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สารบัญ 
หนา 

คํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
มิติที่ 1 มิตดิานประสิทธิผล 
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 

ของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสําเรจ็ของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ 

(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 1 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 รอยละที่เพิ่มขึ้นของหนวยงานที่นําขอมูลสถิติดานเศรษฐกิจและสังคมไปใชประโยชน 4 

ตัวชี้วัดที่ 3.3 รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนครั้งที่หนวยงานไดรับบริการขอมลูสถิติดานเศรษฐกิจและสังคม 5

ตัวชี้วัดที่ 3.4 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการสํารวจขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร พ.ศ. 2548 - 2551 6 

ตัวชี้วัดที่ 3.5 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการสํามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2550 8 

ตัวชี้วัดที่ 3.6 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 9 

ตัวชี้วัดที่ 3.7 รอยละความสําเร็จของการเตรียมความพรอมในการจัดทําทะเบียนสถิติทางการ  

จํานวน 16 สาขา 10 

ตัวชี้วัดที่ 3.8 รอยละความสําเร็จในการจัดทําทะเบียนสถิติทางการตนแบบ จํานวน 32 รายการ 12  

ตัวชี้วัดที่ 3.9 รอยละของ อบต. ที่เขารวมอบรมตามโครงการการจัดระบบขอมูลสถิติระดับทองถิ่น 

ที่นําความรูไปใชในการจัดทําขอมูลสถิติไดจริง 15  
มิติที ่2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ  

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 17 

ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 20 

ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 23 

ตัวชี้วัดที่ 7 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 30 
มิติที ่3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 32 

ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 34 

ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา 

การใหบริการ 37 

ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 40 
มิติที ่4 มิติดานการพัฒนาองคกร 

ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ (PMQA) 42 
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ประเดน็การประเมินผล : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 3  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 

ของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 
ตัวชี้วัดที ่3.1 ระดับความสาํเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ    
                 (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย)  
หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  : รอยละ 5 
คําอธิบาย :  

• วัดผลสําเร็จจากรอยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่สวนราชการทําไดใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เทียบกับเปาหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่

กําหนดไวตาม “เอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551”   
 
สูตรการคํานวณ : (ถาม)ี 

 
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ                     
รอยละของเปาหมายผลผลิต 

เปาหมายผลผลิต  
(i) 

น้ําหนัก
(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนนที่ได 
(Ci) 

คะแนนเฉลี่ย   
ถวงน้ําหนัก    

(Wi x Ci) 

เปาหมายผลผลิตที่ 1 : 

ขอมูลสถิติ   

(ขอมูลสถิติดานเศรษฐกิจ

และสังคม 37 เร่ือง) 

W1 

(0.2) 

80 85 90 95 100 C1 (W1 x C1) 

 เปาหมายผลผลิตที่ 2 : 

ผูที่ไดรับการอบรมดานสถิติ 

การประมวลผลขอมูลดวย

คอมพิวเตอร และอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของ 

( จํานวนผูเขารับการอบรม

1,070 คน / จํานวนหลักสูตร

ที่จัดใหผูเขารับการอบรม     

7 หลักสูตร) 

W2 

(0.2) 

80 85 90 95 100 C2 (W2 x C2) 

เปาหมายผลผลิตที่ 3 :  

ระบบบริหารจัดการระบบ

ขอมูลสถิติของประเทศ  

(จํานวนมาตรฐานสถิติ 1 เร่ือง  

/ จํานวนแผนแมบทสถิติ      

รายสาขา 2 สาขา) 

W3 

(0.2) 

80 85 90 95 100 C3 (W3 x C3) 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

มิติที่ 1 มิตดิานประสิทธิผล 
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เปาหมายผลผลิต  
(i) 

น้ําหนัก
(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ                     
รอยละของเปาหมายผลผลิต 

คะแนนที่ได 
(Ci) 

คะแนนเฉลี่ย   
ถวงน้ําหนัก    

(Wi x Ci) 

เปาหมายโครงการที่  4 :

โครงการจัดทําระบบขอมูล

สถิติระดับทองถิ่น พ.ศ. 2551   

(รอยละของ อบต. ที่เขารับ

การอบรมไมนอยกวารอยละ  

90) 

W4 

(0.2) 

80 85 90 95 100 C4  (W4 x C4) 

เปาหมายโครงการที่  5 :

โครงการจัดหาและพัฒนา

ระบบคอมพิวเตอร  

พ.ศ. 2551  

(การจัดหาระบบคอมพิวเตอร 

2 ระบบ) 

W5 

(0.2) 

80 85 90 95 100 C5  (W5 x C5) 

น้ําหนักรวม Σ Wi=1       Σ (Wi x Ci) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก เทากับ 
 
     

 Σ   (Wi x Ci)           หรือ                     (W1 x C1) + (W2 x C2) + ... + (Wi x Ci) 

      Σ Wi                     W1 + W2 + W3 +...+ Wi 
 
 
 

โดยที่ : 

 

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละเปาหมายผลผลิต และผลรวมของน้ําหนักของทุกเปาหมาย

ผลผลิต เทากับ 1 

C หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับรอยละของเปาหมายผลผลิต 

i  หมายถึง ลําดับที่ของเปาหมายผลผลิต ;  1, 2,…, i  
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เกณฑการใหคะแนน : 
 ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ (Wi x Ci) = 1 
2 Σ (Wi x Ci) = 2 
3 Σ (Wi x Ci) = 3 
4 Σ (Wi x Ci) = 4 
5 Σ (Wi x Ci) = 5 

 
เง่ือนไข :    
 วัดผลสําเร็จจากรอยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณ เฉพาะผลผลิต/โครงการ ที่ไมไดกําหนดเปนตัวชี้วัด

ตามแผนปฏิบัติราชการ/ ภารกิจหลักของสวนราชการ  
 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด หนวยวัด 

2548 2549 2550 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

ตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ 

(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย)  

ระดับ 4.5040 

 

- - 

 

หมายเหตุ :  

 สํานักงานสถิติแหงชาติ กําหนดน้ําหนักที่จัดสรรใหแตละเปาหมายผลผลิต ถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญ

ของเปาหมายผลผลิต  
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
 

- สําเนารายงาน แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ตามแบบ สงป.301 

 
ผูกํากับดูแลตวัชี้วัด : นางสาวชลาลิน มากทองด ี เบอรตดิตอ : 0 2281 0333 ตอ 1900 

ผูจัดเก็บขอมลู : นางสาวรัชดา รัตนประสิทธิ์ เบอรตดิตอ : 0 2281 0333 ตอ 1901 
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ประเดน็การประเมินผล : สงเสริมและบรกิารวิชาการดานสถิต ิ
ตัวชี้วัดที ่3.2: รอยละที่เพิ่มข้ึนของหนวยงานที่นําขอมลูสถิติดานเศรษฐกิจและสงัคมไปใชประโยชน   
หนวยวัด : รอยละ 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย  : 

 รอยละที่เพิ่มขึ้น หมายถึง รอยละของการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นของหนวยงานที่ไดรับบริการขอมูลดานสถิติ
เศรษฐกิจและสังคมในปงบประมาณ 2551 โดยเปรียบเทียบกับป 2550  
 

สูตรการคํานวณ :  
 

 

 

 

 

เกณฑการใหคะแนน :  
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 2.5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

 

•  จํานวนหนวยงานที่นําขอมูลไปใชประโยชน ลดลงรอยละ 5 เทากับ   1   คะแนน 

•  จํานวนหนวยงานที่นําขอมูลไปใชประโยชน ลดลงรอยละ 2.5 เทากับ   2   คะแนน 

•  จํานวนหนวยงานที่นําขอมูลไปใชประโยชนเทากับปที่ผานมา เทากับ   3   คะแนน 

•  จํานวนหนวยงานที่นําขอมูลไปใชประโยชน เพิ่มขึ้นรอยละ 2.5 เทากับ   4   คะแนน 

•  จํานวนหนวยงานที่นําขอมูลไปใชประโยชน เพิ่มขึ้นรอยละ 5 เทากับ   5   คะแนน 

 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน 
 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด หนวยวัด 

2548 2549 2550 

จํานวนหนวยงานที่นําขอมูลไปใชประโยชน หนวยงาน - 236 255 

รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนหนวยงาน 

ที่นําขอมูลไปใชประโยชน 

รอยละ - - 8 

 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 
1.  การทําหนังสือจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อขอขอมูลของสํานักงานฯ 

2.  การขายหนังสือใหหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และองคกรระหวางประเทศ 
 

ผูกํากับดูแลตวัชี้วัด :  นายวลิาส สุวี                                เบอรตดิตอ:  0-2281-0333 ตอ 1400 

ผูจัดเก็บขอมลู      :   นางสาวกุลลักษณ เลิศภัทรพงศ     เบอรติดตอ:  0-2281-0333 ตอ 1410 

จํานวนหนวยงานที่นําขอมูลสถิติไปใชประโยชน พ.ศ.2551 - จํานวนหนวยงานที่นาํขอมูลสถิติไปใชประโยชน พ.ศ.2550 
                           * 100    
                                  จํานวนหนวยงานที่นําขอมลูสถิติไปใชประโยชน พ.ศ.2550 



รายละเอยีดตัวชี้วัดประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

สํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
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ตัวชี้วัดที ่3.3: รอยละที่เพิ่มข้ึนของจํานวนครั้งที่หนวยงานไดรับบริการขอมูลสถิตดิานเศรษฐกจิและสังคม  
หนวยวัด : รัอยละ 
น้ําหนัก :  รอยละ 7 
คําอธิบาย  : 

 รอยละที่เพิ่มขึ้น หมายถึง รอยละของการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นของจํานวนครั้งที่หนวยงานไดรับบริการขอมูล

ดานสถิติเศรษฐกิจและสังคมในปงบประมาณ 2551 โดยเปรียบเทียบกับป 2550 
 

สูตรการคํานวณ :  
 

 

 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

 

• จํานวนครั้งที่หนวยงานนําขอมูลไปใชประโยชน ลดลงรอยละ 10 เทากับ   1   คะแนน 

• จํานวนครั้งที่หนวยงานนําขอมูลไปใชประโยชน ลดลงรอยละ 5 เทากับ   2   คะแนน 

• จํานวนครั้งที่หนวยงานนําขอมูลไปใชประโยชนเทากับปที่ผานมา เทากับ   3   คะแนน 

• จํานวนครั้งที่หนวยงานนําขอมูลไปใชประโยชน เพิ่มขึ้นรอยละ 5 เทากับ   4   คะแนน 

• จํานวนครั้งที่หนวยงานนําขอมูลไปใชประโยชน เพิ่มขึ้นรอยละ 10 เทากับ   5   คะแนน 

 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน 
 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด หนวยวัด 

2548 2549 2550 

จํานวนครั้งที่หนวยงานนําขอมูลไปใชประโยชน คร้ัง - 737 811 

รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนครั้งที่หนวยงาน 

นําขอมูลไปใชประโยชน 

รอยละ - - 10 

 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 
1.  จํานวนครั้งของการทําหนังสือจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อขอขอมูลของสํานักงานฯ 

2.  จํานวนครั้งของการขายหนังสือใหหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และองคกรระหวางประเทศ 
 

ผูกํากับดูแลตวัชี้วัด :  นายวลิาส สุวี                                เบอรตดิตอ:  0-2281-0333 ตอ 1400 

ผูจัดเก็บขอมลู      :   นางสาวกุลลักษณ เลิศภัทรพงศ     เบอรติดตอ:  0-2281-0333 ตอ 1410 

 จํานวนครั้งที่หนวยงานนําขอมูลสถิติไปใชประโยชน พ.ศ.2551 - จํานวนครั้งที่หนวยงานนําขอมูลสถิติไปใชประโยชน พ.ศ.2550  
                                   * 100
        จํานวนครั้งที่หนวยงานนําขอมูลสถิติไปใชประโยชน พ.ศ.2550 



รายละเอยีดตัวชี้วัดประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

สํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
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ตัวชี้วัดที่ 3.4  รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการสํารวจขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
                   การสื่อสาร  พ.ศ. 2548-2551  
หนวยวัด : รอยละ 
น้ําหนัก  : รอยละ 2 
คําอธิบาย : เปนการวัดผลสําเร็จของความกาวหนาของโครงการสํารวจขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เพื่อนําไปใชประโยชนในการวางแผนเพื่อกําหนดนโยบายการพัฒนาใหสามารถยกระดับความสามารถในการแขงขัน

ไดในสังคมแหงปญญา และการเรียนรู (Knowledge Based Society) 

 การสํารวจ ในปงบประมาณ 2551  จะทําการสํารวจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากสถาน

ประกอบการ เพื่อใชในการศึกษา วิเคราะห  จัดทําดัชนีชี้วัดการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ  

กิจกรรมที่ดําเนินการประกอบดวย : 

1) สํารวจสถานภาพพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดานการดูแลสุขภาพ 

พ.ศ. 2551    - การวางแผนเตรียมงาน 

  - การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล  

                       - การนําเสนอและการจัดทํารายงาน (สรุปผลเบื้องตน) 

2) สํารวจสถานภาพพาณชิยอิเล็กทรอนิกสจากหนวยงานภาครัฐ 

พ.ศ.2551    - การวางแผนเตรียมงาน 

                               - การเก็บรวบรวมขอมูล 

                      - การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล 

                               - การนําเสนอและการจัดทํารายงาน (สรุปผลเบื้องตน) 

3) สํารวจอุตสาหกรรม ICT 

พ.ศ. 2551    - การวางแผนเตรียมงาน 

                                 - การเก็บรวบรวมขอมูล 

 
เกณฑการใหคะแนน : 
 ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน เพิ่มข้ึน รอยละ 10  ตอ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 
 

•   บรรลุเปาหมายผลผลิต รอยละ 60 
(ทําการเก็บขอมูล การสํารวจสถานภาพอิเล็กทรอนิกสดานการดูแลสุขภาพ)  

แลวเสร็จ = 1 คะแนน 

เทากับ 1 คะแนน 

•   บรรลุเปาหมายผลผลิต รอยละ 70 
(สรุปผลเบ้ืองตนการสํารวจสถานภาพอิเล็กทรอนิกสดานการดูแลสุขภาพ)  

ไดรับอนุมัติใหเผยแพร = 1 คะแนน 

เทากับ 2 คะแนน 

•   บรรลุเปาหมายผลผลิต รอยละ 80 
(ทําการเก็บรวบรวมขอมูล และติดตามการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจากหนวยงาน

ภาครัฐ) แลวเสร็จ =1 คะแนน 

เทากับ 3 คะแนน 



รายละเอยีดตัวชี้วัดประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

สํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
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•   บรรลุเปาหมายผลผลิต รอยละ 90 
(สรุปผลเบ้ืองตนการสํารวจการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจากหนวยงานภาครัฐ) 

ไดรับอนุมัติใหเผยแพร = 1 คะแนน 

เทากับ 4 คะแนน 

•   บรรลุเปาหมายผลผลิต รอยละ 100 
(ทําการเก็บรวบรวมขอมูลการสํารวจอุตสาหกรรม ICT พ.ศ.2551) 

แลวเสร็จ = 1 คะแนน 

เทากับ 5 คะแนน 

 

 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด หนวยวัด 

2548 2549 2550 

รอยละความสาํเร็จของการดําเนินการตาม

โครงการสํารวจขอมูลเทคโนยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร พ.ศ. 2548 - 2551 

รอยละ 100 100 100 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

ผูกํากับดูแลตวัชี้วัด : นายอังสุมาล  ศุนาลัย   เบอรตดิตอ : 0-2281-0333 ตอ 1010 

ผูจัดเก็บขอมลู       : นางสุรีรตัน  สันตภิาภรณ   เบอรตดิตอ : 0-2281-0333 ตอ 1706 

       : นางสาวจินตนา  ศิลปวุฒิ   เบอรตดิตอ : 0-2281-0333 ตอ 1702 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอยีดตัวชี้วัดประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

สํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
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ตัวชี้วัดที ่3.5 รอยละความสําเร็จของการดําเนนิการตามโครงการสาํมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 
หนวยวัด : รอยละ 
น้ําหนัก  : รอยละ 2 
คําอธิบาย : เปนการวัดผลของความกาวหนาของโครงการสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับขอมูล

พ้ืนฐานและขอมูลในการดําเนินกิจการของสถานประกอบการอุตสาหกรรมทุกขนาดทั่วประเทศ เพ่ือใชในการกําหนด
นโยบายและวางแผนพัฒนาการลงทุน และปรับปรุงกิจการอุตสาหกรรมการผลิตทั้งในภาครัฐและเอกชน และเพื่อให
สอดคลองกับขอเสนอแนะขององคการสหประชาชาติที่เสนอแนะใหจัดทําสํามะโนทุก 10 ป 

สํานักงานสถิติแหงชาติ กําหนดแผนงานการจัดทําโครงการสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 ครอบคลุมแผนงาน
ต้ังแตขั้นการวางแผนเตรียมงาน จนถึงนําเสนอผลขอมูลเปนเวลา 3 ป คือ ต้ังแตปงบประมาณ 2549 – 2551 ดังนี้ 

ป 2549:  ปฏิบัติงานนับจดสถานประกอบการในพื้นที่นอกเขตเทศบาล ทั่วประเทศ 
ป 2550:  ปฏิบัติงานนับจดสถานประกอบการในเขตเทศบาล 

 และปฏิบัติงานแจงนับสถานประกอบการผลิตทั่วประเทศ 
ป 2551:  ทําการประมวลผล และจัดทํารายงานผลการแจงนับ 

 
เกณฑการใหคะแนน 1/ : 

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน   เพิ่มขึ้นรอยละ  5   ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

•   บรรลุเปาหมายผลผลิต รอยละ 80  ของทั้งโครงการ 
(ไดรับขอมูลดิบจากสํานักงานสถิติจังหวัด โดยวิธี Download และ e-mail = 1 คะแนน) 

เทากับ   1   คะแนน 

•   บรรลุเปาหมายผลผลิต รอยละ  85  ของทั้งโครงการ 
(บรรณาธิกรดวยเครื่องฯ และตรวจสอบขอมูลซํ้า = 1 คะแนน) 

เทากับ   2   คะแนน 

•   บรรลุเปาหมายผลผลิต รอยละ  90 ของทั้งโครงการ 
(จัดทํารายงานผลเบื้องตนงานแจงนับ = 1 คะแนน) 

เทากับ   3   คะแนน 

•   บรรลุเปาหมายผลผลิต รอยละ 95 ของทั้งโครงการ 
(จัดทําขอมูลในรูปแบบตารางสงให สํานักงานสถิติจังหวัด เพื่อจัดทํารายงานฯ  = 1 คะแนน) 

เทากับ   4   คะแนน 

•   บรรลุเปาหมายผลผลิต รอยละ 100  ของทั้งโครงการ 
(จัดทํารายงานผลฉบับสมบูรณ งานแจงนับ ระดับภาคอยางนอย 2 ภาค = 1 คะแนน) 

เทากับ   5   คะแนน 

 

 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 
 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการ  
สํามะโนอุตสาหกรรม  พ.ศ.2550              

รอยละ - 20 75 

 

หมายเหตุ : 1/ เปาหมายผลผลิตใน ปงบประมาณ 2549 คือ บรรลุผลสําเร็จรอยละ 20 ของทั้งโครงการ 
                เปาหมายผลผลิตในปงบประมาณ 2550 คือ บรรลุผลสําเร็จรอยละ 75 ของทั้งโครงการ 
                เปาหมายผลผลิตในปงบประมาณ 2551 คือ บรรลุผลสําเร็จรอยละ 100 ของทั้งโครงการ 
 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล:  - 

 

ผูกํากับดูแลตวัชี้วัด : นางสาววิไลลักษณ ชุลีวัฒนกุล  เบอรตดิตอ: 02 2810333 ตอ 1200 

ผูจัดเก็บขอมลู       :  นางลักขณา ยุวประกร                                    เบอรตดิตอ: 02 2810333 ตอ 1210 



รายละเอยีดตัวชี้วัดประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

สํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
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ตัวชี้วัดที ่3.6 รอยละความสําเร็จของการดําเนนิการตามโครงการสาํมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 
หนวยวัด : รอยละ 
น้ําหนัก  : รอยละ 1 
คําอธิบาย : เปนการวัดผลของความกาวหนาของโครงการสํามะโนประชากรและเคหะพ.ศ. 2553 เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลสถิติเกี่ยวกับ

จํานวนและลักษณะของประชากรทุกคนในครัวเรือน ลักษณะตางๆ ของที่อยูอาศัยของประชากร ขอมูลเหลานี้จะนําไปใชในการวางแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ใชในการกําหนดนโยบายเพื่อการบริหาร ใชในการวิเคราะหวิจัยตางๆ และใชในการคาดประมาณ

ประชากรในอนาคต 
สํานักงานสถิติแหงชาติ กําหนดแผนงานการจัดทําโครงการสํามะโนประชากรและเคหะพ.ศ. 2553 ครอบคลุมแผนงาน

ต้ังแตขั้นการวางแผนเตรียมงาน จนถึงนําเสนอผลขอมูลเปนเวลา 4 ป คือ ต้ังแตปงบประมาณ 2551-2554 ดังนี้ 
ป 2551  :  จัดทําสํามะโนประชากรและเคหะทดลอง พ.ศ. 2551 ทุกขั้นตอน (จ.พิษณุโลก และ กทม.) 

  ป 2552  :  เตรียมงานสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ไดแก ทําแผนทีแ่ละบญัชีเขตสํามะโน   

                                       จดัพิมพแบบสอบถาม  คูมือการปฏบิัติงานสนาม  และเตรียมอุปกรณตางๆ 
   ป 2553  :  ทําการสํามะโนประชากรทั่วประเทศ  ทําการสํารวจภายหลังการแจงนบั 

  ป 2554  :  ประมวลผลขอมูล จัดพิมพรายงาน และนําเสนอขอมูล 
 

เกณฑการใหคะแนน 1/ : 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน   เพิ่มขึ้นรอยละ  3   ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

•   บรรลุเปาหมายผลผลิต รอยละ  3  ของทั้งโครงการ 
(จัดเตรียมแผนที่/บัญชีเขต จัดพิมพแบบสอบถาม  =1 คะแนน) 

เทากับ   1   คะแนน 

•   บรรลุเปาหมายผลผลิต รอยละ 6 ของทัง้โครงการ 
(อบรมช้ีแจงการปฏิบัติงานใหพนักงานเก็บขอมูล = 1  คะแนน) 

เทากับ   2   คะแนน 

•   บรรลุเปาหมายผลผลิต รอยละ 9 ของทัง้โครงการ 
(การเก็บรวบรวมขอมูล = 1  คะแนน) 

เทากับ   3   คะแนน 

•   บรรลุเปาหมายผลผลิต รอยละ 12 ของทั้งโครงการ 
(การบรรณาธิกรลงรหัส การบันทึกขอมูลดวยเครื่อง ICR  การประมวลผลในรูบแบบตาราง = 1 คะแนน) 

เทากับ   4   คะแนน 

•   บรรลุเปาหมายผลผลิต รอยละ 15  ของทั้งโครงการ 
(สรุปแนวทางจากการทําสํามะโนทดลอง  = 1 คะแนน) 

เทากับ   5   คะแนน 

หมายเหตุ  เปนโครงการสํามะโนประชากรและเคหะทดลอง พ.ศ. 2551 (จ.พิษณุโลก และ กทม.) 
 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
2548 2549 2550 

 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการ 
สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 

รอยละ - - - 

 

หมายเหตุ : 1/  เปาหมายผลผลิตในปงบประมาณ 2551  คือ บรรลุผลสําเร็จรอยละ 15  ของทั้งโครงการ 
                 เปาหมายผลผลิตในปงบประมาณ 2552  คือ บรรลุผลสําเร็จรอยละ 30  ของทั้งโครงการ 
                 เปาหมายผลผลิตในปงบประมาณ 2553  คือ บรรลุผลสําเร็จรอยละ 80  ของทั้งโครงการ 
                 เปาหมายผลผลิตในปงบประมาณ 2554  คือ บรรลุผลสําเร็จรอยล 100  ของทั้งโครงการ 
 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :  - 

 

ผูกํากับดูแลตวัชี้วัด : นางสาวรัจนา  เนตรแสงทิพย                       เบอรตดิตอ : 02 2810333 ตอ 1206 

ผูจัดเก็บขอมูล       : นางปทมา  อมรสิริสมบรูณ                     เบอรตดิตอ : 02 2810333 ตอ 1220 
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ตัวชี้วัดที่  3.7 ระดับความสําเร็จในการเตรียมความพรอมในการจัดทําทะเบียนสถิติทางการ จํานวน 16 สาขา 
หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  : รอยละ 1 
คําอธิบาย : ความสําเร็จของการดําเนินการจัดเตรียมความพรอม ในการจัดทําทะเบียนสถิติทางการ จํานวน 16 สาขา 

โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานตามเปาหมายที่กําหนดไวในแตละระดับ ของแผนแมบทระบบสถิติ

ประเทศไทย 

 
เกณฑการใหคะแนน : 
 กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ข้ันตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันตอนที่ 4 ข้ันตอนที่ 5 
1      

2      

3      

4      

5      
 
โดยที่ : 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  ทบทวนกรอบแนวทางในการดําเนินการจัดทําแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย 

(Thailand’s National Statistical Master Plan) โดยศึกษาโครงสรางการบริหารระบบสถิติ

ของประเทศ รวมถึงขีดความสามารถและความพรอมของหนวยสถิติ และศึกษาประสบการณ

การจัดทําระบบสถิติของประเทศตางๆ (Best  Practice) 

2  ทบทวนรางแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย ซึ่งประกอบดวย การจัดจาํแนกสาขาสถิติเพื่อ

กําหนดหนวยงานรับผิดชอบตามภารกิจหลักของแตละหนวยงานในการจัดทําแผนปฏิบัติ

การรายสาขา การกําหนดคุณสมบัติของสถิติทางการ การปรับปรุงแผนแมบทฯ ให

สอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาประเทศ และใหหนวยงานปฏิบัติใหเปนไปตามแผน

แมบทฯ 

3  จัดทําหนังสือขอความเห็นชอบในรางแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย  (ฉบับปรับปรุง) ให

หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน สถาบันตางๆ เพื่อรับทราบและมีสวนรวม ตลอดจน

รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อนํามาปรับปรุงรางแผนแมบทฯ 

ปปปป 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

4  เสนอรางแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย (ฉบับปรับปรุง) ที่ผานการเห็นชอบจากหนวยงาน

ตาง ๆ และนําเสนอผูบริหารสํานักงานสถิติแหงชาติ เพื่อใหความเห็นชอบ 

5  เสนอรางแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย  “ฉบับปรับปรุง”  ตอคณะรัฐมนตรี เพื่อใหความ

เห็นชอบ และประชาสัมพันธเผยแพร 

 

เง่ือนไข :   กรณีที่เกิดปจจัยภายนอกที่ไมอยูในความควบคุมเกิน 80 % ขึ้นไป จะขอเสนอเพื่อการทบทวนคาเกณฑ 

การใหคะแนนกับคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล 
 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด หนวยวัด 

2548 2549 2550 

ศึกษาการจัดทําแผนแมบทระบบสถิต ิ

ประเทศไทย  

 - - 1 แผน 

 

หมายเหตุ : ปงบประมาณ 2550 ไดจัดจางที่ปรึกษา ฯ เพื่อทําการศึกษาแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย ใชเปน

กรอบในการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1. ศึกษาประสบการณการจัดทําระบบสถิติของประเทศตางๆ (Best  Practice) 

2. วิเคราะหระบบสถิติประเทศไทย โดยการศึกษาการผลิตขอมลูสถิติของหนวยงานในระดับกรม 

 เพื่อจัดทํารางแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย 

ปปปปปปปปปป 
ผูกํากับดูแลตวัชี้วัด : นางสาวสุวิมล คงเศรษฐกุล เบอรตดิตอ : 0 2281 0333 ตอ 1314 
ผูจัดเก็บขอมลู : นางสาวกฤษณา จิรวัฒนสถิตย เบอรตดิตอ : 0 2281 0333 ตอ 1327 
 นางสาวณัฐภัสสร นิธิประภาวฒัน เบอรตดิตอ : 0 2281 0333 ตอ 1310 
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ตัวชี้วัดที่  3.8 ระดับความสาํเร็จในการจดัทําทะเบียนสถิติทางการตนแบบ จํานวน 32 รายการ 
หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  : รอยละ 1 
คําอธิบาย : ความสําเร็จของการดําเนินการจัดทําทะเบียนสถิติทางการตนแบบ จํานวน 32 รายการ โดยพิจารณาจาก

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามเปาหมายที่กําหนดไวในแตละระดับซึ่งไดกําหนดทะเบียนสถิติทางการตนแบบ   

(Official Statistics Profile) ออกเปน 32 รายการ 

 
เกณฑการใหคะแนน : 
 กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ข้ันตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันตอนที่ 4 ข้ันตอนที่ 5 
1      

2      

3      

4      

5      
 
โดยที่ : 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  จัดประชุมระดับผูบรหิารและผูปฏิบัติงาน 
- ประชุมผูบริหาร เพื่อหารือและขอความคิดเห็นในการจัดทําทะเบียนสถิติทางการตนแบบ 
- ประชุมผูปฏิบัตงิาน เพื่อรับทราบหลักการและวัตถุประสงคในการจัดทําทะเบียนสถิติ
ทางการตนแบบ 

2  จัดทําทะเบียนสถิติทางการตนแบบดานสังคม จํานวน 8 รายการ 
- จัดเตรียมขอมลู จากระบบฐานขอมูล Data Directory  เพือ่ใชในการพิจารณาคัดเลือก 
สถิติทางการ 

- ประชุมกลุมยอยเพื่อพิจารณาคัดเลือกสถิติทางการ 

3  จัดทําทะเบียนสถิติทางการตนแบบดานสังคม จํานวน 16 รายการ 
- จัดเตรียมขอมลู จากระบบฐานขอมูล Data Directory  เพือ่ใชในการพิจารณาคัดเลือก 
สถิติทางการ 

- ประชุมกลุมยอยเพื่อพิจารณาคัดเลือกสถิติทางการ 

 

ปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปป 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

4  จัดทําทะเบียนสถิติทางการตนแบบ ดานสังคม 16 รายการ  ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม จํานวน  8 รายการ   
- จัดเตรียมขอมลู จากระบบฐานขอมูล Data Directory เพื่อใชในการพิจารณาคัดเลือก 

สถิติทางการ 

- ประชุมกลุมยอยเพื่อพิจารณาคัดเลือกสถิติทางการ 

5  จัดทําทะเบียนสถิติทางการตนแบบ ดานสังคม 16 รายการ  ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจํานวน 8 รายการ  และดานเศรษฐกจิ จํานวน 8 รายการ 
- จัดเตรียมขอมลู จากระบบฐานขอมูล Data Directory  เพือ่ใชในการพิจารณาคัดเลือก 

สถิติทางการ 

- ประชุมกลุมยอยเพื่อพิจารณาคัดเลือกสถิติทางการ 
 เผยแพรและประชาสัมพนัธ ทะเบียนสถติิทางการตนแบบ จํานวน 32 รายการ 
- เสนอทะเบียนสถิติทางการที่ผานการคัดเลือกตอเลขาธิการ ฯ เพือ่ขอความเห็นชอบและ

ประชาสมัพันธเผยแพร 

 

เง่ือนไข :   กรณีที่เกิดปจจัยภายนอกที่ไมอยูในความควบคุมเกิน 80 % ขึ้นไป จะขอเสนอเพื่อการทบทวนคาเกณฑ 

การใหคะแนนกับคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล 

 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด หนวยวัด 

2548 2549 2550 

จัดทําทะเบียนสถิติทางการ   - - 2 สาขา 

 

หมายเหตุ : ปงบประมาณ 2550 เร่ิมดําเนินการจัดทําทะเบียนสถิติทางการ จํานวน 2 สาขา ไดแก สาขาสุขภาพและ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1. ใหกระทรวง / กรม เปนหนวยงานรับผิดชอบในการกําหนดสถิติทางการของตนเอง (ตามหลักเกณฑ

คุณสมบัติสถิติทางการที่ สสช กําหนด) และสํานักงานสถิติแหงชาติ จะพิจารณาคดัเลือก เพื่อจัดทํา

ทะเบียนสถิติทางการ 

2. สํานักงานสถิติแหงชาติ จะดําเนินการปรับปรุงทะเบียนสถิติทางการทุกป 
ปปปปปปปปปปป 

 

ปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปป 
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ผูกํากับดูแลตวัชี้วัด : นางสาวสุวิมล คงเศรษฐกุล เบอรตดิตอ : 0 2281 0333 ตอ 1314 
ผูจัดเก็บขอมลู : นางสาวกฤษณา จิรวัฒนสถิตย เบอรตดิตอ : 0 2281 0333 ตอ 1327 
 นางสาวณัฐภัสสร นิธิประภาวฒัน เบอรตดิตอ : 0 2281 0333 ตอ 1310 
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ตัวชี้วัดที่ 3.9 รอยละของ อบต. ที่เขารวมอบรมตามโครงการการจัดทําระบบขอมูลสถิติระดับทองถิ่นที่นํา  
                    ความรูไปใชในการจัดทําขอมูลสถิติไดจริง 
หนวยวัด : รอยละ 
น้ําหนัก : รอยละ 3 

คําอธิบาย  : 
    รอยละของ อบต. ที่เขารวมอบรมตามโครงการการจัดทําระบบขอมูลสถิติระดับทองถิ่นที่นําความรูไปใช ใน

การจัดทําขอมูลสถิติไดจริง หมายถึง รอยละของ อบต. ที่ไดรับการอบรมตามโครงการฯ แลวสามารถนําทฤษฎีที่ไดรับ

จากการอบรม ไปใชในการจัดทําขอมูลสถิติไดจริง 

 
สูตรการคํานวณ :  
 

                                     จํานวน อบต. ที่นําความรูไปใชในการจัดทําขอมลูสถิติไดจริง  x 100 

                                                              จํานวน อบต. ที่เขารับการอบรมฯ 

                                                  

เกณฑการใหคะแนน : 
 ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 10 หนวย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
 

•  รอยละ 30 ของ อบต. ที่เขารับการอบรมฯ นําความรูไปใชในการ

จัดทําสถิติระดับจังหวัด 

เทากับ   1   คะแนน 

•  รอยละ 40 ของ อบต. ที่เขารับการอบรมฯ นําความรูไปใชในการ

จัดทําสถิติระดับจังหวัด 

เทากับ   2   คะแนน 

•  รอยละ 50 ของ อบต. ที่เขารับการอบรมฯ นําความรูไปใชในการ

จัดทําสถิติระดับจังหวัด 

เทากับ   3   คะแนน 

•  รอยละ 60 ของ อบต. ที่เขารับการอบรมฯ นําความรูไปใชในการ

จัดทําสถิติระดับจังหวัด 

เทากับ   4   คะแนน 

•  รอยละ 70 ของ อบต. ที่เขารับการอบรมฯ นําความรูไปใชในการ

จัดทําสถิติระดับจังหวัด 

เทากับ   5   คะแนน 

 

เง่ือนไข   :  กรณีที่เกิดปจจัยภายนอกที่ไมอยูในความควบคุมเกิน 80 %ขึ้นไป จะขอเสนอเพื่อการทบทวนคาเกณฑ 

                การใหคะแนนกับคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล 
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด หนวยวัด 

2548 2549 2550 

รอยละของ อบต. ที่เขารับการอบรมฯและนํา

ความรูไปใชในการจัดทําขอมลูสถิติระดับ

จังหวัด 

รอยละ - - - 

             

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
 - กําหนดใหสํานักงานสถิติจังหวัดเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

 

ผูกํากับดูแลตวัชี้วัด : นางพรรณวดี  พรปฏมิากร                       เบอรตดิตอ : 0 2281 3333 ตอ 1300 

ผูจัดเก็บขอมลู       : นางหทัยชนก  พรรคเจริญ                                  เบอรตดิตอ : 0 2281 0333 ตอ 1311 
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ประเดน็การประเมินผล : การเสริมสรางธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ  
                 รวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก : รอยละ 6 
คําอธิบาย : 

พิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของสวนราชการ    เพื่อกระตุนการปรับ

ระบบราชการสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อ

ตอบสนองความตองการของประชาชน และเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

การมีสวนรวมของประชาชน  หมายถึง  กระบวนการที่ประชาชนและผูที่เกี่ยวของมีโอกาสไดเขารวมใน

การรับรู  เรียนรู  ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของรวมคิดแนวทาง รวมการ

แกไขปญหา  รวมในกระบวนการตัดสินใจ  และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ   

พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  
 

ระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ข้ันตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันตอนที่ 4 ข้ันตอนที่ 5 
1      

2      

3      

4      

5      
 

โดยที่ :  
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  สวนราชการวิเคราะหภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรที่สําคัญ และเหมาะสมในการเปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวม 

 สวนราชการมีการแตงตั้งคณะทํางานภาคประชาชน โดยเปนคณะทํางานรวมระหวางภาครัฐ

และผูมีสวนไดเสีย  (Stakeholder)  ที่เกี่ยวของ 
 

มิติที่ 2 มิตดิานคุณภาพการใหบริการ 
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ปปปปปปปปป 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

  สวนราชการกับคณะทํางานภาคประชาชนมีการปรึกษาหารือ  เพื่อเลือกประเด็นการพัฒนา

ระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะที่เห็นวาเหมาะสมที่จะนํามา

ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติ

ราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือกตองเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับภารกิจหลัก (Core  

Function) ของสวนราชการหรือเปนเรื่องที่สงผลกระทบตอประชาชนโดยตรงและตองมีฉันทา

มติหรือมีการยอมรับรวมกันในการเลือก 

2  สวนราชการมีชองทาง/กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย

(Stakeholder) ที่เกี่ยวของ  เพื่อนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดมาประกอบการจัดทํา

แผนงาน/โครงการตามประเด็นฯ ที่เลือก 

 สวนราชการกับคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันจัดทําแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมตาม

ประเด็น ฯ ที่เลือก  โดยเปนแผนระยะสั้นหรือระยะยาว  ซึ่งตองระบุกิจกรรมการดําเนินงาน  

โดยใหผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวของ (ในประเด็นฯ ที่เลือก) เขามามีสวนรวม  มี

วัตถุประสงค ระยะเวลาดําเนินการ เปาหมาย/ผลสําเร็จ ตัวชี้วัด วิธีการดําเนินการ วิธีการวัดผล  

ระบบหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล และวิธีการติดตามประเมินผล งบประมาณ  และผูรับผิดชอบไว

อยางชัดเจน 

3  สวนราชการและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันดําเนินการตามแผนงาน/โครงการแบบมี

สวนรวมฯประจําปงบประมาณ  พ .ศ .  2551 ไดแลวเสร็จครบถวนโดยมีการติดตาม

ความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนฯรวมกัน ตามวิธีการที่กําหนดไวในแผนงาน/

โครงการแบบมีสวนรวมฯ  พรอมทั้งจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามความกาวหนาเสนอตอ

ผูบริหารของ สวนราชการอยางสม่ําเสมอ (รายเดือน/รายไตรมาส) 

4  สวนราชการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนงาน /โครงการแบบมีสวน 

รวมฯ ไดแลวเสร็จ โดยระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะสําหรับการ

ดําเนินการในปตอไป พรอมทั้งนําเสนอตอผูบริหารของสวนราชการ และคณะทํางานภาค

ประชาชน 

 สวนราชการเผยแพรรายงานสรุปผลการดําเนินการดังกลาวใหประชาชน  และผูมีสวนไดเสีย 

(Stakeholder) ที่เกี่ยวของ ไดรับทราบโดยผานกระบวนการหรือกลไกที่สวนราชการจัดใหมีขึ้น

ไดอยางเปนรูปธรรม 

5  สวนราชการนําขอมูลที่ไดจากสรุปผลการดําเนินการฯ ในระดับคะแนนที่ 4 ไปกําหนดแนวทาง

หรือแผนงาน/โครงการแบบมสีวนรวมสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552   
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด หนวยวัด 

2548 2549 2550 
ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง 
ความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติราชการ 

ระดับ - 5 N/A 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :      
  

 กําหนดใหกองบริหารจัดเก็บขอมูลสถิติเปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล  โดยความรวมมือจาก
ศูนย/สํานัก/กอง  ในการดําเนินการใหเปนตาม 5 ขั้นตอนที่กาํหนดขางตน 
 
ผูกํากับดูแลตวัชี้วัด : นายลือชัย  วนรัตน   เบอรตดิตอ : 0 2281 0333  ตอ  1600 
ผูจัดเก็บขอมลู       : นางสาวพรทิพย  สมวงศ   เบอรตดิตอ : 0 2281 0333  ตอ  1602 
   นางจิชุกร  รัศมีธัญ   เบอรตดิตอ : 0 2281 0333  ตอ  1603 
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ตัวชี้วัดที ่5 : ระดับความสาํเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 
หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  : รอยละ 3 
คําอธิบาย :   
              ความสําเร็จของการดําเนินการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ โดยสวนราชการตอง

ดําเนินการใหเปนไปตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  28  ธันวาคม  

พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา และสรุปผลการจัดซื้อจัดจางของสวน

ราชการ และการกําหนดมาตรการใหทุกหนวยงานของรัฐ ใหการบริการขอมูลขาวสารตางๆ แกประชาชนดวยความ

รวดเร็ว  ซึ่งพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายที่กําหนดไวในแตละระดับ 

 
เกณฑการใหคะแนน : 
               แบงคะแนนเปน  5  ระดับ  โดยพิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) ตามเปาหมายแตละ

ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ข้ันตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันตอนที่ 4 ข้ันตอนที่ 5 
1      

2      

3      

4      

5      
 
โดยที่  :   
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้ 

 จัดสถานที่/จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารเพื่อการบริการขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 เพื่อให

ประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก และมีเจาหนาที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับการใหขอมูลขาวสารของสวนราชการเปนการเฉพาะ 

 มีเจาหนาที่รับผิดชอบประจําศูนยขอมูลขาวสารหรือปฏิบัตหินาที่ที่เกี่ยวกับการใหบริการ

ขอมูลขาวสารของสวนราชการเปนการเฉพาะ  

 มีปายบอกถึงทีต่ั้งของสถานที่หรือศูนยขอมูลขาวสารที่สวนราชการจัดไวสําหรับการใหบริการ

ขอมูลขาวสาร ที่เขาใจไดงายและมองเห็นไดชัดเจน  
 

ปปปปปปป 

ปปปปป 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

2 จัดระบบขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ดังนี ้

 มีขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 ครบถวน และเปนปจจุบัน 

 จัดทําดัชนีขอมลูขาวสารไวใหบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารอยางชัดเจนและสามารถสืบคน  

ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

3 บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางเปนระบบโดยการดาํเนินการ ดังนี้ 

 มอบหมายใหผูบริหารระดับรองหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาม 

พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการเปนการเฉพาะ 

 ผูบริหารของสวนราชการใหความสําคัญและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูล

ขาวสารของราชการอยางเครงครัด เชน มีการประชุมเพือ่ซักซอมความเขาใจในการปฏบิัตติาม

กฎหมาย เปนตน 

 จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใชบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการรายงานให

ผูบริหารของสวนราชการทราบอยางสม่ําเสมอ (รายเดือนหรือไตรมาส) 

 มีการปฏบิัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ. 2547  ในการใหบริการขอมูล

ขาวสารแกประชาชนดวยความรวดเร็ว โดยมเีร่ืองที่สามารถตอบสนองหรือใหบริการขอมลู

ขาวสารไดภายในกําหนดรอยละ 100 

4 เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารใหบุคลากรในสวนราชการและ

ประชาชนทราบ ดังนี้ 

 จัดอบรม  ใหความรู  และกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาความรูความเขาใจเกีย่วกับกฎหมาย

ขอมูล ขาวสารและการปฏิบัตหินาที่ในการใหบริการขอมูลขาวสารตามบทบัญญัติของ

กฎหมายใหแกบุคลากรในสวนราชการอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอไมนอยกวา 3 ชั่วโมง 

 ประชาสมัพันธเผยแพรเกี่ยวกับผลการปฏิบัตติามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ

โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 ใหประชาชนรับทราบผานชองทางตาง ๆ 

อยางนอย 5 ชองทาง โดย 1 ใน 5 ชองทาง จะตองเปนการเผยแพร ประชาสัมพันธผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส 

 รับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารผานชองทางตาง ๆ และ

มีการนําความคิดเห็นของประชาชนมาพจิารณาประกอบการบริหารจัดการดานการเปดเผย

หรือใหบริการขอมูลขาวสาร 

5  เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคาที่หัวหนาสวนราชการลงนามแลว 

เผยแพรบนเว็บไซตของสวนราชการ 

 จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือนและเผยแพรบนเว็บไซตของสวนราชการทุกเดือน   

  

111111111111 
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด หนวยวัด 

2548 2549 2550 

ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสาร

ของราชการ 

ระดับ - - 5 

 
เหตุผล  :   
 เพื่อสนับสนุนใหสวนราชการมีการเปดเผยขอมูลขาวสาร และดําเนินการ ตาม  พ.ร.บ.  ขอมูลขาวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540   และปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการ

ประกวดราคา ประกาศสอบราคา และการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานราชการ 
 
ผูกํากับดูแลตวัชี้วัด :  นายวิลาส  สุวี                          เบอรตดิตอ : 0-2280-3333 ตอ 1400 

ผูจัดเก็บขอมลู       :  1. นางสาวกุลลักษณ  เลิศภัทรพงศ   เบอรตดิตอ : 0-2280-3333 ตอ 1410 

                                 2. นางสาวสุครีม  กนัไชย            เบอรตดิตอ : 0-2280-3333 ตอ 1412 
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ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทจุรติ  
หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก : รอยละ 6 
คําอธิบาย : 
 ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาความครบถวน

ของการดําเนินการใน 3 ประเด็น ไดแก 

1. การกําหนดหลักเกณฑ ระเบียบ หรือแนวทาง ที่ชัดเจนในการปองกันการทุจริต รวมทั้งเพื่อการ

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

2. การจัดทําขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ

หนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 

3. การดําเนินการอยางเครงครัดเมื่อมีการกลาวหาวามีการกระทําผิดในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

 
ประเด็นที่ 1: การกําหนดหลักเกณฑ ระเบียบ หรือแนวทาง ที่ชัดเจนในการปองกันการทุจริต รวมทั้งเพื่อการ

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต การ

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก :  รอยละ 3 
คําอธิบาย :  
 พิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต การ

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 
เกณฑการใหคะแนน :   

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

 

ระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ข้ันตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันตอนที่ 4 ข้ันตอนที่ 5 
1      

2      

3      

4      

5      
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โดยที่ : 
 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  ทบทวนผลการดําเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

ที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 วิเคราะหความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติ

หนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ  

 สรุปขอมูลที่ไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการหรือที่มีการรองเรียนผาน  

ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย หรือศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี 

 ศึกษา วิเคราะหเพื่อใหทราบถึงปจจัยเสี่ยงที่อาจเปนเหตุทําใหการปฏิบัติราชการตามอํานาจ

หนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไมเพียงพอ การปฏิบัติ

หนาที่ไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม    ความมีจริยธรรม 

การคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

2  นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มาใชประกอบการจัดทําแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการ

หรือแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต การเสริมสรางใหเจาหนาที่ของรัฐไดปฏิบัติหนาที่

ราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม การคํานึงถึงประโยชนของ

สวนรวมเปนที่ตั้งและมีธรรมาภิบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ใหแลวเสร็จ โดยตอง

คํานึงถึงระดับความรุนแรงและโอกาสของความเสี่ยง รวมทั้งการมีสวนรวมของภาครัฐและ

เครือขายภาคประชาชน และในมาตรการ/แผนปฏิบัติการ จะตองระบุถึง 
 - การกําหนดหรือปรับปรุงแกไข หลักเกณฑ ระเบียบ หรือแนวทางการปฏิบัติราชการของ

สวนราชการที่เอื้อตอการปฏิบัติงานที่โปรงใสสามารถตรวจสอบได และประชาสัมพันธ ให

ภาครัฐและภาคประชาชน และ/หรือใหผูมีสวนไดเสียไดรับรู 

- กําหนดใหมีกิจกรรมสงเสริมใหเจาหนาที่ของรัฐไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ
รับผิดชอบตอประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม การคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้ง

และมีธรรมาภิบาล 

- กิจกรรมการสร างความเขมแข็ ง ในดานการปองกันการทุจ ริต /การใหความรู  

กับภาครัฐและภาคประชาชน  ตลอดจนเครือขายที่ เกี่ยวของในดานการปองกัน 

การทุจริต 

3 ดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต หรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ

หนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัด รวมท้ังการเสริมสรางใหเจาหนาที่ของรัฐไดปฏิบัติ

หนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม  การคํานึงถึงประโยชนของ

สวนรวมเปนที่ตั้งและมีธรรมาภิบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไดแลวเสร็จครบถวน 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
4  ตอบสนองตอขอรองเรียนเรื่อง “การทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดย  

มิชอบของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัด” ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่มีการรองเรียนผานระบบ

การรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการ ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนยบริการ

ประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี อยางครบถวน 

 ตอบสนองตอขอรองเรียนเจาหนาที่ของรัฐไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบ  

ตอประชาชน ไมมีคุณธรรม จริยธรรม การไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้งและไมมี  

ธรรมาภิบาล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทาง

ราชการที่เกี่ยวของไดกําหนดไวโดยครบถวน 

5  สรุปผลการดําเนินการตามแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐ และการเสริมสรางใหเจาหนาที่ของรัฐไดปฏิบัติหนาที่ราชการ
ดวยความรับผิดชอบตอประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม การคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม
เปนที่ตั้งและมีธรรมาภิบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา 
อุปสรรคในการดําเนินงานและสรุปผลการตอบสนองตอขอรองเรียนเรื่อง “การทุจริตหรือการ
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัด” รวมทั้งการ
เสริมสรางใหเจาหนาที่ของรัฐไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน  
มีคุณธรรม จริยธรรม การคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้งและมีธรรมาภิบาล ในขั้นตอนที่ 
4 พรอมทั้งกําหนดแนวทางหรือมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/
โครงการหรือแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต การเสริมสรางใหเจาหนาที่ของรัฐไดปฏิบัติ
หนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม การคํานึงถึงประโยชน
ของสวนรวมเปนที่ตั้งและมีธรรมาภิบาลสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

เง่ือนไข : 
การดําเนินการในแตละระดับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จะพิจารณา

คุณภาพของการจัดทําขอมูลเพื่อนํามาเปนประเด็นปรับคะแนนเชิงคุณภาพดวย 

หมายเหตุ :  
1. สวนราชการสวนกลางจัดทํามาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกัน การทุจริต การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

และธรรมาภิบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของหนวยงานในสังกัดที่อยูในสวนกลาง และหนวยงานราชการบริหาร

สวนกลางหรือสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคที่ผูบังคับบัญชาของสวนราชการไมไดมอบอํานาจใหแกผูวาราชการ

จังหวัด  (เชน สํานักงานสรรพากรภาค สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนตน)  

2. จังหวัดจัดทํามาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ     ธรรมาภิ

บาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาคและหนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่

ปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคที่ผูวาราชการจังหวัดไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชาของสวน

ราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 

3. ไมรวมหนวยงานราชการสังกัดราชการบริหารสวนทองถิ่น  
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ประเด็นที่ 2 : การจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 

ตัวชี้วัดที่ 6.2 การจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวน        
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 

หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก : รอยละ 1 
คําอธิบาย :  
 พิจารณาจากความสําเร็จของการจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือ

ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมูลการจัดซื้อจัดจางเพื่อใชเปนฐานขอมูลการทุจริตใน

ระดับชาติ 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  
 

ระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ข้ันตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันตอนที่ 4 ข้ันตอนที่ 5 
1      

2      

3      

4      

5      
 
โดยที่ : 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จัดทําขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ

หนาที่ โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐตามรูปแบบ  รายการ  และวิธีการที่ สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด (ตามแบบฟอรม ขท 

01 แบบขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ

หนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ) ไดอยางสมบูรณ ครบถวน และมีการปรับปรุงสถานะของ

ผลการดําเนินงานใหเปนปจจุบัน อยูเสมอ  

2 มีการประมวลผลขอมูลที่จัดทําตามขั้นตอนที่ 1 ใหอยูในรูป Information และนําเสนอใน

รูปแบบ กราฟ แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหารของสวน

ราชการ ในการเฝาระวังและติดตามการปฏิบัติงานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตหรือ

การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐได 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
3 เก็บรวบรวมขอมูล  การจัดซื้อจัดจาง  โดยวิธีประกวดราคาหรือวิธีประมูลดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกสของสวนราชการ แลวบันทึกขอมูลตามรูปแบบที่สํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด ไดอยางสมบูรณ ครบถวน (ตามแบบฟอรม 

ขท 02 แบบขอมูลการจัดซื้อจัดจาง) 

4 มีการรายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยังสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เกินระยะเวลาที่กําหนด 

(หมายเหตุ : ขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3  ไมรวมถึงขอมูลขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น) 

5 มีการรายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยังสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ภายในระยะเวลาที่กําหนด   

 
เง่ือนไข :  

การดําเนินงานตามขั้นตอนที่ 4 และขั้นตอนที่ 5 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ จะพิจารณาคุณภาพของการจัดทําขอมูลเพื่อนํามาเปนประเด็นปรับคะแนนเชิงคุณภาพดวย 
 
หมายเหตุ : 

1. กรณีสวนราชการไมมีขอมูลตองรายงานตามแบบ ขท01 และแบบ ขท02 ใหนําน้ําหนักตัวชี้วัด

รอยละ 1 ไปรวมกับตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการ

ทุจริต การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

2. กําหนดการรายงานขอมูล : กําหนดใหสวนราชการรายงาน 3 คร้ัง คือ  

ครั้งที่ 1 :  ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันครบรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน  

(ภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2551) 

ครั้งที่ 2 :  ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันครบรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ รอบ 9 เดือน  

(ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551) 

ครั้งที่ 3 :  ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันครบรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน 

(ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551) 

3. การสง File ขอมูลตองทําเปน Zip File เทานั้น และตั้งชื่อ File ที่ Zip ไว โดยใชรหัสหนวยงานเปนชื่อ 

File เชน ตช0014 และจัดสงไปยัง E-mail Address : infonccc@nccc.go.th 

 
แนวทางการประเมินผล :  
 ผลคะแนนใชการประเมินผลจากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
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ประเด็นที่ 3  การดําเนินการอยางเครงครัดเมื่อมีการกลาวหาวามีการกระทําผิดในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ตัวชี้วัดที่ 6.3 รอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณภายในระยะเวลาที่

กําหนด 
หนวยวัด : รอยละ 
น้ําหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย : 
 พิจารณาจากรอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณตามประเด็นที่

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) มีหนังสือขอใหดําเนินการ  โดยมีเอกสาร

ประกอบหรือมีพยานหลักฐานชัดเจนพรอมใหวินิจฉัยได และสามารถจัดสงสํานวนการสอบสวนและเอกสารประกอบ

หรือพยานหลักฐานดังกลาวไปยังสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด เทียบกับจํานวนสํานวนการสอบสวนที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ (ป.ป.ช.) มีหนังสือขอใหดําเนินการทั้งหมด 
 

สูตรการคํานวณ : 

จํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณและจัดสง 

ไปยังสํานักงาน ป.ป.ช. ไดภายในระยะเวลาที่กําหนด   x  100 

จํานวนสํานวนการสอบสวนที่สํานักงาน ป.ป.ช. ขอใหดําเนินการทั้งหมด 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 รอยละ 40 

2 รอยละ 50 

3 รอยละ 60 

4 รอยละ 70 

5 รอยละ 80 

 
หมายเหตุ : 

1. กรณีสวนราชการไมมีสํานวนการสอบสวนที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ขอทราบ ใหนําน้ําหนักตัวชี้วัดรอยละ 2 ไปเพิ่มใหตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความสําเร็จของ

การดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

2. ใหสวนราชการสวนกลางมีหนาที่ปองกันและปราบปรามการทุจริตและการปฏิบัติหรือละเวนการ

ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หนวยงานในสังกัดที่ตั้งอยูในสวนกลาง และหนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติ
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ราชการหรือมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค ที่ผูบังคับบัญชาของสวนราชการไมไดมอบอํานาจใหแกผูวาราชการ

จังหวัด 

3. ใหจังหวัดมีหนาที่ปองกันและปราบปรามการทุจริตและการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิ

ชอบ หนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาคและหนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงาน

ตั้งอยูในสวนภูมิภาคและผูวาราชการจังหวัดไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชาของสวนราชการ ตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546  ทั้งนี้ ไมรวมหนวยงานราชการสังกัดราชการบริหารสวนทองถิ่น 

หนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค และผูวาราชการจังหวัดไมได

รับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชาของสวนราชการ เชน สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานสรรพากรภาค สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ เปนตน  

 
แนวทางการประเมินผล :  
 ผลคะแนนใชการประเมินผลจากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด หนวยวัด 

2548 2549 2550 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม

มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ระดับ 5 4.85 4.6 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1. ศูนยประสานราชการใสสะอาด 

 

ผูกํากับดูแลตวัชี้วัด : เลขานุการกรม    เบอรตดิตอ : 0 2281 0333 ตอ 1500 

ผูจัดเก็บขอมลู       : นายชูเกียรติ  ธีระประภา   เบอรตดิตอ : 0 2281 0333 ตอ 1503 
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ประเดน็การประเมินผล : คณุภาพการใหบริการ 
ตัวชี้วัดที่ 7 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ   
น้ําหนัก : รอยละ 5 
คําอธิบาย : 
 ผูรับบริการ  หมายถึง  ประชาชนผูมาใชบริการ  ซึ่งประกอบดวย เจาหนาที่ของหนวยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชน  พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจาหนาที่ของสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย องคกร สมาคม มูลนิธิ รวมท้ังนักเรียน 

นิสิต และนักศึกษา  ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  
 
ประเดน็การสาํรวจ  ประกอบดวยประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้ 

- ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 

- ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

- ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

- ความพึงพอใจดานขอมูลที่ไดรับ 

- ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ โดยเนนวาระแหงชาติดานจริยธรรม  

ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐ 

 โดยมีงานบริการที่เสนอขอประเมิน จํานวน 3 งานบริการ ไดแก 

-   งานใหบริการขอมูล โดยวธิกีารติดตอดวยตนเองที่สํานักงานสถิติแหงชาติ 

-   งานใหบริการขอมูลโดยวิธีการติดตอขอใชทางโทรศัพท 

-   งานใหบริการขอมูลโดยวิธีการติดตอขอใชทาง  e-Mail 
 
เกณฑการใหคะแนน 

 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด หนวยวัด 

2548 2549 2550 

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 78.22 76.80 83.33 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล 
 1.  กําหนดใหกลุมบริการและเผยแพรขอมูล สํานักสถิติพยากรณ  เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ

ขอมูล 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอยละ 65 รอยละ 70 รอยละ 75 รอยละ 80  รอยละ 85 
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 2.  ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  กลุมบริการและเผยแพรขอมูล สํานักสถิติพยากรณ รวบรวมขอมูลเปนราย

เดือน เพื่อเปนการประเมินตนเอง 
 
ผูกํากับดูแลตวัชี้วัด : นายวิลาส  สุวี                                 เบอรตดิตอ :  0-2281-0333 ตอ 1400 

ผูจัดเก็บขอมลู       : นางสาวกุลลักษณ  เลิศภัทรพงศ      เบอรตดิตอ :  0-2281-0333 ตอ 1410 

       : นางจุไรรัตน  วิรยศิริ                        เบอรตดิตอ :  0-2281-0333 ตอ 1422 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดตัวชี้วัดประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

สํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

 

 32 

 

 
ประเดน็การประเมินผล : การบริหารงบประมาณ 
ตัวชี้วัดที ่8 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
หนวยวัด : รอยละ 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย :  

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจาย  เงินงบประมาณ

รายจายลงทุนของสวนราชการทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงนิ

ของสวนราชการ  ทั้งนี้ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ  โดยจะใชขอมูลการ        

เบิกจายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  

• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเมื่อเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ไดรับ 

• หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจาย

ลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ 

• รายจายลงทุน หมายถึง รายจายที่รัฐบาลจายเพื่อจัดหาทรัพยสินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและ

ทรัพยสินที่ไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐวิสาหกิจโดยผูรับไมตอง

จายคืนใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน สามารถตรวจสอบไดจากรหัสงบประมาณ

รายจาย รหัสลักษณะงานตําแหนงที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณกําหนดให 

 
สูตรการคํานวณ : 
                  

 

                                      เงินงบประมาณรายจายในภาพรวมที่สวนราชการเบิกจาย  x 100 

                                                วงเงินงบประมาณรายจายในภาพรวมที่ไดรับ 
 

 
เกณฑการใหคะแนน : 
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 3 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 รอยละ 68 

2 รอยละ 71 

3 รอยละ 74 

4 รอยละ 77 

5 รอยละ 80 

          

มิติที่ 3 มิตดิานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด หนวยวัด 

2548 2549 2550 

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายลงทุน 

รอยละ - 100 

 

100 

 

 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

• ขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบ

อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

• การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุน จะไมรวมงบประมาณที่สวนราชการประหยัดได และไมไดนํา

เงินดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ ตอ  ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการรายงานวงเงินงบประมาณที่

ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล 

 

ผูกํากับดูแลตวัชี้วัด : เลขานุการกรม                               เบอรตดิตอ : 0-2281-0333 ตอ 1500 

ผูจัดเก็บขอมลู       : หัวหนาฝายการคลัง    เบอรตดิตอ : 0-2281-0333 ตอ 1512 
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ประเดน็การประเมินผล : ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน 
ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 
หนวยวัด : รอยละ 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย: 
 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ  จะพิจารณาจาก
ความครบถวนของขอมูล  ไดแกขอมูลการใชพลังงานไฟฟา  (kWh)  ขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง(ลิตร) ขอมูล
พื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน เชน เวลาที่ใหบริการ จํานวนบุคลากร พื้นที่ของอาคารที่ใหบริการ เปนตน      
และพิจารณาพลังงานที่สวนราชการใชจริงโดยเปรียบเทียบกับปริมาณพลังงานมาตรฐาน  ที่หนวยงานควรจะใชอยาง
เหมาะสมตามปจจัยที่มีผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน  โดยใชขอมูลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานขอมูล  
www.e-energy.go.th   ของสํานักนโยบายและแผนพลังงาน  

 พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน  2  ชนิด   คือ 

1.  ไฟฟา      

2.   น้ํามัน     
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 1. ไฟฟา  คะแนนการประเมินผลดานไฟฟาของสวนราชการ  คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหนวยงานในสังกัด

ทั้งหมด โดยเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ระดับ 
คะแนน 

คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับที่ 1 0.5 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh  ) ครบถวน 

ระดับที่ 2 0.5 ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 

ระดับที่ 3 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยอยูในชวง

ตั้งแต 1.2 เทา ถึง 1.5 เทา ของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือมีคาดัชนีการใช

พลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.500 ถึง -0.334  

ระดับที่ 4 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยอยูในชวง

ตั้งแต 1.2 เทา ถึง 1.5 เทา ของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือมีคาดัชนีการใช

พลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.333 ถึง -0.167 

ระดับที่ 5 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง เทากบัหรือมากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยอยู

ในชวงตั้งแต 1 เทา ถึง 1.2 เทา ของปรมิาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือมีคาดัชนี

การใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.166  ถึง 0 

ในกรณีที่ปริมาณการใชไฟฟาจริงนอยกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน  หรือมีคา

ดัชนีการใชพลังงานไฟฟามากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผล  

ดานไฟฟา (2.5 คะแนน) 
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 2. น้ํามัน  คะแนนการประเมินผลดานน้ํามันของสวนราชการ  คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหนวยงานในสังกัด

ทั้งหมด  โดยเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

 ระดับ 

คะแนน 

คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

ระดับที่ 1 0.5 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานน้ํามัน (kWh  ) ครบถวน 

ระดับที่ 2 0.5 ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 

ระดับที่ 3 0.5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยอยูในชวง

ตั้งแต 1.2 เทา ถึง 1.5 เทา ของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือมีคาดัชนีการใช

พลังงานน้ํา มันอยูในชวง -0.500 ถึง -0.334  

ระดับที่ 4 0.5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง  มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยอยูในชวง

ตั้งแต 1.2 เทา ถึง 1.5 เทา ของปริมาณการใชน้ํา มันมาตรฐาน หรือมีคาดัชนีการใช

พลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.333 ถึง -0.167 

ระดับที่ 5 0.5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง    เทากับหรือมากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดย

อยูในชวงตั้งแต 1 เทา  ถึง  1.2 เทา ของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือมีคา

ดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.166  ถึง 0 

ในกรณีที่ปริมาณการใชน้ํามันจริงนอยกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน  หรือมีคา

ดัชนีการใชพลังงานน้ํามันมากกวา 0    จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผล  

ดานน้ํามัน (2.5 คะแนน) 

 
ปจจัยที่ใชในการคํานวณคะแนนขั้นที่ 3 - 5 : 
 (1) ปริมาณการใชไฟฟา/น้าํมันมาตรฐาน 
 คํานวณจากแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่ไดจากการวิเคราะหผลของขอมูลปจจัยพื้นฐาน ตอปริมาณการใช

พลังงานของหนวยงานในแตละกลุม  โดยในการวิเคราะหนั้นจะพิจารณาตัวแปรที่มีผลตอการใชพลังงานของ

หนวยงาน แบงออกเปน 2 สวนคือ 

(ก) ตัวแปรจากลักษณะการทํางาน เชน  จํานวนบุคคลากร  พื้นที่ใชสอยภายในอาคาร เวลาการทํางาน 

จํานวนผูเขามาใชบริการ การออกใหบริการ เปนตน 

(ข) ตัวแปรจาสภาวะแวดลอม เชน อุณหภูมิ ระยะหางจากตัวจังหวัดที่ตั้ง  พื้นที่ของอําเภอที่ตั้ง พื้นที่ของ

จังหวัดที่ตั้ง  เปนตน 

(รายละเอียดของการคํานวณปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐานของแตละกลุมอยูใน 

  www.e-report.energy.go.th)   
 (2)  คาการใชพลังงานไฟฟา/น้ํามนัจริงทีร่ายงานแก สนพ. 
 คือ ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามนั  ที่หนวยงานรายงานผาน www.e-report.energy.go.th  ครบ 12 เดือน 
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สูตรการคํานวณคาดัชนีการใชพลังงาน: 
 คาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามัน  =   คาการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน – คาการใชไฟฟา/น้ํามันจรงิ 

                                                                                     คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง      
เง่ือนไข : 
 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ  สํานักงาน ก.พ.ร. จะ

ใชขอมูลที่สวนราชการไดรายงานผลผาน  www.e-report.energy.go.th  ของสวนอนุรักษพลังงานและพลังงาน

หมุนเวียน  สํานักนโยบายและแผนพลังงาน 

 สวนราชการจะตองไดคะแนนเต็มในขั้นตอนที่ 1  และ  2  จึงจะไดรับการประเมินผลคาคะแนนดัชนีการใช

พลังงาน  ในขั้นตอนที่ 3-5 

 หนวยงานที่มีคาดัชนีการใชพลังงานต่ํากวา -0.500 หรือเปนหนวยงานที่มีปริมาณดารใชพลังงานจริงเปน  2  

เทา  ของปริมาณการใชพลังงานมาตรฐานขึ้นไป จะไมไดคะแนนในขั้นตอนที่ 3-5 ซึ่งจากขอมูลของป 2550 จะมี

หนวยงานในกลุมดังกลาว ประมาณรอยละ 10 ของหนวยงานราชการทั้งประเทศ 

 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน 
 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด หนวยวัด 

2548 2549 2550 

 ไฟฟาลดลง/เพิ่มขึ้น รอยละ ลดลง 5.35 ลดลง 2.44 เพิ่มขึ้น 7.55 

 น้ํามันลดลง/เพิ่มขึ้น รอยละ ลดลง  10.92 ลดลง   44.22 ลดลง   30.81 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : - 
 

ผูกํากับดูแลตวัชี้วัด :  นางสาวประเทือง  ดีดพิณ                 เบอรตดิตอ : 0 2281 8607 

ผูจัดเก็บขอมลู :          นางปริศนา  วานิชยเจริญการ            เบอรตดิตอ : 0 2281 0333 ตอ 1520 
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ประเด็นการประเมินผล : การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 
ตัวชี้วัดที ่10 ระดับความสาํเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรกัษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 
หนวยวัด  : ระดับ 
น้ําหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย :  
      สํานักงานสถิติแหงชาติ ขอเสนอจํานวนกระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 

งานบรกิาร (i) น้ําหนกั (Wi) 

1. 
การใหบรกิารจําหนายเอกสารและรายงานเชิงสถิติแกผูมาตดิตอ

ขอซ้ือดวยตนเองที่สาํนักงานสถิติแหงชาติ 
0.2 

2. 
การใหบรกิารสาํเนาขอมูลดิบ จากโครงการสํามะโนและสาํรวจแก

ผูขอใชขอมูล - ติดตอดวยตนเองที่สาํนักงานสถิติแหงชาต ิ
0.2 

3. 
การใหบรกิารขอมูลและขาวสารทางสถติิแกผูขอใช - ติดตอดวย

ตนเองที่สํานักงานสถิติแหงชาติ - ขอมูลท่ีไมยุงยาก 
0.2 

4. 
การใหบรกิารขอมูลและขาวสารทางสถติิแกผูขอใช - ติดตอขอ

ขอมูลโดยทางโทรศพัท - ขอมูลท่ีไมยุงยาก 
0.2 

5. 
การใหบรกิารขอมูลและขาวสารทางสถติิแกผูขอใช - ติดตอขอ

ขอมูลโดยทาง E-mail - ขอมูลท่ีไมยุงยาก 
0.2 

รวมงานบริการ 1 

 
ตารางและสูตรการคํานวณ :  
 

  

จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  100 

จํานวนผูรับบริการทั้งหมดที่ไดรับบริการในแตละงานบริการ 
 

 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผูรับบริการที่ไดรับบริการ 
ตามรอบระยะเวลามาตรฐานเทียบกับจํานวนผูรับบริการทั้งหมด งานบริการ 

(i) 

 
น้ําหนัก 

(Wi) 
 1 2 3 4 5 

 

คะแนน 
ที่ได 
(Ci) 

คะแนนเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก 

(Wi Ci) 

1  50 60 70 80 90   

2  50 60 70 80 90   

- - 50 60 70 80 90 - - 

i  50 60 70 80 90   

น้ําหนักรวม  คาคะแนนของตวัชี้วัดนี้เทากับ  

 

W2 

Wi 

∑Wi = 1 

W1 

Ci 

C1 
C2 

(W1 C1) 

(W2 C2) 

 (Wi Ci) 

∑ (Wi Ci) 
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ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก เทากับ 
 

 

 
 
 

 

หรือ 
 

 

 
 
 

 

โดยที่ : 
 

W  หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละงานบริการ  และผลรวมของน้ําหนักของทุกงานบริการ  

เทากับ 1 

C   หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับรอยละของผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลา 

มาตรฐานเทียบกับจาํนวนผูรับบริการทั้งหมด 

 i   หมายถึง ลําดับที่ของงานบริการ ; 1, 2,..., i  

 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1  
2  
3  
4  
5  

 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด หนวยวัด 

2548 2549 2550 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

ในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

ระดับ 5 5 4.89 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1. กําหนดใหกลุมบริการและเผยแพรขอมูล สํานักสถิติพยากรณ เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการ

จัดเก็บขอมูล 

2. ความถี่ในการจดัเก็บขอมูล กลุมบริการและเผยแพรขอมูล สํานักสถิติพยากรณ รวบรวมขอมูลเปน

รายเดือน 

∑ (Wi x Ci) = 1 

∑    (Wi  Ci) 
 

      ∑ Wi 

  (W1  C1) + (W2  C2) + ... + (Wi  Ci)  
 

           W1 + W2 + W3 + … + Wi 

∑ (Wi x Ci) = 2 

∑ (Wi x Ci) = 3 

∑ (Wi x Ci) = 4 

∑ (Wi x Ci) = 5 
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ผูกํากับดูแลตวัชี้วัด :  นายวิลาส  สุวี                              เบอรตดิตอ : 0-2281-0333 ตอ 1400 

ผูจัดเก็บขอมลู       :  1. นางสาวกุลลักษณ  เลิศภัทรพงศ      เบอรตดิตอ : 0-2281-0333 ตอ 1410 

                              2.นายวิบูลย  พลาดสัิย               เบอรตดิตอ : 0-2281-0333 ตอ 1411 
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ประเดน็การประเมินผล : การจัดทําตนทนุตอหนวย 
ตัวชี้วัดที ่11 ระดับความสาํเร็จของการจัดทําตนทนุตอหนวยผลผลิต 
หนวยวัด : รอยละ 
น้ําหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย : 

ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่สวนราชการสามารถจัดทําบัญชีตนทุน

ตอหนวยผลผลิตและกิจกรรม เพื่อนําไปสูการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ข้ันตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันตอนที่ 4 ข้ันตอนที่ 5 
1      

2      

3      

4      

5      

 
โดยที่ : 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามหลักเกณฑและวิธีการ  

ที่กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ  และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบ  

ที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. 

ทราบ 

2 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 วามีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร พรอมท้ังวิเคราะหถึง

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวย

ผลผลิตไดแลวเสร็จ 

3 ทบทวนภารกิจเพื่อจัดทําขอมูลผลผลิตยอย กิจกรรมยอย พรอมปริมาณและหนวยนับท้ังองคกร 

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
4 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตยอย กิจกรรมยอย  โดยจัดใหมีการคํานวณตนทุน  

อยางนอย ดังนี้   
 1. กิจกรรมของหนวยงานสนับสนุน 5 กิจกรรมยอย 
 1.1 ดานการเงินและบัญชี 
 1.2 ดานการพัสดุ 
 1.3 ดานบริหารบุคคล 
 1.4 ดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 1.5 ดานการตรวจสอบภายใน 
 2. กิจกรรมของหนวยงานหลัก 1 กิจกรรมยอย  
 3. ผลผลิตยอย 2 ผลผลิต 
 และรายงานผลการคํานวณใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

5 นําผลการดําเนินงานที่ไดจากขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 4 ไปกําหนดแนวทางหรือแผนการ 

เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด หนวยวัด 

2548 2549 2550 

ระดับความสําเร็จของการจัดทาํตนทุน 

ตอหนวยผลผลิต 

ระดับ - - - 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : - 

 
ผูกํากับดูแลตวัชี้วัด : เลขานุการกรม                             เบอรตดิตอ : 0-2281-0333 ตอ 1500 

ผูจัดเก็บขอมลู       : หัวหนาฝายการคลัง   เบอรตดิตอ : 0-2281-0333 ตอ 1512 
 
 
 
 
 

 

 

 



รายละเอยีดตัวชี้วัดประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

สํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

 

 42 

 

 
ประเด็นการประเมินผล : การบริหารจัดการองคการ 
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ    
หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก : รอยละ 22 
คําอธิบาย :  

• ผลจากการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่ไดดําเนินการตามตัวชี้วัดประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2550 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดรับฟงความคิดเห็นจากสวนราชการตาง ๆ จึงไดนํามาปรับปรุงแนว

ทางการดําเนินการในป พ.ศ. 2551  โดยเนนการบูรณาการตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับการพัฒนาองคกรนํามาผนวกเขากับ

ตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

• ความแตกตางของการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2551 ตางจากปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ดังนี้ 

1) วิธีการจัดทํารายงานใชวิธีประเมินองคกรดวยตนเองจากมาตรฐานที่กําหนดไวในแตละขอคําถาม

และสวนราชการจะตองใหคะแนนตามขอเท็จจริงที่สวนราชการไดดําเนินการไปแลวตลอดระยะเวลาของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ซึ่งถือเปนการประเมินองคกรดวยตนเองขององคกรไปพรอมกับการปรับปรุงองคกร) พรอม

ทั้งอางอิงหลักฐานในการดําเนินการ ในขณะที่แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเมื่อปงบประมาณ 

พ.ศ. 2550 เนนการรายงานผลที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2549) เหตุผลที่ปรับเปล่ียนเนื่องจากตองการใหเกิดการ

พัฒนาองคกรไปพรอม ๆ กับการประเมินองคกรดวยตนเองเมื่อส้ินสุดปงบประมาณ พ.ศ. 2551 แมวาในหมวด 7 ผล

การดําเนินการจะยังไมครบถวนสมบูรณก็ตาม ดังนั้นจึงไดกําหนดน้ําหนักคะแนนในหมวด 7 เพียงรอยละ 1 เทานั้น 

2) ลดภาระในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน โดยใชวิธีตรวจประเมินจากมาตรฐานที่กําหนด 

(Check List) และ ตองการใหสวนราชการไดศึกษามาตรฐานของแนวทางการบริหารจัดการแบบ “ADLI” กลาวคือ มี

การบริหารจัดการที่เปนระบบแบบแผน (Approach) นําไปใชอยางทั่วถึง (Deployment)  เกิดการเรียนรู (Learning) 

และบูรณาการเชื่อมโยงสอดคลองกัน (Integration) ดังนั้น จะเปนประโยชนตอสวนราชการอยางยิ่ง หากสวนราชการ

ดําเนินการประเมินองคกรดวยตนเองตามแนวคิด ADLI ตามที่กําหนดในตัวชี้วัดฯ ในชวงตนปงบประมาณกอน เพื่อ

หาจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงและดําเนินการพัฒนาองคกรตามแนวทางที่กําหนด แลวเมื่อส้ินปงบประมาณ 

พ.ศ. 2551 จึงประเมินองคกรดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง เพื่อนําไปสูการพัฒนาองคกรในปตอไป 

3) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ไดแบงวิธีการดําเนินการออกเปน  2 แนวทางแยกจากกนั

อยางชัดเจน กลาวคือ แนวทางที่ 1 เปนการดําเนินการตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งถือวาเปนภาค

บังคับที่ทุกสวนราชการจะตองดําเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการใหไดมาตรฐาน ซึ่งจะกําหนดวิธีการ

ดําเนินการตามเอกสารคูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

นอกจากนั้น สวนราชการอาจสามารถดําเนินการตามแนวทางที่ 2  การสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ ซึ่งถือวาเปนภาคสมัครใจ ทั้งนี้ การดําเนินการตามแนวทางที่ 2 นี้จะอยูนอกเหนือจากคํารับรองการปฏิบัติ

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร 
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ราชการ ซึ่งจะมีหลักเกณฑและกลไกที่แตกตางจากแนวทางการดําเนินการตามตัวชี้วัด ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะได

เผยแพรแนวทางการบริหารรางวัลใหสวนราชการตาง ๆ ทราบตอไป 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง ความสําเร็จที่สวนราชการ

นําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเปนกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากลไปใชเปนกรอบแนวทางใน

การประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) และเปนบรรทัดฐาน การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ

ของสวนราชการ เพื่อปรับปรุงองคกรและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสวนราชการสูระดับมาตรฐานสากล 

ทั้งนี้ ตัวชี้วัดนี้ไดผนวกตัวชี้วัดยอยหลาย ๆ ตัว ไดแก การจัดการความรู การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหาร

ความเสี่ยง การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล  การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร

บุคคล ที่เคยดําเนินการไปแลวในชวง 3 ปที่ผานมาไวในตัวชี้วัด PMQA    โดยในการประเมินจะใชวิธีการใหคะแนน

ตนเองตามเกณฑมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กําหนดขึ้นในแตละขอคําถามในแตละหมวด  ดังนั้น จะเห็นไดวาสวนราชการจะ

ยังคงดําเนินการพัฒนาตามตัวชี้วัดดังกลาวอยางตอเนื่อง แตประเมินผลโดยตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐเทานั้น 

• การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับกรม ใหดําเนินการครอบคลุมทุก

หนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง รวมถึงราชการบริหารสวนกลางที่ไปตั้งอยูในภูมิภาคดวย 

• แนวทางการดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะจัดทําเปนคูมือซึ่งมีรายละเอียดสําหรับสวน

ราชการใชในการดําเนินการ แบงออกเปน 3 ตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

12.1 ระยะเวลาการสงรายงานการประเมินองคกรดวยตนเอง รอยละ 1 

12.2 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความครบถวน

ของการจัดทํารายงานการประเมินองคกรดวยตนเอง 

รอยละ 6 

12.3 ผลคะแนนจากรายงานการประเมินองคกรดวยตนเอง       

ตามเกณฑ 7 หมวด 

รอยละ 15 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 12.1 ระยะเวลาการสงรายงานการประเมนิองคกรดวยตนเอง 
น้ําหนัก : รอยละ 1  
คําอธิบาย : 

• พิจารณาจากการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสวนราชการตามแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.ร. 

กําหนดไดอยางครบถวนและสงรายงานพรอมแผน CD ใหภารกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 

สํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 4 ชุด ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2551 โดยพิจารณาความสําเร็จจากวันที่สํานักงาน ก.พ.ร. 

ไดรับรายงานประเมินองคกรดวยตนเอง โดยรายงานดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาของสวน

ราชการ 
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เกณฑการใหคะแนน : 
 กําหนดเปนระยะเวลาที่สามารถจัดสงรายงานประเมินองคกรดวยตนเอง โดยแบงออกเปน 5 ระดับ พิจารณา

จากความสําเร็จตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 28 พ.ย. 51 

2 21 พ.ย. 51 

3 14 พ.ย. 51 

4 7 พ.ย. 51 

5 31 ต.ค.51 

 
ตัวชี้วัดที่ 12.2 ระดับความสาํเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความครบถวนของการจัดทํารายงานการประเมิน

องคกรดวยตนเอง  
น้ําหนัก : รอยละ 6 
คําอธิบาย : 

• พิจารณาจากการจัดทํารายงานการประเมินองคกรดวยตนเองที่ครบถวนใน 6 ประเด็น ไดแก (1)  

ลักษณะสําคัญขององคกร  (2)  รายงานการประเมินองคกรดวยตนเองหมวด 1-7  (3)  การแสดงผลกราฟระดับ

คะแนนการประเมินองคกรดวยตนเองตามรายหัวขอ (4)  รายงานจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง  (5)  การจัดลําดับ

ความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงและการจัดทําแผนปรับปรุงองคกร  (6)  รายงานการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ PMQA 

ใหกับผูบริหารของสวนราชการ 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 การพิจารณาระดับความสําเรจ็เฉลี่ยถวงน้ําหนักของความครบถวนของการจัดทํารายงานการประเมินองคกร

ดวยตนเอง แบงเปน 

เกณฑการใหคะแนน 
การประเมินผล 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

1. ความครบถวนของการจัดทํา

รายงานลักษณะสําคัญของ

องคกร (15 คําถาม) 

1 3 6 9 12 15 

2. ความครบถวนของการจัดทํา

รายงานประเมินองคกรดวย

ตนเองหมวด 1-7 (90 คําถาม) 

ตามแบบฟอรมที่กําหนด 

1 30 45 60 75 90 
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เกณฑการใหคะแนน 
การประเมินผล 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

3. ความครบถวนของการแสดง 

ผลกราฟระดับคะแนนการประเมิน

องคกรดวยตนเองตามรายหัวขอ

ตามที่ปรากฏใน 7 หมวด           

(17 หัวขอ) 

1 5 8 11 14 17 

4. ความครบถวนของการจัดทํา

รายงานจุดแข็งและโอกาสในการ

ปรับปรุง ( 7 หมวด) 

1 3 4 5 6 7 

5. ความครบถวนของการจัดทํา

รายงานการจัดลําดับความสําคัญ

ของโอกาสในการปรับปรุงและ

แผนปรับปรุงองคกร* ( 7 หมวด) 

โดยแบงเปนตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 

      

5.1 ความครบถวนของการจดัทํา

รายงานการจัดลําดับความสําคัญ

ของโอกาสในการปรับปรุง          

(7 หมวด) 

0.5 3 4 5 6 7 

5.2 ความครบถวนของการจดัทํา

แผนปรับปรุงองคกรอยางนอย     

2 แผน 

0.5 0 - 1 - 2 

6. ความครบถวนของการจัดทํา

รายงานผลการประชุมชี้แจง

เกี่ยวกับ PMQA ใหกับผูบริหาร

ของสวนราชการ (2 ครั้ง) 

1 0 - 1 - 2 

 
 
หมายเหตุ  :  *สวนราชการอาจนําโอกาสในการปรับปรุงของบางหมวด มารวมกันเพื่อนําไปจัดทําแผนปรับปรุง

องคกรก็ได ทั้งนี้ ใหระบุวาแผนปรับปรุงองคกรดังกลาวมาจากโอกาสในการปรับปรุงหมวดใด  และหากหมวดใดไมมี

โอกาสในการปรับปรุงหรือแผนปรับปรุงองคกรในหมวดใด ใหระบุวา “ไมมี”  
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ตัวชี้วัดที่ 12.3 ผลคะแนนจากรายงานการประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑ 7 หมวด 
น้ําหนัก : รอยละ 15 
คําอธิบาย : 

• พิจารณาจากแนวทางการดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้ แบงออกเปน 2 ตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

12.3.1 ผลการประเมินองคกรกรดวยตนเองเชิงคุณภาพ รอยละ 10 

12.3.2 ความครบถวนของหลักฐานประกอบผลการประเมิน

องคกรดวยตนเอง 

รอยละ 5 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 12.3.1 ผลการประเมินองคกรกรดวยตนเองเชงิคุณภาพ 
น้ําหนัก : รอยละ 10 
คําอธิบาย : 

• พิจารณาจากการตรวจประเมินผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ        

สวนราชการทั้ง 7 หมวด ที่สวนราชการไดมีการประเมินองคกรดวยตนเองและกรอกแบบฟอรมตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. 

กําหนด 

 การพิจารณาผลคะแนนจากรายงานการประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑ 7 หมวด แบงเปน 

 

หมวด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

จํานวน
คําถาม 

ประเดน็ที่มุงเนน 
ในการตรวจประเมิน 

1. การนําองคกร 1 12   

2. การวางแผนเชิงกลยุทธ 2 9 การบริหารความเสี่ยง และ การถายทอด

ตัวชี้วัดและเปาหมายของระดบัองคกร  

สูระดับบุคคล 

3. การใหความสําคัญกับผูรับบริการและ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

1 11   

4. การวัด การวิเคราะห และจัดการความรู 2 10 การบริหารจัดการระบบฐานขอมูล

สารสนเทศ และ การจัดการความรู 

5. การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 2 21 การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

6. การจัดการกระบวนการ 1 12   

7. ผลลัพธการดําเนินการ 1 15   

 10 90  
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หมายเหตุ  :  คาน้ําหนักคะแนนในแตละหมวดที่กําหนดขึ้นสําหรับตัวชี้วัด ป 2551 นี้ ใหความสําคัญตามผลการ

ดําเนินการที่ผานมาของสวนราชการที่ตองการใหเกิดความตอเนื่อง จึงใหน้ําหนักในหมวด 2 , 4 และ 5 มากกวาหมวด

อื่น ๆ เนื่องจากเปนตัวชี้วัดฯ เดิม ซึ่งนํามาผนวกไวในตัวชี้วัดนี้ 

 
เกณฑการใหคะแนน : 
 ผลคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ 7 หมวด 90 คําถาม เทากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ เมื่อสวนราชการได

ประเมินตนเองแลว จะนําผลที่ไดมาคํานวณคะแนน เพื่อนํามาจัดระดับคะแนนตามตัวชี้วัด ดังตารางตอไปน้ี 

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 ระดับเบื้องตน 0 – 10 คะแนน 

2 ระดับกําลังพัฒนา 11 – 20 คะแนน 

3 ระดับดีปานกลาง 21 – 30 คะแนน 

4 ระดับดีมาก 31 – 50 คะแนน 

5 ระดับเปนเลิศ 51 คะแนนขึ้นไป 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 12.3.2 ความครบถวนของหลักฐานประกอบผลการประเมนิองคกรดวยตนเอง 
น้ําหนัก : รอยละ 5 
คําอธิบาย : 

• ความครบถวนของหลักฐานประกอบผลการประเมินองคกรดวยตนเอง หมายถึง จํานวนหลักฐาน       

40 รายการ ซึ่งรายละเอียดอยูในคูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2551 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 การพิจารณาผลคะแนนความครบถวนของหลักฐานประกอบผลการประเมินองคกรดวยตนเอง แบงเปน 

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 จํานวนหลักฐาน 24 รายการ 

2 จํานวนหลักฐาน 28 รายการ 

3 จํานวนหลักฐาน 32 รายการ 

4 จํานวนหลักฐาน 36 รายการ 

5 จํานวนหลักฐาน 40 รายการ 
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เง่ือนไข : 
• ในการตรวจประเมินผลการดําเนินงานจากรายงานการประเมินองคกรดวยตนเองของสวนราชการ 

ทั้ง 7 หมวด ที่ปรึกษาจะดําเนินการโดยใชวิธีการตรวจโดยละเอียดทุกขั้นตอนหรือสุมตรวจประเมินตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ ประเด็นที่มุงเนน จะตรวจประเมินโดยละเอียดทุกขั้นตอน ไดแก  

หมวด 2  ในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และ การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกร  

สูระดับบุคคล 

หมวด 4  ในประเด็นเกี่ยวกับ การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศและ การจัดการความรู 

หมวด 5  ในประเด็นเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

• ประเด็นขอสังเกตที่ไดจากการตรวจประเมินผลการดําเนินงานจากรายงานการประเมินองคกรดวย

ตนเองของสวนราชการทั้ง 7 หมวด จะนํามาใชประกอบการพิจารณาปรับคะแนน 

 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด หนวยวัด 

2548 2549 2550 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ       

การบริหารจัดการภาครัฐ 

ระดับ - 
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
 

- แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

(Steering Committee) และ คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (Working Team)  

- การประชุมคณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลฯ และ คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ  

 
ผูกํากับดูแลตวัชี้วัด : นายอังสุมาล ศุนาลัย เบอรตดิตอ : 0 2281 0333 ตอ 1010 
ผูจัดเก็บขอมลู : นางณัฏฐพิชา นาคสมบูรณ เบอรตดิตอ : 0 2281 0333 ตอ 1800 
 นางรัชดาภา กลาการขาย เบอรตดิตอ : 0 2281 0333 ตอ 1801 

 

 

 

 

 

 




