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ป 46 ป 47 ป 48 (รอยละ)

มิติท่ี1 ดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร: แผนยุทธศาสตรของกระทรวง 0 0.0000 0.0000 0.0000

1 จํานวนเลขหมายที่มีผูเชา (Subscriber) และจํานวนเลขหมาย (Line capacity) โทรศัพทพื้นฐานท่ี
ใหบริการไดตอประชากร 100 คน (ราย/เลขหมาย) : ใชขอมูลเปนปปฏิทิน 0 0

1.1 จํานวนเลขหมายที่มีผูเชา (Subscriber)  โทรศัพทพื้นฐานท่ีใหบริการไดตอประชากร 100 คน ในนคร
หลวง

1.2 จํานวนเลขหมายที่มีผูเชา (Subscriber)  โทรศัพทพื้นฐานท่ีใหบริการไดตอประชากร 100 คน ในเขต
ภูมิภาค

1.3 จํานวนเลขหมายโทรศัพทพื้นฐานท่ีใหบริการได (Line capacity)) ในนครหลวงตอประชากร 100 คน ใน
นครหลวง (เลขหมาย)

1.4 จํานวนเลขหมายโทรศัพทพื้นฐานท่ีใหบริการได (Line capacity)) ในเขตภูมิภาคตอประชากร 100 คน ใน
เขตภูมิภาค (เลขหมาย)

2 รอยละของจํานวนโรงเรียนที่มีโทรศัพทพ้ืนฐาน

3 จํานวนมาตรการ กฎ ระเบียบ ที่ดําเนินการใหเอื้ออํานวยการตอการพัฒนาดาน ICT

4 รอยละของจํานวนเว็บไซตที่เขาขายผิดศีลธรรมหรือผิดกฎหมายที่สามารถปดก้ันไมให
เขาได เทียบจํานวนเว็บไซตที่ไดรับแจงและเขาขายผิดศีลธรรมหรือผิดกฎหมายทั้งหมด

5 ระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานขอมูลบุคลากรดานโทรคมนาคม

6 จํานวนดัชนี ICT ที่ไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล

7 ระดับความสําเร็จของการผลักดันโครงการจัดทําระบบ Back Office กลางของรัฐ

8 ระดับความสําเร็จของ e-service ที่ใหบริการประชาชน   
ดานประสิทธิผล: แผนยุทธศาสตรของกรมหรือเทียบเทา 35 52 112 163.295

9 จํานวนมาตรฐานดานสถิติที่จัดทําเพิ่มข้ึนและเรียกใชงานผานระบบ
อินเทอรเน็ตได 2 4 2 5 1 มาตรฐาน 1 2 1 มาตรฐาน 1 5 2 มาตรฐาน 3 15

10 รอยละของหนวยสถิติในภาครัฐที่ตอบรับเปนเครือขายที่มีการประสาน และ
ดําเนินงานทางสถิติกับสํานักงานสถิติแหงชาติ 0 0

10.1 การเชื่อมโยงแบบมีเฉพาะ directory - - 90% 1 75% 1 1 94.40% 3 3 98.30% 4.9150 4.915

10.2 การเชื่อมโยงแบบมีเฉพาะ URL - - 40% 3 25% 1 3 66.10% 5 15 73.80% 5 15

10.3 รายงานวิเคราะหและแผนปฏิบัติการเพื่อเชื่อมโยงเครือขายในการสืบคน
รายการขอมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน

- - ระดับ 3 1 ระดับ 1 1 1 ระดับ 2 2 2 ระดับ 4 4 4

11 รอยละของความสําเร็จของจํานวนโครงการสํารวจแบบเรงดวนตามความ
ตองการภาครัฐที่จัดทําแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ.2548 - - 100% 4 25% 1 4 85% 3 12 100% 5 20

12 จํานวนรายการสถิติที่มีขอมูลนําเสนอในเชิงแผนที่ (GIS) และใหบริการผาน
ทางอินเทอรเน็ตไดเพิ่มข้ึน - 57 40 6 20 รายการ 1 6 40 รายการ 5 30 40รายการ 5 30

13 รอยละของความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ (ตามเอกสาร
งบประมาณรายจาย) 100% 100% 100% 5 52.55% 1 5 81.43% 3 15 97.52% 4.8760 24.38

14 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น - - ระดับ 5 10 ระดับ 3 3 30 ระดับ 3 3 30 ระดับ 5 5 50

มิติท่ี 2 ดานคุณภาพการใหบริการ 10 20 20 50

15 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ - 77.80% 85% 5 ระดับ 3 3 15  ก.พ.ร.สํารวจ 1 5 97% 5 25

16 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ - - ระดับ 5 5 ระดับ 1 1 5 ระดับ 3 3 15 ระดับ 5 5 25

มิติท่ี 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 10 20 30 50

17 รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได 6.47       
(สวนกลาง)

13.84       
(สวนกลาง)

5% 5
คงเหลือ
71.49%

1 5 คงเหลือ
55.43%

1 5 11.26% 5 25

18 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของ
ข้ันตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ - - ระดับ 5 5 ระดับ 3 3 15 ระดับ 5 5 25 ระดับ 5 5 25

มิติท่ี 4 ดานการพัฒนาองคกร 20 35 45 100

19 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในการพัฒนา
ระบบบริหารความรูภายในองคกรปงบประมาณ พ.ศ.2548 - - 100% 5 80% 1 5 90% 3 15 100% 5 25

20 ระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศของสวนราชการ ระดับ 5 5 ระดับ 2 2 10 ระดับ 2 2 10 5 5 25

21 ระดับความสําเร็จและคุณภาพของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของ
สวนราชการ

21.1 ผลสําเร็จในการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
ชวงที่ 1 (31 มีนาคม 2548)
 1) ระยะเวลาการสงงาน - - ระดับ 3 1.25 31-มี.ค.-48 5 6.25 31-มี.ค.-48 5 6.25 31-มี.ค.-48 5 6.25

 2) ความครบถวนของงาน - - 90% 1.25 100% 5 6.25 100% 5 6.25 100% 5 6.25

ชวงที่ 2  (30  กันยายน 2548)
 1) ระยะเวลาการสงงาน - - ระดับ 3 1.25 1 1.25 1 1.25 26-ก.ย.-48 5 6.25

 2) ความครบถวนของงาน - - 90% 1.25 1 1.25 1 1.25 100% 5 6.25

21.2 คุณภาพของขอเสนอการเปลี่ยนแปลง - - ระดับ 4 5 1 5 1 5 5 5 25

รวม 75 127.0000 207.0000 363.2950
คะแนนเต็ม 5  1.6933 2.7600 4.8439

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง  = 1.50-2.49 = 2.50-3.49  = 3.50-4.49 = 4.50-5.00

 

ผลงาน คะแนนประเมินตนเอง

        = NA      = 1.00-1.49  

คะแนนประเมินตนเอง ผลงาน คะแนนประเมินตนเอง ผลงาน

แบบฟอรมรายงานการประเมินผลตนเองของสํานักงานสถิติแหงชาติ  (Sar Card)

ลําดับที่ ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย น้ําหนัก
6 เดือน 9  เดือน 12 เดือน

สิ่งท่ีสงมาดวย 2
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เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผล               

การปฏิบัติราชการ หนวยวัด น้ําหนัก
(รอยละ) 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 
มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามพันธกิจ (น้ําหนัก : รอยละ 60)      
    1) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรกระทรวง (น้ําหนัก : รอยละ 25)   
    2) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรกรม          (น้ําหนัก : รอยละ 20)   
ตั ว ช้ี วั ด ท่ี  9  จํ า น ว น
มาตรฐานดานสถิติท่ีจัดทํา
เพิ่มข้ึนและเรียกใชงาน
ผานระบบอินเทอรเน็ตได 

มาตรฐาน 5 1 - 2 - 3 2 3.0000  0.1500 

ตัวช้ีวัดท่ี 10 รอยละของ
หนวยสถิติ ในภาครัฐ ท่ี
ตอบรับเปนเครือขาย ท่ีมี
ก า ร ป ร ะ ส า น แ ล ะ
ดํ า เ นิ น ง า น ท า ง ส ถิ ติ 
เชื่อมโยงเปนเครือขายกับ
สํานักงานสถิติแหงชาติ 
(กลุ ม เป าหมายจํ านวน
หนวยสถิติ ในภาครัฐ ท่ี
ตอบรับที่จะเปนเครือขาย 
118 แหง) 

          

ตัวช้ีวัดท่ี 10.1 การ
เชื่อมโยงแบบมีเฉพาะ 
directory 

รอยละ 1 80 85 90 95 100 98.30% 4.9150 
  

0.0492 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 10.2 การ
เชื่อมโยงแบบมีรหัส URL 

รอยละ 3 30 35 40 45 50 73.80% 5.0000 0.1500 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 
สํานักงานสถิติแหงชาติ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

รอบ  12  เดือน  (1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2548)    



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1 
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

              

   สสช. 4   

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผล               

การปฏิบัติราชการ หนวยวัด น้ําหนัก
(รอยละ) 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 
ตัวช้ีวัดท่ี 10.3 รายงาน
วิเคราะหและแผนปฏิบัติ
การเพื่อเชื่อมโยงเครือขาย
ในก ารสื บค น ร า ยก า ร
ขอมูลเพื่อการแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางหนวยงาน 

ระดับ 1 1 2 3 4 5 ระดับ 4 4.0000 0.0400 

ตัวช้ีวัดท่ี 11  รอยละของ
ความสําเร็จของจํานวน
โคร งก า รสํ า ร ว จแบบ
เรงดวนตามความตองการ
ภาครัฐท่ีจัดทําแลวเสร็จ
ในป งบประมาณ  พ .ศ .
2548 

รอยละ 4 60 70 80 90 100 100% 5.0000 0.2000 

ตัวช้ีวัดท่ี 12 จํานวน
รายการสถิติ ท่ี มี ข อมู ล
นํ า เ สนอใน เชิ ง แผนที่ 
(GIS)  และใหบริการผาน
ทางอินเทอรเน็ตไดเพิ่มข้ึน  

จํานวน 
รายการ 

6 20 25 30 35 40 40 
รายการ 

5.0000 0.3000 

  3) รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ  (น้ําหนัก : รอยละ 5) 
 

  

ตัวช้ีวัดท่ี 13 รอยละของ
ความสําเร็จตามเปาหมาย
ผลผลิตของสวนราชการ
(ตามเอกสารงบประมาณ
รายจาย)  
 
 

รอยละ 5 80 85 90 95 100 97.52% 4.8760 0.2438 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1 
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

              

   สสช. 5   

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผล               

การปฏิบัติราชการ หนวยวัด น้ําหนัก
(รอยละ) 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 
 4) ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน (น้ําหนัก : รอยละ 10) 
       การดําเนินงานของจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

  

ตัวช้ีวัดท่ี 14 ระดับ
ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ป รั บ ป รุ ง ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการเพื่อสนับสนุนการ
ดํ า เนินงานของจั งหวัด
และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  

ระดับ 10 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5.0000 0.5000 

 มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 10 ) 
 

   

ตัวช้ีวัดท่ี 15 รอยละของ
ระดับความพึงพอใจของ  
ผูรับบริการ 

รอยละ 5 45 55 65 75 85 ก.พ.ร. 
สํารวจ 

1.0000
* 

- 

ตั ว ช้ี วั ด ท่ี  1 6  ร ะ ดั บ
ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ดําเนินการตามมาตรการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5.0000 0.2500 

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (น้ําหนัก : รอยละ 10) 
 

   

ตัวช้ีวัดท่ี 17 รอยละของ
งบประมาณที่ สามารถ
ประหยัดได 
 

รอยละ 5 1 2 3 4 5 11.26 % 5.0000 0.2500 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1 
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

              

   สสช. 6   

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผล               

การปฏิบัติราชการ หนวยวัด น้ําหนัก
(รอยละ) 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 
ตั ว ช้ี วั ด ท่ี  1 8  ร ะ ดั บ
ความสําเร็จของรอยละ
เฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ
ลดรอบระยะ เวลาของ
ข้ั น ต อ น ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการ 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5.0000 0.2500 

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร (น้ําหนัก : รอยละ 20 )      
ตั ว ช้ี วั ด ท่ี  1 9  ร อ ย ล ะ
ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การในการพัฒนาระบบ
บริ ห า รคว ามรู ภ า ย ใน
องคกรปงบประมาณ พ.ศ.
2548 

รอยละ 5 80 85 90 95 100 100% 5.0000 0.2500 

ตั ว ช้ี วั ด ท่ี  2 0  ร ะ ดั บ
คุณภาพของการจัดการ
ส า ร สน เ ท ศ ข อ ง ส ว น
ราชการ 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5.0000 0.2500 

ตั ว ช้ี วั ด ท่ี  2 1  ร ะ ดั บ
ความสําเร็จและคุณภาพ
ของการจัดทําขอเสนอการ
เปลี่ ยนแปลงของส วน
ราชการ 

          

ตั ว ช้ี วั ด ท่ี  2 1 . 1  ผ ล
ความสําเร็จของการจัดทํา
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 

         



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1 
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

              

   สสช. 7   

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผล               

การปฏิบัติราชการ หนวยวัด น้ําหนัก
(รอยละ) 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 
ชวงที่ 1 ประเมนิผล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548         
1) ระยะเวลาการสงงาน  1.25 28 เม.ย. 21 เม.ย. 14 เม.ย. 7 เม.ย. 31 มี.ค. 31 มี.ค.2548 5.0000 0.0625 
2) ความครบถวนของงาน  1.25 80 85 90 95 100 100 5.0000 0.0625 
ชวงที่ 2 ประเมนิผล ณ วันที่ 30 กันยายน 2548         
1) ระยะเวลาการสงงาน  1.25 28 ต.ค. 

 
21 ต.ค. 14 ต.ค. 7 ต.ค. 30 ก.ย. 26 ก.ย.2548 5.0000 0.0625 

2) ความครบถวนของงาน  1.25 80 85 90 95 100 100 5.0000 0.0625 
ตัว ช้ีวัดท่ี  21.2 คุณภาพ
ข อ ง ข อ เ ส น อ ก า ร
เปลี่ยนแปลง 

 5 1 2 3 4 5  1.0000
* 

 

ตัวชี้วัดที่เพ่ิมเติม 
• การพัฒนากฎหมาย 

 สํานักงานสถิติแหงชาติไดทําหนังสือยืนยันกบัสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ยกเวนคํารับรองการปฏิบัติราชการ สําหรับประเด็นการประเมินผลการพัฒนากฎหมาย 
แลว (ตามหนังสือสํานักงานสถิติแหงชาติ ท่ี ทก 0508/0567   ลงวันที่ 9 มีนาคม 2548) 

รวม    
 

 
 
รายงาน ณ วันที่ 15     เดือนตุลาคม  พ.ศ.2548 

ผูรายงาน นางศรีนวล      โชติตะวัน        หนวยงาน สํานักงานสถิติแหงชาติ       กลุมงานพัฒนาระบบบริหาร 
ตําแหนงหัวหนากลุมงานพัฒนาระบบบริหาร    โทรศัพท 0 2281 0333 ตอ 1800                       
                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1 
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

              

   สสช. 8   

 
                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          

(  )   รอบ 12  ดือน 
 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 9 :  จํานวนมาตรฐานสถิติที่จัดทําไดเพ่ิมขึ้นและเรียกใชงานผานระบบอินเทอรเน็ต  ในปงบประมาณ  
                          พ.ศ.2548 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวลัคนา  ตันติวัฒน ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาววิไลรัตน  อนันตพฤทธิ์ 
โทรศัพท :  0 2281 0333 ตอ 1307 
E-mail : pstand@nso.go.th  

โทรศัพท :  0 2281 0333 ตอ 1308 
E-mail : pstand@nso.go.th 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
            สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดดําเนินการในการจัดทํามาตรฐานสถิติเพิ่มข้ึน จํานวน  3  มาตรฐาน   ดังนี้ 

1. มาตรฐานระเบียบวิธีสถิติ  ดําเนินการแลวเสรจ็ ประมาณ 60% 
2. มาตรฐานการจัดจําแนกระดับการศึกษา (International Standard Classification of Education (ISCED)) 

ดําเนินการเสรจ็เรียบรอยแลว 
3. มาตรฐานการจัดจําแนกสถานภาพการทํางาน (International Classification of Status in Employment 

(ICSE)) ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว  
ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 

เปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

หนวยวัด 

2546 2547 2548 2546 2547 2548 
จํานวนมาตรฐานสถิติที่จัดทําได มาตรฐาน 2 4 1 - 2 2 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 - 2 - 3  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

จํานวนมาตรฐานสถิติท่ีจัดทําได 5 2 3.0000 0.1500  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1 
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

              

   สสช. 9   

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          
(  )   รอบ 12  ดือน 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:    
       สํานักงานสถิติแหงชาติไดดําเนินการจัดทํามาตรฐานสถิติ โดยจัดตั้งคณะทํางานซึ่ง ประกอบดวย บุคลากรที่มี
ความรูความสามารถและประสบการณ เพื่อระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนทําใหการ
จัดทํามาตรฐานสถิติสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
      ขาราชการของสํานักงานฯ ท่ีเปนคณะทํางานและผูมีสวนเกี่ยวของไดใหความรวมมอืในการดําเนินงานเปนอยางดี 
 
 
    
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
      มาตรฐานสถิติบางเรื่องไมมีหนวยงานใดจัดทําไวเปนมาตรฐานสากล  สํานักงานฯ จึงตองศึกษาคนควาขอมูลจาก
หนวยงานตาง ๆ  ท้ังในและตางประเทศ เพื่อนําเสนอคณะทํางานพิจารณาและกําหนดเปนมาตรฐานขึ้น ซึ่งทําใหตอง
ใชเวลาในการปฏิบัติงานมาก 
 
 
หลักฐานอางอิง :   
    URL = http://service.nso.go.th/statstd/index.jsp?user=D202CCB59D872942  
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   สสช. 10   

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          
(  )   รอบ 12  ดือน 

 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 10 :  จํานวนรอยละของหนวยสถิติในภาครัฐที่ตอบรับเปนเครือขาย ที่มกีารประสานและดําเนินงาน         
ทางสถิติ  เชื่อมโยงเปนเครือขายกับสํานักงานสถิติแหงชาติ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสุจารีต   โภคาพันธ ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวกัญชลี   นิธิประภาวัฒน 
โทรศัพท : 0 2281 0333  ตอ 1326 โทรศัพท : 0 2281 0333  ตอ 1326 
ตัวชี้วัดยอยที่ 10.1 การเชือ่มโยงแบบมีเฉพาะ directory 
ขอมูลผลการดาํเนินงาน :    

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. เปาหมาย ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
2546 2547 2548 2546 2547 2548 

จํานวนหนวยสถิติภาครัฐท่ีเชื่อมโยงกับ 
สสช. แบบมีเฉพาะ directory 

 
- 

 
30 

 
98.30 

 
- 

 
20 

 
90 

เกณฑการใหคะแนน : 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

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

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

รอยละความสําเร็จในการเชื่อมโยงแบบมีเฉพาะ 
directory 

1 98.30 4.9150 0.0492 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ     - 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :    - 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      - 

หลักฐานอางอิง : รายงานการตอบรับการใชระบบผังรวมสถิตแิละการเชื่อมโยงแบบมีรหัส URL (175 
 หนวยงาน จาก 178 หนวยงาน)         (มีเอกสารจํานวนมาก จดัเก็บไวท่ีสํานักนโยบายและวิชาการสถิติ) 
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   สสช. 11   

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          
(  )   รอบ 12  ดือน 

 
ตัวชี้วัดยอยที่ 10.2  การเชื่อมโยงแบบมีรหัส  URL 
ขอมูลผลการดาํเนินงาน :    

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. เปาหมาย ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
2546 2547 2548 2546 2547 2548 

จํานวนหนวยสถิติภาครัฐท่ีเชื่อมโยง
กับ สสช. แบบมีรหัส URL 

 
- 

 
- 

 
73.80 

 
- 

 
- 

 
40 

เกณฑการใหคะแนน : 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
 30 35  40  45  50 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

รอยละความสําเร็จในการเชื่อมโยงแบบมีรหัส 
URL 

3 73.80 5.0000 0.1500 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ   - 
   
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :    - 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    อยูระหวางการดําเนินการนําระบบผังรวมสถิติเขา web portal ของสํานักงานสถิติ  
                                                 แหงชาติ     
หลักฐานอางอิง :  จํานวนสถิตภิาครัฐท่ีเชื่อมโยงกับสํานักงานสถิติแหงชาติแบบมีรหัส  URL 124  หนวยงาน  
                              จาก 168   หนวยงาน   (มีเอกสารจํานวนมาก จัดเก็บไวท่ีสํานักนโยบายและวิชาการสถิติ) 
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   สสช. 12   

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          
(  )   รอบ 12  ดือน 

 
ตัวชี้วัดยอยที่ 10.3 :  รายงานวิเคราะหและแผนปฏิบัติการเพื่อเชื่อมโยงเครือขายในการสืบคนรายการขอมลูเพ่ือ
แลกเปลีย่นขอมูลระหวางหนวยงาน 
ขอมูลผลการดาํเนินงาน :    

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2548 
1 รวบรวมขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะหสถานการณปจจุบัน 
2 จัดทํารายงานวิเคราะหเพื่อกําหนด Platform ท่ีสามารถจะเชื่อมโยงขอมูลกันได 
3 จัดทําแผนปฏิบัติการเพือ่กําหนดแนวทางในการดําเนนิการสําหรับปงบประมาณถัดไป 
4 เสนอแผนฯ ผานความเห็นชอบจากผูบริหารของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
5 เสนอแผนฯ ใหรัฐมนตรีวาการฯ พิจารณา  

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) ระดับ

คะแนน ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5       

โดยที ่
ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2548 

1 รวบรวมขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะหสถานการณปจจุบัน 
2 จัดทํารายงานวิเคราะหเพื่อกําหนด Platform ท่ีสามารถจะเชื่อมโยงขอมูลกันได 
3 จัดทําแผนปฏิบัติการเพือ่กําหนดแนวทางในการดําเนนิการสําหรับปงบประมาณถัดไป 
4 เสนอแผนฯ ผานความเห็นชอบจากผูบริหารของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
5 เสนอแผนฯ ใหรัฐมนตรีวาการฯ พิจารณา  
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   สสช. 13   

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          
(  )   รอบ 12  ดือน 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน     
ถวงน้ําหนัก 

รวบรวมขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะหสถานการณ
ปจจุบัน 
 

1 ระดับ 4 4.0000 0.0400 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ     - 
 
 
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :    - 
 
 
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         - 
 
 
 
หลักฐานอางอิง :   รายงานการวิเคราะหและแผนปฏิบัติการเพื่อเชื่อมโยงเครือขายในการสืบคนรายการขอมูลใน
ระบบผังรวมสถิติ 
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   สสช. 14   

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          
(  )   รอบ 12  ดือน 

 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 11 : รอยละของความสําเร็จของจํานวนโครงการสํารวจแบบเรงดวนตามความตองการภาครัฐที่จัดทํา
แลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ.2548  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาววิไลลักษณ  ชุลวีัฒนกุล ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวอุไรวรรณ  สหาวุธ ณ อยุธยา 
โทรศัพท :  0 2281 0333 ตอ 1700 โทรศัพท :  0 2281 0333 ตอ 1708 

คําอธิบาย : เปนโครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน แบบเรงดวนตามความตองการของหนวยราชการอื่น ที่จัดทํา
แลวเสร็จในปงบประมาณ    ซึ่งการสํารวจตามตัวช้ีวัดนี้เปนจํานวนโครงการที่ไมไดกําหนดเรื่องไวลวงหนาในแผนงาน
ประจําป แตเปนโครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อใหความรวมมือแกสวนราชการอื่น 
สูตรการคํานวณ : 
 
                              จํานวนโครงการเรงดวนที่จัดทําแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ.2548  
                              จํานวน โครงการสํารวจแบบเรงดวนทั้งหมดที่หนวยราชการมีหนังสือ 
                                              ขอความรวมมือมาในปงบประมาณ พ.ศ.2548  
 
 
ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
1.    โครงการสํารวจเรงดวนทัง้หมดที่หนวยราชการมีหนังสือขอความรวมมือมา   ในปงบประมาณ พ.ศ.2548 
   (รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2547 -30 กันยายน  2548) จํานวน 8 โครงการ ดําเนินการเสร็จเรียบรอย 8 โครงการ 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

หนวยวัด 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอยละ  60 70 80 90 100 

X  100 = 
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   สสช. 15   

  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : (สวนราชการไมตองใสผลคะแนนมา)  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของความสําเร็จของจํานวนโครงการ
สํารวจแบบเรงดวนตามความตองการภาครัฐที่
จัดทําแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ.2548 

4 100 % 5.0000 0.2000 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  

    รายละเอียดขั้นตอนในการปฏิบัติงานโครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนฯ มีขั้นตอนดังนี้ 
1.   การวางแผนและเตรียมงาน 

- กําหนดขอบขาย  วัตถุประสงค และเปาหมาย 
- ศึกษาและพิจารณารายการขอมูลที่จะเก็บรวบรวม 
- กําหนดคําจํากัดความ หรือคํานิยาม 
- กําหนดขนาดตัวอยางและระเบียบวิธีการสํารวจ 
- รางแบบสอบถามและคูมือการปฏิบัติงานสนาม 
- เตรียมตารางเสนอผล 
- เตรียมโปรแกรมประมวลผล 

2. การเก็บรวบรวมขอมูล 
- สัมภาษณประชากรจากครัวเรือนตัวอยาง สงพนักงาน/เจาหนาที่เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ 
        ครัวเรือนตัวอยาง 

3. การประมวลผลขอมูล 
- ทําการบรรณาธิกร ลงรหัส บันทึกขอมูล  ประมวลผล 

4. การวิเคราะห  จัดทํารายงาน และนําเสนอผล 
- ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ประมวลผลได 
- ทําการวิเคราะหขอมูล 
- จัดทําเอกสาร  รายงาน  
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   สสช. 16   

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
 

     -  มีระบบ Internet  ที่ชวยในการศึกษาคนควาการจัดทําโครงการตลอดจนการประสานงาน  ไดสะดวก  รวดเร็ว  
 ประหยัดงบประมาณ และเวลา 

              -  ขาราชการของกองฯใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน โดยมีความทุมเท  เสียสละ  และอุทิศเวลาแกราชการ   
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
 

- บุคลากรมีจํานวนจํากัด   เมื่อเทียบกับปริมาณโครงการซึ่งตองรับผิดชอบ  จึงตองมีการปฏิบัติงานลวงเวลา 
- จะตองมีการพัฒนาบุคลากร ใหมีความเช่ียวชาญ เนื่องจากลักษณะงานที่รับผิดชอบเปนโครงการสํารวจเรงดวน

บุคลากรตองสามารถดําเนินการไดเบ็ดเสร็จ ที่เดียวกัน 
 
หลักฐานอางอิง :  
               หลักฐานอางอิงประกอบตัวช้ีวัด ท่ี 11รอบ 12 เดอืน (1 ตุลาคม 2547 – 30 กันยายน 2548) 

  1. หนังสือขอความรวมมือจากสวนราชการจดัทําโครงการสํารวจแบบเรงดวน                (เอกสารแนบ1) 
2. รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องที่ดําเนินการ จํานวน 8 เลม    (เอกสารแนบ2) 

                        1.รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตองานแสดงภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสม  
                           (Thailand  Animation and Multimedia : TAM 2005)  
                        2. รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการบริการสาธารณะ
                และการทํางานของหนวยงานตางๆ พ.ศ.2548 
                    3. รายงานการสํารวจทัศนคติของกําลังพลท่ีมีตอหลักเกณฑการเกษียณอายุราชการศึกษาเฉพาะ 
 กรณีขาราชการกองทัพบก พ.ศ. 2548 
                        4. รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการใชบริการของศูนยบริการขอมลูภาครัฐ
 เพื่อประชาชน ( Government Contact Center GCC : 1111 ) 
                        5. รายงานผลการสํารวจความคดิเห็นของผูเขาศึกษาอบรมโครงการผูนําเยาวชนรักชาติประจําป 2547 
                          6. รายงานผลการสํารวจความคดิเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะรัฐมนตร ี    อยางเปน
 ทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) จ.บุรีรมัย ระหวางวนัที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2548 
                          7. รายงานผลการสํารวจความคดิเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะรัฐมนตร ี    อยางเปน
 ทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) จ.พะเยา ระหวางวันที่ 13 – 14  มิถนุายน 2548 
                          8. รายงานผลการสํารวจความคดิเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะรัฐมนตร ี     อยางเปน 
 ทางการนอกสถานที่  ( ครม.สัญจร )  จ.จันทบุรี  ระหวางวันที่  1 – 2  สงิหาคม  2548 
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   สสช. 17   

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          
(  )   รอบ  12  เดือน 

  
ชื่อตัวชี้วัดที่ 12 :  จํานวนรายการสถิติที่มีขอมูลนําเสนอในเชงิแผนที่ (GIS) และใหบริการผานทางอินเทอรเน็ต 
ไดเพ่ิมขึ้น 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายจรญู   เสียงสนั่น ผูจัดเก็บขอมูล :  นายนิรัตน    รวดเรียว 
โทรศัพท :  0 2281 0333 ตอ 1316 โทรศัพท :  0 2281 0333 ตอ 1317 
ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
            จํานวนรายการขอมูลสถิติท่ีจะนําเสนอในเชิงแผนที่ (GIS) และใหบริการผานทางอนิเทอรเน็ต ภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2548  กําลงัดําเนินการ จํานวน 20 รายการ เปนขอมูลสถิติพื้นฐาน โครงการาจัดทําระบบขอมูล
สถิติระดับทองถิ่น พ.ศ.2547       

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. เปาหมาย ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
2546 2547 2548 2546 2547 2548 

จํานวนรายการสถิติที่มีขอมูล
นําเสนอในเชิงแผนที่ (GIS) และ
ใหบริการผานทางอินเทอรเนต็ได
เพ่ิมขึ้น 

 
- 

 
57 

 
40 

 
- 

 
- 

 
40 

เกณฑการใหคะแนน : 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
20 25 30 35 40 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

จํานวนรายการสถิติที่มีขอมูลนําเสนอใน
เชิงแผนที่ (GIS) และใหบริการผานทาง
อินเทอรเน็ตไดเพ่ิมขึ้น 

6 40 5.0000 0.3000 
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   สสช. 18   

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
       - ประสานกับ ศูนย/ สํานัก/ กอง ท่ีเกี่ยวของ   เพื่อนําขอมูลสถิติท่ีสําคัญมานําเสนอขอมูลสถิติในเชิงแผนที่  
       - นํารายการขอมูลสถิติดังกลาวมาเชื่อมโยงกับแผนที่ โดยนําเสนอขอมลูสถิติในระดับประเทศและระดับจังหวัด 
       - จัดทําใหอยูในรูปแบบการนําเสนอขอมลูสถิติแผนที่ ในเชิงแผนที่บนเครือขายอินเทอรเน็ต 
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
          สํานักงานสถิติแหงชาติมีขอมูลสถิติท่ีสําคัญและนาสนใจเปนจํานวนมาก  ท่ีไดมาจากการดําเนินการจัดเก็บ 
ขอมูลของสํานักงานฯเองและรวบรวมมาจากหนวยงานภายนอก  ทําใหสามารถนําขอมูลดังกลาวมานําเสนอขอมูล 
สถิติในเชิงแผนที่ไดทุกพื้นที่  อันเปนการเพิ่มคุณคาของขอมูลใหมีประโยชนสูงสุด  แสดงขอมูลถึงตําแหนงท่ีตั้ง  
ขนาด ทิศทางและการเปลี่ยนแปลงของขอมูลในแตละชวงเวลา  ชวยในการปองกันและแกไขปญหาตลอดจนใชเปน 
ขอมูลเพื่อการตดัสินใจของผูบริหาร 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            

- ข้ันตอนการดําเนินงานมีคอนขางมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งหากตองการเจาะลกึ (Drill Down)  ลงไปใน
รายละเอียดของขอมูลและพื้นที่ระดับยอย 

- บุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดานยังมีจํานวนจํากัด ประกอบกับมีงานประจําในหนาท่ีเปนจํานวนมาก
ตองทําคูขนานกันไป  จึงตองมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถมากขึ้นในเทคโนโลยีดานนี ้

- ประสิทธิภาพของอุปกรณคอมพิวเตอรยังมีความหลากหลายตองมีการพัฒนาใหเปนระบบมาตรฐาน 
          

 
หลักฐานอางอิง : 
           www.nso.go.th  
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          
(  )   รอบ  12  เดือน 

  
ชื่อตัวชี้วัดที่ 13 : รอยละของความสําเร็จตามเปาหมายผลผลติสวนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  เลขานุการกรม ผูจัดเก็บขอมูล :   หัวหนาฝายการคลัง 
โทรศัพท :  0 2281 0333 ตอ 1500 โทรศัพท :  0 2281 0333 ตอ 1512 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : วัดผลสําเร็จจากรอยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณ ของงานหรือโครงการที่สวนราชการ    
ทําไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2548  เทียบกับเปาหมายผลผลิตของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ที่กําหนด  
ไวตาม “เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548”    สรุปไดดังนี้ 

ผลผลิตของหนวยงานและตัวชีว้ัดความสําเร็จ น้ําหนัก เปาหมาย ผล  
(รอบ 12 เดือน) 

1. จํานวนขอมูลสถิติดานเศรษฐกิจและสังคมที่จัดทําและพัฒนา 39 เร่ือง 
(รอยละ 100) 

3.67 100 
 

100 
(57 เรือ่ง) 

2. จํานวนผูไดรับการอบรมใหมีความรูทางวิชาการสถิติและการใช
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  650 ราย 

0.06 100 100 
(1,035 ราย) 

3. รายงานผลการสํารวจโครงการสํามะโนการเกษตร  1 เร่ือง   
(รอยละ 14) 

0.03 14 14 

4.รายงานผลการสํารวจโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.
2547  1 เร่ือง  (รอยละ 45) 

0.11 45 45 

5. รายงานผลการสํารวจโครงการสํารวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและ 
สังคมของครัวเรือน(โดยใชตัวอยางซ้ํา)  พ.ศ.2548 - 2550    1 ชุด/ 1 รอบ   
 (รอยละ 100) 

0.06 100 87 

6. รายงานผลการสํารวจโครงการสํารวจขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร พ.ศ. 2548 - 2551   4 เร่ือง  (ปละ 1 เรื่อง) 

0.20 100 100 

7.รายงานผลการสํารวจตามโครงการสํารวจการเปลี่ยนแปลงของ 
ประชากร  พ.ศ. 2548 - 2549  1 เร่ือง (รอยละ 40) 

0.11 40 40 

8. รายงานผลการสํารวจโครงการจัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศแหงชาติ  
1 เร่ือง       (รอยละ 25) 

0.76 25 25 

รวม 5 524 511 
คิดเปนรอยละ  100 97.52  
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เกณฑการใหคะแนน :  

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :   

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิต
สวนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 

5 97.52 % 4.8760 0.2438 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
     
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
     
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :          

 

หลักฐานอางอิง :  
                            1. สําเนารายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจาย ตามแบบ สงป.301     
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          
(  )   รอบ  12  เดือน 

  
ชื่อตัวชี้วัดที่ 14 : ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการบริการจัดการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของจงัหวัดและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายใหญยิ่ง   ศิริธนาภิวัฒน ผูจัดเก็บขอมูล :   ดร.มาลี     วงศาโรจน 

                            นางสาวนิตยา   มุกดาอุดม 
โทรศัพท :  0 2281 0333 ตอ 1100 โทรศัพท :  0 2281 0333  ตอ 1103 

                   0 2281 0333  ตอ 1137 
คําอธิบาย : พิจารณาจากผลสําเร็จของการดําเนินงานปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการสวน
ภูมิภาคของกลุมจังหวัด/จังหวดั ใหสามารถดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายตามยุทธสาสตรท่ีสําคัญๆ ของรัฐบาล งาน
บริการของสวนราชการบริหารสวนภูมิภาค การถายโอนภารกิจของสวนราชการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
รวมถงึการสนบัสนุนการพัฒนาระบบฐานขอมูลของจงัหวดั (POC) 
 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :    

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2548  
1         วิเคราะหภารกิจหลักและการดําเนินงานปงบประมาณ  2548 ของ สํานักงาน

สถิติแหงชาติ ท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัด และสํารวจความตองการการ
ของกลุมจังหวดั/จังหวัด ในเรื่องท่ีตองการไดรับการสนับสนุนดานยุทธศาสตรและ/
หรืองานบริการของจังหวัด/กลุมจังหวัด โดยการใชแบบสอบถาม ขอความรวมมือให
หัวหนาสํานักงานจังหวัดท่ัวประเทศ เปนผูตอบแบบสอบถามในภาพรวมของ
จังหวัด/กลุมจังหวัด โดยดําเนนิการในชวงระหวางวันที่ 15 มกราคม – 30 มกราคม 
2548 ซึ่งมีการตอบกลับมาจํานวน 72 จงัหวัด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 

2        จากขั้นตอนที่ 1 ทําการวิเคราะหผลสํารวจความตองการของกลุมจังหวดั/จังหวัด 
สามารถสรุปเรือ่งความตองการไดรับการสนบัสนุนดานยุทธศาสตรและ/หรืองาน
บริการของจังหวัด/กลุมจงัหวัด ได 3 ประเด็นหลักที่สอดคลองกับภารกิจหลักของ
สํานักงาน ซึ่งคณะทํางานฯมีการประชุมหารือเพื่อพิจารณาลําดับความสําคัญ พรอม
ท้ังไดมีการหารอืกับสํานักงานสถิติจังหวัดท่ัวประเทศ สามารถจัดลําดับประเด็น เพื่อ
สนับสนุนดานยุทธศาสตรจังหวัดและหรอืงานบริการของจงัหวัด/กลุมจังหวัด ได
ดังนี้ 
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 ลําดับที่ 1 สนับสนุนการจัดทําศูนยขอมูลจังหวัด (POC) 
ลําดับที่ 2 การจัดเก็บขอมูลสถิติเฉพาะเรื่องท่ีตองการ 
ลําดับที่ 3 การจัดเก็บขอมูลสถิติในภาพรวม 
          โดยเลือกเรื่องในลําดับที่ 1 คือสนับสนุนการจัดทําศูนยขอมูลจังหวัด (POC) 
มาดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 เพื่อใหการดําเนินงานของจังหวัดในเรื่อง
ของการจัดการศูนยขอมูลจังหวัด มีความเปนเอกภาพ เปนมาตรฐานเดียวกันทั่ว
ประเทศ สามารถเปรียบเทียบและใชขอมูลรวมกันได (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 2 ) 
 

3           จากการคัดเลือกประเด็นที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2548 โดยใหมีการ
ดําเนินการสนับสนุนการจัดทําศูนยขอมูลจังหวัดทุกจังหวัด สํานักงานไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการเรื่องการสนับสนุนการจัดทําศูนยขอมูลจังหวดั สํานักงานไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการเรื่องการสนับสนุนการจัดทําศูนยขอมูลจังหวดั (POC) ท่ีจะ
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และไดรับความเห็นชอบใหดําเนินการจาก
เลขาธิการสถิติแหงชาติแลว (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 3) 
 

4          สํานักงานไดดําเนินการตามแผนที่กําหนด โดยคณะทํางานรับผิดชอบตวัช้ีวัดฯ 
ไดมีการประชุมการรือการดําเนินการและการพิจารณาแกไขปญหา/อุปสรรคที่มี 
พรอมท้ังมีการติดตามความกาวหนาในการดําเนินการตามแผนและการจัดทํา
รายงานความกาวหนาเสนอผูบัคับบัญชารับทราบผลการดําเนินงานแตละกิจกรรม
ตามเปาหมายที่กําหนด พรอมท้ังไดมีการจัดทําเว็บไซตเพื่อเผยแพรผลการ
ดําเนินงานและการประมานงานกับสํานักงานสถิติแหงชาติจังหวัด/จังหวัดดวย 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) 
 

5          ในการดําเนินงานตามแผนฯ สํานักงานไดมีการติดตามความกาวหนาการ
ดําเนินงาน ในกิจกรรมที่สําคัญ และมีการติดตามการดําเนินงานเปนรายจังหวัด 
และจัดทํารายงานสรุปเผยแพรในเว็บไซต เพื่อเผยแพรในเวบ็ไซตเพื่อการ
ประสานงานกับทางสํานักงานสถิติจังหวัด/จังหวัด รวมท้ังไดมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนและจัดทํารายงานประเมินผลความสําเร็จ ในภาพรวมเมือ่สิน้สุด
ระยะเวลาของแผนปฏิบัติงานฯ โดยใชแบบสอบถามใหมีการประเมินในภาพรวม
ของการใชประโยชนของการสนับสนุนการพฒันาฐานขอมูลจังหวัด โดยขอความ
รวมมอืใหมีการประเมินทุกจังหวัดผานทางสํานักงานสถิติจังหวัด และไดมีการ 
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 จัดทํารายงาน ประเมินผลความสําเร็จ เสนอเลขาธิการสถิติแหงชาติรับทราบและ
ใหความเห็นชอบตอรายงานผลการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อ
สนับสนุนดวยยุทธศาสตรและ/หรืองานบริการ ตามแผนที่กําหนดในปงบประมาณ 
2548 (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 5) 
 
 
 

 เกณการใหคะแนน : 
 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) ระดับ
คะแนน ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน     
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการบริหาร
จัดการเพื่อสนบัสนุนการดําเนินงานของจังหวัด
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น/ข้ันตอนการ
ดําเนินงาน 5 ข้ันตอน (Milestone) 

10 5.00 5.0000 0.5000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
1. สํานักงานฯ แตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อดําเนนิการ   
2. ดําเนินการสํารวจความตองการของจังหวัด/กลุมจังหวัด โดยขอความรวมมือใหสํานักงานจังหวัด ตอบ

แบบสํารวจความตองการในภาพรวมของจงัหวัด และใหสถิติจังหวัดเปนผูประสานงานรวบรวมแบบ
สํารวจสงใหสวนกลาง       

3. ดําเนินการวิเคราะหทบทวนภารกิจหลักและการดําเนินงานของหนวยงานภายในสํานักงานสถิติแหงชาต ิ 
โดยไดขอความรวมมอืจากคณะทํางานรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 5 นี้ ซึ่งเปนผูแทนมาจากทุกศูนย/สํานัก/กอง 
ใหขอมูลการดาํเนินงานของหนวยงาน ที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัด/กลุม
จังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อนํามาประมวลผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของและประเมิน
ความพรอมในการสนับสนุนการดําเนินของจังหวัด  

4. คณะทํางานรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 5 นําแบบสํารวจทั้งสองสวนมาประมวลผลในภาพรวมความตองการ
ของทั่วประเทศ  เพื่อจัดลําดับความสําคัญของเรื่อง และไดนําเสนอผลใหคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการพิจารณาเลือกเรื่องที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2548   

5. คณะทํางานฯไดมีการหารือกบัหัวหนาสํานักงานสถิติจังหวัดทั่วประเทศ เร่ืองสรุปผลการสํารวจความ
ตองการและการพิจารณาเลือกเรื่องที่จะดําเนินการ เพื่อใหรับทราบแนวทางการดําเนินงานสนับสนุนการ
ดําเนินงานของกลุมจังหวัด/จังหวัด ในเบื้องตน  

6. คณะทํางานฯ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ เร่ืองที่เลือกดําเนินการและเสนอใหผูบังคับบัญชาใหความ
เห็นชอบเพื่อดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2548  

7. ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัตกิาร  ซึ่งมีกิจกรรมการดําเนินงาน 7 กิจกรรม  และมีการเริ่มดําเนินการไป
ตามระยะเวลาในแผนปฏิบัติการ 

8. คณะทํางาน ฯ ไดดําเนินการจัดทําเว็บ สําหรับติดตอประสานงานกับ จังหวดั/กลุมจังหวัด, สํานักงาน
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สถิติจังหวัด และสํานักงาน กพร. เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้สามารถ  
access ผาน    http://www.nso.go.th  เลือกหัวขอสนับสนุนการพัฒนา POC  หรือใช  URL  
http://service.nso.go.th/poc/poc_index.htm    

9. คณะทํางาน ฯ ไดดําเนินการ  รายงานความกาวหนา เปนรายเดือน เสนอใหผูบังคับบัญชาทราบ  
10.  จัดทําหนังสือแจงใหกระทรวงมหาดไทยทราบเรื่องการจัดทํา web site สนับสนุนการพัฒนา POC 

พรอมทั้งใหสํานักงานสถิติจังหวัดทั่วประเทศทราบดวย    
11.  คณะทํางานฯ จัดทําการติดตามประเมนิผลการปฏิบัติงานตามแผน  โดยความรวมมือจากสํานักงาน

สถิติจังหวัดในการติดตามประเมินผล และจัดทํารายงานประเมนิผลความสําเร็จ   เพื่อเสนอผูบงัคับบัญชา
ทราบและอนุมตัิใหความเห็นชอบตอรายงานฯ   

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :        
          ในปงบประมาณ 2548 สํานักงานสํานักงานสถิติแหงชาติ มีโครงการนํารองท่ีเกี่ยวกบัการดําเนินงานที่จะ
สนับสนุนการจัดทําศูนยขอมูลจังหวัด แตเปนการดําเนินงานในบางจังหวัดเทานั้น ยังไมสามารถดําเนินการไดครบทั่ว
ประเทศ ในปงบประมาณ 2548   อยางไรก็ตามผลจากโครงการนํารองนั้นนาจะนํามาสนับสนุนในเรื่องท่ีเลอืก
ดําเนินการได  เชน โครงการพฒันาศูนยสํารองขอมูล 3 จังหวดัภาคใต  

 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           
          1.  ความตองการใหสนบัสนุนจากจังหวัด/กลุมจังหวัด มีความแตกตางและหลากหลายมาก เนื่องจากการ

ดําเนินงานของจังหวัดบูรณาการอยูในระดับท่ีแตกตางกัน ทําใหสํานักงานสถิติแหงชาติ ตองทําการวิเคราะห
เลือกเรือ่งท่ีจะดําเนินการอยางรอบคอบเพื่อใหตอบสนองความตองการของจังหวัด/กลุมจังหวัด ใหไดมาก
ท่ีสุด แตจะไมตอบสนองความตองการของกลุมจังหวัด/จังหวัดได ท้ังหมด  

         2.  สําหรบัเรื่องท่ีเลือกดาํเนินการคือการสนับสนุนศูนยขอมูลจังหวัด (POC) นั้น จากการรับทราบขอมูลเบื้องตน 
พบวาระดับการพัฒนาศูนยขอมูล (POC)  ของแตละจังหวัด/กลุมจังหวัด มีความแตกตางกัน  ซึ่งทําใหการ
สนับสนุนของสํานักงานสถิติแหงชาติ จะไมสามารถสนองตอบตอความตองการไดครบทุกจังหวัด ใน
ระยะเวลาที่กําหนด  

         3.  ปญหาในเรื่องของชวงเวลาที่กําหนด ทําใหการสนับสนุนของสํานักงานสถิติจังหวดัชากวาการดําเนินงานของ
ทางจังหวัด ซึ่งมีผลทําใหทางจังหวัดใชประโยชนไดไมเต็มท่ี 
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หลักฐานอางอิง :  
เอกสารแนบ 1:  ประกอบการดําเนินงานตามขั้นตอนที่ 1    

1.1   แบบสํารวจการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักงานฯ ในปงบประมาณ 2548  
1.2   แบบสํารวจความตองการของกลุมจังหวดั/จังหวัด ท่ีสงใหสํานักงานจังหวัดตอบแบบสอบถาม  
1.3   สรุปผลการวิเคราะหภารกิจและผลการสํารวจความตองการของกลุมจงัหวัด/จังหวัด ในเรื่องท่ีตองการไดรับ

การสนับสนุนดานยุทธศาสตรและ/หรืองานบริการของของกลุมจังหวัด/จังหวัด   
1.4   คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบตัวช้ีวัดท่ี 5 มิติท่ี 1 
1.5   รายงานการประชุมคณะทํางานรับผิดชอบตัวช้ีวัดท่ี 5 มิติท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2548  

 
เอกสารแนบ 2: ประกอบการดําเนินงานขั้นตอนที่ 2 

2.1   ผลการพิจารณาการจัดลําดับความของเรื่องท่ีตองการไดรับการสนับสนุนดานยุทธศาสตรและ/หรืองาน
บริการของของกลุมจังหวัด/จังหวัด 

2.2   เอกสารประกอบการประชุมหารือกับหัวหนาสํานักงานสถิติจังหวัดท่ัวประเทศ 
2.3   รายงานการประชุมคณะทํางานรับผิดชอบตัวช้ีวัดท่ี 5 มิติท่ี 1 ครั้งท่ี 2/2548 

 
เอกสารแนบ 3:  ประกอบการการดําเนินงานขั้นตอนที่ 3 

3.1   แผนการปฏิบัติงานในเรื่องของการสนับสนุนการจัดทําศูนยขอมูลจังหวัด (POC) ท่ีผูบังคับบัญชาใหความ
เห็นชอบแลว  

3.2   รายงานการประชุมคณะทํางานรับผิดชอบตัวช้ีวัดท่ี 5 มิติท่ี 1 ครั้งท่ี 3/2548 
3.3   รายงานการประชุมคณะทํางานรับผิดชอบตัวช้ีวัดท่ี 5 มิติท่ี 1 ครั้งท่ี 4/2548 

 
เอกสารแนบ 4:  ประกอบการดําเนินงานขั้นตอนที่ 4 

4.1   ผลการดําเนินงานแตละกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานฯ ซึ่งนําเสนอไวบนเว็บไซตสําหรับการติดตอ
ประสานงานกับ จังหวัด/กลุมจังหวัด และสํานักงานสถิติจังหวัด เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 

4.2   หนังสือแจงถึงสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเรื่องเว็บไซตสนับสนุนการพัฒนา POC 
4.3   รายงานความกาวหนาและผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน เสนอเลขาธิการสถิติแหงชาติทราบตาม

ระยะเวลาการดาํเนินงานตามแผนชวง  3 เดือน  4 เดือน  5 เดือนและ  6 เดือนตามลําดับ) 
4.4   รายงานการประชุมคณะทํางานรับผิดชอบตัวช้ีวัดท่ี 5 มิติท่ี 1 ครั้งท่ี 5/2548 
4.5   รายงานการประชุมคณะทํางานรับผิดชอบตัวช้ีวัดท่ี 5 มิติท่ี 1 ครั้งท่ี 6/2548 
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เอกสารแนบ 5:  ประกอบการดําเนินงานขั้นตอนที่ 5  
5.1   รายงานการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนดายุทธศาสตรและ/หรืองานบริการ ของ

กลุมจังหวัด/จังหวัด ท่ีสวนราชการไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดในปงบประมาณ 2548 ท่ีเสนอให
เลขาธิการสถิติแหงชาติใหความเห็นชอบ 

5.2   เอกสารประกอบขั้นตอนการดําเนินงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อสนับสนุนดายุทธศาสตร
และ/หรืองานบริการ ของกลุมจังหวัด/จังหวัด   
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          
(  )   รอบ  12  เดือน 

  
ชื่อตัวชี้วัดที่ 15 : รอยละระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชุติชาติ    บุญชูวิทย ผูจัดเก็บขอมูล :   นางจุไรรัตน  วิรยศิร ิ
โทรศัพท :  0 2281 0333 ตอ 1410 โทรศัพท :  0 2281 0333 ตอ 1422 
ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   

คําอธิบาย 

1.     ผูรับบริการ หมายถึง  ประชาชนผูมาใชบริการ  ซึ่งประกอบดวย เจาหนาท่ีของหนวยงานราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ  เจาหนาท่ีของหนวยงานเอกชน  เจาหนาท่ีของสถาบันการศึกษา  เจาหนาท่ีของสถาบันวิจัย  เจาหนาท่ี
ขององคกร สมาคม และมูลนิธิ  นักเรียน นิสิต และนักศึกษา  เปนตน  
2.    ประเด็นการสํารวจ ประกอบดวย ประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้ 
       -  ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 
       -  ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
       -  ความพึงพอใจดานสิ่งอาํนวยความสะดวก 
       -  ความพึงพอใจดานขอมูลท่ีไดรับ 
      โดยมีงานบริการท่ีเสนอขอประเมิน จํานวน 4 งานบริการ ไดแก 

- งานใหบริการขอมูล โดยวิธีการติดตอดวยตนเองที่สํานักงานสถิติแหงชาติ 
- งานใหบริการขอมูลโดยวิธีการติดตอขอใชทางโทรศัพท 
- งานใหบริการขอมูลโดยวิธีการติดตอขอใชทาง  e-Mail 
- งานใหบริการขอมูลทางอินเทอรเน็ต 
  

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
45 55 65 75 85 
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : (สวนราชการไมตองใสผลคะแนนมา)  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 

คาคะแนน   
ถวง

น้ําหนัก 
รอยละระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 5 ก.พ.ร.สํารวจ 1.0000 *  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
1. ปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการขอมูลและดําเนินการสอบถามผูขอใชบริการท่ีมา

ติดตอขอใชบริการท่ีสํานักงานสถิติแหงชาติ โดยการสํารวจครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ประกอบดวย วิธีการขอ
ใชบริการ ขอมูลท่ีขอใชบริการ ความพึงพอใจในดานกระบวนการ ข้ันตอน และรูปแบบ/วิธีการนําเสนอขอมูล 
ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูบริการ ความพึงพอใจในสิ่งอํานวยความสะดวก ความพึงพอใจเกี่ยวกับคาใชจาย
ในการขอใชบริการ และขอเสนอแนะเกี่ยวกบัการใหบริการขอมูล เปนตน ซี่งจะทําการประมวลผล
แบบสอบถามเปนประจําทุกเดือน 

2. จัดทําแบบแสดงความคิดเห็นสําหรับสอบถามกับผูใชบริการขอมูลทางอินเทอรเน็ต (www.nso.go.th) เพื่อนํา
ขอมูลท่ีไดรับไปใชในการปรับปรุงเว็บไซตของหนวยงาน 

3. จัดสถานที่และสภาพแวดลอมใหผูขอรับบริการไดรับความสะดวกสบายและเขาใจขั้นตอนการขอรับบริการ
อยางชัดเจน เชน มีปายบอกทาง แผนผังจุดบริการ เจาหนาท่ีผูใหบริการ ตลอดจนปายบอกขั้นตอนการขอรับ
บริการติดตั้งไวใหเห็นเดนชัด ณ จุด บริการ 

4. พัฒนาบุคลากรที่ทําหนาท่ีใหบริการขอมูลใหมีความรอบรูและใหมีจดุมุงมั้นตองานบริการ สามารถใหบรการ
ไดในทุกขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จ 

 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
            พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  เนนใหมีการปรับปรุงคุณภาพการ
ใหบริการเพื่อใหการบริการราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองตามความตองการของ
ประชาชน 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :        
             จํานวนผูใชบริการมีเพิ่มมากขึ้น  และการขอใชบริการขอมูลมีรายละเอียดท่ีสลับซับซอน    จําเปนตองอาศัย
เจาหนาท่ีท่ีมีความรูและประสบการณ เพื่อสามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ  และเกิดความพึงพอใจตอผูขอใช
บริการ  ซึ่งในปจจุบันยังขาดแคลนเจาหนาท่ีในระดับดังกลาว    ตลอดจนเจาหนาท่ีสวนใหญท่ีทําหนาท่ีใหบริการเปน
ลูกจางชั่วคราว  มีการเขา – ออกบอย  ทําใหการปฏิบัติงานไมมีความตอเนื่อง  ตองมีการฝกอบรม และเรียนรูงานใหม
อยูเปนประจํา  ทําใหมีผลตอคุณภาพของการใหบริการ       
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หลักฐานอางอิง :  
- แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการขอมูลสถิต ิ
- แบบแสดงความคิดเห็นในการใชบริการขอมูลทางอินเทอรเน็ต (www.nso.go.th) 
- ตารางสรุปความพึงพอใจในการใหบริการขอมูลสถิติ เปนรายเดือน ปงบประมาณ 2548 

(เปนขอมูลเฉพาะผูตอบแบบสอบถามที่แสดงความคิดเห็นในเรื่อง พอใจและไมพอใจเทานั้น) 
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   สสช. 31   

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          
(  )   รอบ  12  เดือน 

  
ชื่อตัวชี้วัดที่ 16 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายธีระศักดิ์  แงเจริญกุล ผูจัดเก็บขอมูล :   นางปนัดดา    สุขขํา 
โทรศัพท :  0 2281 0333 ตอ 1503 โทรศัพท :  0 2281 0333  ตอ 1506              

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
1.  สํานักงานสถิติแหงชาติสงเสริมจิตสํานึก ราชการใสสะอาด โดยมีการดําเนินการดังนี ้ 

 จัดใหมีศูนยประสานราชการใสสะอาด โดยใหศูนยประสานราชการใสสะอาด จัดทําแผนกลยุทธ ทําการ
ปลูกจิตสํานึกและสงเสริมจริยธรรม สงเสริมและปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน 

 มีการสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม และใหความรูเกี่ยวกับภัยของการทุจริตคอรรัปชัน่ เชน โครงการ
อบรมสงเสริมจติสํานึก ราชการใสสะอาด                       

สรางเครือขาย หนวยงานใสสะอาด เชื่อมโยงระหวางหนวยงานในสังกัดเดียวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนขอมลูเกี่ยวกับ
แผน โครงการ แนวทาง และประสบการณการสรางราชการใสสะอาด 
2. สสช.ไดจัดใหมีระบบในการรับฟงขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหนวยงานจากประชาชนผูรับบริการ การ
ตอบขอรองเรียน และการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม รวมทั้งจัดทําแบบสอบถาม และดําเนินการ
สอบถามไปยังประชาชนผูรับบริการหรือ หนวยงานอื่นที่มาติดตอหรือหนวยงานที่มีสวนไดเสีย โดยเนนการ
สอบถามในเชงิรุก รวมถึงวิเคราะหความเสี่ยงตางๆที่กอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 
3.นําขอมูลที่ไดจากการรองเรียน การสอบถามและการวิเคราะหในขัน้ตอนที ่2 มาใชในการทบทวนมาตรการ และ/
หรือวางแนวทาง หรอืมาตรการเพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางยั่งยืน โดยจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปรับปรุงแกไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบงัคับ ระบบงานที่สรางภาระใหกับประชาชน ซึ่งจะเปนชองทางใหเกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบได และวิธีการจัดการใหทันสมัย  รวมทั้งมคีวามโปรงใส ชัดเจนและปฏิบัติได
เพื่อใหสอดคลองตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหไดผลยิ่งขึน้ เชน การนําระบบ  IT  มาใชการเพิ่ม
จํานวนโครงการที่ประมูลผานเว็บไซด  การนําระบบ GFMIS  มาใชในการบรหิารงบประมาณ และการพัฒนา
ระบบการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งมีการประกาศใช
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาที่ของรฐั พ.ศ.2544  และประกาศ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรพัยหรือประโยชนอื่นใดโดย
ธรรมดาของเจาหนาที่ของรฐั พ.ศ.2543  โดยเครงครัด มีการกําหนดมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ พ.ศ.2548 
4. ปฏิบัติตามแผน และมาตรการในขัน้ตอนที่  3  โดยการรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตมิชอบ พ.ศ.2548 
5. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผน จัดทํารายงานประเมินผลความสําเร็จของแผนดังกลาวและ
ผลสําเร็จโดยรวม  
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   สสช. 32   

       เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) ระดับ

คะแนน ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
      

 

    
 โดยที่   

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2548 
1 ขั้นตอนที่  1 :  สวนราชการสงเสริมจิตสํานึก  ราชการใสสะอาด  โดยมีการ

ดําเนินการดังนี้        
 จัดใหมีศูนยประสานราชการใสสะอาด โดยใหศูนยประสาน
ราชการใสสะอาด จัดทําแผนกลยุทธ ทําการปลูกจิตสํานึกและ
สงเสริมจริยธรรม สงเสริมและปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
ในหนวยงาน ติดตามประเมินผลงานและการใชงบประมาณ 
ตลอดจนเฝาระวังการทุจริต รวมทั้งเปนหนวยงานรับขอมูลการ
ทุจริตในราชการ (Whistleblower) และเสนอการลงโทษผูทุจริต  

 มีการสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม และใหความรูเกี่ยวกับภัย
ของการทุจริตคอรรัปชั่น เชน โครงการอบรมสงเสริมจิตสํานึก 
ราชการใสสะอาด                       

 สรางเครือขาย หนวยงานใสสะอาด เชื่อมโยงระหวางหนวยงาน
ในสังกัดเดียวกัน เพือ่แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับแผน โครงการ 
แนวทาง และประสบการณการสรางราชการใสสะอาด  
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   สสช. 33   

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2548 
2 ขั้นตอนที่ 2  จัดใหมีระบบในการรับฟงขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

ของหนวยงานจากประชาชนผูรับบริการ การตอบขอรองเรยีน และการ
เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม รวมทั้งจัดทําแบบสอบถาม และ
ดําเนินการสอบถามไปยังประชาชนผูรับบรกิารหรือ หนวยงานอื่นที่มา
ติดตอหรือหนวยงานที่มีสวนไดเสีย โดยเนนการสอบถามในเชิงรุก 
รวมถึงวิเคราะหความเสี่ยงตางๆที่กอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการ 

3 ขั้นตอนที่ 3 นาํขอมูลที่ไดจากการรองเรียน การสอบถามและการวิเคราะห
ในขั้นตอนที่ 2 มาใชในการทบทวนมาตรการ และ/หรือวางแนวทาง หรือ
มาตรการเพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางยั่งยืน โดย
จัดทําแผนปฏิบัติการปรับปรุงแกไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
ระบบงานที่สรางภาระใหกับประชาชน ซึ่งจะเปนชองทางใหเกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบได และวิธีการจัดการใหทันสมัย รวมทั้งมี
ความโปรงใส ชัดเจน และปฏิบัติได เพื่อใหสอดคลองตอการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตใหไดผลยิ่งขึ้น เชน การปรับปรุงระบบงานที่ชวย
ลดการใชดุลพินิจของบคุลากร  การนําระบบ IT มาใช การเพิ่มจํานวน
โครงการที่ประมูลผานเว็บไซต การนําระบบ GFMIS มาใชในการบริหาร
งบประมาณ และการพัฒนาระบบการใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การแจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถงึการมรีะเบียบวา
ดวยการรับของขวัญและสินน้าํใจใหเปนที่ทราบโดยทั่วกันทั้งขาราชการ
และผูที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
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   สสช. 34   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

5 ดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 

1-5  

5.0000 0.2500 

 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2548 
4 ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติตามแผน หรือ มาตรการในขั้นตอนที่ 3 ไดแลวเสร็จ

ครบถวน 

5 ขนตอนที่ 5 มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผน จัดทํารายงาน
ประเมินผลความสําเร็จของแผนดังกลาวและผลสําเร็จโดยรวม โดยมีการ
สื่อสารกับบุคลากรภายใน และภายนอกถึงการดําเนินการ การประกาศ
มาตรการและผลการดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน เชน จํานวนขอ
รองเรียนเรื่องทุจริต จํานวนขอรองเรียนเรือ่งทุจริตที่ไดรบัการตอบสนอง 
ระยะเวลาการตอบสนองตอขอรองเรียนเรื่องทุจริต จํานวนคดีที่มีมูลจาก
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ฯลฯ 
รวมทั้งมีการสงเสริมดานคุณธรรมและจริยธรรมใหกับทัง้ขาราชการและ
ประชาชน เชน โครงการอบรมสงเสริมจิตสํานึกราชการใสสะอาด  
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   สสช. 35   

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:    
     1.  สํานักงานสถิติแหงชาติ  มีคําสั่ง  ที่  401/2547  ใหฝายการเจาหนาที่  เปนศูนยประสานราชการใสสะอาด  และ
มีคณะทํางานประจําศูนยประสานราชการใสสะอาด  โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
1) องคประกอบ 

1.1   รองเลขาธกิารสถิติแหงชาติ  (นายอังสุมาล   ศุนาลัย)            ผูอํานวยการศูนยประสานราชการใสสะอาด 
                                                                                                       และประธานคณะทํางาน 
1.2   ผูอํานวยการสํานักสถิติเศรษฐกิจและสงัคม                           คณะทํางาน 
1.3   ผูอํานวยการสํานักนโยบายและวิชาการสถิติ                         คณะทํางาน 
1.4 ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและ                         คณะทํางาน 

การสื่อสาร 
1.5   ผูอํานวยการสํานักสถิติพยากรณ                                           คณะทํางาน 
1.6   เลขานุการกรม                                                                      คณะทํางาน 
1.7   ผูอํานวยการกองบริหารจดัเก็บขอมูลสถิติ                            คณะทํางาน 
1.8   ผูอํานวยการกองสถิติประชามติ                                            คณะทํางาน 
1.9   สถิติจังหวดัสระบุรี                                                               คณะทํางาน 

       1.10   หวัหนากลุมตรวจสอบภายใน                                              คณะทํางาน 
       1.11   หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบบริหาร                                    คณะทํางาน 
       1.12   หัวหนาฝายการเจาหนาท่ี                                                      เลขานุการ 
                 สํานักงานเลขานุการกรม 
       1.13   นายชูเกียรติ   ธีระประภา                                                      ผูชวยเลขานุการ 
                 เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน  6 ว 
       1.14   นายวีนัส   แสงสุด               นิติกร   3                                   ผูชวยเลขานุการ 
       1.15   นายอดิศักดิ์   ชัยจํารัส         นิติกร   3                                    ผูชวยเลขานุการ 
 
2)  อํานาจหนาที่      

2.1 ) ทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธ    “สํานักงานสถิติแหงชาติใสสะอาด”    ใหสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี   
ในการประชุม  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 เรื่อง  มาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการ โดย
ทําเปนแผน  4  ป  เชนเดียวกับแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตามมาตรา  16  แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวย 
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกจิการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  และจัดทําดัชนีช้ีวัดผลการปฏิบัติงานตามแผน 

2.2 ) ผลักดันการดาํเนินการตามแผนกลยุทธสํานักงานสถิติแหงชาติใสสะอาด เพื่อสรางระบบปองกันและเตือน
ภัยในหนวยงาน 

2.3 ) กํากับดูแลใหมีการดําเนินการตามมาตรฐานทางคุณธรรมและคานิยมสรางสรรค 
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2.4 ) ตรวจสอบประสิทธิภาพและความโปรงใสในการทํางานตามที่กําหนด  โดยใชดัชนีท่ีกําหนดขึ้นเปน
เครื่องมือ 

2.5 ) รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  เรื่อง  แผนปฏิบัติการสรางราชการใสสะอาดไปยัง
สํานักงาน  ก.พ.  ภายในวันที่  30  ตุลาคม  ของทุกป 

2.6 ) ใหเลขานุการและผูชวยเลขานุการเปนเจาหนาท่ีปฏิบัติงานประจําศูนยประสานราชการใสสะอาดของ     
สํานักงานสถิติแหงชาติ   โดยใชฝายการเจาหนาท่ีเปนศูนยประสานราชการใสสะอาด 
           -   คณะทํางานศูนยประสานราชการใสสะอาด  ไดประชุมคณะทํางาน    ครั้งท่ี    1/2548    เมื่อวันที่     21         
กุมภาพันธ  2548   เพื่อพิจารณาทบทวนแผนกลยุทธสํานักงานสถิติแหงชาติใสสะอาด  ตามหนังสือ     สํานักงาน  
เลขานุการกรม   ฝายการเจาหนาท่ี  ท่ี  01.2/47/10895  ลงวันที่  17  กุมภาพนัธ  2548 
               ซึ่งคณะทํางานฯ  ไดรวมกันพิจารณาแผนกลยุทธ สํานักงานสถิติแหงชาติใสสะอาด  (พ.ศ. 2548 – 2551)  
พรอมท้ังไดจัดทําประกาศสํานักงานสถิติแหงชาติ  เรื่อง  มาตรฐานทางคุณธรรม  และจริยธรรมของขาราชการและ
ลูกจาง  สํานักงานสถิติแหงชาติ  ลงวันที่  28  มีนาคม 2548  ตามหนังสือสํานักงานเลขานุการกรม  ฝายการ
เจาหนาท่ี  ท่ี  01.2/344  ลงวันที่  28  มีนาคม  2548 

- เผยแพรแผนกลยุทธสํานักงานสถิติแหงชาติใสสะอาดและประกาศ  เรื่อง  มาตรฐานทางคุณธรรมและ 
จริยธรรม  แกหนวยงานในสังกัดสํานักงานสถิติแหงชาติ  ตามหนังสือสํานักงานเลขานุการกรม  ฝายการเจาหนาท่ี  
ท่ี 01.2/344    ลงวันที่  29  มีนาคม  2548 
            -  จัดอบรมใหขาราชการที่ไปรวมอบรมโครงการสํารวจและสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเจาหนาท่ีผูอบรม  
ระหวางวันที่  14 – 18  มีนาคม  2548  ณ  ศูนยประชุมจังหวัดสงขลา   และระดับสถิติจังหวัด   ระหวางวันที่  21 – 
25  มีนาคม  2548    ณ  ศูนยประชุมจังหวัดระนอง   ในหัวขอวิชา  “ราชการใสสะอาด” 
           -  จัดอบรมหัวขอวิชา  “ราชการใสสะอาด” ใหกับขาราชการที่เขารับการอบรมหลักสูตรพิเศษ เรื่อง  
การพัฒนานักบริหารระดับหัวหนาฝาย  รุนที่  1  ระหวางวันที่  18-20  กรกฎาคม  2548  จํานวน  43  คน  และรุนที่  
2  ระหวางวันที่  27-29  กรกฎาคม  2548  จํานวน  42  คน 
          -  มีการจัดสงขาราชการเขารับการอบรมหลักสูตรการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท ปงบประมาณ 2548 
จํานวน  11  ราย 
          -  สรางเครือขายหนวยงานใสสะอาด  โดยมีศูนย/สํานัก/กอง และสํานักงานสถิติจังหวัดเปนเครือขาย เพื่อ
แลกเปลี่ยนขอมูล 
2.  จัดใหมีชองทางการรับฟงขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  ดังนี้ 
      -  เว็บไซดสํานักงานสถิติแหงชาติใสสะอาด  www.nso.go.th   
      -  ทางจดหมายโดยจาหนาซองถึงหัวหนาฝายการเจาหนาท่ี 
                                                           สํานักงานเลขานุการกรม  ฝายการเจาหนาท่ี 
                                                            ถนนหลานหลวง  กทม. 10100 
     -  ทางโทรศัพท  ท่ีหมายเลข  02 2810770 
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 -  ทางโทรสาร    ท่ีหมายเลข  02 2814995 
-  กลองรับขอรองเรียนหนาหองฝายการเจาหนาท่ี  (ศูนยประสานราชการใสสะอาด) 
-  จัดทําแบบสอบถามราชการใสสะอาด  และดําเนินการสอบถามไปยังผูรับบริการ  หนวยงานอื่นที่มาติดตอ และ
หนวยงานที่มีสวนไดเสีย  จํานวน  401  แบบ  และนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาประมวลผลและวิเคราะห 
3.  ออกมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ พ.ศ.2548  ใหศูนย/สํานัก/กอง/สํานักงานสถิติ
จังหวัด  ดําเนินการตามมาตรการดังกลาว 
-  เวียน  ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดโดยธรรมดาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ.2543  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการใหหรือ
รับของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐ  พ.ศ.2544   
-  นําระบบ  E-Auction  มาใชในการจัดซื้อจัดจาง 
-  นําระบบ  GFMIS  มาใชในการบริหารงบประมาณ 
-  นําระบบ  DPIS  Π  มาใชในการบริหารงานบุคคล 
4.  ติดตามการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  พ.ศ.2548  โดยใหศูนย/
สํานัก/กอง/สํานักงานสถิติจังหวัด รายงานผลการดําเนินการดังกลาว  กลับมายังศูนยประสานราชการใสสะอาด 
5.  จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ พ.ศ.2548  
ตอผูอํานวยการศูนยประสานราชการใสสะอาด 
-  จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนกลยุทธ สํานักงานสถิติแหงชาติใสสะอาดตอเลขาธิการสถิติแหงชาติ 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  1.  การอนุญาตใหวิทยากรมาบรรยายในหัวขอวิชา  “ราชการใสสะอาด”  จาก    
                                                               สํานักงาน ก.พ. 
                    2. ไดรับความรวมมือจากผูตอบแบบสอบถามเปนอยางดี  
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  -           

หลักฐานอางถึง  :   
 เอกสารอางอิง  ขั้นตอนที่  1 
1. สําเนาคําสั่งสํานักงานสถิติแหงชาติ  ท่ี  401/2547  ลงวันที ่  28  ธันวาคม  2547  เรือ่ง  จดัตั้งศูนยประสานราชการ  

ใสสะอาด 
2. สําเนาหนังสือสํานักงานเลขานุการกรม  ฝายการเจาหนาท่ี  ท่ี   01.2/47/10895  ลงวันที่  17  กุมภาพันธ  2548  

เรื่อง  นัดประชุมคณะทํางานศูนยประสานราชการใสสะอาด 
3. สําเนาหนังสือสํานักงานเลขานุการกรม  ฝายการเจาหนาท่ี  ท่ี  01.2/47/10895  ลงวันที่  9  มีนาคม  2548  

เรื่อง  สงรายงานการประชุมคณะทํางานศูนยประสานราชการใสสะอาด  ครั้งท่ี  1/2548 
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4. สําเนาหนังสือสํานักงานเลขานุการกรม  ฝายการเจาหนาท่ี  ท่ี  01.2/344  ลงวันที่  28  มีนาคม  2548  
เรื่อง  ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจรยิธรรมของขาราชการและลูกจางสํานักงานสถิติแหงชาติ 

5. สําเนาหนังสือสํานักงานเลขานุการกรม  ฝายการเจาหนาท่ี  ท่ี  01.2/344  ลงวันที่  29  มีนาคม  2548  
เรื่อง  เผยแพรแผนกลยุทธสํานักงาน ฯ  ใสสะอาด  และประกาศ  เรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

6. สําเนาหนังสือสํานักงานสถิติแหงชาติ  ดวนที่สุด  ท่ี  ทก 0501/0406  ลงวันที่  18  กุมภาพันธ  2548  
เรื่อง  การ อบรมหลักสูตร  เรือ่ง  ราชการใสสะอาด 

7. สําเนาหนังสือ  สํานักงาน ก.พ.  ท่ี  นร 1013/48  ลงวันที่  3  มีนาคม  2548  เรื่อง  อนุญาตใหขาราชการเปนวิทยากร 
8. สําเนาหนังสือสํานักงานเลขานุการกรม  ฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ท่ี  01.3/206  ลงวนัที่  6  มิถุนายน  2548  

เรื่อง  ขออนุมัตจิัดการอบรมหลักสูตรพิเศษ  เรื่อง  การพัฒนานักบริหารระดับหัวหนาฝาย  รุนที่  1 และรุนที่  2 
9. สําเนาหนังสือสํานักงานสถิติแหงชาติ  ท่ี  ทก  1501/0187  ลงวันที่  24  มกราคม  2548  เรื่อง  สงขาราชการ  

เขารับการอบรมหลักสูตรการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท  ปงบประมาณ  2548 
เอกสารอางอิง  ขั้นตอนที่  2 

10. สําเนาหนังสือฝายการเจาหนาท่ี  ท่ี  01.2/344  ลงวันที่  22  เมษายน  2548  เรื่อง  การจัดทําเว็บเพจราชการ     ใสสะอาด 
11. ตัวอยางเว็บเพจ  “ราชการใสสะอาด” 
12. สําเนาหนังสือสํานักงานเลขานุการกรม  ฝายการเจาหนาท่ี  ท่ี  01.2/ว1000  ลงวันที่  4,5,7  กรกฎาคม  2548  

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม 
13. สําเนาหนังสือสํานักงานเลขานุการกรม   ฝายการเจาหนาท่ี  ท่ี  01.2/1000  ลงวันที่  18  กรกฎาคม  2548  

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหบันทึกขอมูลแบบสอบถามราชการใสสะอาด 
14. สําเนาหนังสือสํานักงานเลขานุการกรม  ฝายการเจาหนาท่ี  ท่ี  01.2/1000  ลงวันที่  7  กันยายน  2548  

เรื่อง  สรปุผลจากแบบสอบถามราชการใสสะอาด 
15. สําเนาหนังสือสํานักงานเลขานุการกรม  ฝายการเจาหนาท่ี  ท่ี  01.2/1000  ลงวันที่  13  กันยายน  2548  

เรื่องขอเชิญประชุมคณะทํางานศูนยประสานราชการใสสะอาดเพื่อหามาตรการแกไขปญหาเกี่ยวกับราชการ         
ใสสะอาด 

16. สําเนาหนังสือสํานักงานเลขานุการกรม  ฝายการเจาหนาท่ี  ท่ี  01.2/1000  ลงวันที่  29  กันยายน  2548  
เรื่อง  รายงานการประชุมคณะทํางานศูนยประสานราชการใสสะอาด 

เอกสารอางอิง  ขั้นตอนที่  3 
17. สําเนาหนังสือสํานักงานเลขานุการกรม  ฝายการเจาหนาท่ี  ท่ี  01.2/ว1221  ลงวันที่  15  สิงหาคม  2548  

เรื่อง  มาตรการเรื่อง  การใหหรือรับของขวัญสินน้ําใจ 
18. สําเนาหนังสือสํานักงานเลขานุการกรม  ฝายการเจาหนาท่ี  ท่ี  01.2/1220  ลงวันที่  18  สิงหาคม  2548  

เรื่อง  สงสําเนาคําสั่งประกาศศูนยราชการใสสะอาด  สํานักงานสถิติแหงชาติ  เรื่องมาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  พ.ศ.2548 

19. มีการนําระบบ  GFMIS  มาใชการบริหารงบประมาณ 
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เอกสารอางอิง  ขั้นตอนที่  4 
20. ตามสําเนาหนังสือ  ขอ  17  -  18  ท่ีเปนเอกสารอางองิ  ในขั้นตอนที่  3  ใหศูนย/สํานัก/กอง/สํานักงานสถิติ

จังหวัด  ปฏิบัติตามมาตรการดังกลาว 
21. สําเนาหนังสือสํานักงานเลขานุการกรม  ฝายการเจาหนาท่ี  ท่ี  01.2/1220  ลงวันที่  8  กันยายน  2548  

เรื่อง  รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  พ.ศ.2548 
เอกสารอางองิ  ขั้นตอนที่  5 

22. สําเนาหนังสือสํานักงานเลขานุการกรม  ฝายการเจาหนาท่ี  ท่ี  01.2/1220  ลงวันที่  30  กันยายน  2548  
เรื่อง รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  พ.ศ.2548  
ของศูนยประสานราชการใสสะอาดสํานักงานสถิติแหงชาติตอผูอํานวยการศนูยประสานราชการใสสะอาด  
ทราบ 

23. สําเนาหนังสือสํานักงานเลขานุการกรม  ฝายการเจาหนาท่ี ท่ี  01.2/344  ลงวันที่  30  กันยายน  2548  
เรื่อง   รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ ฯ  สาํนักงานสถิติแหงชาติใสสะอาด  (พ.ศ.2548-2551) 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          
(  )   รอบ  12  เดือน 

  
 

ชื่อตัวชี้วัดท่ี 17 : รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  เลขานุการกรม ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนาฝายการคลัง 
โทรศัพท : 0-2281-0333 ตอ 1500 โทรศัพท : 0-2281-0333 ตอ 1512 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : งบประมาณที่ไดรับจัดสรร หมายถึง งบประมาณทุกงบท่ีไดรับจัดสรรในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 ท้ังนี้ไมรวมงบบุคลากร (เฉพาะขาราชการและลูกจางประจํา) งบกลาง และงบประมาณที่สวนราชการ
ไดรับจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณหลังวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 
 

งบประมาณรายจายทีไ่ดรับจัดสรร งบประมาณที่ไดรับ    
จัดสรรฯ 

คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงฯ  
(12 เดือน) 

คงเหลือ 

1. งบบุคลากร 125,908,000 127,667,743.81 - 1,759,743.81 
    1.1 คาจางชั่วคราว 125,908,000 127,667,743.81 - 1,759,743.81 
2. งบดําเนินงาน 187,515,200 159,362,942.44 28,152,257.56 
    2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 171,559,500 146,088,713.04 25,470,786.96 
    2.2 คาสาธารณูปโภค  15,955,700 13,274,229.40 2,681,470.60 
3. งบลงทุน 77,902,100 45,657,114.18 32,244,985.82 
    3.1 คาครุภัณฑ  65,027,100 32,782,114.18 32,244,985.82 
         3.1.1 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 65,027,100 31,988,927.52 32,909,872.48 
         3.1.2 ครุภัณฑสํานักงาน 128,300 793,186.66 - 664,886.66 
    3.2 ที่ดินและสิ่งกอสราง 12,875,000 12,875,000.00 - 
         3.2.1 สิ่งกอสราง 12,875,000 12,875,000.00 - 
4. งบเงินอุดหนุน 816,200 835,986.00 - 19,786.00 
5. งบรายจายอื่น 7,821,000 21,387,000.00 - 13,566,000.00 
    5.1 คาจางที่ปรึกษา 7,821,000 20,603,000.00 - 12,782,000.00 
    5.2 คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว - 784,000.00 - 784,000.00 

รวม 399,962,500 354,910,786.43 45,051,713.57 
คิดเปนรอยละ 100 88.74 11.26  
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เกณฑการใหคะแนน :  
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5  
 ลดคาใชจายได     

รอยละ    1 
ลดคาใชจายได      
รอยละ    2 

ลดคาใชจายได        
รอยละ    3 

ลดคาใชจายได      
รอยละ    4 

ลดคาใชจายได      
รอยละ    5 

 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก

(รอยละ) 
ผลการ      

ดําเนินงาน 
คาคะแนน     

ที่ได 
คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

  
รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได 

 
5 11.26 5.0000 0.2500 

      
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  ดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงานของสํานักงานประจําป 2548 
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  ใชขอมูลเบิกจายของหนวยเบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค ท่ีไดจากระบบ 
GFMIS    ซึ่งขอมูลดังกลาวอาจไมสมบูรณครบถวน  เนื่องจากระบบ GFMIS เปนระบบใหม  ท่ียังอยูในชวงของ
การทดลองใชและ       ยังตองปฏิบัติงานตามระบบเดิมคูขนานกับระบบใหม 
 
หลักฐานอางอิง :  

1. รายงานสถานะการใชจายงบประมาณ จากระบบ GFMIS  ณ วันที่ 7  ตุลาคม   2548  
2. สําเนารายงานฐานะเงินงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ 2548    (ตั้งแตตนปถึง 30 

กันยายน 2548)                จํานวน  8   แผน 
3. สําเนารายงานงบประมาณรายจายท่ีสามารถประหยัดได (งบดําเนินงาน) จํานวน 1 แผน 
4. สําเนารายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจายและรายงานการโอนเปลี่ยนแปลง

การจัดสรรงบประมาณรายจาย     จํานวน  29  แผน 
5. สําเนาเอกสารประกอบแนวทางการลดคาใชจายงบดําเนินงาน   จํานวน    1  แผน 
6. สําเนามาตรการการประหยัดไฟฟาและน้ํามัน และรายงานการดําเนินการ                            

ตามมาตรการ และสําเนารายงานผลการดําเนินงานการใชไฟฟาและน้ํามัน (แบบฟอรม
การใชพลังงานฯ)     จํานวน  8  แผน  
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          
 ( )  รอบ  12  เดือน  

 
ชื่อตัวชี้วัดที่  18 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอน 
                               การปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชุติชาติ  บุญชูวิทย ผูจัดเก็บขอมูล :   นายวิบูลย   พลาดิสัย 
โทรศัพท :  0-2281-0333  ตอ  1410 โทรศัพท :   0-2281-0333  ตอ  1411  

คําอธิบาย : จํานวนงานบริการทั้งหมดที่สวนราชการจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2550 
1. การใหบริการขอมูลและขาวสารเชิงสถิติแกผูขอใช 
       1.1  ติดตอดวยตนเองที่สํานักงานสถิติแหงชาติ 
              -  ขอมูลท่ีไมยุงยาก 
              -  ขอมูลท่ีมีความยุงยาก 
              -  ขอมูลท่ีมีความยุงยากมาก 
              -  ขอมูลท่ีมีความยุงยากพิเศษ 
       1.2  ติดตอขอขอมูลโดยทางโทรศัพท 
              -  ขอมูลท่ีไมยุงยาก 
              -  ขอมูลท่ีมีความยุงยาก 
       1.3  ติดตอขอขอมูลโดยทาง e-mail 
              -  ขอมูลท่ีไมยุงยาก 
              -  ขอมูลท่ีมีความยุงยาก 
              -  ขอมูลท่ีมีความยุงยากมาก 
              -  ขอมูลท่ีมีความยุงยากพิเศษ 
       1.4  ติดตอขอขอมูลโดยทางจดหมาย/โทรสาร 
              -  ขอมูลท่ีไมยุงยาก 
              -  ขอมูลท่ีมีความยุงยาก 
              -  ขอมูลท่ีมีความยุงยากมาก 
              -  ขอมูลท่ีมีความยุงยากพิเศษ 
 2.   การใหบริการสําเนาขอมูลดิบจากโครงการสาํมะโนและการสํารวจแกผูขอใชขอมลู 
       2.1  ติดตอดวยตนเองที่สํานักงานสถิติแหงชาติ 
       2.2  ติดตอขอซื้อทาง e-mail 
       2.3  ติดตอขอซื้อทางจดหมาย/โทรสาร 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1 
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

              

   สสช. 43   

 3.   การใหบริการสืบคนขอมูลดวยตนเองที่สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 4.   การใหบริการจําหนายเอกสารและรายงานเชิงสถิติผูที่มาติดตอขอซ้ือที่สํานักงานสถิติแหงชาติ 
       4.1  ติดตอขอซื้อดวยตนเองที่สํานักงานสถิติแหงชาติ 
       4.2  ติดตอขอซื้อทาง e-mail 
       4.3  ติดตอขอซื้อทางจดหมาย/โทรสาร 

         กระบวนงานบริการท่ีสํานักงานสถิติแหงชาติจัดสงใหกับสํานักงาน ก.พ.ร. ตามคูมือแนวทางการดําเนินการการ
ลดข้ันตอนและระยะเวลาปฏบัิติราชการเพื่อประชาชนป  2547  -  2550    
1.  กระบวนการที่แลวเสร็จ  1  วัน 
     1.1  การใหบริการขอมูลและขาวสารทางสถิติแกผูขอใช 
            1.1.1  ติดตอดวยตนเองที่สํานักงานสถิติแหงชาติ 
                      -   ขอมูลท่ีไมยุงยาก 
                      -  ขอมูลท่ีมีความยุงยาก 
            1.1.2  ติดตอขอขอมูลโดยทางโทรศัพท 
                      -  ขอมูลท่ีไมยุงยาก 
                      -  ขอมูลท่ีมีความยุงยาก 
            1.1.3  ติดตอขอขอมูลโดยทางจดหมาย/โทรสาร 
                      -  ขอมูลท่ีไมยุงยาก 

1.2 การใหบริการสืบคนขอมูลดวยตนเองที่สํานักงานสถิติแหงชาติ 
1.3 การใหบริการจําหนายเอกสารและรายงานเชิงสถิติแกผูมาติดตอขอซ้ือดวยตนเองที่สํานักงาน 
       สถิติแหงชาติ 

2.   กระบวนงานที่แลวเสร็จภายใน 2-15 วัน 
      2.1  การใหบริการขอมูลและขาวสารทางสถิติแกผูขอใช 

2.1.1  ติดตอดวยตนเองที่สํานักงานสถิติแหงชาติ 
          -  ขอมูลท่ีมีความยุงยากมาก 

                         -  ขอมูลท่ีมีความยุงยากพิเศษ 
              2.1.2  ติดตอขอขอมูลโดยทาง e-Mail 

                  -  ขอมูลท่ีไมยุงยาก 
                         -  ขอมูลท่ีมีความยุงยาก 
                         -  ขอมูลท่ีมีความยุงยากมาก 
                         -  ขอมูลท่ีมีความยุงยากพิเศษ 
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              2.1.3  ติดตอขอขอมูลโดยทางจดหมาย/โทรสาร 
                         -  ขอมูลท่ีมีความยุงยาก 
                         -  ขอมูลท่ีมีความยุงยากมาก 
     2.2  การใหบริการสําเนาขอมูลดิบ จากโครงการสํามะโนและสํารวจแกผูขอใชขอมูล 
            2.2.1  ติดตอดวยตนเองที่สํานักงานสถิติแหงชาติ 
            2.2.2  ติดตอขอซื้อทาง e-Mail 
            2.2.3  ติดตอขอซื้อทางจดหมาย/โทรสาร 
     2.3  การใหบริการจําหนายเอกสารและรายงานเชิงสถิติ 
            2.3.1  ติดตอขอซื้อทาง e-Mail 
            2.3.2  ติดตอขอซื้อทางจดหมาย/โทรสาร 
3.  กระบวนงานที่ใชเวลามากกวา 15 วัน 
     3.1  การใหบริการขอมูลและขาวสารทางสถิติแกผูขอใช 
            3.1.1  ติดตอขอขอมูลโดยทาง e-Mail 
                      -  ขอมูลท่ีมีความยุงยากพิเศษ (เชน Questionnaire  ตาง ๆ ) 
            3.1.2  ติดตอขอมูลโดยทางจดหมาย/โทรสาร 
                      -  ขอมูลท่ีมีความยุงยากพิเศษ (เชน Questionnaire  ตาง ๆ ) 
หมายเหตุ 
1. ขอมูลทีไ่มยุงยาก ไดแกขอมูลท่ีสามารถดําเนินการจัดเตรียมไดทันที ไมสลับซับซอน และมีปริมาณขอมูลไมมาก 

โดยเจาหนาท่ีทุกระดับสามารถปฏิบัติได 
2. ขอมูลทีม่ีความยุงยาก ไดแกขอมูลท่ีไมสามารถดําเนินการจดัเตรียมไดทันที ขอมูลมีความสลับซับซอน ตองอาศัย

เวลาในการศึกษา คนหา และตรวจสอบขอมูลตามคําขอ โดยอาศัยเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานที่มีความรูในระดับ
ปริญญาตรีข้ึนไปได 

3. ขอมูลทีม่ีความยุงยากมาก ไดแกขอมูลไมสามารถดําเนินการจัดเตรียมไดทันที ขอมูลมีความสลับซับซอน ยุงยาก 
หรืออยูในรูปแบบสอบถาม มีปริมาณขอมูลท่ีตองตอบลงในแบบสอบถามคอนขางมาก ตองอาศัยเวลาใน
การศึกษา คนหาและตรวจสอบขอมูลตามคําขอ โดยอาศัยเจาหนาท่ีมีประสบการณและมีความรูในระดับปริญญา
ตรีข้ึนไป 

4. ขอมูลทีม่ีความยุงยากพิเศษ ไดแกขอมูลท่ีไมสามารถดําเนินการจัดเตรียมไดทันที ขอมูลมีความสลับซับซอน 
ยุงยากอยางมาก หรืออยูในรูปแบบสอบถาม มีปริมาณขอมูลท่ีตองตอบลงในแบบสอบถามมากเปนพิเศษ ตอง
อาศัยเวลาในการศึกษา คนหาและตรวจสอบขอมูลตามคําขอ โดยอาศัยเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณและ
มีความรูในระดับปริญญาตรีข้ึนไป 

กระบวนงานประสงคที่จะใหมีการติดตามประเมิลผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2548   
- การใหบริการสําเนาขอมูลดิบจากโครงการสํามะโนและสํารวจแกผูขอใชขอมูล 
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ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   

ชื่องานบริการ 
(1) 

น้ําหนัก 
(2) 

 
รอบ

ระยะเวลาที่
ดําเนินงาน
ในป 2547 

(3) 
 

รอบระยะเวลา
ที่ดําเนินงาน
ในป 2548 

(4) 

รอบ
ระยะเวลา 
ที่ลดไดจริง 

(3) – (4) 

รอยละของ
ระยะเวลา 

ที่ลดไดเทยีบกับ 
ระยะเวลาที ่
ดําเนินงานอยู

เดิม 

      
กระบวนงานที่ใชเวลาดําเนินการ 
มากกวา 1 วัน 
1. การใหบริการสําเนาขอมูลดบิ
จาก โครงการสํามะโนและสํารวจ
แกผูขอใชขอมลู 
    1.1  ติดตอดวยตนเองที ่
         สํานักงานสถิติแหงชาติ 
    1.2  ติดตอขอซื้อทาง e-mail 
    1.3  ติดตอขอซื้อทางจดหมาย     
           /โทรสาร 
 

 
 
 
 

 
 

0.4 
0.3 

 
0.3 

 
 
 
 
 
 

7 วัน 
7 วัน 

 
7 วัน 

 
 
 
 
 
 

3 วัน 
3 วัน 

 
3 วัน 

 
 
 
 
 
 

4 วัน 
4 วัน 

 
4 วัน 

 
 
 
 
 
 

57 
57 

 
57 

รวม 1.0     
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เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับคะแนน ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
1 2 3 4 5 

∑ (Wi x Ci)  =   คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของ
รอยละในการลดรอบระยะเวลาของขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 1 2 3 4 5 

โดยที ่
         W  หมายถึง  น้ําหนกัความสําคัญที่ใหกับขั้นตอนการปฏิบัติราชการแตละขั้นตอนที่พิจารณาลดรอบ 
                               ระยะเวลา และผลรวมของน้ํา   (∑Wi )  = 1 
         C   หมายถึง   คะแนนที่ไดจากการเทียบกับผลสําเร็จของรอยละของรอบระยะเวลา(Cycle Time) ที่ 
                               ลดลงไดในแตละขั้นตอนการปฏิบัติราชการที่พิจารณา 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ชื่องานบริการ 
(1) 

น้ําหนัก 
(2) 

รอยละของระยะเวลาที่ลดไดเทียบ 
กับระยะเวลาท่ีดําเนินงานอยูเดิม 

(3) 

คาคะแนนที่ได 
(4) 

คะแนนถวง
น้ําหนัก 
(4) * (2) 

กระบวนงานที่ใชเวลาดําเนินการมากกวา 
1 วัน 
 1. การใหบริการสําเนาขอมูลดิบจาก 
     โครงการสํามะโนและสํารวจแกผู 
     ขอใชขอมูล 
      1.1  ติดตอดวยตนเองที่สํานักงาน 
             สถิติแหงชาติ 
      1.2  ติดตอขอซื้อทาง e-mail 
      1.3  ติดตอขอซื้อทางจดหมาย /  
             โทรสาร 

 
 
 
 

 
 

0.4 
0.3 

 
0.3 

 
 
 
 
 
 

57 
57 
 

57 

 
 
 
 
 
 

5 
5 

 
5 

 
 
 
 

 
 

2.0 
1.5 

 
1.5 

รวม 1.0   5.0 
หมายเหตุ : การจัดเก็บขอมูลในแตละงานบริการมีการรวมระยะเวลาการรอคอยไวแลว 
วิธีการคาํนวณ : ดูจากเอกสารแนบในหลักฐานอางอิง 

 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1 
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

              

   สสช. 47   

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ 
        สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนดังนี ้
        1. ปรับลดขั้นตอนและลดจํานวนจุดบริการใหนอยลง ดวยการพฒันาใหเจาหนาที่ทําหนาที่ในการ 
            ใหบริการขอมูลสามารถใหบริการไดในทกุขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จ สามารถปฏิบัติงานทดแทน 
             กันได และจัดเจาหนาที่ใหบริการโดยไมหยดุพักเที่ยง 

2. จัดชองทางในการเขาถึงบริการของสํานักงานฯ ใหประชาชนสามารถรับบริการไดสะดวก    
      รวดเร็ว เชน ติดตอดวยตนเอง โทรศัพท โทรสาร จดหมาย e-mail เปนตน 

        3. จัดสถานที่และสภาพแวดลอม ใหประชาชนไดรับความสะดวกสบายและเขาใจขั้นตอนการขอ 
            รับบริการอยางชัดเจน เชน มีปายบอกทาง แผนผงัจุดบริการ ปายชื่อหองบริการ ตลอดจนม ี
            ปายบอกขั้นตอนการขอรับบริการติดตั้งไวใหเหน็เดนชดั ณ จดุบริการ 
        4. มีแบบฟอรมคํารองตางๆ ที่เพียงพอ และมีตัวอยางการกรอกแบบฟอรม มีการระบุเวลาการ 
            ใหบริการในแตละเรือ่งและติดประกาศใหประชาชนทราบอยางชัดเจน ตลอดจนปรับระบบ 
            บริการที่ตองทําตอเนือ่งกัน ใหเสร็จสิ้นภายในจดุบริการ ณ จุดเดียว 
         5. กระบวนงานการใหบริการสืบคนขอมูลดวยตนเองที่สํานักงานสถิติแหงชาติ ที่ไดเสนอใหมีการติดตาม 
           ประเมนิผลในปงบประมาณ พ.ศ.2548  และไดรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  
           (รายตัวช้ีวัด)  ในรอบ 6  เดือน ไปแลว  ที่ปรึกษาทริสไดเสนอใหตดัออก เมื่อวนัที่ 30 พฤษภาคม 2548  
           เนื่องจากเปนกระบวนงานที่ไมสามารถประเมินผลงานได 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
  

            เจาหนาที่ปฏิบัติงานทุกคนใหความรวมมือในการดําเนินการใหเปนไปตามแผนการลดรอบ 
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนเปนไปอยางดี ตลอดจนแนวทางและนโยบายของรัฐบาลให 
ความสําคัญ ในเรื่องการปรับปรุงระบบงานบริการเพื่อใหประชาชนไดรับความพึงพอใจจากบริการของ 
รัฐใหมากที่สุด 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
 

             การใหบริการขอมูลสถิติของสํานักงานสถิติแหงชาติ ผูขอใชบริการสามารถติดตอขอใชขอมูลไดหลาย
วิธี ซ่ึงในแตละวิธีมีขั้นตอนและความยุงยากที่แตกตางกนั ตลอดจนเนือ้หาของขอมูลตามคําขอของผูขอใช
ขอมูลมีหลากหลาย ทั้งในเชงิวิชาการและขอมูลทั่วๆ ไป ทําใหเปนปญหาและอุปสรรคในเรื่องการลดขั้นตอน
และระยะเวลาในการใหบริการพอสมควร อันเนื่องมาจากผูทําหนาที่ในการใหบริการขอมูลมีพื้นฐานความรู
และประสบการณที่ไมเหมือนกัน 
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         ที่ปรึกษทริสไดเสนอใหจัดทําหลักฐานการปกิบัติงานที่มีการระบรุะยะเวลาเริ่มตนและเวลาแลวเสร็จ 
ในกระบวนงานการใหบริการสําเนาขอมูลดิบฯ เพื่อสามารถใชเปนเกณฑในการวดัและตรวจสอบได 
 
หลักฐานอางองิ : 1. เอกสารแนบ 1 : ขอเสนอการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของ 
                                สํานักงานสถิติแหงชาติ (สวนกลาง) สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
                           2. เอกสารแนบ 2 : แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
                               (สรุปถึงสิ้นเดือนกนัยายน   2548) 
                           3. เอกสารแนบ 3 : รายงานผลการประเมนิตนเองในการลดขั้นตอนและระยะเวลา 
                              การปฏิบัติราชการ (สรุปถึงสิ้นเดือนกันยายน   2548) 
                          4. เอกสารแนบ 4 : ตารางสูตรการคํานวณ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย 
                             ถวงน้ําหนกัในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
                             (สรุปถึงกันยายน   2548) 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          
(  )   รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 19 :   รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการในการพัฒนาระบบบริหารความรูภายใน
องคกร ปงบประมาณ พ.ศ.2548 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวประเทือง    ดีดพิณ ผูจัดเก็บขอมูล :   นายธเนศ                รุงโรจน ชัยพร 

                             สิบเอกนพดล         นิลทับ 
โทรศัพท :  0 2281 9618 โทรศัพท :  0 2281 9618 

                   0-2281 0333  ตอ 1506 
ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   

คําอธิบาย 

 การคํานวณ 
       1. จํานวนขาราชการทุกคนไดรับการศึกษา/ฝกอบรม/ประชุม/ สัมมนาอยางนอย 1 ครัง้  (20 คะแนน) 
       2. จํานวนขาราชการที่ไดรับการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานฯ  ประจําป 2548      
ในระดับที่ ตองปรับปรุงไมเกินรอยละ 5 ของขาราชการทั้งหมด   (40 คะแนน) 
       3. สามารถจัดทําและเผยแพรขอมูลความรูทาง Website ของสํานักงานไดอยางนอย 3 เรื่อง    (40 คะแนน) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. จํานวนขาราชการทุกคนไดรับการศึกษา/ฝกอบรม/ประชุม/ สัมมนาอยางนอย 1 คร้ังจํานวน
ขาราชการทุกคนไดรับการศึกษา/ฝกอบรม/ประชุม/ สัมมนาอยางนอย 1 คร้ัง  
ใหสํานักงานเลขานุการกรมเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล โดยความรวมมือจาก
ศูนย/สํานัก/กอง/กลุมงาน/สํานักงานสถิติจังหวัด (ขอมูลจํานวนขาราชการการศึกษา/ฝกอบรม/
ประชุม/ สัมมนา อยูท่ีฝายการเจาหนาท่ี  สํานักงานเลขานุการกรม) 

2. จํานวนขาราชการที่ไดรับการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานฯ  ประจําป 2548 
ในระดับที่ ตองปรับปรุงไมเกินรอยละ 5 ของขาราชการทั้งหมด      
 ศูนย/สํานัก/กอง/กลุมงาน/สํานักงานสถิติจังหวัด ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป                             

3. สามารถจัดทําและเผยแพรขอมูลความรูทาง Website ของสํานักงานไดอยางนอย 3 เร่ือง     
สํานักงานเลขานุการกรม นําเอกสารเพื่อเผยแพรความรู ใน website   www.nso.go.th                             



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1 
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

              

   สสช. 50   

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          
(  )   รอบ  12  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน :  

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนการในการพัฒนาระบบบริหารความรู
ภายในองคกร ปงบประมาณ พ.ศ.2548 

5 100 % 5.0000 0.2500 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
1. แตงตั้งคณะกรรมการวางแผนการพัฒนาระบบบริหารความรูในองคกร 
2. จัดทําแผนการพัฒนาระบบบริหารความรูในองคกร ปงบประมาณ 2548 – 2552 
3. จัดทําและเผยแพรขอมูลความรูทาง Website ของสํานักงาน 3 เรื่อง 
4. รวบรวมขอมูลการเขารับการศึกษาอบรมประชุมสัมมนา 
5. แผนการอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ และการประชุมสัมมนา ประจําป 2548 
6. จัดทําการกําหนด Desired State และ Action Plan สําหรับ KM         
7. ขาราชการสํานักงานสถิติแหงชาติทุกคนไดรับการศึกษา/อบรม/ประชุม/สัมมนาอยางนอย  1  คร้ัง   
8.จํานวนขาราชการที่ไดรับการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานฯ  ประจําป 2548 ในระดับท่ี 
ตองปรับปรุงไมเกินรอยละ 5 ของขาราชการทั้งหมด      
 
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :     
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         ขาดงบประมาณที่จะใชดําเนินการพัฒนาบุคลากร 

 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1 
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

              

   สสช. 51   

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          
(  )   รอบ  12  เดือน 

หลักฐานอางอิง : 
1. สําเนาหนังสือแตงตั้งคณะกรรมการวางแผนการพัฒนาระบบบริหารองคกร 
2. แผนการพัฒนาระบบบริหารความรูในองคกร ปงบประมาณ พ.ศ.2548-2552 
3. แผนการ อบรม  การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การบรรยายพิเศษ   และการประชุมสัมมนา  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2548   สํานักงานสถิติแหงชาติ 
4. สําเนาภาพถายการอบรม/ประชุม/สัมมนา 
5. http://service.nso.go.th/nso/knowledge/estalearning.html 
6. การกําหนด Desired State และ Action Plan สําหรับ KM 
7. สําหรับหลักฐานขาราชการสํานักงานสถิติแหงชาติทุกคนไดรับการศึกษา/อบรม/ประชุม/สัมมนา

อยางนอย  1  ครั้ง     (มีเอกสารจํานวนมาก จดัเก็บไวท่ีฝายการเจาหนาท่ี  สํานักงานเลขานุการกรม) 
8. สําหรับหลักฐานจํานวนขาราชการที่ไดรับการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  

ประจําป 2548 ในระดับที่ ตองปรับปรุงไมเกินรอยละ 5 ของขาราชการทั้งหมด      
        (มีเอกสารจํานวนมาก จัดเก็บไวศูนย/สํานัก/กอง/กลุมงาน/สํานักงานสถิติจังหวัด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1 
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

              

   สสช. 52   

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          
(  )   รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 20 :   ระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศของสวนราชการ  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
ผูจัดเก็บขอมูล :  1. น.ส. นิตยา  มุกดาอุดม 
                            2. นางสาวจุฑารัตน หงษจันภ ู
                            3.นายจักรพงษ   คําพันธ 
                            4. นางสาวอัญชลี จันทรนวล 

โทรศัพท :  02-2810333 ตอ 1100 โทรศัพท : 02-2810333 ตอ 1137, 1115, 1107,1108 
ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   

1 แตงตั้งคณะทํางานเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาแนวทางการดําเนินงานเพื่อวัดระดับ
คุณภาพของการจัดการสารสนเทศของสวนราชการ 

2 ออกแบบสํารวจและดําเนินการสํารวจระบบสารสนเทศที่มีอยูของสวนราชการ และเพื่อ
รวบรวมขอมูลในเบื้องตนสําหรับในดําเนินการวางแผนการจัดการระบบสารสนเทศ
ของสวนราชการตอไป    แลสรุปผลการสํารวจ 

3 ดําเนินการรวบรวมเอกสารระบบสารสนเทศทุกระบบ ตามคําแนะนํา และขอกําหนด
ตางๆ ของ ก.พ.ร. 

4 ดําเนินการประสาน และจัดเตรียมขอมูล เพื่อจัดทํา Black up site  
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน : เนื่องดวยตัวช้ีวัดท่ี 20 ในมิติท่ี 4 เปนการวัดเชิงคุณภาพ  จึงไมมีการขั้นตอนการประเมิน
การดําเนินงานแบบ Milestone  หาก กพร. ไดแจงใหทราบถึงแนวทางการประเมินในเบื้องตน  ดังนี้ 
1. แบงกลุมสวนราชการเปน 3 กลุม ตามขนาดของสวนราชการ  โดยพิจารณาจากจํานวนขาราชการของ               

สวนราชการ ดงันี้คือ 
1.1 ขนาด  S   หมายถึง  ขนาดของสวนราชการที่มีขาราชการไมเกิน 500 คน 
1.2 ขนาด  M  หมายถึง  ขนาดของสวนราชการที่มีขาราชการ  ระหวาง 501- 1000 คน 
1.3 ขนาด  L   หมายถึง  ขนาดของสวนราชการที่มีขาราชการ  มากกวา  1000 คน  

    สนง. สถิติแหงชาติ  เปนสวนราชการ ขนาด  M  ( มีขาราชการ 967 คน  , ท่ีมา :  ฝายการเจาหนาท่ี) 
2. เปรียบเทียบระบบสารสนเทศของสวนราชการกับสวนราชการอื่น ๆ  ท่ีมีขนาดเดียวกัน  โดยมีแนวทางใน

การพิจารณาดังนี้ 
2.1 ประเมินผลจากขอมูล เอกสารหลักฐาน  ท่ีสวนราชการดําเนินการจัดทํา 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1 
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

              

   สสช. 53   

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          
(  )   รอบ  12  เดือน 

2.2 ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตาง ๆ  ไดแก ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด            
ผูจัดเก็บขอมูล    ผูรับผิดชอบควบคุมระบบสารสนเทศ    และผูใชงานระบบสารสนเทศ   

2.3 ประเมินจากการสังเกตการณระบบสารสนเทศตามที่สวนราชการแจง  และสถานที่เก็บรักษาและ            
ดูแลเอกสาร/ขอมูลของระบบสารสนเทศ 

2.4 ขอความเห็นจากคณะผูเชี่ยวชาญ  ตามประเด็นการประเมินขางตน 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

 ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
 

คาคะแนน  ท่ี
ได 

คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

 

 ระดับคุณภาพของการจัดการ
สารสนเทศของสวนราชการ  

5               5 
 

5.0000 0.25000  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
1. ดําเนินการไดแตงตั้งตั้งคณะทํางานเพื่อกํากับดูแลเก็บรวบรวมขอมูลและรวบรวมเอกสารตาง ๆ ของ

ระบบสารสนเทศที่สํานักงานสถิติแหงชาติ  ไดดําเนินการในปงบประมาณ 2548 
2. คณะทํางาน ฯ ไดดําเนินการสํารวจระบบสารสนเทศที่มีอยูในปจจุบันของสวนราชการ และขอความ

รวมมอืจาก ศูนย/สํานัก/กอง  และสถิติจังหวดั  ตอบแบบสอบในภาพรวม  เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
ฐานขอมูลท่ีมีอยูในสวนราชการ  การดูแลรักษาฐานขอมูล และความพรอมใชงานของขอมูลท่ีมีอยูใน
ฐานขอมูล ในประเด็นคุณภาพของฐานขอมูล  รวมถึงการใชประโยชนจากระบบสารสนเทศของสวน
ราชการใน   กิจกรรมตาง ๆ  

3. คณะทํางาน ฯ  สรุปผลการสํารวจ  
4. คณะทํางาน ฯ ไดดําเนินการรวบรวบเอกสารระบบสารสนเทศทุกระบบ  ตามคําแนะนํา และ

ขอกําหนดตาง ๆ  ของ กพร. 
5. คณะทํางาน ฯ ไดขอความรวมมือจากผูพัฒนาระบบ ฯ  ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ 

จัดเตรียมความพรอมของระบบสารสนเทศ   พรอมท้ังรวบรวมเอกสารทั้งหมด 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :        
           ไมมี 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1 
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

              

   สสช. 54   

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          
(  )   รอบ  12  เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           
1. ระบบสารสนเทศ  ยังคงดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง ทําใหเอกสารที่จะรวบรวมไม

เปนปจจุบัน    
2. ในการพัฒนาระบบสารสนเทศของสวนราชการ เปนความรวมมือหลายหนวยงาน ทําใหเอกสารการ

พัฒนาระบบ ฯ  มีจํานวนมาก และกระจัดกระจาย  ตองรวบรวมจากหลายหนวยงาน    
3. การประชาสัมพันธ  ใหใชระบบสารสนเทศในสวนราชการยังไมเพียงพอ และไมตอเนื่อง 
4. บุคลากรที่มีความรูดานเครือขาย  มีจํานวนจํากัด ไมเพียงพอกับปริมาณของสวนราชการ       
5. การดําเนินงานบางประเด็นตามแนวทางการประเมิน เชน  การ Back up site มีความจําเปนตองใช

งบประมาณสนับสนุน หากงบประมาณไมเพียงพอจะมีผลใหการดําเนินการไดไมครบถวน 
 

หลักฐานอางอิง :  
1. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน  
2. แบบสํารวจเพื่อรวบรวมขอมูลระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศของสํานักงาน  ผลการสํารวจ 
3. รายช่ือผูมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในแตละระบบงาน 
4. รายงานสรุประดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศของสํานักงานของแตละระบบงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1 
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
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   สสช. 55   

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          
(  )   รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 21 : ระดับความสําเร็จและคุณภาพของการจัดทาํขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : รองเลขาธิการสถิติแหงชาติ 
                                  (นายอังสุมาล   ศุนาลัย) 

ผูจัดเก็บขอมูล :   นางศรีนวล   โชติตะวัน 

โทรศัพท :  0 2281 0333  ตอ 1010 โทรศัพท :  0 2281 0333 ตอ 1800           
ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   

คําอธิบาย 
ชวงที่ 2 : การประเมินผล ณ วันที่ 30   กันยายน  2548  
1. ระยะเวลาการสงงาน  

ไดจัดสงขอเสนอการเปลี่ยนแปลงฉบับสมบูรณใหกับสํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 5 ชุด         
พรอมแผนดิสก 1 แผน    เมื่อวันที่ 26  กันยายน   2548   เรียบรอยแลว 
2. ความครบถวนของงาน      
สํานักงานสถิติแหงชาติ  มีความครบถวนของขอเสนอการเปลี่ยนแปลง  คือ  

1. บทสรุปผูบริหาร 
1.1 หลักการและเหตุผล 
1.2 ข้ันตอนการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยน 
1.3 สรุปขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของแตละประเด็นยุทธศาสตร 
1.4 แผนการนําขอเสนอการเปลี่ยนสูการปฏิบัติและประมาณการงบประมาณ 

2. รายละเอียดขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 
2.1 ประยุทธศาสตรท่ี 2 

2.1.1 ขอเสนอการเปลี่ยนแผลงดานขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน 
2.1.2 ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1.3 ไมมีการเปลี่ยนแปลงดานการจัดแบงงานและหนาท่ี 
2.1.4 ขอเสนอการการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร 

3. ภาคผนวก 
3.1 รายละเอียดผลการวิเคราะหสิ่งท่ีตองดําเนินการ/สิ่งท่ีตองเปลี่ยนแปลง 

3.1.1 แบบฟอรมการวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งท่ีจะตองมุงเนน/
ใหความสําคัญ (แบบฟอรมท่ี 5) 

3.1.2 แบบฟอรมการวิเคราะหสิ่งท่ีตองดําเนินการ/สิ่งท่ีตองเปลี่ยนแปลง
(แบบฟอรมท่ี 6) 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1 
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
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   สสช. 56   

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          
(  )   รอบ  12  เดือน 

3.1.3 แบบฟอรมการวิเคราะหและคัดเลือกแนวทางการพัฒนาองคกรและ
บุคลากร(แบบฟอรมท่ี 4) 

 
  

เกณฑการใหคะแนน : 
 

น้ําหนัก เกณฑการใหคะแนน ประเด็นการประเมินผล 
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

1) ระยะเวลาการสงงาน   1.25 28 ต.ค. 48 21 ต.ค.48 14 ต.ค. 48 7 ต.ค. 48 30 ก.ย. 48 

2) ความครบถวนของงาน   1.25 80 85 90 95 100 
3) คุณภาพของขอเสนอ 7.50 1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน    
ถวงน้ําหนกั 

1) ระยะเวลาการสงงาน   1.25 26 ก.ย. 48 5.0000 0.0625 
2) ความครบถวนของงาน   1.25 100 5.0000 0.0625 
3) คุณภาพของขอเสนอการเปลี่ยนแปลง   5.00   1.0000*  

รวม 7.50      
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : 

1. แตงตั้งคณะทํางานจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสํานักงานสถิติแหงชาติ   ประกอบดวยผูแทนของ
สวนราชการภายในสํานักงานสถิติแหงชาติ เพื่อจัดทําขอเสนอฯ  และมีการประชุมเพื่อจดัทําขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลง    ในปงบประมาณ พ.ศ.2548     จํานวน   7  ครั้ง    โดยคณะทํางานฯ ทําหนาท่ี คือ 
1.1 คัดเลือกประเด็นยุทธศาสตร  เพื่อจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง  สงใหสํานักงาน ก.พ.ร. 
1.2 ศึกษาและวิเคราะหกระบวนงานที่เกี่ยวของและสนับสนุนกลยุทธ 
1.3 ระบุกิจกรรมที่ไดจัดทําภายใตแตละกระบวนงาน 
1.4 รวบรวมรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม ซึง่ประกอบดวย คําอธิบายพอสังเขปของกิจกรรม             

การวัดผล/ดัชนีช้ีวัดของกิจกรรม เอกสารตนเรื่องและเอกสารที่เปนผลผลิตจากกิจกรรม หนวยงาน/
ผูมีสวนรวมในกิจกรรม ตลอดจนระยะเวลาที่ใชในกิจกรรม 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1 
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
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   สสช. 57   

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          
(  )   รอบ  12  เดือน 

1.5 ศึกษารายละเอียดขอมูลเกี่ยวกบักระบวนงานและกิจกรรมในปจจุบันที่รวบรวมไว เพื่อใหเกิดความ
เขาใจตรงกัน และศึกษาขั้นตอนการจัดทําภาพแสดงกระบวนงาน  

1.6 วิเคราะหอุปสรรคและปญหาที่เกิดข้ึนในแตละกระบวนงาน อันเปนสาเหตุใหไมสามารถบรรลุ
เปาประสงคของกระบวนงานนั้นได 

1.7 วิเคราะหกิจกรรม เพื่อพิจารณาโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการใหบริการ            
รวมท้ังปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึน โดยพิจารณารายละเอียดของงานที่ทําวาจะสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ลดเวลา หรอืเพิม่คุณภาพการใหบริการไดหรอืไม 

1.8 วิเคราะหเพื่อคัดเลือกกระบวนงานเพื่อนําไปออกแบบกระบวนงานใหม โดยกําหนดหลักเกณฑใน
การคัดเลือกระบวนงาน และใหคะแนนแตละกระบวนงานโดยใชหลักเกณฑท่ีกําหนด 

1.9 วิเคราะหผลกระทบและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน หากมีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงกระบวนงาน
ปจจุบัน  โดยพิจารณาระเบียบปฏิบัติของหนวยงานหรือขอกฎหมายที่เกี่ยวของ การจัดแบงสวนงาน/
บุคลากร ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสนับสนุนจากหนวยงานราชการ หรอื
ผลกระทบใดๆ ท่ีคาดวาจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลง 

1.10  สรุปผลการคัดเลือกกระบวนงานที่จะนําไปออกแบบกระบวนงานใหม โดยพิจารณากระบวนงานที่
ไดรับคะแนนสูงจากการวิเคราะห ประกอบกับขอมูลผลกระทบ/ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน 

1.11  วิเคราะหสิ่งท่ีตองดําเนินการ/สิ่งท่ีตองเปลี่ยนแปลง 
1.12  วิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งท่ีจะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 
1.13  วิเคราะหและคัดเลือกแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร 
1.14  จัดทํารายละเอียดขอเสนอการเปลี่ยนแปลงฉบับสมบูรณ   เพื่อนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ สํานักงานสถิติแหงชาติ  พิจารณาใหความเห็น  และนําเสนอผูนําบริหารการ
เปลี่ยนแปลง และเลขาธิการสถิติแหงชาติ ใหความเห็นชอบ  สงสํานักงาน ก.พ.ร. 

ในกระบวนการของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสํานักงานสถิติแหงชาติ  ไดคํานึงถึงการมีสวนรวม
ของขาราชการ  พนักงาน ของสํานักงานสถิติแหงชาติ โดยการแตงตั้งเปนคณะทํางานยอย ทีมงาน ซึ่งเปนผูแทน
ของสวนราชการในสังกัด  ในแตละกระบวนงานเพื่อไดเขามามีสวนในการตัดสินใจในการจัดทําขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลงของสํานักงานฯ   โดยหวงัผลในการเพิ่มประสิทธิภาพที่จะเกิดข้ึนกับองคกรทุกดาน  เพื่อท่ีจะเลือก
การปรับปรุงประสิทธิภาพ และศักยภาพการทํางานขององคกร   สรางความพรอมของคนในองคกร ซึ่งเปนปจจัย
สําคัญอยางยิ่งในการจะนําพาองคกรสูความสําเร็จตามเปาประสงคท่ีตองการ สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล คือ 
สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดคัดเลือกประเดน็ยทุธศาสตรท่ี 2  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขอมูลเพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในยุคแหงการเปลี่ยนแปลง  เปนการสรางกลไกในการดําเนินกิจการของรัฐใน
ทางออม เพื่อท่ีจะสนองตอบตอความตองการของประชาชน  
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   สสช. 58   

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          
(  )   รอบ  12  เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  ผูบริหารสนับสนุนใหมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อใหการผลิตขอมลูสนอง
ตอความตองการของผูใชขอมูลไดรวดเร็วมากขึ้น       
     
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      ในกรณีการสํารวจขนาดใหญ ปจจัยแหงความสําเร็จขึ้นอยูกับการปรับตัวใหสอดรับ
กับกระบวนงานใหม การพัฒนาทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวของ  การสรางความเขาใจรวมกันระหวางทีมงานเจาของ
โครงการและทีมงานดาน IT ตลอดจนปจจัยภายนอกที่ตองไดรับความรวมมือจากผูใหขอมูล 
 
 
หลักฐานอางอิง :   
1. สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
2. สําเนาระเบียบวาระการประชุมคณะทํางานจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
3. สําเนาหนังสือแจงผลการคัดเลอืกประเด็นยุทธศาสตร 
4. สําเนาหนังสือนําสงแบบฟอรมตาม Template  จํานวน 5  ชุดพรอม files สงสํานักงาน ก.พ.ร. 
5. สําเนาหนังสือนําสงขอเสนอการเปลี่ยนแปลงฉบับสมบูรณ ใหกับสํานักงาน ก.พ.ร. 
6. ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสํานักงานสถิติแหงชาติฉบับสมบูรณ 
7. แบบฟอรมการวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งท่ีจะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ (แบบฟอรมท่ี 5) 
8. แบบฟอรมการวิเคราะหสิ่งท่ีตองดําเนินการ/สิ่งท่ีตองเปลี่ยนแปลง(แบบฟอรมท่ี 6) 
9. แบบฟอรมการวิเคราะหและคัดเลือกแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร(แบบฟอรมท่ี 4) 
  
 


