




คํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  เอกสารประกอบ 1 
กระทรวงอุตสาหกรรม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

 

แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการ : มิติที่ 1 มิติดานประสิทธผิลตามพันธกิจ 
 

1. ยุทธศาสตรของสํานักงาน (ตัวชี้วัด : ประเมินผลระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายตามแผน          

ยุทธศาสตรของสวนราชการ (เลือก : น้ําหนัก กลุมภารกิจ รอยละ 20 และ กรม รอยละ 30) 
 

• วิสัยทัศน 
“สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน มุงสรางแรงจูงใจที่เหมาะสม 

ประสานงาน และใหบริการ เพ่ือกอใหเกิดการลงทุนทีม่ีคุณภาพ เอ้ือตอการเสริมสราง 
ขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจไทย ดวยบรรยากาศการลงทุน 
ที่เอ้ือตอการประกอบธุรกิจ บริการที่รวดเร็ว โปรงใส และมีประสิทธภิาพ 

เปนที่พึงพอใจแกนักธุรกิจและนักลงทุนผูรับบริการ” 

 

• พันธกิจ (อํานาจและหนาที่) 
 

1.  ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ หรือ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
2.  ดําเนินการโฆษณาเผยแพรบรรยากาศการลงทุนและชักจูงการลงทุนในกิจการที่สําคัญ และเปน

ประโยชนในดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ 
3.  จัดใหมีศูนยบริการลงทุนสําหรับผูสนใจลงทุนและผูลงทุนในการจัดใหไดมาซึ่งการอนุญาตและ

ใหบริการตางๆ ที่เก่ียวกับการลงทุน ซึ่งรวมถึงการอํานวยความสะดวกและใหความชวยเหลือแก

ผูสนใจลงทุนในการเตรียมโครงการลงทุน และดําเนินการตามโครงการลงทุน 
4.  วิเคราะหโครงการขอรับการสงเสริมการลงทุน ตรวจสอบ และควบคุม ตลอดจนประเมินผลการ

ลงทุนตามโครงการที่ไดรับการสงเสริม 
5.  ศึกษาคนควาหาลูทางในการลงทุน จัดทํารายงานความเหมาะสมของการลงทุน และวางแผนสงเสริมการ

ลงทุน 
6.  ศึกษาและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการลงทุนในราชอาณาจักร 
7. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน 
 

• ตัวช้ีวัดและเปาหมาย  
ในป พ.ศ. 2545 สํานักงานไดจัดทํายุทธศาสตรของสํานักงานใหม ซึ่งมีจํานวน 7 ยุทธศาสตร เพ่ือใช
เปนแนวทางในการดําเนินงานใหสอดคลองกับพันธกิจที่ไดรับมอบหมาย นโยบายของรัฐบาล และ

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว สํานักงานไดจัดโครงสรางองคกรใหมเชนกัน และไดจัดสรรงบประมาณใน

การดําเนินกิจกรรมตามลําดับความสําคัญของยุทธศาสตร  
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ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด/เปาหมายของ 
ปงบประมาณ 2547 

น้ําหนักของ 
ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

1. ปฏิบัติการตลาดเชิงรุก 
- ประเทศเปาหมาย ไดแก ญ่ีปุน   
   สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน  
   กลุมประชาคมยุโรป 
- อุตสาหกรรมเปาหมายไดแก 
   อุตสาหกรรมเกษตรและเกษตร  
   แปรรูป  อุตสาหกรรมยานยนตและ 
   ชิ้นสวนยานยนต  อุตสาหกรรมแฟชั่น  
   อุตสาหกรรม ICTและอุตสาหกรรม 
   บริการที่มมีลูคาเพิม่สูง   

- การพัฒนาและสรางเครือขายการลงทุน 

- การพัฒนาขดีความสามารถในกฎ   
   ระเบียบและขอตกลงดานการลงทุน 
   ระหวางประเทศ 

- มูลคาการขอรับการสงเสริม  
   การลงทุนไมนอยกวา   
   220,000 ลานบาท 
 
- มูลคาการขอรับการสงเสริม 
   การลงทุนในอุตสาหกรรม 
   เปาหมายไมนอยกวา  
   110,000 ลานบาท 

 

รอยละ  64 

 

2. ปรับปรุงและสงเสริมบรรยากาศการ    
ลงทุนที่ด ี

 รอยละ 7 

 

3. การบริหารงานสงเสริมการลงทุน  รอยละ 23 

ประมาณการเปาหมาย     
ที่คาดวาจะทําไดโดยมี 
เงื่อนไขดังนี้ 
1.ไมมีปจจัยทีส่งผลกระทบ
   ตอบรรยากาศการลงทุน
   อยางรุนแรง 
2. อางอิงตามตัวเลขทาง 
    เศรษฐกิจทีห่นวยงาน 
    ตางๆไดประมาณการไว
 
 

4. การพัฒนาและเสริมสรางวิสาหกิจไทย
และวิสาหกิจชมุชน 

 รอยละ  6 

 

 

หมายเหตุ  รายละเอียดการจดัสรรงบประมาณตาม  เอกสารแนบ 1.1  
 

• ยุทธศาสตรในภาพรวมของสํานักงาน มีความสอดคลองวาระแหงชาติ นโยบายรัฐบาล และ 
สอดคลอง กับพันธกิจและยุทธศาสตรของกระทรวงอุตสาหกรรมในเชิงสงเสริมสนับสนุน 

(Promotion) โดยเนนอุตสาหกรรมเปาหมาย วิสาหกิจไทย และวิสาหกิจชุมชน เนื่องจาก

สํานักงานไดสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการลงทุนในโครงการที่มีคุณคาตอระบบเศรษฐกิจไทย เชน การ

ลงทุนของวิสาหกิจไทย การลงทุนที่ใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยี และการดําเนินงานของวิสาหกิจ

ชุมชน เปนตน 
• โครงการหลัก  

โครงการที่ 1 :  การปฏิบัตกิารตลาดเชิงรุก 
โครงการที่ 2 :  การเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถการบริการลงทุน 
โครงการที่ 3 :  การเสริมสรางความแข็งแกรงและความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจไทยและ

วิสาหกิจชุมชน 
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• เง่ือนไขที่จําเปนตอการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ  ในการปรับบทบาทและมาตรการสงเสริมการลงทุน 

เพ่ือรองรับยุทธศาสตรใหม สํานักงานมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองพัฒนาองคกรในดานตางๆ ใหมี

ความพรอมในการปฏิบัติราชการ เพ่ือใหการดําเนินงานของสํานักงานบรรลุเปาหมายตามยุทธศาตรใหม 
ดังนี้ 
1. การพัฒนาและจัดระบบฐานขอมูลและการสื่อสารแบบบูรณาการในลักษณะ “One Database 

and One Portal” โดยการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือเพ่ิมรูปแบบการใหบริการแกนักลงทุน 

สนับสนุนการบริหารงานภายใน และสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร             

2. พัฒนาบุคลากร โดยการฝกอบรมเพื่อเพ่ิมทักษะ (Core Competency) ใหสามารถ

ปฏิบัติงานตามพันธกิจ และตามยุทธศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การทําการตลาด การ

วิเคราะหติดตามแนวโนมของเศรษฐกิจการลงทุน การแกไขปญหาของนักลงทุน เปนตน 

3. การส่ือสารภายในองคกรเพื่อสรางความรูความเขาใจในวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และยุทธศาสตร

ใหมของสํานักงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนเอกภาพและไปในทิศทางเดียวกัน 
 

2.  ผลสําเร็จในการพัฒนาการปฏิบัติราชการ (ภาคบังคบั)  

2.1  เปาหมายผลผลิต (ตัวช้ีวัด : รอยละของความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ (ตาม
เอกสารงบประมาณรายจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2547) : น้ําหนกั รอยละ 10) 

  

ผลผลิต ตัวช้ีวัดผลผลิตของสํานักงาน บรรลุผลผลิตเทียบกับ

เปาหมาย 
1. การสงเสรมิการลงทุน - มูลคาการขอรับการสงเสริม 

  การลงทุนไมนอยกวา 220,000  

  ลานบาท 

เชิงปริมาณ

- มูลคาการขอรับการสงเสริมการลงทุน
ในอุตสาหกรรมเปาหมายไมนอยกวา 

110,000 ลานบาท 

-ไมต่ํากวารอยละ 90 

เชิงคุณภาพ - ความพึงพอใจของผูรับบริการ  เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70

ระยะเวลา - ระยะเวลาบรรลุเปาหมายไมนอยกวา

รอยละ 50 ของผลผลิต 

ภายใน 6 เดือน 

2. การสงเสรมิการลงทุน   
ในอุตสาหกรรมเปาหมาย 

ตนทุน - อัตราสวนมูลคาการขอรับการสงเสริม

การลงทุนตอคาใชจายกิจกรรมไมนอย

กวา 1,800 : 1 

 

1-3 



คํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  เอกสารประกอบ 1 
กระทรวงอุตสาหกรรม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

2.2 แนวทางการแกไขหรือยกเลิกกฏระเบียบ (ตัวชี้วัด : รอยละของความสําเร็จของการแกไขหรือยกเลิก
กฎระเบียบ) (บังคับ : น้ําหนัก รอยละ 10) (ควรเสนออยางนอย 5 เร่ือง และใหระบุระเบียบที่จะ
ดําเนินการอยางชัดเจนและสงให ก.พ.ร. ภายใน 28 พฤศจิกายน 2546 ) 

ในป พ.ศ. 2547 สํานักงานฯ ไดวางแผนที่จะทบทวน กฎหมาย และกฎระเบียบของ

สํานักงาน เพ่ือใหมีความทันสมัย สอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงาน ดังนี้ 
 

(1) พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ไดแตงตั้ง คณะทํางานปรับปรุงพระราชบัญญัติ
สงเสริมการลงทุน (ตามเอกสารแนบ 1.2) ซึ่งมีหนาที่ศึกษาและเสนอแนวทางการปรับปรุงและ
แกไขพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนที่เปนอุปสรรตอการใหบริการสงเสริมการลงทุน เพ่ือเสนอ

รายงานตอคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพิจารณา โดยจัดจางสถาบันการศึกษามาดําเนินการใน

เร่ืองนี้ และไดกําหนดใหสงรายงานการศึกษาดังกลาวภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547 

(2) กฎระเบียบปฏิบัติ คําสั่งสาํนักงาน  ดําเนินการแกไขปรับปรุงเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน 
- แกไขประกาศสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เร่ืองอนุญาตใหเอกชนเขามาชวย

ปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถดุบิที่สูญเสียจากการผลิตหรอืไมมีคุณภาพ และรับรองการสงออก 
- แกไขระเบียบสํานักงานคณะกรรมสงเสริมการลงทุน เร่ืองกําหนดเวลาในการปฏิบตังิานสงเสริม

การลงทุนใหสอดคลองกับระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9000 Version 2000  
- แกไขประกาศสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  เพ่ือรองรับการใหบริการดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกสที่เพ่ิมขึ้น เชน คาํขอ On-line (ถามี) 
- แกไขประกาศสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ที่เกิดจากการลดขั้นตอนและ/หรือ

ระยะเวลาในการใหบริการ (ถามี) 
 

(3) แผนงานของการแกไข กฎ ระเบียบ คําสั่งสํานักงาน 
 

 

กิจกรรม 
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.-ธค 

46) 

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.-มีค 

47) 

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.-มิ.ย 

47) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย 

47) 
ผูรับผิดชอบ 

1. แตงตั้งคณะทํางาน     
2. ทบทวนกฎระเบียบ     
3.ดําเนนิการแกไขกฎระเบยีบ     
4. เสนอผูมีอํานาจลงนาม     

คณะทํางาน 
 

5. ลงนามประกาศใช      ผูบริหารสูงสุด 
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แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการ : มิติที่ 2 มิติดานประสิทธภิาพของการปฏิบัติราชการ 

 
 

2.1 แนวทางการลดคาใชจาย (ตัวชี้วัด : รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได) (บังคับ : 
น้ําหนัก รอยละ 2) 

สํานักงานวางแผนจะลดคาใชจายของสํานกังานประมาณรอยละ 2 ของงบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรรของปงบประมาณป พ.ศ.2547 

 
2.2 แนวทางการลดระยะเวลาการใหบริการ (ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของรอยละถวงน้ําหนักในการ

ลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ) (บังคับ : น้ําหนัก รอยละ 2) 
 
 

ในการบํารุงรักษาระบบคณุภาพ ISO 9002 Version 1994 และวางแผนปรับระบบ
คุณภาพเขาสู ISO 9001 Version 2000 สํานักงานไดดาํเนินการดังนี ้

 

(1) สํานักงานไดสนับสนุนใหทุกระบบงานโดยเฉพาะระบบงานที่เก่ียวของกับการใหบริการนักลงทุน
โดยตรง ดําเนินการปรับปรุงข้ันตอน ลดระยะเวลาที่ใหบริการ แกไข/ยกเลิกแบบฟอรมตางๆ ที่ใชใน

การติดตอราชการ เพ่ือใหเกิดความสะดวกของนักลงทุน ตัวอยางเชน  
 

- การลดขั้นตอนการแกไขบัตรสงเสริม (เฉพาะบตัรสงเสริมฉบับแรกทีไ่ดรับอนุมัตติัง้แตป 1 
มกราคม 2545) จากเดิมใชเวลา 10 วัน เหลือเพียงภายใน 1วัน    

- การลดขั้นตอนการพิจารณาใหชางฝมือพนจากตําแหนงจากเดิมใชเวลา 10 วัน เหลือเพียง 1 วัน 
 

(2) ในป พ.ศ. 2545 สํานักงานไดแตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานสงเสริมการ

ลงทุน เพ่ือวิเคราะหปญหาอุปสรรค หรือขอจํากัดในการปฏิบัติงานตางๆ ของสํานักงาน และ

เสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุงประกาศ คําส่ัง กฎ และระเบียบที่เกี่ยวของกับระบบการทํางาน หรือ

วิธีการปฏิบัติงาน ใหมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้คณะทํางานฯ ไดดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2.1) 
 

อยางไรก็ตามในปงบประมาณ 2547 สํานักงานอยูระหวางการศึกษาเพื่อเสนอแนวทางปรับปรุง
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 เพ่ือใหการใหบริการสงเสริมการลงทุนมีความสะดวก

รวดเร็วแกนักลงทุน และ เมื่อดําเนินการแกไขพระราชบัญญัติฉบับนี้แลวเสร็จ สํานักงานวางแผนจะ

ปรับปรุงกระบวนการ ข้ันตอนที่ซ้ําซอน และลดรอบระยะเวลาในการใหบริการใหสอดคลองกัน 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  เอกสารประกอบ 1 
กระทรวงอุตสาหกรรม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

2.3 แนวทางการนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชกับงานบางสวน (ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของ

แผนการนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงาน (เลือก : น้ําหนัก รอยละ 2) 
 

ตั้งแต ป พ.ศ.2545 สํานักงานไดวางแผนนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชกับทุกสวนงานอยางเปน
ระบบและในป พ.ศ. 2546 ไดจัดจางบริษัทที่ปรึกษามาสํารวจและเสนอแนะแนวทางในการนําระบบ

อิเล็กทรอนิกสมาใชงาน ซึ่งไดแบงการดําเนินการเปนระยะๆ ตามลําดับความสําคัญและความจําเปนใน

การใชงาน    

สําหรับปงบประมาณ 2547 จะนําระบบดังกลาวมาใชกับงานบางสวนกอน เชน 
(1) ระบบบริหารเอกสาร (Document Management)  สํานักงานวางแผนจะจัดเก็บ

เอกสารตางๆ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยจัดเก็บทั้งในรูปของตัวอักษร ภาพ และเสียง 

เพ่ือใหการคนหาทําไดสะดวกและรวดเร็ว ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ และลดปริมาณการใช

กระดาษ 

(2) ออกแบบและพัฒนาฐานขอมูลเดียว (One Database) เพ่ือใหขอมูลมีความถูกตอง
แมนยําและเปนการสนับสนุนการปฏิบัติงานการใหบริการสงเสริมการลงทุน ตั้งแตข้ันตอน

การรับคําขอ การวิเคราะหโครงการ การแจงมติใหการสงเสริม และการออกบัตรสงเสริม

ใหกับผูที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน   
 
2.4 แนวทางการเพิ่มผลิตภาพ (ตัวชี้วดั : ระดับความสําเร็จในการเพิ่มผลิตภาพ) (เลือก : น้าํหนักรอยละ 2) 

 

เพ่ือใหการดําเนินงานของกอง/หนวยงาน โครงการตางๆ กอใหเกิดผลผลิตตามที่ไดระบุไวในเอกสาร

งบประมาณรายจายประจําป สํานักงานไดแตงตั้งคณะทํางานประสานงานและติดตามการบริหารงบประมาณ

และจัดทําแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําป มีหนาที่จัดทําแผน กํากับ 

ประสานงาน และติดตามการใชจายงบประมาณของกอง/หนวยงาน และโครงการตางๆ ทุกไตรมาส โดยใช

ตัวช้ีวัดในการประเมินผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายที่ระบุในเอกสารงบประมาณของแตละป คือ 

กิจกรรม คาใชจาย บุคลากร ผลผลิตที่เกิดข้ึน ระยะเวลาที่ใช เปนตน และใหรายงานผลใหคณะ ผูบริหาร

รับทราบ/พิจารณาเปนประจําอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

 

 
 
 
 
 
        สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2547 สํานักงานวางแผนในการกาํกับการดาํเนนิกิจกรรม/โครงการตางๆ 

โดยมีเปาหมายดังนี ้
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ผลผลิต 
เปาหมายป พ.ศ.2547/ ตัวช้ีวัดผลผลิตของ

สํานักงาน 
เปาหมายที่คาดวา 

จะทําได 
1. การสงเสรมิการลงทุน - มูลคาการขอรับการสงเสริมการลงทุน

ไมนอยกวา 220,000 ลานบาท 
เชิงปริมาณ

- มีมูลคาการขอรับการสงเสรมิ 

การลงทุนในอตุสาหกรรมเปาหมาย 

ไมนอยกวา 110,000 ลานบาท 

-ไมต่ํากวารอยละ 90  

เชิงคุณภาพ - ความพึงพอใจของผูรับบริการ  เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70

ระยะเวลา - ระยะเวลาบรรลุเปาหมายไมนอยกวา
รอยละ 50 ของผลผลิต 

ภายใน  6  เดอืน 

2. การสงเสรมิการลงทุนใน 
อุตสาหกรรมเปาหมาย 

ตนทุน - อัตราสวนมูลคาการขอรับการสงเสริม

การลงทุนตอคาใชจายกิจกรรม  

ไมนอยกวา 1,800 : 1 

 
2.5 แนวทางการวัดผลิตภาพ (ตัวช้ีวัด : ระดบัความสาํเร็จของการดําเนนิงานเพื่อใหมีระบบการวัดผลิต

ภาพ (เลือก : น้ําหนัก รอยละ 2) 
เพ่ือใหการติดตามการใชจายงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และไดผลผลิตเปนไปตาม

เปาหมายที่ระบุไวในเอกสารงบประมาณป พ.ศ.2547 สํานักงานไดทําระบบสารสนเทศที่ใชในการจัดเก็บ
ขอมูล ประมวลผล และจัดพิมพผลผลิตตางๆ ที่เกิดขึ้นในชวงเวลาตางๆ ได เชน มูลคาการขอรับการ

สงเสริมการลงทุนทั้งหมด มูลคาการขอรับการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเปาหมาย/วิสาหกิจไทย เปน

ตน นอกจากนี้สํานักงานไดกําหนดใหรายงานผลการดําเนินงานในเรื่องนี้ใหคณะผูบริหารรับทราบทุกๆ 

เดือนเพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย 
       

2.6 แนวทางการเปดโอกาสใหภาคเอกชน หรือองคกรพัฒนาที่ไมแสวงหากําไรสามารถคัดคานและ

เขามาดําเนินการแขงขันได  (ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการเปดโอกาสใหภาคเอกชนหรือองคกร
พัฒนาที่ไมแสวงหาผลกําไรเขามามีสวนรวม) (บังคับ : น้ําหนัก  รอยละ 2) ( เอกสารแนบ 2.2 ) 

 

สํานักงานไดเปดโอกาสใหภาคเอกชน/สมาคมเขามาชวยปฏิบัติงานในดานตางๆ แทนสํานักงาน 

เชน ตรวจสอบสวนสูญเสีย สูตรการผลิต เปนตน เพ่ือลดภาระงานของสํานักงานและพัฒนาคุณภาพการ

ใหบริการ โดยมีกรอบในการปฏิบัติงานและการกํากับติดตามประเมินผลหนวยงานที่ทําหนาที่แทน

สํานักงานอยางชัดเจน ทั้งนี้สํานักงานจะสงเจาหนาที่ของสํานักงานไปตรวจประเมินผลการดําเนินงานอยาง

สม่ําเสมอ ตัวอยางเชน 
(1) อนุญาตใหภาคเอกชน เชน บริษัท รับตรวจสินคาโพนทะเล จํากัด บริษัทอินเตอรเนชันแนล 

อินสเปคชั่น จํากัด เปนตน ดําเนินการตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิตหรือไมมี

คุณภาพ และรับรองการสงออกแทนสํานักงาน  
(2) อนุญาตใหภาคเอกชน เชน สมาคมสิ่งทอ สมาคมเจียระไนเพชร เปนตน มีสวนรวม

ปฏิบัติงาน ส่ังปลอยวัตถุดบิและตดัยอดบญัชีวัตถุดบิ 
(3) อนุญาตใหผูตรวจสอบบัญชีเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ

การสงเสริม 
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แนวทางการพฒันาการปฏิบัติราชการ : มิติที่ 3 มิติดานคุณภาพ 
 
 
3.1 การปรับปรุงแกไขบริการ (ตัวช้ีวัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปรับปรุงแกไข

บริการ) (เลือก : น้ําหนัก รอยละ 2) 
 

สํานักงานไดจดัใหมีระบบรบัฟงความคดิเห็น ปญหา และขอรองเรียนจากผูรับบรกิารทั้งที่ระบุช่ือ

และไมระบุช่ือผูรองเรียน   

 

กิจกรรม / โครงการ เปาหมาย/ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

1. จัดทาํระบบรับขอรองเรียน/ความคดิเห็นและปญหา 
นักลงทุน 
- กลองรับความคิดเห็น 
- ขอรองเรียนที่เปนลายลักษณอักษร และวาจา 
ประสานงานกบัหนวยงานเพือ่แกไขปญหาใหนักลงทุน 

เชน กรมศุลกากร กรมสรรพากร 
2. เสนอแนวทางการแกไขเรื่องรองเรียน / ปญหาของนกั
ลงทุน ใหผูมีอํานาจลงนาม 

3. ดําเนินการแกไขเรื่องรองเรียน / ปญหาของนักลงทุน และ

เสนอใหผูอนมุัติ ลงนาม 
4. จัดทาํหนังสือสอบถามหนวยงานที่เก่ียวของ และตอบปญหา
เร่ืองรองเรียน/ปญหาของนกัลงทุน 

 
- ไดเร่ิม ตั้งแต ป พ.ศ.2543 

5. ตดิตามผลการแกไขเรื่องรองเรียน เชน มีการเกิดปญหาซ้าํ

หรือไม  และรายงานสถานภาพ 
- ทุกไตรมาสตั้งแตป 2545 

 
 

3.2 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ (ตัวชี้วัด : รอยละของระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ)  (เลือก : น้ําหนัก รอยละ 2) 
 

สํานักงานจัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจโดยบริษัทที่เปนผูเช่ียวชาญอยางนอยปละ 1 ครั้งทุกป 
โดยเริ่มสํารวจตั้งแตป พ.ศ. 2540 เปนตนมา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2546 ไดจางสถาบันการศึกษา

ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจใหครอบคลุม 3 ดาน คือ ดานกายภาพ ความเอาใจใสในการใหบริการ

ของเจาหนาที่และความนาเชื่อถือ สวนปงบประมาณ พ.ศ. 2547 สํานักงานจะสํารวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการประมาณ เดือน มิถุนายน พ. ศ. 2547 ซึ่งบรรจบครบรอบในแตละป 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  เอกสารประกอบ 1 
กระทรวงอุตสาหกรรม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

กิจกรรม / โครงการ เปาหมาย/ ระยะเวลาดําเนินการ 
1. จัดจางบริษัทมาสํารวจ 
2. ออกแบบสอบถามและดําเนนิการสาํรวจ 
3. สรุปผลและนํามาแกไขปองกัน 

- ระดบัความพึงพอใจเฉลี่ยไมต่าํกวารอยละ 

70 

4. รายงานผลการแกไข และสถานภาพ - รายงานคณะผูบริหารทุก 6 เดือน 
 
 
 

 
3.3 แนวทางการใหบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกส (ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

ระบบบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกส) (เลือก : น้ําหนัก รอยละ 2)    

สํานักงานไดจัดใหมี Web Site เพ่ือใหบริการ เผยแพร และสอบถามขอมูลดวยระบบ 

Internet ตั้งแตป พ.ศ. 2539 และจัดใหมีการทํารายการเกี่ยวกับผูผลิตชิ้นสวนอุตสาหกรรมตั้งแตป 

พ.ศ. 2542 สําหรับปงบประมาณ 2547 มีโครงการที่จะเพิ่มบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกส 2 บริการ
หลัก 1 ชองทางดังนี้ 

 1.  การกรอกคําขอรับการสงเสริมผาน Internet (คําขอ Online) 
 2.  การตรวจสอบ ติดตามสถานภาพของงานที่ยื่นตอสํานักงานผาน Internet 

 
3.4 การนําระบบคุณภาพมาใช (ตัวช้ีวัด : ระดับความสาํเร็จของการจัดทําระบบคุณภาพมาตรฐานใน

งานที่เปนภารกิจหลัก) (เลือก : น้ําหนัก รอยละ 2) 

สํานักงานไดรับใบรับรองระบบคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001 Version 1994 เม่ือวันที่ 

31 ตุลาคม 2543 และไดรับใบรับรองระบบคณุภาพมาตรฐาน ISO 9000 Version 2000 
เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 2546 (เอกสารแนบ 3.1) 

 

กิจกรรม / โครงการ เปาหมาย / ระยะเวลาดําเนินการ 

1. แตงตั้งคณะทํางานปรบัเขาสู Version 2000  ป  พ.ศ. 2545 
2. อบรม และดําเนินการ ป พ.ศ. 2545 
3. ยื่นขอใบรบัรองและทดลองตรวจประเมิน เดือน เมษายน  2546 
4. ตรวจประเมินเพื่อใหการรับรอง (Main 
Assessment ) 

14-15 สิงหาคม  2546 

5. ไดรับใบรับรอง ISO 9001 Version 2000 31 ตุลาคม  2546 
6. บํารุงรักษาระบบ ตลอดไป 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  เอกสารประกอบ 1 
กระทรวงอุตสาหกรรม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 

 
แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการ : มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร 

 
4.1 แนวทางการจัดการผลิตภาพของบุคลากร (กรณีที่ 2 : ภาคบังคับ)   

ปจจุบันงานการบริหารงานสงเสริมการลงทุน เปนงานหลักของสํานักงานที่ใหบริการแกนักลงทุนโดยตรง 

คิดเปนภาระงานประมาณรอยละ 80 ของงานทั้งสํานักงาน ซ่ึงครอบคลุมตั้งแตงานพิจารณาโครงการ การขอรับ
การสงเสริมการลงทุน และการขอแกไขโครงการ งานเกี่ยวกับการใชสิทธิและประโยชนภายหลังที่ไดรับการ

สงเสริม (เชนการนําเขาเครื่องจักร/วัตถุดิบ) งานการนําเขาชางฝมือ งานถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน และงานตรวจสอบ

เงื่อนไขตามบัตรสงเสริม สวนที่เหลือเปนงานจัดทํานโยบายสงเสริมการลงทุน และงานสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของสํานักงาน  
 

(1) อัตราการเพิ่มของปริมาณงานตอจํานวนบุคลากรบรรจุจริงเฉล่ีย (ตัวชี้วัด: อัตราการเพิ่มของ

ปริมาณงาน (หรือรายไดที่จัดเก็บได) ตอจํานวนบุคลากรบรรจุจริงเฉล่ีย) (ภาคบังคับ : น้ําหนัก 

รอยละ 1)  
อัตราการเพิ่มของปริมาณงานการบริหารงานสงเสริมการลงทุนตอจํานวนบุคลากรจริงเฉล่ียประมาณ

รอยละ 4-5 

(2) อัตราการเพิ่มของปริมาณงานตอคาใชจายบุคลากร (ตัวชี้วัด: อัตราการเพิ่มของปริมาณ (หรือ
รายไดที่จัดเก็บได) ตอคาใชจายบุคลากร) (ภาคบังคับ : น้ําหนัก รอยละ 1) 

 

อัตราการเพิ่มของปริมาณงานการบริหารงานสงเสริมการลงทุนตอคาใชจายบุคลากรประมาณรอยละ 
4-5 

 

(3) การพัฒนาระบบบริหารความรูในองคกร (ตัวช้ีวัด: ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาระบบบรหิาร
ความรูในองคกร) (บังคับเลือก : น้ําหนกั รอยละ 2)  

เพ่ือใหองคกรสามารถปรับตัวตามสภาพแวดลอมไดอยางเหมาะสม สามารถดําเนินพันธกิจได

สอดคลองกับวาระแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล และบุคลากรมีศักยภาพปฏิบัติงานไดตามที่กําหนด 

ซึ่งจะสงผลใหสํานักงานบรรลุเปาหมายตามพันธกิจที่ไดรับมอบหมาย สํานักงานไดจัดจาง สมาคมการ

จัดการธุรกิจแหงประเทศไทย (TMA) มาทํางานรวมกับคณะทํางานของสํานักงานในโครงการ 
“พัฒนาองคกรสูวิสัยทัศนใหม” โดยเริ่มตั้งแต ทบทวน/กําหนด วิสัยทัศน ยุทธศาสตร เปาหมาย 

การปรับปรุงกระบวนการ การจัดโครงสรางองคกรใหเหมาะสมกับพันธกิจ การวิเคราะหทักษะท่ี

ตองการในแตละตําแหนง ประเมินทักษะของบุคลากร และฝกอบรม 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  เอกสารประกอบ 1 
กระทรวงอุตสาหกรรม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

กิจกรรม / โครงการ เปาหมาย/ระยะเวลาดําเนินการ 
1. แตงตั้งคณะบริหารบุคลากรและ
คณะทํางานพฒันาบุคลากรของสํานักงาน 

-  เร่ิมตั้งแตป 2539 เปนตนมา   

2.จัดการฝกอบรมอยางเปนระบบ -  ผูบริหาร 1 หลักสูตร / ป 
-  เจาหนาที ่ 2  หลักสูตร/ ป 
   โดยจาํนวนผูที่ไดรับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 75 

3. คณะทาํงานจัดทาํระบบประเมิน 

Competency รวมกับบริษัท TMA  

ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ Share 
Vision, Staff & Structure, 
Style & Skills, System 
(Business Process 
Improvement) 

-  เร่ิมตั้งแตปลายปงบประมาณ พ.ศ.2546ใชเวลา
ประมาณ      

   8 เดือน (ส.ค.46 – มี.ค.47) 

 

4.2 แนวทางการมอบอํานาจการตัดสินใจ (ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการมอบอํานาจไปสูระดับลาง) 
(เลือก : น้ําหนัก รอยละ 2) 

ในปงบประมาณ 2546-2547 เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดมอบอํานาจให          

ผูบริหารระดับรองลงมา คือ รองเลขาธิการ ผูชวยเลขาธิการ ผูอํานวยการกอง และเจาหนาที่สงเสริมการ

ลงทุนปฎิบัติราชการแทน นอกจากนี้ยังมีการมอบอํานาจจากสํานักงานในสวนกลางใหสํานักงานเศรษฐกิจ

การลงทุนภูมิภาคปฏิบัติราชการแทนในเรื่องตางๆ เชน การพิจารณายกเวนภาษีอากรเครื่องจักร เปนตน 

เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางคลองตัว สําหรับป พ.ศ.2546 - ตุลาคม 2546 มีการมอบอํานาจ

จํานวนทั้งหมด 7 ฉบับ (เอกสารแนบ 4.1) โดยสํานักงานไดใชการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน
เปนเครื่องมือในการสุมตรวจสอบการดําเนินการของผูรับมอบอํานาจ 

 

4.3 การกําหนดเปาหมายและตัวช้ีวัดระดับบุคคลใหสอดคลองกับระดับองคกร (ตัวชี้วัด : ระดับ

ความสําเร็จของการกําหนดเปาหมายขององคกรและการถายทอดเปาหมาย) (เลือก : น้ําหนัก รอยละ 2) 
 

ในการปรับระบบคุณภาพเขาสู ISO 9000 Version 2000 คณะผูบริหารใหกําหนด

วัตถุประสงค    คุณภาพและตัวชี้วัดทุกระดับและทุกกิจกรรม ทั้งในระดับสํานักงานและระดับกอง/
หนวยงาน เพ่ือใชวัดผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายของงานที่เก่ียวของกับผูรับบริการโดยตรง 

เชน วัดเวลาที่ใชในพิจารณางานบริหารสิทธิประโยชน วัดระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ เปนตน และ 
งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน เชน งานพัฒนาระบบสารสนเทศ งานนิติการ งานสารบรรณ 

งานการประชุม งานการเจาหนาที่และงานคลังและพัสดุ เปนตน เพ่ือนํามาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการ

ใหบริการใหเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการและเจาหนาที่ของสํานักงาน 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  เอกสารประกอบ 1 
กระทรวงอุตสาหกรรม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

  
วัตถุประสงคคุณภาพ และตัวชี้วัดในระดบัสํานักงานที่ประกาศใช เม่ือเมษายน 2546 

 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
วัตถุประสงคคุณภาพป 

2546 
(ปงบประมาณ) 

1. ความสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย 
    การลงทุน 

2 แสนลานบาท รอยละ 90                     

2. ความรวดเร็วของการปฏิบัติงาน เวลามาตรฐานตามประกาศ 
1/2543 

รอยละ 70 

3. ความพึงพอใจของผูใชบริการ -ลักษณะทางกายภาพ 
-ความนาเช่ือถือ 
-ความเอาใจใสใหบริการ 

แตละดานรอยละ 60  และ
เฉล่ียรอยละ 70 

4. การพัฒนาความรูความสามารถ -ผูบริหาร   1  หลักสูตร/ป 
-เจาหนาที่  2  หลักสูตร/ป  

รอยละ 75 

 

ระดับกอง/หนวยงาน คณะผูบริหารไดใหกอง/หนวยงานกําหนดจัดทําตัวชี้วัดและวัตถุประสงคคุณภาพให
สอดคลองกับตัวชี้วัดของสํานักงาน และสอดคลองกับภารกิจของตนเอง (เอกสารแนบ 4.2) 
การทบทวน คณะผูบริหารไดกําหนดใหมีการทบทวนตัวชี้วัดและวัตถุประสงคคุณภาพในระดับสํานักงาน
ทุกๆ 6 เดือน โดยใหรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมาย วิเคราะหหาสาเหตุ และ

หาแนวทางในการแกไข/ปองกันปญหา 

ระดับบุคลากร สํานักงานไดนําระบบคอมพิวเตอรมาใชจัดเก็บขอมูลงานเขา-ออก ทําใหสามารถ

ตรวจสอบภาระงาน งานคาง งานออกของเจาหนาที่เปนรายบุคคลได ซึ่งใชเปนขอมูลประกอบการพจิารณา

ความดีความชอบ การเลื่อนตําแหนงใหแกเจาหนาที่ไดตามความเหมาะสม และจัดสรรอัตรากําลังให 

กอง/หนวยงานไดเหมาะสม 

การสื่อสาร ผูบริหารทุกระดับสื่อสารขอมูลตางๆ เชน วิสัยทัศน ยุทธศาสตร พันธกิจ นโยบาย และ

เปาหมาย เปนตน ไปสูเจาหนาที่ โดยเลือกใชหลายชองทาง เชน หนังสือเวียน เสียงตามสาย บอรด การ

ฝกอบรม การประชุม การเรียกพบ เปนตน ในทางตรงกันขามไดเปดโอกาสใหเจาหนาที่ส่ือสารขอมูล

ขาวสารกลับ โดยผานหลายชองทาง เชน รายงานผลการตรวจ การฝกอบรม การประชุม การขอพบ เปน

ตน  
การทบทวนการสื่อสารภายใน สํานักงานไดปรับปรุงกระบวนการสื่อสารภายในใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

โดยเฉพาะการสื่อสารเร่ืองตางๆ ที่เก่ียวของกับคุณภาพการใหบริการ คณะผูบริหารไดกําหนดใหกอง/
หนวยงานสื่อสารใหเจาหนาที่เขาใจ นโยบายคุณภาพ วัตถุประสงคคุณภาพ ผลการดําเนินงาน แผนการ

ปรับปรุงในระดับสํานักงาน/กอง/หนวยงาน เพ่ือใหเจาหนาที่มีสวนรวมในความสําเร็จขององคกร 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  เอกสารประกอบ 1 
กระทรวงอุตสาหกรรม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 

4.4 แนวทางการพัฒนาระบบควบคุมภายใน (ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จการจัดทําระบบบริการความ
เส่ียง) (เลือก : น้ําหนัก รอยละ 2)  

สํานักงานไดจัดวางระบบควบคุมภายในไวแลวเสร็จในเดือน ตุลาคม 2545 (เอกสารแนบ 4.3) 
ประกอบดวย 7 ดาน คือ ดานการจัดการ ดานบริหารทรัพยากรบุคคล ดานทรัพยสิน ดานการเงิน ดาน       

งบประมาณ ดานการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและขอบังคับ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใน

ปงบประมาณ 2547 จะดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อแกไขและลดความเสี่ยง และดําเนินการตาม

แผน ทบทวน/ประเมินผล เพ่ือนําไปปรับปรุงในป 2548 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน             เอกสารประกอบ 2 
กระทรวงอุตสาหกรรม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547  
 

การประเมินสาํหรับสวนราชการ ประกอบดวย กรอบน้ําหนัก 4 สวน นํ้าหนักรวมรอยละ 100 ดังน้ี 
1. มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามพันธกิจ รอยละ 70  
2. มิติที่ 2 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ รอยละ 12   
3. มิติที่ 3 มิติดานคุณภาพการใหบริการ รอยละ 8  
4. มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร รอยละ 10  

 
การประเมินสาํหรับสวนราชการ คํานวณจากผลคะแนนถวงนํ้าหนักของ 4 มิติ ดังน้ี  

 
เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน 

ผลคะแนน น้ําหนัก 
(%) 1 2 3 4 5 

1. ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดาน

ประสิทธิผลตามพันธกิจ 
70 1 2 3 4 5 

2. ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดาน

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
12 1 2 3 4 5 

3. ผลคะแนนถวงน้ําหนักจากมิตขิองคุณภาพ 

การใหบริการ 

8 1 2 3 4 5 

4. ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดานการ

พัฒนาองคกร 

10 1 2 3 4 5 

  รวม 100 1 2 3 4 5 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน             เอกสารประกอบ 2 
กระทรวงอุตสาหกรรม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547  
 

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามพันธกิจ กรอบน้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 70 

ประกอบดวยตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 3 กลุม ดังน้ี 
1. ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรของสวนราชการ รอยละ 50*  
2. ตัวช้ีวัดผลผลิตของสวนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) รอยละ 10 
3. ตัวช้ีวัดการแกไขหรือยกเลกิกฎระเบียบ รอยละ 10 

หมายเหตุ: * ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรของสวนราชการ รอยละ 50 ไดลงนามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการไปแลวเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2546 

 

โดยมีตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ นํ้าหนัก เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี้ 
 

ผลงานประจําป  
งบประมาณ เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ        น้ําหนัก

(%)
2545 2546 1 2 3 4 5 

• แผนยุทธศาสตร         
1. อัตราเพิ่มของมูลคาการลงทนุที่ขอ

สงเสริม (รอยละ) 

30 - - 4 5 6 7 8 

2. อัตราเพิ่มของมูลคาการลงทนุใน

อุตสาหกรรมเปาหมายที่ขอสงเสริม 

(รอยละ) 

15 - - 8 9 10 12 14 

3. จํานวนโครงการการลงทุนของ 

SMEs ไทยที่ขอสงเสริม 

(โครงการ) 

2.5 - - 60 70 80 90 100

4. จํานวนโครงการการลงทุนโครงการ 

Skill Technology & 
Innovation (STI) ทีข่อ
สงเสริม (โครงการ) 

2.5 - - 60 65 70 75 80 

 รวม 50   1 2 3 4 5 

 

ผลงานประจําป  
งบประมาณ เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ        น้ําหนัก

(%)
2545 2546 1 2 3 4 5 

5. รอยละของความสําเร็จตามเปาหมาย

ผลผลิตของสวนราชการ  

(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 

10 - - 80 85 90 95 100 

6. รอยละของความสําเร็จของการแกไข

หรือยกเลิกกฎระเบียบ 

10 - - 60 70 80 90 100 

 รวม 20   1 2 3 4 5 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน             เอกสารประกอบ 2 
กระทรวงอุตสาหกรรม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547  
 

มิติที่ 2 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ กรอบน้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 12 
โดยมีตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี้ 

 
ผลงานประจําป  
งบประมาณ เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ       
น้ําหนัก

(%)
2545 2546 1 2 3 4 5 

7. รอยละของงบประมาณทีส่ามารถ

ประหยัดได 

2 - - 0 5 10 15 20 

8. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย 

ถวงน้ําหนักในการลดรอบ

ระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ

ราชการของสวนราชการ 

2 - - 1 2 3 4 5 

9. ระดับความสําเร็จของแผนการนํา

ระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการ

ปฏิบัติงาน 

2 - - 1 2 3 4 5 

10. ระดับความสําเร็จในการเพิ่มผลิต

ภาพ 

2 - - 1 2 3 4 5 

11. ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานเพื่อใหมีระบบการวัด

ผลิตภาพ 

2 - - 1 2 3 4 5 

12. ระดับความสําเร็จของการเปด

โอกาสใหภาคเอกชนหรือองคกร

พัฒนาที่ไมแสวงหากําไรเขามามี

สวนรวม 

2 - - 1 2 3 4 5 

 รวม 12   1 2 3 4 5 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน             เอกสารประกอบ 2 
กระทรวงอุตสาหกรรม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547  
 

มิติที่ 3 มิติดานคุณภาพการใหบริการ กรอบน้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 8 
โดยมีตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี้ 

 
ผลงานประจําป  
งบประมาณ เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ       
น้ําหนัก

(%)
2545 2546 1 2 3 4 5 

13. ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนปรับปรุงแกไข

บริการ 

2 - - 1 2 3 4 5 

14. รอยละของระดับความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ 
2 - - 40 50 60 70 80 

15. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

ระบบบริการผานทางระบบ

อิเล็กทรอนิกส 

2 - - 1 2 3 4 5 

16. ระดับความสําเร็จของการจัดทาํ

มาตรฐานการรบัประกันคุณภาพ

ในงานที่เปนภารกิจหลัก 

2 - - 1 2 3 4 5 

 รวม 8   1 2 3 4 5 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน             เอกสารประกอบ 2 
กระทรวงอุตสาหกรรม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547  
 

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร กรอบน้ําหนักในการคาํนวณผลคะแนนรอยละ 10 
โดยมีตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี้ 

 
ผลงานประจําป  
งบประมาณ เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ      
นํ้าหนัก

(%) 2545 2546 1 2 3 4 5 
17.1 อัตราการเพิ่มของปริมาณงาน 

(หรือรายไดทีจ่ัดเก็บได) ตอ

จํานวนบุคลากรบรรจุจริงเฉลี่ย) 

1 - - 0.00 1.25 2.50 3.75 5.00

17.2 อัตราการเพิ่มของปริมาณงาน 

(หรือรายไดทีจ่ัดเก็บได) ตอ

คาใชจายบุคลากร 

1 - - 0.00 1.25 2.50 3.75 5.00

17.3 ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาระบบบริหารความรูใน

องคกร 

2 - - 1 2 3 4 5 

18. ระดับความสําเร็จในการมอบ

อํานาจไปสูระดับลาง 

2 - - 1 2 3 4 5 

19. ระดับความสําเร็จของการ

กําหนดเปาหมายขององคกร

และการถายทอดเปาหมาย 

2 - - 1 2 3 4 5 

20. ระดับความสําเร็จในการจดัทํา

ระบบบริหารความเสี่ยง 

2 - - 1 2 3 4 5 

 รวม 10   1 2 3 4 5 
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