
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9  

ส านักงานปรมาณูเพือ่สันต ิ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 
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                    ค ารับรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานปรมาณูเพือ่สันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๒ 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
 
วิสัยทัศน์ 

- เป็นหนึ่งในองค์กรที่เป็นเลิศด้านด้านการก ากับการใช้พลังงานปรมาณูในอาเซียน (To be one of excellent 
nuclear regulatory bodies in ASEAN) (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) 

 
พันธกิจ 

- พัฒนากฎหมาย และเสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม 

- ก ากับดูแลความปลอดภัยจาการใช้พลังงานปรมาณูให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
- เสริมสร้างขีดความสามารถ และความเข้มแข็งในการวิจัย และพัฒนาด้านก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงาน

ปรมาณู 
- ประสานงาน และด าเนินการด้านพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงานปรมาณู 
- เผยแพร่ความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณูให้แก่ประชาชน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

- การผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณูของประเทศ 
- การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพระบบก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู 
- การเสริมสร้างการบริหารจัดการและบริการที่ดีขององค์กร 
- การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ และการด าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
- การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการสร้างความตระหนักเชิงรุกด้านพลังงานปรมาณู 
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๓ 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

กรอบการประเมินผล ๒๕๕9 
น้ าหนัก  
(%) 

มิติภายนอก (น้ าหนัก : ร้อยละ 75) ๗๕ 
การประเมินประสิทธิผล 
(น้ าหนัก : ร้อยละ 65) 
  

๑. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ /แผน
ยุทธศาสตร์กระทรวง/ตัวช้ีวัดระหว่างกระทรวงท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน     
(Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม 
๑.๑ อันดับรวมของความสามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific 

Infrastructure  ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD           
(ตัวชี้วัด วท.) 

๑.๒ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบทความ ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ตัวชี้วัด วท.) 
1.๒.1 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  
๑.๒.๒ คะแนนรวมของบทความ ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ที่ตีพิมพ์

และเผยแพร่ในระดับประเทศและนานาชาติ 
1.๓ ความส าเร็จของการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทียบกับแผน (ตัวชี้วัด วท.)  
๑.๔  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการเกี่ยวกับ National Single 

Window : NSW 
๑.๕ จ านวนรายการงานเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม (ตัวชี้วัดกรม) 

(๖๕) 
 
 

(๕) 
 
 

 
 

(10) 
(๕) 
 

(๑๕) 
(1๕) 

 
(๑๕) 

การประเมินคุณภาพ 
(น้ าหนัก : ร้อยละ 10) 

๒. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 (งานบริการ : กระบวนการขออนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่ง
พลังงานปรมาณูจากเครื่องก าเนิดรังสี) 

(๑๐) 
 

มิติภายใน (น้ าหนัก : ร้อยละ 25) ๒๕ 
การประเมิน
ประสิทธิภาพ (น้ าหนัก : 
ร้อยละ 15) 

๓. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (๕) 
๔. การประหยัดพลังงาน (2.๕) 
5. การประหยัดน้ า (2.๕) 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ (๕) 

การพัฒนาองค์การ 
 

7. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ  (๕) 

8. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) 

(๕) 

รวม ๑๐๐ 
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๔ 

  
 
มิติภายนอก: การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ ๖๕) 

๑.๑ อันดับรวมของความสามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure  ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD (ตัวช้ีวัด วท.) 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
ภารกจิหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๕9 

ข้อมูลพ้ืนฐาน  
(Baseline data) เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของคณะ

กรรมการฯ ๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕8 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 การพัฒนาสมรรถนะและ

ประสิทธิภาพระบบก ากับ
ดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานปรมาณ ู

ผู้ใช้ ผู้รับบริการ และ
ประชาชนมีความมั่นใจในการ
ก ากับดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานปรมาณ ู

๑.๑ อันดับรวมของ
ความสามารถทางการแข่งขัน
ด้าน Scientific 
Infrastructure  ของประเทศ
ไทยตามการจดัอันดับของ 
IMD 

๕ 47 40 46 47 5๑ ๔๙ 47 4๕ 4๓  

ค าอธิบาย :  การประเมินความสามารถทางการแข่งขันโดย IMD ประกอบด้วย ๔ หมวด ได้แก่  
๑. สมรรถนะทางเศรษฐกิจ             ๒. ประสิทธิภาพของภาครัฐ  
๓. ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ         ๔. โครงสร้างพื้นฐาน (Technological Infrastructure and Scientific Infrastructure) 

โดยมีการเริ่มส ารวจตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๘๙ ถึง ๒๐๑๕ (ปัจจุบัน) จาก ๖๑ ประเทศทั่วโลก และมีการประกาศผลเป็นประจ าทุกปี ซึ่งประเทศไทยมีสมาคม
การจัดการธุรกิจ (Thailand Management Association: TMA) เป็น Partnershipทั้งนี้ วัดผลเฉพาะความสามารถทางการแข่งขันด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Infrastructure) เท่านั้น  

 วัดคะแนนจากผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันในด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศไทย ตามการจัดอันดับของ IMD (WCY ๒๐๑๖ 
(อันดับรวม) 

สูตรการค านวณ :  ขั้นตอน ( Milestone: M)   ช่วง: ผลการด าเนนิงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R)           ช่วงและเทียบตามบัญญัตไิตรยางศ์ (R – A)     
 ระดับ ( Level: L)              อันดับ: ผลการด าเนนิงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT)     อันดับและเทยีบตามบัญญัตไิตรยางศ์ (RT – A)   Hybrid ใช้สูตร......... 

เง่ือนไข:  
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน: 
 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๔๐ ๔๖ ๔๗  

แหล่งข้อมลู / วิธีการจัดเก็บข้อมลู: ๑. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบผลงานและจัดเกบ็ข้อมูล  
๒. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล คือ เกบ็ข้อมูลเป็นรายป ี

รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
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๕ 

   ๑.๒ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบทความ ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ตัวชี้วัด วท.) 
         ๑.๒.๑ จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (บทความ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
ภารกจิหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๕9 

ข้อมูลพ้ืนฐาน  
(Baseline data) เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของคณะ

กรรมการฯ ๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕8 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 การพัฒนาสมรรถนะและ

ประสิทธิภาพระบบก ากับ
ดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานปรมาณ ู

ผู้ใช้ ผู้รับบริการ และ
ประชาชนมีความมั่นใจในการ
ก ากับดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานปรมาณ ู

๑.๒.1  จ านวนบทความที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ  
(บทความ) 

10 ๑๐ 9 10 14 ๔ ๗ ๑๐ ๑๓ ๑๖  

ค าอธิบาย :  จ านวนบทความหรือผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง 
     ๑) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
     ๒) ได้รับการน าเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับประเทศและต่างประเทศที่มีกรรมการพิจารณา (Paper Review / Peer Review / 

Journal / Proceeding Paper ที่มี Referee) รวมถึง Invited paper  ทั้งนี้ ไม่นับรวมบทคัดย่อ 
สูตรการค านวณ :  ขั้นตอน ( Milestone: M)    ช่วง: ผลการด าเนนิงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R)          ช่วงและเทียบตามบัญญัตไิตรยางศ์ (R – A)     

 ระดับ ( Level: L)              อันดับ: ผลการด าเนนิงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT)    อันดับและเทยีบตามบัญญัตไิตรยางศ์ (RT – A)     Hybrid ใช้สูตร.......... 
เง่ือนไข: ๑. เป็นตัวช้ีวัดประเภทผลงานไมส่ะสม 

๒. จัดท าฐานข้อมลู Citation Index ของบทความ ผลงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙  
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน:  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕6 ๒๕๕ 2558 เป้าหมายปี 2559 
 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  บทความ 9 10 14  

สน. บทความ 4 3 1  
สส. บทความ 5 2 8  
สร. บทความ 0 0 5   

แหล่งข้อมลู / วิธีการจัดเก็บข้อมลู: ๓. สน. , สร. และ สส. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบผลงานและจัดเก็บข้อมูล  
๔. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นหน่วยงานประสานและจัดท ารายงานภาพรวมของตัวช้ีวัดนี้ 
๕. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล คือ เก็บข้อมูลเป็นรายปี 
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๖ 

          ๑.๒.๒ คะแนนรวมของบทความ ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับประเทศและนานาชาติ (คะแนน) 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
ภารกจิหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๕9 

ข้อมูลพ้ืนฐาน  
(Baseline data) เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของคณะ

กรรมการฯ ๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕8 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 การพัฒนาสมรรถนะและ

ประสิทธิภาพระบบก ากับ
ดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานปรมาณ ู

ผู้ใช้ ผู้รับบริการ และ
ประชาชนมีความมั่นใจในการ
ก ากับดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานปรมาณ ู

๑.๒.๒  คะแนนรวมของ
บทความ ผลงานวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในระดับประเทศและ
นานาชาติ (คะแนน) 

๕ ระดับ 3 n/a n/a n/a ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕  

ค าอธิบาย :  การค านวณผลคะแนน นับจ านวนผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คูณด้วยน้ าหนักคะแนนตามแหล่งที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน โดยผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ มีเกณฑ์น้ าหนักคะแนนตามแหล่งที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ดังนี้  

ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  น้ าหนักคะแนน  
วารสารวิชาการนานาชาติที่มี Citation Index ที่มีฐานข้อมูลใน ISI  ๖  
Full Paper ที่มีการเผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติที่เป็นทีย่อมรับของ สกอ.  ๔  
Proceeding International Conference โดยต้องมีการ Review ว่ามีคุณภาพ  ๓  
วารสารวิชาการระดับประเทศท่ีมี Citation Index ของในประเทศ สกอ. สกว.  ๓  
วารสารวิชาการระดับประเทศ  ๑.๕  
Proceeding ระดับประเทศ  ๑  

 วารสารวิชาการนานาชาติที่มี Citation Index ที่มีฐานข้อมูลใน ISI  หมายถึง  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่มี Citation Index ที่มี
ฐานข้อมูลใน ISI 

 Full Paper ที่มีการเผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับของ สกอ. หมายถึง มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติในฐานข้อมูลที่
เป็นที่ยอมรับของ สกอ. และตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
หรือท่ีมีฐานข้อมูลใน ISI 

 Proceeding International Conference โดยต้องมีการ Review ว่ามีคุณภาพ หมายถึง มีการน าเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีกรรมการพิจารณา (Paper Review / Peer Review / Journal / Proceeding Paper ที่มี Referee) รวมถึง Invited paper ทั้งนี้ ไม่นับ
รวมบทคัดย่อ 

 วารสารวิชาการระดับประเทศที่มี Citation Index ของในประเทศ สกอ. สกว. หมายถึง มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มี Citation 
Index ที่เป็นท่ียอมรับของ สกอ. และ สกว. 

 วารสารวิชาการระดับประเทศ หมายถึง มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่เป็นที่ยอมรับของ สกอ. สกว. และตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 Proceeding ระดับประเทศ หมายถึง มีการน าเสนอและตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องในการประชุม/สัมมนาวิชาการในประเทศ 
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๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
ภารกจิหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๕9 

ข้อมูลพ้ืนฐาน  
(Baseline data) เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของคณะ

กรรมการฯ ๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕8 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
สูตรการค านวณ :  ขั้นตอน ( Milestone: M)    ช่วง: ผลการด าเนนิงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R)          ช่วงและเทียบตามบัญญัตไิตรยางศ์ (R – A)     

 ระดับ ( Level: L)              อันดับ: ผลการด าเนนิงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT)    อันดับและเทยีบตามบัญญัตไิตรยางศ์ (RT – A)     Hybrid ใช้สูตร.......... 
เง่ือนไข: - เป็นตัวช้ีวัดประเภทผลการด าเนนิงานไม่สะสม 
แหล่งข้อมลู / วิธีการจัดเก็บข้อมลู:   สน. , สร. และ สส. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบผลงานและจัดเก็บข้อมูล  

  จัดเก็บข้อมูลรายเดือน/ไตรมาส 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน:   จ านวนบทความหรือผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ จ าแนกประเภท

บทความตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน มีดังนี้ 

ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนบทความ คะแนนบทความ  

๒๕๕6 ๒๕๕7 2558 ๒๕๕6 ๒๕๕7 2558 
วารสารวิชาการนานาชาติที่มี Citation Index ที่มีฐานข้อมูลใน ISI - 1 - - 6 - 
Full Paper ที่มีการเผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติที่เป็นที่
ยอมรับของ สกอ. 

3 - 2 12 - 8 

Proceeding International Conference โดยต้องมีการ 
Preview ว่ามีคณุภาพ 

1 1 5 3 ๙ 15 

วารสารวิชาการระดับประเทศท่ีมี Citation Index ของในประเทศ 
สกอ. สกว. 

- - - - - - 

วารสารวิชาการระดับประเทศ - 6 7 - - - 
Proceeding ระดับประเทศ 5 2  ๔ - - 

รวม  9 10 14 ๑๙ ๑๕ ๒๓  
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๘ 

1.๓ ความส าเร็จของการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทียบกับแผน (ตัวช้ีวัด วท.)   

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
ภารกจิหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๕9 

ข้อมูลพ้ืนฐาน  
(Baseline data) เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของคณะ

กรรมการฯ ๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕8 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 เสรมิสร้างการ

บริหารจดัการ
และการบริการที่
ดีขององค์กร  

ยกระดับคุณภาพ
การบริหารจัดการ
ขององค์กรได้ตาม
เป้าหมาย 

๑.๓ ความส าเร็จของการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทียบ      
กับแผน (ร้อยละ) 

๑๐ ระดับ ๓ N/A N/A N/A ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  
 

๑.๓.๑ สถานตีรวจวดัระดับรังสีแกมมาในอากาศและ
ใต้น้ า (จ านวน 20 สถานี) (แผนการใช้งานปี 
๒๕๕๙ : ๕๖,๐๐๐ ชม.) 

4 ร้อยละ 
๑๐๐ 

N/A N/A N/A 40 70 100 130 160  

๑.๓.๒ เครื่องวิเคราะห์รังสีแกมมาสเปคโตรเมตรี 
(แผนการใช้งานปี ๒๕๕๙ : ๑๐,๙๐๐ ชม.) 

3 ร้อยละ 
๑๐๐ 

N/A N/A N/A 86 93 100 107 114  

๑.๓.๓ เครื่องวิเคราะห์รังสีแอลฟา (Alpha) และเบ
ตา (Beta) ชนิดพื้นหลังต่ า (แผนการใช้งานปี 
๒๕๕๙ : ๑,๗๐๐ ชม.) 

3 ร้อยละ 
๑๐๐ 

N/A N/A N/A 90 95 100 105 110  

ค าอธิบาย:  ความส าเร็จของการใช้เคร่ืองมือ/อุปกรณ์เทียบกับแผน หมายถึง ร้อยละของการใช้งานเครื่องมือ/อุปกรณ์ของหน่วยงานเป็นจ านวนช่ัวโมงใช้งานเปรียบเทียบกับ 
แผนการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ ทั้งนี้ คะแนนของหน่วยงานจะค านวณจากคะแนนเฉลี่ยของ ๓ เครื่องมือ ดังนี ้

๑. สถานีตรวจวดัระดับรังสีแกมมาในอากาศและใต้น้ า จ านวน 20 สถานี 
๒. ระบบวิเคราะหร์ังสีแกมมาสเปคโตรเมตรี จ านวน 2 ตัว 
๓. ระบบวิเคราะหร์ังสีอัลฟา (Alpha) และเบตา (Beta) ชนิดรังสีพื้นหลงัต่ า 2 ตัว 

สูตรการค านวณ :    ขั้นตอน ( Milestone: M)    ช่วง: ผลการด าเนนิงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R)          ช่วงและเทียบตามบัญญัตไิตรยางศ์ (R – A)     
 ระดับ ( Level: L)              อันดับ: ผลการด าเนนิงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT)      อันดับและเทยีบตามบญัญัตไิตรยางศ์ (RT – A)     Hybrid ใช้สูตร................. 
 

 ( ช่ัวโมงการใช้งาน / ช่ัวโมงตามแผน ) X ๑๐๐ 
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๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
ภารกจิหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๕9 

ข้อมูลพ้ืนฐาน  
(Baseline data) เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของคณะ

กรรมการฯ ๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕8 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน : 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 2559 
เป้าหมาย ผล 

ความส าเร็จของการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์
เทียบกับแผน 

N/A N/A ระดับ 5   

เง่ือนไข :  เป็นตัวช้ีวัดประเภทผลการด าเนินงานไม่สะสม 

แหล่งข้อมลู / วิธีการจัดเก็บข้อมลู:  ส านักสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู เป็นหน่วยงานรับผิดชอบผลงานและจัดเก็บข้อมูล 
 จัดเก็บข้อมูลรายเดือน/ไตรมาส 
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๑๐ 

๑.๔ ระดับความส าเร็จของการด าเนินการเกี่ยวกับ National Single Window : NSW  
ประเด็น 

ยุทธศาสตร์/ 
ภารกจิหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย   
ปี ๒๕๕๙ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของ 
คณะกรรมการฯ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 การพัฒนาสมรรถนะ

และประสิทธิภาพ
ระบบก ากับดูแล
ความปลอดภัยจาก
พลังงานปรมาณ ู

ผู้ใช้ ผู้รับบริการ 
และประชาชนมี
ความมั่นใจในการ
ก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจาก
พลังงานปรมาณู
ของส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันต ิ

๑.๔ ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการเกี่ยวกับ National 
Single Window : NSW 

 
 
 

15 ระดับ ๓ N/A N/A N/A ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบาย:  ระบบ NSW  สามารถใช้งานได้จริง หมายถึง พิกัดศุลกากรและรหสัสถิติของส านักงานปรมาณูเพื่อสนัติที่ไดต้กลงร่วมกรมศลุกากร จ านวน ๓๒ พิกัด สามารถ
แลกเปลีย่นข้อมูล ใบอนุญาต/ใบรบัรองอิเล็กทรอนิกสผ์่านระบบ NSW ได ้

 การวัดความพึงพอใจผู้ประกอบการที่ขอใบอนุญาตผ่านระบบ NSW จะวัดผลโดยหน่วยงาน Third Party 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  

 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 2559 
เป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการเก่ียวกับ National Single 
Window : NSW 

N/A ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ 3 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

๑ ศึกษา วิเคราะห์ปญัหา/อุปสรรคตอ่กระบวนการน าเข้า - ส่งออกผ่าน NSW 
๒ ก าหนดมาตรการ และแนวทางเพือ่แก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการน าเข้า - ส่งออก

ผ่าน NSW 
๓ ด าเนินการตามแผนครบถ้วนสมบรูณ์  100% และระบบ NSW  สามารถใช้งานได้จริง 
๔ จัดอบรมการขอใบอนุญาตผ่านระบบ NSW ให้กับผู้ประกอบการ และมีการจัดท าคูม่ือการใช้งาน 
๕ ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่ขอใบอนุญาตผ่านระบบ NSW 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

65 70 75 80 85 
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๑๑ 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกจิหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย   
ปี ๒๕๕๙ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของ 
คณะกรรมการฯ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
สูตรการค านวณ :    ขั้นตอน ( Milestone: M)    ช่วง: ผลการด าเนนิงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R)          ช่วงและเทียบตามบัญญัตไิตรยางศ์ (R – A)     

 ระดับ ( Level: L)              อันดับ: ผลการด าเนนิงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT)    อันดับและเทยีบตามบัญญัตไิตรยางศ์ (RT – A)     Hybrid ใช้สูตร.............................. 
แหล่งข้อมลู / วิธีการจัดเก็บข้อมลู:  ส านักก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบผลงานและจัดเก็บข้อมูล 

 จัดเก็บข้อมูลรายเดือน/ไตรมาส 
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๑๒ 

    ๑.๕ จ านวนรายการงานเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม (ตัวชี้วัดกรม) 
ประเด็น 

ยุทธศาสตร์/ 
ภารกจิหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย   
ปี ๒๕๕9 

ข้อมูลพ้ืนฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของ 
คณะกรรมการฯ 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕8 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 การพัฒนาสมรรถนะ

และประสิทธิภาพ
ระบบก ากับดูแล
ความปลอดภัยจาก
พลังงานปรมาณ ู

ผู้ใช้ ผู้รับบริการ และ
ประชาชนมีความมั่นใจในการ
ก ากับดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานปรมาณูของ
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ

๑.๕ จ านวนรายการงานเฝา้
ตรวจกัมมันตภาพรังสีใน
สิ่งแวดล้อม (รายการ) 

 
 

๑๕ 4,๙00 2,898 3,503 4,139 ๔,๓๐๐ ๔,๖๐๐ 4,๙00 ๕,๒๐๐ ๕,๕๐๐  
 
 
 
 

ค าอธิบาย: งานเฝา้ตรวจกมัมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม มี ๕ ประเภทดังนี ้
๑. ตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมด้วย TLD 
๒. ศึกษาสภาวะแวดล้อมทางรังสีบรเิวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย 
๓. เฝ้าระวังระดับรังสีในสิ่งแวดล้อมรอบสถานประกอบการทางรังสีและภมูิภาคต่างๆ  ทัว่ประเทศ 
๔. ศึกษาข้อมลูพืน้ฐานทางรังสีในพื้นที่ศูนย์วิจัยนิวเคลยีร์องครักษ์และบรเิวณใกล้เคียง 
๕. บริการวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม เช่น การตรวจอาหารน าเข้าจากประเทศญี่ปุน่ เป็นต้น 

การด าเนินงานแต่ละปีใช้ Sampling size ตามหลักมาตรฐานสากล คือ 
๑. ตาม Map ของประเทศไทย 
๒. ตามความหนาแน่นของประชากร (Density) 
๓. ตามโครงสร้างพื้นฐาน เช่น แหล่งโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 

สูตรการค านวณ :    ขั้นตอน ( Milestone: M)    ช่วง: ผลการด าเนนิงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R)         ช่วงและเทียบตามบัญญัตไิตรยางศ์ (R – A)     
 ระดับ ( Level: L)              อันดับ: ผลการด าเนนิงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT)   อันดับและเทยีบตามบญัญตัไิตรยางศ์ (RT – A)     Hybrid ใช้สูตร................. 

เง่ือนไข:  
แหล่งข้อมลู / วิธีการจัดเก็บข้อมลู:  ส านักสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู เป็นหน่วยงานรับผิดชอบผลงานและจัดเก็บข้อมูล 

 จัดเก็บข้อมูลรายไตรมาส 
        
 
 



                    ค ารับรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานปรมาณูเพือ่สันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

๑๓ 

มิติภายนอก: การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ ๑๐) 
ประเด็น 

ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๕๙ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
  ตัวชี้วัดที่ ๒. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

(งานบริการ  :  กระบวนการขออนุญาตผลิต มีไว้ใน
ครอบครอง หรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่อง
ก าเนิดรังสี) 

๑๐ ๓ N/A N/A รอผล ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ประเมินผลตามรายละเอียด
ตัวช้ีวัดที่เจ้าภาพก าหนด 

 
มิติภายใน: การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ ๑๕) 
ประเด็น 

ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๕๙ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
  ตัวชี้วัดที่ ๓ : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ๕          

ประเมินผลตามรายละเอียด
ตัวช้ีวัดที่เจ้าภาพก าหนด     ๓.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๒.๕ ๘๑ ๓๕.๔๔ ๑๓.๙๔ ๓๔.๐๗ ๗๕ ๗๘ ๘๑ ๘๔ ๘๗ 

    ๓.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๒.๕ ๙๒ ๘๓.๒๘ ๖๕.๔๘ ๘๘.๖๖ ๘๘ ๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ 
  ตัวชี้วัดที่ ๔: การประหยัดพลังงาน ๒.๕          

ประเมินผลตามรายละเอียด
ตัวช้ีวัดที่เจ้าภาพก าหนด     ๔.๑ ด้านไฟฟ้า  ๓ ๑.๑๗๕ ๑.๐๐๔ ๑.๐๐๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

    ๔.๒ ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง  ๓ ๒.๕๐๐ ๒.๕๐๐ ๒.๕๐๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
  ตัวชี้วัดที่ ๕. การประหยัดน้ า ๒.๕ ๓ N/A N/A N/A ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ประเมินผลตามรายละเอียด

ตัวช้ีวัดที่เจ้าภาพก าหนด 
  ตัวชี้วัดที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ

สารสนเทศภาครัฐ 
๕ ๓ ๔.๕๐๐ ๕.๐๐๐ รอผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ประเมินผลตามรายละเอียด

ตัวช้ีวัดที่เจ้าภาพก าหนด 
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๑๔ 

มิติภายใน: การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ ๑๐) 
ประเด็น 

ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๕๙ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
  ตัวชี้วัดที่ ๗ : ระดับความส าเร็จของการพัฒนา      

องค์การ 
๕ ๓ ๕.๐๐ ๔.๖๐ รอผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ประเมินผลตามรายละเอียด

ตัวช้ีวัดที่เจ้าภาพก าหนด 
  ตัวชี้วัดที่ ๘: ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการ

ด าเนินงานของหน่วยงาน 
๕ ๓ ๕.๐๐ ๔.๕๒๑๕ รอผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ประเมินผลตามรายละเอียด

ตัวช้ีวัดที่เจ้าภาพก าหนด 
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๑ 

 
 

ส่วนราชการมีประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการในมิติภายนอก ซึ่งมีน้้าหนักร้อยละ 75 โดยมี
รายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ น้้าหนัก (%) 
1.  การประเมินประสิทธิผล 65 
2.  การประเมินคุณภาพ 10 

 
มิติภายนอก: การประเมินประสิทธิผล  
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1  ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ /แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ตัวชี้วัด
ระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม 

 
น้้าหนัก:  ร้อยละ 65 
ค้าอธิบาย:  

 เพ่ือให้กระทรวงมีการด้าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ และ/หรือยุทธศาสตร์
กระทรวง โดยมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกระทรวงและระหว่างกระทรวง ซึ่งหน่วยงาน
ภายในกระทรวงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการด้าเนินงาน เพ่ือให้กระทรวงบรรลุ
เป้าหมายแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ 

 เพ่ือเป็นการบูรณาการการท้างานร่วมกันระหว่างกระทรวง ในการผลักดันยุทธศาสตร์ของ
ประเทศให้บรรลุเป้าหมายและมีการถ่ายทอดเป้าหมายการปฏิบัติไปสู่ส่วนราชการในสังกัด 

 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ 

 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ /แผนยุทธศาสตร์กระทรวง  
 ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 

หมายเหตุ  ส่วนราชการใดท่ีไม่มีตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ให้
น้าน้้าหนักไปรวมไว้ที่ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อน
ประเทศ /แผนยุทธศาสตร์กระทรวง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติภายนอก 
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๒ 

ตารางและสูตรการค้านวณ: 
 

ตัวชี้วัด  
น้้าหนัก  

(W) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกบัระดับ
ความส้าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 

คะแนนที่ได้ 
(SM) 

คะแนนถ่วงน้้าหนัก        
(W x SM) 

1 2 3 4 5 
ตัวชี้วัดที่ 1.1  W1.1 1 2 3 4 5 SM1.1 (W1.1 x SM1.1) 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 W1.2 1 2 3 4 5 SM1.2 (W1.2 x SM1.2) 
ตัวชี้วัดที่ 1.3 W1.3 1 2 3 4 5 SM1.3 (W1.3 x SM1.3) 
ตัวชี้วัดที่ 1.4 W1.4 1 2 3 4 5 SM1.4 (W1.4 x SM1.4) 
ตัวชี้วัดที่ 1.5 W1.5 1 2 3 4 5 SM1.5 (W1.5 x SM1.5) 
  W1.1-1.5= 

65 
  (W1.1-1.5xSM1.1-1.5) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้้าหนัก  เท่ากับ 
     
   (W1.1-1.5x SM1.1-1.5)   หรอื   (W1.1xSM1.1) + (W1.2xSM1.2) + (W1.3xSM1.3) + (W1.4xSM1.4) + (W1.5xSM1.5) 
          W1.1-1.5                               W1.1 + W1.2 + W1.3 + W1.4 + W1.5 
 
 

โดยท่ี : 
 

W         หมายถึง น้้าหนักความส้าคัญที่ให้กับตัวชี้วัดที่ก้าหนดขึ้น โดยผลรวมของน้้าหนักของ
ทุกตัวชี้วัดเท่ากับ 65   

SM        หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับระดับความส้าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 

1.1 – 1.5  หมายถึง    ล้าดับที่ของตัวชี้วัดที่ก้าหนดขึ้น ทั้งนี้จ้านวนตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่ 1.1 - 1.5) 
ขึ้นอยู่กับกระทรวงจะเป็นผู้ก้าหนด ตัวชี้วัดการประเมินด้านประสิทธิผล 
ควรมีจ้านวนไม่เกิน 5 ตัวชี้วัด  

 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  

 (W1.1-1.5 x SM1.1-1.5) 
 W1.1-1.5   

2 
3 
4 
5 
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๓ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ อันดับรวมของความสามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure  ของประเทศ
ไทยตามการจัดอันดับของ IMD 

หน่วยวัด :   คะแนน 
น้้าหนัก :   ร้อยละ ๕ 

 

ค้าอธิบาย : 
 

 การประเมินความสามารถทางการแข่งขันโดย IMD ประกอบด้วย ๔ หมวด ได้แก่  
๑. สมรรถนะทางเศรษฐกิจ              
๒. ประสิทธิภาพของภาครัฐ  
๓. ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ         
๔. โครงสร้างพื้นฐาน (Technological Infrastructure and Scientific Infrastructure) 
โดยมีการเริ่มส ารวจตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๘๙ ถึง ๒๐๑๕ (ปัจจุบัน) จาก ๖๑ ประเทศทั่วโลก และมีการ

ประกาศผลเป็นประจ าทุกปี ซึ่งประเทศไทยมีสมาคมการจัดการธุรกิจ (Thailand Management 
Association: TMA) เป็น Partnershipทั้งนี้ วัดผลเฉพาะความสามารถทางการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Infrastructure) เท่านั้น  

 
สูตรการค านวณ:  
 

 วัดคะแนนจากผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันในด้าน Scientific Infrastructure 
ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD (WCY ๒๐๑๖ (อันดับรวม) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 
๑.๑ อันดับรวมของความสามารถทางการ

แข่งขันด้าน Scientific Infrastructure  
ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ 
IMD 

5๑ ๔๙ 47 4๕ 4๓ 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
255๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

อันดับรวมของความสามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific 
Infrastructure  ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD 

๔๐ ๔๖ ๔๗ 
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๔ 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบผลงานและจัดเก็บข้อมูล 
๒. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล คือ เก็บข้อมูลเป็นรายปี 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด :  
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 2๕๙๖ ๗๖๐๐  ต่อ ๔๕๑๕ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
ว่าที่ร้อยตรีสุรัตน์  หงษ์จันทร์ 0 2๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๔๕๑๕ 
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๕ 

ตัวช้ีวัดที่ 1.๒  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบทความ ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
น้้าหนัก:  ร้อยละ ๑๕ 
ค้าอธิบาย:  

 เพ่ือเผยแพร่ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อันจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการ
สร้างและสะสมองค์ความรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง น าประเทศไปสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ และการ
พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 

 
ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
 ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑ จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๒ คะแนนรวมของบทความ ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่
ในระดับประเทศและนานาชาติ 

 
ตารางและสูตรการค้านวณ: 
 

ตัวช้ีวัด  น้้าหนัก  
(W) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับ
ความส้าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด คะแนนที่ได้ 

(SM) 
คะแนนถ่วงน้้าหนัก        

(W x SM) 
1 2 3 4 5 

ตัวช้ีวัดที่ 1.๒.1  W1.๒.1 1 2 3 4 5 SM1.๒.1 (W1.๒.1 x SM1.๒.1) 
ตัวช้ีวัดที่ 1.2.๒ W1.2.๒ 1 2 3 4 5 SM1.2.๒ (W1.2.๒ x SM1.2.๒) 
  W1.๒.1-1.๒.๒ 

= ๑๕ 
  (W1.๒.1-1.๒.๒xSM1

๒.1-1.๒.๒) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก  เท่ากับ 
     
        (W1.๒.1-1.๒.๒x SM1.๒.1-1.๒.๒)        หรือ        (W1.๒.1xSM1.๒.1) + (W1.2.๒xSM1.2.๒)  
              W1.๒.1-1.๒.๒                                  W1.๒.1 + W1.2.๒  
 
 

โดยท่ี : 
 

W                  หมายถึง น้ าหนักความส าคัญที่ให้กับตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้น โดยผลรวมของน้ าหนักของทุก
ตัวชี้วัดเท่ากับ 65   

SM                หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับระดับความส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 

1.๒.1 – 1.๒.๒  หมายถึง    ล าดับที่ของตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้น ทั้งนี้จ านวนตัวชี้วัดประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย คือ
ตัวชี้วัดที่ 1.๒.1 และตัวชี้วัดที่ 1.๒.๒  
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๖ 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  

 (W1.๒.1-1.๒.๒ x SM1.๒.๑-1.๒.๒) 
 W1.๒.1-1.๒.๒   

2 
3 
4 
5 
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๗ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒.๑ จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
หน่วยวัด :   บทความ 
น้้าหนัก :   ร้อยละ 1๐ 
  

หลักการ/เหตุผล: 
 เพ่ือเผยแพร่ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อันจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุน

การสร้างและสะสมองค์ความรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง น าประเทศไปสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ และ
การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 

 

ค้าอธิบาย : 
 

 จ านวนบทความหรือผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีซึ่ง 

 ๑) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
 ๒) ได้รับการน าเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับประเทศและต่างประเทศที่มีกรรมการ

พิจารณา (Paper Review / Peer Review / Journal / Proceeding Paper ที่มี Referee) รวมถึง Invited 
paper  ทั้งนี้ ไม่นับรวมบทคัดย่อ 

 

สูตรการค านวณ:  
 

 นับจ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๓ บทความ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 
๔ ๗ ๑๐ ๑๓ ๑๖ 

 
เงื่อนไข : 

 เป็นตัวชี้วัดประเภทผลการด าเนินงานไม่สะสม 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ค่าเป้าหมาย  
ปี พ.ศ. 255๙ 

255๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 

๙ ๑๐ ๑๔ ๑๐ 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
๘ 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑. ส านักก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์, ส านักก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี, ส านักสนับสนุน

การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู 
๒. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นหน่วยงานประสานและจัดท ารายงานภาพรวมของตัวชี้วัดนี้ 
๓. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล คือ เก็บข้อมูลเป็นรายเดือน/ไตรมาส 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด :  
๑. ผู้อ านวยการส านักก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 0 2๕61 4079  
๒. ผู้อ านวยการส านักก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี 0 2๕๙๖ ๗๖๐๐  ต่อ 1617 
๓. ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจาก

พลังงานปรมาณู 
0 2๕๙๖ ๗๖๐๐  ต่อ 1414 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
๑.  นางบุญฉวี  ศรีหมอก สน. 0 2๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๓๖๑3 
๒. นายสรทศ  ตันติธีรวิทย์ สร. 0 2๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ 1621 
๓.  นางสุมาลี  นิลพฤกษ์ สส. 0 2๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๔๒๓ 

 
แผนการด าเนนิงาน: 
 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เป้า 
หมายรวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ

๑. สน.      ๑   ๒   ๒ ๕ 
๒. สร.      ๑   ๒   ๒ ๕ 
๓. สส.      ๑   ๒   ๒ ๕ 

รวม      ๓   ๖   ๖ ๑๕ 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
๙ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒.๒ คะแนนรวมของบทความ ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับประเทศ
และนานาชาติ  

หน่วยวัด :   คะแนน 
น้้าหนัก :   ร้อยละ ๕ 
  

ค้าอธิบาย : 
 เพ่ือเผยแพร่ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อันจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุน

การสร้างและสะสมองค์ความรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง น าประเทศไปสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ และ
การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
 

 การค านวณผลคะแนน นับจ านวนผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ คูณด้วยน้ าหนักคะแนนตามแหล่งที่ตีพิมพ์เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน โดยผลงานที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ มีเกณฑ์น้ าหนักคะแนนตามแหล่งที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ดังนี้  
 

ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  น  าหนักคะแนน  
วารสารวิชาการนานาชาติที่มี Citation Index ที่มีฐานข้อมูลใน ISI  ๖  
Full Paper ที่มีการเผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ
ของ สกอ.  

๔  

Proceeding International Conference โดยต้องมีการ Review ว่ามี
คุณภาพ  

๓  

วารสารวิชาการระดับประเทศท่ีมี Citation Index ของในประเทศ สกอ. 
สกว.  

๓  

วารสารวิชาการระดับประเทศ  ๑.๕  
Proceeding ระดับประเทศ  ๑  

 
 วารสารวิชาการนานาชาติที่มี Citation Index ที่มีฐานข้อมูลใน ISI  หมายถึง  มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการนานาชาติที่มี Citation Index ที่มีฐานข้อมูลใน ISI 
 Full Paper ที่มีการเผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับของ สกอ. หมายถึง มีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับของ สกอ. และตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 หรือที่มี
ฐานข้อมูลใน ISI 
 Proceeding International Conference โดยต้องมีการ Review ว่ามีคุณภาพ หมายถึง มีการ
น าเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติที่มีกรรมการพิจารณา (Paper Review / Peer 
Review / Journal / Proceeding Paper ที่มี Referee) รวมถึง Invited paper ทัง้นี้ ไม่นับรวมบทคัดย่อ 
 วารสารวิชาการระดับประเทศที่มี Citation Index ของในประเทศ สกอ. สกว. หมายถึง มีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มี Citation Index ที่เป็นที่ยอมรับของ สกอ. และ สกว. 
 วารสารวิชาการระดับประเทศ หมายถึง มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่เป็นที่ยอมรับของ 
สกอ. สกว. และตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 Proceeding ระดับประเทศ หมายถึง มีการน าเสนอและตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องในการประชุม/
สัมมนาวิชาการในประเทศ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
๑๐ 

สูตรการค านวณ:  
 

 นับจ านวนผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
คูณด้วยน้ าหนักคะแนนตามแหล่งที่ตีพิมพ์เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๕ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 
๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 

 
เงื่อนไข : 

 เป็นตัวชี้วัดประเภทผลการด าเนินงานไม่สะสม 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
ค่าเป้าหมาย  

ปี พ.ศ. 255๙ 
255๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

คะแนนรวมของบทความ ผลงานวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ใน
ระดับประเทศและนานาชาติ 

n/a n/a n/a ๑๕ 

 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑. ส านักก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์, ส านักก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี, ส านักสนับสนุน

การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู 
๒. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นหน่วยงานประสานและจัดท ารายงานภาพรวมของตัวชี้วัดนี้ 
๓. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล คือ เก็บข้อมูลเป็นรายเดือน/ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด :  
๑. ผู้อ านวยการส านักก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 0 2๕61 4079  
๒. ผู้อ านวยการส านักก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี 0 2๕๙๖ ๗๖๐๐  ต่อ 1617 
๓. ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจาก

พลังงานปรมาณู 
0 2๕๙๖ ๗๖๐๐  ต่อ 1414 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
๑.  นางบุญฉวี  ศรีหมอก สน. 0 2๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๓๖๑3 
๒. นายสรทศ  ตันติธีรวิทย์ สร. 0 2๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ 1621 
๓.  นางสุมาลี  นิลพฤกษ์ สส. 0 2๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๔๒๓ 

 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
๑๑ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓ ระดับความส าเร็จของการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทียบกับแผน 
หน่วยวัด :   คะแนน 
น้้าหนัก :   ร้อยละ ๑๐ 
  

ค้าอธิบาย : 
 เป็นการด าเนินงานตามเงื่อนไขของตัวชี้วัดระดับกระทรวง ตัวชี้วัดที่ 1.6 ร้อยละเฉลี่ยของการใช้

ศักยภาพหน่วยงานในสังกัด 
 

 ความส้าเร็จของการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทียบกับแผน หมายถึง ร้อยละของการใช้งานเครื่องมือ/อุปกรณ์
ของหน่วยงานเป็นจ านวนชั่วโมงใช้งานเปรียบเทียบกับ แผนการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ ทั้งนี้ คะแนน
ของหน่วยงานจะค านวณจากคะแนนเฉลี่ยของ ๓ เครื่องมือ ดังนี้ 

๑. สถานีตรวจวัดระดับรังสีแกมมาในอากาศและใต้น้ า จ านวน 20 สถานี 
๒. ระบบวิเคราะห์รังสีแกมมาสเปคโตรเมตรี จ านวน 2 ตัว 
๓. ระบบวิเคราะห์รังสีอัลฟา (Alpha) และเบตา (Beta) ชนิดรงัสีพื้นหลังต่ า 2 ตัว 

 
สูตรการค านวณ:  
 

  ระดับความส าเร็จของการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทียบกับแผน 
 

เท่ากับ 
 ชั่วโมงการใช้งานเครื่องมือ/อุปกรณ์เทียบที่ใช้จริง x ๑๐๐ 

 
 ชั่วโมงการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ตามแผนที่ก าหนด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 
๑.๓ ความส าเร็จของการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทียบกับแผน (ร้อย

ละ) 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.๓.๑ สถานตีรวจวดัระดับรังสีแกมมาในอากาศและใต้น้ า 
(จ านวน 20 สถานี) (แผนการใช้งานปี ๒๕๕๙ : ๕๖,๐๐๐ 
ชม.) 

40 70 100 130 160 

๑.๓.๒ เครื่องวิเคราะห์รังสีแกมมาสเปคโตรเมตรี (แผนการใช้
งานปี ๒๕๕๙ : ๑๐,๙๐๐ ชม.) 

86 93 100 107 114 

๑.๓.๓ เครื่องวิเคราะห์รังสีแอลฟา (Alpha) และเบตา (Beta) 
ชนิดพื้นหลังต่ า (แผนการใช้งานปี ๒๕๕๙ : ๑,๗๐๐ ชม.) 

90 95 100 105 110 

 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
๑๒ 

เงื่อนไข : 
 เป็นตัวชี้วัดประเภทผลการด าเนินงานไม่สะสม 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ค่าเป้าหมาย  
ปี พ.ศ. 255๙ 

255๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
ระดับความส าเร็จของการใช้เครื่องมือ/
อุปกรณ์เทียบกับแผน 

n/a n/a ระดับ ๕ ระดับ ๓ 
 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑. ส านักสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู เป็นหน่วยงานรับผิดชอบผลงานและ

จัดเก็บข้อมูล 
๒. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล คือ เก็บข้อมูลเป็นรายเดือน/ไตรมาส 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด :  
ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงาน
ปรมาณู 

0 2๕๙๖ ๗๖๐๐  ต่อ 1414 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
นายสมบูรณ์  โตอุตชนม์ 0 2๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๔๒๓ 

 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
๑๓ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔ ระดับความส าเร็จของการด าเนินการเกี่ยวกับ National Single Window : NSW 
หน่วยวัด :   ระดับ 
น้้าหนัก :   ร้อยละ ๑๕ 
  

ค้าอธิบาย : 
 

 ระบบ NSW  สามารถใช้งานได้จริง หมายถึง พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของส านักงานปรมาณู
เพ่ือสันติที่ได้ตกลงร่วมกรมศุลกากร จ านวน ๓๒ พิกัด สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล ใบอนุญาต/
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW ได้ 

 การวัดความพึงพอใจผู้ประกอบการที่ขอใบอนุญาตผ่านระบบ NSW จะวัดผลโดยหน่วยงาน Third 
Party 

 
สูตรการค านวณ:  
 

 วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามข้ันตอน (Milestone) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เงื่อนไข : 

 เป็นตัวชี้วัดประเภทผลการด าเนินงานไม่สะสม 
 
 
 
 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
๑ ศึกษา วิเคราะห์ปญัหา/อุปสรรคตอ่กระบวนการน าเข้า - ส่งออกผ่าน NSW 
๒ ก าหนดมาตรการ และแนวทางเพือ่แก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการน าเข้า - ส่งออก

ผ่าน NSW 
๓ ด าเนินการตามแผนครบถ้วนสมบรูณ์  100% และระบบ NSW  สามารถใช้งานได้จริง 
๔ จัดอบรมการขอใบอนุญาตผ่านระบบ NSW ให้กับผู้ประกอบการ และมีการจัดท าคูม่ือการใช้งาน 

๕ ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่ขอใบอนุญาตผ่านระบบ NSW 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
65 70 75 80 85 

 

 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
๑๔ 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ค่าเป้าหมาย  
ปี พ.ศ. 255๙ 

255๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินการเกี่ยวกับ 
National Single Window : NSW 

n/a n/a ระดับ ๕ ระดับ ๓ 
 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑. ส านักก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบผลงานและจัดเก็บข้อมูล 
๒. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล คือ เก็บข้อมูลเป็นรายเดือน/ไตรมาส 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด :  
ผู้อ านวยการส านักก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี 0 2๕61 4079 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
นายนฤพนธ์ เพ็ญศิริ 0 2๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ 1513 

 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
๑๕ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๕ จ านวนรายการงานเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม 
หน่วยวัด :   จ านวน 
น้้าหนัก :   ร้อยละ ๑๕ 
  

ค้าอธิบาย : 
 

 งานเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม มี ๕ ประเภทดังนี้ 
๑. ตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมด้วย TLD 
๒. ศึกษาสภาวะแวดล้อมทางรังสีบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย 
๓. เฝ้าระวังระดับรังสีในสิ่งแวดล้อมรอบสถานประกอบการทางรังสีและภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ 
๔. ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานทางรังสีในพ้ืนที่ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์องครักษ์และบริเวณใกล้เคียง 
๕. บริการวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม เช่น การตรวจอาหารน าเข้าจากประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น 
 การด าเนินงานแต่ละปีใช้ Sampling size ตามหลักมาตรฐานสากล คือ 
๑. ตาม Map ของประเทศไทย 
๒. ตามความหนาแน่นของประชากร (Density) 
๓. ตามโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น แหล่งโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 

 
สูตรการค านวณ:  
 

 นับจ านวนรายการเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม ทั้ง ๕ ประเภท 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๓๐๐ รายการ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 
๔,๓๐๐ ๔,๖๐๐ 4,๙00 ๕,๒๐๐ ๕,๕๐๐ 

 
เงื่อนไข : 

 เป็นตัวชี้วัดประเภทผลการด าเนินงานไม่สะสม 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ค่าเป้าหมาย  
ปี พ.ศ. 255๙ 

255๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
จ านวนรายการงานเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี
ในสิ่งแวดล้อม 

2,898 3,503 4,๙00 4,๙00 

 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
๑๖ 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑. ส านักสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู เป็นหน่วยงานรับผิดชอบผลงานและ

จัดเก็บข้อมูล 
๒. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล คือ เก็บข้อมูลเป็นรายเดือน/ไตรมาส 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด :  
ส านักสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู 0 2๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ 1414 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
นายยุทธนา  ตุ้มน้อย 0 2๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ 1421 

 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
๑๗ 

มิติภายนอก : การประเมินคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ ๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
หน่วยวัด :   ร้อยละ 
น้้าหนัก :   ร้อยละ ๑๐ 
  

หลักการและเหตุผล : 
 เพ่ือสะท้อนผลการให้บริการในงานบริการตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ต่อผู้รับบริการของส่วนราชการ และน าผลส ารวจมาเพ่ือ
ยกระดับและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
ค้าอธิบาย : 
 

 ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่
ของส่วนราชการผู้ให้บริการ) หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากส่วนราชการ 

 พิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส่วนราชการ โดยส านักงาน ก.พ.ร.  
จะเป็นผู้จัดหาหน่วยงานผู้ประเมินอิสระภายนอกมาด าเนินการส ารวจ 

 ประเด็นส าคัญที่จะใช้ในการส ารวจ เช่น ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นต้น 

 ส านักงาน ก.พ.ร. และส่วนราชการ ร่วมกันวิเคราะห์ และคัดเลือกงานบริการตามหลักเกณฑ์  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ จะวัดความพึงพอใจผู้รับบริการ

กระบวนการขออนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องก าเนิดรังสี 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
ค่าเป้าหมาย  

ปี พ.ศ. 255๙ 
255๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
(กระบวนการขออนุญาตผลิต มีไว้ใน
ครอบครอง หรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจาก
เครื่องก าเนิดรังสี) 

n/a n/a n/a ระดับ ๓ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
๑๘ 

เงื่อนไข :  

 ส่วนราชการจะต้องแจ้งยืนยันงานบริการ รายละเอียดงานบริการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ  
ในการประสานงานการส ารวจ ไปยังส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 

 ส่ วนราชการจั ด เตรี ยมฐานข้ อมู ลผู้ รั บบริ การ  (ชื่ อ  ที่ อยู่  หมาย เลขติ ดต่ อ )  ในรู ปแบบ 
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (Excel หรือ Word) ให้ครบถ้วน และพร้อมส าหรับการเข้าด าเนินการส ารวจ 
โดยหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากส านักงาน ก.พ.ร. จะด าเนินการเก็บข้อมูลและส ารวจในช่วงระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2559 

 กรณีงานบริการที่ถูกคัดเลือกมีจุดให้บริการหลายแห่ง หรือมีจุดให้บริการในส่วนภูมิภาค ผู้ด าเนินการ
ส ารวจขอสงวนสิทธิ์ในการสุ่มจุดบริการในการส ารวจความพึงพอใจ 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

๑. ส านักก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบผลงานและจัดเก็บข้อมูล 
๒. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล คือ เก็บข้อมูลเป็นรายเดือน/ไตรมาส 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด :  
ผู้อ านวยการส านักก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี 0 2๕61 4079 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
นายนฤพนธ์ เพ็ญศิริ 0 2๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ 1513 

 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

 

   
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติภายใน 



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
๑๙ 

 
 
 
 
มิติภายใน : การประเมินประสิทธิภาพ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 3  :  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

 น้้าหนัก  :  ร้อยละ 5 

การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบ่งเป็น  2 กรณี ดังตาราง 
 

กรณีที่ 1  ส่วนราชการได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 2 ตัวชี้วัด 
 

ตัวช้ีวัด น้้าหนัก 
3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2.5 
3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  2.5 

 

กรณีที่ 2  ส่วนราชการไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 1 ตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวัด น้้าหนัก 
 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  5 

 

ตารางแสดงสัดส่วนน้้าหนัก (ร้อยละ 5) 
 

กรณีที ่
งบประมาณประจ้าปี น้้าหนัก 

รายจ่ายลงทุน ภาพรวม รวม 

กรณีที่ 1 2.5 2.5 5 
กรณีที่ 2 - 5 5 

 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติได้รับการจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายลงทุน ดังนั้น จึงใช้เกณฑ์การประเมินในกรณีที่ ๑ 
 
 
 
 
 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ: การประเมนิประสิทธิภาพ 

มิติภายใน 



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
๒๐ 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1  :    การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  

น้้าหนัก   :    ร้อยละ 2.5 

ค้าอธิบาย : 
 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้ อัตรา            

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค         
เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวม             
เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจาก   
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  
ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน า           
ยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ  

 รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพ่ือจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตน
และทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ     
โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับน าไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบ        
ได้จากรหัสงบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานต าแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่ส านักงบประมาณ
ก าหนดให้ 
 

สูตรการค้านวณ :  
 
 
 
 
 
 
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 

 
เงื่อนไข :  

1. ก าหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับ ร้อยละ 87 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 

2.  การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณ  
รายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ กรณีส่วนราชการได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงิน   
ตาม พ.ร.บ. จะใช้วงเงินงบประมาณที่ส านักงบประมาณจัดสรร ณ วันที่ 3๐ กันยายน 255๙ เป็นฐานในการ
ค านวณ 

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการเบิกจ่าย X  ๑๐๐ 
 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ 



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
๒๑ 

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

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
255๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่าย                  
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ 11.27 ๓๕.๔๔ 13.94 ๓๔.๐๖๗ 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูล      
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค        
จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 

แนวทางการประเมินผล :   

ที่ปรึกษาประเมินผล ส่วนราชการ 
 ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจาก

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

 การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล 
 เอกสารการรายงานการใช้เงินงบประมาณของ    

ส่วนราชการที่ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1 )  แบบจั ดท า แผน /ร าย ง านผลการ ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จ าแนกตาม       
งบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙      
(แบบ สงป. 3๐2) 
2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
255๙ ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส านักงานเลขานุการกรม 

ผู้ก้ากับตัวช้ีวัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก้ากับตัวช้ีวัด : เลขานุการกรม  ๐ 2579 523๐ ต่อ 1211 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางผกานันท์  เมฆวิไล ๐ 2579 523๐ ต่อ 131๘  

 

 

 

 



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
๒๒ 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2   : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  

น้้าหนัก   :     ร้อยละ 2.5 

ค้าอธิบาย : 
 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการ      

เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่ เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค          
เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
เพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  
ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอด
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 
 
สูตรการค้านวณ :   
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
88 9๐ 92 94 96 

 
เงื่อนไข :  

1. ก าหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับ ร้อยละ 96 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  

2. การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติม
ระหว่างปีงบประมาณ กรณีส่วนราชการได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงินตาม พ.ร.บ. จะใช้วงเงินงบประมาณ      
ที่ส านักงบประมาณจดัสรร ณ วันที่ 3๐ กันยายน 2559 เป็นฐานในการค านวณ 

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

 
 
 

                   
                  เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย x 100 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ 
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๒๓ 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม       

ร้อยละ 80.55 83.28 65.48 ๘๘.๖๖ 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมู ล     
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

แนวทางการประเมินผล : 

ที่ปรึกษาประเมินผล ส่วนราชการ 
 ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจาก

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

 การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล 
 เอกสารการรายงานการใช้เงินงบประมาณของ    

ส่วนราชการที่ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1 )  แบบจั ดท า แผน /ร าย ง านผลการ ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบ
รายจ่ าย  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .  255 9      
(แบบ สงป. 3๐2) 
2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส านักงานเลขานุการกรม 

ผู้ก้ากับตัวช้ีวัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก้ากับตัวช้ีวัด : เลขานุการกรม ๐ 2579 523๐ ต่อ 1211 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางผกานันท์  เมฆวิไล ๐ 2579 523๐ ต่อ 131๘ 
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๒๔ 

ตัวช้ีวัดที ่4  การประหยัดพลังงาน 

น้้าหนัก : ร้อยละ 2.5  

ค้าอธิบาย : 
 ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การ

ที่ส่วนราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผล
การใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10 

เหตุผล : 
 พลังงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรม แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ท าให้
ต้องพ่ึงพาพลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท แนวทางส าคัญที่จะ
ช่วยลดอัตรการเพ่ิมความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคส่วน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้มีมติให้
หน่วยงานราชการด าเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน 
ภาคประชาชน ในการช่วยลดรายจ่ายของประเทศโดยลดการน าเข้าน้ ามันจากต่างประเทศ 

ตารางและสูตรการค้านวณ : 

 พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 

1. ด้านไฟฟ้า 
2. ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 

 สูตรการค้านวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน : 

1. ด้านไฟฟ้า 

 

 
 
ก้าหนดให้ : 
- ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน Standard Electricity Utilization; SEU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช้ 

 (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ไฟฟ้าที่ควรจะเป็นของส่วนราชการนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 
30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน ที่จัดท าขึ้นจากการน าปัจจัยต่างๆ 
ที่มีผลต่อการใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการนั้น เช่น พ้ืนที่ใช้สอย จ านวน
บุคลากร เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ของแต่ละเดือน แล้วน าไป
รายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

 
 
 
 

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



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
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๒๕ 

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

ตัวเลขประมาณการใช้ไฟฟ้าที่ควรจะเป็น (SEU) ของส่วนราชการ
นั้นและมีการใช้ไฟฟ้าลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 

- ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
 (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

Actual Electricity Utilization; AEU จ านวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ไป
จริงในกิจการของส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 
กันยายน 2559 รวม 12 เดือน โดยใช้ข้อมูลจากใบแจ้งหนี้การใช้
ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บแต่ละเดือน แล้วน าไปรายงานผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

2.  ด้านน้้ามันเชื้อเพลิง 
 

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้น้ ามัน 
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90% ของปริมาณการใช้น้ ามันมาตรฐาน) – ปริมาณการใช้น้ ามันจริง 
ปริมาณการใช้น้ ามันจริง 

ก้าหนดให้  
- ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงมาตรฐาน 

(ลิตร) 
Standard Fuel Utilization; SFU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงที่ควรจะเป็นของส่วนราชการนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 
ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน ที่จัดท าขึ้นจากการน าปัจจัย
ต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงของส่วนราชการนั้น เช่น พ้ืนที่
รับผิดชอบ (ตารางกิโลเมตร) จ านวนบุคลากร เป็นต้น ของแต่ละเดือน 
แล้วน าไปรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ ๑๒ เดือน 

- ๙๐% ของปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
มาตรฐาน (ลิตร) 

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

- ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงจริง 
 (ลิตร) 

Actual Fuel Utilization; AFU จ านวนน้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้
ไปจริงในยานพาหนะของส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕8 
ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕9 รวม ๑๒ เดือน ได้แก่ เบนซิน ดีเซล 
แก๊สโซฮอล ไบโอดีเซล และก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยรวบรวม
จ านวนหน่วยของเชื้อเพลิงที่ใช้ไปกับยานพาหนะของส่วนราชการทุก
คันในแต่ละเดือน แล้วน าไปรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th 
ให้ครบ ๑๒ เดือน 

กรณีที่ส่วนราชการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงทางเลือก ได้แก่ แก๊สโซฮอล 
(ใน ๑ ลิตร มีน้ ามันเบนซินอยู่ ๙๐%) น้ ามันไบโอดีเซล (ใน ๑ ลิตร 
มีน้ ามันดีเซลอยู่ ๙๕%) และก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่ใช้แทนเบนซิน
หรือดีเซล ๑๐๐% นั้น การค านวณปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
ระบบจะประมวลผลเฉพาะจ านวนปริมาณน้ ามันเบนซิน น้ ามัน
ดีเซล เท่านั้น ตามสูตรการค านวณดังต่อไปนี้ : 
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๒๖ 

AFU =  ปริมาณน้ ามันเบนซิน+ปริมาณน้ ามันดีเซล+ (๐.๙๐ x 
ปริมาณน้ ามันแก๊สโซฮอล) +(๐.๙๕ x ปริมาณน้ ามันไบโอ
ดีเซล) + (๐.๐๐ x ปริมาณ NGV) 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 

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

๑.  ด้านไฟฟ้า มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้  

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑ มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้าน
ไฟฟ้าของปีงบประมาณ ๒๕๕9 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕8 - มีนาคม ๒๕๕9) 
และรอบ ๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๕9 - กันยายน ๒๕59) ตามรูปแบบที ่สนพ. ก าหนด  

๐.๕๐๐๐ 

๒ ๒.๑  มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 
และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕9 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
สนพ. ก าหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕8 
ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕9 

๐.๒๕๐๐ 

 ๒.๒  มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕9 ครบถ้วน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕8 ถึง
เดือนกันยายน ๒๕๕9 

๐.๒๕๐๐ 

๓ มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕9 ตามสูตรการ
ค านวณที ่สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -๐.๒๐๐ ถึง -๐.๓๓๓ 

๐.๐๐๐๑ 
- 

๐.๕๐๐๐ 
๔ มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕9 ตามสูตรการ

ค านวณที ่สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -๐.๐๙๑ ถึง -๐.๑๙๙ 
๐.๐๐๐๑ 

- 
๐.๕๐๐๐ 

๕ มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕9 ตามสูตรการ
ค านวณที ่สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง ๐ ถึง -๐.๐๙๐ 
ในกรณีที่ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า ๐  
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ ๓, ๔ และ ๕ รวมกัน เท่ากับ ๑.๕๐๐ คะแนน 

๐.๐๐๐๑ 
- 

๐.๕๐๐๐ 

 
หมายเหตุ :  
1) ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ ๐.๕๐๐๐) ในระดับคะแนนที่ ๒ จึงจะได้รับการประเมินผลระดับ

คะแนนที่ ๓, ๔ และ ๕ 
2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ ๓, ๔ และ ๕ เมื่อทราบ EUI แล้ว จะน าไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพ่ือประเมินคะแนน 
3) กรณีท่ี  EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด มีค่าน้อย

กว่า -๐.๓๓๓  ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ ๓, ๔ และ ๕ รวมกัน เท่ากับ ๐.๐๐๐ คะแนน 



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
๒๗ 

4) การประมวลคะแนนกรณีส่วนราชการมีหน่วยงานในสังกัดมาร่วมในการประเมินผล  
ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามขั้นตอน เพ่ือหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน  
ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด  

          ( =  ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดท้ังหมด / จ านวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด) 

๒.  ด้านน้้ามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้  
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑ มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านน้ ามัน
เชื้อเพลิงของปีงบประมาณ ๒๕๕9 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕8 - มีนาคม ๒๕๕9) 
และรอบ ๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๕9 - กันยายน ๒๕๕9) ตามรูปแบบที่ สนพ. 
ก าหนด  

๐.๕๐๐๐ 

๒ ๒.๑  มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
มาตรฐานและค่าดัชนีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕9 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. ก าหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่
เดือนตุลาคม ๒๕๕8 ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕9  

๐.๒๕๐๐ 

 ๒.๒  มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร ) ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕9 ครบถ้วน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕8 ถึงเดือน
กันยายน ๒๕๕9  

๐.๒๕๐๐ 

๓ มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 
ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง -๐.๒๐๐ ถึง -๐.๓๓๓ 

๐.๐๐๐๑ 
- 

๐.๕๐๐๐ 
๔ มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง -๐.๐๙๑ ถึง -๐.๑๙๙ 
๐.๐๐๐๑ 

- 
๐.๕๐๐๐ 

๕ มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 
ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง ๐ ถึง -๐.๐๙๐ 

ในกรณีที่ผลการค านวณค่าดัชนีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง มากกว่า ๐  
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ ๓, ๔ และ ๕ รวมกัน เท่ากับ ๑.๕๐๐ คะแนน 

๐.๐๐๐๑ 
- 

๐.๕๐๐๐ 

หมายเหตุ :  
1) ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ ๐.๕๐๐๐) ในระดับคะแนนที่ ๒ จึงจะได้รับการประเมินผลระดับ

คะแนนที่ ๓, ๔ และ ๕ 
2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ ๓, ๔ และ ๕ เมื่อทราบ EUI แล้ว จะน าไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพ่ือประเมินคะแนน 
3) กรณีท่ี EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด 

มีค่าน้อยกว่า -๐.๓๓๓ ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ ๓, ๔ และ ๕ รวมกัน เท่ากับ ๐.๐๐๐ คะแนน 
4) การประมวลคะแนนกรณีส่วนราชการมีหน่วยงานในสังกัดมาร่วมในการประเมินผล  

ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามขั้นตอน เพ่ือหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน  
ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด  

( =  ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด / จ านวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด) 



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
๒๘ 

 
แผนภาพแสดงการให้คะแนนในระดับที่ ๓, ๔ และ ๕ 

 

 
 
เงื่อนไข : - 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  - 

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

ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เท่านั้น ในการประเมินระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AEU > 90% SEU 

AEU = 90% SEU 

AEU < 90% SEU 



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
๒๙ 

หน้าแรกของ www.e-report.energy.go.th 

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

2) ส่วนราชการต้องส่งผลการด าเนินงานด้านไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิง ในระดับคะแนนที่ ๑ ถึง ๕ 
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕9 เวลา 
๒๔.๐๐ น.  

3) สนพ. จัดท าผลสรุปการด าเนินงานของแต่ละส่วนราชการส่งถึงส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๕9 โดยใช้ข้อมูลที่แต่ละส่วนราชการส่งผลการด าเนินงานด้านไฟฟ้าและน้ ามัน
เชื้อเพลิง ในระดับคะแนนที่ ๑ ถึง ๕ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ณ 
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕9 เวลา ๒๔.๐๐ น. 

4) การรายงานผลการด าเนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงาน: 

หน่วยงานในส่วนราชการ  

หมายถึง ส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดส่วนราชการระดับกรมที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎกระทรวง และรวมถึงส่วนราชการที่ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน แต่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง 

ส าหรับส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดส่วนราชการระดับกรมนั้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม
กฎกระทรวง แต่ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาค การรายงานผลการด าเนินงานและการประเมินผลของส่วนราชการ
นั้นๆ ให้พิจารณาจากสถานที่ตั้งของส่วนราชการว่า ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด ให้รายงานผลการด าเนินงานไปรวมกับ
จังหวัดที่ตัง้อยู่นั้น 

ส่วนราชการ ที่มีจ านวนหน่วยงานในสังกัดและหรือในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบมาร่วมในการประเมินผลการ
ประหยัดพลังงาน มากกว่า ๓๐ หน่วยงาน จะได้รับคะแนนส่วนเพ่ิมอีก ๐.๐๕ เท่าของคะแนนที่ได้รับ โดยส่วน
ราชการนั้น จะต้องมีหน่วยงานที่รายงานข้อมูลผ่าน www.e-report.energy.go.th ครบทุกขั้นตอนเป็นจ านวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนหน่วยงานทั้งหมด  

ตัวอย่าง: ส่วนราชการ A มีหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด ๖๕ หน่วยงาน รายงานข้อมูลครบทุกขั้นตอน 
๕๕ หน่วยงาน (เท่ากับ ๘๔%) ได้รับคะแนนตั้งต้นเฉลี่ย ๔.๒๖๓๔ คะแนน และได้คะแนนส่วนเพิ่มอีก ๐.๐๕ * 
๔.๒๖๓๔ เท่ากับ ๐.๒๑๓๒ คะแนน จึงสรุปคะแนนของส่วนราชการ A เท่ากับ ๔.๔๗๖๖ คะแนน (= ๔.๒๖๓๔ 
+ ๐.๒๑๓๒) 

 



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
๓๐ 

แนวทางการประเมินผล : 

1. ด้านไฟฟ้า 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 : 
มีการติดตามและรายงานผล
การด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า
ของปี งบประมาณ 2559 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 
– มีนาคม 2559) และรอบ 
12 เดือน (เมษายน 2559 
– กันยายน 2559) ตาม
รูปแบบที่ สนพ. ก าหนด 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 เอกสารหลักฐานเป็น : - 
๑. แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ ประจ าปี

งบประมาณ 2559 และภาพถ่ายแสดงการติดประกาศหรือ
ส าเนาหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในส่วนราชการ
รับทราบและปฏิบัติ 

๒. เอกสารการประชุมของคณะท างานลดการใช้พลังงานของ
ส่วนราชการเกี่ยวกับการติดตามการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) และรอบ 
12 เดือน (เมษายน 2559 – กันยายน 2559) และ
หลักฐานแสดงการรับทราบของหัวหน้าส่วนราชการ 

 ข้อมูลที่ส่วนราชการรายงานติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ 2559 รอบ 6 
เดือน และรอบ 12 เดือน ตามข้อ 3 ให้ส านักงาน ก.พ.ร. 
ทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยบันทึกผ่าน 
www.e-report.energy.go.th  ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว้ ซึ่ง
ห ลั ก ฐ า น อ้ า ง อิ ง จ ะ เ ป็ น เ ล ข ที่ ห รื อ ล า ดั บ ค รั้ ง ข อ ง
เอกสารรายงานการประชุมของคณะท างานลดการใช้พลังงาน 
รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ตามล าดับ 
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๓๑ 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 1 = 0.5000 คะแนน 

การติดตามและรายงานผลการ
ด้าเนินการตามมาตรการประหยัดไฟฟ้า 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน 

ก. ไม่ รายงานผลการติดตามการ
ด าเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของคณะท างานลดการใช้
พลังงาน 

0.0000 
คะแนน 

0.0000 
คะแนน 

ข. ร า ย ง า น ผล ก า ร ติ ด ต า มก า ร
ด าเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของคณะท างานลดการใช้
พลังงาน 

0.2500 
คะแนน 

0.2500 
คะแนน 

 
2 ขั้นตอนที่ 2 : 

2.1 มีรายงานข้อมูลพ้ืนฐาน
ส าหรับการประเมินปริมาณ
การใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน และ
ค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจ าปี
งบประมาณ 2559 ตาม
หลั ก เกณฑ์และวิ ธี ก ารที่ 
สนพ. ก าหนดได้แล้วเสร็จ
และครบถ้วน 12 เดือน 
นั บ ตั้ ง แ ต่ เ ดื อ น ตุ ล า ค ม 
2558 ถึงเดือนกันยายน 
2559 
 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 เอกสารหลักฐานเป็น : - 
๑. หลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อ

การใช้พลังงานของส่วนราชการ เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในแต่
ละเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 
2559 รวม 12 เดือน  

ทั้งนี้ “ตัวแปร” ที่ สนพ. ก าหนด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
ก. ตัวแปรจากลักษณะการท างาน เช่น จ านวนบุคลากร

ภายใน (มาท างาน ลา ไปราชการ) จ านวนบุคลากร
ภายนอก (ที่เข้ามาใช้บริการ) จ านวนนักเรียน จ านวน
เตียงคนไข้ จ านวนชั่วโมงการท างาน ขนาดพ้ืนที่ของ
อาคาร เป็นต้น 

ข. ตัวแปรจากสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ พ้ืนที่ของ
อ าเภอที่ตั้ง พ้ืนที่ของจังหวัดที่ตั้ง เป็นต้น 

๒. ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วนราชการ 
ตามข้อ 1 ที่ส่วนราชการรายงานให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ 
ภายในวันที่  30 พฤศจิกายน 2559 โดยบันทึกผ่าน 
www.e-report.energy.go.th  ตามที ่สนพ. ออกแบบไว้ 
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๓๒ 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

   เมื่อส่วนราชการบันทึกข้อมูลต่างๆ ผ่าน  
www.e-report.energy.go.th ระบบจะตรวจสอบความ
ครบถ้วนของตัวแปรต่างๆ เมื่อครบถ้วนแล้ว ระบบจะ
ค านวณปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐานของแต่ละส่วนราชการ 
ตามแบบจ าลองท างคณิตศาสตร์ที ่สนพ. ติดตั้งโปรแกรมไว้ 

 การจัดท าข้อมูลตัวแปรต่างๆ ตามข้อ 1. และการรายงาน
ตามข้อ 2. พร้อมทั้งรายละเอียดแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
นั้น สนพ. ได้จ าแนกตามลักษณะการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการ โดยแบ่งกลุ่มหน่วยงานออกเป็น 9 ลักษณะ ดังนี้ 
๑. กลุ่มทั่วไป 
๒. กลุ่มโรงพยาบาลและสถานีอนามัย 
๓. กลุ่มโรงเรียน 
๔. กลุ่มศาลและส านักงานอัยการ 
๕. กลุ่มเรือนจ าและสถานคุมประพฤติ 
๖. กลุ่มสถานีต ารวจ 
๗. กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา 
๘. กลุ่มสถานสงเคราะห์ 
๙. กลุ่มสถานีวิทยุและสถานีเครื่องส่งสัญญาณ 

ให้ส่วนราชการปฏิบัติและศึกษาตาม ‘คู่มือการจัดท าข้อมูล
และรายงานผลตามตัวชี้วัด XX” ที่ สนพ. จัดท าขึ้น ตาม
เอกสารแนบท้ายเป็นภาคผนวก XX หรือ download ได้ที่ 
www.e-report.energy.go.th/eui 2559/handbook/ 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.1 = 0.2500 คะแนน  

ความครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรต่างๆ  
ที่มีผลต่อปริมาณการใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการ  

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

 ณ 30 พฤศจิกายน 2559 

ด้านไฟฟ้า 

ก. ไม่ครบ 12 เดือน 0.0000
คะแนน 

ข. ครบทั้ง 12 เดือน  0.2500 
คะแนน  

http://www.e-report.energy.go.th/eui%202559/handbook/
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๓๓ 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

 2.2 มีการรายงานข้อมูล
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง 
(kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 
ครบถ้วน 12 เดือน 
นั บ ตั้ ง แ ต่ เ ดื อ น ตุ ล า ค ม 
2558 ถึงเดือนกันยายน 
2559  
 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 เอกสารหลักฐานเป็น : - 

1. ใบแจ้งหนี้การใช้ไฟฟ้าที่ก ารไฟฟ้าเรียกเก็บแต่ละเดือน หรือ
หลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh; 
กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ที่ใช้จริงในกิจการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละ
เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 
2559 รวม 12 เดือน 

2. ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ที่ใช้จริง
ในกิจการของส่วนราชการ ตามข้อ 1. ทีส่่วนราชการรายงาน
ให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2559 โดยบันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th 
ตามที ่สนพ. ออกแบบไว้ 

 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.2 = 0.2500 คะแนน  

ความครบถ้วนของข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟา้  
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559  

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

ด้านไฟฟ้า 

ก. ไม่ครบ 12 เดือน 0.0000
คะแนน 

ข. ครบทั้ง 12 เดือน  0.2500 
คะแนน  
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๓๔ 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

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

 

3 

ขั้นตอนที่ 3-5 : 

มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ตาม
สูตรการค านวณที่ สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่ในช่วง  
 -0.200 ถึง -0.333  

ประเมินผลจากแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ 

 เอกสารหลักฐานเป็น : - 
๑. ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วนราชการ 

ตามขั้นตอนที่ 2 (2.1 และ 2.2) ที่ส่วนราชการรายงานให้ 
ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดยบันทึกผ่าน www.e-
report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว้ โดยใช้
ข้อมูลเพียง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  

๒. สูตรการค านวณดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (Energy 
Utilization Index, EUI) เทา่กับ  
 
 

 
*SEU Standard Electricity Utilization  

ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
*AEU Actual Electricity Utilization 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

รายละเอียดแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ อธิบายไว้ใน  
“คู่มือการจัดท าข้อมูลและรายงานผลตามตัวชี้วัด XX” ที่ 
สนพ. จัดท าข้ึน 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 3-4-5 = 1.5000 คะแนน 

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

คะแนน 
ขั้นที่ 4 EUI อยู่ในช่วง -0.0.091 ถึง -0.1999 0.0001 - 0.5000 

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

คะแนน 
รวม 3 ช่วง มีคะแนนเต็มทั้งสิ้น 1.5000 คะแนน  

4 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ตาม
สูตรการค านวณที่ สนพ. 
ก าหนด โดยอยูใ่นช่วง  
-0.091 ถึง -0.199  

5 มีผลการค านวณ EUI ด้าน
ก า ร ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ 2559 ตาม
สูตรการค านวณที่  สนพ. 
ก า ห น ด  โ ด ย อ ยู่ ใ น ช่ ว ง 
0.0000 ถึง -0.090 

EUI   =      (90% ของ SEU*) – AEU* 
          AEU 
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๓๕ 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

  หมายเหตุ : 
- การประเมินคะแนนในขั้นที่ 3 ,4 และ 5 หาก EUI ด้านการ

ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า  อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ค่ า ข อ บ เ ข ต ใ ห้ ใ ช้ วิ ธี เ ที ย บ
บัญญัติไตรยางค์ 
กรณีท่ีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0 ส่วน
ราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3 , 4และ 5 รวมกัน เท่ากับ 
1.5000 คะแนน 

  
 วิธีการให้คะแนนของส่วนราชการที่มีหลายหน่วยงาน 

  คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการคิด
จ ากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั้งหมดที่เป็นราชการบริหาร
ส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง และส่วน
ราชการที่ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในกรมนั้นที่ไม่ปรากฏใน
กฎกระทรวง ดังนี้ 

๑. ประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของแต่ละหน่วยงานของส่วนราชการตาม
เกณฑ์การให้คะแนนที่ พิจารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับขั้นของ
ความส าเร็จ (Milestone) 5 ระดับ ตามข้ันตอนที ่1 ถึง 5  

๒. น าคะแนนที่แต่ละหน่วยงานของส่วนราชการได้รับการ
ประเมิน มารวมกันเพ่ือหาผลรวมทั้งหมด แล้วหาค่าคะแนน
เฉลี่ยตามสูตรการค านวณดังตอ่ไปนี้ 

*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานของส่วนราชการทั้งหมด 
            จ านวนหน่วยงานของส่วนราชการทั้งหมด 

 
หมายเหตุ :  

 การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการ
ด าเนินงาน พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่
เกี่ยวข้องอ่ืนที่ไม่ได้จัดส่งให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพ่ือพร้อมให้
ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 

 
 
 
 



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
๓๖ 

แนวทางการประเมินผล : 

2. ด้านน้้ามันเชื้อเพลิง 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 : 
มีการติดตามและรายงานผล
การด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานด้านน้ ามัน
เชื้อเพลิงของปีงบประมาณ 
2559 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 
2558 – มีนาคม 2559) 
แ ล ะ ร อ บ  1 2  เ ดื อ น 
( เ ม ษ า ย น  2 5 5 9  – 
กั น ย ายน  255 9 )  ต าม
รูปแบบที่ สนพ. ก าหนด 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 เอกสารหลักฐานเป็น : - 

ข้อมูลที่ส่วนราชการรายงานการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ 2559 รอบ 6 
เดือน และรอบ 12 เดือน ให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดย
เป็นข้อมูลเดียวกันกับที่ส่วนราชการบันทึกการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินการตามมาตารการประหยัดพลังงาน
ด้านไฟฟ้า 

 
 
เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 1 = 0.5000 คะแนน 

การติดตามและรายงานผลการ
ด้าเนินการตามมาตรการประหยัดน้้ามัน 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน 

ค. ไม่ รายงานผลการติดตามการ
ด าเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของคณะท างานลดการใช้
พลังงาน 

0.0000 
คะแนน 

0.0000 
คะแนน 

ง. ร า ย ง า น ผล ก า ร ติ ด ต า มก า ร
ด าเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของคณะท างานลดการใช้
พลังงาน 

0.2500 
คะแนน 

0.2500 
คะแนน 

 



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
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๓๗ 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

2 ขั้นตอนที่ 2 : 
2.1 มีรายงานข้อมูลพ้ืนฐาน
ส าหรับการประเมินปริมาณ
ก า ร ใ ช้ น้ า มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง
มาตรฐาน และค่าดัชนีการ
ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปี
งบประมาณ 2559 ตาม
หลั ก เกณฑ์และวิ ธี ก ารที่ 
สนพ. ก าหนดได้แล้วเสร็จ
และครบถ้วน 12 เดือน 
นั บ ตั้ ง แ ต่ เ ดื อ น ตุ ล า ค ม 
2558 ถึงเดือนกันยายน 
2559 
 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 เอกสารหลักฐานเป็น : - 
๑. หลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อ

การใช้พลังงานของส่วนราชการ เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในแต่
ละเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 
2559 รวม 12 เดือน  

ทั้งนี้ “ตัวแปร” ที่ สนพ. ก าหนด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
ก. ตัวแปรจากลักษณะการท างาน เช่น จ านวนบุคลากร

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

ตัวจังหวัดที่ตั้ง พื้นที่ของอ าเภอที่ตั้ง พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง 
เป็นต้น 

๒. ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วนราชการ 
ตามข้อ 1. ที่ส่วนราชการรายงานให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ 
ภายในวันที่  30 พฤศจิกายน 2559 โดยบันทึกผ่าน 
www.e-report.energy.go.th  ตามที่  สนพ. ออกแบบไว้ 
เป็นข้อมูลเดียวกับการติดตามและรายงานผลการด าเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า 

* เมื่ อส่ วนราชการบันทึกข้ อมู ลต่ า งๆ  ผ่ าน  www.e-
report.energy.go.th ระบบจะตรวจสอบความครบถ้วน
ของตัวแปรต่างๆ เมื่อครบถ้วนแล้ว ระบบจะค านวณปริมาณ
การใช้น้ ามันมาตรฐานของแต่ละส่วนราชการ ตาม
แบบจ าลองท างคณิตศาสตร์ที ่สนพ. ติดตั้งโปรแกรมไว้ 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.1 = 0.2500 คะแนน 

ความครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรต่างๆ  
ที่มีผลต่อปริมาณการใช้น้ ามันของส่วนราชการ  

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

 ณ 30 พฤศจิกายน 2559 

ด้านน้ ามัน 

ก. ไม่ครบ 12 เดือน 0.0000
คะแนน 

ข. ครบทั้ง 12 เดือน  0.2500 
คะแนน 

 

 



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
๓๘ 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

 2.2 มีการรายงานข้อมูล
ป ริ ม า ณ ก า ร ใ ช้ น้ า มั น
เชื้ อ เพลิ งที่ ใช้จริ ง  (ลิตร ) 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 
ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2558 ถึง
เดือนกันยายน 2559  
 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 เอกสารหลักฐานเป็น : - 

1. ใบเสร็จค่าน้ ามันเชื้อเพลิงที่ส่วนราชการได้ซื้อ และใบสั่งจ่าย
น้ ามันเชื้อเพลิงให้กับยานพาหนะของส่วนราชการทุกคันใน
แต่ละเดือน หรือหลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลปริมาณการใช้
น้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้จริงในยานพาหนะของส่วน
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้น
จริงในแต่ละเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 
กันยายน 2559 รวม 12 เดือน 

2. ข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้จริงใน
ยานพาหนะของส่วนราชการ ตามข้อ 1. ทีส่่วนราชการ
รายงานให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2559 โดยบันทึกผ่าน                    
www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว้ 

 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.2 = 0.2500 คะแนน  

ความครบถ้วนของข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามนั  
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559  

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

ด้านน้ ามัน 

ก. ไม่ครบ 12 เดือน 0.0000
คะแนน 

ข. ครบทั้ง 12 เดือน  0.2500 
คะแนน  
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๓๙ 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

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

 

3 

ขั้นตอนที่ 3-5 : 

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

ประเมินผลจากแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ 

 เอกสารหลักฐานเป็น : - 
๑. ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วนราชการ 

ตามขั้นตอนที่ 2 (2.1 และ 2.2) ที่ส่วนราชการรายงานให้ 
ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดยบันทึกผ่าน www.e-
report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว้ โดยใช้
ข้อมูลเพียง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  

๒. สูตรการค านวณดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
(Energy Utilization Index, EUI) เทา่กับ  
 
 

 
*SFU Standard Fuel Utilization  

ปริมาณการใช้น้ ามันมาตรฐาน (ลิตร) 
*AFU Actual Fuel Utilization 

ปริมาณการใช้น้ ามันจริง (ลิตร) 

รายละเอียดแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ อธิบายไว้ใน  
“คู่มือการจัดท าข้อมูลและรายงานผลตามตัวชี้วัด XX” ที่ 
สนพ. จัดท าข้ึน 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 3-4-5 = 1.5000 คะแนน 

การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ด้านน้้ามัน 
ขั้นที่ 3 EUI อยู่ในช่วง -0.2000 ถึง -0.3333 0.0001 - 0.5000 

คะแนน 
ขั้นที่ 4 EUI อยู่ในช่วง -0.0.091 ถึง -0.1999 0.0001 - 0.5000 

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

คะแนน 
รวม 3 ช่วง มีคะแนนเต็มทั้งสิ้น 1.5000 คะแนน  

4 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 
ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่ในช่วง  
-0.091 ถึง -0.199  

5 มีผลการค านวณ EUI ด้าน
ก า ร ใ ช้ น้ า มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 
ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. 
ก า ห น ด  โ ด ย อ ยู่ ใ น ช่ ว ง 
0.0000 ถึง -0.090 

EUI   =      (90% ของ SFU*) – AFU* 
          AFU 
 
 



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
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๔๐ 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

  หมายเหตุ : 
- การประเมินคะแนนในขั้นที่ 3 ,4 และ 5 หาก EUI ด้านการ

ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง อยู่ระหว่างค่าขอบเขต ให้ใช้วิธีเทียบ
บัญญัติไตรยางค์ 

- กรณีที่ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
มากกว่า 0 ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3 , 4 และ 5 
รวมกัน เท่ากับ 1.5000 คะแนน 

  
 วิธีการให้คะแนนของส่วนราชการที่มีหลายหน่วยงาน 

  คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการคิด
จากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั้งหมดที่เป็นราชการบริหาร
ส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง และส่วน
ราชการที่ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในกรมนั้นที่ไม่ปรากฏใน
กฎกระทรวง ดังนี้ 

๑. ประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของแต่ละหน่วยงานของส่วนราชการตาม
เกณฑ์การให้คะแนนที่ พิจารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับขั้นของ
ความส าเร็จ (Milestone) 5 ระดับ ตามข้ันตอนที ่1 ถึง 5  

๒. น าคะแนนที่แต่ละหน่วยงานของส่วนราชการได้รับการ
ประเมิน มารวมกันเพ่ือหาผลรวมทั้งหมด แล้วหาค่าคะแนน
เฉลี่ยตามสูตรการค านวณดังต่อไปนี้ 

*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานของส่วนราชการทั้งหมด 
            จ านวนหน่วยงานของส่วนราชการทั้งหมด 

หมายเหตุ :  

 การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการ
ด าเนินงาน พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่
เกี่ยวข้องอ่ืนที่ไม่ได้จัดส่งให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพ่ือพร้อมให้
ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส านักงานเลขานุการกรม 

ผู้ก้ากับตัวช้ีวัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก้ากับตัวช้ีวัด : เลขานุการกรม  ๐ 2579 523๐ ต่อ 1211 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายอิทธิเดช  ปานพรมมาศ ๐ 2579 523๐ ต่อ 1112  



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
๔๑ 

ตัวช้ีวัดที ่5  การประหยัดน้้า 

น้้าหนัก : ร้อยละ 2.5  

ค้าอธิบาย : 
 มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ได้รับทราบแนวทางการ

ประหยัดน้ าตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ า 
โดยให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้น้ าอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ พร้อมรายงานผลทุกเดือน ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการจึงได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดระดับหน่วยงานราชการระดับกระทรวงและกรมของทุกส่วน
ราชการ 
 
ตารางและสูตรค้านวณ: ท าการเปรียบเทียบอัตราการใช้น้ าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กับปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยด าเนินการเปรียบเทียบเป็นร้อยละท่ีลดการใช้น้ าได้เพ่ือก าหนดระดับคะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีการแต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติการประหยัดน้ า 

2 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประหยัดน้ าตามแนวทางของคณะกรรมการทรัพยากร
น้ าแห่งชาติและได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

3 มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้ าเป็นรายเดือน
ให้กับกรมทรัพยากรน้ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

4 สามารถลดปริมาณการใช้น้ าลงเทียบกับปริมาณการใช้น้ าในปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2557 ร้อยละ 5 

5 สามารถลดปริมาณการใช้น้ าลงเทียบกับปริมาณการใช้น้ าในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 ร้อยละ 10 

 
เงื่อนไข : หน่วยงานภาครัฐต้องด าเนินการกรอกข้อมูลเข้าระบบที่กรมทรัพยากรน้ าก าหนดเพ่ือเป็นข้อมูล
ส าหรับการประเมินผลการประหยัดน้ าของหน่วยงานภาครัฐ 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : ข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประหยัดน้ าของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานประหยัดน้ าของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย 
๑. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานประหยัดน้ าของหน่วยงานนั้น ๆ  
๒. แผนการประหยัดน้ าที่ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ 
๓. ข้อมูลการประหยัดน้ าของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้ข้อมูลในปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๙ 

 
 
 
 



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
๔๒ 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยรายงานผ่านเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน้ าโดยใช้ข้อมูล ดังนี้ 

๑. จ านวนหน่วยการใช้น้ าจากใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้/จากกิจการประปาทุกประเภท 
๒. ข้อมูลจ านวนบุคลากรภายในหน่วยงาน 
๓. ข้อมูลบุคลากรภายนอกที่มาให้บริการ 

 
แนวทางการประเมินผล : รวบรวมโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรอกเข้าระบบเว็บไซต์ที่กรมทรัพยากรน้ า
จัดท าขึ้น และท าการเปรียบเทียบกับการใช้น้ าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เพ่ือก าหนดระดับคะแนนการประหยัดน้ าของหน่วยงานภาครัฐ 
 
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการประหยัดน้้าในหน่วยงานภาครัฐ 

 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส านักงานเลขานุการกรม 

ผู้ก้ากับตัวช้ีวัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก้ากับตัวช้ีวัด : เลขานุการกรม  ๐ 2579 523๐ ต่อ 1211 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายอิทธิเดช  ปานพรมมาศ ๐ 2579 523๐ ต่อ 1112  

 
 



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
๔๓ 

ตัวช้ีวัดที่  6  การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 

น้้าหนัก : ร้อยละ 5 

ค้าอธิบาย : 
 
 
 
 
 

อยู่ระหว่างจัดท้ารายละเอียดตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส านักงานเลขานุการกรม 

ผู้ก้ากับตัวช้ีวัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก้ากับตัวช้ีวัด : เลขานุการกรม  ๐ 2579 523๐ ต่อ 1211 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายนวภัทร์  ขันธ์ต้นธง ๐ 2579 523๐ ต่อ 1112  



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
๔๔ 

ตัวช้ีวัดที่  ๗  การพัฒนาสมรรถนะองค์การ 

น้้าหนัก : ร้อยละ 5 

ค้าอธิบาย :  
  การพัฒนาสมรรถนะองค์การ เป็นการด าเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายใน

องค์การที่เป็นกลไกที่ท าให้องค์การมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ การก าหนดเป้าหมาย 
(Goal) การออกแบบระบบงาน (Design) และการบริหารจัดการ (Management) และวัดใน 3 ระดับ ได้แก่ 
ระดับองค์การ (Organization) ระดับหน่วยงาน (Department) และระดับบุคคล (Individual) เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการด าเนินงานขององค์การ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีปรสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
องค์การ ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ  

 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้ด าเนินการพัฒนาต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งส่วนราชการได้ด าเนินการส ารวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ 
(Organization Development Survey) ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2557 เพ่ือหา
โอกาสในการปรับปรุงองค์การ และน าประเด็นที่ต้องปรับปรุงมาจัดท าแผนพัฒนาองค์การ และด าเนินการ
ปรับปรุงไปแล้วจ านวน 1 ช่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส าหรับการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ให้ส่วนราชการน้าผลการส้ารวจการพัฒนาองค์การที่เป็นโอกาสในการปรับปรุงแต่ยังไม่ได้
ด้าเนินการ จ้านวน 1 ช่อง มาจัดท้าแผนพัฒนาองค์การ และด้าเนินการปรับปรุง  

 แบบส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) เป็นการใช้
เครื่องมือวินิจฉัยองค์การ “9 Cells” ที่ประกอบด้วยคาถามจ านวน 36 ข้อ ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ การก าหนด
เป้าหมาย (Goal) การออกแบระบบงาน (Design) และการบริหารจัดการ (Management) และแบ่งการวัด
เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์การ (Organization) ระดับหน่วยงาน (Department) และระดับบุคคล 
(Individual) ข้อค าถามตามภาคผนวก 

 ค้าถามด้านการก้าหนดเป้าหมาย (Goal) 
- ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการก าหนดเป้าหมาย

ของวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์การที่ชัดเจนทั้งระยะสั้นและระยะยาว การ
สื่อสารทิศทางขององค์การอย่างเป็นรูปธรรมและทั่ วถึง รวมทั้งมีการวางแผน
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับบริบทขององคืการ 

- ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มค าที่มุ่งเน้นในเรื่องความสอดคล้องระหว่าง
เป้าหมายขององค์การและเป้าหมายของหน่วยงาน การก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมาย
หน่วยงานจากการับฟังความต้องการของผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย การ
ก าหนดแผนปฏิบัติการ และการจัดการความเสี่ยง 

- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องความสอดคล้องระหว่าง
เป้าหมายของหน่วยงานและเป้าหมายระดับบุคคล การก าหนดเป้าหมายที่ท้าทายมาก
ขึ้น การก าหนดภาระงานที่ชัดเจน และความเหมาสมกับความรู้ความสามารถของ
บุคคล 

 
 
 
 



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
๔๕ 

 ค้าถามด้านการออกแบบระบบงาน (Design) 
- ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการจัดระบบงาน การ

ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน การออกแบบการท างานให้สามารถ
ท างานประสานกัน และการปรับปรุงกฎระเบียบ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ 
และช่วยสนับสนุนการท างานให้มีประสิทธิภาพ 

- ระดับหน่วยงาน  (Department) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่ งเน้นในเรื่องการก าหนด
ภาระหน้าที่ที่ชัดเจนของกลุ่มงาน/ทีมงานภายในหน่วยงาน การปรับปรุงกระบวนการ 
การพัฒนาบริการใหม่ๆ การสร้างนวัตกรรม การย าเทคโนโลยีมาช่ วยในการท างาน 
จากความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกลุ่มงาน/ทีมงาน 

- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการก าหนดขั้นตอนการ
ท างานและการประสานระดับบุคคลที่ชัดเจน รวมทั้งออกแบบลักษณะงานให้สามารถ
ท างานแทนกันได้ 

 ค้าถามด้านการบริหารจัดการ (Management) 
- ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องระบบการติดตาม

ประเมินผลและการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรให้สอดคล้องเหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ รูปแบบการติดต่อ
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน และความโปร่งใสของการบริหารจัดการภายใน 

- ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร การติดต่อสื่อสารและการมีส่วนร่วม
ภายในหน่วยงาน และการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่มีความจ าเป็นในการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 

- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรให้บุคลากรสามารถท างานได้บรรลุตามเป้าหมาย การฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร ความก้าวหน้าในการท างาน และความผูกพัรของบุคลากร 

 ล้าดับความส้าคัญของการพัฒนา เรียงตามล าดับ ดังนี้   Organization Goal 
Department Goal  Individual Goal  Organization Design  Organization 
Management  Department Design  Department Mangement  Individual 
Design  Individual Management 

ตารางและสูตรการค้านวณ : - 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

 ก าหนดเป็นระดับความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของระดับการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้  
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๔๖ 

 

คะแนน ระดับความส้าเร็จของ Milestone 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑       
๒        
๓         
๔          
๕           

เงื่อนไข :   

๑. ส่วนราชการต้องจัดส่งไฟล์ตามแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินการในภาคผนวก เฉพาะช่องที่
ด าเนินการ ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส านักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 12 เดือน 
โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรายงานได้จากเว็บไซต์ส านักงาน ก.พ.ร. ในเมนู GES Survey 
Online   

๒. ส่วนราชการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาองคืการเพียง 1 ช่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการส ารวจโดย
ระดับของการด าเนินการในแต่ละช่อง เป็นดังนี้ (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก) 

 การก้าหนดเปา้หมายระดับส่วนราชการ (Organization Goal : OG) 

ระดับ 1 ส่วนราชการมีการก าหนดตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ส าคัญ เป้าหมายระยะสั้น 
ระยะยาว ของการบรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 

ระดับ 2 ส่วนราชการมีการสื่อสารตัวชี้วัดและเป้าหมายของส่วนราชการเพ่ือสร้างความเข้ าใจแก่
บุคลากรทั่วทั้งส่วนราชการ 

ระดับ 3 ส่วนราชการมีการจัดท าแผนการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 
ระดับ 4 ส่วนราชการมีการด าเนินการตามแผนและมีระบบติดตามรายงานผลการด าเนินการ 
ระดับ 5 ส่วนราชการมีการทบทวนผลการด าเนินการและมีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผล

การด าเนินการ 
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๔๗ 

 การก้าหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน (Department Goal : DG) 

ระดับ 1 หน่วยงานมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงาน 
ระดับ 2 หน่วยงานมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของส่วน

ราชการและพันธกิจ โดยน าความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณา 
ระดับ 3 หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานเพ่ือผลักดันการบรรลุตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ระดับหน่วยงาน 
ระดับ 4 หน่วยงานมีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด

ระดับหน่วยงาน 
ระดับ 5 หน่วยงานมีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 

 การก้าหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Individual Goal : IG) 

ระดับ 1 ส่วนราชการมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคล 
ระดับ 2 ส่วนราชการมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ

หน่วยงานและส่วนราชการ 
ระดับ 3 ส่วนราชการมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่มีความท้าทายมากขึ้นทุกรอบปี 

ระดับ 4 ส่วนราชการมีการสื่อสารและการติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับตัวบุคคลระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 

ระดับ 5 ส่วนราชการมีระบบการสื่อสารและระบบการติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับ
บุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 

 

 การออกแบบระบบงานระดับส่วนราชการ (Organization Design : OD) 

ระดับ 1 ส่วนราชการมีการทบทวนระบบงาน / กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ 
/ การท างานประสานกัน / ประสิทธิผลของส่วนราชการ 

ระดับ 2  
ระดับ 3 ส่วนราชการมีการจัดท าแผนระยะสั้นและระยะยาวในการปรับปรุงระบบงาน / กฎระเบียบที่

เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ / การท างานประสานกัน / ประสิทธิผลของส่วนราชการ 
ระดับ 4  
ระดับ 5 ส่วนราชการมีผลการด าเนินกาปรรับปรุงตามแผนระยะสั้น 
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๔๘ 

 การบริหารจัดการระดับส่วนราชการ (Organization Management : OM) 

ระดับ 1 ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานมาใช้เพ่ือจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้อง เหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของส่วนราชการ 

ระดับ 2 ส่วนราชการมีการก าหนดแผนการสื่อสารติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
ระดับ 3 ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็นที่

น่าเชื่อถือของบุคลากรในส่วนราชการ 
ระดับ 4 ส่วนราชการมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยงของส่วน

ราชการ และรายงานผลงาน เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์ได้รับการน าไปปฏิบัติตามที่ได้ก าหนดไว้ 
ระดับ 5 ส่วนราชการมีระบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยงของ

ส่วนราชการและรายงานผลงานเพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์ได้รับการน าไปปฏิบัติตามที่ได้ก าหนดไว้ 
 

 การออกแบบระบบงานระดับหน่วยงาน (Department Design : DD) 

ระดับ 1 หน่วยงานมีการทบทวนกระบวนการของหน่วยงานที่ต้องปรับปรุง โดยค านึงถึงความต้องการ
ของผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / กฎหมาย / ประสิทธิภาพ / ความคุ้มค่าคุ้มต้นทุน 

ระดับ 2  
ระดับ 3 หน่วยงานมีการจัดท าแผนปรับปรุงกระบวนการ โดยค านึงถึงองค์ความรู้ และเทคโนโลยี / 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / การควบคุมค่าใช้จ่าย / ปัจจัยประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมี
การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ โดยค านึงถึงความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 

ระดับ 4  
ระดับ 5 หน่วยงานมีการด าเนินการและติดตามการปรับปรุงกระบวนการ และมีข้อเสนอในการ

ปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการ (อย่างน้อย 3 กระบวนการ) 
 

 การบริหารจัดการระดับหน่วยงาน (Department Management : DM) 

ระดับ 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เช่น ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานมาใช้เพ่ือการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้อง เหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน / ส่วนราชการ 

ระดับ 2  
ระดับ 3 หน่วยงานมีการก าหนดรูปแบบการสื่อสารติดต่อประสานงานระหว่างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 

ใช้เวลาอย่างเหมาะสม และสามารถท าให้เกิดการรับรู้ และมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
หน่วยงาน 

ระดับ 4  
ระดับ 5 หน่วยงานมีระบบการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานของทีมงาน เพ่ือให้

แผนการปฏิบัติการถูกน าไปปฏิบัติตามที่ได้ก าหนดไว้  
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๔๙ 

 การออกแบบการท้างานระดับบุคคล (Individual Design : ID) 

ระดับ 1 ส่วนราชการมีการทบทวน วิเคราะห์ และก าหนดปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการท างานของระดับ
บุคคล โดยค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน เช่น สภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

ระดับ 2  
ระดับ 3 ส่วนราชการมีการออกแบบกระบวนการหรือขั้นตอนการท างานที่ท าให้บุคลากรสามารถ

ด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย ลดปัยหาข้อร้องเรียน ความ
ไม่พึงพอใจหรือเพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 

ระดับ 4  
ระดับ 5 ส่วนราชการมีการด าเนินการติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการหรือขั้นตอนการท างานและ

มีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการหรือขั้นตอนการท างานของบุคลากร 
 
 

 การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management : IM) 

ระดับ 1 ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ปัจจัยในการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร เพ่ือให้
เกิดความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุเป้าหมายของส่วนราชการ 

ระดับ 2  
ระดับ 3 ส่วนราชการมีการด าเนินการตามแผนการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรให้เกิด

ความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุเป้าหมายของส่วนราชการ 
ระดับ 4  
ระดับ 5 ส่วนราชการมีการติดตามผลการด าเนินการตามแผนการสร้างความผูกพันของบุคลากร และมี

ข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาให้บุคลากรเกิดความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย
ของส่วนราชการ 

 

แนวทางการด้าเนินการ :  

 ส่วนราชการตรวจสอบผลการส ารวจการพัฒนาองค์การผ่านทางเว็บไซต์ส านักงาน ก.พ.ร. 
(http://www.opdc.go.th/ges/admin.php) ซึ่งเป็นผลการส ารวจเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 
แสดงผลการส ารวจในรูปแบบของ “9 Cells”  แต่ละช่องจะมีสัญลักษณ์รูปสีเขียว สีเหลือง และสีแดง ซึ่งมี
ความหมายดังนี้ 

    

 ส่วนราชการได้ด าเนินการพัฒนาองค์การในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปแล้ว จ านวน 1 ช่อง 
ดังนั้น ในการพิจารณาเลือกช่องเพ่ือน ามาปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีหลักเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้ 

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


 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
๕๐ 

กรณีที่ 1 กลุ่มช่อง  -  หากยังมีสัญลักษณ์สีเหลืองหรือสีแดงปรากฏอยู่ในกลุ่มนี้ จะต้อง
ปรับปรุงเรียงตามล าดับก่อนหลัง โดยหากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้พัฒนาองค์การในช่อง 1 แล้ว แต่
ช่อง 2 และ 3 เป็นสีเหลืองหรือสีแดง ต้องเลือกช่อง 2 ปรับปรุงก่อน แต่หากช่อง 2 เป็นสีเขียวหรือได้
ปรับปรุงไปแล้ว ก็เลือก ช่อง 3 มาด าเนินการปรับปรุง 

 
กรณีที ่2 กลุ่มช่อง  -  หากมีสัญลักษณ์สีเหลืองหรือแดงในช่อง 4 - 9 ให้เลือกช่องใดก็ได้

ด าเนินการพัฒนาองค์การได้ตามความเหมาะสมจ านวน 1 ช่อง โดยไม่จ าเป็นต้องเรียงตามล าดับ (ซ่ึงกรณีนี้
หมายความว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไดพั้ฒนาองค์การในกลุ่มช่อง 1-3 แล้ว) 



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
๕๑ 

 

กรณีที่ 3 ส่วนราชการมีผลการส้ารวจเป็นสัญลักษณ์สีเขียวทั้งหมด หรือในกรณีที่มีเหลือง
หรือแดง ช่องที่  -  จ้านวน 1 ช่อง และได้ด าเนินการพัฒนาไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้
รายงานผลการดำเนินการตามแบบฟอร์มที่ 2 ในภาคผนวก และจัดส่งผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส านักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการ
รายงานรอบ 12 เดือน โดยส านักงาน ก.พ.ร. จะคัดเลือกหน่วยงานเข้า Site Visit เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี 
(Good Practice) และน าไปเผยแพร่เป็นกรณีศึกษาต่อไป 



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
๕๒ 

 
การประเมินผล  

 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ วัดจากกิจกรรมการพัฒนาองค์การที่ส่วนราชการ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

การประเมินผล น้้าหนัก  
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
องค์การ 

5 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ :  รายละเอียดแนวทางการด าเนินการขึ้นอยู่กับผลการส ารวจและสิ่งที่ส่วนราชการต้องด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โปรดศึกษาเพ่ิมเติมจากภาคผนวก 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ จะต้องด าเนินการปรับปรุงใน cell 2 การ
ก าหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน (Department Goal : DG) โดยมีรายละเอียดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

 

 การก้าหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน (Department Goal : DG) 

ระดับ 1 หน่วยงานมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงาน 
ระดับ 2 หน่วยงานมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของส่วน

ราชการและพันธกิจ โดยน าความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณา 
ระดับ 3 หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานเพ่ือผลักดันการบรรลุตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ระดับหน่วยงาน 
ระดับ 4 หน่วยงานมีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด

ระดับหน่วยงาน 
ระดับ 5 หน่วยงานมีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 

 



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
๕๓ 

แนวทางการประเมินผล :  

การประเมินผล ส่วนราชการ 

ตัวช้ีวัด ประเมินผลจกข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

ตัวช้ีวัดที ่7 : ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์การ 

 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของตัวชี้วัด
ดังกล่าวบรรลุผล ได้แก่ 

 แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินการ (จัดส่งผ่านระบบ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส านักงาน ก.พ.ร.
ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 12 เดือน โดยดาวน์
โหลดแบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินการได้จาก
เว็บไซต์ส านักงาน ก.พ.ร. ในเมนู  GES Survey Online 

 ส่วนราฃการควรรวบรวมเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึง
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้มีการด าเนินการตลอดจน
ผลการด าเนินการให้พร้อมส าหรับการตรวจสอบ 

 การคิดคะแนนจะพิจารณาจากหลักฐานการด าเนินการที่ส่วน
ราชการส่งผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของ
ส านักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 12 
เดือน 

 

 

 

 

กิจกรรม ระยะเวลาด้าเนินการ 

1.ผู้รับผิดชอบเขา้ตรวจสอบผลการสารวจผ่านทางเว็บไซต์
ส านักงาน ก.พ.ร. (http://www.opdc.go.th/ges/admin.php) 
เพ่ือน าไปวิเคราะห์และวางแผนการด าเนินการ 

ตุลาคม 2558 

2.ส่วนราชการก าหนดช่องที่จะด าเนินการพัฒนา โดยคัดเลือกจาก
ช่องที่มีสัญลักษณ์สีเหลืองหรือสีแดง จ านวน 1 ช่องตามเงื่อนไขที่
ก าหนดและน ามาจัดท าแผนในการปรับปรุงองค์การประจ าปี พ.ศ. 
2559  

ตุลาคม 2558 

3.ส่วนราชการด าเนินการพัฒนาองค์การตามแผนพัฒนาองค์การ ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 

4.ส่วนราชการจัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่านทาง
ระบบ e-SAR 

ระยะเวลาการรายงานรอบ 6 เดือน 

ทั้งนี้ ส่วนราชการสามารถพิจารณาด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ ตามปฏิทินการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

http://www.opdc.go.th/ges/admin.php


 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
๕๔ 

5.ส่วนราชการจัดส่งรายงานผลการด าเนินการตามแบบฟอร์มใน
ภาคผนวก ผ่านทางระบบ e-SAR 

ระยะเวลาการรายงานรอบ 12 เดือน 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ผู้ก้ากับตัวช้ีวัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก้ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ๐ ๒๕๗๙ ๕๙๗๐ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ว่าที่ร้อยตรีสุรัตน์  หงษ์จันทร์ ๐ ๒๕๗๙ ๕๙๗๐  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

๕๕ 

ตัวช้ีวัดที ่8   ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

น้้าหนัก : ร้อยละ 5  

ค้าอธิบาย : 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 

Transparency Assessment: ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน 
(Integrity Assessment) ของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี (Anti-
Corruption and Civil Rights Commission: ACRC) บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ ซ่ึงด าเนินการโดยส านักงาน ป.ป.ช. แล้วน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักที่ส าคัญและจ าเป็นในการ
ประเมิน การประเมินดังกล่าวได้จ าแนกเป็นองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และ
แปลงไปสู่ค าถามที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน  

องค์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment) แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้  

๑. ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณ์ของ
ประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ  และประเมินจากข้อมูล
เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ บนพื้นฐานของข้อเทจ็จริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน  

๒. ความพร้อมรับผิด (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณ์ของ
ประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ  

๓. คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร) (Integrity in 
Service Delivery) ประเมินจากการรับรู้ และประสบการณ์ตรงของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ  

๔. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน  

๕. คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าทีภ่ายในหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment: ITA) แบ่เป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 
80–100       คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานสูงมาก 
60-79.99     คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานสูง 
40-59.99     คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานปานกลาง 
20-39.99     คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานต่ า 
0-1.99         คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานต่ ามาก 
 



 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

๕๖ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ผู้ก้ากับตัวช้ีวัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก้ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ๐ ๒๕๗๙ ๕๙๗๐ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุประวีณ์  รวีรุ่งโพธิ์สกุล ๐ ๒๕๗๙ ๕๙๗๐  
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