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ปี 52 ปี 53 ปี 54 (ร้อยละ)

มิติด้านประสิทธิผล (น้ําหนัก : ร้อยละ 40) 4.2000 3.8252 40 1.5411 61.64 1.7301 69.20 3.5443 141.77

ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและนโยบาย
สําคัญ/พิเศษของรัฐบาล

3.4000 2.8004 20 1.1022 1.1302 2.1518

ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

3.4000 2.7131 18 1.1135 1.1447 1.8353

ระดับการพัฒนาอันดับความสามารถในการแข่งขันด้าน 
Technological Infrastructure ของประเทศไทยตามการจัด
อันดับของ IMD (WCY 2011)

อันดับ 43 อันดับ34 3 4 n/a 1 1 1 n/a 1

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ด้าน
การตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์

  -    3.3600 5 2 2 2 2 2 3 3

ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของระดับความสําเร็จของงานที่
เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

  -    5.0000 2
(ร้อยละ 70)

3 1 1 ร้อยละ 
60

1 ร้อยละ 
74.05

2.405

ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมและเผยแพร่กรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ระยะ พ.ศ.
2554-2563 (ICT 2020 Framwork) เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา ICT ของประเทศ

   -    1.0000 3 3 1 1 1 1 3 3

1.1.2

1

1.1.3

1.1.4

1.1

ลําดับที่

รายงานการประเมินผลตนเองของสํานักงานสถิติแห่งชาติ (SAR Card)

ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย น้ําหนัก
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ผลงาน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

มิติที่1

1.1.1

คะแนนประเมิน
ตนเอง

คะแนนประเมิน
ตนเองผลงานคะแนนประเมิน

ตนเอง ผลงาน

1
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ลําดับที่ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย น้ําหนัก
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ผลงาน คะแนนประเมิน
ตนเอง

คะแนนประเมิน
ตนเองผลงานคะแนนประเมิน

ตนเอง ผลงาน

ระดับความสําเร็จของโครงการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government)

1) ระดับการพัฒนาอันดับความสามารถในการแข่งขัน 
e-Government Readinessของประเทศไทยตามการจัดอันดับ
ของ UN (ใช้ผลการดําเนินงานปี 2011)

64 65 5 4 n/a 1 n/a 1 n/a 1

2) จํานวนหน่วยงานนําบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยง
หน่วยงานภาครัฐมาใช้จริง

  - 5.0000 1,004
หน่วยงาน

2 730
หน่วยงาน

1.0216 769 
หน่วยงาน

1.3022 784
หน่วยงาน

1.4100

ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญ/พิเศษของ
รัฐบาล

  -   -  

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์
บริการประชาชน

4 3.5862 5 2 1 1 1 1 5 5

ระดับความสําเร็จของร้อยละถ่วงเฉลี่ยน้ําหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ

ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/เอกสาร
งบประมาณรายจ่ายฯ ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า

4.84 4.8500 20 1.98 2.33 4.94

ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก (ร้อยละ 15)

5.00 4.8000 15 2.04 2.44 4.96

1.1.5

3

1.2

3.1

2

1.4

 กระทรวงไม่มีกลุ่มภารกิจจึงไม่มีตัวชี้วัดซึ่งเป็นแผนปฏิบัติราชการ
ในลักษณะของกลุ่มภารกิจ

2
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ลําดับที่ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย น้ําหนัก
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ผลงาน คะแนนประเมิน
ตนเอง

คะแนนประเมิน
ตนเองผลงานคะแนนประเมิน

ตนเอง ผลงาน

ระดับความสําเร็จของการบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐตาม
มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ (statXML)

5.00 5.0000 3 3 ขั้นตอนที่ 
1

1 ขั้นตอนที่
1 - 2

2 ขั้นตอนที่
1 - 5

5

ระดับความสําเร็จในการบริหารระบบสถิติประเทศไทย   -   -  3 3 ขั้นตอนที่ 
1

1 ขั้นตอนที่
1 - 3

3 ขั้นตอนที่
1 - 5

5

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของหน่วยงาน/ประชาชนที่นําข้อมูลสถิติด้าน
เศรษฐกิจและสังคมไปใช้ประโยชน์เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
5.17

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 
41.27

3 2 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10.69

5 ลดลง
ร้อยละ 0.68

2 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 8.97

4.7940

ร้อยละของความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการ
สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553

ร้อยละ 30 ร้อยละ65 5 2 ร้อยละ
83

2.6 ร้อยละ
87.5

3.5 ร้อยละ
99.0

4.9

ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการสํามะโนธุรกิจ
และอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555

- - 4 2 ร้อยละ 26 3.2 ร้อยละ 29 3.8 ร้อยละ 35 5

จํานวนฐานข้อมูลที่เพิ่มขึ้นด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถ
เผยแพร่ต่อประชาชน

36 31 4 3 5 เรื่อง 1 19 เรื่อง 1 29 เรื่อง 5

ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักตามเป้าหมาย
ผลผลิตของส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย)

5.00 5.0000 5 5 1.8 1.8 2 2 4.87 4.87

มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ําหนัก : ร้อยละ 15) 3.9407   4.2077 15 1.40 21.00 1.40 21.00 2.60 39.00

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 81.51 4.4340 75 6 n/a 1 n/a 1 n/a 1

3.1.6

3.1.4

3.1.1

3.1.2

3.1.3

มิติที่ 2

4

3.1.5

3.2

3



ปี 52 ปี 53 ปี 54 (ร้อยละ)

ลําดับที่ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย น้ําหนัก
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ผลงาน คะแนนประเมิน
ตนเอง

คะแนนประเมิน
ตนเองผลงานคะแนนประเมิน

ตนเอง ผลงาน

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบาย  - 2.0000 75 3 n/a 1 n/a 1 n/a 1

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

2.0000 4.4250 3 6 ขั้นตอนที่ 
1 - 2

2 ขั้นตอนที่
1 - 2

2 ขั้นตอนที่
1 - 5

5

มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
(น้ําหนัก : ร้อยละ 15)

3.6851 4.1326 15 2.1200 31.80 1.8878 28.32 3.6159 54.24

ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ

3.5253 4.6630 3 3 4.6000 4.6000 3.4388 3.4388 ร้อยละ 
96.22

4.2499

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม/
เงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 

 - 1.0000 5 1 1 1.3009

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 24.94 1.9700 75 2 ร้อยละ
 8.31

1 ร้อยละ 
9.30

1 ร้อยละ
12.41

1

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 90.20 78.78 94 1.5 ร้อยละ 
39.52

1 ร้อยละ
61.20

1 ร้อยละ
89.51

1

ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน  -  - 3 1.5 ร้อยละ
72.33

1 ร้อยละ
78.83

1 ร้อยละ
89.51

2.0029

ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  - 5.0000 3 ขั้นตอนที่
1 - 3

3 ขั้นตอนที่
1 - 3

3 ขั้นตอนที่
1 - 5

5

ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน  - 5.0000 4 ขั้นตอนที่ 1 1 ขั้นตอนที่ 1 1  - ขั้นตอนที่ 
1 - 4
 - ขั้นตอนที่ 5 
คะแนน 4.94

5

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมาย
ของส่วนราชการ

 -  -

6

5

9

11

10

8.4

8.1

8.2

มิติที่ 3

7

8

ยกเว้นตามเงื่อนไข ยกเว้นตามเงื่อนไข ยกเว้นตามเงื่อนไข

4



ปี 52 ปี 53 ปี 54 (ร้อยละ)

ลําดับที่ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย น้ําหนัก
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ผลงาน คะแนนประเมิน
ตนเอง

คะแนนประเมิน
ตนเองผลงานคะแนนประเมิน

ตนเอง ผลงาน

มิติด้านการพัฒนาองค์กร (น้ําหนัก : ร้อยละ 20) 4.4432 4.6359 20 1.5030 30.06 1.9163 38.33 4.8722 97.44

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 (PMQA)

4.4432 4.6359 3 20 1.5030 1.9163 4.8722

ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน

 - - 8 หมวด 2  
 ร้อยละ 80.71
 หมวด 4   

ร้อยละ 32.86

2.0355 2.7500 หมวด2 
ร้อยละ 100
หมวด 4

ร้อยละ 100

5.0000

12.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ
เป้าหมายความสําเร็จของผลลัพธ์การดําเนินการ (ผลลัพธ์ของ
กระบวนการ) ของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7)

 - - 6 1.296 1.296 1.7211 ร้อยละ
91.48

4.5741

ระดับความสําเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน

- - 6 อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

1 1 5

 ทก. 20 22.04 22.60 43.04
1.1022 1.1302 2.1518

สสช. 70 122.46 134.24 289.42
1.7494 1.9178 4.1346

ภาพรวม 90 1.6056 1.7427 3.6940
   = 1.50-2.49       = 2.50-3.49          = 3.50-4.49 = 4.50-5.00

12.1

มิติที่ 4

12

    = NA        = 1.00-1.49  

12.3

12.2

5



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ  

 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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          ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
  รอบ  9 เดือน สํานักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  รอบ 12 เดือน 

  

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ตัวชี้วัดผล                  
การปฏิบัติราชการ   หน่วยวัด น้ําหนัก

(ร้อยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

คะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล (น้ําหนักร้อยละ 40) 3.5443 1.5733 
ตัวชี้วัดท่ี 1  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงและนโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาล (น้ําหนักร้อยละ 20)  
 

2.1518 0.4782 

ตัวชี้วัดท่ี 3 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ / 
ภารกิจหลัก / เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า (น้ําหนักร้อยละ 20) 
 

4.9400 1.0971 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/
ภารกิจหลัก (น้ําหนักร้อยละ 15) 
 

4.9600 0.8265 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1.1 ระดับความสําเร็จของ
การบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐตาม
มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ 
(statXML) 
 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 ขั้นตอนที่
1-5 

5.0000 0.1667 
 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1.2 ระดับความสําเร็จใน
การบริหารระบบสถิติประเทศไทย 
 
 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 ขั้นตอนที่
1 -5 

5.0000 0.1667 
 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1.3 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
หน่วยงาน / ประชาชนที่นําข้อมูลสถิติ
ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม ไ ป ใ ช้
ประโยชน์เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
 

ร้อยละ 2 ลดลง
ร้อยละ 

10 

ลดลง
ร้อยละ 

5 

เท่าเดมิ
ร้อยละ  

0  

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 5 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ  

10 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ
8.97 

4.7940 0.1065 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1.4 ร้อยละความสําเรจ็ของ
การดําเนินการตามโครงการสํามะโน
ประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 
 

ร้อยละ 2 75 80 85 90 100 ร้อยละ 
99 

4.9 0.1089 

ตัวชี้วัดท่ี3.1.5 ร้อยละความสําเร็จของ
การดําเนินการตามโครงการสํามะโน
ธุรกิจและอุตสาหกรรม  พ.ศ. 2555 
 

ร้อยละ 2 15 20 25 30 35 ร้อยละ 
35 

5.0000 0.1111 

ตัวชี้ วัดท่ี 3.1.6 จํานวนฐานข้อมูลท่ี
เพิ่มขึ้นด้านเศรษฐกิจและสังคมที่
สามารถเผยแพร่ต่อประชาชน 

เรื่อง 3 19 21 23 26 29 29 เรื่อง 5.0000 0.1667 
 

ตัวชี้วัดท่ี 3.2 ระดับความสําเร็จของ 
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักตามเป้าหมาย
ผลผลิตของส่วนราชการ (ตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย) 

ระดับ 5 1 
(80%) 

2 
(85%) 

3 
(90%) 

4 
(95%) 

5 
(100%) 

4.8700 4.8700 0.2706 
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          ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
  รอบ  9 เดือน สํานักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  รอบ 12 เดือน 

  

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ตัวชี้วัดผล                  
การปฏิบัติราชการ   หน่วยวัด น้ําหนัก

(ร้อยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

คะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ําหนักร้อยละ 15)  2.6000 0.4333 
ตัวชี้วัดท่ี 4 ร้อยละของระดับความ  
พึงพอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 6 65 70 75 80 85 ใช้ผลสํารวจ
จากสํานักงาน 

ก.พ.ร.  

1.0000 0.0667 

ตัวชี้วัดท่ี 5 ร้อยละของระดับความ  
พึงพอใจของผู้กําหนดนโยบาย 

ร้อยละ 3 65 70 75 80 85 ใช้ผลสํารวจ
จากสํานักงาน 

ก.พ.ร.  

1.0000 0.0333 

ตัวชี้วัดท่ี 6 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ระดับ 6 1 2 3 4 5 ขั้นตอนที่ 
1-5 

 

5.0000 0.3333 

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (น้ําหนักร้อยละ 15) 3.6159 0.6027 
ตัวชี้วัดท่ี 7 ระดับความสําเร็จของร้อยละ
เฉลี่ยถ่วงน้าํหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการ 
 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 ร้อยละ 
96.22 

4.2449 0.1415 

ตัวชี้วัดท่ี 8 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม/เงินโครงการลงทุนภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (น้ําหนักร้อยละ 5) 
 

1.3009 0.0723 

ตัวชี้วัดท่ี 8.1 ร้อยละของการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
 

ร้อยละ 2 66 69 72 75 78 ร้อยละ 
12.41 

1.0000 0.0222 

ตัวชี้วัดท่ี 8.2 ร้อยละของการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
 

ร้อยละ 1.5 91 92 93 94 95 ร้อยละ 
89.51 

1.0000 0.0167 

ตัวชี้วัดท่ี 8.4 ร้อยละความสําเร็จของ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 
 

ร้อยละ 1.5 86 89.5 93 96.5 100 ร้อยละ  
89.51 

2.0029 0.0334 

ตัวชี้วัดท่ี 9 ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 ขั้นตอนที่ 
 1–5 

5 0.1667 

ตัวชี้วัดท่ี 10 ระดับความสําเร็จของ
การควบคุมภายใน 
 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 - ขั้นตอนที่   
1 – 4 
- ขั้นตอนที่ 5 
คะแนน 4.94 

5 0.2222 

ตัวชี้วัดท่ี 11 ระดับความสําเร็จของ
ก า รดํ า เ นิ น ก า รต ามแผนพัฒน า
กฎหมายของส่วนราชการ 

ระดับ สสช. ไม่มีแผนพัฒนากฎหมาย 

หมายเหตุ  :  ส่วนราชการที่ไม่มีแผนพัฒนากฎหมายที่จะต้องดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ไม่ต้องประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ ให้นําน้ําหนักไปรวมไว้ในตัวชี้วัดท่ี 9 และ 10 ตัวชี้วัดละ 1.0 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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          ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
  รอบ  9 เดือน สํานักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  รอบ 12 เดือน 

  

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ตัวชี้วัดผล                  
การปฏิบัติราชการ   หน่วยวัด น้ําหนัก

(ร้อยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

คะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ (น้ําหนักร้อยละ 20) 4.8722 1.0827 

ตัวชี้วัดท่ี 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (น้ําหนักร้อยละ 20) 4.8722 1.0827 
ตัวชี้ วัดท่ี 12.1 ร้อยละของการผ่าน
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน 

ร้อยละ 8 60 70 80 90 100 หมวด 2 
ร้อยละ 
100 

หมวด 4 
ร้อยละ 
100 

5.0000 0.4444 

ตัวชี้วัดท่ี 12.2 ระดับความสําเร็จของ
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ
เป้าหมายความสําเร็จของผลลัพธ์การ
ดําเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) 
ของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
(หมวด 7) 

ระดับ 6 1 2 3 4 5 ร้อยละ 
91.48 

4.5741 0.3049 

ตัวชี้วัดท่ี 12.3  ระดับความสําเร็จของ
การประเมินองค์การด้วยตนเองตาม
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

ระดับ 6 1 2 3 4 5 ขั้นตอนที่ 
 1 - 5 

5.0000 0.3333 

         รวม 3.6940 
 

รายงาน ณ วันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 
ผู้รายงาน  นางปิยมาศ  บุญสพ    หน่วยงาน   สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
ตําแหน่ง   ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   โทรศัพท์  0 2143 1267 
 
หมายเหตุ : กรณีภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2554 หากตัวชี้วัดใดไม่สามารถรายงานผลได้ เนื่องจากเป็นตวัชี้วดัที่ใช้ข้อมูลจากส่วนกลาง 

จัดเก็บข้อมูลไม่ทัน ฯลฯ ให้ใส่ค่าคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1 มาก่อน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ  

 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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      9

 รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 : ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก 
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 : ระดับความสําเร็จของการบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐตามมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ (statXML) 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางนวลนภา  ธนศักด์ิ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายธเนส  โกมลวิภาต 
โทรศัพท์ : 0 2142 1234 ต่อ 17393 โทรศัพท์ : 0 2142 1234 ต่อ 17404 
คําอธิบาย :  

ระดับความสําเร็จของการบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐตามมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ (statXML) หมายถึง 
การปรับปรุงข้อมูลสถิติท่ีสําคัญของหน่วยงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และนําเสนอรายการข้อมูลตามชุดตัวชี้วัดท่ีสําคัญ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สํานักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ร่วมกันใน
หน่วยงานภาครัฐ 
 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
1 ปรับปรุงข้อมูลสถิติท่ีสําคัญของหน่วยงานที่มีในระบบ statXchange ให้ครบถ้วน ถูกต้อง  

และเป็นปัจจุบัน 
2 
 

นําเสนอข้อมูลสถิติในระบบ statXchange ตามชุดตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ของศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สํานักงานสถิติแห่งชาติ 6 ชุด 

3 นําเสนอข้อมูลสถิติในระบบ statXchange ตามชุดตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ของศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สํานักงานสถิติแห่งชาติ 7 ชุด 

4 นําเสนอข้อมูลสถิติในระบบ statXchange ตามชุดตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ของศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สํานักงานสถิติแห่งชาติ 8 ชุด 

5 นําเสนอข้อมูลสถิติในระบบ statXchange ตามชุดตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ของศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สํานักงานสถิติแห่งชาติ 9 ชุด 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

•   ปรับปรุงข้อมูลสถิติท่ีสําคัญของหน่วยงานที่มีในระบบ statXchange ให้ครบถ้วน 
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

เท่ากับ 1 คะแนน 

•   นําเสนอข้อมูลสถิติในระบบ statXchange ตามชุดตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สํานักงานสถิติแห่งชาติ           
อย่างน้อย  6 ชุด 

เท่ากับ 2 คะแนน 

•   นําเสนอข้อมูลสถิติในระบบ statXchange ตามชุดตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สํานักงานสถิติแห่งชาติ           
อย่างน้อย  7 ชุด 

เท่ากับ 3 คะแนน 

•   นําเสนอข้อมูลสถิติในระบบ statXchange ตามชุดตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สํานักงานสถิติแห่งชาติ           
อย่างน้อย  8 ชุด 

เท่ากับ 4 คะแนน 

•   นําเสนอข้อมูลสถิติในระบบ statXchange ตามชุดตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สํานักงานสถิติแห่งชาติ           
อย่างน้อย  9 ชุด 

เท่ากับ 5 คะแนน 
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 รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน  
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการบูรณาการข้อมูล
สถิติภาครัฐตามมาตรฐานการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลสถิติ (statXML)   

3 ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ  

ขั้นตอนที่ 1 - 5  

5 0.1667 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
          1.   ปรับปรุงข้อมูลสถิติท่ีสําคัญของหน่วยงานที่มีในระบบ statXchange ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
             2.   นําเสนอข้อมูลสถิติในระบบ statXchange ตามชุดตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของศูนย์สารสนเทศ 

                 ยุทธศาสตร์ภาครัฐ สํานักงานสถิติแห่งชาติ  
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  

 
หลักฐานอ้างอิง :  

1.  รายการข้อมูลสถิติท่ีสําคัญของหน่วยงานที่มีในระบบ statXchange ให้ครบถ้วน  ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
2.  ชุดตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สํานักงานสถิติแห่งชาต ิ
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  รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 : ระดับความสําเร็จในการบริหารระบบสถิติประเทศไทย 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางอุษณี  ไชยานนท์   ผู้จัดเก็บข้อมูล : น.ส.กฤษณา  จิรวัฒน์สถิตย์ 
โทรศัพท์ : 0 2143 1304 โทรศัพท์ :  0 2143 1305 
คําอธิบาย :  

ความสําเร็จของการบริหารระบบสถิติประเทศไทย โดยเริ่มจากการประชุมหารือกับผู้บริหารของสํานักงานสถิติแห่งชาติ  
เกี่ยวกับองค์ประกอบและหน้าท่ีของคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน (ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจและด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ  จากนั้น นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ฯ พร้อมกับจัดทําโครงการกรณีศึกษาโครงการ Provincial 1 Minute เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแปลงแผนแม่บท
ระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติ เชิงพื้นที่ และเป็นประเด็นหารือในการประชุมคณะกรรมการ ฯ 

 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
1 จัดประชุมเพื่อหารือร่างองค์ประกอบ และหน้าท่ีของคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย   

3 ด้าน (ด้านสังคม   ด้านเศรษฐกิจ  และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และ
คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ และนําเสนอร่างคณะกรรมการต่อผู้บริหารของสํานักงาน
สถิติแห่งชาติ 

2 ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT เห็นชอบ
กับร่างคณะกรรมการ ฯ และนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ 

3 มีกระบวนการต้นแบบในการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติสู่การปฏิบัติ ในด้านการบริหารจัดการ
ข้อมูลเชิงพื้นที่ สําหรับใช้การประชุมคณะกรรมการ ฯ 

4 นําแนวทางการแปลงแผนแม่บท ฯ จากกระบวนการต้นแบบมาจัดทําผังรวมสถิติระดับจังหวัด  
1 จังหวัด สําหรับใช้การประชุมคณะกรรมการ ฯ   

5 มีกระบวนการต้นแบบและสามารถนําเสนอข้อมูลโครงการ Provincial 1 minute ระดับจังหวัด  
1 จังหวัด ด้วยระบบ IT สําหรับใช้การประชุมคณะกรรมการ ฯ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

•   จัดประชุมเพื่อหารือร่างองค์ประกอบ และหน้าท่ีของคณะกรรมการจัดระบบสถิติ
ประเทศไทย 3 ด้าน (ด้านสังคม   ด้านเศรษฐกิจ  และด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) และคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ และนําเสนอร่างคณะกรรมการ ฯ 
ต่อผู้บริหารของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 

เท่ากับ  1   คะแนน 

•   ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT 
เห็นชอบกับร่างคณะกรรมการ ฯ และนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ  

เท่ากับ  2   คะแนน 

•   มีกระบวนการต้นแบบในการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติสู่การปฏิบัติ ในด้านการบริหาร
จัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ สําหรับใช้การประชุมคณะกรรมการ ฯ 

เท่ากับ   3   คะแนน 

•   นําแนวทางการแปลงแผนแม่บท ฯ จากกระบวนการต้นแบบมาจัดทําผังรวมสถิติระดับ
จังหวัด 1 จังหวัด สําหรับใช้การประชุมคณะกรรมการ ฯ   

เท่ากับ   4   คะแนน 

•   มีกระบวนการต้นแบบและสามารถนําเสนอข้อมูลโครงการ Provincial 1 minute ระดับ
จังหวัด 1 จังหวัด ด้วยระบบ IT สําหรับใช้การประชุมคณะกรรมการ ฯ 

เท่ากับ   5   คะแนน 
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  รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จในการบริหารระบบสถิติ
ประเทศไทย 

3 ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ขั้นตอนที่ 1 - 5 

5 0.1667 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   

ความรู้ ความเข้าใจในการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติ เชิงพื้นที่ของบุคลากรของสํานักงานสถติิ
แห่งชาติ และสํานักงานสถิติจังหวัด 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :    

ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติ ฯ ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศ 
จังหวัด และท้องถิ่น 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  

 
หลักฐานอ้างอิง :       
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  รอบ 9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 : ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของหน่วยงาน/ประชาชนที่นําข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคมไปใช้ประโยชน์ 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักสถิติพยากรณ์   

 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อํานวยการกลุ่มบริการและเผยแพร่ 
                    น.ส. นงลักษณ์  สัมมาธรรม   

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

1. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้น หมายถึง ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นของผู้รับบริการข้อมูลสถิติทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

2. การให้บริการ  หมายถึง  การให้บริการข้อมูลสถิติแก่ผู้รับบริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การติดต่อด้วยตนเอง  
จดหมาย โทรศัพท์/โทรสาร  อีเมลล์  อินเตอร์เน็ต รวมทั้งการจําหน่ายเอกสารรายงานสถิติ เป็นต้น 

3. ผู้รับบริการ หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา นักเรียน / นักศึกษาหน่วยงานระหว่างประเทศ 
และประชาชนที่ทําหนังสือขอข้อมูล หรือประสงค์ขอข้อมูลสถิติตามช่องทางการให้บริการต่าง ๆ การขอซ้ือเอกสารรายงาน จาก
สาํนักงานสถิติแห่งชาติ รวมทั้งผู้ท่ีเข้ามาใช้ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตด้วย 

 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :    
จํานวนหน่วยงานที่ได้รับบริการข้อมูลสถิติท่ีเพิ่มขึ้นจากปี 2553  ในรอบ 12 เดือน  (ในช่วงเวลาเดียวกัน)                      

ซ่ึงคํานวณได้จาก   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น       =      (437,821 - 401,773)x 100    =  8.97 
                                                                    401,773  

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น        
(ร้อยละ) ข้อมูลพื้นฐาน 

2552 2553 2554 2553 2554 
จํานวนหน่วยงานที่นําข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ 

311,176 401,773 
 

   437,821 
 

29.11 8.97 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
                   

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 5 เท่ากับปีท่ีผ่านมา เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 

     

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน     
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของหน่วยงาน/ประชาชน 
ท่ีนําข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ไปใช้ประโยชน์เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

2 8.97 
 

4.794 0.1065 
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  รอบ 9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
เก็บข้อมูลจากการให้บริการข้อมูลสถิติแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนตามช่องทางการให้บริการต่างๆ  ได้แก่ 

การติดต่อขอรับข้อมูลทางจดหมาย ติดต่อด้วยตนเอง โทรศัพท์ / โทรสาร  E-mail ทางอินเตอร์เน็ต รวมทั้งการขอซื้อ
เอกสารรายงาน เป็นต้น 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :     
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :    

 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
 

หลักฐานอ้างอิง :     
1. หนังสือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ขอข้อมูลสถิติจากสํานักงานสถิติแห่งชาต ิ
2. แบบฟอร์มขอซ้ือข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม 
3. แบบรายงานการให้บริการข้อมูลตามช่องทางต่าง ๆ       
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  รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.4 : ร้อยละของความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวรัจนา  เนตรแสงทิพย์          ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางปัทมา  อมรสิริสมบูรณ์   
โทรศัพท์ :  0 2143 1233 โทรศัพท์ :  0 2143 1234 
คําอธิบาย :  
                 เปนการวัดผลของความกาวหนาของโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
สถิติเกี่ยวกับจํานวนและลักษณะของประชากรทุกคนในครัวเรือน ลักษณะตางๆ ของที่อยูอาศัยของประชากร ขอมูลเหลานี้จะนําไปใชในการ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ใชในการกําหนดนโยบายเพื่อการบริหาร ใชในการวิเคราะหวิจัยตางๆ และใชในการคาดประมาณ
ประชากรในอนาคต 

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

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 ก
                                            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 คูมือการบรรณาธิกรและลง
รหัส  คูมือการประมวลผลขอมูล สําหรับงานสํามะโนประชากรและเคหะทุกจังหวัด 

             - จัดทําสื่อในการอบรมสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 
             - เตรียมอุปกรณงานสนามเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลทั่วประเทศ  จัดสงวัสดุ อุปกรณในการปฏิบัติงาน

สนามทุกจังหวัด 
             -  อบรมช้ีแจงการปฏิบัติงานสนาม ระดับเจาหนาที่ผูอบรม เจาหนาที่วิชาการ และพนักงานแจงนับ 
             -  ทําการสํามะโนประชากรโดยปฏิบัติงานสนามพรอมกันทุกจังหวัด ทั่วประเทศ 

                                        -  ทาํการประมวลผลขอมูลจากแบบนับจด   
             -  จัดเตรียมงาน และปฏิบัติงานสนาม การสํารวจภายหลังการแจงนับ (Post Enumeration Survey: PES)   

                        ป 2554  :   - ประมวลผลการสํารวจภายหลังการแจงนับ (Post Enumeration Survey: PES)  
                                       - ประมวลผลขอมูลจากแบบแจงนับ 
              - จัดทํารางตนฉบับรายงานผลเบื้องตน รายงานผลลวงหนา และรายงานผลฉบับสมบูรณ 
                                       
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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  รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน 

                                       - จัดทํารายงานผลและนําเสนอผลขอมูล  ดังนี้ 
                                        1.  รายงานผลเบื้องตนรายภาคและทั่วราชอาณาจักร 
                                        2.  รายงานผลลวงหนา   
                                        3.  รายงานผลฉบับสมบูรณรายจังหวัด76 จังหวัด 
                                        4.   รายงานผลฉบับสมบูรณรายภาค  และฉบับทั่วราชอาณาจักร  
 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

    

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น    
(ร้อยละ) ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

2552 2553 2554 2553 2554 
ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการ
สํามะโนประชากรและเคหะ  พ.ศ. 2553 

45 65 99.0 
(4.9 คะแนน) 

44.4 52.3 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน   ร้อยละ +/-10, +/-5   ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

•   บรรลุเปาหมายผลผลิต รอยละ  75  ของทั้งโครงการ 
-ประมวลผลขอมูลจากแบบนับจด(สปค.1) คือ บรรณาธิกรและลงรหัส บันทึกขอมูลดวยโปรแกรม CS-Pro 
ตรวจสอบความถูกตองครบถวน ความแนบนัยของขอมูลแบบนับจด รายจังหวัด  เดินตารางจากขอมูลแบบนับจด
รายจังหวัด   
-ปฏิบัติงานสนามการสํารวจภายหลังการแจงนับ = 1 คะแนน 

เทากับ   1   คะแนน 

•   บรรลุเปาหมายผลผลิต รอยละ 80 ของทั้งโครงการ 
-จัดทํารางตนฉบับรายงานผลเบื้องตนจากแบบนับจด  
-ประมวลผลขอมูลการสํารวจภายหลังการแจงนับ(PES)  
-ประมวลผลขอมูลแบบแจงนับ(สปค.2) (ขอมูลตัวอยาง 1 %) คือ บรรณาธิกรและลงรหัส Scan แบบดวย ICR 
ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ความแนบนัยของขอมูล และเดินตารางระดับภาค = 1 คะแนน 

เทากับ   2   คะแนน 

     
•   

บรรลุเปาหมายผลผลิต รอยละ 85 ของทั้งโครงการ 
-จัดทํารางตนฉบับรายงานผลลวงหนา  
-ประมวลผลขอมูลแบบแจงนับ สปค.2 (ขอมูล 100 %) คือ บรรณาธิกรและลงรหัส  Scan แบบดวย ICR 
ตรวจสอบความถูกตองครบถวน และความแนบนัยของขอมูล เดินตารางสถิติรายจังหวัด = 1 คะแนน 

เทากับ   3   คะแนน 

•   บรรลุเปาหมายผลผลิต รอยละ 90 ของทั้งโครงการ 
-ประมวลผลขอมูลแบบแจงนับ สปค.2 (ขอมูล 100 %) คือ บรรณาธิกรและลงรหัส  Scan แบบดวย ICR 
ตรวจสอบความถูกตองครบถวน และความแนบนัยของขอมูล เดินตารางสถิติรายจังหวัด(ตอ) 
-เดินตารางสถิติรายภาค 
-จัดทํารางตนฉบับรายงานผลฉบับสมบูรณ รายจังหวัด รายภาค = 1 คะแนน 

เทากับ   4   คะแนน 

•   บรรลุเปาหมายผลผลิต รอยละ 100 ของท้ังโครงการ 
-เดินตารางสถิติท่ัวราชอาณาจักร 
-จัดทํารางตนฉบับรายงานผลฉบับสมบูรณ ท่ัวราชอาณาจักร = 1 คะแนน 

เทากับ   5   คะแนน 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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  รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน      

ถ่วงน้ําหนัก 
ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการ 
ตามโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ   
พ.ศ. 2553 

2 99.0 4.9 0.1089 

 

 
   หมายเหตุ :   เป้าหมายผลผลิตในปีงบประมาณ 2551 คือ บรรลุผลสําเร็จร้อยละ 15 ของทั้งโครงการ 
                   เป้าหมายผลผลิตในปีงบประมาณ 2552  คือ บรรลุผลสําเร็จร้อยละ 25  ของทั้งโครงการ 
                   เป้าหมายผลผลิตในปีงบประมาณ 2553  คือ บรรลุผลสําเร็จร้อยละ 70  ของทั้งโครงการ 
                   เป้าหมายผลผลิตในปีงบประมาณ 2554  คือ บรรลุผลสําเร็จร้อยละ 100  ของทั้งโครงการ 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
            เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ จึงจําเป็นต้องปรับแผนการดําเนินงานโครงการสํามะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ.2553 โดยเลื่อนคาบการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2553 เป็นเดือนกันยายน พ.ศ.2553 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
  

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
  

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
     

หลักฐานอ้างอิง : 
- ตารางจากข้อมูลแบบนับจดรายจงัหวัด   
- รายงานผลเบื้องต้น สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ฉบับท่ัวราชอาณาจักร กรุงเทพมหานคร และรายจังหวัด 
- บทสรุปสําหรับผู้บริหาร สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 (สรุปผลล่วงหน้า)  
- ร่างต้นฉบับรายงานผลฉบับสมบูรณ์รายจังหวัด รายภาค 
- ร่างต้นฉบับรายงานผลฉบับสมบูรณ์ท่ัวราชอาณาจกัร  
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  รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.5 : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาววิไลลักษณ์  ชุลีวัฒนกุล          ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางลักขณา  ยุวประกร   

นางสาวสกุลกานต์  ขันแข็ง 
โทรศัพท์ :  0 2143 1328 โทรศัพท์ :  0 2143 1329, 0 2143 1330 
คําอธิบาย :  

เป็นการวัดผลความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
พื้นฐานและข้อมูลในการดําเนินกิจการของสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และการผลิต  
ท่ัวประเทศ เพื่อใช้ในการวางแผนกําหนดนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจด้านธุรกิจทางการค้า การบริการ และอุตสาหกรรมการผลิต  
ท้ังในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจและอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันในเวทีการค้าโลก  
และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะขององค์การสหประชาชาติท่ีเสนอแนะประเทศที่กําลังพัฒนาควรมีการจัดทําข้อมูลสถิติ  
ในรูปแบบการจัดทําสํามะโนทุก 5 – 10 ปี เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการศึกษาการกระจายตัวการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรม
และภาวะการดําเนินกิจการของธุรกิจ 
 สํานักงานสถิติแห่งชาติ กําหนดแผนงานการจัดทําโครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมพ.ศ. 2555 ครอบคลุม
แผนงานตั้งแต่ขั้นการวางแผนเตรียมงาน จนถึงนําเสนอผลข้อมูลเป็นเวลา 3 ปี คือ ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2554 – 2556 ดังนี้ 
               ป ี2554 : งานเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน (งานนับจด) : เป้าหมายผลผลิตเท่ากับร้อยละ 35 
                               1)  ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและข้อปัญหา พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน 
                               2)  วางแผนเตรียมงานเก็บรวบรวมข้อมูล 
                          3)  ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน  สถานประกอบการทั่วประเทศ 
                          4)   ทําการประมวลผลข้อมลูแบบนับจด 
                               5)  นําเสนอผลข้อมูล และจดัทํารายงาน 
                                     -   สรุปผลข้อมูลเบื้องต้น (ข้อมูลพื้นฐาน)  : ระดับภาคและท่ัวประเทศ 
                                     -   รายงานผลฉบับสมบูรณ์ (ข้อมูลพื้นฐาน) : ระดับจังหวัด 
               ป ี2555 : งานเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน (งานนับจด) : เป้าหมายผลผลิตเท่ากับร้อยละ 45 

1) นําเสนอผลข้อมูล และจัดทํารายงานต่อจากปี 2554 
2) รายงานผลฉบบัสมบูรณ์ (ข้อมูลพื้นฐาน)  :  ระดับภาค และทั่วประเทศ 

                            : งานเก็บรวบรวมขอ้มูลรายละเอียด (งานแจงนับ) 
1)  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ/คณะอนุกรรมการ และวางแผนและเตรียมงาน 

 ทุกขั้นตอน 
                          2)  วางแผนเตรียมงานเก็บรวบรวมข้อมูล 
                               3)  ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเฉพาะสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า    
                               ธุรกิจทางการบริการและการผลิต 
                ปี 2556 : งานเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด  (งานแจงนับ) : เป้าหมายผลผลิตเท่ากับร้อยละ 20 
                               1)  ทําการประมวลผลข้อมูลแบบแจงนับ 
                               2)  นําเสนอผลข้อมูล และจัดทํารายงาน   
                                                              ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ 
                                   -  สรุปผลข้อมูลเบื้องต้น : ระดับภาค และทั่วประแทศ                   
                                          -  รายงานผลฉบับสมบูรณ์ : ระดับจังหวัด 
                                          -  รายงานผลฉบับสมบูรณ์ : ระดับภาค และท่ัวประเทศ 
                                     การผลิต 
                                          -   สรุปผลข้อมูลเบื้องต้น : ระดับภาค และทั่วประแทศ 
                                          -   รายงานผลฉบับสมบูรณ์ : ระดับจังหวัด 
                                          -   รายงานผลฉบับสมบูรณ์ : ระดับภาค และท่ัวประเทศ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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  รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

    

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น        
(ร้อยละ) ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

2552 2553 2554 2553 2554 
ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการ 
ตามโครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม  
พ.ศ. 2555 

 - - 35 
 

- 100 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

• บรรลุเป้าหมายผลผลิต ร้อยละ 15  ของทั้งโครงการ 
(จัดต้ัง/ประชุมคณะทํางานโครงการ สธอ.55 จํานวน 4 คณะ ได้แก่ 
คณะทํางานจัดทําโครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 
คณะทํางานพิจารณาแบบสอบถาม คณะทํางานประมวลผลและ
ให้บริการข้อมูล  และคณะทํางานประชาสัมพันธ์ จัดเตรียมบัญชีเขต 
สํามะโน และฐานข้อมูลสถานประกอบการ ร่างแบบสอบถามและ
ปรับปรุง  =  1 คะแนน) 

เท่ากับ 1 คะแนน 

• บรรลุเป้าหมายผลผลิต ร้อยละ 20 ของทั้งโครงการ 
(จัดพิมพ์แบบสอบถาม คู่มือการปฏิบัติงานสนาม คู่มือการบรรณาธิกร
และลงรหัส เอกสารการประมวลผลข้อมูล จัดทําบัญชีจัดสรรแบบสอบถาม 
และคู่มือปฏิบัติงานสนาม คู่มือการบรรณาธิกรและลงรหัส วัสดุ อุปกรณ์
ในการปฏิบัติงานสนามทุกจังหวัด = 1 คะแนน) 

เท่ากับ 2 คะแนน 

• บรรลุเป้าหมายผลผลิต ร้อยละ 25 ของทั้งโครงการ 
(การอบรมชี้แจงแผนการดําเนินงานการปฏิบัติงานสนาม การบรรณาธิกร  
และลงรหัส การประมวลผลข้อมูลและจัดทํารายงานสํามะโนธุรกิจและ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 (งานเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน) ให้แก่สถิติ
จังหวัด และเจ้าหน้าท่ีผู้อบรม = 1 คะแนน) 

เท่ากับ 3 คะแนน 

• บรรลุเป้าหมายผลผลิต ร้อยละ 30 ของทั้งโครงการ 
(ปฏิบัติงานสนามโดยเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากสถานประกอบการ 
ท่ัวประเทศ  = 1 คะแนน) 

เท่ากับ 4 คะแนน 

• บรรลุเป้าหมายผลผลิต ร้อยละ 35 ของทั้งโครงการ 
(ประมวลผลข้อมูลแบบนับจด เช่น การบรรณาธิกรและลงรหัส บันทึก
ข้อมูล บรรณาธิกรด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดทําบัญชีรายชื่อและ
ฐานข้อมูลสถานประกอบการ การจัดทํารายงานผลระดับจังหวัด และ
จัดทําสรุปผลข้อมูลเบื้องต้นระดับภาค อย่างน้อย 1 ภาค = 1 คะแนน) 

เท่ากับ 5 คะแนน 
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  รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน      

ถ่วงน้ําหนัก 
ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการ 
ตามโครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม  
พ.ศ. 2555 

2 ร้อยละ 35 5 0.1111 

 

         หมายเหต ุ:  เป้าหมายผลผลิตในปีงบประมาณ 2554 คือ บรรลุผลสําเร็จ ร้อยละ 35 ของทั้งโครงการ 
เป้าหมายผลผลิตในปีงบประมาณ 2555 คือ บรรลุผลสําเร็จ ร้อยละ 80 ของทั้งโครงการ 
เป้าหมายผลผลิตในปีงบประมาณ 2556 คือ บรรลุผลสําเร็จ ร้อยละ 100 ของทั้งโครงการ 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ระหว่าง 23 มีค. - 3 เมย. 54  

มีพื้นที่ได้รับความเสียหายและราษฎรได้รับความเดือดร้อน ซ่ึงสํานักงานสถิติจังหวัดได้รับผลกระทบดังกล่าวโดยเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถ
เข้าพื้นที่ปฏิบัติงานได้ เนื่องจากเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดจํานวนมาก และสํานักงานสถิติจังหวัดในภาคใต้ได้ขอขยายคาบเวลา
ปฏิบัติงานสนาม นอกจากนี้ระหว่างเดือน พค. -  มิย. ซ่ึงเป็นช่วงฤดูฝน มีจังหวัดในภาคเหนือบางจังหวัดไม่สามารถออกปฏิบัติงาน
สนามได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ําท่วม        

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
     

หลักฐานอ้างอิง :   
- หนังสือขออนุมัติดําเนินการโครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555    
- คําสั่งสํานักงานสถิติแห่งชาติท่ี 539/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะทํางานโครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 
- รายงานการประชุม (คณะทํางานจัดทําโครงการสาํมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 คณะทํางานพิจารณา

แบบสอบถาม และคณะทํางานประมวลผลและให้บริการข้อมูล) 
• ครั้งที่ 1/2553 วันศุกร์ท่ี 8 ตุลาคม 2553 เรื่องชี้แจงโครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 
• ครั้งที่ 2/2553 วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2553  เรื่องประชุมพิจารณาแบบสอบถามโครงการสํามะโนธุรกิจและ

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 
• ครั้งที่ 3/2553 วันพุธท่ี 17 พฤศจิกายน 2553  เรื่องแผนการประมวลผลนําเสนอผลและให้บริการข้อมูล 

- ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 4/2553 วันพฤหัสบดีท่ี 23 ธันวาคม 2553 เรื่องแผนการดําเนินงานโครงการสํามะโน
ธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555   

- รายงานการประชุม 
• วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  เรื่องหารือเตรียมการประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2555  (นับจด)                
• วันพุธท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เรื่องการชี้แจงรายละเอียดการประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2555   
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  รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

• วันพฤหัสบดีท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2554 เรื่องประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคและการ
นําเสนอแนวคิดในการประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555  

• วันศุกร์ท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2554 เรื่องสรุปผลและเปิดซองราคาการประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนธุรกิจและ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555  

• วันจันทร์ท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2554 เรื่องการนําเสนอสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2555 (นับจด) ก่อนการผลิตจริง  

- หนังสือขออนุมัติการจัดประชุมชี้แจงโครงการสาํมะโน/สํารวจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2/2554 ระดับสถิติ
จังหวัดวันที่ 24 – 26 มกราคม พ.ศ. 2554 ณ ศูนย์ประชุมจังหวัดเชียงราย    

- หนังสือขออนุมัติการจัดประชุมชี้แจงระเบียบวิธีการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลโครงการ 
สํามะโนธุรกจิและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ระดับเจ้าหน้าท่ีผู้อบรม วันที่ 7–9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ณ ศูนย์ประชุม
จังหวัดระยอง 

- บันทึกจัดจ้างพิมพ์แบบสอบถาม (สธอ.1) 
- บันทึกจัดจ้างพิมพ์คู่มือปฏิบัติงานสนาม 
- บันทึกการตรวจสอบบัญชีรายชื่อสถานประกอบการจากฐานข้อมูลโครงการสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 
- บัญชีจัดสรรแบบสอบถามคู่มือการปฏิบัติงานสนามและคู่มือการบรรณาธิกรและลงรหัส วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติ 

งานสนาม 
- คู่มือการบรรณาธิกรและลงรหัส เอกสารการประมวลผลข้อมูล ร่างต้นฉบับรายงานผลระดับจังหวัด และคู่มือจัดทํา

รายงาน 
- รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการสํามะโนธุรกจิและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 (จากแบบ สธอ.4) 
- หนังสือขออนุมัติเผยแพร่สรุปผลข้อมูลเบื้องต้น โครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 (ข้อมูลพื้นฐาน) 

กรุงเทพมหานครและภาคเหนือ 
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  รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.6 : จํานวนฐานข้อมูลที่เพ่ิมขึ้นด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถเผยแพร่ต่อประชาชน   
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาววิไลลักษณ์  ชุลีวัฒนกุล   ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสรัญญา  คุรุศักดาพงศ ์

โทรศัพท์ :  0 2143 1328   โทรศัพท์ :  0 2142 1249 
คําอธิบาย : 

เป็นตัวชี้วัดผลสําเร็จเชิงปริมาณ คือ เป็นจํานวนเรื่องของข้อมูลสถิติพื้นฐาน ท่ีได้จากการสํารวจสถานประกอบการ และ
ครัวเรือน ท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนข้อมูลสถิติเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายภาครัฐ 
 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
 

 

หมายเหตุ : 1/ เป็นจํานวนผลผลิตท่ีได้จากการสํารวจแต่ละเรื่อง 

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. การเปลี่ยนแปลง (%) ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 2552 2553 2554 2553 2554 
จํานวนข้อมูลพื้นฐานด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 1/ (เรื่อง) 

36 31 29 -13.9 -6.45 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
     ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน  +2 , +3  เรื่อง   ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

 

เท่ากับ 1 คะแนน เท่ากับ 2 คะแนน เท่ากับ 3 คะแนน เท่ากับ 4 คะแนน เท่ากับ 5 คะแนน 
จํานวนเรื่องที่ผลิตได้
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 

19 เรื่อง 

จํานวนเรื่องที่ผลิตได้ 
คือ 21 เรื่อง 

จํานวนเรื่องที่ผลิตได้ 
คือ 23 เรื่อง 

จํานวนเรื่องที่ผลิตได้ 
คือ 26 เรื่อง 

จํานวนเรื่องที่ผลิตได้ 
คือ 29 เรื่อง 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

จํานวนฐานข้อมูลท่ีเพิ่มขึ้นด้านเศรษฐกิจ 
และสังคมที่สามารถเผยแพร่ต่อประชาชน   

3 29 เรื่อง 5 0. 1667 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
ดําเนินการโดยการสํารวจเพื่อจัดเก็บข้อมูลสถิติพื้นฐานจากสถานประกอบการ และครัวเรือนตามแผนงาน รวมทั้ง

สํารวจความคิดเห็นต่อนโยบายของรัฐ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
เป็นภารกิจหลักท่ีสํานักงานสถิติแห่งชาติ ให้ความสําคัญในการดําเนินการอยู่แล้ว 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
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  รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอ้างอิง :  
สํานักฯ ท่ีรับผิดชอบเรื่องที่สามารถเผยแพร่ได้  ประกอบด้วย : 
 - สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม 9  เรื่อง              - สํานักสถิติสาธารณมติ  10  เรื่อง 
 - สํานักสถิติสังคม   3  เรื่อง  - สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ   1  เรื่อง 
          สรุปรอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ผลการสํารวจท่ีเผยแพร่ได้จํานวน  29  เรื่อง 
 - สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม           10  เรื่อง  - สํานักสถิติสาธารณมติ  15  เรื่อง 
 - สํานักสถิติสังคม    3  เรื่อง  - สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ   1  เรื่อง 
  

 รายละเอียด  
1. สํารวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2553 
2. สํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2553 
3. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด (กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554) 
4. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบโครงการวิจัย เรื่องสถาบันการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย : 

 ศึกษากรณีการดําเนินงานของรัฐสภาตามเกณฑ์และตัวชี้วัดของสหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union : IPU) 
5. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
6. สํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2553 
7. การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2553 
8. สํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2553 
9. สํารวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2553 
10. สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2553 
11. สํารวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2553  
12. ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2553 
13. สํารวจความคิดเหน็ของข้าราชการเกี่ยวกับสวัสดิการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 
14. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น พ.ศ. 2554 
15. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความก้าวหน้าของประเทศ พ.ศ. 2554 
16. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความรู้และทัศนคติท่ีมีต่อผู้สูงอายุ พ.ศ. 2554  
17. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการห้ามบุคคลอายุตํ่ากว่า 18 ปี ออกนอกบ้านหลังเวลา 4 ทุ่ม 

พ.ศ. 2554  
18. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล พ.ศ. 2553 
19. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการชุมชนพอเพียง พ.ศ. 2554 
20. สํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2553 
21. สํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกตส์เฮาส์ พ.ศ. 2553 
22. สํารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2554 
23. สรุปผลท่ีสําคัญผูทํ้างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2553 
24. สํารวจสุขภาพจติคนไทย พ.ศ. 2551 - 2553 
25. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม พ.ศ. 2554 
26. ความต้องการและเดือดร้อนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 
27. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับมลพิษและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2554 
28. สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554  สถาบันอุดมศึกษา 
29. สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554  ส่วนราชการ 
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 รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3.2 : ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ 
(ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวชลาลิน  มากทองดี  ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวรัชดา  รัตน์ประสิทธ์ิ 
โทรศัพท์ :  0 2143 1265 โทรศัพท์ :  0 2141 7284 
คําอธิบาย :  

วัดผลสําเร็จจากร้อยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่ส่วนราชการทําได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  เทียบกับ
เป้าหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่กําหนดไว้ตาม “เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554”   
สูตรการคํานวณ : 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ                    
ร้อยละของเป้าหมายผลผลิต เป้าหมายผลผลิต  

(i) 
น้ําหนัก
(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนน 
ที่ได้  
(SMi) 

คะแนนเฉลี่ย   
ถ่วง 

น้ําหนัก      
(Wi x SMi) 

เป้าหมายผลผลิตที่ 1 : 
ข้อมูลสถิติ   
(ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม 
23 เรื่อง) 

W1 
(0.2) 

80 85 90 95 100 5 1 

 เป้าหมายผลผลิตท่ี 2 : 
บุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา
ด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(จํานวนผู้เข้ารับการอบรม1,030 คน) 

W2 
(0.2) 

80 85 90 95 100 5 1 

เป้าหมายผลผลิตที่ 3 :  
การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศของประเทศ  
(ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินงาน
ได้ตามแผนแม่บทระบบสถิติของ
ประเทศ ร้อยละ 25) 

W3 
(0.2) 

80 85 90 95 100 5 1 

เป้าหมายโครงการที่  4 : 
โครงการสํามะโนประชากรและ
เคหะ พ.ศ. 2553 
(ข้อมูลสถิติสํามะโนระชากรและ
เคหะ 1 เรื่อง ร้อยละ 30) 

W4 
(0.2) 

80 85 90 95 100 4.33 0.87 

เป้าหมายโครงการที่  5 : โครงการ 
สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2555 
(ข้อมูลสถิติสํามะโนธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 1 เรื่อง(ร้อยละ 35) 

W4 
(0.2) 

80 85 90 95 100 5 1 

น้ําหนักรวม Σ Wi=1       4.87 
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 รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :    

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น    
(ร้อยละ)  

2552 2553 2554 2553 2554 
ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก
ตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ 
(ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) 

5 5 4.87 - (2.60) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
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  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน    

ถ่วงน้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักตามเป้าหมายผลผลิตของส่วน
ราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) 

5 4.87 4.87 0.2706 

      

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  
- เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

โดยผู้รับผิดชอบผลผลิตเป็นผู้รายงานผล 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
    
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :    
        
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :     
 
หลักฐานอ้างอิง :  
1. สําเนารายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
     (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) ตามแบบ สงป.301  
2. โครงการภายใต้ผลผลิตท่ี 1 ข้อมูลสถิติ (ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม) จํานวน 27 เรื่อง ดังนี้ 
        2.1  สํารวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2553 
        2.2  สํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2553 
        2.3  สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด (กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2554) 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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 รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

        2.4  สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบโครงการวิจัย เรื่องสถาบันการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย : 
ศึกษากรณีการดําเนินงานของรัฐสภาตามเกณฑ์และตัวชี้วัดของสหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union : IPU) 
       2.5  สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 
       2.6  สํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2553 
       2.7  การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2553 
       2.8  สํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2553 
       2.9  สํารวจธุรกิจทางการคา้และธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2553     
       2.10 สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2553 
       2.11 สํารวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2553     
       2.12 สํารวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2553 
       2.13 สํารวจความคิดเห็นของข้าราชการเกี่ยวกับสวัสดิการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 
       2.14 สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น พ.ศ. 2554 

        2.15 สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความก้าวหน้าของประเทศ พ.ศ. 2554   
        2.16 สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความรู้และทัศนคติท่ีมีต่อผู้สูงอายุ พ.ศ. 2554  
        2.17 สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการห้ามบุคคลอายุตํ่ากว่า 18 ปี ออกนอกบ้านหลังเวลา 
4 ทุ่ม  พ.ศ. 2554  
        2.18 สํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล พ.ศ. 2553 
        2.19 สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการชุมชนพอเพียง พ.ศ. 2554 
        2.20 สํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2553 
        2.21 สํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกตส์เฮาส์ พ.ศ. 2553 
        2.22 สํารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2554 
        2.23 สรุปผลที่สําคัญผู้ทํางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2553 
        2.24 สํารวจสุขภาพจิตคนไทย พ.ศ. 2551 - 2553     
         2.25 สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม พ.ศ. 2554 
        2.26 สํารวจความต้องการและเดือดร้อนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 
        2.27 สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับมลพิษและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2554 
  3.  ผลผลิตท่ี 2 บุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวนผู้เข้ารับการอบรม  
      1,030 คน เอกสารดังนี้ 
       3.1  หนังสือขออนุมัติจัดอบรม 
       3.2  รายละเอียดการจัดอบรมแต่ละหลักสูตร 
       3.3  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม  
 4.  ผลผลิตท่ี 3 การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ   ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินงานได้ตามแผนแม่บท
ระบบสถิติของประเทศ  ร้อยละ 25  เอกสารดังนี้ 
        4.1  หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการและคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน ท่ีผ่านความ
เห็นชอบจาก ครม. เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554       
      4.2  ต้นแบบในการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติ ในด้านการบริหารจัดการขอ้มูลเชิงพื้นที่ 
      4.3  ต้นแบบโครงการ Provincial one minute ระดับจังหวัด 
 5.  โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553  ข้อมูลสถิติสํามะโนประชากรและเคหะ 1 เรื่อง ร้อยละ 30 

5.1 ตารางจากข้อมูลแบบนับจดรายจงัหวัด   
5.2 รายงานผลเบื้องต้น สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ฉบับท่ัวราชอาณาจักร กรุงเทพมหานคร และ 

รายจังหวัด 
5.3 บทสรุปสําหรับผู้บริหาร สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553(สรุปผลล่วงหน้า)  
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 รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

5.4 ร่างต้นฉบับรายงานผลฉบับสมบูรณ์รายจังหวัด รายภาค 
5.5 ร่างต้นฉบับรายงานผลฉบับสมบูรณ์ท่ัวราชอาณาจกัร 

 6.  โครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555  ข้อมูลสถิติสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม 1 เรื่อง ร้อยละ 30 
     6.1 หนังสือขออนุมัติดําเนินการโครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555     

      6.2 คําสั่งสํานักงานสถิติแห่งชาติท่ี 539/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะทํางานโครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 
      6.3 รายงานการประชุม (คณะทํางานจัดทําโครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 คณะทํางานพิจารณา
แบบสอบถาม และคณะทํางานประมวลผลและให้บริการข้อมูล) 

•  ครั้งที่ 1/2553 วันศุกร์ท่ี 8 ตุลาคม 2553 เรื่องชี้แจงโครงการสาํมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 
•  ครั้งที่ 2/2553 วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2553  เรื่องประชุมพิจารณาแบบสอบถามโครงการ 

สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 
•  ครั้งที่ 3/2553 วันพุธท่ี 17 พฤศจิกายน 2553  เรื่องแผนการประมวลผลนําเสนอผลและให้บรกิารข้อมูล 

      6.4 ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 4/2553 วันพฤหัสบดีท่ี 23 ธันวาคม 2553 เรื่องแผนการดําเนินงาน โครงการ 
สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555   
       6.5 รายงานการประชุม 
               •  วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  เรื่องหารือเตรียมการประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2555  (นับจด)                
               •  วันพุธท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เรื่องการชี้แจงรายละเอียดการประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2555   
               •  วันพฤหัสบดีท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2554 เรื่องประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคและการ
นําเสนอแนวคิดในการประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555  
               •  วันศุกร์ท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2554 เรื่องสรุปผลและเปิดซองราคาการประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนธุรกิจและ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555  
               •  วันจันทร์ท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2554 เรื่องการนําเสนอสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2555 (นับจด) ก่อนการผลิตจริง  
      6.6 หนังสือขออนุมัติการจัดประชุมชี้แจงโครงการสํามะโน/สํารวจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2/2554 ระดับสถิติ
จังหวัดวันที่ 24 – 26 มกราคม พ.ศ. 2554 ณ ศูนย์ประชุมจังหวัดเชียงราย    
      6.7 หนังสือขออนุมัติการจัดประชุมชี้แจงระเบียบวิธีการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลโครงการสาํ
มะโนธุรกิจและอตุสาหกรรม พ.ศ. 2555 ระดับเจา้หน้าท่ีผู้อบรม วันที ่7–9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ณ ศูนย์ประชุม 
จังหวัดระยอง 
      6.8 บันทึกจัดจ้างพิมพ์แบบสอบถาม (สธอ.1) 
      6.9 บันทึกจัดจ้างพิมพ์คู่มือปฏิบัติงานสนาม 
      6.10 บันทึกการตรวจสอบบัญชีรายชื่อสถานประกอบการจากฐานข้อมูลโครงการสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 
      6.11 บัญชีจัดสรรแบบสอบถามคู่มือการปฏิบัติงานสนามและคู่มือการบรรณาธิกรและลงรหัส วัสดุ อุปกรณ์ใน 
การปฏิบัติงานสนาม 
      6.12 คู่มือการบรรณาธิกรและลงรหัส เอกสารการประมวลผลข้อมูล ร่างต้นฉบับรายงานผลระดับจังหวัด  และคู่มือ              
จัดทํารายงาน 
      6.13 รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการสาํมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 (จากแบบ สธอ.4) 
      6.14 หนังสือขออนุมัติเผยแพร่สรุปผลข้อมูลเบื้องต้น โครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555  
(ข้อมูลพื้นฐาน) กรุงเทพมหานคร   
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   รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักสถิติพยากรณ์ ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อํานวยการกลุม่บริการและเผยแพร่ข้อมูล 

                     นางจุไรรัตน์  วิรยศิริ                            
โทรศัพท์ :  0 2143 1323  โทรศัพท์ :  0 2143 132  
ข้อมูลการดําเนินงาน  :  
คําอธิบาย :  

 ผู้รับบริการ หมายถึง  ประชาชนผู้มาใช้บริการ   ซ่ึงประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  เจ้าหน้าท่ีของสถาบันการศึกษา  สถาบันวิจัย  องค์กร สมาคม  มูลนิธิ  รวมท้ัง
นักเรียน นิสิต และนักศึกษา  ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ  
ประเด็นการสํารวจ   ประกอบด้วยประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้ 

 -   ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
         -   ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
         -   ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
                 -   ความพึงพอใจด้านข้อมูลท่ีได้รับ 
โดยมีงานบริการท่ีเสนอขอประเมิน จํานวน 3 งานบริการ ได้แก่ 

- งานให้บริการข้อมูล โดยวิธีการติดต่อด้วยตนเองที่สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
- งานให้บริการข้อมูลโดยวิธีการติดต่อขอใช้ทางโทรศัพท์ 
- งานให้บริการข้อมูลโดยวิธีการติดต่อขอใช้ทาง  e-Mail 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น (%) ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 2552 2553 2554 2553 2554 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ 

4.3020 4.4340 N/A 3.07 - 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

 
หมายเหตุ   N/A (Not Available) : ตัวช้ีวัดท่ีต้องรอผลการประเมินจากสํานกังาน ก.พ.ร.  กําหนดให้ค่าคะแนนเท่ากับ 1 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 6 N/A 1 0.0667 
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   รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
1. จัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูล ให้ผู้ขอรับบริการกรอกส่งให้เจ้าหน้าท่ีโดยตรงและนําความ

คิดเห็นที่ได้รับและที่สังเกตเห็นมาประชุมหาแนวทางในการปรับปรุงในการให้บริการต่อไป รวมท้ังนําแบบสอบถามความ
คิดเห็นดังกล่าวมาประมวลผลเป็นประจําทุกเดือน  

2. จัดสถานที่และสภาพแวดล้อมให้ผู้ขอรับบริการได้รับความสะดวกสบายและเข้าใจข้ันตอนการขอรับบริการอย่างชัดเจน 
เช่น มีป้ายบอกทาง แผนผังจุดบรกิาร เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ตลอดจนป้ายบอกขั้นตอนการขอรับบริการติดต้ังไว้ให้เห็น
เด่นชัด ณ จุด บริการ 

3. พัฒนาบุคลากรที่ทําหน้าท่ีให้บริการข้อมูลให้มีความรอบรู้ ในด้านต่างๆ  และสามารถให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้ขอใช้ข้อมูล
สถิติได้อย่างมีคุณภาพ 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545  เน้นให้มีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพื่อให้
การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการ ของประชาชน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :        
เนื่องจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้มีการให้บริการข้อมูลสถิติท้ังที่หน่วยงานผลิต และข้อมูลท่ีมีการเก็บรวบรวมจาก

หน่วยงานต่าง ๆ ผู้รับบริการส่วนใหญ่จะขอข้อมูลท่ีมีรายละเอียดมาก และย้อนหลังหลายปี ซ่ึงจําเป็นต้องใช้เวลา  ในการค้นหา
และรวบรวมข้อมูล ให้ตรงตามความต้องการ   
  
หลักฐานอ้างอิง :  

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลสถิติ 
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  รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบาย 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อํานวยการกลุ่มแผนยุทธศาสตร์ 
โทรศัพท์ :  0 2141 7205 โทรศัพท์ :  0 2141 7288 
คําอธิบาย : 

• ผู้กําหนดนโยบาย หมายถึง หน่วยงาน บุคคล หรือคณะบุคคลที่ต้ังขึ้นโดยกฎหมายซ่ึงกําหนดนโยบายให้แก่   
ส่วนราชการ เช่น นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงที่ส่วนราชการสังกัด  

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบายแก่ส่วนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร.  
• ประเด็นการสํารวจประกอบด้วยประเด็นสําคัญๆ ดังนี้  

(1) ความพึงพอใจด้านความเข้าใจต่อนโยบายที่มอบหมาย 
(2) ความพึงพอใจด้านการนํานโยบายไปปฏิบัติ  
(3) ความพึงพอใจด้านการติดตามและนําเสนอผลให้ทราบ 

 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

ดําเนินการตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประจําทุกเดือน 

  
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. การเปลี่ยนแปลง (%) ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 2552 2553 2554 2552 2553 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 
ของผู้กําหนดนโยบาย 

- 2 N/A - - 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

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

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

 
หมายเหตุ   N/A (Not Available) : ตัวช้ีวัดท่ีต้องรอผลการประเมินจากสํานกังาน ก.พ.ร.  กําหนดให้ค่าคะแนนเท่ากับ 1  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 
ของผู้กําหนดนโยบาย 

3 N/A 1 0.0333 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
- รับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- ถ่ายทอดให้แก่ผู้อํานวยการศูนย์ สํานัก ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดทําแผนงาน/โครงการ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย            

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

      31

  รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
 

หลักฐานอ้างอิง :  
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สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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  รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 6 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผอ. สบก. และ ผอ. กนต. ผู้จัดเก็บข้อมูล :  น.ส.ชารีญา นนทรังสี 

           นายศักด์ิเพชร ยานะแก้ว 
           น.ส. จันทรัตน์ โกยทอง 
           น.ส. สุรัตติยา บุญถิ่น 

โทรศัพท์ :  0 2141 7295 , 0 2141 7311 โทรศัพท์ : 0 2141 7312 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ
ส่วนราชการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่อง
การทุจริต การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

• ข้อร้องเรียน หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐในสังกัดและข้อกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ไม่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ต้ังและไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่
เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

• การตอบสนอง หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนําเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการ
สอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดําเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความ
คืบหน้าของการดําเนินการภายในเวลา 15 วัน ท้ังนี้ กรณีท่ีข้อร้องเรียนไม่ไดระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้หรือ
อีเมล์ติดต่อของผู้รอ้งเรียน จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดท่ีการนําเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง การ
สอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดําเนินคดี การนําไปแก้ไขปัญหาการดําเนินงาน หรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย 

  
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
1 จัดประชุม-สัมมนา คณะทํางานจัดทําและติดตามให้มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ตามคําสั่งสํานักงานสถิติแห่งชาติท่ี ๗๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๔  
- ทบทวน วิเคราะห์  ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เกี่ยวกับ 
ความสามารถ ในการแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปัญหา อุปสรค  ท่ีเกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการตามแผนฯ ในปีท่ีผ่านมา 
- วิเคราะห์ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียฯ 
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลท่ีได้จากการร้องเรียน เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและปัญหาท่ีทําให้  
  1) การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาด หรือ มีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 
  ๒) การปฏิบัติหน้าท่ีไปในทางที่ทําให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม จริยธรรม 
  ๓) การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการขาดการคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ การ
ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 

2 นําข้อมูลจาก การทบทวน วิเคราะห์  ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ เกี่ยวกับ ความสามารถ ในการแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปัญหา อุปสรค  ท่ี
เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามแผนฯ ในปีท่ีผ่านมา  การวิเคราะห์ผลการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียฯ การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลท่ีได้จากการร้องเรียน เพื่อวิเคราะห์
หาสาเหตุและปัญหาที่ทําให้  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่
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  รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

เชื่อถือในความมีคุณธรรม จริยธรรม และ  การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการขาดการคํานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ การยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล มาประกอบการจัดทํา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดย
กําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดท่ีสะท้อนผลสัมฤทธ์ิ (Outcome) ของการดําเนินการตามแผนฯ ท่ีใช้
วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน การรณรงค์
ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 
ดังกล่าว นําเสนอผู้บริหารระดับสูงให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ 

3 โครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ .ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่ด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ ๔ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสํานึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลัก 
          ธรรมาภิบาล 
1. โครงการจัดทําหลักสูตรการอบรมภายใต้ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
2. การจัดอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างจรรยา วินัย และ จริยธรรม เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน 
3. กิจกรรมการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
4. กิจกรรมการยกย่องข้าราชการดีเด่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
-กิจกรรมการจัดข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 9 (พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ไว้ให้ประชาชนเข้า
มาตรวจดู จํานวน 2 ช่องทาง)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
-โครงการดําเนินการเพื่อสร้างความโปร่งใสในหน่วยงานตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดภายใต้ 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2550 (ตามมติ ครม.) กําลังดําเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
-โครงการประชุม-สัมมนากลุ่มย่อยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดําเนินมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 ครั้งที่ 1 การประชุม-มินิสัมมนา เพื่อดําเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 วันที่ 5 เมษายน 2554 
 ครั้งที่ 2 การประชุม-สัมมนา  เพื่อดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียฯ ภายใต้การดําเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภาครัฐประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 วันที่ 27 พฤษภาคม 2554  

 ครั้งที่ 3 การประชุมเพื่อ ประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของสํานักงานสถิติแห่งชาติ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 วันที่ 31 สิงหาคม 2554  

 ครั้งที่ 4 การประชุม-สัมมนา เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนตามมาตรฐานความ
โปร่งใสของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 วันที่ 20 กันยายน 2554  

ครั้งที่ 5 ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ,ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 วันที่ 28 กันยายน 2554 
• ตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีผลสําเร็จเป็นไปตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัด 
สํารวจความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ตามแบบฟอร์มท่ี สํานักงาน ป.ป.ท. กําหนด 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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  รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

 

4 1. ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบใน
หน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้ร้อยละ 100 (1 ต.ค. 53 -15 ก.ย. 54) 
2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อร้องเรียน ตามแนวทางในคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 

5 นําข้อมูลจาก 1-4 มาจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการ ตามแนวทางในคู่มือการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 − ทบทวน และวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ และ

ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553  โดยพิจารณาถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ และปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ปีท่ีผ่านมา 

 − วิเคราะห์ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับสถานการณ์ด้าน
การทุจริต และประพฤติมิชอบ ในส่วนราชการตามที่ได้มีการสํารวจในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

 − วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลท่ีได้จากการร้องเรียนของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 และ 
2553 ว่าแต่ละปีมีจํานวนเท่าไร  ในประเด็นใดบ้าง และเปรียบเทียบหาแนวโน้มเรื่องร้องเรียนที่
เกิดขึ้น แล้วคัดเลือกเรื่องร้องเรียนที่สําคัญ 5 เรื่อง เพื่อนํามาวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข
ปัญหา โดยวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีทําให้ 

 1) การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 

 2) การปฏิบัติหน้าท่ีไปในทางท่ีทําให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม    ความมี
จริยธรรม 

 3) การปฏิบั ติหน้ า ท่ี โดยการขาดการคํ านึ งถึ งประโยชน์ส่ วนรวมมากกว่ าประโยชน์ 
ส่วนตนและการยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 

2  นําข้อมูลท่ีได้จากขั้นตอนที่ 1 มาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยกําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดท่ีสะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ของการดําเนินการตามแผนฯที่ใช้วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เสนอผู้บริหาร
ระดับสูงให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ 

3  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 ได้แล้วเสร็จครบถ้วน 

 ตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 มีผลสําเร็จเป็นไปตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัด 

 สํารวจความคิดเห็นของประชาชน และ ผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ตามแบบฟอร์มท่ีสํานักงาน ป.ป.ท. กําหนดเพื่อนําข้อมูลจากสรุปผล
การสํารวจดังกลา่วมาใช้ประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐของส่วนราชการ ในปีงบประมาณต่อไป 

4  ตอบสนองต่อข้อร้อง เรียน เกี่ ยวกับการทุจริ ต  การปฏิบั ติหรือละเว้นการปฏิบั ติหน้ า ท่ี 
โดยมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ได้ร้อยละ 100 

 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยครอบคลุมประเด็นสําคัญ ได้แก่  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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  รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

1) จํานวนข้อร้องเรียนในแต่ละช่องทางการร้องเรียนและผลการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนแยกตาม
ประเภทของเรื่องที่ถูกร้องเรียนและหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน 
2) ผลการวิ เคราะห์สาเหตุของปัญหาข้อร้องเรียน  ปัญหา  อุปสรรคของการตอบสนอง 
ข้อร้องเรียน และแนวทางการแก้ไข 

5  จั ด ทํ า ร าย ง านสรุ ป ผลกา รดํ า เ นิ น ก า รต ามแผนปฏิ บั ติ ก า รป้ อ ง กั น และปร าบปร าม 
การทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  โดยมีข้อเสนอแนะ เพื่อการ
ปรับปรุงการดําเนินงานในปีต่อไป 

   
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

6 ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ขั้นตอนที่ 1 - 5 

5 0.3333 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
โครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ .ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ๔ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสํานึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครฐับริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

1. โครงการจัดทําหลักสูตรการอบรมภายใต้ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิในการ
ปฏิบัติงาน  

2. การจัดอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างจรรยา วินัย และ จริยธรรม เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
3. กิจกรรมการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
4. กจิกรรมการยกย่องข้าราชการดีเด่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
-กิจกรรมการจัดข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 9 (พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ไว้ให้ประชาชนเข้ามาตรวจดู (จํานวน 2 ช่องทาง)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
-โครงการดําเนินการเพื่อสร้างความโปร่งใสในหน่วยงานตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดภายใต้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2550 
(ตามมติ ครม.) กําลังดําเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
-โครงการประชุม-สัมมนากลุ่มย่อยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดําเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ครั้งที่ 1 การประชุม-มินิสัมมนา เพื่อดําเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 วันที่ 5 เมษายน 2554 
 ครั้งที่ 2 การประชุม-สัมมนา (ครั้งที่ 2) เพื่อดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่นเสียฯ ภายใต้
การดําเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภาครัฐประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 

ครั้งที่ 3 การประชุมเพื่อ ประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของสํานักงานสถิติแห่งชาติประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
วันที่ 31 สิงหาคม 2554 

 ครั้งที่ 4 การประชุม-สัมมนา เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนตามมาตรฐานความโปร่งใสของสํานักงานสถิติ
แห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 วันที่ 20 กันยายน 2554 

ครั้งที่ 5 ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ,ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 วันที่ 28 กันยายน 2554 
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  รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
1. คณะทํางานจัดทําและติดตามให้มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

ประกอบด้วยบุคลากรจากหลายภาคส่วนในหน่วยงาน ทําให้เกิดการประสานความร่วมมือภายในองค์กร เพื่อผลักดันกิจกรรม/
โครงการต่าง ๆ ไปสู่เป้าหมายตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ และยังเป็นกลไกในการติดตามประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องใน
ระหว่างการดําเนินกิจกรรม/โครงการแต่ละโครงการด้วย 

2. รูปแบบการดําเนินกิจกรรม/โครงการ ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในทุกภาคส่วน โดยผ่านเครื่องมือ
ในการการประชุม-สัมมนา-ทําให้เกิดการรับฟังความคิดเห็น การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

3. บุคลากรภายในองค์กร ในศูนย์/สํานัก/กลุ่ม ให้ความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ ต่าง ๆ ตามแผนฯ เป็นอย่าง
ดี ตลอดจนมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการดําเนินกิจกรรม/โครงการ จนสามารถดําเนินโครงการ/
กิจกรรม ไปได้อย่างลุล่วงตามเป้าหมาย 

4. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล/ข่าวสาร ระหว่างผู้รับผิดชอบดูแลตัวชี้วัดนี้ และตัวชี้วัดอื่น ๆ 
 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
มุ่งเน้นให้มี กิจกรรม/โครงการ ท่ีส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส ตามเกณฑ์มาตรฐากลางของหน่วยงานมากขึ้น 

หลักฐานอ้างอิง :  
1. คําสั่งสํานักงานสถิติแห่งชาติท่ี ๗๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  
2. บันทึกข้อความที่ 01.2/10277 (ศธ 0201.4/4621) ลว. 10 ม.ค. 54 เรื่อง ลงนามในคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2553 
3. บันทึกข้อความ ท่ี 01.2/10277 (ศธ 0201.4/4621) ลว.14 ม.ค. 54 เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ 
พลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2553 
4. บันทึกข้อความ ท่ี 01.2/53/10277 (ศธ 0201.4/4621) ลว.24 ม.ค. 54 เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ.2553 
5. หนังสือสํานักงานสถิติแห่งชาติ ท่ี ทก 0501/0255 ลว. 31 ม.ค. 54 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี 
2553 
6. หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี ศธ ๐๒๐๑.๔/๑๑๗๗ ลว. 23 มี.ค. 54 เรื่อง ขอนําส่งเอกสารประกอบการเข้ารับรางวัล 
เข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร สําหรับข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจําปี 2553 
7. ภาพถ่ายการรับมอบโล่ห์และประกาศเกียรติในวันคล้ายวันสถาปนาสํานักนงานสถิติแห่งชาติ วันที่ 23 พฤษภาคม 2554  
8. ประกาศระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต พ.ศ. 2554  
และ ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
9. บันทึกข้อความ ท่ี 01.8/5 ลว. 20 ม.ค. 54 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริต 
10. ประกาศสํานักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและคัดค้านคณุสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก  
เพื่อยกย่องให้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 
11. รายงานการประชุม คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ครั้งที่ 
1/2554 วันที่ 16 มีนาคม 2554 
12. ประกาศสํานักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
ประจําปีพุทธศักราช 2554  วันที่ 1 เมษายน 2554 
13. ภาพถ่ายการรับมอบโล่ห์และประกาศเกียรติในวันคล้ายวันสถาปนาสํานักนงานสถิติแห่งชาติ วันที่ 23 พฤษภาคม 2554  
14. บันทึกข้อความ ท่ี 01.8/42 ลว.  1 เม.ย. 54  เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุม สัมมนา 
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  รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

15. บันทึกข้อความ ท่ี 01.8/42 ลว. 4 เม.ย. 54 เรื่อง แจ้งกําหนดการประชุมมินิสัมมนา เพื่อดําเนินมาตรการป้องกันและ      
ปราบปรามการทุจริต 
16. บันทึกข้อความ ท่ี 01.8/42 ลว. 7 เม.ย. 54  เรื่อง การจัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ตัวชี้วัดท่ี ๖) ตามคํารับรอง
การฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.. 2554 
17. บันทึกข้อความ ท่ี 01.8/42 ลว. 11 เม.ย. 54  เรื่อง- ขออนุมัติดําเนินโครงการ “การประชุมสัมมนาเพื่อดําเนินมาตรการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔” 
18. บันทึกข้อความ ท่ี 01.8/42 ลว.12 พ.ค. 54 เรื่อง ขอให้บันทึกภาพการประชุม-สัมมนา 
19. บันทึกข้อความ ท่ี 01.8/42 ลว. 12 พ.ค. 54 เรื่อง - ขออนุมัติจัดประชุม-สัมมนาเพื่อดําเนินมาตรการป้องกันและปราบรามการ
ทุจริตภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๒) 
20. บันทึกข้อความ ท่ี 01.8/42 (ยธ  1200/ว5) ลว. 19 พ.ค.. 54   เรื่อง แจ้งกําหนดวาระการประชุม–สัมมนา เพื่อดําเนินมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ 
21. บันทึกข้อความ ท่ี 01.8/42 (ยธ  1200/ว5)  ลว. 24 พ.ค. 54 เรื่อง-ระเบียบวาระการประชุม–สัมมนา เพื่อดําเนินมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ 
22. บันทึกข้อความ ท่ี 01.8/42 ลว. 15 มิ.ย. 54  เรื่อง  รายงานการประชุม–สัมมนาสรุปผลการดําเนินการจัดประชุม–สัมมนา  
เพื่อดําเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ครั้งที่ 2) 
23. บันทึกข้อความ ท่ี 01.8/42 ลว. 15 มิ.ย. 54  เรื่อง สรุปผลการดําเนินการจัดประชุม-สัมมนา เพื่อดําเนินมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 (ครั้งที่ 2) 
24. บันทึกข้อความ ท่ี 01.8/42 ลว. 22 มิ.ย. 54 ท่ี ๐๑.๘/๔๒ - ขอแก้ไขรายงานการประชุม–สัมมนาสรุปผลการดําเนินการจัดประชุม–
สัมมนา เพื่อดําเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๒) 
25. บันทึกข้อความ ท่ี 01.8/42 ลว. 23 ส.ค. 54 เรื่อง-แจ้งกําหนดการประชุม–สัมมนา เพื่อประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ (ครั้งที่ 3) 
26. บันทึกข้อความ ท่ี 01.8/42 ลว. 14 ก.ย. 54  เรื่อง  รายงานสรุปผลการประชุม–สัมมนา เพื่อประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ครั้งที่ 3) 
27. บันทึกข้อความ ท่ี 01.8/42 ลว. 13 ก.ย. 54 เรื่อง-แจ้งกําหนดการประชุม–สมัมนา เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนตาม
มาตรฐานความโปร่งใสของสํานักงานสถิติแห่งชาต ิประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 วันที่ 20 กันยายน 2554 (ครั้งที่ 4) 
28. บันทึกข้อความ ท่ี 01.8/42 ลว. 23 ก.ย. 54 เรื่อง ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ,ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 วันที่ 28 กันยายน 2554 (ครั้งที่ 5) 
29. บันทึกข้อความ ท่ี 01.8/42 ลว. 27 มิ.ย. 54  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องตอบแบบสอบถามการสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
30. บันทึกข้อความ ท่ี 01.8/42 ลว. 29 มิ.ย. 54  เรื่อง  ขอความอนุคราะห์ ศูนย์/สํานัก ท่ีเกี่ยวข้องตอบแบบสอบถามการสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
31. บันทึกข้อความ ท่ี 01.8/42 ลว. 12 ก.ค. 54  เรื่อง  การกําหนดสัดส่วนแบบสอบถามการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
32. บันทึกข้อความ ท่ี 12.2/51 ลว. 8 ส.ค.. 54  เรื่อง ขออนุมัติจัดการอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างจรรยา วินัย และจริยธรรม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  (พนักงานราชการ) 
33. ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนสามารถเข้าดูข้อมูลท่ี http://service.nso.go.th/nso/nso publish/news/news.html 
34. หน่วยงานที่เผยแพร่ข้อมูล : สํานกัสถิติพยากรณ์ โทรศัพท์ 0 2142 1234 ต่อ 17498 โทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 
binfopub@nso.go.th 
35. File ภาพการจัดประชุม – สัมมนา ครั้งที่ 1 – 5 
36. ภาพการแถลงเจตนาของข้าราชการ ในวันสถาปนาสํานักงานสถิติแห่งชาติ วันที่ 23 พฤษภาคม 2554 
37. บันทึกข้อความ ท่ี 01.8/42 ลว. 14 ก.ย. 54  เรื่อง  ส่งรายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ให้ สํานักงาน ป.ป.ท. 
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  รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

38. บันทึกข้อความ ท่ี 01.8/42 ลว. 14 ก.ย. 54  เรื่อง  ส่งรายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ให้ สํานักงาน ป.ป.ท. 
39. บันทึกข้อความที่ 01.8/ ว 42 ลว. 23 ก.ย. 54 เรื่อง สรุปผลการดําเนินงานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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  รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 7 : ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ   
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักสถิติพยากรณ์ ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อํานวยการกลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูล 

                     น.ส. นงลักษณ์  สัมมาธรรม 
โทรศัพท์ :  0 2143 1319 โทรศัพท์ :  0 2141 7496 , 0 2141 7497 
คําอธิบาย :   

ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554    
หน้า 101 - 111   

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  
 

งานบริการ (i) น้ําหนัก 
(Wi) 

จํานวนผู้รับ 
บริการทั้งหมด 

จํานวน
ผู้รับบริการที่
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

1. การให้บริการจําหน่ายเอกสารและรายงานเชิงสถิติแก่ผู้มา 
    ติดต่อขอซ้ือด้วยตนเองที่สํานักงานสถิติแห่งชาต ิ 0.2 21 21 100 

2. การให้บริการข้อมูลและข่าวสารทางสถิติแก่ผู้ขอใช้ - ติดต่อ  
    ขอข้อมูลโดยทางโทรศัพท์ - ข้อมูลท่ียุ่งยาก 0.2 26 24 92.31 

3. การให้บริการข้อมูลและข่าวสารทางสถิติแก่ผู้ขอใช้ - ติดต่อ  
    ด้วยตนเองที่สํานักงานสถิติแห่งชาติ - ข้อมูลท่ีไม่ยุ่งยาก 0.2 53 49 92.45 

4. การให้บริการข้อมูลและข่าวสารทางสถิติแก่ผู้ขอใช้ - ติดต่อ  
    ขอข้อมูลโดยทางโทรศัพท์ - ข้อมูลท่ีไม่ยุ่งยาก 0.2 210 210 100 

5. การให้บริการข้อมูลและข่าวสารทางสถิติแก่ผู้ขอใช้ - ติดต่อ  
    ขอข้อมูลโดยทาง E-mail - ข้อมูลท่ีไม่ยุ่งยาก 0.2 220 212 96.36 

รวมงานบริการ 1  96.22  

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ∑ (Wi Ci) = 1 
2 ∑ (Wi Ci ) = 2 
3 ∑ (Wi Ci) = 3 
4 ∑ (Wi Ci) = 4 
5 ∑ (Wi Ci) = 5 

โดยที่ : 
W  หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ให้กับแต่ละงานบริการ และผลรวมของน้ําหนักของทุกงานบริการ เท่ากับ 1  
C   หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละของผู้รับบริการที่ได้รับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน

เทียบกับจํานวนผู้รับบริการทั้งหมด 
i    หมายถึง ลําดับท่ีของงานบริการ ; 1, 2,…, i 

 

 

เงื่อนไข :  ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   
             หน้า 101 - 111   
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  รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
  

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของผู้รับบริการที่ได้รับบริการ
ตามรอบระยะเวลามาตรฐานเทียบกับจาํนวนผู้รับบริการทั้งหมด งานบริการ 

(i) 

 
น้ําหนัก 
(Wi) 

 1 2 3 4 5 

 
คะแนน 
ที่ได้ 
(Ci) 

คะแนน
ถ่วง

น้ําหนัก 
(Wi Ci) 

1 0.2 80 85 90 95 100 5 1 
2 0.2 80 85 90 95 100 3.4620 0.6924 
3 0.2 80 85 90 95 100 3.4906 0.6981 
4 0.2 80 85 90 95 100 5 1 
5 0.2 80 85 90 95 100 4.2720 0.8544 

น้ําหนัก
รวม 

 ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนี้เท่ากับ 4.2449 
 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก 
ในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 3 96.22 4.2449 0.1415 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  : 
        สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนดังนี้ 
        1. ปรับลดขั้นตอน และลดจํานวนจุดบริการให้น้อยลง ด้วยการพัฒนาให้เจ้าหน้าท่ีทําหน้าท่ีในการให้บริการข้อมูล   
            สามารถให้บริการได้ในทุกขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จ สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ และจัดเจ้าหน้าท่ีให้บริการ  
            โดยไม่หยุดพักเที่ยง 
        2. จัดช่องทางในการเข้าถึงบริการของสํานักงานฯ ให้ประชาชนสามารถรับบริการได้สะดวก รวดเร็ว เช่น ติดต่อ 
            ด้วยตนเอง โทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย e-mail เป็นต้น 
        3. จัดสถานที่ และสภาพแวดล้อมให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย และเข้าใจขั้นตอนการขอรับบริการอย่าง 
            ชัดเจน เช่น มีป้ายบอกทาง แผนผังจุดบริการ ป้ายชื่อห้องบริการ ตลอดจนมีป้ายบอกขั้นตอนการขอรับบริการ 
            ติดต้ังไว้ให้เห็นเด่นชัด ณ จุดบริการ 
        4. มีแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ ท่ีเพียงพอ และมีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม มีการระบุเวลาการให้บริการในแต่ละเรื่อง  
            และติดประกาศให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน   
           5. จัดทํารายชื่อเอกสารและรายงานเชิงสถิติท่ีมีจําหน่ายพร้อมทั้งราคาให้ผู้ใช้บริการได้ทราบ 

       
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   

เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานทุกคนให้ความร่วมมือในการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนการลดรอบระยะเวลาการปฏิบัติ 
  ราชการเพื่อประชาชนเป็นไปอย่างดี  ตลอดจนแนวทาง  และนโยบายของรัฐบาลให้ความสําคัญ ในเรื่องการปรับปรุง 
  ระบบงานบริการเพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากบริการของรัฐให้มากท่ีสุด 
     

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

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีท่ีปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จึงมีการสลับหมุนเวียนและต้องมีการฝึกอบรมใหม่ตลอดเวลา 

นอกจากนี้การให้บริการข้อมูลสถิติจะเป็นลักษณะงานที่ไม่มีแบบแผนที่แน่นอน บางครั้งต้องมีการซักถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
สถิติท่ีต้องการหรือมีความต้องการสถิติเพิ่มจากความประสงค์เดิมท่ีผู้รับบริการตั้งใจไว้ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 
 
หลักฐานอ้างอิง :     

1. แบบฟอร์ม 1  รายชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐานที่ส่วนราชการเสนอประเมินผลในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 

2. แบบฟอร์ม 2  การจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลาให้บริการรายกระบวนงาน 
3. แบบฟอร์ม 3  ตารางสรุปการคาํนวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน 
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  รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 8 : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม/เงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็ง 2555 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อํานวยการกลุ่มการคลัง 
โทรศัพท์ :  0 2141 7295 โทรศัพท์ :  0 2141 7313 
คําอธิบาย :  
            สํานักงานสถิติแห่งชาติ ถูกวัดและประเมินผลการบริหารงบประมาณ กรณีท่ี 2 ส่วนราชการได้รับเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน แต่ไม่ได้รับเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 วัดผล 3 ตัวชี้วัด  ซ่ึงจะวัดผล  3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

  

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
8.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2 
8.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 1.5 
8.4 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 1.5  

ตัวชี้วัดที่ 8.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
คําอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนของส่วนราชการทั ้งที ่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นตัวชี ้ว ัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ท้ังนี้ ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้
ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ
เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไป
รายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 

• รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายท่ีรัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ท้ังที่มีตัวตนและทรัพย์สินที่ไม่มี
ตัวตน ตลอดจนรายจ่ายท่ีรัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาล และผู้รับ
นําไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัสงบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานตําแหน่งที่ 5 แสดง
ถึงลักษณะเศรษฐกิจท่ีสํานักงบประมาณกําหนดให้ 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากโครงการเปลีย่นระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

สูตรการคํานวณ : 
 

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการเบิกจา่ย    x 100 7,204,821.79 x 100 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ = 58,030,912.68 = 12.41 % 

  

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น       
(ร้อยละ)  

 2552 2553 2554 2553 2554 
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

21.45 1.97 12.41 (90.82) 529.94 

 
 
 

     



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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  รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 ระดับ  4 ระดับ  5 
66 69 72 75 78 

      
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
รายจ่ายลงทุน 

2 ร้อยละ 12.41 1 0.0222 

     

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
อยู่ระหว่างการทําสัญญา 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
     
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  

งบลงทุนที่ได้รับจัดซ้ือโดยวิธีประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็นรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ  
ท่ีมีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป จึงต้องใช้เวลาในการจัดซ้ือมากกว่าวิธีอื่น ๆ    

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
 
หลักฐานอ้างอิง :  

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS  ณ วันที่  30 กันยายน 2554 

ตัวชี้วัดที่ 8.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
คําอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วน
ราชการ ท้ังนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) 

• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  ของส่วนราชการ
เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจํา
ไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 
 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากโครงการเปลีย่นระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
สูตรการคํานวณ : 
 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย    x 100 876,662,378.87 x 100 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ = 979,418,800.00 = 89.51 % 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

      44

  รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน  

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น        
(ร้อยละ)  

2552 2553 2554 2553 2554 
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

88.76 78.76 89.51 (11.27) 13.65 

      

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 ระดับ  4 ระดับ  5 
91 92 93 94 95  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
รายจ่ายภาพรวม 

1.5 ร้อยละ 89.51 1 0.0166 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
             
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
     
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
 

หลักฐานอ้างอิง :  
           รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS ณ วันที่  30 กันยายน 2554 
 
ตัวชี้วัดที่ 8.4 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวชลาลิน  มากทองดี  ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวรัชดา รัตน์ประสิทธ์ิ  
โทรศัพท์ :  0 2141 7282  โทรศัพท์ :  0 2141 7284  
คําอธิบาย : 

การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะพิจารณาจากความสามารถในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณภาพรวมของส่วนราชการทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ส่วนราชการ
บันทึกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนดภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยกําหนดให้ส่วนราชการปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงใน
ระบบ GFMIS ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ท้ังนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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  รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากโครงการเปลีย่นระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 

สูตรการคํานวณ : 
 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย    x 100 876,662,378.87 x 100 
วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 = 979,418,800.00 = 89.51 % 

 

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น        
(ร้อยละ)  

2552 2553 2554 2553 2554 
ร้อยละความสําเรจ็ของการเบิกจา่ย 
เงินงบประมาณตามแผน 

- - 89.51 - - 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 ระดับ  4 ระดับ  5 
86 89.5 93 96.5 100  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่าย          
เงินงบประมาณตามแผน 

1.5 ร้อยละ 89.51 2.0029 0.0334 

สรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน /  
ค่าคะแนนที่ได้ 

ค่าคะแนน       
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม/เงินโครงการ
ลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  

5 1.3009 0.0723 

    

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
             

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
     

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
 

หลักฐานอ้างอิง :  
    1.  รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 
    2.  สําเนารายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
        (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)  ตามแบบ สงป.301 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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   รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 9 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อํานวยการกลุ่มการคลัง 
โทรศัพท์ :  0 2141 7295 โทรศัพท์ :  0 2141 7313 

คําอธิบาย :  
     ความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถจัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการคํานวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากร 
 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

*หมายเหตุ : ระดับคะแนนที่ 4 และ 5 กําหนดคาบระยะเวลาส่งผลการดําเนินงานถึงกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 31 ต.ค. 2554 
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
1 จัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี

กรมบัญชีกลางกําหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการคํานวณต้นทุนตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลาง
กําหนด โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลางและสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

2 เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึง
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดทํารายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให้สํานัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลางและสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

3 จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้) และแผนฯ ดังกล่าวได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ  

4* สร้างรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่
กิจกรรมย่อยดังกล่าวในระบบ GFMIS 

5* สามารถดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้ตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 จัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการคํานวณต้นทุนตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลาง
กําหนด โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลางและสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

2 เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ . 2552 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึง
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดทํารายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลางและสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

3 จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้) และแผนฯ ดังกล่าวได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ  
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   รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 12 เดือน 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

4 สร้างรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่
กิจกรรมย่อยดังกล่าวในระบบ GFMIS  

5 สามารถดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้ตามเป้าหมายท่ี
กําหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

   

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุน 
ต่อหน่วยผลผลิต 

3 ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ

ขั้นตอนที่ 1 - 5  

5 0.1667 

     

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : - 
           ดําเนินการตามแนวทางการคํานวณต้นทุนผลผลิตประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
     
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :   
        
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
 
 

หลักฐานอ้างอิง :  
         รายงานแสดงบรรทัดรายการต้นทุนจริงสําหรับศูนย์ต้นทุน (KSB1) จากระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
ณ วันที่  30 กันยายน 2553 
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 รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 10 : ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง  ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อํานวยการกลุ่มแผนยุทธศาสตร์ 
โทรศัพท์ :  0 2141 7295 โทรศัพท์ :  0 2141 7288 
คําอธิบาย :  

• การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กํากับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยรับ 
ตรวจจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจ จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน และการใช้ทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สนิ การปอ้งกนัหรอืลด
ความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายซึ่งรวมถึงการปฏิบัติงานตามระเบียบของฝ่ายบริหาร 

• ความสําเร็จของการควบคุมภายในภาคราชการ จะพิจารณาจากความสามารถของหน่วยงานในการควบคมุภายในตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  (ข้อ 6) และแนวทางการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้กําหนดเป็นแนวทางไว้ 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
 

 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
1 - มีการติดตามให้หน่วยงานย่อยจัดทํารายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน (แบบประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน : ปย.2) ระดับหน่วยงาน
ย่อย รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2553 ถึง 31 มีนาคม 2554) 

- จัดทํารายงานตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
รอบ 6 เดือน และส่งรายงานฯ ให้สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ภายในวันที่ 29 เมษายน 2554 

2* - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน และคณะทํางานติดตามและ
ประเมินผลการควบคุมภายใน (คณะย่อย) กําหนดความรับผิดชอบในการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในและการติดตามการควบคุมภายใน 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการประเมินผลการควบคมุภายใน” ให้แก่คณะทํางาน
ติดตามและประเมินผลการควบคมุภายในของหน่วยงานย่อย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ
สามารถจัดวางระบบและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ จํานวน 2 
รุ่น คือ 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-11 ส.ค. 2554 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-19 ส.ค. 2554 

- ประเมินผลการควบคุมภายในได้ตามแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

- ประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเองตามแบบฟอร์มท่ี 1 
3* วิเคราะห์จุดอ่อน/ความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ท่ียังคง

ปรากฎอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามแบบฟอร์มท่ี 2 
4* จัดทํารายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย

การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ข้อ6) (แบบ ปอ.1) 
5 ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล โดยวัดผลจากระดับค่า

คะแนนของตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/เป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่าย (ตัวชี้วัดท่ี 3) ระดับคะแนนที่ได้คือ 4.94 (คะแนนย่อยที่ได้เท่ากับ 1.00) 

* ระดับคะแนนที่ 2 – 4 กําหนดระยะเวลาดําเนินการแล้วเสร็จ/นําส่งเอกสารภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554   
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 รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 หน่วยรับตรวจมีกลไกการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และส่งรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงดังกล่าว   
ให้สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ภายในวันที่ 29 เมษายน 2554 

2 หน่วยรับตรวจประเมินผลการควบคุมภายในได้ตามแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

3 หน่วยรับตรวจวิเคราะห์จุดอ่อน/ความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2553 ท่ียังคงปรากฎอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

4 หน่วยรับตรวจจัดทํารายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ข้อ6) 

5 หน่วยรับตรวจดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล โดยวัดผลจาก
ระดับค่าคะแนนของตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/เป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่าย)  
 

ระดับคะแนนของตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของร้อยละ
เฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏบิัติ

ราชการ/ภารกิจหลัก/เป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการฯ  
(ตัวชี้วัดที่ 3) 

คะแนนย่อยทีไ่ด ้

0.00 – 1.00 0.20 
1.01 – 2.00 0.40 
2.01 – 3.00 0.60 
3.01 – 4.00 0.80 
4.01 – 5.00 1.00 

   
  

  
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน     
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการควบคมุ
ภายใน 
 

4 - ดําเนินการขั้นตอนที่ 1 - 4 
- ระดับคะแนนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายใน (ตัวชี้วัดท่ี 
3) คือ 4.94 เท่ากับ 
คะแนนย่อยที่ได้ 1.00 

5 0.2222 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
- แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน และคณะทํางานติดตามและประเมินผลการควบคุม

ภายใน (คณะย่อย) กําหนดความรับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการติดตามการควบคุมภายใน 
- จัดทํารายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ข้อ6) 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

      50

 รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  

- มีการปรับโครงสร้างภายใน สสช. ทําให้ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  และ
คณะทํางานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน (คณะย่อย จํานวน 13 คณะ) ใหม่ท้ังหมด  

- ต้องสร้างความเข้าใจในการดําเนินงานตามเกณฑ์ท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดในปีงบประมาณ 2554  

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
 

หลักฐานอ้างอิง :  
1. คําสั่งสํานักงานสถิติแห่งชาติท่ี 93/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. คําสั่งสํานักงานสถิติแห่งชาติท่ี 94/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะทํางานตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
3. สําเนาหนังสือถึงสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อส่งรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุง 
4. บันทึกแจ้งหน่วยงานย่อยประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
5. รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดท่ี 3 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ

ราชการ/ภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ   
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   รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 12 เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 11 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ  
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อํานวยการกลุ่มนิติการ 
โทรศัพท์ :  0 2141 7295 โทรศัพท์ :  0 2141 7312 
คําอธิบาย :  

ความสําเร็จของการจ้ดทําแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ หมายถึง ความสําเร็จของส่วนราชการในการดําเนินการ
ตามขั้นตอนเพื่อจัดทําแผนการยกเลิก ปรับปรุง แก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายของส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้แล้ว
เสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายระดับกระทรวงหรือคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกรม และ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กํากับดูแลแล้วแต่กรณี โดยต้องเป็นการยกเลิก ปรับปรุงแก้ไข บทบัญญัติของกฎหมายที่ส่วนราชการ
รักษาการ หรืออยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในกํากับเกี่ยวกับการอนุมัติหรืออนุญาตทั้งที่มี
ใบอนุญาตและไม่มีใบอนุญาต แต่เป็นการอนุมัติหรืออนุญาตที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีความจําเป็น หรือไม่เหมาะสม เช่น ขัดหรือแย้งกับ
กฎหมายอื่นทั้งในระดับที่สูงกว่าหรือในระดับเดียวกัน ซํ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น ล้าสมัย หรือสร้างภาระให้กับผู้ขอรับอนุมัติหรือผู้ขอรับ
อนุญาตเกินความจําเป็น หรือไม่ประการใด เมื่อเทียบกับประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก และประโยชน์ของส่วนราชการ หรือ
บทบัญญัติไม่ถูกต้อง ไม่มีความจําเป็นหรือไม่เหมาะสมโดยการดําเนินการแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ  

ระยะที่ 1 เป็นการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ  
ระยะที่ 2 เป็นการจัดทํากฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายที่ได้รับอนุมัติให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

ซ่ึงการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553 รวมทั้ง
สอดคล้องกับคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรมที่มีนโยบายในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
และกฎระเบียบที่ล้าสมัยและเปิดช่องให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบกับการพัฒนากฎหมายให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ สังคมและ
การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส่วนราชการใดที่ได้มีการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 จะต้องจัดทํากฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายที่ได้รับอนุมัติให้แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยส่วนราชการ
จะต้องดําเนินการยกร่างกฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ได้รับความเห็นชอบให้แล้วเสร็จ และประกาศ
บังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป  

 

ฉะนั้น ในการติดตามและประเมินผลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนา
กฎหมายของส่วนราชการ หมายถึง ความสําเร็จของส่วนราชการในการดําเนินการยกร่างกฎหมาย แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายและ
อนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตให้แล้วเสร็จ รวมทั้งความสําเร็จของสํานักงานปลัดกระทรวงในการรวบรวมและจัดส่ง
รายงานผลการดําเนินการยกร่างกฎหมาย แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตของส่วนราชการ
ในกระทรวง โดยพิจารณาความสําเร็จของการดําเนินการใน 2 ประเด็น ได้แก่  

1.  ความสําเร็จของส่วนราชการในการดําเนินการยกร่างกฎหมาย แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมาย และอนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการ
อนุมัติ อนุญาตให้แล้วเสร็จ โดยกําหนดเป็นตัวช้ีวัดที่ 11.1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของการยกร่างกฎหมาย 
แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตของส่วนราชการ โดยส่วนราชการที่จะต้องดําเนินการ 
ประกอบด้วย 

  ส่วนราชการระดับกรมทั่วไป 
  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ 
  สํานักงานปลัดกระทรวงอื่นที่มีกฎหมายจะต้องพิจารณา 

2.  ความสําเร็จของสํานักงานปลัดกระทรวงในการรวบรวมและจัดส่งรายงานผลการดําเนินการยกร่างกฎหมาย แก้ไข หรือ
ยกเลิกกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงได้ครบถ้วน โดยกําหนดเป็นตัวช้ีวัดที่ 
11.2 ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ โดยส่วนราชการที่จะต้อง
ดําเนินการ ประกอบด้วย สํานักงานปลัดกระทรวงทั้งที่มีและไม่มีกฎหมายจะต้องพัฒนา (ยกเว้นสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 
 

ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่ส่วนราชการจะต้องดําเนินการแบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้ 
1.  กรณีที่ 1 สําหรับส่วนราชการระดับกรมทั่วไป สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานปลัดกระทรวงอื่น

ที่มีกฎหมายจะต้องพัฒนา 
2.  กรณีที่ 2 สําหรับสํานักงานปลัดกระทรวงทั้งที่มีและไม่มีกฎหมายที่จะต้องพัฒนา (ยกเว้นสํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ) 
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   รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 12 เดือน 
3.  กรณีที่ 3 สําหรับส่วนราชการที่ได้รับการยกเว้นการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แต่มีกฎหมายที่จะยกร่าง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่กาํหนดให้ต้องดําเนินการ 

 

ซ่ึงการกําหนดน้ําหนัก มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 11.1 ตัวช้ีวัดที่ 11.2 ส่วนราชการ ดําเนินการ นํ้าหนัก ดําเนินการ นํ้าหนัก 
ส่วนราชการระดับกรมทั่วไปและ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 2 ไม่ต้องดําเนินการ 

สํานักงานปลัดกระทรวงที่มีกฎหมาย
จะต้องพัฒนา 

 1  1 

สํานักงานปลัดกระทรวงที่ไม่มี
กฎหมายจะต้องพัฒนา 

ไม่ต้องดําเนินการ  2 

 
     หมายเหตุ สําหรับส่วนราชการในกรณีท่ี 3 ให้ส่วนราชการกําหนดน้ําหนักตามตารางแล้วแต่กรณี  
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
ตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ 

- สสช. ขอยกเว้นฯ 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
เนื่องจากตัวชี้วัดนี้ ได้แบ่งการดําเนินงานออกเป็น 2 ระยะ คือ 

         ระยะที่ 1 เป็นการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ  
        ระยะที่ 2 เป็นการจัดทํากฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายที่ได้รับอนุมัติให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ซ่ึงในปีงบปบระมาณ พ.ศ.2553  สสช. ได้ จัดทําหนังสือแจ้งขอยกเว้นตัวชี้วัด ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. และแจ้งให้สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทราบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือสํานักงานสถิติแห่งชาติ ท่ี ทก 0508/1570 ลง
วันที่ 6 ก.ค. 2553 และ ทก 0508/1629 ลงวันที่ 9 ก.ค. 2553)  ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จึง 
ไม่ต้องประเมินผลตามตัวชี้วัด  และได้นําน้ําหนักไปรวมไว้ในตัวชี้วัดท่ี 9 และ 10 ตัวชี้วัดละ 1.0 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
  
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :    

        
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :   

 

หลักฐานอ้างอิง :  
 

 
 
 
. 
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  รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 12 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลฯ ผู้จัดเก็บข้อมูล : คณะทํางานพัฒนาคุณภาพฯ 
โทรศัพท์ :  0 2141 7290 โทรศัพท์ : 0 2141 7291 - 4 
คําอธิบาย :  

 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง ความสําเร็จที่ส่วนราชการนํา
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง  (Self-
Assessment)  และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงองค์กร และ
ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของส่วนราชการของส่วนราชการสู่ระดับมาตรฐานเทียบเทา่สากล 

 แนวทางการดําเนินการและการประเมินผลตัวชี้วัด แบ่งออกเป็น 3 ตัวชี้วัดย่อย มีรายละเอียดดังนี้ 
 

นํ้าหนัก (ร้อยละ) 
ตัวช้ีวัด หมวดบังคับ 

หมวด2 
หมวดสมัครใจ 

หมวด 4 
4 4 12.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพื้นฐาน    
 8 

12.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนกัในการบรรลุ
เป้าหมายความสําเร็จของผลลัพธ์การดําเนินการ (ผลลัพธ์
ของกระบวนการ) ของส่วนราชการตามเกณฑคุ์ณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 

6 

12.3 ระดับความสําเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตาม
แนวทางการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน 

6 

รวม 20  

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

ตัวชี้วัด 12.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  
             (วัดกระบวนการในการดําเนินการพัฒนาองค์การในหมวดที่ดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2554)  

น้ําหนัก : ร้อยละ 8 (น้ําหนักหมวดร้อยละ 4 จํานวน 2 หมวด) 
คําอธิบาย : ส่วนราชการจะต้องดําเนินการเพื่อให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานจํานวน 2 หมวด 
ที่เหลือ และส่วนราชการจะใช้แผนพัฒนาองค์การประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ได้จัดทําขึ้นเป็นเครื่องมือในการกํากับ
ติดตามเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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  รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
วัดความสําเร็จของกระบวนการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานในหมวดที่ดําเนินการ โดยเกณฑ์

การให้คะแนนแบ่งออกเป็นดังนี้    
 

เกณฑ์การให้คะแนน การประเมินผล น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 1 2 3 4 5 

ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน  

8      

 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 4 60 70 80 90 100 
 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 4 60 70 80 90 100  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่

ได้ 
ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก 

12.1 ร้อยละของการผา่นเกณฑ์คณุภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

8  5 0.4444 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 4 100 5 0.2222 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 4 100 5 0.2222 

ตัวชี้วัด 12.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จของผลลัพธ์การดําเนินการ
พัฒนาองค์การ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ)  ของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
(หมวด 7)  
น้ําหนัก : ร้อยละ 8 
คําอธิบาย : 

• ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จของผลลัพธ์การดําเนินการของ
ส่วนราชการ หมายถึง การวัดความสําเร็จของผลลัพธ์การดําเนินการ (หมวด 7) ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดท่ีสะท้อนผลการดําเนินการหมวด 1 - 6 

• สํานักงานสถิติแห่งชาติเลือกตัวชี้วัดผลลัพธ์หมวด 1 – 6  ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดแนะนําของสํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 
หมวดละ 1 ตัวชี้วัด  โดยแต่ละตัวชี้วัดมีค่าน้ําหนักคะแนนเท่ากันทุกตัวชี้วัด และผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวชี้วัดรวมกันเท่ากับ 1  
 

หมวด ตัวชี้วัด 
หมวด 1 (RM 1.1) ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางขององค์การ 

หมวด 2 (RM 2.1) ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ/ภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ ของส่วนราชการ 

หมวด 3 (RM 3.1) ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

หมวด 4 (RM 4.4) ระดับความสําเร็จของการบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐตามมาตรฐานข้อมูล statXML 

หมวด 5 (RM 5.1) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์การ 

หมวด 6 (RM 6.3) ร้อยละของกระบวนการสร้างคุณค่าท่ีมีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)  
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  รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 
 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละ 
ของผลสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด ตัวชี้วัด  

(i) 
น้ําหนัก 

(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนนที่ได้ 
(SMi) 

คะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก    
(Wi x SMi) 

RM 1.1 0.167 60 65 70 75 80 4.28 
(ร้อยละ 76.406) 

0.7150 

RM 2.1 0.167 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 4.94 0.8250 
RM 3.1 0.167 65 70 75 80 85 5 

(ร้อยละ 92.2) 
0.8350 

RM 4.4 0.167 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 5 0.8350 
RM 5.1 0.166 60 65 70 75 80 3.22 

(ร้อยละ 71.09) 
0.5341 

RM 6.3 0.166 30 40 50 60 70 5 
(ร้อยละ 100) 

0.8300 

ผลลัพธ์การดําเนินการหมวด 1 - หมวด 6  4.5741 
 คิดเป็นร้อยละ 91.48  

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน  +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

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 
 
 

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

12.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก 
ในการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จของผลลัพธ์การ
ดําเนินการพัฒนาองค์การ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ)  
ของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 

6 ร้อยละ 91.48 4.5741 0.3049 
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  รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 12.3 ระดับความสําเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน 
น้ําหนัก : ร้อยละ 6 
คําอธิบาย : 

• การประเมินองค์กรด้วยตนเอง ให้ส่วนราชการดําเนินการ ดังนี้ 
 จัดทําลักษณะสําคัญขององค์กร 
 ประเมินองค์กรด้วยตนเอง หมวด 1 – 7 ตามโปรแกรมตรวจประเมิน FL 
 ประเมินองค์กรด้วยตนเอง เพื่อผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ตามโปรแกรม   

               Self Certify FL 
• การประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self Certify FL) เพื่อผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพื้นฐาน หมายถึง การให้ส่วนราชการประเมินองค์กรตามประเด็นที่กําหนดที่แสดงให้เห็นถึงการยกระดับการบริหารจัดการ
องค์การในประเด็นที่สําคัญของแต่ละหมวด  ท่ีสะท้อนถึงความเป็นระบบ และการนําไปปฏิบัติให้เกิดผล ซ่ึงจะเป็นพื้นฐานสําคัญ
ของการพัฒนาองค์การให้เกิดความย่ังยืน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 จัดทําลักษณะสําคัญขององค์กรได้ครบถ้วน 
2 ประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (FL)  

ได้ครบถ้วน 
3 ประเมินองค์กรด้วยตนเอง เพื่อผ่านการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐระดับพื้นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ตาม
ประเด็นการตรวจรับรอง 

4 ประเมินองค์กรด้วยตนเอง เพื่อผ่านการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ตาม
ประเด็นการตรวจรับรอง 

5 ประเมินองค์กรด้วยตนเอง เพื่อผ่านการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100 
ตามประเด็นการตรวจรับรอง 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) ผลการดาํเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

12.3 ระดับความสําเรจ็ของการประเมินองค์การ
ด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

6 - จัดทําลักษณะสําคัญ 
ขององค์กรได้ครบถ้วน 

- ประเมินองค์กรด้วย
ตนเองตามเกณฑคุ์ณภาพ
การบริหารจดัการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน (FL)  
ได้ครบถ้วน 

5 0.3333 
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  รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) ผลการดาํเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

12.3 (ต่อ) 6 - ประเมินองค์กรด้วยตนเอง 
เพื่อผ่านการรับรองการผ่าน
เกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดบัพื้นฐาน  
ตามโปรแกรม Self Certify 
FL ได้ครบถ้วน รอ้ยละ 100 
ตามประเด็นการตรวจรบัรอง 

5 0.3333 

 

สรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน /  
ค่าคะแนนที่ได้ 

ค่าคะแนน       
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  

20 4.8722 1.0827 

    
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  
สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดําเนินการ ดังนี้ 

1) แต่งตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
2) จัดโครงการฝึกอบรม “การเสริมสร้างบุคลากรเพือ่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ”หลักสูตร “การพัฒนา

องค์การขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Introduction to PMQA)” ให้แก่ บุคลากรของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

3) จัดบรรยายให้ความรู้เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ให้แก่
คณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

4) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 
4/2553 เมื่อวันอังคารที่ 21 ธ.ค. 2553  เพื่อพิจารณา (ร่าง)ตัวชี้วัดมิติท่ี 1 และแนวทางการดําเนินการตามตัวชี้วัด 
“ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ” ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

5) จัดประชุมคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด 
6) ดําเนินการปรับปรุงองค์กรตามแผนพัฒนาองค์การฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (หมวด 2 การวางแผนเชิง

ยุทธศาสตร์ และหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ท้ัง       
6 หมวด รวมทั้งตัวชี้วัดผลลัพธ์หมวด 7 

7) ประเมินองค์การด้วยตนเองรอบ 6 เดือน ดังนี้ 
- ประเมินองค์การด้วยตนเองตามโปรแกรมคํานวณผลการประเมินองค์การด้วยตนเองของเกณฑ์ FL  
- เลือกตัวชี้วัดผลลัพธ์ (หมวด 7) ตามแบบฟอร์มท่ี 1  
- จัดทํารายงานความก้าวหน้าของการดําเนินการ 

8) จัดสัมมนาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 การนําองค์การ เมื่อวันที่ 3 
มิถุนายน 2554 

9) ประเมินองค์การด้วยตนเองรอบ 9 เดือน ด้วยโปรแกรมคํานวณผลการประเมินองค์การด้วยตนเองของเกณฑ์ FL และ
จัดทํารายงานความก้าวหน้าของการดําเนินการ 

10) จัดสัมมนาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ  
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 
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  รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

11) ประเมินองค์การด้วยตนเองรอบ 12 เดือน ดังนี้ 
- ประเมินองค์การด้วยตนเองตามโปรแกรมคํานวณผลการประเมินองค์การด้วยตนเองของเกณฑ์ FL  
- ประเมินองค์การตนเองเพื่อรับรองการผ่านเกณฑ์ FL 
- ประเมินผลและรายงานผลตัวชี้วัดผลลัพธ์ (หมวด 7) ตามแบบฟอร์มท่ี 2  
- จัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์กร (แบบฟอร์มท่ี 3) 
- คํานวณระดับคะแนนความสําเร็จของตัวชี้วัด (แบบฟอร์มท่ี 4) 
- จัดทํารายงานความก้าวหน้าของการดําเนินการ 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   

ผู้บริหารให้การสนับสนุนการดําเนินงาน โดยเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะทํางาน  และส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทํางานฯ 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
- เกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี ทําให้ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้องต้องใช้เวลา 

ในการศึกษาและทําความเข้าใจ จึงทําให้ปฏิบัติงานได้ล่าช้ากว่ากําหนดเวลา 
- มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในแต่ละหมวด ทําให้ต้องใช้เวลาในการศึกษาและทําความเข้าใจ 
- การผ่านเกณฑ์ในแต่ละประเด็นมีรายละเอียดท่ีจะต้องดําเนินการค่อนข้างมาก  

 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :      
- สํานักงาน ก.พ.ร. ควรให้การสนับสนุนการดําเนินงานให้มากขึ้น เช่น การชี้แจงแนวทางการดําเนินการในแต่ละประเด็น 

พร้อมยกตัวอย่างการผ่านเกณฑ์อย่างชัดเจนให้แก่ส่วนราชการ  
 

หลักฐานอ้างอิง :  
1. สําเนาคําสั่ง สสช. ท่ี 1/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสํานักงาน

สถิติแห่งชาติ 
2. สําเนาหนังสือ ท่ี 08/1109/ (นร 1200/ว23)  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการและคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 4/2553 
3. รายงานการประชุมคณะทาํงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด 
4. โปรแกรมคํานวณผลการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ รอบ 6 เดือน 
5. แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าของการของการดําเนินการตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ระดับพื้นฐาน หมวด 1 - หมวด 6 
6. สําเนาหนังสือที่ 08/53/1063 (นร1205.9/616) ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554 เรื่อง สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (หมวด 1 การนําองค์การ) 
7. โปรแกรมคํานวณผลการประเมินองค์กรด้วยตนเองของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ รอบ 9 เดือน 
8. สําเนาหนังสือที่ 08/53/1063 (นร1205.9/616) ลงวันที่ 7 กันยายน 2554 เรื่อง สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (หมวด 6 การจัดการกระบวนการ) 
9. โปรแกรมคํานวณผลการประเมินองค์การด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  
10. โปรแกรมคํานวณผลการประเมินองค์กรดว้ยตนเองเพื่อรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

(Self Certify FL)  
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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  รอบ  9 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

11. แบบฟอร์มท่ี 1 แบบฟอร์มแสดงผลตัวชี้วัดผลลัพธ์การดําเนินการ  
12. แบบฟอร์มท่ี 2 แบบฟอร์มรายงานผลตัวชี้วัดผลลัพธ์การดําเนินการ  
13. แบบฟอร์มท่ี 3 แบบฟอร์มรายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององค์กร  
14. แบบฟอร์มท่ี 4 แบบฟอร์มรายงานผลระดับคะแนนความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

 
 




