วิธีการคิดคะแนน :  

คิดคะแนนแยกในแต่ละระดับคะแนน โดยแต่ละระดับมีคะแนนเต็ม ๑ คะแนน  โดยมีวิธีการให้

คะแนนดังนี้ 

ช่องทางที่ ๑ : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ของกรมป่าไม้ผ่านส่ือ ส่ิงพิมพ์

ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ  ข่าว  ภาพประกอบข่าว บทความ บทสัมภาษณ์ ผ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร 

วารสาร เป็นต้น จํานวนอย่างน้อย 150 ชิ้นงาน    

ช่องทางที่ ๒ : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของกรมป่าไม้ ผ่านส่ือ

นิทรรศการรวมทั้งกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ และป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ต่าง ๆ ของกรมป่าไม้ จํานวนอย่างน้อย  10  ชิ้นงาน 

ช่องทางที่ ๓ : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ของกรมป่าไม้ผ่านสื่อ

วิทยุกระจายเสียงในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ข่าวส้ัน ข่าวประชาสัมพันธ์ สปอตประชาสัมพันธ์ 

สัมภาษณ์ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จํานวนอย่างน้อย 10  ชิ้นงาน 

ช่องทางที่ ๔  :  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ของกรมป่าไม้ ผ่านส่ือ

โทรทัศน์ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ สกู๊ปข่าว สารคดีส้ัน ตัววิ่งใต้รายการ สปอต สัมภาษณ์พิเศษ 

จํานวนอย่างน้อย 20  ชิ้นงาน 

ช่องทางที่ ๕ : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ของกรมป่าไม้ ผ่านส่ือ

อินเทอร์เน็ต ผ่านหน้าเว็บไซต์กรมป่าไม้ และเว็บไซต์อื่น ๆ รวมถึงรวบรวมบทความ บทสัมภาษณ์ 

คําสัมภาษณ์ผ่านส่ือวิทยุ สารคดีส้ันที่เผยแพร่ทางโทรทัศน์  ข่าวกรมป่าไม้ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ทั้ง

หนังสือพิมพ์/นิตยสาร มาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกรมป่าไม้ จํานวนอย่างน้อย 150  ชิ้นงาน 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตวัชี้วัด หน่วยวัด 

ผลการดําเนินงานในอดีตปีงบประมาณ 

พ.ศ. 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕8 

ระดับความสําเร็จในการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารกรมป่าไม้ผ่าน

ช่องทางต่าง ๆ  

ระดับ 5 5 5 

 

 

ผู้ดูแลตัวชี้วัด   : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 

              เบอร์ติดต่อ  0 2561 4292-3 ต่อ 5842 

  

ผู้จัดเก็บข้อมูล        : ผู้อํานวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร ่

  เบอร์ติดต่อ ๐-๒๕๖๑-๔๒๙๒-๓  ต่อ 5618 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

สํานักบริหารกลาง กรมป่าไม้ 

หน้า 6  

 

ตัวชี้วัดที่ 3 :  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

นํ้าหนัก      :  ร้อยละ 10 

คําอธิบาย   :  

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

มาตรา 3/1 บัญญัติว่า“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิด

ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอน

การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จําเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากร

ให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน” การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็น

แนวทางหนึ่งที่จําเป็นอย่างย่ิงเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ

ตอบสนองตามความต้องการของประชาชน 

 ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ   

(ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ให้บริการ) หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีมารับ

บริการจากส่วนราชการ 

 พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส่วนราชการ โดย

สํานักงาน ก.พ.ร.ได้รับความอนุเคราะห์จากสํานักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ประเมินอิสระ

ภายนอกมาดําเนินการสํารวจ 

 ประเด็นการสํารวจประกอบด้วยประเดน็สําคัญๆ ดังนี้ 

(1)  ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการ 

(2)  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

(3)  ความพึงพอใจด้านส่ิงอํานวยความสะดวก 

(4)  ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

(5)  ความเชือ่มั่นเกีย่วกบัคุณภาพการให้บริการ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

 

ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 65 70 75 80 85 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตวัชี้วัด หน่วยวัด 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 

2556 2557 2558 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ    

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

1. แหล่งข้อมูลจากหน่วยงาน คือ 

 จากส่วน/ ฝ่ายที่รบัผิดชอบ 

2. วิธีจัดเกบ็ข้อมูล 

 ส่วนอํานวยการรับผิดชอบจัดเก็บและรวบรวมผลการดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2559 จากทกุส่วน/ฝ่ายที่เกีย่วข้อง 

3. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล   

     จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล สรปุและรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 9 เดือน และ 12 

เดือน ตามรปูแบบการรายงานผล และระยะเวลาที่กําหนด 

 

ผู้ดูแลตัวชี้วัด   : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 

              เบอร์ติดต่อ  0 2561 4292-3 ต่อ 5842 

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ   

     เบอร์ติดต่อ 0 2561 4292-3 ต่อ 5058 
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ตัวชี้วัดที่ 4 : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

นํ้าหนัก  : ร้อยละ 8 

การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบ่งเป็น 2 กรณี ดังตาราง 

กรณีที่ 1 ส่วนราชการได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 2 ตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัด นํ้าหนัก 

1. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 4 

2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 4 

กรณีที่ 2 ส่วนราชการไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 1 ตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัด นํ้าหนัก 

 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 8 

 

ตารางแสดงสัดส่วนนํ้าหนัก (ร้อยละ5) 

กรณีที ่

งบประมาณประจําปี นํ้าหนัก 

รายจ่ายลงทุน ภาพรวม รวม 

กรณีที่ 1 4 4 8 

กรณีที่ 2 - 8 8 
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ตัวชี้วัดที่ 4.1  :    การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

นํ้าหนัก   :     ร้อยละ 4 

คําอธิบาย : 

 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้

อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทนุของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาค เป็นตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วน

ราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้

ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(GFMIS)  

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายลงทุน  ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ 

หากมีการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือ

รายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลงแล้วมาเป็นฐาน

ในการคํานวณ  

 รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน 

ทั้งที่มีตัวตนและทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล 

องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ  โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับนําไปใช้จัดหาทรัพย์สิน

ประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัสงบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงาน

ตําแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจท่ีสํานักงบประมาณกําหนดให้ 

 

สูตรการคํานวณ :  

 

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการเบิกจ่าย  X  100 
 

           วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 3 ต่อ 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

ดังนี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

75 78 81 84 87 

 

เงื่อนไข :  

1. กําหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับ ร้อยละ 87 ซ่ึงเป็นค่าเป้าหมายร้อยละเบิก

จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี 

2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ ไม่รวมเงิน

งบประมาณ  รายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ กรณีส่วนราชการ

ได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงิน ตาม พ.ร.บ. จะใช้วงเงินงบประมาณที่สํานักงบประมาณจัดสรร 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เป็นฐานในการคํานวณ 

 3. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตวัชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 

ร้อยละความสําเร็จของการเบิก

จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทนุ 

ร้อยละ 97.03 92.94 98.23 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 

กําหนดให้ส่วนการคลัง สํานักบริหารกลาง และสํานกัแผนงานและสารสนเทศ เป็น

หน่วยงานรับผิดชอบในการดําเนินงาน จัดเก็บข้อมูล และรายงานผลการดําเนินงาน   
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองบริหารการรบั-จ่ายเงินภาครฐั กรมบัญชีกลาง 

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์

1. นางญาณี แสงศรีจันทร์ 0 2127 7132 

2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข   0 2127 7000 

3. นางสาวจลุลิกา  พานิชเจริญ   ต่อ 4206 และ 4618 

 E-Mail : 

disadmgr@cgd.go.th 

 

ผู้ดูแลตัวชี้วัด   : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 

              เบอร์ติดต่อ  0 2561 4292-3 ต่อ 5842 

 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ผู้อํานวยการส่วนการคลัง   

    เบอร์ติดต่อ  0 2561 4292-3 ต่อ 5138 
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ตัวชี้วัดที่  4.2 : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

นํ้าหนัก   : ร้อยละ 4 

คําอธิบาย : 

 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้

อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาคเป็นตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งน้ีไม่รวมเงิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่าย

ดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายภาพรวม  ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการ

ได้รับ หากมีการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือ

รายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลงแล้วมาเป็นฐาน

ในการคํานวณ 
 

สูตรการคํานวณ : 

 

                 เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย X  100 
 

                  วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รบั 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

ดังนี้ 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

88 90 92 94 96 
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เงื่อนไข: 

1. กําหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับ ร้อยละ 96 ซ่ึงเป็นค่าเป้าหมายการเบิก

จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมตามมติคณะรัฐมนตรี 

2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับ

จัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ กรณีส่วนราชการได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงินตาม 

พ.ร.บ. จะใช้วงเงินงบประมาณที่สํานักงบประมาณจัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เป็น

ฐานในการคํานวณ 

3. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตวัชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 

ร้อยละความสําเร็จของการเบิก

จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ร้อยละ 96.77 97.42 99.39 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 

กําหนดให้ส่วนการคลัง สํานักบริหารกลาง กรมป่าไม้ และสํานกัแผนงานและสารสนเทศ 

เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดําเนินงานจัดเกบ็ข้อมลูและรายงานผลการดําเนินงาน   

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองบริหารการรบั-จ่ายเงินภาครฐั กรมบัญชีกลาง 

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์

1. นางญาณี แสงศรีจันทร์ 0 2127 7132 

2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข   0 2127 7000 

3. นางสาวจลุลิกา  พานิชเจริญ   ต่อ 4206 และ 4618 

 E-Mail : 

disadmgr@cgd.go.th 
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ผู้ดูแลตัวชี้วัด   : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 

              เบอร์ติดต่อ  0 2561 4292-3 ต่อ 5842 

 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ผู้อํานวยการส่วนการคลัง   

    เบอร์ติดต่อ  0 2561 4292-3 ต่อ 5138 
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ตัวชี้วัดที่ 5  : การประหยัดพลังงาน 

นํ้าหนัก   :  ร้อยละ 3 

คําอธิบาย  :  

 ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วน

ราชการ หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเช้ือเพลิงภายในส่วน

ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเช้ือเพลิงลดลงได้อย่างน้อย

ร้อยละ 10  

เหตุผล : 

 พลังงานเป็นปัจจัยที่สําคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาค

ธุรกิจและอุตสาหกรรม แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอ

กับความต้องการ ทําให้ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 

5 แสนล้านบาท แนวทางสําคัญที่จะช่วยลดอัตราการเพ่ิมความต้องการใช้พลังงานของ

ประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคส่วน 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้มีมติให้หน่วยงานราชการดําเนิน

มาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาค

ประชาชน ในการช่วยลดรายจ่ายของประเทศโดยลดการนําเข้าน้ํามันจากต่างประเทศ 

ตารางและสูตรการคํานวณ :  

  พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 

1.  ด้านไฟฟ้า   

2.  ด้านน้ํามันเช้ือเพลิง   
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  สูตรการคํานวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน : 

1.  ด้านไฟฟ้า 

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า 

(Energy Utilization Index, EUI) 
=(90% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน) – ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
 

 กําหนดให้  
- ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
มาตรฐาน 

 (kWh; กิโลวัตต-์ช่ัวโมง) 

Standard Electricity Utilization; SEU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช้ไฟฟ้าที่ควรจะเป็น
ของส่วนราชการนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 
เดือน ที่จัดทําขึ้นจากการนําปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการนั้น 
เช่น พื้นที่ใช้สอย จํานวนบุคลากร เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ของแต่ละเดือน 
แลว้นําไปรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ใหค้รบ 12 เดือน 

- 90% ของปริมาณการใช้
ไฟฟ้ามาตรฐาน (kWh; 
กิโลวัตต-์ช่ัวโมง) 

ตัวเลขประมาณการใช้ไฟฟ้าที่ควรจะเป็น (SEU) ของส่วนราชการนั้นและมีการใช้
ไฟฟ้าลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 20 มีนาคม 
2555 

- ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 

 (kWh; กิโลวัตต-์ช่ัวโมง) 

Actual Electricity Utilization; AEU จํานวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ไปจริงในกิจการของ

ส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 

เดือน โดยใช้ข้อมูลจากใบแจ้งหนี้การใช้ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บแต่ละเดือน

แล้วนําไปรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

2.  ด้านนํ้ามันเชื้อเพลิง 

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้น้ํามัน 

(Energy Utilization Index, EUI) 
= (90% ของปริมาณการใช้น้ํามันมาตรฐาน) – ปริมาณการใช้น้ํามันจริง 

ปริมาณการใช้น้ํามันจริง 

 กําหนดให้  
- ปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง

มาตรฐาน (ลิตร) 

Standard Fuel Utilization; SFU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช้น้ํามัน

เชื้อเพลิงที่ควรจะเป็นของส่วนราชการนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 

ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน ที่จัดทําขึ้นจากการนําปัจจัย

ต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้น้ํามันเช้ือเพลิงของส่วนราชการน้ัน เช่น พื้นที่

รับผิดชอบ (ตารางกิโลเมตร) จํานวนบุคลากร เป็นต้น ของแต่ละเดือน 

แลว้นําไปรายงานผา่น www.e-report.energy.go.th ใหค้รบ 12 เดือน 

- 90% ของปริมาณการใช้น้ํามัน

เช้ือเพลิงมาตรฐาน (ลิตร) 

ตัวเลขประมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงที่ควรจะเป็น (SFU) ของส่วน

ราชการนั้นและมีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 
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- ปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงจริง 

 (ลิตร) 

Actual Fuel Utilization; AFU จํานวนน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร)ที่ใช้ไป

จริงในยานพาหนะของส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 

ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน ได้แก่ เบนซิน ดีเซล แก๊สโซ

ฮอล ไบโอดีเซล และก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยรวบรวมจํานวน

หน่วยของเช้ือเพลิงที่ใช้ไปกับยานพาหนะของส่วนราชการทุกคันในแต่

ละเดือนแล้วนําไปรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 

เดือน 

กรณีที่ส่วนราชการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงทางเลือก ได้แก่ แก๊สโซฮอล 

(ใน 1 ลิตร มีน้ํามันเบนซินอยู่ 90%) น้ํามันไบโอดีเซล (ใน 1 ลิตร 

มีน้ํามันดีเซลอยู่ 95%) และก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่ใช้แทนเบนซิน

หรือดีเซล 100% นั้น การคํานวณปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง 

ระบบจะประมวลผลเฉพาะจํานวนปริมาณน้ํามันเบนซิน น้ํามัน

ดีเซล เท่านัน้ ตามสูตรการคํานวณดังต่อไปนี้ : 

 

AFU =  ปริมาณน้ํามันเบนซิน+ปริมาณน้ํามันดีเซล+ (0.90 x 

ปริมาณน้ํามันแก๊สโซฮอล) +(0.95 x ปริมาณน้ํามันไบ

โอดีเซล) + (0.00 x ปริมาณ NGV) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการคิดจากคะแนนเฉล่ียของ
หน่วยงานทั้งหมดที่เปน็ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้งข้ึนตามกฎกระทรวง  และ
ส่วนราชการที่ตั้งข้ึนเป็นหน่วยงานภายในกรมนั้นที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง โดยกําหนดเกณฑ์
การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน เป็นระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้
คะแนนเป็น 5 ระดับพิจารณาจากความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่
ละระดับดังนี้ 
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1.  ด้านไฟฟ้า มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้  
 

ระดับ

คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

ด้านไฟฟ้าของปีงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 

2559) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2559 - กันยายน 2559) ตาม

รูปแบบที่สนพ. กําหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้า
มาตรฐาน และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจําปีงบประมาณ 2559 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. กําหนดได้แล้วเสร็จและครบถ้วน 12 เดือน 
นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าท่ีใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) 
ประจําปีงบประมาณ 2559 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 

0.2500 

3 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2559 ตามสูตร
การคํานวณที่สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 

4 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2559 ตามสูตร
การคํานวณที่สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 

0.0001 
- 

0.5000 

5 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2559 ตามสูตร
การคํานวณที่สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีที่ผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0  
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 
คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

 

หมายเหตุ :  

1) ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเตม็ (เท่ากบั 0.5000) ในระดบัคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการ
ประเมินผลระดับคะแนนที ่3, 4 และ 5 

2) การประเมินคะแนนในข้ันตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะนําไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพ่ือ
ประเมินคะแนน 

3) กรณีที่  EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2559 ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. 
กําหนด มีค่าน้อยกว่า -0.333 ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที ่3, 4 และ 5 รวมกนั เท่ากบั 
0.000 คะแนน 
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4) การประมวลคะแนนกรณีส่วนราชการมีหน่วยงานในสังกัดมาร่วมในการประเมินผล 

ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามข้ันตอน เพื่อหาคะแนนของแต่ละ
หน่วยงาน  

ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉล่ียจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัด
ทั้งหมด 
( = ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด / จํานวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด) 

 

 2.  ด้านนํ้ามันเชื้อเพลิง  มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้  
 

ระดับ

คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้าน

น้ํามันเช้ือเพลิงของปีงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 - 

มีนาคม 2559) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2559 - กันยายน 2559) 

ตามรูปแบบที่ สนพ. กําหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้น้ํามัน

เช้ือเพลิงมาตรฐานและค่าดัชนีการใช้น้ํามันเช้ือเพลิงประจําปีงบประมาณ 

2559 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. กําหนดได้แล้วเสร็จ และ

ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงทีใ่ช้จริง (ลิตร) ประจําปี

งบประมาณ 2559 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 

ถึงเดือนกันยายน 2559 

0.2500 

3 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้น้ํามันเช้ือเพลิงประจําปีงบประมาณ 2559 

ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 

- 

0.5000 

4 มีผลการคํานวณEUI ด้านการใช้น้ํามันเช้ือเพลิงประจําปีงบประมาณ 2559 

ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 

0.0001 

- 

0.5000 

5 มีผลการคํานวณEUI ด้านการใช้น้ํามันเช้ือเพลิงประจําปีงบประมาณ 2559 

ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 ในกรณี ที่ผล

การคํานวณค่าดัชนีการใช้น้ํามันเช้ือเพลิง มากกว่า 0 ส่วนราชการจะได้

คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน 

0.0001 

- 

0.5000 
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หมายเหตุ :  

1) ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเตม็ (เท่ากบั 0.5000) ในระดบัคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการ
ประเมินผลระดับคะแนนที ่3, 4 และ 5 

2) การประเมินคะแนนในข้ันตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะนําไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพ่ือ
ประเมินคะแนน 

3) กรณีที่ EUI ด้านการใช้น้ํามนัเช้ือเพลิงประจําปีงบประมาณ 2559 ตามสูตรการคํานวณที่ 
สนพ. กําหนด มีค่าน้อยกว่า -0.333 ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกนั 
เท่ากบั 0.000 คะแนน 

4) การประมวลคะแนนกรณีส่วนราชการมีหน่วยงานในสังกัดมาร่วมในการประเมินผล 
ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามข้ันตอน เพื่อหาคะแนนของแต่ละ

หน่วยงาน  
ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉล่ียจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัด

ทั้งหมด 
( = ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด / จํานวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด) 

 

แผนภาพแสดงการให้คะแนนในระดับที่ 3, 4 และ 5 

 

 

 

 

AEU>90% SEU 

AEU =90% SEU 

AEU >90% SEU >ร้อยละ50 

AEU <90% SEU 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล:  

1) สํ านั กงาน ก .พ .ร. จะใช้ ข้ อมู ลที่ ส่ วนราชการได้ รายงานผลผ่ าน www.e-

report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เท่านั้น ในการประเมิน

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ  

 

หน้าแรกของ www.e-report.energy.go.th 

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

2) ส่วนราชการต้องส่งผลการดําเนินงานด้านไฟฟ้าและน้ํามันเช้ือเพลิง ในระดับคะแนน
ที่ 1 ถึง 5 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 

2559 เวลา 24.00 น.  

3) สนพ. จัดทําผลสรุปการดําเนินงานของแต่ละส่วนราชการส่งถึงสํานักงาน ก.พ.ร.

ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 โดยใช้ข้อมูลที่แต่ละส่วนราชการส่งผลการดําเนินงานด้าน

ไฟฟ้าและน้ํามันเช้ือเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th 

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 24.00 น. 

4) การรายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยัด
พลังงาน: 
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หน่วยงานในส่วนราชการ 

หมายถึง ส่วนราชการท่ีเป็นราชการบรหิารส่วนกลางในสังกัดส่วนราชการระดับกรม
ที่จัดตั้งข้ึนตามกฎกระทรวง และรวมถึงส่วนราชการที่ตั้งข้ึนเป็นหน่วยงานภายในแต่ไม่ปรากฏใน
กฎกระทรวง 

สําหรับส่วนราชการทีเ่ป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดส่วนราชการระดับกรม
นั้น ซ่ึงจัดตั้งข้ึนตามกฎกระทรวงแต่ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาคการรายงานผลการดําเนินงานและ
การประเมินผลของส่วนราชการนั้นๆ ให้พิจารณาจากสถานท่ีตั้งของส่วนราชการว่าตั้งอยู่ ณ 
จังหวัดใด ให้รายงานผลการดําเนินงานไปรวมกับจังหวัดที่ตั้งอยู่นั้น 

 

ส่วนราชการ ที่มีจํานวนหน่วยงานในสังกัดและหรือในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบมาร่วมใน

การประเมินผลการประหยัดพลังงาน มากกว่า 30 หน่วยงาน จะได้รับคะแนนส่วนเพ่ิมอีก 

0.05 เท่าของคะแนนที่ได้รับ โดยส่วนราชการน้ัน จะต้องมีหน่วยงานท่ีรายงานข้อมูลผ่าน www.e-

report.energy.go.th ครบทุกข้ันตอนเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนหน่วยงาน

ทั้งหมด  

 ตัวอย่าง: ส่วนราชการ A มีหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 65 หน่วยงาน รายงาน

ข้อมูลครบทุกข้ันตอน 55 หน่วยงาน (เท่ากับ 84%) ได้รับคะแนนตั้งต้นเฉลี่ย 4.2634 

คะแนน และได้คะแนนส่วนเพ่ิมอีก 0.05 * 4.2634 เท่ากับ 0.2132 คะแนน จึงสรุป

คะแนนของส่วนราชการ A เท่ากบั 4.4766 คะแนน (= 4.2634 + 0.2132) 
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แนวทางการประเมินผล : 

1. ด้านไฟฟ้า 

ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 : 

มีการติดตามและรายงานผลการ

ดําเนินการตามมาตรการ

ประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าของ

ปีงบประมาณ  2559 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558- 

มีนาคม 2559) และรอบ 12 

เดือน (เมษายน 2559 - 

กันยายน 2559) ตามรูปแบบที่ 

สนพ. กําหนด 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ ประจําปี

งบประมาณ 2559 และภาพถ่ายแสดงการติดประกาศหรือ

สําเนาหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในส่วนราชการรับทราบ

และปฏิบัติ 

2) เอกสารการประชุมของคณะทํางานลดการใช้พลังงานของส่วน

ราชการเกี่ยวกับการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ลดใช้พลังงาน ประจําปีงบประมาณ  2559  รอบ 6 เดือน 

(ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 

2559 - กันยายน 2559) และหลักฐานแสดงการรับทราบ

ของหัวหน้าส่วนราชการ 

 ข้อมูลที่ส่วนราชการรายงานการติดตามการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ  2559  รอบ 6 

เดือน และรอบ 12 เดือน ตามขอ้ 3) ให ้สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยบันทึกผ่าน  

www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว้ ซึ่ง

หลักฐานอ้างอิงจะเป็นเลขที่หรือลําดับคร้ังของเอกสารรายงาน

การประชุมของคณะทํางานลดการใช้พลังงาน รอบ 6 เดือน 

และรอบ 12 เดือน ตามลําดับ  
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ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 1 = 0.5000 คะแนน 

   

การติดตามและรายงานผลการดําเนินการ

ตามมาตรการประหยัดไฟฟ้า 

รอบ 6 

เดือน 

รอบ 12 

เดือน 

ก.  ไม่รายงานผลการติดตามการ

ดําเนินการตามมาตรการประหยัด

พลังงานของคณะทํางานลดการใช้

พลังงาน 

0.0000 

คะแนน 

0.0000

คะแนน 

ข.  รายงานผลการติดตามการ

ดําเนินการตามมาตรการประหยัด

พลังงานของคณะทํางานลดการใช้

พลังงาน 

0.2500 

คะแนน 

0.2500

คะแนน 

 

 

2 

ขั้นตอนที่ 2 : 

2.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐาน

สําหรับการประเมินปริมาณ

การใช้ไฟฟ้ามาตรฐานและ

ค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้า

ประจําปีงบประมาณ 

2559 ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่ สนพ. กําหนดได้

แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 

เดือน นับตั้งแต่เดือน

ตุลาคม 2558  ถึงเดือน

กันยายน 2559 

 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) หลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการ

ใช้พลังงานของส่วนราชการเป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน 

ตัง้แตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2558  ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 

เดือน 

 ทั้งนี้ “ตัวแปร” ที่ สนพ. กําหนด แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

ก.  ตัวแปรจากลักษณะการทํางาน เช่น  จํานวนบุคลากร

ภายใน (มาทํางาน ลา ไปราชการ) จํานวนบุคลากร

ภายนอก (ที่เข้ามาใช้บริการ) จํานวนนักเรียน จํานวนเตียง

คนไข ้จํานวนช่ัวโมงการทํางานขนาดพื้นที่ของอาคาร เป็น

ต้น 

ข.  ตัวแปรจากสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ พื้นที่ของอําเภอ

ที่ตัง้ พื้นที่ของจังหวัดที่ตัง้ เป็นตน้ 

2) ข้อมูลตัวแปรตา่งๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของสว่นราชการตาม

ข้อ 1) ที่ส่วนราชการรายงานให ้สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  โดยบันทึกผ่าน 

 www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว้ 
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ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

 
 

  * เมื่อส่วนราชการบันทกึขอ้มูลต่างๆ ผ่าน 

      www.e-report.energy.go.thระบบจะตรวจสอบความครบถว้น

ของตัวแปรต่างๆ เมื่อครบถ้วนแล้ว ระบบจะคํานวณปริมาณ

การใช้ไฟฟ้ามาตรฐานของแต่ละส่วนราชการ ตามแบบจําลอง

ทางคณิตศาสตร์ที่ สนพ. ติดตั้งโปรแกรมไว้ 

* การจัดทําข้อมูลตัวแปรต่างๆ ตามข้อ 1) และการรายงาน ตาม

ข้อ 2) พร้อมทัง้รายละเอยีดแบบจําลองทางคณติศาสตร์ นัน้ 

สนพ.ได้จําแนกตามลักษณะการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

โดยแบ่งกลุ่มหน่วยงานออกเป็น 9 ลักษณะ ดังนี้ 

1. กลุ่มท่ัวไป 
2. กลุ่มโรงพยาบาลและสถานีอนามัย 
3. กลุ่มโรงเรียน 
4. กลุ่มศาลและสํานักงานอัยการ 
5. กลุ่มเรือนจําและสถานคุมประพฤติ 
6. กลุ่มสถานีตํารวจ 
7. กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา 
8. กลุ่มสถานสงเคราะห์ 
9. กลุ่มสถานีวิทยุและสถานีเคร่ืองส่งสัญญาณ 

 ให้ส่วนราชการปฏิบัติและศึกษาตาม“คู่มือการจัดทําข้อมูลและ

รายงานผลตามตัวชี้วัด xx” ที่ สนพ. จัดทําขึ้น ตาม

เอกสารแนบท้ายเป็นภาคผนวก xx หรือ download ได้ที่ 

www.e-report.energy.go.th/eui 2559/handbook/ 
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ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.1= 0.2500 คะแนน 

   
ความครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรต่างๆ  

ที่มีผลต่อปริมาณการใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการ 
ตั้งแต ่1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 

ใน www.e-report.energy.go.th 
ณ 30 พฤศจิกายน 2559 

ด้านไฟฟ้า 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 คะแนน 

ข. ครบทัง้ 12 เดือน 0.2500 คะแนน 

  

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณ

การใช้ไฟฟ้าที่ใชจ้ริง (kWh; 

กิโลวัตต-์ช่ัวโมง) ประจําปี

งบประมาณ 2559 

ครบถ้วน 12 เดือน 

นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 

2558 ถึงเดือนกันยายน 

2559 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ใบแจ้งหนี้การใช้ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บแต่ละเดือน  หรือ

หลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh; 

กิโลวัตต-์ช่ัวโมง) ที่ใช้จริงในกิจการของส่วนราชการ ประจําปี

งบประมาณ 2559 เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน ตั้งแต่

วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 

เดือน 

2) ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh; กิโลวัตต-์ช่ัวโมง) ที่ใช้จริงใน

กิจการของส่วนราชการ ตามขอ้ 1) ที่ส่วนราชการรายงานให้ 

สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 

โดยบันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. 

ออกแบบไว ้ 
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ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

  

 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.2= 0.2500 คะแนน 

   
ความครบถ้วนของข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 
ใน www.e-report.energy.go.th 
ณ 30 พฤศจิกายน 2559 

ด้านไฟฟ้า 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000คะแนน 

ข. ครบทัง้ 12 เดือน 0.2500 คะแนน 

  

   ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับ

คะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับคะแนนที่ 3, 4 

และ 5  
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ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

 ขั้นตอนที่ 3 - 5 : ประเมินผลจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 

3 มีผลการคํานวณ EUI  

ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปี

งบประมาณ 2559 ตามสูตร

การคํานวณที่ สนพ. กําหนด 

โดยอยู่ในช่วง  

-0.200 ถึง -0.333 

 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วนราชการ 

ตามขั้นตอนที่ 2 (2.1 และ 2.2) ที่ส่วนราชการรายงานให้ 

สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดยบันทึกผ่าน 

www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว้โดยใช้

ข้อมูลเพียง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 

2) สูตรการคํานวณดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (Energy 

Utilization Index, EUI) เท่ากับ 

 

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

* SEU  Standard Electricity Utilization   

 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน (kWh; กิโลวัตต-์ช่ัวโมง) 

* AEU  Actual Electricity Utilization 

 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง  (kWh; กิโลวัตต-์ช่ัวโมง) 

 

รายละเอียดแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ อธิบายไว้ใน “คู่มือการ

จัดทําข้อมูลและรายงานผลตามตัวชี้วัด xx” ที่ สนพ. จัดทําขึ้น  

4 มีผลการคํานวณ EUI  

ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปี

งบประมาณ 2559  ตามสูตร

การคํานวณที่ สนพ. กําหนด 

โดยอยู่ในช่วง  

-0.091 ถึง -0.199 

5 มีผลการคํานวณ EUI  

ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปี

งบประมาณ 2559 ตามสูตร

การคํานวณที่ สนพ. กําหนด 

โดยอยู่ในช่วง  

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

   

การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ด้านไฟฟ้า 
ข้ันที่ 3 EUI อยู่ในช่วง-0.2000 ถึง -0.3333 0.0001-0.5000  

คะแนน 

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

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

 รวม 3 ช่วง มีคะแนนเต็มทั้งสิ้น 1.5000 คะแนน 
 

  หมายเหตุ:  

- การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5  หาก EUI ด้านการ

ใช้ไฟฟ้า อยู่ระหว่างค่าขอบเขตให้ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

- กรณีที่ผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0 ส่วน

ราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 

1.5000 คะแนน 
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ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

   วิธีการให้คะแนนของส่วนราชการที่มีหลายหน่วยงาน 

  คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั้งหมดที่เป็นราชการบริหาร

ส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง  และส่วน

ราชการที่ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในกรมนั้นที่ไมป่รากฏใน

กฎกระทรวง ดังนี้ 

(1) ประเมินระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของแต่ละหน่วยงานของส่วนราชการตาม

เกณฑ์การให้คะแนนที่พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอน

การดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับขั้นของความสําเร็จ 

(Milestone) 5 ระดับ ตามขั้นตอนที่1 ถึง 5  

(2) นําคะแนนที่แต่ละหน่วยงานของส่วนราชการได้รับการประเมิน
มารวมกันเพื่อหาผลรวมทั้งหมด แล้วหาค่าคะแนนเฉลี่ยตาม

สูตรการคํานวณดังต่อไปนี้ 

*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานของส่วนราชการท้ังหมด 
จํานวนหน่วยงานของส่วนราชการท้ังหมด 

 

หมายเหตุ : 

 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอให้สว่นราชการสรุปผลการดําเนินงาน 

พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นที่ไม่ได้จัดส่ง

ให ้สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอ

ข้อมูลเพิ่มเติม 

 



                      รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

สํานักบริหารกลาง กรมป่าไม้ 

หน้า 30  

 

แนวทางการประเมินผล : 

2. ด้านนํ้ามันเชื้อเพลิง 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 : 

มีการติดตามและรายงานผล

การดําเนินการตาม

มาตรการประหยัดพลังงาน

ด้านน้ํามันเชื้อเพลิงของ

ปีงบประมาณ  2559 รอบ 

6 เดือน (ตุลาคม 2558 - 

มีนาคม 2559) และรอบ 

12 เดือน (เมษายน 2559 

- กันยายน 2559) ตาม

รูปแบบที่ สนพ. กําหนด 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

ข้อมูลที่ส่วนราชการรายงานการติดตามการดําเนินการตาม

มาตรการประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ  2559 รอบ 6 

เดือน และรอบ 12 เดือน ให ้สาํนักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดยเป็น

ข้อมูลเดียวกันกับที่ส่วนราชการบันทึกการติดตามและรายงาน

ผลการดําเนนิการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 1 = 0.5000 คะแนน 

การติดตามและรายงานผลการดําเนินการ

ตามมาตรการประหยัดนํ้ามัน 

รอบ 6 

เดือน 

รอบ 12 

เดือน 

ก.  ไม่รายงานผลการติดตามการ

ดําเนินการตามมาตรการประหยัด

พลังงานของคณะทํางานลดการใช้

พลังงาน 

0.0000 

คะแนน 

0.0000

คะแนน 

ข.  รายงานผลการติดตามการ

ดําเนินการตามมาตรการประหยัด

พลังงานของคณะทํางานลดการใช้

พลังงาน 

0.2500 

คะแนน 

0.2500

คะแนน 

 

 

2 

ขั้นตอนที่ 2 : 

2.1 มีการรายงานข้อมูล

พื้นฐานสําหรับการ

ประเมินปริมาณการใช้

น้ํามันเชื้อเพลิง

มาตรฐานและค่าดัชนี

การใช้น้ํามันเชื้อเพลิง

ประจําปีงบประมาณ 

2559 ตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่ สนพ. 

กําหนดได้แล้วเสร็จ 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) หลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการ

ใช้พลังงานของส่วนราชการเป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน 

ตัง้แตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 

เดือน 

 ทั้งนี้ “ตัวแปร” ที่ สนพ. กําหนด แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

ก.  ตัวแปรจากลักษณะการทํางาน เช่น  จํานวนบุคลากร

ภายใน (มาทํางาน ลา ไปราชการ) เป็นต้น 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

และครบถ้วน 12 เดือน 

นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 

2558 ถึงเดือน

กันยายน 2559 

ข.  ตัวแปรจากสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ระยะห่างจากตัว

จังหวัดที่ตัง้ พื้นที่ของอําเภอที่ตั้ง พื้นที่ของจังหวัดที่ตัง้ เป็น

ต้น 

2) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วนราชการ

ตามข้อ 1) ที่ส่วนราชการรายงานให้ สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  โดยบันทึกผ่าน 

www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว้ เป็น

ข้อมูลเดียวกับการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตาม

มาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า 

* เมื่อส่วนราชการบันทกึขอ้มูลต่างๆ ผ่าน  

      www.e-report.energy.go.thระบบจะตรวจสอบความครบถว้น

ของตัวแปรต่างๆ เมือ่ครบถ้วนแล้ว ระบบจะคํานวณปริมาณ

การใช้น้ํามันมาตรฐานของแต่ละส่วนราชการ ตามแบบจําลอง

ทางคณิตศาสตร์ที่ สนพ. ติดตั้งโปรแกรมไว้ 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.1= 0.2500 คะแนน 

ความครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรต่างๆ  
ที่มีผลต่อปริมาณการใช้น้ํามันของส่วนราชการ 

ตั้งแต ่1 ตุลาคม 2557ถึง 30 กันยายน 2558 
ใน www.e-report.energy.go.th 
ณ 30 พฤศจิกายน 2559 

ด้านน้ํามัน 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000คะแนน 

ข. ครบทัง้ 12 เดือน 0.2500 คะแนน 
 

 2.2 มีการรายงานข้อมูล

ปริมาณการใช้น้ํามัน

เช้ือเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร) 

ประจําปีงบประมาณ 

2559  ครบถ้วน 12 

เดือน นับตั้งแต่เดือน

ตุลาคม 2558 ถึง

เดือนกันยายน 2559 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ใบเสร็จคา่น้ํามันเชื้อเพลิงที่ส่วนราชการได้ซื้อและใบสั่งจ่ายน้ํามัน
เช้ือเพลิงให้กับยานพาหนะของส่วนราชการทุกคันในแต่ละเดือน 

หรือหลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง 

(ลิตร) ที่ใช้จริงในยานพาหนะของส่วนราชการ ประจําปี

งบประมาณ 2559 เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือน ตั้งแต ่

1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน 

2) ข้อมูลข้อมูลปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง(ลิตร)ที่ใช้จริงใน

ยานพาหนะของสว่นราชการ ตามขอ้ 1) ที่สว่นราชการรายงานให ้

สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายใน 30 พฤศจิกายน 2559  โดย

บันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบ

ไว้  
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.2= 0.2500 คะแนน 
ความครบถ้วนของข้อมูลปริมาณการใช้น้ํามัน 

ตั้งแต ่1 ตุลาคม 2557ถึง 30 กันยายน 2558 
ใน www.e-report.energy.go.th 
ณ 30 พฤศจิกายน 2559 

ด้านน้ํามัน 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000คะแนน 

ข. ครบทัง้ 12 เดือน 0.2500 คะแนน 

 ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ใน

ระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับคะแนน

ที่ 3, 4 และ 5  
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

 ขั้นตอนที่ 3 - 5 : ประเมินผลจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 

3 มีผลการคํานวณ EUI  

ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง 

ประจําปีงบประมาณ 2559

ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. 

กําหนด โดยอยู่ในช่วง  

-0.200 ถึง -0.333 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วนราชการ 

ตามขั้นตอนที่ 2 (2.1 และ 2.2) ที่ส่วนราชการรายงานให้ 

สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดยบันทึกผ่าน  

www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว้โดยใช้

ข้อมูลเพียง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 

2) สูตรการคํานวณดัชนีชี้วัดประสทิธภิาพการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง

(Energy Utilization Index, EUI)เท่ากับ 

 

 

EUI =  
(90% ของ SFU*) – AFU* 

AFU 
* SFU  Standard Fuel Utilization   

 ปริมาณการใช้น้ํามันมาตรฐาน (ลิตร) 

* AFU  Actual Fuel Utilization 

 ปริมาณการใช้น้ํามันจริง (ลิตร) 

 

รายละเอียดแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ อธิบายไว้ใน “คู่มือการ

จัดทําข้อมูลและรายงานผลตามตัวชี้วัด xx” ที่ สนพ. จัดทําขึ้น  

4 มีผลการคํานวณ EUI  

ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง 

ประจําปีงบประมาณ 2559

ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. 

กําหนด โดยอยู่ในช่วง  

-0.091 ถึง -0.199 

5 มีผลการคํานวณ EUI  

ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง 

ประจําปีงบประมาณ 2559

ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. 

กําหนด โดยอยู่ในช่วง  

0.000 ถึง -0.090 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 3-4-5= 1.5000 คะแนน 

   

การให้คะแนนแบ่งออกเปน็ 3 ขั้นตอน ด้านน้าํมัน 

ข้ันที่ 3 EUI อยู่ในช่วง-0.2000 ถึง -0.3333 0.0001-0.5000  
คะแนน 

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

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

 รวม 3 ช่วง มีคะแนนเต็มทั้งสิ้น 1.5000 คะแนน 
 

  หมายเหตุ:  
- การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5  หากEUI ด้านการใช้
น้ํามันเชื้อเพลิงอยู่ระหว่างคา่ขอบเขตให้ใช้วิธีเทยีบบัญญัติไตรยางศ ์

- กรณีที่ผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลงิ มากกวา่ 0 ส่วน
ราชการจะไดค้ะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เทา่กับ 1.5000 
คะแนน 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

 

   วิธีการให้คะแนนของส่วนราชการที่มีหลายหน่วยงาน 

  คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั้งหมดที่เป็นราชการบริหาร

ส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง  และส่วน

ราชการที่ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในกรมนั้นที่ไมป่รากฏใน

กฎกระทรวง ดังนี้ 

(1) ประเมินระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของแต่ละหน่วยงานของส่วนราชการตาม

เกณฑ์การให้คะแนนที่พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอน

การดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับขั้นของความสําเร็จ 

(Milestone) 5 ระดับ ตามขั้นตอนที่1 ถึง 5  

(2) นําคะแนนที่แต่ละหน่วยงานของส่วนราชการได้รับการประเมิน
มารวมกันเพื่อหาผลรวมทั้งหมด แล้วหาค่าคะแนนเฉลี่ยตาม

สูตรการคํานวณดังต่อไปนี้ 

*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานของส่วนราชการท้ังหมด 
จํานวนหน่วยงานของส่วนราชการท้ังหมด 

 

หมายเหตุ : 

 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอให้สว่นราชการสรุปผลการดําเนินงาน 

พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นที่ไม่ได้จัดส่ง

ให ้สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอ

ข้อมูลเพิ่มเติม 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์

ช่ือหน่วยงาน          สํานกังานนโยบายและแผนพลังงาน  

                          กระทรวงพลังงาน 

หมายเลขโทรศพท์ 0 2612 1555   

                        ต่อ 364, 358 

ช่ือผู้ประสานงาน     นางสาวชนานัญ  บวัเขียว หมายเลขโทรศพท์ 0 2612 1374 

 หมายเลขโทรสาร 0 2612 1374 

E-mail address:  chananan@eppo.go.th 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตวัชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 

การประหยัดพลังงาน ระดับ 3.4190 2.2720  

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 

สํานักบริหารกลาง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดําเนินงาน รวบรวมข้อมลูและ
รายงานผลการดําเนินงาน 
 

ผู้ดูแลตัวชี้วัด   : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 

              เบอร์ติดต่อ  0 2561 4292-3 ต่อ 5842 

 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ผู้อํานวยการส่วนพัสดุ   

  เบอร์ติดต่อ 0 2561 4292-3 ต่อ 5050 
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ตัวชี้วัดที่ 6 : การประหยัดนํ้า 

นํ้าหนัก    :  ร้อยละ 2 

คําอธิบาย  :  

 มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ได้รับทราบ

แนวทางประหยัดน้าํ ตามมติคณะกรรมการทรพัยากรน้าํแห่งชาติเสนอ และขอความร่วมมือทุก

ภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ํา โดยให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้น้ําอย่างน้อยร้อยละ 10 พร้อม

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติการประหยัดน้ําทุกเดือนให้กับกรมทรัพยากรน้ํา 

 

สูตรการคํานวณ : ดําเนินการเปรียบเทียบอัตราการใช้น้ําในปีงบประมาณ 2557 กับ

ปีงบประมาณ 2559 โดยดําเนินการเปรียบเทียบเป็นร้อยละที่ลดการใช้น้ําได้เพื่อประเมินผล

เป็นระดับคะแนน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
  

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีการแต่งตั้งคณะทํางานปฏิบัติการประหยัดน้ํา 

2 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประหยัดน้ําตามแนวทางของคณะกรรมการ

ทรัพยากรน้ําแห่งชาติและได้รับความเหน็ชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

3 มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้ําเป็นรายเดือน

ให้กับกรมทรัพยากรน้ําภายในระยะเวลาที่กําหนด 

4 สามารถลดปริมาณการใช้น้ําลงเทียบกับปริมาณการใช้น้ําในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2557 ร้อยละ 5 

5 สามารถลดปริมาณการใช้น้ําลงเทียบกับปริมาณการใช้น้ําในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2557 ร้อยละ 10 

 

เง่ือนไข : หน่วยงานภาครัฐต้องดําเนินการกรอกข้อมูลเข้าระบบ e-Report ของกรมทรัพยากรน้ํา 

ได้ที่  http://division.dwr.go.th/waterindicators/ เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับการประเมินผลการ

ประหยัดน้ําของหน่วยงานภาครัฐ โดยหน่วยงานสามารถกรอกข้อมูลการใช้น้ําภายในวันที่ 30 

พฤศจิกายน 2559 หลังจากนั้นจะปิดระบบเพ่ือทําการประมวลผลการใช้น้ํา 
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รายะละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

 ข้อมูลพื้นฐานสําหรับการประหยัดน้ําของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย 

 1. คําส่ังแต่งตั้งคณะทํางานประหยัดน้ําของหน่วยงานนั้น ๆ  

 2. แผนการประหยัดน้ําที่ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ 

 3. ข้อมูลการประหยัดน้ําของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้ข้อมูลในป ี2557 และ 2559 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยรายงานผ่านเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน้ําโดยใช้ข้อมูล ดังน้ี 

 1. จํานวนหน่วยการใช้น้ําจากใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้/จากกิจการประปาทุกประเภท 

 2. ข้อมูลจํานวนบุคลากรภายในหน่วยงาน 

 3. ข้อมูลบุคลากรภายนอกที่มาใช้บริการ 
 

แนวทางการประเมินผล : รวบรวมข้อมูลโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรอกเข้าระบบเว็บไซต์ที่

กรมทรัพยากรน้ําจัดทําข้ึน และดําเนินการเปรียบเทียบการใช้น้ําในปีงบประมาณ 2557 และ

ปีงบประมาณ 2559 เพ่ือกําหนดระดับคะแนนการประหยัดน้ําของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้จะมี

การแบ่งประเภทอาคารและการรายงานได้ดังนี้ 
 

ประเภทอาคาร ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห ์ หน่วยงานที่กรอก การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. อาคารที่มี

หน่วยงานเดียว

และมีมิเตอร์น้ํา 

1. จํานวนน้ําที่ใช้ตามมิเตอร์

ของกิจการประปาทุกประเภท 

2. ข้อมูลจํานวนบุคลากร

ประจําหน่วยงาน 

หน่วยงานเจ้าของ

อาคาร 

ตามมิเตอร์น้ําหรือใบเสร็จรับเงิน 

หรือใบแจ้งหนี้ หรือของกิจการ

ประปาทุกประเภท 

2. อาคารที่มี

หลายหน่วยงาน

ในตึกเดียวและมี

มิเตอร์น้ํา 

1. จํานวนน้ําที่ใช้ตามมิเตอร์

ของกิจการประปาทุกประเภท 

2. ข้อมูลจํานวนบุคลากร

ประจําหน่วยงาน 

หน่วยงานเจ้าของ

อาคาร 

ตามมิเตอร์น้ํา หรือใบเสร็จรับเงิน 

หรือใบแจ้งหนี้ หรือของกิจการ

ประปาทุกประเภท แต่แบ่งสัดส่วน

ตามจํานวนบุคลากรในอาคาร 

3. อาคารที่เป็น

โรงพยาบาล 

1. จํานวนน้ําที่ใช้ตามมิเตอร์

ของกิจการประปาทุกประเภท 

2. ข้อมูลจํานวนบุคลากร

ประจําหน่วยงาน 

3. ข้อมูลจํานวนผู้ป่วยในของ

โรงพยาบาล 

4. ข้อมูลจํานวนผู้ป่วยภายนอก 

หน่วยงานเจ้าของ

อาคาร 

ตามมิเตอร์น้ํา หรือใบเสร็จรับเงิน 

หรือใบแจ้งหนี้ หรือของกิจการ

ประปาทุกประเภท แต่แบ่งสัดส่วน

ตามผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และ

ญาติผู้ป่วย 
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ประเภทอาคาร ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห ์ หน่วยงานที่กรอก การวิเคราะห์ข้อมูล 

4. อาคารที่มี

ลักษณะบริการ 

เช่น โรงเรียน 

1. จํานวนน้ําที่ใช้ตามมิเตอร์

ของกิจการประปาทุกประเภท 

2. ข้อมูลจํานวนบุคลากร

ประจําหน่วยงาน 

3. ข้อมูลจํานวนบุคลากร

ภายนอก 

หน่วยงานเจ้าของ

อาคาร 

ตามมิเตอร์น้ํา หรือใบเสร็จรับเงิน 

หรือใบแจ้งหนี้ หรือของกิจการ

ประปาทุกประเภท แต่แบ่งสัดส่วน

ตามจํานวนบุคลากรภายใน และ

บุคลากรภายนอก 

5. อาคารของ

หน่วยงานที่มีที่

ทําการหลาย

แห่ง 

1. จํานวนน้ําที่ใช้ตามมิเตอร์

ของกิจการประปาทุกประเภท 

2. ข้อมูลจํานวนบุคลากร

ประจําหน่วยงาน 

 

หน่วยงานหลัก ตามมิเตอร์น้ํา หรือใบเสร็จรับเงิน 

หรือใบแจ้งหนี้ หรือของกิจการ

ประปาทุกประเภท และรวมทุก

อาคารที่ทําการเป็นภาพรวมของ

หน่วยงานนัน้ ๆ 

6. อาคารของ

หน่วยงานที่มีที่

ทําการหลาย

แห่งและเป็น

หน่วยงานบริการ 

1. จํานวนน้ําที่ใช้ตามมิเตอร์

ของกิจการประปาทุกประเภท 

2. ข้อมูลจํานวนบุคลากร

ประจําหน่วยงาน 

3. ข้อมูลจํานวนบุคลากร

ภายนอก 

 

หน่วยงานหลัก ตามมิเตอร์น้ํา หรือใบเสร็จรับเงิน 

หรือใบแจ้งหนี้ หรือของกิจการ

ประปาทุกประเภท รวมทุกอาคาร

ที่ทําการเป็นภาพรวมของ

หน่วยงานนัน้ ๆ โดยรวมจาก

บุคลากรภายในและบุคลากร

ภายนอก 

7. อาคารที่มี

ลักษณะเป็น

อาคารเช่า และ

ค่าน้ํารวมอยู่ใน

ค่าส่วนกลาง 

 

ยังไม่สามารถกําหนดรูปแบบการวัดได้ 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์

1. ดร.คณพศ วรรณดี 

2. นายธรรมพงศ์ เนาวบตุร 

02 271 6000 ต่อ 6710 

E-mail address : w.allocation@gmail.com 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 

สํานักบริหารกลาง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดําเนินงาน รวบรวมข้อมลูและ
รายงานผลการดําเนินงาน 
 

ผู้ดูแลตัวชี้วัด   : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 

              เบอร์ติดต่อ  0 2561 4292-3 ต่อ 5842 

 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : ผู้อํานวยการส่วนพัสดุ   

   เบอร์ติดต่อ 0 2561 4292-3 ต่อ 5050 
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ตัวชี้วัดที่ 7 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานข้อมูลเพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน 

หน่วยวัด    :  ระดับ 

นํ้าหนัก      :  ร้อยละ 2  

คําอธิบาย  :  ระบบฐานข้อมูล คือ ระดับจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นการจัดเก็บข้อมูล

อย่างเป็นระบบ ทําให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ร่วมกันได้ โดยท่ี

จะไม่เกิดความซํ้าซ้อนทางข้อมูล และถูกต้องเชื่อถือได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงระบบฐาน 

ข้อมูลนั้นต้องตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานของแต่ละหน่วยงาน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :   

 กําหนดเปน็ระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเปน็ 5 

ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 
 

ระดับ

คะแนน 

ระดับขั้นตอนของความสําเร็จ  (Milestone) 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑      

๒      

๓      

๔      

๕      

 

โดยที่  

ขั้นตอน การดําเนินการ 

1 ดําเนินการวิเคราะห์หรือทบทวนองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ ส่งผลและ

สอดคล้องกับภารกิจ วิสัยทัศน์ ของหน่วยงาน 

2 ดําเนินการคัดเลือกองค์ความรู้ อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ 

3 นําองค์ความรู้ที่คัดเลือกมาจัดทําระบบฐานข้อมูล 

4 นําฐานข้อมูลเผยแพร่ทางระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบ

ข้อมูลและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล  

5 จัดทํารายงานสรุปผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตวัชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา

ฐานข้อมูลเพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ระดับ ………………. ………………. ……………… 

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

1. แหล่งข้อมูลจากหน่วยงาน คือ 

 จากส่วน/ ฝ่ายที่รบัผิดชอบ 

2. วิธีจัดเกบ็ข้อมูล 

 ส่วนพัสดุรับผิดชอบจัดเกบ็และรวบรวมผลการดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

2559 จากทกุส่วน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

3. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล   

     จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล สรปุและรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 9 เดือน และ 12 

เดือน ตามรปูแบบการรายงานผล และระยะเวลาที่กําหนด 

 

ผู้ดูแลตัวชี้วัด   : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 

              เบอร์ติดต่อ  0 2561 4292-3 ต่อ 5842 

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล   : ผู้อํานวยการส่วนพัสดุ   
   เบอร์ติดต่อ 0 2561 4292-3 ต่อ 5050 
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ตัวชี้วัดที่ 8   : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการดําเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ   

                    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (PMQA หมวดที่ 1 – หมวดที่ 6) 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

นํ้าหนัก  : 2.5 

คําอธิบาย  : ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองค์การประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2559 (PMQA หมวดที่ 1 – หมวดที่ 6) พิจารณาจากผลคะแนนเฉล่ียถ่วงน้ําหนักตาม

ตัวช้ีวัดกิจกรรมที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาองค์การประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (PMQA 

หมวดที่ 1 – หมวดที่ 6) 

 ตารางสูตรคํานวณ 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 

(ผู้รับผิดชอบหลัก)  

 (i) 

นํ้าหนัก 

(Wi) 

คะแนนที่ได้ 

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ย

ถ่วงนํ้าหนัก 

(Wi X SMi) 

ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 7 ร้อยละความสําเร็จเฉลี่ยถว่ง

น้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของกรมป่าไม้ 

0.20 SM1 (W1 X SM1) 

ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 8 ร้อยละความสําเร็จของการ

ดําเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร

บุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

0.20 SM2 (W2 X SM2) 

ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 9 ร้อยละความสําเร็จของการ

ดําเนินการตามแผนสร้างความผูกพันของบุคลากร 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

0.20 SM3 (W3 X SM3) 

ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 10 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก

ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรฐาน/ตัว

บ่งชี้คุณภาพการฝึกอบรมที่กําหนด 

0.20 SM4 (W4 X SM4) 

ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 11 ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน  

0.20 SM5 (W5 X SM5) 

นํ้าหนักรวม ∑ Wi = 1.00 ค่าคะแนนของ 

ตัวชี้วัดนี้เท่ากับ 

∑(Wi X SMi) 

โดยที่ : W  =  น้ําหนักความสําคัญที่ให้แต่ละเป้าหมายผลผลิตและผลรวมของน้ําหนักของทุกเป้าหมายการ

ผลิตเท่ากับ 1.00 

 SM  =  ค่าคะแนนที่ได ้

 i          =  ลําดับที่ของกิจกรรม / โครงการที่รับผิดชอบ 
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เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์

การให้คะแนนดังนี้ 

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ∑(Wi X SMi) = 1 

2 ∑(Wi X SMi) = 2 

3 ∑(Wi X SMi) = 3 

4 ∑(Wi X SMi) = 4 

5 ∑(Wi X SMi) = 5 

 

เงื่อนไข : รายละเอียดตามคําอธิบายแผนพัฒนาองค์การประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  

(PMQA : หมวดที่ 1 – หมวดที่ 6) 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
หน่วยวัด 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 

ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาองค์การ 

ระดับ ... ... ... 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 

กําหนดให้สํานักแผนงานและสารสนเทศ สํานักบรหิารกลาง และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  

กรมป่าไม้ เปน็หนว่ยงานรบัผิดชอบในการดําเนินงานจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการดําเนินงาน 

 

ผู้ดูแลตัวชี้วัด   : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 

              เบอร์ติดต่อ  0 2561 4292-3 ต่อ 5842 

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ   

     เบอร์ติดต่อ 0 2561 4292-3 ต่อ 5058 
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ตัวชี้วัดที่ 9   : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายจาก 

          ระดับกรมลงสู่ระดับสํานัก/กลุ่ม ลงสู่ส่วน/ฝ่าย และลงสู่ระดับบุคคล 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

นํ้าหนัก  : 2.5 

คําอธิบาย  :  

 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการถ่ายทอดตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายจากระดับ

หน่วยงาน  ลงสู่ระดับสํานัก /กลุ่ม  ลงสู่ส่วนฝ่ายและลงสู่ระดับบุคคล  พิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของระดับการดําเนินงานตามเป้าหมายที่กําหนด  

 

การประเมิน หน่วยวัด 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดฯ 

ร้อยละ 1 2 3 4 5 

 

 เกณฑ์การให้คะแนน : กําหนดเป็นระดับความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์

การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของระดับการดําเนินงานตาม

เป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับของความสําเร็จ 

ขั้นตอนที ่1 ขั้นตอนที ่2 ขั้นตอนที ่3 ขั้นตอนที ่4 ขั้นตอนที ่5 

1 √     

2 √ √    

3 √ √ √   

4 √ √ √ √  

5 √ √ √ √ √ 
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โดยที่ : 

ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 สํานัก/กลุ่มมีการกําหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับหน่วยงานที่เชื่อมโยงมาจากตัวชี้วัด

ระดับองค์การ และนําความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมา

ประกอบการพิจารณา 

คําอธิบาย : การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับส่วนราชการลงสู่ระดับหน่วยงาน

เพื่อผลักดันให้เกิดความสําเร็จตามยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ ประกอบด้วย 

1. การกําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับส่วนราชการลงสู่ระดับหน่วยงานเพื่อผลักดันให้

เกิดความสําเร็จตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ 

2. การส่ือสาร ทําความเข้าใจอย่างทั่วถึงและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งการมี

ภาระผูกพันต่อความสําเร็จตามเป้าหมายของส่วนราชการและมีความรับผิดชอบต่อ

ผลงานที่ได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายมาอยู่ในความรับผิดชอบโดยตรง 

3. การจัดทําข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด และ

เป้าหมายรวมถึงเกณฑ์การประเมินผลความสําเร็จที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2 สํานัก/กลุ่มมีการจัดทําแผนปฏิบัติงาน เพื่อผลักดันการบรรลุตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับ

สํานัก/กลุ่ม 

คําอธิบาย : การจัดทําแผนปฏิบัติการของสํานัก/กลุ่มที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและ

เป้าหมายระดับส่วนราชการ เพื่อให้มีกิจกรรมการดําเนินการต่างๆ ในระดับสํานัก/กลุ่มที่

มีความชัดเจนสามารถบรรลุตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงาน 

3 มีการกําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับส่วน/ฝ่าย ลงสู่ระดับบุคคล 

คําอธิบาย : การกําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลเพื่อให้บุคลากรเกิดความเข้าใจ

เป้าหมายการทํางานของตนเอง โดยการจัดข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงต้องมี

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเป้าหมาย รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลความสําเร็จที่

สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

4 สํานัก/กลุ่มมีการส่ือสารและการติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับสํานัก/กลุ่ม 

ระดับส่วน/ฝ่าย และระดับบุคคล 

คําอธิบาย : การสื่อสารและการติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน 

ระดับส่วน/ฝ่าย และระดับบุคคล 

5 สํานัก/กลุ่มมีการจัดทําข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานของ

หน่วยงานคําอธิบาย : การนําผลวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อ

นํามาจัดทําข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานของหน่วยงาน 
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เอกสาร หลกัฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น  

1) แผนการดําเนินงานทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากผู้มีอํานาจ 

2) รายงานการประชุม 

3) บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
4) เอกสารอ่ืนๆ ที่แสดงถึงการดําเนินงานตามประเด็นทีก่ําหนด 

เงื่อนไข : แบบฟอร์มตัวชี้วัดที่ .... ระดับความสําเร็จของการดําเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมายจากระดับกรม ลงสู่ระดับสํานกั/กลุ่ม ลงสู่ส่วนฝ่าย และลงสู่ระดับบุคคล 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จาก

ระดับกรม ลงสู่ระดับสํานัก/กลุ่ม ลงสู่

ส่วน/ฝ่าย และลงสู่ระดับบุคคล 

ระดับ ………………. ………………. ……………… 

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

1. แหล่งข้อมูลจากหน่วยงาน คือ 

 จากส่วน/ ฝ่ายที่รบัผิดชอบ 

2. วิธีจัดเกบ็ข้อมูล 

 ส่วนอํานวยการรับผิดชอบจัดเก็บและรวบรวมผลการดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2559 จากทกุส่วน/ฝ่ายที่เกีย่วข้อง 

3. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล   

     จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล สรปุและรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 9 เดือน และ 12 

เดือน ตามรปูแบบการรายงานผล และระยะเวลาที่กําหนด 

 

ผู้ดูแลตัวชี้วัด   : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 

              เบอร์ติดต่อ  0 2561 4292-3 ต่อ 5842 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ   

     เบอร์ติดต่อ 0 2561 4292-3 ต่อ 5058 



                      รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

สํานักบริหารกลาง กรมป่าไม้ 

หน้า 47  

 

ตัวชี้วัดที่ 10  : ระดับความสําเร็จของค่าเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการดําเนินกิจกรรม/ 

          โครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของกรมป่าไม้  

หน่วยวัด  : ระดับ 

นํ้าหนัก  : 2.5 

คําอธิบาย  :   

 การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีของกรมป่าไม้ เป็นการสนองตอบ

แนวคิดของหลัก ธรรมาภิบาล โดยดําเนินการภายใต้กรอบแนวทางที่กําหนดของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทยมาตราที่ 74 และ 78 

(4) (5)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และพระ

ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
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ตารางสูตรการคํานวณ : 

 

กิจกรรม/โครงการที่รับผิดชอบ 

(i) 

นํ้าหนัก 

(Wi) 

คะแนนที่ได้ 

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ย

ถ่วงนํ้าหนัก 

(Wi X SMi) 

1. ระดับความสําเร็จของการลดปริมาณการสั่งซื้อกระดาษ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (พัสดุ) 

0.125 SM1 (W1 X SM1) 

2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ

ประหยัดพลังงาน (พัสดุ) 

0.125 SM2 (W2 X SM2) 

3. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ

ประหยัดน้ํา (พัสดุ) 

0.125 SM3 (W3 X SM3) 

4. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการจัดทําแผนเส้นทาง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพของกรมป่าไม ้(กจ.)  

0.125 SM4 (W4 X SM4) 

5. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์

การบริหารทรัพยากรบุคคลประจําป ีพ.ศ. 2559 (กจ.) 

0.125 SM5 (W5 X SM5) 

6. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการ

จัดการความรู้อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ (ฝึกอบรม) 

0.125 SM6 (W6 X SM6) 

7. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของ

การดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้อย่างน้อย 3 

องค์ความรู ้(ฝึกอบรม) 

0.125 SM7 (W6 X SM7) 

8. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์

การสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร พ.ศ. 

2559 (กจ.) 

0.125 SM8 (W8 X SM8) 

นํ้าหนักรวม ∑ Wi = 

1.00 

ค่าคะแนนของ 

ตัวชี้วัดนี้เท่ากับ 

∑(Wi X SMi) 

 

โดยที่ : 

W  =  น้ําหนักความสําคัญที่ให้แต่ละเป้าหมายผลผลิตและผลรวมของน้ําหนักของทุก

เป้าหมายการผลิตเท่ากับ 1.00 

SM  =  ค่าคะแนนที่ได้ 

i  =  ลําดับที่ของกิจกรรม / โครงการที่รับผิดชอบ 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ∑(Wi X SMi) = 1 

2 ∑(Wi X SMi) = 2 

3 ∑(Wi X SMi) = 3 

4 ∑(Wi X SMi) = 4 

5 ∑(Wi X SMi) = 5 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
หน่วย

วัด 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 

ระดับความสําเร็จของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักใน

การดําเนินกิจกรรม/ โครงการตามนโยบาย

การกํากับดูแลองค์การที่ดีของกรมป่าไม้ 

ระดับ    

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

1. แหล่งข้อมูลจากหน่วยงาน คือ 

 จากส่วน/ ฝ่ายที่รบัผิดชอบ 

2. วิธีจัดเกบ็ข้อมูล 

 ส่วนอํานวยการรับผิดชอบจัดเก็บและรวบรวมผลการดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2559 จากทกุส่วน/ฝ่ายที่เกีย่วข้อง 

3. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล   

     จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล สรปุและรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 9 เดือน และ 12 

เดือน ตามรปูแบบการรายงานผล และระยะเวลาที่กําหนด 

 

ผู้ดูแลตัวชี้วัด   : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 

              เบอร์ติดต่อ  0 2561 4292-3 ต่อ 5842 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ   

     เบอร์ติดต่อ 0 2561 4292-3 ต่อ 5058 
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ตัวชี้วัดที่ 11 : ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

นํ้าหนัก    : ร้อยละ 2.5 

คําอธิบาย: 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity & Transparency Assessment: ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรม

การดําเนินงาน (Integrity Assessment) ของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง 

สาธารณรัฐเกาหลี (Anti-Corruption and Civil Rights Commission : ACRC) บูรณาการเข้ากับ

ดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงดําเนินการโดยสํานักงาน ป.ป.ช. แล้วนํามากําหนด

เป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

และสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักที่สําคัญและจําเป็นในการประเมิน การประเมินดังกล่าวได้

จําแนกเป็นองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย  ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสู่คําถามที่

ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน 

  องค์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

  1. ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณ์

ของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และ

ประเมินจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงในการดําเนินงาน

ของหน่วยงาน   

  2 . ความพร้อมรับ ผิด  (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นหรือ

ประสบการณ์ของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการจากหน่วยงาน

ภาครัฐ 

  3. คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันใน

องค์กร) (Integrity in Service Delivery) ประเมินจากการรับรู้ และประสบการณ์ตรงของ

ประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 

  4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็น

ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ บนพ้ืนฐาน

ของข้อเท็จจริงในการดําเนินงานของหน่วยงาน   

  5. คุณธรรมในการทํางาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของ

เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน 
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ตารางและสูตรการคํานวณ: - 

 

เกณฑ์การให้คะแนน: 

    เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงาน

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

    80-100  คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานสูงมาก 

60-79.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานสูง 

40-59.99  คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานปานกลาง 

20-39.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานต่ํา 

    0-19.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานต่ํามาก 

หมายเหตุ : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะอนุกรรมการอํานวยการการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้กําหนดให้มีการบูรณาการการ

ดําเนินงานระหว่าง สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท. และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

โดยทําการประเมินผลหน่วยงานภาครัฐ รวมจํานวน 8,293 หน่วยงาน ดังนี้ 

1. สํานกังาน ป.ป.ช. รับผิดชอบงบประมาณและการประเมิน จํานวน 165 หน่วยงาน 

ประกอบด้วย 

 1) องค์กรอิสระ     จํานวน   3 หน่วยงาน 

 2) องค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ   จํานวน  4 หน่วยงาน 

 3) องค์การศาล (เฉพาะหน่วยธุรการ)  จํานวน  3 หน่วยงาน 

 4) สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  จํานวน  1 หน่วยงาน 

 5) สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   จํานวน  1 หน่วยงาน 

 6) รัฐวิสาหกิจ     จํานวน  56 หน่วยงาน 

 7) สภาบันอุดมศึกษา    จํานวน  97 หน่วยงาน 

 

2. สํานักงาน ป.ป.ท. รับผิดชอบงบประมาณและการประเมิน จํานวน 275 หน่วยงาน ประกอบด้วย 

 1) หน่วยงานภาครัฐ (ส่วนกลาง)   จํานวน  146 หน่วยงาน 

 2) จังหวัด     จํานวน  76 หน่วยงาน 

 3) องค์การมหาชน    จํานวน   53 หน่วยงาน 
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3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับผิดชอบงบประมาณและการประเมิน จํานวน 7,853 

หน่วยงาน ประกอบด้วย 

 1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด   จํานวน  76 หน่วยงาน 

 2) เทศบาลนคร     จํานวน  30 หน่วยงาน 

 3) เทศบาลเมือง     จํานวน  176 หน่วยงาน 

 4) เทศบาลตําบล    จํานวน  2,234 หน่วยงาน 

 5) องค์การบริหารส่วนตําบล   จํานวน  5,335 หน่วยงาน 

 6) องค์กรปกครองท้องถิ่นรปูแบบพิเศษ  จํานวน  2 หน่วยงาน 

เงื่อนไข : - 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน: 

กลุ่มเป้าหมาย* หน่วยงาน

ส่วนกลาง 
จังหวัด 

สถาบัน 

อุดมศึกษา 
องค์การมหาชน 

ประเด็น 

1. ระบบประเมินที่ดําเนินการ คํารับรองการปฏิบัติราชการ คํารับรองการปฏิบัติงาน 

2. ส่วนราชการเจ้าภาพ

ระบบประเมินในปัจจุบัน 

สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงาน ก.พ.ร. 

3. รูปแบบการประเมิน ตามกรอบการประเมินที่ ก.พ.ร. กําหนดในรูป

ของคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 

เช่นเดียวกับส่วนกลางและจังหวัด 

แต่รูปแบบเฉพาะกับลักษณะของ

องค์การ 

4. เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม 5 แบ่งเป็น 5 ระดับ 

 

คะแนนเต็ม 5 แบ่งเป็น 5 ระดับ 

5. รอบระยะเวลาประเมิน ปงีบประมาณ พ.ศ.2559 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  

 

6. เครื่องมือที่ใช้ประเมิน  คู่มือการประเมิน/แบบสํารวจ/แบบฟอร์ม/แบบ

รายงาน/ ระบบ IT 

คู่มือการประเมิน/แบบสํารวจ/

แบบฟอร์ม/แบบรายงาน/ ระบบ IT 

7. ผู้ประเมิน ประเมินตนเอง/ที่ปรึกษาภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ที่ปรึกษา

ภายนอก 

8. สิ่งจูงใจ เงินรางวัล / โล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ โล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ 

 

หมายเหต ุ: สํานักงาน ป.ป.ช. จะมีการมอบโล่รางวัล สําหรับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 

รูปแบบและวิธีการจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วยเครื่องมือ 3 เครื่องมือ ได้แก่  

 1) การประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment : IIT 

กลุ่มประชากรเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรภายในของหน่วยงานที่

เข้ารับการประเมินผลที่ปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

การเลือกตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Systematic 

Sampling) ซ่ึงเป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างที่คํานึงถึงความเป็นไปได้ในทางสถิติ โดยทําการแบ่งชั้นภูมิ

ตามลักษณะโครงสร้างการบริหารงานของแต่ละหน่วยงาน รวมท้ังให้มีการกระจายของกลุ่ม

ตัวอย่างตามลักษณะของประชากรเป้าหมายและให้พิจารณาขนาดตัวอย่างที่สอดคล้อง 

เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักการสุ่มตัวอย่างทางสถิติ 

เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรภายในของหน่วยงานที่เข้ารับ

การประเมินข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง ที่มีอายุการทํางานตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป จํานวน 

300 รายช่ือ (กรณีหน่วยงานมีบุคลากรน้อยกว่า 300 คน ให้จัดส่งรายช่ือทั้งหมด) ให้

ครอบคลุมทุกระดับตามสายการบังคับบัญชา ประกอบด้วยช่ือ-สกุล สังกัด ตําแหน่ง ระดับ ที่

อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้) เบอร์โทรศัพท์ (ที่ทํางาน/มือถือ) และ E-mail โดยหน่วยงานที่

รับผิดชอบ การประเมินผลจะเป็นผู้รวบรวม เพ่ือจัดส่งให้ที่ปรึกษาดําเนินการสุ่มคัดเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างจํานวน 100 รายชื่อ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและเป็นไปได้ในทางสถิติ สําหรับ

จัดเก็บข้อมูลต่อไป 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้บุคลากรภายใน

ของหน่ วยงานที่ เข้ารับการประเมินตอบแบบสํารวจด้วยตนเอง  (Self-Administered 

Questionnaire Survey) ก าร สั ม ภ าษ ณ์ แบบ เผ ชิญ ห น้ า  (Face-to-Face Interview) การ

สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การสํารวจทางไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ข้ึนอยู่

กับความเหมาะสม 

 2) การประเมิน External Integrity & Transparency Assessment : EIT 

กลุ่มประชากรเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินในปงีบประมาณ พ.ศ.2559 
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การเลือกตัวอย่าง ใช้ วิ ธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภู มิ  (Stratified Systematic 

Sampling) ซ่ึงเป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างที่คํานึงถึงความเป็นไปได้ในทางสถิติ โดยทําการแบ่งช้ันภูมิ

ตามลักษณะประเภทผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งให้มีการกระจาย

ของกลุ่มตัวอย่างตามลักษณะของประชากรเป้าหมาย และให้พิจารณาขนาดตัวอย่างที่สอดคล้อง 

เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดี ตามหลักการสุ่มตัวอย่างทางสถิติ 

เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอย่าง ได้แก่ ผู้รับบริการ/ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของ

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อย่างแท้จริง จํานวน 300 รายชื่อ 

(กรณีหน่วยงานมีผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินมีจํานวนน้อย

กว่า 300 คน ให้จัดส่งรายช่ือทั้งหมด) โดยระบุประเภทของการมีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติ

ราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประกอบด้วย ช่ือ-นามสกุลผู้มารับบริการหรือผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ประเภท/เรื่องในการติดต่อกับหน่วยงาน สถานที่ทํางาน ตําแหน่ง ระดับ ที่อยู่ (ที่สามารถ

ติดต่อได้) เบอร์โทรศัพท์ (ที่ทํางาน/มือถือ) และ E-mail โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการประเมินผล

จะเป็นผู้รวบรวมเพ่ือจัดส่งให้ท่ีปรึกษาดําเนินการสุ่มคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจํานวน 100 รายช่ือ 

โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและเป็นไปได้ในทางสถิติ สําหรับจัดเก็บข้อมูลต่อไป 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลโดยการตอบแบบสํารวจด้วย

ตนเอง (Self-Administered Questionnaire Survey) การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face 

Interview) การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การสํารวจทางไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-

mail) ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม 

 3) แบบประเมิน Evidence-Base Integrity & Transparency Assessment : EBIT 

  กลุ่มประชากรเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2559 โดยใช้แบบสํารวจ Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment : EBIT 

จํานวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน โดยหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินจัดเตรียมเอกสาร/

หลักฐาน หรือเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการอ้างอิงคําตอบในแต่ละข้อคําถามตาม

ความเป็นจริง 

  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลดําเนินการ

รวบรวมแบบสํารวจที่ได้รับการตอบจากหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินผลแล้ว รวมถึงเอกสาร/

หลักฐาน หรือเอกสารอ่ืน ๆ ที่ใช้ประกอบการอ้างอิงคําตอบในข้อคําถามนั้น ๆ ด้วย 
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แนวทางการประเมินผล: 

แนวทางการประเมินผล 

ผู้ประเมิน ส่วนราชการ 

1) ดําเนินการประชาสัมพันธ์โครงการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

2559 ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ทราบถึง

รายละเอียดของการดําเนินงานโครงการ 

2) ดําเนินการติดต่อผู้ประสานงานของหน่วยงานที่เข้า

รับการประเมิน เพื่อขอข้อมูลรายช่ือตามแบบ

สํารวจ เตรียมการ ตามเคร่ืองมือที่กําหนด 3 

เคร่ืองมือ ดังนี้ 

(1)  แบบสํารวจ Internal Integrity & 

Transparency Assessment : IIT 

(2)  แบบสํารวจ External Integrity & 

Transparency Assessment : EIT 

(3)  แบบสํารวจ Evidence-Based Integrity & 

Transparency Assessment : EBIT 

3) ที่ปรึกษา วางแผนการดําเนินการจัดเก็บข้อมูล 

และดาํเนินการสุ่มคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการ

ดําเนินงานตามแบบสํารวจ Internal และแบบ

สํารวจ External โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและ

เป็นไปได้ในทางสถิติ 

4) ที่ปรึกษา ดําเนินการจัดทําหนังสือแจ้งให้

หน่วยงานที่จะเขา้รับการประเมินทราบ ก่อนที่จะ

เข้าไปดําเนินการสํารวจข้อมูล เพื่อให้หน่วยงานที่

เข้ารับการประเมินเตรียมความพร้อมด้านสถานที่

และบุคลากรในการจัดเก็บข้อมูลสําหรับแบบ

สํารวจ Internal และแบบสํารวจ External (กรณี

การจัดเก็บข้อมูล ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงานที่

เข้ารับการประเมิน) 

5) ที่ปรึกษา ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

(1)  แบบสํารวจ Internal 

(2)  แบบสํารวจ External 

(3)  แบบสํารวจ Evidence-Based 

1) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการกับสํานักงาน 

ป.ป.ช. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อเป็นการ

สร้างความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของ

โครงการ ตลอดจนวิธีการจัดเก็บข้อมูลตามแบบ

สํารวจทัง้ 3 แบบ 

2) จัดเตรียมรายช่ือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน จํานวน 

2 ท่าน เพื่อทําหน้าที่ประสานงานในระหว่างที่

หน่วยงานกําลังเขา้รับการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ กับสํานักงาน ป.ป.ช. 

3) จัดเตรียม ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด เบอร์

โทรศัพท ์(มือถือ, ที่ทํางาน) ที่อยู ่และ E-mail 

ของบุคลากรท้ังหมดให้ครอบคลุมทุกระดับตาม

สายการบังคับบัญชา ตามแบบฟอร์มที่สํานักงาน 

ป.ป.ช. กําหนด และจัดส่งให้สํานักงาน ป.ป.ช. 

เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลตามแบบสํารวจ 

Internal ต่อไป 

4) จัดเตรียม ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง สงักัด เบอร์

โทรศัพท ์(มือถือ, ที่ทํางาน) ที่อยู ่และ E-mail 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรอบปีงบประมาณที่ผ่าน

มา ตามแบบฟอร์มที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 

และจัดส่งให้สํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อใช้ในการ

จัดเก็บข้อมูลตามแบบสํารวจ External ต่อไป 

5) หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินต้องจัดเตรียม
เอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อใช้ประกอบแบบสํารวจ Evidence-Based โดย

หน่วยงานจะต้องสอบทานเอกสาร/หลักฐาน หรือ

เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้องในแต่ละประเด็นคําถาม 

เพื่อให้มีความสอดคล้องกับภารกิจที่หน่วยงาน

เลือก และประเด็นคําถามที่มีลักษณะความ
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แนวทางการประเมินผล 

ผู้ประเมิน ส่วนราชการ 

6) หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผล ดําเนินการ

เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการถูกชี้มูลความผิด

ของเจ้าหน้าที่ในหนว่ยงาน 

7) ที่ปรึกษา ดําเนินการประมวลผลและวิเคราะห์
ข้อมูล 

8) ที่ปรึกษา จัดทํารายงานผลการประเมินภาพรวม

เบ้ืองต้น และผลการได้รับคะแนนตามแบบสํารวจ 

Evidence-Based ให้หน่วยงานที่เข้ารับการ

ประเมินพิจารณาผลการประเมิน และหาก

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินมีความประสงค์จะ

ย่ืนอุทธรณ์ผลการประเมิน ทําการยื่นขออุทธรณ์

ต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผล 

9) ที่ปรึกษา พิจารณาการอุทธรณ์  และแจ้งผลการ

อุทธรณ์ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทราบ 

10) ที่ปรึกษา จัดทํารายงานสรุปผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

2559 

11) หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลดําเนินการ
จัดส่งผลการจัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 พร้อม

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาการ

ดําเนินงานให้กับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน 

12) หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลดําเนินการ
จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 

ให้แก่ สํานักงาน ก.พ.ร. 

ต่อเนื่องกัน ควรสอบทานรายการเอกสาร/

หลักฐาน ภายใต้แผนงาน/โครงการเดียวกัน 

รวมท้ังสอบทานระยะเวลาของเอกสาร/หลักฐาน

ให้สอดคล้องกับรอบปีงบประมาณที่ดําเนินการ

ประเมิน และจัดส่งให้สํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อ

ดําเนินการตรวจประเมินต่อไป 

6) หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินอํานวยความ
สะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่สํานักงาน ป.ป.ช. หรือที่

ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ใน

การเข้าไปเก็บข้อมูลตามแบบสํารวจ ณ หน่วยงาน

ที่ทําการประเมิน 

7) สํานักงาน ป.ป.ช. หรือที่ปรึกษาโครงการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ ลงพื้นที่เพื่อสํารวจข้อมูลและ

เก็บรวบรวมแบบสํารวจ Internal และ แบบสํารวจ 

External จากหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน 

8) กรณีหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินประสงค์ที่จะ

ขออุทธรณ์ค่าคะแนนตามแบบประเมิน Evidence-

Based ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินแจ้งความ

ประสงค์ พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานหรือเอกสาร

อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มเติม) มายังสํานักงาน 

ป.ป.ช. ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

9) รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อม

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานของ

หน่วยงาน 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: 

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์

สํานักงาน ป.ป.ช. 

1) นายธิติ เมฆวณิชย์ 

2) นายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ ์

โทรศัพท์ 0 2282 8712 ต่อ 121 

โทรสาร  0 2282 1149 

สํานักงาน ป.ป.ท. 

1) นางรมณ ีกล่ันบิดา 

2) นางฉวีวรรณ นิลวงศ์ 

โทรศัพท์ 0 2502 6670 ต่อ 1401 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตวัชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 

ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการ

ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ระดับ - -  

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ และสํานักบริหารกลาง เปน็หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลักในการดําเนินการ และรายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน, 9 เดือน และ 
12 เดือน 

 

ผู้ดูแลตัวชี้วัด : 

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม ้
เบอร์ติดต่อ  0 2561 4292-3 ต่อ 5027, 5600 
ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
เบอร์ติดต่อ  0 2561 4292-3 ต่อ 5678 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม ้  
เบอร์ติดต่อ  0 2561 4292-3 ต่อ 5027, 5600 
สํานักบริหารกลาง 
เบอร์ติดต่อ  0 2561 4292-3 ต่อ 5058 



คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559         

                                                                                            สํานักบริหารกลาง  กรมป่าไม้ 

 

  

สํานักบริหารกลาง O/S Matrix 
 

ประเด็นการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 

(ร้อยละ) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

อํานวยการ การเจ้าหน้าที่ คลัง ฝึกอบรม ปชส. วนิัย พัสดุ 

มิติภายนอก 

ประเด็นด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 

 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถและ

สมรรถนะที่จําเป็นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

กรมป่าไม้ 

 สร้างสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตกับการทํางานของ

บุคลากรกรมป่าไม้ 

 

 

1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดโครงการฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรม 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

1.2 ระดับความสําเร็จในการประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ผ่านสื่อ 

 

 

65 

 

(30) 

 

 

(35) 

    

 

O 

 

 

 

 

 

 

 

O 

  

ประเด็นด้านคุณภาพการให้บริการ 

 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

 

2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 
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(10) 

 

O 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559         

                                                                                            สํานักบริหารกลาง  กรมป่าไม้ 

 

  

ประเด็นการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 

(ร้อยละ) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

อํานวยการ การเจ้าหน้าที่ คลัง ฝึกอบรม ปชส. วินัย พัสดุ 

มิติภายใน 

ประเด็นด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

 การประหยัดพลังงาน 

 การประหยัดน้ํา 
 การทําฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

 

3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

3.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

3.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดน้ํา 

3.5 ระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
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(4) 

(4) 

(3) 

(2) 

(2) 

 

   

 

O 

O 

    

 

 

 

O 

O 

O 

ประเด็นด้านการพัฒนาองค์กร 

 การดําเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ 

 การดําเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายจากระดับ

กรม ลงสู่ระดับสํานัก/กลุม่ ลงสู่สว่น/ฝ่ายและลงสู่

ระดับบุคคล 

 การดําเนินกิจกรรม/โครงการตามนโยบายการกํากับ

ดูแลองค์การที่ดีของกรมป่าไม้ 

 การดําเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 

 

 

 

4.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการดําเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

4.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายจาก

ระดับกรม ลงสู่ระดับสํานัก/กลุม่ ลงสู่ส่วน/ฝ่าย และลงสู่ระดับบุคคล 

4.3 ระดับความสําเร็จของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการดําเนินกิจกรรม/

โครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของกรมป่าไม ้

4.4 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ 

 

10 

(2.5) 

 

(2.5) 

 

(2.5) 

 

(2.5) 

 

 

O 

 

O 

 

O 

 

     

 

 

 

 

 

 

O 
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