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1. รายงานการประเมินผลตนเองของสํานักงานสถิติแหงชาติ (SAR Card) 1 
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3. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผล 

 ตัวชี้วัดที่ 3  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ  
  ของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา  
 3.1  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผน  
  ปฏิบัติราชการ / ภารกิจหลัก 

3.1.1 ระดับความสําเร็จของการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐตามมาตรฐานขอมูล  
 statXML 13 

(หลักฐานอางอิง : จํานวน 3 ชุด) 
3.1.2 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย 15 

(หลักฐานอางอิง : จํานวน 3 ชุด) 
3.1.3 รอยละที่เพ่ิมข้ึนของหนวยงาน/ประชาชนที่นําขอมูลสถิติดานเศรษฐกิจ 
 และสังคมไปใชประโยชนเม่ือเทียบกับปที่ผานมา 17 

(หลักฐานอางอิง : จํานวน 3 ชุด) 
3.1.4 จํานวนโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสถิติเพ่ือการสืบคนและแสดงผล 
 ผานเว็บ (NSO-GIS)  19 

(หลักฐานอางอิง : จํานวน 3 ชุด) 
3.1.5 รอยละของความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการสํามะโนประชากร 
 และเคหะ พ.ศ. 2553 21 

(หลักฐานอางอิง : จํานวน 3 ชุด) 
3.1.6 จํานวนฐานขอมูลท่ีเพ่ิมขึ้นดานเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถเผยแพร 
 ตอประชาชน 24 

(หลักฐานอางอิง : เก็บไวท่ีผูรับผิดชอบตัวชี้วัด) 
 3.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามเปาหมายผลผลิต 
  ของสวนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจายฯ)  27 

(หลักฐานอางอิง : จํานวน 3 ชุด) 
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มิติท่ี 2 ดานคุณภาพการใหบริการ 
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(หลักฐานอางอิง : ขอยกเวนตัวชี้วัด) 

 
 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 

มิติท่ี 4 ดานการพัฒนาองคการ 

 ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
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ของผลลัพธการดําเนินการของสวนราชการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ 
ภาครัฐระดบัพ้ืนฐาน (หมวด 7)  72 

15.3 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองคการปงบประมาณ   
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ป 51 ป 52 ป 53 (รอยละ)

มิติดานประสิทธิผล (น้ําหนัก : รอยละ 50) 4.2000 n/a 50 1.7161 85.80 2.4355 121.78 4.1938 167.75

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและนโยบาย
สําคัญ/พิเศษของรัฐบาล

3.4000 n/a 30 1.6135 2.0592 3.5376

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

 -  - 18 1.9113 2.5431 3.3751

ระดับการพัฒนาอันดับความสามารถในการแขงขันดาน 
Technological Infrastructure ของประเทศไทยตามการจัด
อันดับของ IMD (WCY 2010)

43 36 n/a 2 n/a 1 n/a 1 n/a 1

รอยละของกลุมเปาหมายที่สามารถนําความรูที่ไดรับจากการ
สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารไปพัฒนาศักยภาพธุรกิจ/อุตสาหกรรม

  -   -  n/a 1 n/a 1 n/a 1 รอยละ 83.6 3.36

รอยละของจํานวนเว็บไซตที่เขาขายกระทบตอความมั่นคง

และศีลธรรมอันดีของประชาชนที่สามารถปดกั้นไมใหเขาได

  -   -  n/a 1 100 5 100 5  รอยละ 100 5

รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนผูใชบริการศูนยการเรียนรู ICT    -    -  30 2 50 5 50 5 รอยละ 50 5

คะแนนประเมิน
ตนเอง

มิติที่1

1.1.1

ผลงาน

รายงานการประเมินผลตนเองของสํานักงานสถิติแหงชาติ (Sar Card)

ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย น้ําหนัก
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ผลงาน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

คะแนนประเมิน
ตนเอง

1.1.2

1.1

1.1.3

1.1.4

1

ผลงาน
คะแนนประเมิน

ตนเอง

ลําดับที่

1



ป 51 ป 52 ป 53 (รอยละ)

คะแนนประเมิน
ตนเอง

ผลงาน

ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย น้ําหนัก
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ผลงาน
คะแนนประเมิน

ตนเอง
ผลงาน

คะแนนประเมิน
ตนเอง

ลําดับที่

รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของระดับความสําเร็จของงานที่
เกี่ยวของดานการสงเสริมและพัฒนาการใช ICT ของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

  -   -  n/a 2 60 1 77.5766 2.7577  รอยละ 
90.9629

4.0963

ระดับความสําเร็จในการจัดทํากรอบนโยบาย ICT ระยะ พ.ศ. 
2554 - 2563 ของประเทศไทย (ICT 2020 Conceptual 
Framework)

  -   -  n/a 2 2 2 3 3 4 4

ระดับความสําเร็จของโครงการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
(e-Government)

  -   -  3 1.8013 2.1034 2.3333

1) ระดับการพัฒนาอันดับความสามารถในการแขงขัน
e-Government Readiness ของประเทศไทยตามการจัด
อันดับของ UN 2010

64   - n/a 2 n/a 1 n/a 1 n/a 1

2) จํานวนหนวยงานนําบริการเครือขายสื่อสารเชื่อมโยงภาครัฐ
มาใชจริง

  - n/a n/a 1 495 3.4040 627 4.3103 730 
หนวยงาน

5

ระดับความสําเร็จในการกํากับดแูลหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
ในกํากับ

  - n/a n/a 1 n/a 1 n/a 1 n/a 1

รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผลคะแนนจากการประเมินผล
ของหนวยงานในสังกัดกระทรวง

  -   -  n/a 4 n/a 1 2.2374 4.0500

1) สํานักงานปลัดกระทรวงฯ 4.1261 n/a n/a 1 n/a 1 2.5168 2.5168 3.8965 3.8965
2) กรมอุตุนิยมวิทยา 4.2973 n/a n/a 1 n/a 1 2.4357 2.4357 4.0297 4.0297
3) สํานักงานสถิติแหงชาติ 4.1759 n/a n/a 1 n/a 1 2.3720 2.3720 4.2090 4.209
4) SIPA 3.7528 n/a n/a 1 n/a 1 1.6250 1.6250 4.0646 4.0646

1.1.9

1.1.8

1.1.7

1.1.5

1.1.6

2
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คะแนนประเมิน
ตนเอง

ผลงาน

ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย น้ําหนัก
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ผลงาน
คะแนนประเมิน

ตนเอง
ผลงาน

คะแนนประเมิน
ตนเอง

ลําดับที่

ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญ/พิเศษของ
รัฐบาล

  -   -  

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่มีเปาหมาย
รวมกันระหวางกระทรวง

  -   -  10 n/a 1 n/a 1

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวมหรือ
เคานเตอรบริการประชาชน

4 n/a 5 2 2 2 3 3 5 5

ระดับความสําเร็จของรอยละถวงเฉลี่ยน้ําหนักในการบรรจุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/เอกสาร
งบประมาณรายจายฯ ของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา

   4.8400  n/a 20 1.87 3.00 4.85

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก

  -   -  15 2.16 3.13 4.80

ระดับความสําเร็จของการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐตาม
มาตรฐานขอมูล statXML

 -  n/a 3 3 ขั้นตอนที่ 
1

1 ขั้นตอนที่ 
1  - 3

3 ขั้นตอนที่ 1 - 3 
รอยละ 76.94

5

ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนแมบทระบบสถิติประเทศ
ไทย

  -   -  3 3 ขั้นตอนที่ 
1 -  2

2 ขั้นตอนที่ 
1  - 3

3 ขั้นตอนที่
 1 - 5

5

รอยละที่เพิ่มขึ้นของหนวยงาน/ประชาชนที่นําขอมูลสถิติดาน
เศรษฐกิจและสังคมไปใชประโยชนเมื่อเทียบกับปที่ผานมา

7.05 5.17  X 2 เพิ่มขึ้น
รอยละ 18.49

5 เพิ่มขึ้น
รอยละ 23.44

5 เพิ่มขึ้น
รอยละ 41.27

5

 กระทรวงไมมีกลุมภารกิจจึงไมมีตัวชี้วัดซึ่งเปนแผนปฏิบัติราชการ
ในลักษณะของกลุมภารกิจ

3

1.2

1.3

1.4

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1

2

3



ป 51 ป 52 ป 53 (รอยละ)

คะแนนประเมิน
ตนเอง

ผลงาน

ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย น้ําหนัก
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ผลงาน
คะแนนประเมิน

ตนเอง
ผลงาน

คะแนนประเมิน
ตนเอง

ลําดับที่

จํานวนโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสถิติเพื่อการ
สืบคนและแสดงผลผานเว็บ(NSO-GIS)

 -  - 6 2 6 โครงการ 3 8 โครงการ 4 10 โครงการ 5

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการสํามะโน
ประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553

15 25 70 3 รอยละ 45 1.8 รอยละ 60 3 รอยละ 65 4

จํานวนฐานขอมูลที่เพิ่มขึ้นดานเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถ
เผยแพรตอประชาชน

37 30 27 2 5 เรื่อง 1 17 เรื่อง 1 31 เรื่อง 5

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามเปาหมาย
ผลผลิตของสวนราชการ 
(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย)

4.4 n/a 5 5 1.0 1 2.6 2.6 5.0 5

มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนัก : รอยละ 20) 20 1.3 26 1.3 26 3.2 64

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 84.80 n/a 75 6 n/a 1 n/a 1 n/a 1

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูกําหนดนโยบาย  -  - 75 3 n/a 1 n/a 1 n/a 1

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต

3.8333 n/a 3 6 ขั้นตอนที่ 
1 - 2

2 ขั้นตอนที่ 
1 - 2

2 ขั้นตอนที่
1 - 5

5

ระดับความสําเร็จในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
จนไดขอยุติ

 -  - 3 5 ไมมีเรื่อง
รองเรียน

1 ไมมีเรื่อง
รองเรียน

1 ระดับ 5 
(100)

5

3.1.5

3.2

7

มิติที่ 2

4

5

6

3.1.6

3.1.4

4



ป 51 ป 52 ป 53 (รอยละ)

คะแนนประเมิน
ตนเอง

ผลงาน

ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย น้ําหนัก
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ผลงาน
คะแนนประเมิน

ตนเอง
ผลงาน

คะแนนประเมิน
ตนเอง

ลําดับที่

มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
(น้ําหนัก : รอยละ 10)

10 2.4792 24.79 2.8153 26.15 3.9326 37.33

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ

4.5 n/a 3 2 3.9090 3.9090 4.0766 4.0766 4.6628 4.6628

รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน/
ภาพรวม/เงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง
 2555 

 -  - 2 1.0000 1.0000 1

รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 24.94 21.45 75 1 อยูระหวาง
ดําเนินการ

1 อยูระหวาง
ดําเนินการ

1 รอยละ 1.97 1

รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 90.20 88.76 94 1 34.29 1 48.12 1 รอยละ 78.79 1

ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต  - n/a 3 1 ขั้นตอนที่ 
1 - 2 , 4

3 ขั้นตอนที่ 
1 - 2 , 4

3 ขั้นตอนที่
1 - 5

5

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงาน

3.97 n/a 3 1 อยูระหวาง
ดําเนินการ

1 อยูระหวาง
ดําเนินการ

1 n/a 1

ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน  -  - 3 1.5 84.6 ,
ขั้นตอนที่ 1 - 2

2.487 100.0 ,
ขั้นตอนที่ 1 - 2

3 100.0 
ขั้นตอนที่ 1 - 5

5

ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน  - n/a 3 1.5 ขั้นตอนที่ 
1 - 3

3 ขั้นตอนที่ 
1 - 3

3 ระดับ 1 - 5 5

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการ

 -  - 314

10

9.1

9.2

8

9

13

11

12

มิติที่ 3

5



ป 51 ป 52 ป 53 (รอยละ)

คะแนนประเมิน
ตนเอง

ผลงาน

ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย น้ําหนัก
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ผลงาน
คะแนนประเมิน

ตนเอง
ผลงาน

คะแนนประเมิน
ตนเอง

ลําดับที่

มิติดานการพัฒนาองคกร (น้ําหนัก : รอยละ 20) 20 1.2607 25.21 2.7944 56 4.8153 96

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)

4.4432 n/a 3 20 1.2607 2.7944 4.8153

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการผานเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน

 - - 12 1.4345 3.8307 4.9188

รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน (วัดกระบวนการในการดําเนินการพัฒนา
องคการในหมวดที่ดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2553)

 - - 8 หมวด 6
 รอยละ 38.83 

หมวด 5
 รอยละ 57.00

1 หมวด 6
 รอยละ 96.67 

หมวด 5
 รอยละ 92.00

4.4335 หมวด 6 
รอยละ 100.00 
หมวด 5 รอยละ 

100.00

5.0000

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายความสําเร็จของผลลัพธในการดําเนินการพัฒนา
องคการ (วัดผลลัพธของการพัฒนาองคการในหมวดที่
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553)

 - - 2 อยูระหวาง
ดําเนินการ

1 อยูระหวาง
ดําเนินการ

1 หมวด 6
 ระดับ 5
 หมวด 5

 ระดับ 4.0260

4.5130

รอยละของการ ผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน ในหมวดที่สวนราชการดําเนินการไมผาน   
เกณฑฯในปงบประมาณ  พ.ศ. 2552

 - - 2 หมวด 3
 รอยละ 90.71 

หมวด 1
 รอยละ 81.43

3.607 หมวด 3
 รอยละ 90.71 

หมวด 1
 รอยละ 94.29

4.25 หมวด 3
รอยละ 100.00 

หมวด 1
 รอยละ 100.00

5.000015.1.3

15.1.1

15.1.2

15.1

มิติที่ 4

15

6



ป 51 ป 52 ป 53 (รอยละ)

คะแนนประเมิน
ตนเอง

ผลงาน

ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย น้ําหนัก
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ผลงาน
คะแนนประเมิน

ตนเอง
ผลงาน

คะแนนประเมิน
ตนเอง

ลําดับที่

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการของ
สวนราชการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน (หมวด 7)

 - - 4 อยูระหวาง
ดําเนินการ

1 1.48 1.48 4.3200 
(รอยละ 
86.40)

4.3200

ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนา
องคการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2554

- - 4 ดําเนินการ
ประมาณเดือน
 ก.ย.-ต.ค.53

1 ดําเนินการ
ประมาณเดือน
 ก.ย.-ต.ค.53

1 5

ความครบถวนของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญ         
ขององคกร (15 คําถาม)

- - 1 อยูระหวาง
ดําเนินการ

1 อยูระหวาง
ดําเนินการ

1 ดําเนินการ
ครบถวน

5

ความครบถวนของการจัดทํารายงานการประเมินองคกร
ดวยตนเองหมวด 1 - 7 ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครฐัระดับพื้นฐาน

- - 1 อยูระหวาง
ดําเนินการ

1 อยูระหวาง
ดําเนินการ

1 ดําเนินการ
ครบถวน

5

ความครบถวนของแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 (2 แผน)

- - 2 อยูระหวาง
ดําเนินการ

1 อยูระหวาง
ดําเนินการ

1 ดําเนินการ
ครบถวน

5

 ทก. 30 48.40 61.78 70.75

1.6135 2.0592 3.5376

สสช. 70 113.41 168.04 294.63

1.6201 2.4006 4.2090

ภาพรวม 100 1.6181 2.2982 4.0598*

   = 1.50-2.49       = 2.50-3.49          = 3.50-4.49 = 4.50-5.00
หมายเหตุ : * คะแนนถวงน้ําหนัก คํานวณจากน้ําหนักรวมเทากับ 90 เนื่องจากในมิติที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1 กระทรวงฯ แจงวา อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
                       ในการประชุมครั้งที่ 6/2553 วันที่ 24 ส.ค. 2553 กําหนดใหยกเลิกตัวชี้วัดที่ 1.3 น้ําหนักรอยละ 10

    = NA        = 1.00-1.49  

15.3

15.3.1

15.3.2

15.2

15.3.3

7



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของสํานักงานสถิติแหงชาติ  

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

      
8 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
  รอบ  9 เดือน สํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  รอบ 12 เดือน 

  

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดผล                 

การปฏิบัติราชการ 
 หนวยวัด น้ําหนัก

(รอยละ) 
1 2 3 4 5 ผลการ

ดําเนินงาน
คา

คะแนน 
ที่ได 

คะแนนถวง
น้ําหนัก* 

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล (น้ําหนักรอยละ 50) 4.1938 1.8639 
ตัวชี้วัดที่ 1  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงและนโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาล (น้ําหนักรอยละ 30)  

3.5376 
 

0.7861 

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ / 
ภารกิจหลัก / เอกสารงบประมาณรายจายฯ ของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา (น้ําหนักรอยละ 20) 

4.85 1.0778 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/
ภารกิจหลัก (น้ําหนักรอยละ 15) 

4.80 0.8000 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ระดับความสําเร็จ
ของการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ 
ตามมาตรฐานขอมูล statXML 
 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 ขั้นตอนที่  
1 – 3 , 
รอยละ 
76.94  

5 0.1667 
 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 ระดับความสําเร็จ  
ในการจัดทําแผนแมบทระบบสถิติ
ประเทศไทย 
2 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 ขั้นตอนที่ 
1 - 5 

5 0.1667 
 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
หนวยงาน / ประชาชนที่นําขอมูล
สถิติดานเศรษฐกิจและสังคมไปใช
ประโยชนเมื่อเทียบกับปที่ผานมา 

รอยละ 2 ลดลง
รอยละ 

2 

ลดลง
รอยละ  

1 

เทา
เดิม 

เพิ่มขึ้น
รอยละ 

1 

เพิ่มขึ้น
รอยละ 

2 

เพิ่มขึ้น
รอยละ 
41.27 

5 0.1111 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.4 จํานวนโครงการ
พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสถิติเพื่อ
การสืบคนและแสดงผลผานเว็บ
(NSO-GIS) 

จํานวน
โครงการ 

2 4 5 6 8 10 10
โครงการ 

5 0.1111 

ตัวชี้วัดที่3.1.5 รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการตามโครงการ 
สํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ.2553 

รอยละ 3 40 50 60 65 70 รอยละ 
65 

4 0.1333 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.6 จํานวนฐานขอมูลที่
เพิ่มขึ้นดานเศรษฐกิจและสังคมที่
สามารถเผยแพรตอประชาชน 

เรื่อง 2 23 25 27 29 31 31 5 0.1111 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
  รอบ  9 เดือน สํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  รอบ 12 เดือน 

  

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดผล                 

การปฏิบัติราชการ 
 หนวยวัด น้ําหนัก

(รอยละ) 
1 2 3 4 5 ผลการ

ดําเนินงาน
คา

คะแนน 
ที่ได 

คะแนนถวง
น้ําหนัก* 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามเปาหมาย
ผลผลิตของสวนราชการ (ตามเอกสาร
งบประมาณรายจาย) 

ระดับ 5 1 
(80%) 

2 

(85%) 
3 

(90%) 
4 

(95%) 
5 

(100%) 
2.6 5 0.2778 

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 20)  3.2000 0.7111 
ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละของระดับความ 
พึงพอใจของผูรับบริการ 

รอยละ 6 65 70 75 80 85 ใชผลสํารวจ
จากสํานักงาน 

ก.พ.ร.  

1 0.0667 

ตัวชี้วัดที่ 5  รอยละของระดับความ
พึงพอใจของผูกําหนดนโยบาย 

รอยละ 3 65 70 75 80 85 ใชผลสํารวจ
จากสํานักงาน 

ก.พ.ร.  

1 0.0333 

ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ระดับ 6 1 2 3 4 5 ขั้นตอนที่
1 - 5 

5 0.3333 

ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน   
จนไดขอยุติ 

ระดับ 5 74 77 80 83 86 5 
(100) 

5 0.2778 

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (น้ําหนักรอยละ 10) 3.9326 0.4147 
ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 4.0766 4.6628 0.1036 

ตัวชี้วัดที่ 9 รอยละของการเบิกจาย เงินงบประมาณรายจายลงทุน / ภาพรวม / เงินโครงการลงทุนภายใต
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 (น้ําหนักรอยละ 2) 

1 0.0222 

ตัวชี้วัดที่ 9.1 รอยละของการเบิกจาย 
เงินงบประมาณรายจายลงทุน 

รอยละ 1 69 72 75 78 81 รอยละ 
1.97 

1 0.0111 

ตัวชี้วัดที่ 9.2 รอยละของการเบิกจาย 
เงินงบประมาณรายจายภาพรวม 

รอยละ 1 92 93 94 95 96 รอยละ  
78.79 

1 0.0111 

ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ระดับ 1 1 2 3 4 5 ขั้นตอนที่  
1 -  5 

5 0.0556 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
  รอบ  9 เดือน สํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  รอบ 12 เดือน 

  

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดผล                 

การปฏิบัติราชการ 
 หนวยวัด น้ําหนัก

(รอยละ) 
1 2 3 4 5 ผลการ

ดําเนินงาน
คา

คะแนน 
ที่ได 

คะแนนถวง
น้ําหนัก* 

ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสําเร็จ    
ของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 

ระดับ 1 1 2 3 4 5 ใชขอมูล 
จากการ
รายงานผล
บนเว็บไซต
ของสํานัก
นโยบายและ
แผนพลังงาน 

    

1 0.0111 

ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จ     
ของการควบคุมภายใน 

ระดับ  2 1 2 3 4 5 รอยละ 
100 , 

ขั้นตอนที่  
1 - 5 

5 0.0111 

ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสําเร็จ     
ของการตรวจสอบภายใน 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 ขั้นตอนที่ 
1 - 5 

5 0.1111 

ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสําเร็จ    
ของการดําเนินการตามแผนพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการ 

ระดับ - 1 2 3 4 5 ขอยกเวน
การ

ประเมินผล
ตัวช้ีวัด 

- - 

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคการ (น้ําหนกัรอยละ 20) 4.8153 1.0701 
ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
(น้ําหนักรอยละ 20) 4.8153 1.0701 

ตัวชี้วัดที่ 15.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน (น้ําหนักรอยละ 12) 

4.9188 0.6558 

ตัวชี้วัดที่ 15.1.1 รอยละของการผาน
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน (วัดกระบวนการ
ในการดําเนินการพัฒนาองคการใน
หมวดที่ดําเนินการปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553) 

รอยละ 8 60 70 80 90 100 หมวด 6 
รอยละ 
100 , 

 

หมวด 5 
รอยละ 

100 

5 0.4444 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
  รอบ  9 เดือน สํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  รอบ 12 เดือน 

  

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดผล                 

การปฏิบัติราชการ 
 หนวยวัด น้ําหนัก

(รอยละ) 
1 2 3 4 5 ผลการ

ดําเนินงาน
คา

คะแนน 
ที่ได 

คะแนนถวง
น้ําหนัก* 

ตัวชี้วัดที่ 15.1.2  ระดับความสําเร็จ
ของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ
บรรลุเปาหมายความสําเร็จของ
ผลลัพธในการดําเนินการพัฒนา
องคการ (วัดผลลัพธของการพัฒนา
องคการในหมวดที่ดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553) 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 หมวด 6 
ระดับ 5 , 

 

หมวด 5 
ระดับ 

4.0260 
 
 

4.5130 0.1003 

ตัวชี้วัดที่ 15.1.3  รอยละของการ 
ผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน ในหมวดที่  
สวนราชการดําเนินการไมผานเกณฑฯ
ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 

รอยละ 2 60 70 80 90 100 หมวด 3 
รอยละ 
100 , 

 

หมวด 1 
รอยละ 

100 

5 0.1111 

ตัวชี้วัดที่ 15.2 ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายความสาํเร็จของผลลัพธ 
การดําเนินการของสวนราชการตาม
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 

ระดับ 4 1 2  3 4 5 4.32 
(รอยละ 
86.40) 

4.32 0.1920 

ตัวชี้วัดที่ 15.3 ระดับความสําเร็จ
เฉล่ียถวงน้ําหนักของการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการ ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 

ระดับ 4 1 2 3 4 5  5 0.2222 

ตัวชี้วัดที่ 15.3.1  ความครบถวนของ
การจัดทํารายงานลักษณะสําคัญ 
ขององคกร (15 คําถาม) 
 

ระดับ 1 3 6 9 12 15 ดําเนินการ
ครบถวน 

5 0.0555 
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
  รอบ  9 เดือน สํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  รอบ 12 เดือน 

  

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดผล                 

การปฏิบัติราชการ 
 หนวยวัด น้ําหนัก

(รอยละ) 
1 2 3 4 5 ผลการ

ดําเนินงาน
คา

คะแนน 
ที่ได 

คะแนนถวง
น้ําหนัก* 

ตัวชี้วัดที่ 15.3.2 ความครบถวนของ
การจัดทํารายงานการประเมินองคกร
ดวยตนเองหมวด 1 - 7 ตามเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน 

ระดับ 1 3 4 5 6 7 ดําเนินการ
ครบถวน 

5 0.0555 

ตัวชี้วัดที่ 15.3.3 ความครบถวนของ
แผนพัฒนาองคการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 (2 แผน) 

ระดับ 2 0 - 1 - 2 ดําเนินการ
ครบถวน 

5 0.1111 

         รวม 4.0598 
 
รายงาน ณ วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2553 
ผูรายงาน  นางปยมาศ  บุญสพ    หนวยงาน   สํานักงานสถิติแหงชาติ 
ตําแหนง   หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร   โทรศัพท  0 2143 1267  
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : กรณีภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2553 หากตัวช้ีวัดใดไมสามารถรายงานผลได เนื่องจากเปนตัวช้ีวัด ที่ใชขอมูล
จากสวนกลางจดัเก็บขอมูลไมทนั ฯลฯ ใหใสคาคะแนนที่ได เทากับ 1 มากอน 
 
* คะแนนถวงน้ําหนัก คํานวณจากน้ําหนักรวมเทากับ 90 เนื่องจากในมิติที่ 1 ตัวช้ีวัดที่ 1 กระทรวงฯ แจงวา อ.ก.พ.ร. 
เกี่ยวกับการสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ในการประชุมครั้งที่ 6/2553 วันที่ 24 ส.ค. 2553 กําหนดใหยกเลิก
ตัวช้ีวัดที่ 1.3 น้ําหนักรอยละ 10 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของสํานักงานสถิติแหงชาติ  

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ /ภารกิจหลัก 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1.1 : ระดับความสําเร็จของการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐตามมาตรฐานขอมูล statXML 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางนวลนภา  ธนศักดิ์ ผูจัดเก็บขอมูล : นายธเนส  โกมลวิภาต 
โทรศัพท : 0 2143 1292 โทรศัพท : 0 2143 1296 
คําอธิบาย :  

ระดับความสําเร็จของการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐตามมาตรฐานขอมูล statXML หมายถึง นําเสนอรายงาน 
ผลการบูรณาการขอมูลสถิติที่นาสนใจเผยแพรบนเว็บไซตของสํานักงานสถิติแหงชาติ  และผูใชขอมูลสถิติภาครัฐ มีความ 
พึงพอใจตอขอมูลที่สวนราชการเผยแพร 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    

ระดับคะแนน การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
1 จัดทําแผนปฏิบัติการการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

2 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

3 นําเสนอรายงานผลการบูรณาการขอมูลสถิติที่นาสนใจเผยแพรบนเว็บไซต 
ของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

4 
5 

ผูใชขอมูลสถิติภาครัฐมีความพึงพอใจตอขอมูลที่สวนราชการเผยแพร รอยละ 76.94 

  
เกณฑการใหคะแนน : 
 

•  จัดทําแผนปฏิบัติการการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 ไดแลวเสร็จ 

เทากับ 1  คะแนน 

•  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดแลวเสร็จ 

เทากับ 2 คะแนน 

•  นําเสนอรายงานผลการบูรณาการขอมูลสถิติที่นาสนใจเผยแพรบนเว็บไซต 
ของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

เทากับ 3 คะแนน 

•  ผูใชขอมูลสถิติภาครัฐมีความพึงพอใจตอขอมูลที่สวนราชการเผยแพร 
ไมนอยกวารอยละ 60 

เทากับ 4 คะแนน 

•  ผูใชขอมูลสถิติภาครัฐมีความพึงพอใจตอขอมูลที่สวนราชการเผยแพร 
ไมนอยกวารอยละ 65 

เทากับ 5  คะแนน 

  
 
 
 
 
 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการบูรณาการขอมูล
สถิติภาครัฐตามมาตรฐานขอมูล statXML   

3 ดําเนินการ 
ขั้นตอนที่ 1 - 3 , 

ผูใชขอมูลสถิติภาครัฐ 
มีความพึงพอใจฯ  
รอยละ 76.94 

5 0.1667 
 

     

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนนิการ : 
1. จัดทําแผนปฏิบัติการการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
2. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
3. นําเสนอรายงานผลการบูรณาการขอมูลสถิติที่นาสนใจเผยแพรบนเว็บไซตของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
4. ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจตอขอมูลที่สวนราชการเผยแพร 
5. สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจตอขอมูลที่สวนราชการเผยแพร 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนนิงาน :  
 
อุปสรรคตอการดําเนนิงาน :  

- การดําเนินงานในขั้นตอนที่ 4 และ 5 จําเปนตองใชผูประเมินภายนอก ตองใชงบประมาณในการดําเนินการ ซึ่งเปน
งบประมาณนอกเหนือจากงบประมาณประจําปที่ขอตั้งไวทําใหเกิดอุปสรรคตอการดําเนินการ 

หลักฐานอางอิง :  
- แผนปฏิบัติการการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
- เอกสารการนําเสนอขอมูลบนเว็บไซตของสํานักงานสถิติแหงชาติและผลการวิเคราะหขอมูลสถานะการที่สําคัญ 
- รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจตอขอมูลที่สวนราชการเผยแพร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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 รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.2 : ระดับความสําเร็จในการจดัทําแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางอุษณี  ไชยานนท   ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวกฤษณา  จิรวัฒนสถิตย 
โทรศัพท : 0 2143 1304 โทรศัพท :  0 2143 1305 
คําอธิบาย :  

ความสําเร็จของการจัดทําแผนแมบทระบบสถิติของประเทศ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
เปาหมายที่กําหนดไวในแตละระดับ โดยเริ่มจากการนําเสนอรางแผนแมบทระบบสถิติของประเทศตอผูบริหารระดับสูงของ 20 
กระทรวงเพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ และทําการปรับปรุงรางแผนแมบทฯ ตามขอเสนอแนะที่ไดรับพรอมนําเสนอ
ผูบริหาร สสช.  จากนั้นทําหนังสือถึง 20 กระทรวงเพื่อขอความเห็นชอบ (Commitments) ในแผนแมบทฯ และปรับปรุงให
เหมาะสมตามขอเสนอแนะที่ไดรับจาก 20 กระทรวง นําแผนแมบทฯ ที่ผานความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูงของ สสช. 
เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบสําหรับการดําเนินขั้นตอไปตามแผนแมบทฯ กําหนดไว  

 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :    

ระดับคะแนน การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
1 นําเสนอรางแผนแมบทระบบสถิติของประเทศตอผูบริหารระดับสูงของ 20 กระทรวง  

เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
2 ปรับปรุงรางแผนแมบท ฯ ตามขอเสนอแนะที่ไดรับจากผูบริหารระดับสูงของ 20 กระทรวง

และไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารของ สสช. 
3 ทําหนังสือถึง 20 กระทรวงเพื่อขอความเห็นชอบ (commitment) ในแผนแมบทฯ และ

ปรับปรุงใหเหมาะสมตามขอเสนอแนะที่ไดรับจาก 20 กระทรวง 
4 รางแผนแมบท ฯ ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารของสสช.และผูบริหารระดับสูงของ 20 

กระทรวง 
5 นําเสนอแผนแมบท ฯ ตอคณะรัฐมนตรี 
  

เกณฑการใหคะแนน : 
 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนแมบท
ระบบสถิติประเทศไทย 

3 ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

ขั้นตอนที่ 1 - 5 

5 0.1667 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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 รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนนิการ :  
     
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนนิงาน :   
     
อุปสรรคตอการดําเนนิงาน :    

        
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนนิงานในปตอไป :  

 
หลักฐานอางอิง :       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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  รอบ 9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.3 : รอยละที่เพ่ิมขึ้นของหนวยงาน / ประชาชนที่นําขอมูลสถิติดานเศรษฐกิจและสังคมไปใชประโยชน
เมื่อเทียบกับปที่ผานมา 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการสํานักสถิติพยากรณ   

 
ผูจัดเก็บขอมูล : 1. หัวหนากลุมบริการและเผยแพรขอมูล 
                           2. น.ส.นงลักษณ  สัมมาธรรม   

โทรศัพท :  0 2143 1319 โทรศัพท :  0 2141 7496 , 0 2141 7497 
คําอธิบาย :  

1. รอยละที่เพิ่มขึ้น หมายถึง รอยละของการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นของผูรับบริการขอมูลสถิติทางดานเศรษฐกิจและ
สังคมเมื่อเทียบกับปที่ผานมา 

2. การใหบริการ  หมายถึง  การใหบริการขอมูลสถิติแกผูรับบริการผานชองทางตาง ๆ เชน การติดตอดวยตนเอง 
จดหมาย โทรศัพท/โทรสาร อีเมลล อินเทอรเน็ต รวมทั้งการจําหนายเอกสารรายงานสถิติ เปนตน 

3. ผูรับบริการ หมายถึง หนวยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา นักเรียน/นักศึกษา หนวยงานระหวาง
ประเทศ และประชาชนที่ทําหนังสือขอขอมูล หรือประสงคขอขอมูลสถิติตามชองทางการใหบริการตาง ๆ รวมทั้งการขอซื้อ
เอกสารรายงาน จากสํานักงานสถิติแหงชาติ และผูที่เขามาใชขอมูลทางอินเทอรเน็ตดวย 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการชอมูลสถิติที่เพิ่มขึ้นจากป 2552 ในรอบ 12 เดือน (ในชวงเวลาเดียว) ซึ่งคํานวณไดจาก 
รอยละที่เพิ่มขึ้น       =      (439,603 - 311,176) x 100   =  41.27 

                                                             311,176 

 
 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
รอยละที่เพ่ิมขึ้น       

(รอยละ) ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 
2551 2552 2553 2552 2553 

จํานวนหนวยงานที่นําขอมูล 
ไปใชประโยชน 

291,210 311,176 439,603  6.86 41.27 

เกณฑการใหคะแนน : 
     

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ลดลงรอยละ 2 ลดลงรอยละ 1 เทากับปที่ผานมา เพิ่มขึ้นรอยละ 1 เพิ่มขึ้นรอยละ 2  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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  รอบ 9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

รอยละที่เพิ่มขึ้นของหนวยงาน / ประชาชน 
ที่นําขอมูลสถิติดานเศรษฐกิจและสังคม 
ไปใชประโยชนเมื่อเทียบกับปที่ผานมา 

2 41.27 5 0.1111 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
เก็บขอมูลจากการใหบริการขอมูลสถิติแกหนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนตามชองทางการใหบริการตางๆ  ไดแก 

การติดตอขอรับขอมูลทางจดหมาย ติดตอดวยตนเอง โทรศัพท / โทรสาร  E-mail ทางอินเทอรเน็ต รวมทั้งการขอซื้อ
เอกสารรายงาน เปนตน 
          
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนนิงาน :     
 
อุปสรรคตอการดําเนนิงาน :    

 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนนิงานในปตอไป :  
 
หลักฐานอางอิง :     

1. หนังสือจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ขอขอมูลสถิติจากสํานักงานสถิติแหงชาติ 
2. แบบฟอรมขอซื้อขอมูลสถิติดานเศรษฐกิจและสังคม 
3. แบบรายงานการใหบริการขอมูลตามชองทางตาง ๆ       
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.4 : จํานวนโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสถิติเพ่ือการสืบคนและแสดงผลผานเว็บ   
(NSO-GIS) 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางนวลนภา  ธนศักดิ์    ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวรวมพร  ศิริรัตนตระกูล 

                           นายสุทธิรักษ  กรรณลวน     
โทรศัพท :  0 2143 1392 โทรศัพท :  0 2143 1298 , 0 2141 7411 
คําอธิบาย :  

เปนโครงการสํารวจดานเศรษฐกิจและสังคมของสํานักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งขอมูลสถิติที่สําคัญระดับจังหวัดของ
โครงการตางๆ  ถูกนํามาจัดทําเปนขอมูลตัวชี้วัด  และนําเสนอในรูปแบบของแผนที่ภูมิสารสนเทศสถิติ โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS : Geographic Information System) พรอมทั้งแสดงผลในระบบภูมิสารสนเทศสถิติ เพื่อการ
สืบคนและแสดงผลผานเว็บไซตของสํานักงานสถิติแหงชาติ (NSO-GIS) 

 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

 
 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. การเปลี่ยนแปลง (%) 
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 

2551 2552 2553 2552 2553 
จํานวนโครงการพัฒนาระบบ 
ภูมิสารสนเทศสถิติเพื่อการสืบคน 
และแสดงผลผานเว็บ (NSO-GIS) 

- - 10 - - 

เกณฑการใหคะแนน : 
    
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

4 โครงการ 5 โครงการ 6 โครงการ 8 โครงการ 10 โครงการ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :   

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน     
ถวงน้ําหนัก 

จํานวนโครงการพัฒนาระบบ 
ภูมิสารสนเทศสถิติเพื่อการสืบคน 
และแสดงผลผานเว็บ (NSO-GIS) 

2 10 โครงการ 5 0.1111 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
ไดดําเนินการนําผลการสํารวจโครงการดานเศรษฐกิจและสังคมที่จัดทําและเผยแพรแลวปลาสุด  จัดทําแผนที่ 

ภูมิสารสนเทสสถิติเพื่อการสืบคนและแสดงผลผานเว็บ (NSO-GIS) เสร็จเรียบรอยแลว จํานวน 10 โครงการ ประกอบดวย 
1. โครงการแผนที่ความยากจน พ.ศ. 2551 
2. โครงการสํารวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2551  
3. โครงการประมวลขอมูลพื้นที่กอสราง พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 
4. โครงการสํารวจการยายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551 
5. โครงการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร รายไตรมาส 1-4 และรายป พ.ศ. 2552 และรายไตรมาส 1  

พ.ศ. 2553 
6. โครงการสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2550 – 2552 
7. โครงการสําวรจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2550   
8. โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552 
9. สํารวจความตองการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2552 
10. โครงการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของครัวเรือน พ.ศ. 2552 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนนิงาน :  
 

อุปสรรคตอการดําเนนิงาน :  
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนนิงานในปตอไป :  
โครงการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติที่นําเสนอผลในระดับจังหวัดในแตละปมีไมเกิน 10 โครงการ ซึ่งแผนงานของ

สํานักงานสถิติแหงชาติในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จากการสอบถามยืนยันจากผูรับผิดชอบโครงการ พบวามีโครงการสํารวจ
ที่สามารถนําเสนอผลในระดับจังหวัดสามารถนํามาจัดทําแผนที่ภูมิสารสนเทศสถิติเผยแพรบนเว็บไซต NSO-GIS ไดประมาณ 
8 โครงการ 

 

หลักฐานอางอิง :     
1. แผนที่ภูมิสารสนเทศสถิติ (GIS) โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสถิติฯ  (NSO-GIS) 
2. เอกสารคําอธิบายรายการภูมิสารสนเทศสถิติของโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศถิติฯ       
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.5 : รอยละของความสําเร็จของการดําเนนิการตามโครงการสาํมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางสาวรัจนา  เนตรแสงทิพย            ผูจัดเก็บขอมูล : นางปทมา  อมรสิริสมบูรณ   
โทรศัพท :  0 2143 1333 โทรศัพท :  0 2143 1334 
คําอธิบาย :  

                เปนการวัดผลของความกาวหนาของโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลสถิติเกี่ยวกับจํานวนและ
ลักษณะของประชากรทุกคนในครัวเรือน ลักษณะตางๆ ของที่อยูอาศัยของประชากร ขอมูลเหลานี้จะนําไปใชในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ใชในการกําหนดนโยบายเพื่อการบริหาร ใชในการวิเคราะหวิจัยตางๆ และใชในการคาดประมาณประชากรในอนาคต 

สํานักงานสถิติแหงชาติ กําหนดแผนงานการจัดทําโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ครอบคลุมแผนงานตั้งแตขั้นการ
วางแผนเตรียมงาน การเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผลขอมูล จนถึงนําเสนอผลขอมูลเปนเวลา 4 ป คือ ต้ังแตปงบประมาณ 2551-2554 ดังนี้ 

ป 2551  : จัดทําสํามะโนประชากรและเคหะทดลอง พ.ศ. 2551 ทุกขั้นตอน (จ.พิษณุโลก) 
  ป 2552  : - จัดทําสํามะโนประชากรและเคหะลวงหนา พ.ศ. 2552 ทุกขั้นตอน (กทม.) ดังนี ้
                                            1.  การผลิตสื่อการอบรมงานสํามะโนลวงหนา กทม. 
                                            2. จัดเตรียมแผนที่/บัญชีเขเตของ กทม.  
                                            3. จัดพิมพแบบสอบถาม จัดทําคูมือการปฏิบัติงานสนามและเอกสารประกอบการประมวลผลขอมูลของพื้นที่ 
กทม. 
                                            4. การอบรมช้ีแจงการปฏิบัติงานใหพนักงานเก็บรวบรวมขอมูล และปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูลในพื้นที ่
                                                   แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 
                                            5. บรรณาธิกรและลงรหัส บันทึกขอมูลดวยเครื่อง ICR  ประมวลผลขอมูลในรูปแบบตารางสถิติ 
                                            6. สรุปแนวทางจากการทําสํามะโนลวงหนา กทม.   
                                            -  เตรียมงานสําหรับการทําสํามะโนประชากรทุกจังหวัด ในป 2553 เชน จัดเตรียมแผนที่และบญัชีเขตสํามะโน 
                                         -  เตรียมฐานขอมูลจํานวนบาน/ครัวเรือน และจํานวนประชากรทุกจังหวัดในระดับอําเภอ ตําบล เทศบาล  
                                                 และ หมูบาน 
                         ป 2553  :  - จัดเตรียมแผนที่และบัญชีเขตสํามะโน  ตอจากป 2552 
                                       -  เตรียมฐานขอมูลจํานวนบาน/ครัวเรือน และจํานวนประชากรทุกจังหวัดในระดับอําเภอ ตําบล เทศบาล และ  
                                                หมูบาน ตอจากป 2552 
                                       -  เตรียมรายชื่อเจาหนาที่ประสานงานจังหวัด (Co-Project Manager) 
                                       -  เตรียมรายชื่อเจาหนาที่ผูอบรม (Master Trainer) 
                                      -  ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ 
                                      -  ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทําโครงการฯ คณะอนุกรรมการจัดทําแบบขอถาม และคูมือปฏิบัติงานสนาม 
                                      -  ประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ คณะอนุกรรมการเตรียมงานประมวลผลและเสนอผลขอมูล 
                                      -  ประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมแผนที่และบัญชีเขตสํามะโน 
                                      -  ประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมงานประชาสัมพันธ    

           -  ปรับปรุงแบบสอบถามและจัดพิมพแบบสอบถาม จัดทําคูมือการปฏิบัติงานสนาม คูมือการบรรณาธิกรและ 
ลงรหัส  คูมือการประมวลผลขอมูล สําหรับงานสํามะโนประชากรและเคหะทุกจังหวัด 

           - จัดทําสื่อในการอบรมสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 
           - เตรียมอุปกรณงานสนามเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลทั่วประเทศ จัดสงวัสดุ อุปกรณในการปฏิบัติงานสนาม

ทุกจังหวัด 
                                      -  อบรมช้ีแจงการปฏิบัติงานสนาม ระดับเจาหนาที่ผูอบรม เจาหนาที่วิชาการ และพนักงานแจงนับ 
                                      -  ทําการสํามะโนประชากรโดยปฏิบัติงานสนามพรอมกันทุกจังหวัด ทั่วประเทศ 
                                      -  ทําการประมวลผลขอมูลจากแบบนับจด 

           -  จัดเตรียมงานและปฏิบัติงานสนาม การสํารวจภายหลังการแจงนับ (Post Enumeration Survey: PES)   
                        ป 2554  :  -  ประมวลผลการสํารวจภายหลังการแจงนับ (Post Enumeration Survey: PES)   

                     -  ประมวลผลขอมูลแบบแจงนับ 
                     -  จัดทํารางตนฉบับรายงานผลเบื้องตน รายงานผลลวงหนา และรายงานผลฉบับสมบูรณ  
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

                    -  จัดทํารายงานผลและนําเสนอผลขอมูล ดังนี้ 
                                         1.  รายงานผลเบื้องตนรายภาคและทั่วราชอาณาจักร 
                                         2.   รายงานผลลวงหนา   
                                         3.   รายงานผลฉบับสมบูรณรายจังหวัด 76 จังหวัด 
                                         4.   รายงานผลฉบับสมบูรณรายภาค  และฉบับทั่วราชอาณาจักร 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

  

ผลการดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

รอยละที่เพ่ิมขึ้น       
(รอยละ) ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

2551 2552 2553 2552 2553 
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ  พ.ศ. 2553 

15 30 65.0 
(4.0 คะแนน) 

100 116.7 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
•   บรรลุเปาหมายผลผลิต รอยละ  40  ของทั้งโครงการ 

(ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ คณะอนุกรรมการตาง ๆ 6 ชุด การผลิตสื่อการอบรมงานสํามะโน
ประชากรและเคหะ พ.ศ.2533 จัดเตรียมแผนที่/บัญชีเขตสํามะโนรายจังหวัดตอจากป 2552 เตรียม
ฐานขอมูลจํานวนบาน/ครัวเรือน และจํานวนประชากรรายจังหวัดตอจากป 2552 ปรับปรุงแบบสอบถาม
และจัดพิมพรางแบบสอบถาม = 1 คะแนน) 

เทากับ   1   คะแนน 

•   บรรลุเปาหมายผลผลิต รอยละ 50 ของทั้งโครงการ 
(จัดพิมพแบบสอบถาม คูมือการปฏิบัติงานสนาม คูมือการบรรณาธิกรและลงรหัส  คูมือการประมวลผล
ขอมูลสําหรับงานสํามะโนประชากรและเคหะทุกจังหวัด จัดทําแผนที่บัญชีเขตรายจังหวัดตอจากป 2552 
จัดทําบัญชีจัดสรรแบบสอบถามและคูมือการปฏิบัติงานสนาม วัสดุ อุปกรณในการปฏิบัติงานสนามทุก
จังหวัด = 1 คะแนน) 

เทากับ   2   คะแนน 

•   บรรลุเปาหมายผลผลิต รอยละ 60 ของทั้งโครงการ 
(การอบรมช้ีแจงการปฏิบัติงานสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ใหเจาหนาที่ประสานงานจังหวัด 
เจาหนาที่ผูอบรม เจาหนาที่ประสานงานอําเภอ เจาหนาที่ควบคุมระบบติดตาม เจาหนาที่บันทึกขอมูล
ผาน Internet  เจาหนาที่ระบบ Telephone Interview Center (TIC)  เจาหนาที่วิชาการและพนักงาน
แจงนับ = 1 คะแนน) 

เทากับ   3   คะแนน 

•   บรรลุเปาหมายผลผลิต รอยละ 65 ของทั้งโครงการ 
(ปฏิบัติงานสนามโดยเก็บรวบรวมขอมูลทั่วประเทศ  = 1 คะแนน) 

เทากับ   4   คะแนน 

•   บรรลุเปาหมายผลผลิต รอยละ 70 ของทั้งโครงการ 
ประมวลผลแบบนับจด เชน บรรณาธิกรและลงรหัส และบันทึกขอมูลแบบนับจด  เตรียมงานและ
ปฏิบัติงานสนาม การสํารวจภายหลังการแจงนับ (PES)  = 1 คะแนน) 

เทากับ   5   คะแนน 

    
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน คาคะแนนที่ได คาคะแนน   

ถวงน้ําหนัก 
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 

3 65.0 4.0 0.1333 

หมายเหตุ  :  เปาหมายผลผลิตในปงบประมาณ 2551  คือ บรรลุผลสําเร็จรอยละ 15 ของทั้งโครงการ 
เปาหมายผลผลิตในปงบประมาณ 2552  คือ บรรลุผลสําเร็จรอยละ 25 ของทั้งโครงการ 
เปาหมายผลผลิตในปงบประมาณ 2553  คือ บรรลุผลสําเร็จรอยละ 70 ของทั้งโครงการ 

                      เปาหมายผลผลิตในปงบประมาณ 2554  คือ บรรลุผลสําเร็จรอยละ 100 ของท้ังโครงการ 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนนิการ : 
เนื่องจากเกิดเหตุการณความไมสงบภายในประเทศ จึงจําเปนตองปรับแผนการดําเนินงานโครงการสํามะโนประชากร 

และเคหะ พ.ศ.2553 โดยเลื่อนคาบการเก็บรวบรวมขอมูลจากเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2553 เปนเดือนกันยายน พ.ศ.2553 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนนิงาน :  
 
อุปสรรคตอการดําเนนิงาน :  

  
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนนิงานในปตอไป :  

     
หลักฐานอางอิง : 

- เอกสารการประชุม และรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารโครงการ คณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ  
- DVD ส่ือการอบรมงานสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2533 
- ขอส่ังชี้แจงงานสนาม 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
- แบบสอบถาม แบบธุรการ 
- บัญชีจัดสรรแบบสอบถามและคูมือการปฏิบัติงานสนาม วัสดุ อุปกรณในการปฏิบัติงานสนาม 
- แผนงานการสํารวจภายหลังการแจงนับ(PES) 
- รางแบบสํารวจภายหลังการแจงนับ(PES) และคูมือการปฏิบัติงานสนามการสํารวจภายหลังการแจงนับ(PES) 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.6 : จํานวนฐานขอมูลที่เพ่ิมขึ้นดานเศรษฐกจิและสังคมที่สามารถเผยแพรตอประชาชน   
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางสาววิไลลักษณ  ชุลีวัฒนกุล   
 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสรัญญา  คุรุศักดาพงศ 

โทรศัพท :  0 2143 1328   โทรศัพท :  0 2142 1249 
คําอธิบาย : 

เปนตัวชี้วัดผลสําเร็จเชิงปริมาณ คือ เปนจํานวนเรื่องของขอมูลสถิติพื้นฐาน ที่ไดจากการสํารวจสถานประกอบการ และ
ครัวเรือน ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนขอมูลสถิติเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนตอนโยบายภาครัฐ 
 
 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

 

หมายเหตุ : 1/ เปนจํานวนผลผลิตที่ไดจากการสํารวจแตละเรื่อง 
 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
รอยละที่เพ่ิมขึ้น       

(รอยละ) ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
2551 2552 2553 2552 2553 

จํานวนฐานขอมูลที่เพิ่มขึ้น 
ดานเศรษฐกิจและสังคม 
ที่สามารถเผยแพรตอประชาชน1/ 

37 36 31 
 

-3 - 13.9 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน 2 เรื่อง ตอ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
จํานวนเรื่องที่ผลิต
นอยกวาหรือเทากับ 

23 เรื่อง 

จํานวนเรื่องที่ผลิตได 
คือ 25 เรื่อง 

จํานวนเรื่องที่ผลิตได 
คือ 27 เรื่อง 

จํานวนเรื่องที่ผลิตได 
คือ 29 เรื่อง 

จํานวนเรื่องที่ผลิตได 
คือ 31 เรื่อง 

 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก 

จํานวนฐานขอมูลที่เพิ่มขึ้นดานเศรษฐกิจ 
และสังคมที่สามารถเผยแพรตอประชาชน 

2 31 5 0.1111 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนนิการ :  
ดําเนินการโดยการสํารวจเพื่อจัดเก็บขอมูลสถิติพื้นฐานจากสถานประกอบการ และครัวเรือนตามแผนงาน 

รวมทั้งสํารวจความคิดเห็นตอนโยบายของรัฐ 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนนิงาน :   

เปนภารกิจหลักที่สํานักงานสถิติแหงชาติ ใหความสําคัญในการดําเนินการอยูแลว 
อุปสรรคตอการดําเนนิงาน :      
        
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนนิงานในปตอไป :  
 
หลักฐานอางอิง :  
สรุปผลการสํารวจที่เผยแพรไดในรอบ 12 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  จํานวน  31  เรื่อง คือ 

1. สํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2552 
2. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอความตองการพัฒนาเมืองเชียงใหม พ.ศ. 2553 
3. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการบริหารงานของรัฐบาล เมื่อบริหารงานครบ 1 ป (มกราคม พ.ศ. 2553) 
4. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความตองการจากรัฐบาลในป 2553 
5. สํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2552 
6. สํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2552 
7. สํารวจการประกอบการขนสงดวยรถโดยสารประจําทาง พ.ศ. 2552 
8. สํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2552 
9. สํารวจอุตสาหกรรมกอสราง พ.ศ. 2552 
10. การประมวลขอมูลพื้นที่กอสราง พ.ศ. 2552 
11. สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2552 
12. สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552 
13. สํารวจการใชพลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2552 
14. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณการแพรระบาดยาเสพติด (กุมภาพันธ พ.ศ. 2553) 
15. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม พ.ศ. 2553 
16. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณการชุมนุมทางการเมือง พ.ศ. 2553 
17. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม และภาวะโลกรอน พ.ศ. 2553 
18. สรุปผลที่สําคัญผูทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2552 
19. สํารวจความตองการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2553 
20. สํารวจการยายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2552 
21. รายงานสถิติรายปประเทศไทย พ.ศ. 2553 (ฉบับพิเศษ) 
22. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา พ.ศ. 2553 
23. สํารวจความเดือดรอนและความตองการของประชาชน พ.ศ. 2553 
24. สํารวจความคิดเห็นของผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว พ.ศ. 2553 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

 

25. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความเชื่อม่ันตอระบบสุขภาพ พ.ศ. 2553 
26. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการชุมชนพอเพียง  พ.ศ. 2553 
27. สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

สถาบันอุดมศึกษา 
28. สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในภาพรวม  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
29. สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการบริการสาธารณะและการทํางานของหนวยงานตางๆ พ.ศ. 2553 
30.  สรุปผลการประมวลคาจํานวนลูกจางในครัวเรือนจากขอมูลโครงการ สพค พ.ศ. 2553 จํานวน 6 เดือน 
31. รายงานเชิงวิเคราะหเรื่องการจางงานผูยายถิ่น 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ 
(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางสาวชลาลิน  มากทองดี  ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวรัชดา  รัตนประสิทธิ์ 

โทรศัพท :  0 2141 7282 โทรศัพท :  0 2141 7284 

คําอธิบาย :  
วัดผลสําเร็จจากรอยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่สวนราชการทําได ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553  เทียบกับเปาหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่กําหนดไวตาม “เอกสาร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553”   
 
สูตรการคํานวณ : 
 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ                    
รอยละของเปาหมายผลผลิต เปาหมายผลผลิต  

(i) 
น้ําหนัก

(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนน 
ที่ได  
(SMi) 

คะแนนเฉลี่ย  
ถวงน้ําหนัก   
(Wi x SMi) 

เปาหมายผลผลิตที่ 1 : 
ขอมูลสถิติ   
(ขอมูลสถิติดานเศรษฐกิจ
และสังคม 28 เร่ือง) 

W1 

(0.4) 
80 85 90 95 100 5 2 

 เปาหมายผลผลิตที่ 2 : 
บุคลากรภาครัฐที่ไดรับการ
พัฒนาดานสถิติและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
( จํานวนผูเขารับการอบรม
1,030 คน) 

W2 

(0.4) 
80 85 90 95 100 5 2 

เปาหมายผลผลิตที่ 3 :  
การบริหารจัดการขอมูลสถิติ
และสารสนเทศของประเทศ  
รายการขอมูลสถิติที่ไดรับ
การประเมินคุณภาพ 
32 รายการ) 

W3 

(0.2) 
80 85 90 95 100 5 1 

น้ําหนักรวม Σ W I =1       5.0 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
รอยละที่เพ่ิมขึ้น   

(รอยละ)  
2551 2552 2553 2552 2553 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ 
(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 

4.0000 5.0000 5.0000 20 - 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 Σ (Wi x SMi) = 1 
2 Σ (Wi x SMi) = 2 
3 Σ (Wi x SMi) = 3 
4 Σ (Wi x SMi) = 4 
5 Σ (Wi x SMi) = 5 

 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ  
(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 
 

5 5.0000 5.0000 0.2778 

 
 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนนิการ  
เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 4 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยผูรับผิดชอบ

ผลผลิตเปนผูรายงานผล 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนนิงาน :   

 
อุปสรรคตอการดําเนนิงาน :          
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนนิงานในปตอไป :    

หลักฐานอางอิง :  
1. สําเนารายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

(1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) ตามแบบ สงป.301 
2. โครงการภายใตผลผลิตที่ 1 ขอมูลสถิติ (ขอมูลสถิติดานเศรษฐกิจและสังคม) จํานวน 28 เรื่อง ดังนี้ 

2.1 สํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2552 
2.2 สํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอความตองการพัฒนาเมืองเชียงใหม พ.ศ. 2553 
2.3 สํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการบริหารงานของรัฐบาล เมื่อบริหารงานครบ 1 ป 

(มกราคม พ.ศ. 2553) 
2.4 สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความตองการจากรัฐบาลในป 2553 
2.5 สํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2552 
2.6 สํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2552 
2.7 สํารวจการประกอบการขนสงดวยรถโดยสารประจําทาง พ.ศ. 2552 
2.8 สํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2552 
2.9 สํารวจอุตสาหกรรมการกอสราง พ.ศ. 2552 
2.10 สํารวจการประมวลขอมูลพื้นที่การกอสราง พ.ศ. 2552 
2.11 สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2552 
2.12 สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552 
2.13 สํารวจการใชพลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2552 
2.14 สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณการแพรระบาดยาเสพติด (กุมภาพันธ พ.ศ. 2553) 
2.15 สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม พ.ศ. 2553 
2.16 สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณการชุมนุมทางการเมือง พ.ศ. 2553 
2.17 สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม และภาวะโลกรอน พ.ศ. 2553 
2.18 สํารวจความตองการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2553 
2.19 สํารวจการยายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2552 
2.20 รายงานสถิติรายปประเทศไทย พ.ศ. 2553 (ฉบับพิเศษ)  
2.21 สํารวจความคิดเห็นของประชาชนทีมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา พ.ศ. 2553 
2.22 สํารวจความเดือดรอนและความตองการของประชาชน พ.ศ. 2553 
2.23 สํารวจความคิดเห็นของผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว พ.ศ. 2553 
2.24 สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความเชื่อม่ันตอระบบสุขภาพ พ.ศ. 2553 
2.25 สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการชุมชนพอเพียง พ.ศ. 2553 
2.26 สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

สถาบันอุดมศึกษา 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

2.27 สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในภาพรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
2.28 สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการบริการสาธารณะและการทํางานของหนวยงานตาง ๆ พ.ศ. 2553 

3. ผลผลิตที่ 2 บุคลากรภาครัฐที่ไดรับการพัฒนาดานสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ   จํานวนผูเขารับการอบรม 1,030 คน 
เอกสารดังนี้ 
3.1 หนังสือขออนุมัติจัดอบรม 
3.2 รายละเอียดการจัดอบรมแตละหลักสูตร 
3.3 รายชื่อผูเขารับการอบรม 

4. ผลผลิตที่ 3 การบริหารจัดการขอมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ   รายการขอมูลสถิติที่ไดรับการประเมินคุณภาพ 
32 รายการ  เอกสารดังนี้ 
4.1 รายงานการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2553 
4.2 แบบประเมินคุณภาพขอมูลสถิติ 
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 รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 4 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการสํานักสถิติพยากรณ ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมบริการและเผยแพรขอมูล 

นางจุไรรัตน  วิรยศิริ                               
โทรศัพท :  0 2143 1319   โทรศัพท :  0 2143 1323 , 0 2143 1324   
คําอธิบาย :  

1.     ผูรับบริการ หมายถึง  ประชาชนผูมาใชบริการ  ซึ่งประกอบดวย เจาหนาที่ของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน  
พนักงานรัฐวิสาหกิจ  เจาหนาที่ของสถาบันการศึกษา  สถาบันวิจัย  องคกร สมาคม  มูลนิธิ  รวมทั้งนักเรียน นิสิต 
และนักศึกษา  ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
2.    ประเด็นการสํารวจ ประกอบดวย ประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้ 

- ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 
- ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
- ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
- ความพึงพอใจดานขอมูลที่ไดรับ 

      โดยมีงานบริการที่เสนอขอประเมิน จํานวน 3 งานบริการ ไดแก 
- งานใหบริการขอมูล โดยวิธีการติดตอดวยตนเองที่สํานักงานสถิติแหงชาติ 
- งานใหบริการขอมูลโดยวิธีการติดตอขอใชทางโทรศัพท 
- งานใหบริการขอมูลโดยวิธีการติดตอขอใชทาง  e-Mail 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

 ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. การเปลี่ยนแปลง (%) 
 2551 2552 2553 2552 2553 

รอยละของระดับความพึงพอใจ 
ของผูรับบริการ 

4.9600 4.3020 N/A (13.27)  

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละ 65 รอยละ 70 รอยละ 75 รอยละ 80  รอยละ 85 
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 รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของระดับความพึงพอใจ 
ของผูรับบริการ 

6 N/A 1 0.0667 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนนิการ : 
1. จัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการขอมูล ใหผูขอรับบริการกรอกสงใหเจาหนาที่โดยตรงและ 

นําความคิดเห็นที่ไดรับและที่สังเกตเห็นมาประชุมหาแนวทางในการปรับปรุงในการใหบริการตอไป รวมทั้งนํา
แบบสอบถามความคิดเห็นดังกลาวมาประมวลผลเปนประจําทุกเดือน  

2. จัดสถานที่และสภาพแวดลอมใหผูขอรับบริการไดรับความสะดวกสบายและเขาใจขั้นตอนการขอรับบริการอยาง
ชัดเจน เชน มีปายบอกทาง แผนผังจุดบริการ เจาหนาที่ผูใหบริการ ตลอดจนปายบอกขั้นตอนการขอรับบริการติดตั้ง
ไวใหเห็นเดนชัด ณ จุด บริการ 

3. พัฒนาบุคลากรที่ทําหนาที่ใหบริการขอมูลใหมีความรอบรู ในดานตางๆ  และสามารถใหคําปรึกษาแนะนําแกผูขอใช
ขอมูลสถิติไดอยางมีคุณภาพ 

 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนนิงาน :   

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  เนนใหมีการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ
เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความตองการของประชาชน 

อุปสรรคตอการดําเนนิงาน :        
เนื่องจากสํานักงานสถิติแหงชาติ ไดมีการใหบริการขอมูลสถิติทั้งที่หนวยงานผลิต และขอมูลที่มีการเก็บรวบรวม 

จากหนวยงานตาง ๆ ผูรับบริการสวนใหญจะขอขอมูลที่มีรายละเอียดมาก และยอนหลังหลายป ซึ่งจําเปนตองใชเวลา   
ในการคนหาและรวบรวมขอมูล ใหตรงตามความตองการ   
  
หลักฐานอางอิง :  

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการขอมูลสถิติ 
 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ   N/A (Not Available) : ตัวชี้วัดที่ตองรอผลการประเมินจากสํานักงาน ก.พ.ร.  กําหนดใหคาคะแนนเทากับ 1 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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 รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 5 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูกําหนดนโยบาย 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : หัวหนากลุมแผนยุทธศาสตร ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวบุศรา  แสงอรุณ 
โทรศัพท :  0 2142 1234 ตอ 17288 โทรศัพท :  0 2142 1234 ตอ 17289 
คําอธิบาย : 

• ผูกําหนดนโยบาย หมายถึง หนวยงาน บุคคล หรือคณะบุคคลที่ตั้งขึ้นโดยกฎหมายซึ่งกําหนดนโยบายใหแก   
สวนราชการ เชน นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการ/รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงที่สวนราชการสังกัด  

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูกําหนดนโยบายแกสวนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร.  
• ประเด็นการสํารวจประกอบดวยประเด็นสําคัญๆ ดังนี้  

(1) ความพึงพอใจดานความเขาใจตอนโยบายที่มอบหมาย 
(2) ความพึงพอใจดานการนํานโยบายไปปฏิบัติ  
(3) ความพึงพอใจดานการติดตามและนําเสนอผลใหทราบ 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
ดําเนินการตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ  

การจัดประชุมบูรณาการความรวมมือในการจัดทําโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 
  

 ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. การเปลี่ยนแปลง (%) 
 2551 2552 2553 2552 2553 

รอยละของระดับความพึงพอใจ 
ของผูกําหนดนโยบาย 

- - N/A   

เกณฑการใหคะแนน : 
 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 

 
หมายเหตุ   N/A (Not Available) : ตัวชี้วัดที่ตองรอผลการประเมินจากสํานักงาน ก.พ.ร.  กําหนดใหคาคะแนนเทากับ 1  
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของระดับความพึงพอใจ 
ของผูกําหนดนโยบาย 

3 N/A 1 0.0333 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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 รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนนิการ :  
- รับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- ถายทอดใหแกผูอํานวยการศูนย สํานัก ที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทําแผนงาน/โครงการ ตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย         

     
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนนิงาน :   
 
อุปสรรคตอการดําเนนิงาน :  

การชุมนุมทางการเมือง 
หลักฐานอางอิง :  

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 6 : ระดับความสําเร็จของการดําเนนิการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจรติ 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง ผูจัดเก็บขอมูล : กลุมนิติการ 
โทรศัพท :  0 2142 1234 ตอ 17295 โทรศัพท :  0 2142 1234 ตอ 17312 
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ
สวนราชการ  เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และการจัดการ 
ขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
ขอมูลผลการดําเนินงาน :    

ระดับคะแนน การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
1 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตฯ ตามแนวทางที่ สํานักงาน  ป.ป.ท. กําหนด 

เสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 
2 1. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

2. เสนอผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติใหความเห็นชอบ 
3. เผยแพรแผนปฏิบัติการฯ ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2553 ทางเว็บไซต ของ สสช. 

3 1. การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓  ไดแลวเสร็จครบถวน 

1) การเสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
(4 มาตรการ/ 4 กิจกรรม/3 ตัวชี้วัด) 

2) การบูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต      
(3 มาตรการ/5 กิจกรรม/5 ตัวชี้วัด) 

3) การเสริมสรางความเขมแข็งในการปองกนัและปราบปรามการทุจริต  
(1 มาตรการ/4 กิจกรรม/ 4 ตัวชี้วัด) 

4) การพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่รัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
(1 มาตรการ/1กิจกรรม/ 1 ตัวชี้วัด) 

2. ตัวชี้วัดที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีผลสําเร็จเปนไปตามเปาหมายทุกตัวชี้วัด 
3. สํารวจความคิดเห็นของประชาชน และ ผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับสถานการณดานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในสวนราชการ ตามแบบฟอรมที่สํานักงาน ป.ป.ท.   กําหนด เพื่อนําขอมูลจาก
สรุปผลการสํารวจดังกลาวมาใชประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐของสวนราชการในปงบประมาณ ตอไป   

4 1. ตอบสนองตอขอรองเรียนเกี่ยวกบัการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนหนาที่โดยมิชอบในหนวยงานรฐั 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ไดรอยละ 100 
2. สรุปผลการวิเคราะหขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
ของเจาหนาที่รัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยครอบคลุมประเด็นสําคัญ ไดแก 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน  

ระดับคะแนน การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 - จํานวนขอรองเรียนในแตละชองทางการรองเรียน และผลการตอบสนอง ตอขอรองเรียน

แยกตามประเภทของเรื่องที่ถูกรองเรียนและหนวยงานที่ถูกรองเรียน 
- ผลการวิเคราะหสาเหตุของปญหาขอรองเรียน ปญหา อุปสรรคของการตอบสนอง 
ขอรองเรียนและแนวทางการแกไข 

5 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงาน
ในปตอไป 

เกณฑการใหคะแนน :  
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ทบทวนแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ (ปงบประมาณ  
พ.ศ.2552 - 2555) โดยพิจารณาความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ พรอมทั้งนําผลการดําเนินการตามมาตรการในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในปที่ผานมา และ ขอมูลที่ไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการ ศูนยดํารงธรรม 
กระทรวงมหาดไทย ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และ ศูนยรับเรื่อง
รองเรียน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  กระทรวงยุติธรรม  
มาพิจารณาประกอบ 
- ทบทวน / วิเคราะหความเสี่ยงตาง ๆ ที่อาจกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติ

หนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ โดยวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงปจจัยเสี่ยงที่อาจเปนเหตุทําให 
1) การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ

รับผิดชอบไมเพียงพอ 
2) การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี

จริยธรรม 
3) การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนและ

การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
- วิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ

ของโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สูงสุด 3 ลําดับแรก 
2  นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตภาครัฐของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกําหนดเปาหมายและ
ตัวชี้วัด ที่สะทอนผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ของการดําเนินการตามแผนฯที่ใชวัดผลไดอยางเปน
รูปธรรม เสนอผูบริหารระดับสูงใหความเห็นชอบ พรอมทั้งเผยแพรผานทางเว็บไซตของสวน
ราชการ 

3 
 

 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2553 ไดแลวเสร็จครบถวน 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
  ตัวชี้วัดที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของสวนราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 มีผลสําเร็จเปนไปตามเปาหมายทุกตัวชี้วัด 
  สํารวจความคิดเห็นของประชาชน และ ผูมีสวนไดเสีย เกี่ยวกับสถานการณดานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในสวนราชการ ตามแบบฟอรมที่สํานักงาน ป.ป.ท. กําหนดเพื่อนําขอมูลจาก
สรุปผลการสํารวจดังกลาวมาใชประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐของสวนราชการ ในปงบประมาณตอไป 

4  ตอบสนองตอขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจ ริต  การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ 
โดยมิชอบในหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ไดรอยละ 100 

 สรุปผลการวิเคราะหขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
ของเจาหนาที่ของรัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยครอบคลุมประเด็นสําคัญ ไดแก  
- จํานวนขอรองเรียนในแตละชองทางการรองเรียนและผลการตอบสนองตอขอรองเรียน 

แยกตามประเภทของเรื่องที่ถูกรองเรียนและหนวยงานที่ถูกรองเรียน 
- ผลการวิเคราะหสาเหตุของปญหาขอรองเรียน ปญหา อุปสรรคของการตอบสนองขอรองเรียน 

และแนวทางการแกไข 
5  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

ของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการ
ดําเนินงานในปตอไป  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
ตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

6 ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

ขั้นตอนที่ 1 - 5  

5 0.3333 

     

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนนิการ :  

1) การเสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
(4 มาตรการ / 4 กิจกรรม / 3 ตัวช้ีวัด) 
(1) สงเสริมใหเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับไดเรียนรูและปฏิบัติตามหนาที่ดวยหลักธรรมาภิบาล 

ก. การรณรงคสงเสริมเจาหนาที่ใหปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบตอประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม
คํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้งและมีธรรมาภิบาล 

- การจัดทําขอบังคับฯ วาดวยจรรยาขาราชการ (ขาราชการกลุมเปาหมายที่กําหนดใหแสดงความคิดเห็น
รวมแสดงความคิดเห็นตอจรรยาฯ    

(2) สงเสริมใหเจาหนาที่รัฐ ไดประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

(3) สงเสริมคานิยมยกยองเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต  โดยใหยึดถือเปนคานิยมกระแสหลักของชาติ 
- กิจกรรมการยกยองเชิดชูบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  

จํานวน  2  กิจกรรม 
(4) สรางและพัฒนาชองทางในการรับแจงขอมูล หรือ เบาะแสใหมีความสะดวก หลากหลาย 

- มีชองทางในการรับแจงเบาะแสมากกวา  3  ชองทาง  ไดแก 
- โทร. 0 2141 7312 
- E-mail : nso_juris@nso.go.th 
- กลุมงานคุมครองจริยธรรมและนิติการ 
- สํานักบริหารกลาง 
- ระบบนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ 
- ตูรับเรื่องรองเรียน 
- http://thailocal.nso.go.th/suggest/comment/comments/pub_add/ 

2) การบูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต     
(3 มาตรการ/5 กิจกรรม/5 ตัวช้ีวัด) 
(1) กิจกรรมที่ สสช. มีสวนรวมในการรณรงค  เพื่อบูรณาการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตกับองคกรตาง ๆ   

เชน  สํานักงาน ก.พ. ,  สํานักงาน ก.พ.ร. ,  สํานักงาน  ป.ป.ช.  ,  เกิน 5  กิจกรรม 
ก. การจัดตั้งศูนยประสานราชการใสสะอาด/กลุมงานคุมครองจริยธรรม (ผูตรวจการแผนดิน/ก.พ.) 
ข. การเผยแพรประชาสัมพันธส่ือตางๆ ขององคกร ที่รับผิดชอบเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

- การเผยแพรจุลสาร ”จําขึ้นใจ”  โดยวางไวที่บริเวณจุดสแกนนิ้วหนา สบก. (สํานักงาน  ก.พ.)                     
- การเผยแพรเอกสารเกี่ยวกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม การทุจริต ศูนย/สํานัก/

กลุม/สถจ. (สํานักงาน ป.ป.ช.) 
ค. การเปดเพลง  “จําขึ้นใจ” ผานระบบเสียงตามสาย 
ง. การสงบุคคลเขารับการคัดเลือก กิจกรรมการยกยองผูประพฤติปฏิบัติตนชอบดวยความซื่อสัตยสุจริต

(สํานักงาน ป.ป.ช.) 
จ. การสงเจาหนาที่เขารวมประชุม/สัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทํามาตรฐานความโปรงใสของสวน

ราชการ  (สํานักงาน ก.พ.) 
ฉ. การสงเจาหนาที่เขารวมการสัมมนา  การเสริมสรางความเขมแข็งใหแกกลุมงานคุมครองจริยธรรม   เพื่อ

ขับเคลื่อน ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน (ผูตรวจการแผนดิน/ ก.พ.) 
ช. การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต (สํานักงาน ก.พ.ร.) 

(2) สงเสริมสิทธิในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสาร 
- แจงผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนกลับไปยังผูแจงเบาะแส รอยละ 100  ของเรื่องรองเรียนที่มี

การดําเนินการเสร็จส้ินและแจงกลับ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553   
คําอธิบาย :  ปงบฯ  2553  มีเรื่องรองเรียน จํานวน 4  เรื่อง    

- ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเสร็จส้ิน 3  เรื่อง 
- แจงผลผูรองระหวางดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง  ทางโทรศัพท/ดวยวาจา เปนระยะ ๆ  3  เรื่อง      

(อยูระหวางการพิจารณาบทลงโทษ* 3  เรื่อง  หมายถึง  *การดําเนินการทางวินัยภายหลังเสร็จการสืบสวนขอเท็จจริง) 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

- ดําเนินการจนเสร็จส้ินและแจงกลับเปนลายลักษณอักษร จํานวน  1  เรื่อง                                          
- มีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน ที่มีบทบาท ในการดําเนินกระบวนการดานการบริหาร

ราชการและการพิจารณาคดี มากกวา 20 คําส่ัง 
- ทุกศูนย/สํานัก/กลุมที่ขึ้นตรงกับ ผสช. มีแผนปฏิบัติราชการประจําป 
- สสช.มีคํารับรองการปฏิบัติราชการแตละปงบประมาณ 

3) การเสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
(1 มาตรการ/4 กิจกรรม/ 4 ตัวช้ีวัด) 
(1) พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมเพื่อปองกันการทุจริต 

- การตรวจสอบ  ผลการปฏิบัติงานของศูนย/สํานัก/กลุมและสถจ. 
- การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
- การควบคุมภายใน 
- การพิทักษคุณธรรมภายในองคกร (กลุมงานคุมครองจริยธรรม) 

4) การพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่รัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
     (1 มาตรการ/1กิจกรรม/ 1 ตัวช้ีวัด) 

(1) พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของเจาหนาที่รัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
- การแตงตั้งบุคคลจากภายนอกกลุมนิติการเปนกรรมการในการดําเนินการทางวินัย/ละเมิด 

(จํานวนกรรมการที่เปนบุคคลภายนอกกลุม เกินกวา รอยละ 50) 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนนิงาน :   

1. ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญกับการดําเนินมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน      
2. ผูปฏิบัติที่เกี่ยวของใหความรวมมือในการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
การกําหนดเงื่อนไขและแนวทางในการประเมินผล ขาดความยืดหยุน กอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ  โดยเฉพาะในกรณีที่

สวนราชการมีกําลังคนจํากัด  แตมีภารกิจรับผิดชอบตามภาระหนาที่ลนมือ  จากการปฏิบัติงานในปงบประมาณที่ผานมา  
สํานักงานสถิติแหงชาติไดมอบหมายใหกลุมนิติการ  สํานักบริหารกลาง  ซึ่งมีทรัพยากรบุคคลเพียง ๔ คน เปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้  ตัวชี้วัดดังกลาวมีรายละเอียดที่ตองดําเนินการตามแผนหลายขั้นตอน และจําเปนจะตองดําเนินการ
ใหครบถวนตามหลักเกณฑที่ สํานักงาน  ก.พ.ร. กําหนด ขณะเดียวกันในปงบประมาณนี้ สํานักงาน ก.พ. กําหนดให 
ทุกสวนราชการตองจัดทํามาตรฐานความโปรงใส  ขอบังคับวาดวยจรรยาและคูมือการจัดตั้งกลุมงานคุมครองจริยธรรม ซึ่ง
ภารกิจดังกลาวถูกมอบหมายใหกลุมนิติการดําเนินการ เนื่องจากเกี่ยวของกับ Function ของงานซึ่งผูปฏิบัติพบวามีความ
ซ้ําซอนกันในเนื้องาน แตผูปฏิบัติจะตองมีการทําซ้ําในรูปแบบเดียวกันหลายครั้ง โดยเฉพาะการจัดตั้งและประชุม
คณะทํางาน แนวทางการประเมินผลจึงกอใหเกิดภาระแกผูปฏิบัติมากเกินไป  โดยเฉพาะในขั้นตอนการวิเคราะห/ประเมิน
ความเสี่ยง เพราะผูปฏิบัติมีสมรรถนะดังกลาวไมเพียงพอ ทําใหตองใชเวลาในการดําเนินการมากจนสงผลกระทบตอการ
ปฏิบัติภารกิจหนาที่ดานอื่น ๆ โดยเฉพาะการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน  จึงเห็นวาการกําหนดแนวทางการประเมินผลตาม
ตัวชี้วัดนี้ของ สํานักงาน ก.พ.ร. ไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริง ของระบบราชการ  เพราะแตละสวนราชการแตละหนวย
ยอมมีขอจํากัดตาง ๆ ที่หลากหลาย ดังนั้น ในความเห็นของผูปฏิบัติ  เห็นวาการกําหนดเงื่อนไขดังกลาวกอใหเกิดผลเสียและ
กระทบตอการปฏิบัติราชการของกลุมนิติการเปนอยางมาก    



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :  
สํานักงาน ก.พ.ร.  ควรคํานึงถึงสภาพความเปนจริงวาสวนราชการตาง ๆ มีโครงสราง กําลังคน อํานาจ หนาที่ ภารกิจ  

และขอจํากัดที่หลากหลายแตกตางกัน ไป และควรกําหนดเงื่อนไขใหยืดหยุน เพื่อสวนราชการแตละหนวยสามารถนํามาปรับ
ใชใหเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงของสภาวะแวดลอม 
หลักฐานอางอิง :  

1. คําส่ังสํานักงานสถิติแหงชาติที่ 77/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําและติดตามใหมีการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ลงวันที่ 4 มีนาคม 2553 

2. รายงานการประชุมคณะทํางานจัดทําและติดตามใหมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐ  

3. แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 และ แผนปฏิบัติการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

4. บันทึกขอความ  สํานักบริหารกลาง ที่ 01.8/26 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553  เรื่อง  แผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

5. หนังสือสํานักงานสถิติแหงชาติที่ ทก 0501/0753 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 เรื่อง ขอสงแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

6. บันทึกขอความ  สํานักบริหารกลาง ที่ 01.8/26 ลงวันที่  8 เมษายน 2553  ถึง ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เรื่อง แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

7. ชุดเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินการคัดเลือกขาราชการดีเดน  ที่ 01.2/52/12191 (ศธ 0201.4/4504) จํานวน 1แฟม 
8. ชุดเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อยกยองเปนผูประพฤติปฏิบัติตนชอบดวยความซื่อสัตยสุจริต   

ที่ 01.8 /25 จํานวน 1 แฟม 
9. ชุดเอกสารการเกี่ยวกบัดําเนินการจัดทําขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการสํานักงานสถิติแหงชาติ ที่ 01.8 /29  

จํานวน 2 แฟม 
10. ชุดเอกสารการเกี่ยวกับดําเนินการตาม  มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ. 2553   

ที่ 01.8 /26  จํานวน 2  แฟม 
11. ชุดเอกสารการจัดทํามาตรฐานความโปรงใสของสํานักงานสถิติแหงชาติ จํานวน 1 แฟม 
12. คําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการ  ตามหัวขอในแตละตัวชี้วัด 
13. แบบสํารวจและเอกสารการประมวลผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน และ ผูมีสวนไดเสีย เกี่ยวกับ

สถานการณดานการทุจริตและประพฤติมิชอบในสวนราชการ 
14. ภาพถายและเอกสารที่แสดงการมีชองทางรับเรื่องรองเรียน 
15. เอกสารการแจงเวียน/การลงลายมือชื่อรับทราบการเผยแพร/ประชาสัมพันธ ส่ือการรณรงค 
16. คําส่ังจัดตั้งกลุมงานคุมครองจริยธรรม 
17. รายงานผลการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน 
18. เอกสารการสรุปผลการวิเคราะหขอรองเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติ/ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 
19. รายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของสวนราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานในปตอไป 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่  7 :  ระดับความสําเร็จในการดําเนนิการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนจนไดขอยุติ 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง ผูจัดเก็บขอมูล : เจาหนาที่กลุมนิติการ 
โทรศัพท :  0 2142 1234 ตอ 17295 โทรศัพท :  0 2142 1234 ตอ17312 
คําอธิบาย :  

เรื่องรองเรียน  หมายถึง เรื่องรองเรียน/รองทุกข ที่ไดรับการประสานงานจากศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีผานชองทางการรองเรียนตาง ๆ มาเพื่อทราบหรือพิจารณาดําเนินการแกไขปญหาตามอํานาจหนาที่ 

การนับจํานวนเรื่องรองเรียนใหนับจํานวนเรื่องรองเรียนในอดีตที่ยังคางอยู (ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2552)  และ
เรื่องรองเรียนของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการจนไดขอยุติจนถึงส้ินเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2553 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนจากศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการใหบริการ
โทรศัพทของสํานักงานสถิติแหงชาติ จํานวน 2 เรื่อง 

 

สูตรการคํานวณ :  
 

จํานวนเรือ่งรองเรยีนในอดีตที่ยังคางอยูและเรื่องรองเรียนของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ดําเนินการจนไดขอยุติ x 100 
จํานวนเรื่องรองเรียนในอดีตที่ยังคางอยูและเรื่องรองเรียนของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 
= 2 x 100 = 100 
 2   

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
74 77 80 83 86 

     

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ 
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียนจนไดขอยุติ 

5 ระดับ 5 
(100) 

5 0.2778 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนนิการ :  
1. สํานักงานสถิติแหงชาติไมมีเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ที่ไดรับการประสานงานจากศูนยบริการประชาชนคางอยู 
2. ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2552  สํานักงานสถิติแหงชาติ  ไมไดรับการประสานงาน จากศูนยบริการประชาชน  

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ในการสงเรื่องรองเรียน /รองทุกข มาใหทราบ หรือ ดําเนินการแกไขปญหา  
ตามอํานาจหนาที่ 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

3. สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แจงเรื่องรองเรียนจากศูนยบริการประชาชน สํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการใหบริการโทรศัพทของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2553  
เวลาประมาณ 10.30 น. หมายเลข 0 2142 1234  ซึ่งมีสัญญาณคูสายวาง แตไมมีเจาหนาที่รับโทรศัพท 

4. สํานกังานสถิติแหงชาติ มอบหมายใหผูเกี่ยวของ คือ สํานักสถิติพยากรณตรวจสอบขอเท็จจริง 
5. ผลการตรวจสอบขอเท็จจริงแลวพบวา เกิดจากปญหาเหตุขัดของของบริการ  IP Phone ,IP Console  ภายในศูนย

ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ทําใหบริษัท TOT  จํากัด  ตัดวงจรเชื่อมโยงโครงขายภายในศูนยราชการ เพื่อปรับปรุง
โครงขายจึงทําใหมีหมายเลขบางหมายเลขขัดของ การดําเนินการเสร็จส้ิน  ในชวงเวลาประมาณ 10.45 น 

6. สํานักงานสถิติแหงชาติรายงานผลการตรวจสอบไปยังกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบ 
เพื่อรายงานไปยังศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีตอไป 

7. สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแจงเรื่องรองเรียนจากศูนยบริการประชาชน สํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการขอความเปนธรรมในการจายคาตอบแทนใหลูกจางสํานักงานสถิติแหงชาติ 

8. สํานักงานสถิติแหงชาติมอบหมาย ใหสํานักสถิติสาธารณมติและสํานักบริหารกลางดําเนินการ 
9. สํานักสถิติสาธารณมติชี้แจงหลักเกณฑการเบิกจาย สํานักบริหารกลางดําเนินการเรงรัดการเบิกจายใหเร็วขึ้น 
10. รายงานผลไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ แจงกลับผูรอง 

 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนนิงาน :    

การกํากับ ควบคุม ส่ังการ 
อุปสรรคตอการดําเนนิงาน :   
      
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนนิงานในปตอไป :      
 
หลักฐานอางอิง :  

1. หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดวนที่สุด ที่ ทก 0201.6/2531  ลงวันที่  
15 กรกฎาคม 2553  เรื่อง การรองเรียนเกี่ยวกับการใหบริการโทรศัพทของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

2. หนังสือที่ ทีโอ ที  รบน.4.2/  ลงวันที่ 20  กรกฎาคม 2553  เรื่อง  รายงานเหตุขัดของของระบบ IP Phone , 
IP Console ภายในศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา  5  ธันวาคม 2550 

3. หนังสือสํานักงานสถติิแหงชาติ ดวนมาก ที่  ทก 0506.4/686 (1844) ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 เรื่อง การรองเรียน
เกี่ยวกับการใหบริการโทรศัพทของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

4. ใบนําสงเรื่องรองเรียน ศูนยบริการประชาชนฯ  
5. หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดวนที่สุด ที่ ทก 0201.6/3718          

ลงวันที่  30 กันยายน 2553 
6. หนังสือสํานักงานสถิติแหงชาติ ที่ ทก 0500.3/2674 ลงวนัที่ 15 ตุลาคม 2553 
7. หนังสือสํานักงานสถิติแหงชาติ ที่ ทก 0503/78 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2553 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 8 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ   
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการสํานักสถิติพยากรณ ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมบริการและเผยแพรขอมูล 

                           น.ส. นงลักษณ  สัมมาธรรม 
โทรศัพท :  0 2143 1319 โทรศัพท :  0 2141 7496 , 0 2141 7497 

คําอธิบาย :   

ตามคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553        
หนา  114 - 116   

 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
 

งานบริการ (i) น้ําหนกั 
(Wi) 

จํานวนผูรบั 
บริการทั้งหมด 

จํานวน
ผูรับบรกิาร 

รอยละ 

1. การใหบริการจําหนายเอกสารและรายงานเชิงสถติิแกผูมา 
    ติดตอขอซือ้ดวยตนเองที่สํานกังานสถิติแหงชาต ิ 0.2 14 14 100 

2. การใหบริการขอมูลและขาวสารทางสถิติแกผูขอใช - ติดตอ  
    ดวยตนเองที่สาํนักงานสถิติแหงชาติ - ขอมูลที่ไมยุงยาก 0.2 70 68 97.14 

3. การใหบริการขอมูลและขาวสารทางสถิติแกผูขอใช - ติดตอ  
    ขอขอมูลโดยทางโทรศัพท - ขอมูลที่ไมยุงยาก 0.2 215       215 100 

4. การใหบริการขอมูลและขาวสารทางสถิติแกผูขอใช - ติดตอ  
    ขอขอมูลโดยทางโทรศัพท - ขอมูลที่ยุงยาก 0.2 51 49 96.08 

5. การใหบริการขอมูลและขาวสารทางสถิติแกผูขอใช - ติดตอ  
    ขอขอมูลโดยทาง E-mail - ขอมูลที่ไมยุงยาก 0.2 243 239 98.35 

รวมงานบรกิาร 1 593 585 98.6509 

     
 
เกณฑการใหคะแนน :  
 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
1  
2  
3  
4  
5   

∑ (Wi Ci) = 1 
∑ (Wi Ci) = 2 

∑ (Wi Ci) = 3 

∑ (Wi Ci) = 4 

∑ (Wi Ci) = 5 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

โดยที่ : 
W  หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละงานบริการ และผลรวมของน้ําหนักของทุกงานบริการ เทากับ 1  
C   หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับรอยละของผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน

เทียบกับจํานวนผูรับบริการทั้งหมด 
i    หมายถึง ลําดับที่ของงานบริการ ; 1, 2,…, i 

 

เงื่อนไข :  ตามคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
หนา  114 - 116   

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 
  

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผูรับบริการที่ไดรับบริการตาม
รอบระยะเวลามาตรฐานเทียบกับจํานวนผูรับบริการทั้งหมด งานบริการ 

(i) 

 
น้ําหนัก 

(Wi) 
 1 2 3 4 5 

 
คะแนน 
ที่ได 
(Ci) 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 
(Wi Ci) 

1 0.2 80 85 90 95 100 5 1 
2 0.2 80 85 90 95 100 4.428 0.8856 
3 0.2 80 85 90 95 100 5 1 
4 0.2 80 85 90 95 100 4.216 0.8432 
5 0.2 80 85 90 95 100 4.670 0.9340 

น้ําหนักรวม  คาคะแนนของตวัชี้วัดนี้เทากับ 4.6628  
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
ในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

2 98.6509 4.6628 0.1036 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนนิการ  : 
สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนดังนี้ 
1. ปรับลดขั้นตอน และลดจํานวนจุดบริการใหนอยลง ดวยการพัฒนาใหเจาหนาที่ทําหนาที่ในการใหบริการขอมูล 

สามารถใหบริการไดในทุกขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จ สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได และจัดเจาหนาที่ใหบริการ  
โดยไมหยุดพักเที่ยง 

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

3. จัดสถานที่ และสภาพแวดลอมใหประชาชนไดรับความสะดวกสบาย และเขาใจขั้นตอนการขอรับบริการอยาง          
ชัดเจน เชน มีปายบอกทาง แผนผังจุดบริการ ปายชื่อหองบริการ ตลอดจนมีปายบอกขั้นตอนการขอรับบริการ          
ติดตั้งไวใหเห็นเดนชัด ณ จุดบริการ 

∑W1 = 1 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

4. มีแบบฟอรมคํารองตางๆ ที่เพียงพอ และมีตัวอยางการกรอกแบบฟอรม มีการระบุเวลาการใหบริการในแตละเรื่อง    
และติดประกาศใหประชาชนทราบอยางชัดเจน  ตลอดจนปรับระบบบริการที่ตองทําตอเนื่องกันใหเสร็จส้ินภายใน    
จุดบริการ ณ จุดเดียว 

5. จัดทํารายชื่อเอกสารและรายงานเชิงสถิติที่มีจําหนายพรอมทั้งราคาใหผูใชบริการไดทราบ 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนนิงาน :   
          เจาหนาที่ปฏิบัติงานทุกคนใหความรวมมือในการดําเนินการใหเปนไปตามแผนการลดรอบระยะเวลาการปฏิบัติ  
ราชการเพื่อประชาชนเปนไปอยางดี  ตลอดจนแนวทาง  และนโยบายของรัฐบาลใหความสําคัญ ในเรื่องการปรับปรุง  
ระบบงานบริการเพื่อใหประชาชนไดรับความพึงพอใจจากบริการของรัฐใหมากที่สุด 

 

อุปสรรคตอการดําเนนิงาน :  
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนนิงานในปตอไป :  
 
หลักฐานอางอิง :     

1. แบบฟอรม 1  รายชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐานที่สวนราชการเสนอประเมินผลใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

2. แบบฟอรม 2  การจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน 
3. แบบฟอรม 3  ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 9 : รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน / ภาพรวม / เงินโครงการลงทุนภายใต
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมการคลัง 
โทรศัพท :  0 2141 7295 โทรศัพท :  0 2141 7313 
คําอธิบาย :  
     สํานักงานสถิติแหงชาติ ถูกวัดและประเมินผลการบริหารงบประมาณ กรณีที่ 1 สวนราชการไดรับเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุนแตไมไดรับเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555  ซึ่งจะวัดผล  2 ตัวชี้วัด ไดแก 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
9.1 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 1 
9.2 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 1 
    

ตัวช้ีวัดที่ 9.1 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
คําอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน จะใชอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการ ทั้งนี้ ไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวาง
ปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  

• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการ
เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สวนราชการไดรับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป (รายจาย
ประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานใน
การคํานวณ 

• รายจายลงทุน หมายถึง รายจายที่รัฐบาลจายเพื่อจัดหาทรัพยสินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและทรัพยสินที่
ไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผูรับไมตองจายคืนใหรัฐบาล และ
ผูรับนําไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน สามารถตรวจสอบไดจากรหัสงบประมาณรายจาย รหัสลักษณะงานตําแหนงที่ 
5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณกําหนดให 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
ขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส 

สูตรการคํานวณ : 
 

เงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สวนราชการเบิกจาย    x 100 1.530 ลานบาท x 100 
วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สวนราชการไดรับ 

= 
77.514 ลานบาท 

= 1.97 % 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
รอยละที่เพ่ิมขึ้น       

(รอยละ) 
 
 2551 2552 2553 2552 2553 

รอยละของการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน 

25.15 2.82 1.97 (88.79) (30.14) 

      

เกณฑการใหคะแนน :  
ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 ระดับ  4 ระดับ  5 

69 72 75 78 81 
      

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ 
รายจายลงทุน 

1 รอยละ 1.97 1 0.0111 

     

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนนิการ :  
เนื่องจากงบลงทุนที่ไดรับจัดสรรเปนรายการครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 5 รายการ ที่มีวงเงินงบประมาณ ตั้งแต  

2 ลานบาท ขึ้นไป  ซึ่งจัดซื้อโดยวิธีประมูลทางอิเล็กทรอนิกส  จําเปนตองใชเวลาในการจัดซื้อมากกวาวิธีอื่น ๆ  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนนิงาน :  
      
อุปสรรคตอการดําเนนิงาน :  

งบลงทุนที่ไดรับใชวิธีการจัดซื้อโดยวิธีประมูลทางอิเล็กทรอนิกส เปนรายการครุภัณฑคอมพิวเตอร  5 รายการ ที่มีการ
ประชาพิจารณ และมีการยกเลิกการจัดซื้อและดําเนินการใหม จึงตองใชเวลาในการจัดซื้อมากกวาวิธีอื่นๆ ทําใหไมสามารถ
เบิกจายไดทันในปงบประมาณ 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนนิงานในปตอไป :  
 
หลักฐานอางอิง :  

รายงานสถานะการใชจายงบประมาณจากระบบ GFMIS  ณ วันที่  30 กันยายน 2553 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

 ตัวช้ีวัดที่ 9.2 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 
คําอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม จะใชอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายภาพรวมของสวนราชการทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาคเปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิก
จายเงินของสวนราชการ ทั้งนี้ไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการ
เบกิจายดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของ
สวนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สวนราชการไดรับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวาง
ป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมา
เปนฐานในการคํานวณ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส 
สูตรการคํานวณ : 
 

เงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สวนราชการเบิกจาย x 100    818.635 ลานบาท x 100 
วงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สวนราชการไดรับ 

= 
1,039.067 ลานบาท 

= 78.79 % 

 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
รอยละที่เพ่ิมขึ้น       

(รอยละ)  
2551 2552 2553 2552 2553 

รอยละของการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายภาพรวม 

90.20 88.76 78.79  (1.60) (11.23) 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 ระดับ  4 ระดับ  5 
92 93 94 95 96  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ 
รายจายภาพรวม 

1 รอยละ 78.79 1 0.0111 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนนิการ :  
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนนิงาน :  
     
อุปสรรคตอการดําเนนิงาน :  

เนื่องจากมีการเลื่อนแผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูลโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553  จากเดือน
กรกฎาคม 2553 เปนเดือนกันยายน – ตุลาคม 2553   ทําใหผลการเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผนการใชจายเงิน
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนนิงานในปตอไป :  
 

หลักฐานอางอิง :  
           รายงานสถานะการใชจายงบประมาณจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 
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   รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
   รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 10 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทนุตอหนวยผลผลิต 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมการคลัง 
โทรศัพท :  0 2141 7295 โทรศัพท :  0 2141 7313 

คําอธิบาย :  
     ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต  หมายถึง การที่สวนราชการสามารถจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวย

ผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการคํานวณตนทุนมาใชในการบริหารทรัพยากร 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

 
*หมายเหตุ : ระดับคะแนนที่ 3 และ 5 กําหนดคาบระยะเวลาดําเนินการ/จัดสงเอกสารไปยังกรมบัญชีกลาง  
ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 
 

ระดับคะแนน การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
1 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่
กรมบัญชีกลางกาํหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลางและสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

2 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร พรอมทั้งวิเคราะหถึง
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวย
ผลผลิตไดแลวเสร็จ และเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลางและสํานักงาน ก.พ.ร. 
ทราบ 

3* สวนราชการมีการระบุตนทุนทางตรงเขาสูกิจกรรมยอยหรือศูนยตนทุนในระบบ GFMIS และ
สงมอบใหหนวยงานในองคกรรวมตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม สําหรับขอมูลคาใชจาย
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

4 จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยพิจารณาจากผลการคํานวณตนทุน
ที่เกิดขึ้น ซึ่งแผนดังกลาวตองสอดคลองกับผลการวิเคราะหตนทุนผลผลิตตอหนวยขององคกร 
พรอมทั้งกําหนดเปาหมายการเพิ่มประสิทธิภาพในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใหชัดเจน  และ
แผนฯ ดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารระดบัสูงของสวนราชการ  

5*  ดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได
แลวเสร็จครบถวน 

  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  และไดรับความเห็นชอบจากหัวหนา สวนราชการ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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   รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
   รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 
 
 
 ระดับ 1 ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4 ระดับ 5 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 - 2 ขั้นตอนที่ 1 - 3 ขั้นตอนที่ 1 - 4 ขั้นตอนที่ 1 - 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุน 
ตอหนวยผลผลิต 

1 ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

ขั้นตอนที่ 1 - 5  

5 0.0556 

     

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนนิการ : - 
           ดําเนินการตามแนวทางการคํานวณตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง 
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนนิงาน :   
     
อุปสรรคตอการดําเนนิงาน :   
        
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนนิงานในปตอไป :  
 
 

หลักฐานอางอิง :  
     รายงานแสดงบรรทัดรายการตนทุนจริงสําหรับศูนยตนทุน (KSB1) จากระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
ณ วันที่  30 กันยายน 2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 11 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวนารถอนงค  หงษทอง 
โทรศัพท :  0 2142 1234 ตอ 17295 โทรศัพท :  0 2142 1234 ตอ 17296 
คําอธิบาย :  

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ จะพิจารณาจากความ
ครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลการติดตามการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ขอมูลปริมาณการใชพลังงาน
ไฟฟา (kWh) ขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน เชน เวลาที่
ใหบริการ จํานวนบุคลากร พื้นที่ของอาคารที่การใหบริการ เปนตน และพิจารณาปริมาณพลังงานที่สวนราชการใชจริง 
โดยเปรียบเทียบกับปริมาณพลังงานมาตรฐาน ที่หนวยงานควรจะใชอยางเหมาะสมตามปจจัยที่มีผลตอการใชพลังงาน
ของหนวยงาน โดยใชขอมูลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานขอมูล www.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน  

พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 
1. ดานไฟฟา   
2. ดานน้ํามันเชื้อเพลิง   

 
สูตรการคํานวณคาดัชนีการใชพลังงาน : 

 
 
 
 
 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
            

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 
ขอมูล ขอมูลรายงานผลตามมาตรการ

ประหยัดพลังงาน 
ขอมูลพลังงาน ขอมูลพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 3 - 5 

ไฟฟา 
น้ํามัน 

- กําหนดมาตรการประหยัด
พลังงาน ของ สสช. 
- แจงเวียนมาตรการฯ  
ใหบุคลากรทราบและถือปฏิบัติ 

นําขอมูลการใชพลังงานไฟฟา - น้ํามัน และ
ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใช
พลังงาน  ลงใน www.e-report.energy.go.th 
ของสํานักนโยบายและแผนพลังงาน  

ใชขอมูลจากการรายงานผล
บนเว็บไซตของสํานักนโยบาย

และแผนพลังงาน   
ณ สิ้นปงบประมาณ 

    

    คาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามัน =    คาการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน - คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง 
                                                คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 
คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสวนราชการคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหนวยงานในสังกัดทั้งหมด  

โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน ดังนี้ 
 

 1.  ดานไฟฟา รวม 2.5 คะแนน 
  เกณฑการใหคะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงานดานไฟฟา มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน  เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
1 ขอมูลรายงานผลการติดตามการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

ดานไฟฟาของคณะทํางานลดการใชพลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
0.50 

2 2.1 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ครบถวน 0.25 
 2.2 ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน ครบถวน 0.25 
3 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน  

โดยอยูในชวงตั้งแตรอยละ 25 ถึง รอยละ 50 ของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ 
มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.200 ถึง -0.333 

0.50 

4 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน  
โดยอยูในชวงตั้งแตรอยละ 10 ถึงรอยละ 25 ของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ 
มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.091 ถึง -0.199 

0.50 

5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน  
ไมเกินรอยละ 10 ของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงาน
ไฟฟาอยูในชวง 0 ถึง -0.090  
 

ในกรณีที่ปริมาณการใชไฟฟาจริง นอยกวา ปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน  
หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟา มากกวา 0  
จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผลดานไฟฟา (2.5 คะแนน) 

0.50 

   

2.  น้ํามันเชื้อเพลิง รวม 2.5 คะแนน  
  เกณฑการใหคะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงานดานน้ํามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน  เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
1 ขอมูลรายงานผลการติดตามการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

ดานน้ํามันเชื้อเพลิงของคณะทํางานลดการใชพลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ  12 เดือน 
0.50 

2.1 ขอมูลปริมาณการใชน้ํามัน (ลิตร) ครบถวน 0.25 2 
2.2 ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน ครบถวน 0.25 

3 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวา ปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน  
โดยอยูในชวงตั้งแตรอยละ 25 ถึง รอยละ 50 ของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือ 
มีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.200 ถึง -0.333 

0.50 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

   

ระดับคะแนน  เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
4 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน  

โดยอยูในชวงตั้งแตรอยละ 10 ถึงรอยละ 25 ของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือ 
มีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.091 ถึง -0.199 

0.50 

5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน  
ไมเกินรอยละ 10 ของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน  
หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง 0 ถึง -0.090 
 

กรณีที่ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงจริง นอยกวา ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง
มาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชน้ํามันเชื้อเพลิง มากกวา 0  
จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผลดานน้ํามันเชื้อเพลิง (2.5 คะแนน) 

0.50 

    
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน 

1 N/A 
(ใชขอมูลจากการ

รายงานผลบนเว็บไซต
ของสํานักนโยบาย  
และแผนพลังงาน  

ณ ส้ินปงบประมาณ) 

1 0.0111 

     
คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนนิการ : - 

- แตงตั้งคณะกรรมการรณรงคการลดใชพลังงงานและทบทวนแผนการใชพลังงาน ของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
- จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 เพื่อทบทวน/กําหนดมาตรการประหยัด

พลังงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
- แจงเวียนมาตรการฯ ใหบุคลากรทราบและถือปฏิบัติ และติดตามการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
- นําขอมูลการใชพลังงานไฟฟา - น้ํามัน และขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน   

ลงใน www.e-report.energy.go.th ของสํานักนโยบายและแผนพลังงาน  
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนนิงาน :   
     
อุปสรรคตอการดําเนนิงาน :      

        
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนนิงานในปตอไป :   
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอางอิง :  
1. ขอมูลการใชพลังงานไฟฟา – น้ํามัน 
2. ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน 
3. ขอมูลการพลังงานรายปและรายไตรมาส 

 (ขอมูลในขอ 1 - 2  สามารถดูไดที่ www.e-report.energy.go.th ของสํานักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน) 
4. สําเนาบันทึกการเบิกจายคาไฟฟา   
5. สําเนาบันทึกการเบิกจายคาน้ํามันเชื้อเพลิง   
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 12 : ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : หัวหนากลุมแผนยุทธศาสตร  ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวทวีทรัพย  ศรีขวัญ 

นางสาวสุมามาลย  นอยวงศ 
โทรศัพท :  0 2142 1234 ตอ 17288 โทรศัพท :  0 2142 1234 ตอ 17289 
คําอธิบาย :  

••  การควบคุมภายใน หมายความวา กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูกํากับดูแล ฝายบริหารและบุคลากรของหนวยรับ
ตรวจจัดใหมีขึ้น  เพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการ
ควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลด
ความผิดพลาด ความเสียหาย  การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของรายงาน
ทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

••  ความสําเร็จของการควบคุมภายในภาคราชการ จะพิจารณาจากความสามารถของหนวยงานในการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ขอ 6) และแนวทาง
การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน  ของสํานักงานการตรวจเงิน แผนดินที่ไดกําหนด
เปนแนวทางไว 

พิจารณาผลการดําเนินงานจาก 2 สวน คือ 
 น้ําหนัก เกณฑการพิจารณา 

สวนที่ 1 1.0  มีการประเมินการควบคุมภายในของสวนราชการทุกระดับ คิดเปนรอยละ 100  
สวนที่ 2 1.0  มีระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการ  

ตรวจเงินแผนดินกําหนด (ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ขอ 6) 

    
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
สวนที่ 1  มีการประเมินการควบคุมภายในของสวนราชการทุกระดับ คิดเปนรอยละ  100 
 
สูตรการคํานวณ : 
 
จํานวนหนวยรับตรวจและสวนงานยอยที่จัดสงรายงานการควบคุมภายใน   x 100    12 x 100 

จํานวนหนวยรับตรวจและสวนงานยอยทั้งหมดของสวนราชการ 
= 

      12 
=  100.0  % 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 ระดับ  4 ระดับ  5 
60 70 80 90 100 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
สวนที่ 2  มีระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด  
(ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ขอ 6) ดังนี้ 

 

หมายเหตุ : *ระดับคะแนนที่ 3 - 5 กําหนดระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จ/นําสงคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลประจํากระทรวง , สํานักงาน ก.พ.ร. และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2553  
 

ระดับคะแนน การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
1 จัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  และคณะทํางาน

ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน (คณะยอย จํานวน 14 คณะ) กําหนดความ
รับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการติดตามการควบคุมภายใน 

2 หนวยงานยอยมีการรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน ระดับหนวยงานยอย รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2552 ถึง 31 มีนาคม 2553) 

3* หนวยรับตรวจมีรายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในครบทั้ง 5 
องคประกอบ (แบบ ปอ.2) ซึ่งมาจากการประมวลผลการประเมินของระดับสวนงานยอย (แบบ 
ปย.1) สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

4* หนวยรับตรวจมีการประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทํารายงาน
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ซึ่งมาจากการประมวลผลการประเมิน
กระบวนการในการประเมินผลการควบคุมภายในของระดับสวนงานยอย (แบบ ปย.2) สําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

5* พิจารณาผลการประเมินที่ไดจากขั้นตอนที่ 3 และ 4 เพื่อจัดทําหนังสือรับรองการประเมินผล
การควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ (แบบ ปอ.1) สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทั้งนี้  
การประเมินผลการควบคุมภายในดังกลาวตองไดรับการประเมินผล จากผูตรวจสอบภายใน 
(แบบ ปส.) และมีการรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจสอบ  และประเมินผลประจํากระทรวง ภายในเกาสิบวันนับจากวันส้ิน
ปงบประมาณ (30 ธันวาคม 2553) 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับคะแนน  เกณฑการใหคะแนน 
1 หนวยรับตรวจมีการกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการดําเนินการประเมินผลควบคุมภายใน

ตามระเบียบฯ พรอมระบุถึงบทบาท ความรับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและ 
การติดตามการควบคุมภายใน 

2 มีกลไกการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
3 หนวยรับตรวจมีรายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องคประกอบ 

(แบบ ปอ.2) ซึ่งมาจากการประมวลผลการประเมินของระดับสวนงานยอย (แบบ ปย.1) สําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

4 หนวยรับตรวจมีการประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทํารายงานแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ซึ่งมาจากการประมวลผลการประเมินกระบวนการในการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของระดับสวนงานยอย (แบบ ปย.2) สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

5 พิจารณาผลการประเมินที่ไดจากขั้นตอนที่ 3 และ 4 เพื่อจัดทําหนังสือรับรองการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ  (แบบ  ปอ .1)  สําหรับปงบประมาณ  พ .ศ .  2553 ทั้ งนี้ 
การประเมินผลการควบคุมภายในดังกลาวตองไดรับการประเมินผล จากผูตรวจสอบภายใน 
(แบบ ปส.) และมีการรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  และประเมินผลประจํากระทรวง  ภายในเกาสิบวันนับจากวันส้ินปงบประมาณ 
(30 ธันวาคม 2553) 

   
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน 2  5 0.1111 
สวนที่ 1 1 รอยละ  100 5 0.0555 
สวนที่ 2 1 ขั้นตอนที่ 1 - 5 5 0.0555 
     

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนนิการ : 
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนนิงาน :  
 
อุปสรรคตอการดําเนนิงาน :  

มีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  และคณะทํางานติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (คณะยอย จํานวน 14 คณะ) ใหมทั้งหมด ทําใหตองทําความเขาใจในการดําเนินงานใหมทั้งหมด   
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนนิงานในปตอไป :  
 

หลักฐานอางอิง :  
1. คําส่ังสํานักงานสถิติแหงชาติที่ 93/2553 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. คําส่ังสํานักงานสถิติแหงชาติที่ 94/2553 เรื่องแตงตั้งคณะทํางานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
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 รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 13 : ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางสาวชลาลิน   มากทองดี ผูจัดเก็บขอมูล : นางสมนึก    วงษจันทร 
โทรศัพท :  0 2143 1265 โทรศัพท : 0 2141 7283   
คําอธิบาย :  

    การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการใหความเชื่อม่ันและการใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรม และเปนอิสระ 
ซึ่งจัดใหมีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะชวยใหสวนราชการ
บรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  
การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ 

ความสําเร็จของการตรวจสอบภายในภาคราชการ พิจารณาจากความสามารถของหนวยงานตรวจสอบภายใน  
ในการปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ระดับคะแนน การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
1 จัดทํากระดาษทําการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ โดยแสดงใหเห็นรายละเอียด 

ดังนี้ 
- ปจจัยเสี่ยงและเกณฑความเสี่ยงที่นํามาใช 
- การวิเคราะหความเสี่ยง 
- การจัดลําดับความเสี่ยง 

2 และ 3 จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจําป  โดยจะตองแสดง
ใหเห็นรายละเอียด ดังนี้ 
- วัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน 
- ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
- การจัดสรรทรัพยากร 
- แนวทางการปฏิบัติงาน 

4* จัดทํารายงานผลการตรวจสอบครบถวนตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบ และเสนอหัวหนา  
สวนราชการพิจารณาใหความเห็นชอบ หรือส่ังการใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
ที่มีในรายงานฯ 

5*                มีการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการตรวจสอบการดําเนินงาน โดยวิเคราะห
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน รวมทั้งมีการแสดงความ
คิดเห็นหรือขอเสนอแนะใหแกผูบริหารและผูปฏิบัติงานของหนวยงาน 

 
หมายเหต ุ: *ระดับคะแนนที่ 4 - 5 กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ/จัดสงเอกสารไปยังกรมบัญชีกลาง  
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2553 
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 รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน :  

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

   ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 2 ดําเนินการ 
แลวเสร็จ  
ระดับ 1 - 5 

5 0.1111 

     

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนนิการ :  
1. จัดทํากระดาษทําการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ โดยระบุปจจัยเสี่ยงและเกณฑความเสี่ยงที่นํามาใช

ในการประเมินความเสี่ยง  ไดทําการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความเส่ียง  จากนั้นสรุปผลที่ไดใชในการ 
วางแผนการตรวจสอบ 

2. จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ดังนี้ 
2.1 การตรวจสอบดานการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบงัคับ  จาํนวน 2 เรื่อง 

(1) ตรวจสอบในระบบ GFMIS 
(2) ตรวจสอบการใชรถสวนกลาง และการใชน้ํามันเชื้อเพลิง 

2.2 การตรวจสอบดานการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน  จํานวน 2 เรื่อง   
(1) โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 
(2) การบริหารพัสดุ 

3. ปรับแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 
จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการเพิ่มศักยภาพผูวางงานเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและชุมชน – โครงการ  
โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 แทนการตรวจสอบการดําเนินงานโครงการสํามะโนประชากรและ       
เคหะ พ.ศ. 2553 (ขอ 2.1 (1) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408/ว 53 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2553  
ใหหนวยตรวจสอบภายในปรับแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยใหมีการตรวจสอบโครงการ       
ตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 อยางนอย 1 – 2 โครงการ ซึ่งสามารถนําการตรวจสอบโครงการตามแผน       
ปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ดังกลาวแทนการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการตรวจสอบการดําเนินงานซึ่งอยูในเกณฑ
การใหคะแนนตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน” ได)   
1.1 ขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
1.2 จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 

4. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบครบถวนตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบ และเสนอผูอํานวยการสํานักงานสถิติ
แหงชาติพิจารณาใหความเห็นชอบ หรือส่ังการใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตามขอเสนอแนะที่มีในรายงานฯ   



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

      
61 

 รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

5. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบดานการดําเนินงาน โดยวิเคราะหประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดําเนินงาน 
รวมทั้งมีการแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะใหแกผูบริหารและผูปฏิบัติงานของสํานักงานสถิติแหงชาติ    

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนนิงาน :   
1. ผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญ พรอมทั้งใหหนวยตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบและสนับสนุน

งบประมาณที่เกี่ยวของ 
2. หนวยรับตรวจใหความรวมมือในการใหขอมูลเพื่อประกอบการดําเนินงานของหนวยตรวจสอบภายในเปนอยางดี 
3. หนวยรับตรวจไดประสานงานและขอรับคําปรึกษาในเรื่องระเบียบที่จะตองดําเนินการและถือปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

ตามคําแนะนํา 
อุปสรรคตอการดําเนนิงาน :    

        
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนนิงานในปตอไป :   

 
หลักฐานอางอิง :  
1. สําเนากระดาษทําการประเมินความเสี่ยงและหลักฐานที่แสดงถึงการระบุปจจัยเสี่ยง  การวิเคราะหความเสี่ยง  

การจัดลําดับความเสี่ยงและผลสรุปที่ไดเพื่อใชวางแผนการตรวจสอบ 
2. สําเนาแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
3. สําเนาแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ดังนี้ 

3.1 การตรวจสอบดานการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบงัคับ  จํานวน 2 เรื่อง   
(1) ตรวจสอบในระบบ GFMIS 
(2) ตรวจสอบการใชรถสวนกลาง และการใชน้ํามันเชื้อเพลิง 

3.2 การตรวจสอบดานการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน  จํานวน 2 เรื่อง 
(1) โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 
(2) การบริหารพัสดุ  

4. สําเนาการปรับแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยตรวจสอบโครงการตามแผนการปฏิบัติการไทย
เขมแข็ง 2555  จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการเพิ่มศักยภาพผูวางงานเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและชุมชน - 
โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553  แทนการตรวจสอบการดําเนินงานโครงการสํามะโนประชากร 
และเคหะ พ.ศ. 2553 

5. สําเนาแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555  
6. สําเนารายงานผลการตรวจสอบตามแผนตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และผูอํานวยการสํานักงาน 

สถิติแหงชาติพิจารณาใหความเห็นชอบ / ส่ังการใหหนวยรับตรวจปฏิบัติตามขอเสนอแนะ ดังนี้ 
6.1 การตรวจสอบทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับ 

(1) รายงานผลการตรวจสอบในระบบ GFMIS ประจําเดือนมกราคม และกรกฎาคม 2553 
(2) รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
(3) รายงานผลการตรวจสอบใบสําคัญคูจาย 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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 รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

(4) รายงานผลการตรวจสอบการใชรถสวนกลาง และการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนมกราคม และ       
กรกฎาคม 2553 

(5) รายงานผลการตรวจสอบการใชโทรศัพท ประจําเดือนกุมภาพันธ และสิงหาคม 2553 
(6) รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ 
(7) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไตรมาสที่ 4     
(8) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไตรมาสที่ 1      

ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 
6.2 การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) จํานวน 2 เรื่อง 

(1) รายงานผลการตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 จํานวน 1 โครงการ คือ 
- โครงการเพิ่มศักยภาพผูวางงานเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและชุมชน – โครงการสํามะโนประชากร 
และเคหะ พ.ศ. 2553 

(2) รายงานผลการตรวจสอบการบริหารพัสดุ 
6.3 รายงานผลสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน (แบบ ปส.) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
6.4 รายงานผลการตรวจสอบภายในสํานักงานสถิติจังหวัด จํานวน  16 จังหวัด  

1) จังหวัดสิงหบุรี 
2) จังหวัดอุทัยธานี 
3) จังหวัดตราด 
4) จังหวัดสระแกว 
5) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
6) จังหวัดแมฮองสอน 
7) จังหวัดลําพูน 
8) จังหวัดนครศรีธรรมราช 
9) จังหวัดพัทลุง 
10) จังหวัดหนองคาย 
11) จังหวัดนครราชสีมา 
12) จังหวัดเพชรบูรณ 
13) จังหวัดพิษณโุลก 
14) จังหวัดปราจีนบุรี 
15) จังหวัดบุรีรัมย 
16) จังหวัดศรีสะเกษ 

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไตรมาสที่ 4 
6.6 รายงานแผนการปฏิบัติงาน และการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
6.7 รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 

และไตรมาสที่ 3 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 14 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ  
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง ผูจัดเก็บขอมูล : กลุมนิติการ 
โทรศัพท :  0 2142 1234 ตอ 17295 โทรศัพท :  0 2142 1234 ตอ 17312 
คําอธิบาย :  

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ  หมายถึง  ความสําเร็จของ  
สวนราชการในการดําเนินการจัดทําแผนการยกเลิก ปรับปรุง แกไขบทบัญญัติของกฎหมายของสวนราชการในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 ใหแลวเสร็จ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายระดับกระทรวง หรือคณะกรรมการพัฒนา
กฎหมายของกรม และรัฐมนตรีเจาสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กํากับดูแลแลวแตกรณี รวมทั้งความสําเร็จในการสนับสนุนการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ โดยพิจารณาความสําเร็จของการดําเนินการใน 2 ประเด็น ไดแก 

1. ความสําเร็จในการจัดทําแผนพัฒนากฎหมาย กําหนดเปนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการ โดยสวนราชการที่จะตองดําเนินการ ประกอบดวย 

 สวนราชการระดับกรมทั่วไป  
 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ 
 สํานักงานปลัดกระทรวงอื่นที่มีกฎหมายจะตองพัฒนา 

2. ความสําเร็จของการสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ กําหนดเปนตัวชี้วัดระดับ
ความสําเร็จของการสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ  โดยสวนราชการที่จะตองดําเนินการ 
ประกอบดวยสํานักงานปลัดกระทรวงทั้งที่มีและไมมีกฎหมายจะตองพัฒนา (ยกเวนสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 
 ทั้งนี้ตัวชี้วัดที่สวนราชการจะตองดําเนินการ รวมทั้งการกําหนดน้ําหนัก ดังรายละเอียดตารางตอไปนี้ 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 14.1 ระดับความสําเร็จ 
ของการจัดทําแผนพัฒนา

กฎหมาย 
ของสวนราชการ 

ตัวชี้วัดที่ 14.2 ระดับความสําเร็จ 
ของการสนับสนุนการดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนากฎหมาย 
ของสวนราชการ 

สวนราชการ 

ดําเนินการ น้ําหนัก ดําเนินการ น้ําหนัก 
สวนราชการระดับกรมทั่วไป  
และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 1.0 ไมตองดําเนินการ 

สํานักงานปลัดกระทรวงที่ไมมีกฎหมาย
จะตองพัฒนา 

ไมตองดําเนินการ  1.0 

สํานักงานปลัดกระทรวงที่มีกฎหมาย
จะตองพัฒนา 

 0.5  0.5 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
ระดับคะแนน การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

1 - สํานักงานสถิติแหงชาติ มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐  
- รัฐมนตรี ว าการกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เปน ผู รั กษาการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้  โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนหนวยงานบังคับ
บัญชา 
- จากการสํารวจ  ตรวจสอบและจําแนกหมวดหมูแลว  พบวา  พระราชบัญญัติสถิติ  
พ.ศ. 2550 ยังไมมีกฎหมายอนุบัญญัติใดที่เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต แตอาจจะตองมีการ
พิจารณารวมกับหนวยงานอื่นในการจัดทําแผนกําหนดความรับผิดชอบในการดําเนินงานทาง
สถิติตามแผนแมบท 

2 
 

- จากการศึกษาวิเคราะหบทบัญญัติของกฎหมายตามขั้นตอนที่ 1.2 ภายใตสถานการณ 
ที่การบังคับใชกฎหมายที่ยังไมครบถวนสมบูรณ   เชน กําลังอยูระหวางการดําเนินการ  
จัดทําแผนแมบทสถิติและมาตรฐานทางสถิติ   กําลังดําเนินการประกาศกฎกระทรวงเกี่ยวกับ 
การจัดทําสํามะโน สํารวจ และ แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่  ซึ่งยังไมมีผลการดําเนินการ 
ที่ปรากฏชัดแจงเปนรูปธรรม  จึงยังไมพบวาบทบัญญัติดังกลาวขัดหรือแยงกับกฎหมายอื่น หรือ 
ลาสมัย หรือ สรางภาระแกประชาชนเกินความจําเปน  ทั้งนี้ ผลการวิเคราะหอาจเปล่ียนแปลง 
ไดตอไป  หลังจากที่สํานักงานสถิติแหงชาติ  ผานกระบวนการบังคับใชกฎหมายครบถวน 
ทุกมาตรา ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 แลว 

สรุป - ยังไมมีความจําเปนที่จะแกไขหรือปรับปรุง และจัดทําแผนพัฒนากฎหมายตาม 
แนวทางการประเมินผลตัวช้ีวัดที่กําหนด จึงไดจัดทําหนังสือแจงขอยกเวนตัวช้ีวัด ไปยัง
สํานักงาน ก.พ.ร. และแจงใหสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร ทราบเรียบรอยแลว (หนังสือสํานักงานสถิติแหงชาติ ที่ ทก 0508/1570  
ลงวันที่ 6 ก.ค. 2553 และ ทก 0508/1629 ลงวันที่ 9 ก.ค. 2553) 

  

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับคะแนน คะแนนเต็ม 
ระดับที่ 1 2 คะแนน 
ระดับที่ 2 2 คะแนน 
ระดับที่ 3 3 คะแนน 
ระดับที่ 4 2 คะแนน 
ระดับที่ 5 1 คะแนน 
รวม 10 คะแนน 

สูตรการคํานวณ 
   คะแนนสําหรับนําไปประเมินผล เทากับ 

(ผลคะแนนระดับที่ 1 + ผลคะแนนระดับที่ 2 + ผลคะแนนระดับที่ 3 + ผลคะแนนระดับที่ 4 + ผลคะแนนระดับที่ 5) 
2  
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

  
ระดับที่ เกณฑการใหคะแนน 

1 ขั้นตอนที่  1  (2 คะแนน) ประกอบดวย 
1.1 สวนราชการ สํารวจ ตรวจสอบ  และรวบรวมรายชื่อกฎหมายที่สวนราชการรักษาการหรืออยูใน 
ความรับผิดชอบของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานในกํากับใหครบถวนถูกตอง  โดยจําแนก
หมวดหมูวา กฎหมายหลักฉบับใดมีอนุบัญญัติฉบับใดบาง (1 คะแนน) 
1.2 สวนราชการ สํารวจ  ตรวจสอบ  และรวบรวมบทบัญญัติของกฎหมายตามขั้นตอนที่ 1.1 ที่เกี่ยวกับการ
อนุมัติ หรืออนุญาตทั้งที่มีใบอนุญาต และไมมีใบอนุญาต โดยแยกประเภทของกฎหมายตามลําดับชั้น  
(Hierarchy of Law)  พรอมระบุหนวยงานที่เกี่ยวของกับบทบัญญัติ  เชน  ตองไดรับการพิจารณารวมกัน
หรือตองไดรับการอนุมัติหรืออนุญาตรวมกับสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่นที่ไมอยูในการ
บังคับบัญชาหรือการกํากับดูแล  เปนตน  ใหครบถวน  (1 คะแนน) 
 

2 ขั้นตอนที่  2  (2 คะแนน)   
สวนราชการ  ศึกษา  วิเคราะหบทบัญญัติของกฎหมายตามขั้นตอนที่ 1.2 วามีความถูกตอง ความจําเปน  
หรือความเหมาะสม  เชน ขัดหรือแยงกับกฎหมายอื่นทั้งในระดับทีสู่งกวาหรือในระดับเดียวกัน ซ้ําซอน     
กับกฎหมายอืน่ ลาสมัย หรือสรางภาระใหกับผูขอรับอนุมัติ  หรือผูขอรับอนญุาตเกนิความจําเปนหรอืไม 
เมื่อเทียบกับประโยชนของประชาชนเปนหลักและประโยชนของสวนราชการ หากเหน็วาบทบญัญัติของ
กฎหมายดังกลาว ไมถูกตอง  ไมมีความจําเปนหรือไมมีความเหมาะสม ตามหลักเกณฑขางตนแลวใหเสนอ
ยกเลิกหรือปรับปรุงแกไขแลวแตกรณี ทั้งนี้ หากมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว ให
สวนราชการนาํมาวิเคราะหดวย ในกรณีบทบัญญตัิของกฎหมายทีเ่สนอขอยกเลิกหรือปรับปรุงแกไขเกี่ยวของ
กับสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานอืน่ที่ไมอยูในการบังคับบญัชาหรือ การกํากับดูแลใหประสานการ
ดําเนินการในลักษณะบูรณาการ เชน รวมกันศึกษา วิเคราะห เพื่อดําเนินการยกเลกิ หรือปรับปรุงแกไข
บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวตอไป 
 

3 ขั้นตอนที่  3  (3 คะแนน) 
สวนราชการนําผลการดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1 และ  2 เผยแพรใน website ของสวนราชการ  และจัดทําการ
รับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับของกฎหมาย หรือผูมีสวนไดเสียในกฎหมาย (Focus Group) โดยใหเปน
การรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับของกฎหมายหรือผูมีสวนไดเสียอยางแทจริง เชน ใชวิธีการที่บุคคล
ดังกลาวสามารถทราบและแสดงความคิดเห็นไดอยางแทจริง หากเปนการประชมุหรือสัมมนาตองจัดใหมี
ผูเขารวมประชุมสัมมนาทั้งที่เห็นดวยและไมเห็นดวยกับบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว  ทั้งนี้  ใหสวน
ราชการนําผลการรับฟงความคิดเห็นดังกลาวมาวิเคราะหอยางเที่ยงธรรม เพื่อจัดทําแผนพัฒนากฎหมาย
ตอไป 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

  

ระดับที่ เกณฑการใหคะแนน 
4 ขั้นตอนที่  4  (2 คะแนน) 

จัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ  และเสนอแผนพัฒนากฎหมาย  โดยระบุกฎหมายและ
บทบัญญัติที่จะยกเลิก  หรือปรับปรุงแกไข พรอมทั้งจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนในการยกเลิก
หรือปรับปรุงแกไขกฎหมายกับแจงรายชื่อกฎหมายที่จะดําเนินการรางเพื่อยกเลิกหรือปรับปรุง แกไข
กฎหมายดังกลาว โดยระบุหลักการและเหตุผล สรุปสาระสําคัญเสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายระดับ
กระทรวง  พิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบ ในกรณีสวนราชการสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีที่อยูในบังคับบัญชา
ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี  หรือสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงใหนําแผนพัฒนากฎหมาย
เสนอตอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของตนใหความเห็นชอบ 

5 ขั้นตอนที่  5 (1 คะแนน) 
นําแผนพัฒนากฎหมายที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายระดับกระทรวง  หรือ
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกรม เสนอรัฐมนตรีเจาสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กํากับดูแลแลวแตกรณีอนุมัติ 
แลวสงมาที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในวันที่  30  มิถุนายน พ.ศ. 2553 

   
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนนิการ :  
 พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ยังไมไดมีการใชงานเต็มรูปแบบ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนนิงาน :   
  
อุปสรรคตอการดําเนนิงาน :    

ความลาชาและขั้นตอนในการประสานงานกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ทางดานงานธุรการ  
ระหวาง สป.ทก. และ สสช.  เนื่องจาก กระทรวงฯ เปนผูรักษาการตาม พ.ร.บ. สถิติ  2550 ในการออกกฎหมายอนุบัญญัติ  
ทุกขั้นตอนจึงตองมีการประสานงานธุรการกับ  ซึ่ง  สป.ทก. กําหนดให สสช. เปนรางหนังสือตอบหนวยงานภายนอก 
ในเรื่องที่ สสช. เปนหนวยงานเจาของเรื่อง  อยางไรก็ตาม มีเหตุการณซึ่ง เชน สคก. มีหนังสือสอบถามมายัง สสช. และ สป.ทก. 
แจงยืนยันรางกฎกระทรวงฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแลว  โดย สคก. มีหนังสือสองฉบับ ถึง สสช. หนึ่งฉบับ ถึง กระทรวงฯ  
หนึ่งฉบับ  และระบุชัดแจงมาในหนังสือวาใหแตละหนวยงานแจงตอบยืนยันมา  ทั้งนี้  สคก. ไดเชิญผูแทนทั้งจากกระทรวงฯ 
และ สสช. ไปรวมชี้แจงรายละเอียดแลว  ซึ่ง  สสช. ไดดําเนินการตอบหนังสือในสวนของ สสช. ไปแลว   ตอมา  สป.ทก.  ไดสง
หนังสือเรื่องเดียวกันมาให สสช. ดําเนินการรางหนังสือตอบ เสนอ  ปทก. ลงนาม  เพราะ สป.ทก. กําหนดขั้นตอนในการปฏิบัติ
ภายในกระทรวงฯ วา เรื่องใดที่เกี่ยวของกับหนวยงานใด หนวยงานนั้นจะตองรางหนังสือตอบมาให สป.ทก. ทําใหในทาง
ปฏิบัติแลว  สสช. จะตองทํางานเรื่องเดียวกันซ้ําสองคร้ัง เพื่อเสนอหนังสือตอบให สป.ทก. ลงนาม  เปนขั้นตอนทางธุรการ 
ที่สรางภาระใหแกผูปฏิบัติเกินความจําเปนแหงประโยชนที่ราชการจะไดรับ และขัดแยงกับหลักเรื่องการลดขั้นตอน  
ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี     
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนนิงานในปตอไป :   
 

หลักฐานอางอิง :  
1. หนังสือดวนที่สุด ที่ นร 0902/329 ลว. 28  มิ.ย. 2553  
2. หนังสือดวนที่สุด ที่ ทก  0501/1530  ลว. 30 มิ.ย. 2553 
3. บันทึกขอความกลุมนิติการ ที่ 01.8/ (นร 0902/328)  ลว. 6 ก.ค. 2553 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 15 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลฯ ผูจัดเก็บขอมูล : คณะทํางานพัฒนาคุณภาพฯ 
โทรศัพท :  0 2142 1234 ตอ 17290 โทรศัพท : 0 2142 1234 ตอ 17291 - 17294 
คําอธิบาย :  

 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง ความสําเร็จที่สวนราชการ
นําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ไปใชเปนกรอบแนวทางในการประเมินองคกรดวยตนเอง       
(Self-Assessment)  และเปนบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสวนราชการ เพื่อปรับปรุง
องคกร และยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสวนราชการของสวนราชการสูระดับมาตรฐานเทียบเทาสากล 

 แนวทางการดําเนินการและการประเมินผลตัวชี้วัด แบงออกเปน 3 ตัวชี้วัดยอย มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตัวชี้วดั น้ําหนัก 
(รอยละ) ตัวชี้วดั น้ําหนัก 

(รอยละ) 
หมวด 15.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการผาน

เกณฑคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน 6 5 

15.3 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนกัของ
การจัดทําแผนพฒันาองคการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

15.1.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพ     
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  
(วัดกระบวนการในการดําเนินการพัฒนา
องคการในหมวดที่ดําเนินการปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553) 

4 4 15.3.1 ความครบถวนของการจัดทํารายงาน
ลักษณะสําคัญขององคกร    
(15 คําถาม) 
 
 

1 

15.1.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธ
ในการดําเนินการพัฒนาองคการ (วัดผลลัพธ
ของการพฒันาองคการในหมวดที่ดําเนินการ     
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553) 

1 1 15.3.2 ความครบถวนของการจัดทํารายงานการ
ประเมินองคกรดวยตนเองหมวด 1 - 7 
ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน 
 

1 

15.1.3 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพ    การ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ในหมวดที่
สวนราชการดําเนินการไมผานเกณฑฯ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552   

1 1 15.3.3 ความครบถวนของแผนพฒันาองคการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
(2 แผน) 
 

2 

  6 6   4 
  12    

15.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ถวง
น้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ
ของผลลัพธในการดําเนินการของสวน
ราชการตามเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 

4 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ตัวช้ีวัดที่ 15.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน
(น้ําหนักรอยละ 12) 
คําอธิบาย : การดําเนินการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานจํานวน 2 หมวด  ซึ่งแตละหมวด       
แบงการดําเนินงานออกเปน 3 ตัวชี้วัดยอย มีรายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดยอย 15.1.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  

(วัดกระบวนการในการดําเนินการพัฒนาองคการในหมวดที่ดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2553)  
น้ําหนัก : รอยละ 8 (น้ําหนักหมวดรอยละ 4 จํานวน 2 หมวด) 
คําอธิบาย : สวนราชการจะตองดําเนินการเพื่อใหผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานจํานวน  2 หมวด 
(แผน) ซึ่งสวนราชการจะใชแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ไดจัดทําขึ้นเปนเครื่องมือในการกํากับ
ติดตามเพื่อใหผานเกณฑฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
เกณฑการใหคะแนน : 

วัดความสําเร็จของกระบวนการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานในหมวดที่ดําเนินการ โดย
เกณฑการใหคะแนนแบงออกเปนดังนี้    

 

เกณฑการใหคะแนน 
การประเมินผล 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน  

8      

 - หมวดบังคับ 
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 

4 60 70 80 90 100 

 - หมวดสมัครใจ 
หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 

4 60 70 80 90 100 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

15.1.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครฐัระดับพ้ืนฐาน 

8  5 0.4444 

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 4 รอยละ 100 5 0.2222 
หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 4 รอยละ 100 5 

 
0.2222 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 15.1.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธใน
การดําเนนิการพัฒนาองคการ 
 น้ําหนัก : รอยละ 2 (น้ําหนักหมวดรอยละ 1 จํานวน 2 หมวด) 
คําอธิบาย :  วัดผลลัพธของการพัฒนาองคการในหมวดที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ตารางและสูตรการคํานวณ 
 

แผนที่ 1 หมวดบังคับ (หมวด 6 การจัดการกระบวนการ) 
  

เกณฑการใหคะแนนเทียบกบัรอยละ      
ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด (i) 

น้ําหนกั 
(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนน 
ที่ได (SMi) 

คะแนน      
ถวงน้ําหนัก   
(Wi x SMi) 

แผนพัฒนากระบวนการที่สรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุนของสํานกังานสถิติแหงชาติ 
1. รอยละความพึงพอใจ 
ของผูรับบริการทีมี่ตอขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

0.4 60 65 70 75 80 5 2 

2. รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรฐานงาน 
ของกระบวนการที่สรางคุณคา 

0.4 60 65 70 75 80 5 2 

3. รอยละของกระบวนการ  
สรางคุณคาที่มีการจัดทํา 
คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

0.2 50 55 60 65 70 5 1 

 Σ Wi = 1 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 5 
 

แผนที่ 2 หมวดสมัครใจ (หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล) 
  

เกณฑการใหคะแนนเทียบกบัรอยละ      
ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด (i) 

น้ําหนกั 
(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนน 
ที่ได (SMi) 

คะแนน      
ถวงน้ําหนัก    
(Wi x SMi) 

แผนการพัฒนาระบบการบรหิารทรัพยากรบคุคล และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของการฝกอบรม  
1. รอยละความพึงพอใจ 
ของบุคลากรที่มีตอองคกร 

0.5 60 65 70 75 80 3.052 1.5260 

2. รอยละของหลกัสูตร 
การฝกอบรมที่ผานเกณฑ 
ตามระบบการประกันคุณภาพ 
การฝกอบรม 

0.5 60 65 70 75 80 5 2.5000 

 Σ Wi = 1 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 4.0260 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

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

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 Σ (Wi x SMi) = 1 
2 Σ (Wi x SMi) = 2 
3 Σ (Wi x SMi) = 3 
4 Σ (Wi x SMi) = 4 
5 Σ (Wi x SMi) = 5 
   

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน

ที่ได 
คาคะแนน  
ถวงน้ําหนัก 

15.1.2 ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายความสําเร็จของผลลัพธใน
การดําเนนิการพัฒนาองคการ 

2  4.5130 0.1003 

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 1 5 5 0.0556 

หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 1 4.0260 4.0260 0.0447 
     

ตัวช้ีวัดที่ 15.1.3 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ในหมวดทีส่วนราชการ
ดําเนินการไมผานเกณฑฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552   
น้ําหนัก : รอยละ 2 (น้ําหนักรอยละ 1 ตอ 1 หมวด จํานวน 2 หมวด) 

คําอธิบาย : 
 การดําเนินการในตัวชี้วัดยอยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อผลักดันใหสวนราชการดําเนินการเพื่อผานเกณฑคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานอยางครบถวน  
 สวนราชการที่ไมผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานในหมวดที่ดําเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 จะตองดําเนินการใหผานเกณฑฯ  
เกณฑการใหคะแนน 

 

เกณฑการใหคะแนน 
การประเมินผล 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน ในหมวดที่สวนราชการดําเนินการ   
ไมผานเกณฑฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

1 60 70 80 90 100 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก 

15.1.3 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน    
ในหมวดที่สวนราชการดําเนินการไมผาน
เกณฑฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552   

2  5 0.1111 

หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

1 รอยละ 100 5 0.0555 

หมวด 1 การนําองคการ 1 รอยละ 100 5 0.0555 
     

ตัวช้ีวัดที่ 15.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธ      
การดําเนนิการของสวนราชการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (หมวด 7) 
น้ําหนัก : รอยละ 4 
คําอธิบาย : 

• หมายถึง การวัดความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการ (หมวด 7) ของสวนราชการตามเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน นอกเหนือจากการวัดความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการพัฒนาองคการ 2 หมวด 
(ตัวชี้วัดที่ 15.1.2) 

• สําหรับตัวชี้วัดหมวด 7 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนการสะทอนผลลัพธของการปรับปรุงองคการ  
ในหมวดที่ไมไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  เพื่อใหสวนราชการใหความสําคัญกับการดําเนินการที่ครอบคลุม  
ทุกหมวด   

• ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักงานสถิติแหงชาติ เลือกดําเนินการ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ (หมวด
บังคับ)  และหมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล (หมวดสมัครใจ) ดังนั้น จึงตองดําเนินการตัวชี้วัดหมวด 7 ทั้งหมด 6 ตัว ดังนี้ 
 

หมวด ตัวช้ีวัด 

1 RM 1 : รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของผลสัมฤทธิ์ของนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี 
2 RM 2 : รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเปาหมายของโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
3 RM 3 : รอยละความสําเร็จของผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการ/โครงการที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามา 

มีสวนรวมในการบริหารราชการ  
4 RM 4.1 : รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ  

ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 RM 4.2 : ระดับความสําเร็จของการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ (statXchange)  
 RM 4.3 : รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการ

ความรูอยางนอย 3 องคความรู 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

• น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดหมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ ตองกําหนดใหมีน้ําหนักเทากันทุกตัวชี้วัด 
และผลรวมของน้ําหนักทุกตัวชี้วัดรวมกันเทากับ 1 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผลสําเร็จ 
ตามเปาหมายของตัวชี้วัด ตัวชี้วัด (i) 

น้ําหนัก 
(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนนที่ได 
(SMi) 

คะแนน 
ถวงน้ําหนัก     
(Wi x SMi) 

RM 1 0.17 60 70 80 90 100 5 0.85 
RM 2 0.17 60 70 80 90 100 5 0.85 
RM 3 0.17 60 70 80 90 100 5 0.85 
RM 4.1 0.17 65 70 75 80 85 N/A 

(1) 
 

0.17 

RM 4.2 0.16 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 5 0.80 
RM 4.3 0.16 80 85 90 95 100 5 0.80 
 (Wi = 1) ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 4.32 

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

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

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

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก 

15.2 ระดับความสําเร็จของรอยละ 
เฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการ 
ของสวนราชการตามเกณฑคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (หมวด 7) 

4 4.32 
(รอยละ 86.40) 

4.3200 0.1920 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 15.3 ระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองคการปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
น้ําหนัก : รอยละ 4 
คําอธิบาย : 

• การจัดทําแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 นั้น ใหสวนราชการประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  ในหมวดที่ยังไมได
ดําเนินการตามตัวชี้วัดของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ 2553  

• นอกเหนือจากการดําเนินงานที่มุงเนนไปที่แผนพัฒนาองคการ 2 หมวดแลว สวนราชการควรพัฒนาการบริหารจัดการองคการ
ในหมวดอื่น ๆ ควบคูไปดวย เพ่ือใหเกิดผลลัพธในหมวด 7 ของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
เกณฑการใหคะแนน : 
              การพิจารณาระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองคการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
แบงเปน 3 ตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 
 

เกณฑการใหคะแนน การประเมินผล น้ําหนกั 
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

15.3.1 ความครบถวนของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญ ของ
องคกร (15 คําถาม) 

1 3 6 9 12 15 

15.3.2 ความครบถวนของการจัดทํารายงานการประเมินองคกรดวย
ตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 

1 3 4 5 6 7 

15.3.3 ความครบถวนของแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554* (2 แผน) 

2 0 - 1 - 2 

รวม 4   
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

15.3 ระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงน้ําหนักของการ
จัดทําแผนพัฒนาองคการปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

4  5 0.2222 

15.3.1 ความครบถวนของการจัดทํารายงานลักษณะ
สําคัญขององคกร (15 คําถาม) 

1 จัดทํารายงานลักษณะ
สําคัญขององคกร
ครบถวน 15 คําถาม 

5 0.0555 

15.3.2 ความครบถวนของการจัดทํารายงานการประเมิน
องคกรดวยตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

1 จัดทํารายงานการ
ประเมินองคกรดวย
ตนเองหมวด 1 - 7 

ครบถวน 

5 0.0555 

15.3.3 ความครบถวนของแผนพัฒนาองคการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554* (2 แผน) 

2 จัดทําแผนพัฒนา
องคการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2554 
ครบถวน 2 แผน 

5 0.1111 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

สรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน / 
คาคะแนนที่ได 

คาคะแนน      
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ 15 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  

20 4.8153 1.0701 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนนิการ  
สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดดําเนินการ ดังนี้ 

1) แตงตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
2) จัดบรรยายใหความรูเรื่อง การพัฒนาองคการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

(Fundamental Level) ใหแกคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
3) จัดประชุมคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันพุธที่ 17 ก.พ. 

2553  เพื่อหารือแนวทางการดําเนินการ และมีการประชุมคณะทํางานเปนรายหมวด เพื่อพิจารณาดําเนินการ 
ตามเกณฑฯ ที่กําหนด 

4) จัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของหมวด 1 - หมวด 6 
5) จัดทําแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพิ่มเติม (แผนซอม) จํานวน 2 หมวด ไดแก หมวด 3 

การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และ หมวด 1 การนําองคการ เสนอผูบริหาร 
ใหความเห็นชอบ 

6) ดําเนินการปรับปรุงองคกรตามแผนพัฒนาองคการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (หมวด 6 การจัดการ
กระบวนการ และหมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ทั้ง 6 หมวด รวมทั้ง
ตัวชี้วัดผลลัพธหมวด 7 

7) ประเมินองคการดวยตนเองรอบ 6 เดือน ดวยโปรแกรมคํานวณผลการประเมินองคการดวยตนเองของเกณฑ FL 
และจัดทํารายงานความกาวหนาของการดําเนินการ 

8) จัดประชุมคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันศุกรที่ 14 
พฤษภาคม 2553 (ประชุมพรอมกับคณะกรรมการ กพร.สสช. ครั้งที่ 2/2553)  เพื่อติดตามความกาวหนา 
ของการดําเนินงาน และพิจารณาใหความเห็นชอบการดําเนินงานในประเด็นตาง ๆ เชน การกําหนดกระบวนงาน
ของ สสช.  การกําหนดมาตรการ / วิธีการในการปองกันผลกระทบทางลบทีอ่าจเกิดขึ้นกับสังคม 

9) ผูแทนคณะทํางานฯ เขารวมคลินิกใหคําปรึกษาสวนราชการในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2553 

10) จัดประชุมคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันจันทรที่ 12 
กรกฎาคม 2553  เพื่อติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน รอบ 9 เดือน 

11) ประเมินองคการดวยตนเองรอบ 9 เดือน ดวยโปรแกรมคํานวณผลการประเมินองคการดวยตนเองของเกณฑ FL 
และจัดทํารายงานความกาวหนาของการดําเนินการ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

      
76 

  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

12) จัดประชุมคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 
กันยายน 2553 (ประชุมพรอมกับคณะกรรมการ กพร.สสช. ครั้งที่ 3/2553)  เพื่อติดตามความกาวหนา 
ของการดําเนินงานรอบ 12 เดือน 

13) ประเมินองคการดวยตนเองรอบ 12 เดือน ดวยโปรแกรมคํานวณผลการประเมินองคการดวยตนเองของเกณฑ FL , 
จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแบบฟอรมตาง ๆ ที่กําหนด และจัดทําความกาวหนาของการดําเนินการ 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนนิงาน :   
ผูบริหารใหการสนับสนุนการดําเนินงาน โดยเขามามีสวนรวมเปนคณะทํางาน  และสงผูแทนเขารวมเปนคณะทํางานฯ 

     

อุปสรรคตอการดําเนนิงาน :      
- เกณฑพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มีการเปลี่ยนแปลงทุกป ทําใหผูรับผิดชอบ / ผูเกี่ยวของ 

ตองใชเวลาในการศึกษาและทําความเขาใจ จึงทําใหปฏิบัติงานไดลาชากวากําหนดเวลา 
- มีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบในแตละหมวด ทําใหตองใชเวลาในการศึกษาและทําความเขาใจ 
- การผานเกณฑในแตละประเด็นมีรายละเอียดที่จะตองดําเนินการคอนขางมาก  

   

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนนิงานในปตอไป :      
- สํานักงาน ก.พ.ร. ควรใหการสนับสนุนการดําเนินงานใหมากขึ้น เชน การชี้แจงแนวทางการดําเนินการในแตละประเด็น

พรอมยกตัวอยางการผานเกณฑ หรือแบบฟอรมที่ตองใชในการประเมินอยางชัดเจนใหแกสวนราชการ เพื่อสราง
มาตรฐานการดําเนินงานใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

หลักฐานอางอิง :  
1. สําเนาคําส่ัง สสช. ที่ 23/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
2. สําเนาหนังสือ ที่ 08/52/1282 (นร 1200/ว38)  ลงวันที่ 8 ธ.ค. 2552  เรื่อง การพัฒนาองคการตามเกณฑคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level)  
3. สําเนาหนังสือ ที่ 08/52/1282 (นร 1200/ว38)  ลงวันที่ 10 มีนาคม 2553 เรื่อง รายงานการประชุมคณะทํางาน

ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 1/2553 
4. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของหมวด 1 - หมวด 6 
5. แผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพิ่มเติม (แผนซอม) จํานวน 2 หมวด ไดแก หมวด 3 การให

ความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และ หมวด 1 การนําองคการ  
6. โปรแกรมคํานวณผลการประเมินองคกรดวยตนเองของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ รอบ 6 เดือน  และแบบฟอรมการรายงานความกาวหนาของการ
ของการดําเนินการตามเกณฑพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน หมวด 1 - หมวด 6 

7. สําเนาหนังสือ ที่ 08/52/761 (นร 1201/2915)  ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ และคณะทํางานดาํเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 2/2553   
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

8. สําเนาหนังสือที่ 08/52/1282 (นร 1200/ว38)  ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2553 เรื่อง บันทึกชวยจําประเด็นการหารือในการเขา
รวมรวมคลินิกใหคําปรึกษาฯ 

9. สําเนาหนังสือที่ 08/52/1282 (นร 1200/ว38)  ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 เรื่อง รายงานการประชุมคณะทํางาน
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 3/2553  

10. โปรแกรมคํานวณผลการประเมินองคกรดวยตนเองของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ รอบ 9 เดือน  และแบบฟอรมการรายงานความกาวหนาของการ
ของการดําเนินการตามเกณฑพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน หมวด 1 - หมวด 6 

11. สําเนาหนังสือที่ 08/52/1383 (นร 1200/ว42)  ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2553 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ และคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
23 กันยายน 2553  

12. โปรแกรมคํานวณผลการประเมินองคการดวยตนเองของเกณฑ FL , รายงานความกาวหนาของการดําเนินการ  
รอบ 12 เดือน และรายงานผลการดําเนินการตามแบบฟอรมที่ 1 - 5 

 
 




