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ปี 53 ปี 54 ปี 55 (ร้อยละ)

67 1.8131 121.48 1.9534 130.88 3.4478   231.00

60 1.9080 114.48 2.0647 123.88 3.7334 224.00
ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและนโยบาย
สําคัญ/พิเศษของรัฐบาล

2.8004 2.1518 30 n/a 1.0000 30 1.20 1.2000 2.4667

ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่าง
กระทรวง

ระดับความสําเร็จของร้อยละถ่วงเฉลี่ยน้ําหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ

ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลักของกรมหรือ
เทียบเท่า

4.8000 4.9600 30 2.8160 2.9293    5.0000

ระดับความสําเร็จของการบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐตาม
มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ statXML                       

5.0000 n/a 3 10 ขั้นตอนที่ 
1 - 3

3.0000 ขั้นตอนที่ 
1 - 3

3.0000 ขั้นตอนที่ 1
 - 5

   5.0000

ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม
ที่สามารถเผยแพร่ต่อประชาชนได้

 31 เรื่อง  29 เรื่อง 3 10 9 เรื่อง 1.0000 14 เรื่อง 1.0000 23 เรื่อง    5.0000

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการให้บริการข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและ
สังคมเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 
29.11

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 
8.97

ร้อยละ 0
(จํานวนผู้รับ
บริการเท่ากับ
ปีที่ผ่านมา)

10 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 
7.24

4.4480 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 
8.94

4.7880 เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 
10.01

   5.0000

1

มิติภายนอก (น้ําหนัก : ร้อยละ 70)

การประเมินประสิทธิผล

ผลงาน

รายงานการประเมินผลตนเองของสํานักงานสถิติแห่งชาติ (SAR Card)

ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย น้ําหนัก
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ผลงาน

4

3

 กระทรวงไม่มีการกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการฯ
ที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง

คะแนนประเมิน
ตนเอง

2

ผลงาน

 กระทรวงไม่มีกลุ่มภารกิจจึงไม่มีตัวชี้วัดซึ่งเป็นแผนปฏิบัติราชการ
ในลักษณะของกลุ่มภารกิจ

ลําดับที่
คะแนนประเมิน

ตนเอง
คะแนนประเมิน

ตนเอง

4.3

4.1

4.2



ปี 53 ปี 54 ปี 55 (ร้อยละ)
ผลงาน

ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย น้ําหนัก
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ผลงาน คะแนนประเมิน
ตนเองผลงาน

ลําดับที่
คะแนนประเมิน

ตนเอง
คะแนนประเมิน

ตนเอง

7 1.0000 7.00 1.0000 7.00   1.0000 7.00
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 88.68 n/a 7 n/a 1.0000 n/a 1.0000 n/a   1.0000

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบาย 2.0000 ยกเลิกตัวชี้วัด
ตามมติ ครม.

3

30 1.3000 39.00 1.3600 40.80 2.6333 79.00
15 1.6000 24.00 1.7200 25.80 4.2667 64.00

ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
5.0000 5.0000 3

.
4.0000

.
4.0000

ขั้นตอนที่ 1
 - 5

5.0000

ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน
 -

ร้อยละ 
89.51

2.5 n/a 1.0000 n/a 1.0000
ร้อยละ 
96.16

5.0000

ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
1 n/a 1.0000

ร้อยละ
29.25 1.0000

ร้อยละ 
38.09

1.0000

ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
1.5 n/a 1.0000

ร้อยละ
58.54 1.0000

ร้อยละ 
88.65

1.0000

ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทําได้จริงเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย

5.0000 4.8700 5 1 1.0000 1 1.0000
4.80 4.8000

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของส่วนราชการ

2 n/a 1.0000 1.9 1.9000 5.00 5.0000

4.6359 4.8722 15 1.0000 15.00 1.0000 15.00 1.0000 15.00

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  - - 5 n/a 1.0000
5

n/a 1.0000 n/a 1.0000

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ  - - 5 n/a 1.0000 5 n/a 1.0000 n/a 1.0000

ยกเลิกตัวชี้วัด ยกเลิกตัวชี้วัด ยกเลิกตัวชี้วัด

7

มิติภายใน (น้ําหนัก : ร้อยละ 30)

การประเมินประสิทธิภาพ

12

13

การพัฒนาองค์การ

8

9

10

11

14

5

6

การประเมินคุณภาพ (น้ําหนัก : ร้อยละ 10)



ปี 53 ปี 54 ปี 55 (ร้อยละ)
ผลงาน

ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย น้ําหนัก
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ผลงาน คะแนนประเมิน
ตนเองผลงาน

ลําดับที่
คะแนนประเมิน

ตนเอง
คะแนนประเมิน

ตนเอง

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ  - - 5 n/a 1.0000
5

n/a 1.0000 n/a 1.0000

 ทก. 30 30.00 36.00 74.00
1.0000 1.2000 2.4667

สสช. 67 130.48 135.68 236.00
1.9475 2.0251 3.5224

ภาพรวม 97 1.6544 1.7699 3.1959

   = 1.50-2.49       = 2.50-3.49          = 3.50-4.49 = 4.50-5.00    = NA        = 1.00-1.49  

15



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

      
4

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
  

ตัวชี้วัดผล                  
การปฏิบัติราชการ  หน่วยวัด น้ําหนัก 

(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่าคะแนน

ท่ีได้ 
คะแนน 

ถ่วงน้ําหนัก
มิติภายนอก (น้ําหนักร้อยละ 67) 3.4478 2.3815 
ตัวชี้วัดท่ี 1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงและนโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาล (น้ําหนักร้อยละ 30)  

2.4667 0.7629 

ตัวชี้วัดท่ี 4 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก
ของกรมหรือเทียบเท่า (น้ําหนักร้อยละ 30) 

5.0000 1.5464 

ตัวชี้วัดท่ี 4.1 ระดับความสําเร็จของ
การบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐตาม
มาตรฐานการแลกเปล่ียนข้อมูลสถิติ 
statXML 

ระดับ 10 1 2 3 4 5 ข้ันตอนท่ี
1 - 5 

5.0000 0.5155 

ตัวชี้วัดท่ี 4.2 ระดับความสําเร็จ 
ในการจัดทําฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
และสังคมที่สามารถเผยแพร่ต่อ
ประชาชนได้ 

ระดับ 10 1 2 3 4 5 - 23 เร่ือง 
- แสดงค่าความ
คลาดเคลือ่น
มาตรฐาน
สัมพทัธ์ ไม่เกิน 
ร้อยละ 10
จํานวน 4 
โครงการ 

5.0000 0.5155 

ตัวชี้วัดท่ี 4.3 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการ
ให้บริการข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและ
สังคมเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

ร้อยละ 10 ลดลง
ร้อยละ 

10 

ลดลง
ร้อยละ 

5 

ร้อยละ 
0 

เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 

5 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ  

10 

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ
10.01 

5.0000 0.5154 

ตัวชี้วัดท่ี 5 ร้อยละของระดับความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 7 65 70 75 80 85 N/A 
(ใช้ผลสาํรวจ
จาก ส.ก.พ.ร.) 

1.0000 0.0722 

ตัวชี้วัดท่ี 6 ร้อยละของระดับความ 
พึงพอใจของผู้กําหนดนโยบาย 

ร้อยละ 3 65 70 75 80 85 ยกเลิกตัวชี้วัด 
ตามมติ อ.ก.พ.ร. 

มิติภายใน (น้ําหนักร้อยละ 30) 2.6333 0.8144 
ตัวชี้วัดท่ี 7 ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 ข้ันตอนท่ี
1 - 5 

5.0000 0.1546 

ตัวชี้วัดท่ี 8 ร้อยละความสําเร็จของ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

ร้อยละ 2.5 85 87.50 90 92.50 95 ร้อยละ 
96.16 

5.0000 0.1289 

ตัวชี้วัดท่ี 9 ร้อยละของการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ 1 70 71 72 73 74 ร้อยละ 
38.09 

1.0000 0.0103 
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
  

ตัวชี้วัดผล                  
การปฏิบัติราชการ  หน่วยวัด น้ําหนัก 

(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่าคะแนน

ท่ีได้ 
คะแนน 

ถ่วงน้ําหนัก
ตัวชี้วัดท่ี 10 ร้อยละของการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ร้อยละ 1.5 91 92 93 94 95 ร้อยละ 
88.65    

1.0000 0.0155 

ตัวชี้วัดท่ี 11 ระดับความสําเร็จของ
ปริมาณผลผลิตท่ีทําได้จริงเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย  

ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.8000 4.8000 0.2474 

ตัวชี้วัดท่ี 12 ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของส่วนราชการ  

ระดับ 2 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.1031 

ตัวชี้วัดท่ี 13 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 N/A 
(ใช้ผลการ

ประเมินจาก 
ส.ก.พ.ร.) 

1.0000 0.0516 

ตัวชี้วัดท่ี 14 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 N/A 
(ใช้ผลการ

ประเมินจาก 
ส.ก.พ.ร.) 

1.0000 0.0515 

ตัวชี้วัดท่ี 15 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 
 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 N/A 
(ใช้ผลการ

ประเมินจาก 
ส.ก.พ.ร.) 

1.0000 0.0515 

         รวม 3.1959 
 

รายงาน ณ วันท่ี 31 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2555 
ผู้รายงาน  นางปิยมาศ  บุญสพ    หน่วยงาน   สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
ตําแหน่ง   ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   โทรศัพท์  0 2143 1267  
 
 
 
หมายเหตุ :  

- ตัวชี้วัดท่ี 1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
และนโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาล (น้ําหนักร้อยละ 30) ใส่ค่าคะแนนผลการประเมินตนเอง ณ วันท่ี 22 ต.ค. 2555 

- กรณีภายในวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2555 หากตัวชี้วัดใดไม่สามารถรายงานผลได้ เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดท่ีใช้ข้อมูลจาก
ส่วนกลางจัดเก็บข้อมูลไม่ทัน ฯลฯ ให้ใส่ค่าคะแนนท่ีได้ เท่ากับ 1 มาก่อน 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ  

 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 4 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลกัของกรม 
หรือเทียบเท่า (ร้อยละ 30) 
ตัวชี้วัดท่ี 4.1 : ระดับความสําเร็จของการบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐตามมาตรฐานการแลกเปล่ียนข้อมูลสถิติ statXML  
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผอ.ศสร. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางน้ําผึ้ง  เชิดชูพงษ์      
โทรศัพท์ : 0 2143 1292 โทรศัพท์ : 0 2143 1293 
คําอธิบาย :  

ระดับความสําเร็จของการบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐตามมาตรฐานการแลกเปล่ียนข้อมูลสถิติ statXML หมายถึง 
การนําเสนอสารสนเทศตามประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือการตัดสินใจสําหรับผู้บริหาร โดยการนําข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐในระบบ
บูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐ (ตัวแปร X) มาวิเคราะห์และจัดทําให้เป็นสารสนเทศตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ตัวแปร Y) เพ่ือให้
เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว สําหรับผู้บริหารเพ่ือการตัดสินใจ นําเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีได้มีการวิเคราะห์และจัดทําเป็นสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผู้บริหาร  
นําเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ  

 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
1 กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Y) ท่ีจะนําเสนอเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผู้บริหาร รวมทั้ง

ศึกษาเอกสาร กรอบแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลและปัจจัยต่างๆ ท่ีส่งผลต่อประเด็น
ยุทธศาสตร์ (Y) นั้นๆ 

2 กําหนดตัวแปรต่างๆ (Xn) ท่ีเกี่ยวข้องกับแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (Y) ท่ีจะนําเสนอ และหา
แหล่งข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล ตลอดจนความมีอยู่ของข้อมูล ของตัวแปรต่างๆ (Xn) ในระบบบูรณา
การข้อมูลสถิติภาครัฐ พร้อมท้ังประสานให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลนําเข้าข้อมูลในระบบฯ ในกรณีท่ี
ไม่มีข้อมูล 

3 - 5 นําเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ (Y) และตัวแปร (Xn) ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
ผ่านทางเว็บไซต์ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 12 เร่ือง 

  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

   กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Y) ท่ีจะนําเสนอเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผู้บริหาร  
รวมท้ังศึกษาเอกสาร กรอบแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลและปัจจัยต่างๆ  
ท่ีส่งผลต่อประเด็นยุทธศาสตร์ (Y) นั้นๆ 

เท่ากับ 1 คะแนน 

   กําหนดตัวแปรต่างๆ (Xn) ท่ีเกี่ยวข้องกับแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (Y) ท่ีจะนําเสนอ และหา
แหล่งข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล ตลอดจนความมีอยู่ของข้อมูล ของตัวแปรต่างๆ (Xn) ในระบบ
บูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐ พร้อมท้ังประสานให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลนําเข้าข้อมูลในระบบฯ 
ในกรณีท่ีไม่มีข้อมูล 

เท่ากับ 2 คะแนน 

   นําเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ (Y) และตัวแปรต่างๆ (Xn) ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์นั้นๆ 
ผ่านทางเว็บไซต์ของสํานักงานสถิติแห่งชาติอย่างน้อย 6 เร่ือง  

เท่ากับ 3 คะแนน 

   นําเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ (Y) และตัวแปรต่างๆ (Xn) ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์นั้นๆ 
ผ่านทางเว็บไซต์ของสํานักงานสถิติแห่งชาติอย่างน้อย 7 เร่ือง  

เท่ากับ 4 คะแนน

   นําเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ (Y) และตัวแปรต่างๆ (Xn) ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์นั้นๆ 
ผ่านทางเว็บไซต์ของสํานักงานสถิติแห่งชาติอย่างน้อย 8 เร่ือง  

เท่ากับ 5 คะแนน
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7

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

เง่ือนไข : 
 การพจิารณาตัวแปรต่าง ๆ ท่ีนําเสนอในแตล่ะประเดน็ยุทธศาสตร ์จะตอ้งสอดคล้องกับสถิติทางการในแผนแม่บทระบบสถิติ
ประเทศไทย และแผนพัฒนาสถิติรายสาขา ท่ีได้มกีารพิจารณาในการประชุมระหว่างหน่วยงาน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนน 

ท่ีได้ 
ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก

ระดับความสําเร็จของการบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐ
ตามมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ statXML 

10 ดําเนินการแล้วเสร็จ 
ข้ันตอนท่ี 1 - 5 

5.0000 0.5155 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ : 
ในการดําเนินงานได้มีการมอบหมายให้ ศูนย์/ สํานัก รับผิดชอบการดําเนินงาน โดยมีการจัดแบ่งประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีต้อง

ทําการศึกษา การจัดหาข้อมูลและนําเข้าสู่ระบบการบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลในระบบ StatXchange ในรูปแบบมาตรฐาน 
statXML และการนําเสนอผลของการวิเคราะห์ทางเว็บไซต์ของสํานักงานฯ ซ่ึงมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้  

1) กําหนดประเด็นท่ีต้องทําการศึกษา เช่น นโยบายราคาข้าว การบริหารและการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน 
นโยบายการค่าตอบแทนแรงงาน ทรัพยากรป่าไม้ และ ทรัพยากรน้ํา  

2) พิจารณาประเด็น fn(Y) และรายการข้อมูล  ((fn(X)) ท่ีกําหนด 
3) ทบทวนวรรณกรรม และศึกษาความสัมพันธ์จากวรรณกรรม เอกสาร รายงาน ผลงานวิจัย รวมท้ังศึกษาทฤษฎี

ต่างๆ ท่ีมีการค้นคว้าไว้ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 
4) ปรับประเด็น Y ให้เหมาะสม ท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์ 
5) คัดเลือกรายการข้อมูล X ท่ีเกี่ยวข้องและคาดว่าจะมีความสัมพันธ์กัน 
6) จัดทํากรอบแนวคิด เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประเด็น Y และรายการข้อมูล 
7) สืบค้นข้อมูลจากรายการท่ีกําหนดจากระบบ statXchange  
8) สําหรับรายการท่ีไม่มีข้อมูล ประสานไปยังหน่วยงานเจ้าของข้อมูล เพ่ือให้นําเข้าในระบบ และ/หรือนําเข้าระบบให้ 

ในกรณีท่ีค้นหาข้อมูล และได้ประสานแจ้งหนว่ยงานเจ้าของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  
9) สําหรับรายการท่ียังไม่มีการจัดเก็บ แต่มีความสําคัญ จะแสดงไว้เฉพาะชื่อรายการนั้นๆ  
10) สืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมตามรายการข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น web site  เอกสาร/รายงานต่างๆ และจัดทําให้อยู่ใน

รูปของตาราง หรือฐานข้อมูล เพ่ือนําไปใช้ในการวิเคราะห์สถิติข้ันสูงต่อๆไป  โดยข้อมูลอาจจะมีลักษณะเป็นข้อมูลตามระยะเวลา 
(Time series) หรือภาคตัดขวาง (Cross Section) หรือบางตัวแปรจะเป็น dummy variables 

11) ทําการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้น โดยใช้สถิติข้ันสูง เช่น regression, logistics, factor analysis ฯ เพ่ือหา
ความสัมพันธ์  (correlation) ทดสอบสมมุติฐาน และจัดทํารูปแบบสมการวิเคราะห์ (Model) 

12) จัดทํารูปแบบการนําเสนอรายการข้อมูลและข้อมูลของ Y และ Fn(X) ท่ีมีความเกี่ยวข้องกันในรูปแบบของ 
- กรอบแนวคิด โดยจัดทําผังความคิด (mind map) และเชื่อมโยงกับข้อมูลท่ีมีในระบบ ท้ังรูปแบบกราฟ และ

ข้อมูล statXML ซ่ึงมีท้ังข้อมูลและคําอธิบายข้อมูล (data and metadata) 
- องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง โดยอธิบายถึงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังความรู้อ่ืนๆ  

ท่ีเกี่ยวข้องในประเด็นนั้น ท้ังนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของหน่วยงาน 
และอื่นๆ 

- คํานิยาม/คําจํากัดความ เป็นการอธิบายความหมายของคําต่างๆ ท่ีนําเสนอ 
13) นําเสนอในระบบผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สํานักงานสถิติแห่งชาติ  

ท่ี www.nic.go.th ภายใต้หัวข้อประเด็นยุทธศาสตร์ โดนําเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ได้ 12 เร่ือง ดังนี้ 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

- นโยบายราคาข้าว    
- การบริการและการท่องเที่ยว   
- การค้าและการลงทุนด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
- นโยบายการค่าตอบแทนแรงงาน  
- ทรัพยากรป่าไม้  
- ทรัพยากรน้ํา 
- อ้อยและน้ําตาลทราย 
- คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
- ความม่ันคงทางอาหาร 
- สวัสดิการดูแลผู้สูงอายุ 
- โลจิสติกส์ 
- นโยบายรถคันแรก 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  

 
หลักฐานอ้างอิง :  

ดูรายละเอียดของรายการข้อมูล และการนําเสนอ จาก www.nic.go.th  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 4.2 ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ีสามารถเผยแพร่ต่อประชาชนได้ 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผอ.สสก. ผอ.สสค. ผอ.สธม.  ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสรัญญา  คุรุศักดาพงศ ์
โทรศัพท์ : 0 2142 1232, 0 2142 1252, 0 2142 1268 โทรศัพท์ :  0 2142 1236 
คําอธิบาย :  

เป็นการประเมินผลตัวชี้วัดแบบผสมผสาน (Hybrid) ในลักษณะตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (Output/Quantity) และตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ (Quality)  

นิยาม 
 จํานวนฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม คือ จํานวนเรื่องของข้อมูลสถิติพ้ืนฐานท่ีได้จากการสํารวจสถาน

ประกอบการ และครัวเรือน ท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนข้อมูลสถิติเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบาย
ภาครัฐ 

 ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานสัมพัทธ์ (relative standard error : RSE) คือ ร้อยละของความแม่นยํา 
(precision) ของค่าประมาณโดยคํานวณจากค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (standard error : SE) หารด้วยค่าประมาณคูณด้วย 
100  หรืออาจเรียกได้ว่าสัมประสิทธ์ิของความแปรปรวน (coefficient of variation : CV) 

ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย (ขาวคาดแดง) ผลผลิตข้อมูลสถิติ  
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม  23 เร่ือง 
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ ความคาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ์ ไม่เกินร้อยละ 10 

 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 

พ.ศ.
ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น

(ร้อยละ)
2553 2554 2555 2554 2555 

ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
และสังคมที่สามารถเผยแพร่ต่อประชาชนได้ 1/   

31 29 23 -6.4 -20.7

 

    หมายเหตุ : 1/ เป็นจํานวนผลผลิตท่ีได้จากการสํารวจแต่ละเรื่อง 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

 มีจํานวนฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถเผยแพร่ต่อประชาชนได้ 
จํานวน 19 ฐานข้อมูล 

เท่ากับ 1 คะแนน 

 มีจํานวนฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถเผยแพร่ต่อประชาชนได้ 
จํานวน 21 ฐานข้อมูล 

เท่ากับ 2 คะแนน

 มีจํานวนฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถเผยแพร่ต่อประชาชนได้ 
จํานวน 23 ฐานข้อมูล 

เท่ากับ 3 คะแนน

 มี 2 จาก 4 ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมเป้าหมาย มีร้อยละของความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ์ของฐานข้อมูล (ค่า CV) ไม่เกินร้อยละ 10 

เท่ากับ 4 คะแนน 

 มี 4 จาก 4 ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมเป้าหมาย มีร้อยละของความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ์ของฐานข้อมูล (ค่า CV) ไม่เกินร้อยละ 10 

เท่ากับ 5 คะแนน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

เง่ือนไข : 
1. การเผยแพร่ตอ่ประชาชน พิจารณาจากเอกสารขออนุมัติต้นฉบับเพ่ือการเผยแพร่ข้อมูล 
2. การคิดคะแนนระดับ 4 - 5 พิจารณาจาก 4 ฐานข้อมลูเป้าหมาย ท่ีสามารถประเมินค่า CV ได้ โดยขอให ้

ส่วนราชการระบุช่ือ 4 ฐานขอ้มูลท่ีจะใช้ในการประเมนิค่า CV ในรายละเอียดตัวช้ีวัดให้ชัดเจน และการคํานวณคะแนน 
จะคํานวณแบบเทียบบัญญตัิไตรยางค์ ในระดับคะแนนเต็ม 2.00 

3. ฐานข้อมูลท่ีจะใช้ในการประเมินค่า CV 
- สํารวจภาวะการทํางานของประชากร ไตรมาส 1/2555 
- สํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2554 
- สํารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2555 
- สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ท่ีสามารถเผยแพร่ต่อประชาชนได้ 

10 - 23 เร่ือง 
- แสดงค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานสัมพัทธ์ ไม่เกนิ 
ร้อยละ 10 จํานวน 4 โครงการ 

5.0000 0.5155 

     

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ :  
ดําเนินการโดยการสํารวจเพื่อจัดเก็บข้อมูลสถิติพ้ืนฐานจากสถานประกอบการ  และครัวเรือนตามแผนงาน  

รวมท้ังสํารวจความคิดเห็นต่อนโยบายของรัฐ 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   

เป็นภารกิจหลักท่ีสํานักงานสถิติแห่งชาติ ให้ความสําคัญในการดําเนินการอยู่แล้ว 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :    
          

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
 

หลักฐานอ้างอิง :      
      สํานักฯ ท่ีรับผิดชอบเรื่องท่ีสามารถเผยแพร่ได้ ประกอบด้วย : 
 

- สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม        6 เร่ือง 
- สํานักสถิติสังคม                       10 เร่ือง 
- สํานักสาธารณมติ                       7 เร่ือง 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

สรุปรอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ผลการสํารวจท่ีเผยแพร่ได้ จํานวน 23 เร่ือง 
 
- สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม        7 เร่ือง 
- สํานักสถิติสังคม                       9 เร่ือง 

- สํานักสาธารณมติ                       7 เร่ือง 

 
      รายละเอียด 
             

1. สํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2554 

2. สํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2554 

3. สํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2554 

4. สํารวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกกําลังกายของประชากร และสุขภาพจิต พ.ศ. 2554 

5. สํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2554 

6. สํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีและการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2554 

7. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความเชื่อม่ันต่อระบบสุขภาพ พ.ศ. 2555 

8. สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในภาพรวม พ.ศ. 2554 

9. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด (กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555) 

10. สํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2554 

11. การประมวลผลข้อมูลพ้ืนท่ีก่อสร้าง พ.ศ. 2554 

12. สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554 

13. สํารวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2554 

14. สํารวจความพึงพอใจในชีวิตคนไทยในปี พ.ศ. 2555 
15. สํารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2555 
16. สรุปผลท่ีสําคัญผู้ทํางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554 
17. สํารวจสุขภาพจิตของคนไทย พ.ศ. 2554 
18. สํารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2554 
19. สํารวจการย้ายถ่ินของประชากร พ.ศ. 2554 
20. สํารวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2554 
21. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 

(พฤษภาคม 2555)                     
22. สํารวจข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน พ.ศ. 2555 
23. สํารวจครัวเรือนท่ีประสบภัยในพ้ืนท่ีน้ําท่วมช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2554  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

โครงการท่ีมีการแสดงค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานสัมพัทธ์ 4 โครงการ 
      สํานักฯ ท่ีรับผิดชอบ และดําเนินการได้ ประกอบด้วย : 
      - สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม        3       เร่ือง 
      - สํานักสถิติสังคม                        1       เร่ือง 
 
สรุปรอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โครงการท่ีมีการแสดงค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ์ ดังนี้ 
 

1. สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554 
2. สํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2555  (ไตรมาส 2/55) 
3. สํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2554 
4. สํารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2555 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 4.3 : ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของการให้บริการข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคมเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักสถิติพยากรณ์   

 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อํานวยการกลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูล 
                     น.ส. จิระนันท์ พันธรักษ์                             

โทรศัพท์ :  0 2143 1319 โทรศัพท์ :  0 2141 7496, 0 2141 7498 
คําอธิบาย :  

1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึน หมายถึง ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการให้บริการข้อมูลสถิติทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของปี 2555 
เม่ือเทียบกับปี 2554 

2. การให้บริการข้อมูลสถิติ หมายถึง การให้บริการข้อมูลสถิติแก่ผู้รับบริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การติดต่อ
ด้วยตนเองท่ีสํานักงาน จดหมาย โทรศัพท์/โทรสาร อีเมลล์ อินเทอร์เน็ต รวมท้ังการจําหน่ายและการเผยแพร่เอกสารรายงานสถิติ
ให้สมาชิก เป็นต้น 

3. ผู้รับบริการ หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา นักเรียน/นักศึกษา ประชาชนและหน่วยงาน
ระหว่างประเทศ ท่ีใช้ข้อมูลสถิติตามช่องทางการให้บริการต่าง ๆ รวมท้ังผู้ท่ีเป็นสมาชิกของเอกสารรายงานของสํานักงานฯ และผู้
ท่ีซ้ือเอกสารรายงาน 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :    
จํานวนหน่วยงานท่ีได้รับบริการข้อมูลสถิติท่ีเพ่ิมข้ึนจากปี 2554  ในรอบ 6 เดือน  (ในช่วงเวลาเดียว)  

ซ่ึงคํานวณได้จากร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึน        =       (481,650  - 437,821) x 100    =  10.01 
                                                     437,821 
 

 

                              
286,134ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น     

(ร้อยละ) 
2553 2554 2555 2554 2555 

ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการให้บริการข้อมูลสถิติ
ด้านเศรษฐกิจและสังคมเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

401,773 
 

437,821 481,650   8.97 10.01 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
                   

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ลดลง 

ร้อยละ 10 
ลดลง 

ร้อยละ 5 
ร้อยละ 0  

(จํานวนผู้รับบริการ
เท่ากับปีท่ีผ่านมา) 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 5 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 10 

     
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน      
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการให้บริการข้อมูลสถิติ 
ด้านเศรษฐกิจและสังคมเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา

10 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
10.01 

5.0000 0.5154 

 

หมายเหตุ : มีการเปล่ียนชื่อตัวชี้วัด จาก ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของหน่วยงาน/ประชาชนท่ีนําข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคมไปใช้ประโยชน์ 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็น ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของการให้บริการข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคมเม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ : 
เก็บข้อมูลจํานวนผู้รับบริการจากการบริการข้อมูลสถิติต่าง ๆ ท่ีจัดให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในทุก

ช่องทางการให้บริการ  ได้แก่ การมารับบริการด้วยตนเองท่ีสํานักงานฯ ติดต่อทางจดหมาย ติดต่อด้วยตนเอง โทรศัพท์/โทรสาร 
E-mail และทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการติดต่อขอรับและซ้ือเอกสารรายงาน เป็นต้น 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :     
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :    
ในช่วง (เดือนต.ค. - พ.ย. 54) เกิดเหตุการณ์น้ําท่วม ทําให้มีผู้ใช้บริการน้อย 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
 
หลักฐานอ้างอิง :     

1. หนังสือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีขอข้อมูลสถิติจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
2. แบบฟอร์มขอซ้ือข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม 
3. แบบรายงานการให้บริการข้อมูลตามช่องทางต่าง ๆ  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ   
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักสถิติพยากรณ์   ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อํานวยการกลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูล 

นางสาวสุครีม  กันไชย                                
โทรศัพท์ :  0 2141 7482 โทรศัพท์ :  0 2141 7496, 0 2141 7502 
คําอธิบาย :  

  ผู้ รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มาใช้บริการ ซ่ึงประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  เจ้าหน้าท่ีของสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย องค์กร สมาคม มูลนิธิ รวมท้ังนักเรียน นิสิต และ
นักศึกษา ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ  

 ประเด็นการสํารวจ ประกอบด้วยประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้ 
(1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการ 
(2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
(3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
(4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
(5) ความเชื่อม่ันเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 

 โดยมีงานบริการท่ีเสนอขอประเมิน จํานวน 3 งานบริการ ได้แก่ 
- งานให้บริการข้อมูลโดยวิธีการติดต่อด้วยตนเอง 
- งานให้บริการข้อมูลโดยวิธีการติดต่อขอใช้ทางโทรศัพท์ 
- งานให้บริการข้อมูลโดยวิธีการติดต่อขอใช้ทาง e-Mail 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น       

(ร้อยละ) 
2553 2554 2555 2554 2555 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ 

4.4340 5.0000  N/A  12.76 N/A 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 65 70 75 80 85 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ ค่าคะแนน       

ถ่วงน้ําหนัก 
 ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ   

7 N/A 
(ใช้ผลสาํรวจ 
จาก ส.ก.พ.ร.) 

1.0000 0.0722 

 
   หมายเหตุ   N/A (Not Available) : ตัวช้ีวัดท่ีต้องรอผลการประเมินจากสํานักงาน ก.พ.ร.  กาํหนดให้ค่าคะแนนเท่ากับ 1 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ : 
1. จัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูล ให้ผู้ขอรับบริการกรอกส่งให้เจ้าหน้าท่ีโดยตรงและนําความ

คิดเห็นท่ีได้รับและท่ีสังเกตเห็นมาประชุมหาแนวทางในการปรับปรุงในการให้บริการต่อไป รวมท้ังนําแบบสอบถามความ
คิดเห็นดังกล่าวมาประมวลผลเป็นประจําทุกเดือน  

2. จัดสถานท่ีและสภาพแวดล้อมให้ผู้ขอรับบริการได้รับความสะดวกสบายและเข้าใจข้ันตอนการขอรับบริการอย่างชัดเจน 
เช่น มีป้ายบอกทาง แผนผังจุดบริการ เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ตลอดจนป้ายบอกข้ันตอนการขอรับบริการติดต้ังไว้ให้เห็น
เด่นชัด ณ จุด บริการ 

3. พัฒนาบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีให้บริการข้อมูลให้มีความรอบรู้ ในด้านต่างๆ  และสามารถให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้ขอใช้ข้อมูล
สถิติได้อย่างมีคุณภาพ 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545  เน้นให้มีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
เนื่องจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้มีการให้บริการข้อมูลสถิติท้ังท่ีหน่วยงานผลิต และข้อมูลท่ีมีการเก็บรวบรวมจาก

หน่วยงานต่าง ๆ ผู้รับบริการส่วนใหญ่จะขอข้อมูลท่ีมีรายละเอียดมาก และย้อนหลังหลายปี ซ่ึงจําเป็นต้องใช้เวลา  ในการค้นหา
และรวบรวมข้อมูล ให้ตรงตามความต้องการ   

  
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  

     
หลักฐานอ้างอิง : 

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ   6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 6 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบาย 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง          ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อํานวยการกลุ่มแผนยุทธศาสตร์ 
โทรศัพท์ :  0 2141 7295 โทรศัพท์ :  0 2141 7311 
คําอธิบาย :  

 เพ่ือให้ส่วนราชการรับทราบผลการประเมินการดําเนินงานท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล รวมท้ังมีการติดตาม
และรายงานผลให้แก่ผู้กําหนดนโยบายทราบ เพ่ือสามารถปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการดําเนินงานต่อไป 

 ผู้กําหนดนโยบาย หมายถึง บุคคล หรือคณะบุคคลท่ีต้ังข้ึนโดยกฎหมายซ่ึงกําหนดนโยบายให้แก่ส่วนราชการ 
เช่น นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงท่ีส่วนราชการสังกัด  

 พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบายแก่ส่วนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร.  
 ประเด็นการสํารวจประกอบด้วยประเด็นสําคัญๆ ดังนี้  

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

 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

   
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น       
(ร้อยละ) 

2553 2554 2555 2554 2555 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 
ของผู้กําหนดนโยบาย 

2 - - - - 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

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

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ ค่าคะแนน       

ถ่วงน้ําหนัก 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 
ของผู้กําหนดนโยบาย 

3 ยกเลิกตัวชี้วัด 
ตามมติ อ.ก.พ.ร. 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ : 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ   6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  

  
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  

     
หลักฐานอ้างอิง : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

      
20

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 7 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง   ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อํานวยการกลุ่มการคลัง       

                     นางสาวดวงเดือน  ทวีผล       
โทรศัพท์ :  0 2141 7295 โทรศัพท์ :  0 2141 7313 , 0 2141 7322 
คําอธิบาย : 
          ความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การท่ีส่วนราชการสามารถจัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการคํานวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
1 - หนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในส่วนราชการตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของค่าใช้จ่าย 

- หลักฐานแสดงการตรวจสอบจากหัวหน้าศูนย์ต้นทุน  เกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลต้นทุน ศูนย์
ต้นทุน หรือกิจกรรมย่อย 

- ส่งสําเนาเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังกล่าวให้กับกรมบัญชีกลางภายในวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2555 

2 - รายงานผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม ผลผลิต กิจกรรมย่อยและผลผลิตย่อยของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและรูปแบบรายงานท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

- รายงานผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  เสนอผู้บริหารพิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบ
รายงานฯ ดังกล่าว 

- ส่งสําเนารายงานฯ ให้กับสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร.ภายในวันท่ี 29 
กุมภาพันธ์ 2555 

- เผยแพร่ข้อมูลผ่านชอ่งทาง Website ของหน่วยงาน ภายใน 2 สัปดาห์หลังวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 
2555 คือ www.nso.go.th  / ประชาสัมพันธ์  ต้ังแต่วันท่ี 13 ตุลาคม 2555  

3 - เปรียบเทียบผลการคํานวณต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และ 2554 พร้อม
ท้ังวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลง โดยจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

- รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เสนอผู้บริหารพิจารณาลงนามให้ความ
เห็นชอบรายงานฯ ดังกล่าว  

- ส่งสําเนารายงานฯ ให้กับสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร.ภายในวันท่ี 29 
กุมภาพันธ์ 2555 

- เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง Website ของหน่วยงาน ภายใน 2 สัปดาห์หลังวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 
2555  คือ www.nso.go.th  / ประชาสัมพันธ์  ต้ังแต่วันท่ี 13 ตุลาคม 2555  

4 - จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยสํานักงานฯ เสนอกรณี
ลดค่าใช้จ่ายในภาพรวมท้ังกรม จํานวน 2 เร่ือง คือลดการใช้กระดาษลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  
และลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 

- แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เสนอผู้บริหารพิจารณาลงนามให้
ความเห็นชอบรายงานแผนฯ ดังกล่าว  

- ส่งสําเนาแผนฯ ให้กับสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานกังาน ก.พ.ร.ภายในวันท่ี 31 
มีนาคม 2555 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

 
* หมายเหตุ : ระดับคะแนนที่ 5 กําหนดคาบระยะเวลาส่งผลการดําเนินงานถึงกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 31 ต.ค. 2555 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
5* - สามารถดําเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้ตามเป้าหมาย 

ท่ีกําหนดไว้ พร้อมท้ังจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า

ของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ส่วนราชการมีการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS 

สําหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
2 จัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี

กรมบัญชีกลางกําหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการคํานวณต้นทุนตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลาง
กําหนด โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ และเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

3 เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอย่างไร พร้อมท้ังวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดทํารายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้

แล้วเสร็จ ตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ

สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบและเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
4 จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พร้อมท้ังกําหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้) และแผนฯดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ  

5 สามารถดําเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้ตามเป้าหมายท่ี
กําหนดไว้ พร้อมท้ังจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

  
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

 

* หมายเหตุ : ระดับคะแนนที่ 5 กําหนดคาบระยะเวลาส่งผลการดําเนินงานถึงกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 31 ต.ค. 2555 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนน 

ท่ีได้ 
ค่าคะแนน      
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุน 
ต่อหน่วยผลผลิต 

3 ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ข้ันตอนท่ี 1 - 5* 

5.0000 0.1546 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ :  
- จัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
        
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :   
 
หลักฐานอ้างอิง :  

- สําเนาเอกสาร / หลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงานในแต่ละข้ันตอน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 8 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อํานวยการกลุ่มแผนยุทธศาสตร์ 
โทรศัพท์ :  0 2141 7295 โทรศัพท์ :  0 2141 7311 
คําอธิบาย :  

 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะใช้ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของเงิน
งบประมาณของส่วนราชการ ท้ังท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละไตรมาส 
เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ ท้ังนี้ ข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ีส่วนราชการ
บันทึกตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานักงบประมาณกําหนดภายใต้วงเงินงบประมาณท่ีได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จะเป็นแผนต้ังต้นระบบ GFMIS ดังนั้น เม่ือมีการนําแผนไปปฏิบัติแล้วจะต้องติดตาม
ประเมินผลเพ่ือตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน หากไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินท่ีได้ทําไว้ให้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ 
GFMIS ในเดือนปัจจุบันและเดือนถัดไป โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสท่ี 3 หรือภายในเดือนมิถุนายน 2555  

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมเทียบกับวงเงินตาม
แผนการใช้จ่ายเงินแต่ละไตรมาส และคํานวณค่าเฉลี่ยของท้ัง 4 ไตรมาส เป็นผลการดําเนินงานของส่วนราชการ 
 
สูตรการคํานวณ : 
 
 
 
 

กําหนดให้ 
 
X1 , X2 , X3 , X4  = ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีส่วนราชการเบิกจ่ายแต่ละ

ไตรมาส 
Y1 , Y2 , Y3 , Y4 = วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ใน

ระบบ GFMIS แต่ละไตรมาส 
   

 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

 
ผลการเบิกจ่ายเงินเทียบกับแผนเฉลี่ย 4 ไตรมาส คิดเป็นร้อยละ 96.16 

 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น       

(ร้อยละ) 
2553 2554 2555 2554 2555 

ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณตามแผน 

- - 96.16 - - 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
 

รายการ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมทั้งสิ้น 
แผนต้ังต้น (1) 146.2843 210.2694 303.9584 293.1709 953.6830 
แผนปรับปรุง (1) 146.2840 210.2690 302.2430 234.3840 893.1800 
ผลการเบิกจ่าย (2) 145.7428 172.5583 239.5572 289.8544 847.7127 
ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงิน
เทียบกับแผน (2)/(1)*100 

99.63 82.07 79.26 123.67  

 
คํานวณร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินเทียบกับแผนเฉลี่ย 4 ไตรมาส =   99.63 + 82.07 + 79.26 + 123.67   =  96.16 
                                                                                                  4 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ร้อยละ 85 87.50 90 92.50 95 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ ค่าคะแนน    

ถ่วงน้ําหนัก 
ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณตามแผน 

2.5 รวมผลการเบิกจ่าย 
เฉลี่ย 4 ไตรมาส 
คือ ร้อยละ 96.16 

5.0000 

 

0.1289 

 
    

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ  
1) จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสส่งสํานักงบประมาณให้ความเห็นชอบ 
2) เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
3) ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS ภายในเดือนมิถุนายน 2555 
4) รวบรวมผลการเบิกจ่ายเพื่อเตรียมนํามาปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :    
แผนการใช้จ่ายงบประมาณดําเนินงานของสํานกังานฯ จะขึ้นอยู่กับคาบเวลาในการปฏิบัตงิานสนามซ่ึงจะกระจาย

ตามเดือนทั้ง 12 เดือน  
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :         

ปัญหาอุทกภัยเมื่อต้นปีงบประมาณ ทําให้สํานักงานฯ ต้องปรบัคาบเวลาหรือขยายคาบเวลาการปฏิบัตงิานออกมา 
ทําให้มีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ   

       



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :     

หลักฐานอ้างอิง :  
1) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
2) รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 9 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง          ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อํานวยการกลุ่มการคลัง 
โทรศัพท์ :  0 2141 7295 โทรศัพท์ :  0 2141 7313 
คําอธิบาย :  

 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนของส่วนราชการท้ังท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ท้ังนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการ
เบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการเทียบกับ
วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่าย
ลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 

 รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายท่ีรัฐบาลจ่ายเพ่ือจัดหาทรัพถย์สินประเภททุน ท้ังท่ีมีตัวตนและทรัพย์สินท่ีไม่มี
ตัวตน ตลอดจนรายจ่ายท่ีรัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจโดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับ
นําไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัสงบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานตําแหน่งท่ี 5 
แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจท่ีสํานักงบประมาณกําหนดให้ 
 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากโครงการเปลีย่นระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

สูตรการคํานวณ : 
 

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีส่วนราชการเบิกจา่ย    x 100 
= 

13,539,020  x 100 
=  38.09 % 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีส่วนราชการได้รับ 35,543,990 
 
 

 
 

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น       
(ร้อยละ) 

2553 2554 2555 2554 2555 
ร้อยละของการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

1.97 12.42 38.09 530.46 206.68 

      

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
70 71 72 73 74 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ ค่าคะแนน       

ถ่วงน้ําหนัก 
ร้อยละของการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

1 ร้อยละ 38.09 1.0000 0.0103 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ : 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  

  
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  

     

หลักฐานอ้างอิง : 
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS  ณ วันท่ี 28 กันยายน 2555 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 10 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง          ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อํานวยการกลุ่มการคลัง 
โทรศัพท์ :  0 2141 7295 โทรศัพท์ :  0 2141 7313 
คําอธิบาย :  

 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการท้ังท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วน
ราชการ ท้ังนี้ไม่รวมเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจาก
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการเทียบ
กับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไป
รายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 
 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากโครงการเปลีย่นระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

สูตรการคํานวณ : 
 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีส่วนราชการเบิกจ่าย x 100 
= 

847,674,571.91 x 100 
= 88.65 % 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีส่วนราชการได้รับ 956,237,200 
 
 

 
 

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น       
(ร้อยละ) 

2553 2554 2555 2554 2555 
ร้อยละของการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

78.76 89.49 58.54     13.62 (0.94) 

      

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

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

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ ค่าคะแนน       

ถ่วงน้ําหนัก 
ร้อยละของการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

1.5 ร้อยละ 88.65     1.0000 0.0155 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ : 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
  

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
     

หลักฐานอ้างอิง : 
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS  ณ วันท่ี 28 กันยายน 2555 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 11 : ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิตท่ีทําได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่าย 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อํานวยการกลุ่มแผนยุทธศาสตร์ 
โทรศัพท์ :  0 2141 7295 โทรศัพท์ :  0 2141 7311 
คําอธิบาย : 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 และเป็นการผลักดันให้ส่วนราชการปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 วัดผลสําเร็จจากร้อยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่ส่วนราชการทําได้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่กําหนดไว้ตาม 
“เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555”   
 
 

สูตรการคํานวณ :  
 

ผลผลิต  
(i) 

น้ําหนกั
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ                    
ร้อยละของเป้าหมายผลผลิต คะแนนท่ีได้ 

(SMi) 

คะแนน     
ถ่วง

น้ําหนัก    
(Wi x SMi)

1 2 3 4 5 

ผลผลิตท่ี 2 : การบริหาร
จัดการข้อมูลสถิตแิละ
สารสนเทศของประเทศ  
(ร้อยละความสําเร็จในการ
ดําเนินงานได้ตามแผนแม่บท
ระบบสถิติของประเทศ  
ร้อยละ 20) 

W1 

(0.25) 
80 85 90 95 100 5 1.25 

โครงการท่ี 3 : โครงการสํามะโน
ธุรกจิและอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2555 
(ข้อมูลสถิติสาํมะโนธุรกจิและ
อุตสาหกรรม ร้อยละ 45) 

W2 

(0.25) 
80 85 90 95 100 5 1.25 

โครงการท่ี 4 : โครงการสํามะโน
การเกษตร พ.ศ. 2556 
(ข้อมูลสถิติสาํมะโนการเกษตร
1 เรื่อง ร้อยละ 20) 

W3 

(0.25) 
80 85 90 95 100 5 1.25 

โครงการท่ี 5 : โครงการแปลง
แผนแมบ่ทระบบสถิติประเทศ
ไทยสู่การปฏิบัต ิ
(ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจ 10 จังหวัด) 

W4 

(0.25) 
80 85 90 95 100 4.2 

(96) 
1.05 

น้ําหนักรวม  
Wi=1       4.80 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น (%) 
2553 2554 2555 2554 2555 

ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิต 
ท่ีทําได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิต
ตามเอกสาร 

- - 4.80 - - 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 

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

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน      
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิต 
ท่ีทําได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิต
ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 

5 4.80 4.80 0.2474 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ : 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :        
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :     

หลักฐานอ้างอิง :  
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบ สงป.301  

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 12 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง   ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อํานวยการกลุ่มช่วยอํานวยการ 

โทรศัพท์ :  0 2141 7295 โทรศัพท์ : 0 2141 7301 
คําอธิบาย : 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ จะพิจารณาจากความครบถ้วนของ
ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลการติดตามการดําเนินการตามาตรการประหยัดพลังงาน ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh) ข้อมูล
ปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) เป็นต้น โดยใช้ข้อมูลตามท่ีรายงานและจัดเก็บในฐานข้อมูล www.e-report.energy.go.th 
ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 
1. ด้านไฟฟ้า 
2. ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : ด้านไฟฟ้า 
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
1 1.1 สํานักงานสถิติแห่งชาติได้แต่งต้ังคณะกรรมการรณรงค์การลดใชพ้ลังงานและทบทวนแผนการ

ใช้พลังงาน ตามคําสั่งท่ี 72/2555 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2555 

 1.2 กําหนดมาตรการประพลังงาน ปี 2555 แจ้งเวียนให้ศูนย์/สํานัก และกลุ่มข้ึนตรง ผสช. ทราบ  
ตามบันทึกท่ี 01.5/53/179 ลงวันท่ี 23 เมษายน 2555 และรายงานติดตามผล  2 คร้ัง    
ตามบันทึกท่ี 01.5/53/179  ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2555 และบันทึกท่ี 01.5/53/179   
ลงวันท่ี 25 กันยายน 2555 

2 2.1 ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครบถ้วน 
2.2 ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครบถ้วน 
2.3 ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครบถ้วน  

3 - 5 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสามารถประหยัดได้มากกว่าร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ข้ึนไป  
ในปีงบประมาณ 2555 เม่ือเทียบกับปีงบประมาณ 2554  
และปริมาณการใช้ไฟฟ้าปีงบประมาณ 2554 ลดลง เม่ือเทียบกับปีงบประมาณ 2551 

  

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง 
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
1 ตามข้อ 1.1 และ 1.2 ด้านไฟฟ้า 

2 2.1 ข้อมูลปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครบถ้วน 
2.2 ข้อมูลปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครบถ้วน 
2.3 ข้อมูลปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครบถ้วน  

3 - 5 ปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงสามารถประหยัดได้มากกว่าร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ข้ึนไป  
ในปีงบประมาณ 2555 เม่ือเทียบกับปีงบประมาณ 2554 
และน้ํามันเชื้อเพลิงปีงบประมาณ 2554 ลดลง เม่ือเทียบกับปีงบประมาณ 2551 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
1. ด้านไฟฟ้า รวม 2.5 คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ระดับ 
คะแนน 

ประเด็น คะแนน 

1 1.1 จัดต้ัง “คณะทํางานลดใช้พลังงาน” และหัวหน้าหน่วยงานลงนามในคําสั่งแต่งต้ัง
ระหว่างวันท่ี 21 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2555 

0.250 

1.2 จัดทํา “แผนปฏิบัติการลดการใช้ไฟฟ้า” และรายงานติดตามผล 2 คร้ัง 0.250 

2 2.1 ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครบถ้วน 0.150 

2.2 ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครบถ้วน 0.150 

2.3 ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครบถ้วน 0.200 

3 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่เปลี่ยนแปลง 0.500 

4 ประหยัดไฟฟ้าได้ มากกว่าร้อยละ 0 ถึง ร้อยละ 5 0.500 

5 ประหยัดไฟฟ้าได้ มากกว่าร้อยละ 5 ถึง ร้อยละ 10 ข้ึนไป 
 
* กรณีหน่วยงานมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จะต้องประหยัดไฟฟ้าให้ได้ร้อยละ 15 ข้ึนไป 

0.500 
 

 

 
2. ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง รวม 2.5 คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงานด้านน้ํามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ระดับ 
คะแนน 

ประเด็น คะแนน 

1 1.1 จัดต้ัง “คณะทํางานลดใช้พลังงาน” และหัวหน้าหน่วยงานลงนามในคําสั่งแต่งต้ัง
ระหว่างวันท่ี 21 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2555 

0.250 

1.2 จัดทํา “แผนปฏิบัติการลดการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง” และรายงานติดตามผล 2 คร้ัง 0.250 

2 2.1 ข้อมูลปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครบถ้วน 0.150 

2.2 ข้อมูลปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครบถ้วน 0.150 

2.3 ข้อมูลปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครบถ้วน 0.200 

3 ปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงไม่เปลี่ยนแปลง 0.500 

4 ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงได้มากกว่าร้อยละ 0 ถึง ร้อยละ 5 0.500 

5 ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงได้มากกว่าร้อยละ 5 ถึง ร้อยละ 10 ข้ึนไป 
 
* กรณีหน่วยงานมีปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพ่ิมข้ึน 

เม่ือเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จะต้องประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงให้ได้ร้อยละ  
15 ข้ึนไป 

0.500 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐาน
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนน 

ท่ีได้ 
ค่าคะแนน     
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 
ของส่วนราชการ 

2 ด้านไฟฟ้า (2.5 คะแนน) 5.0000 0.1031 
- ข้ันตอนท่ี 1 - 2 ดําเนินการแล้วเสร็จ  

- ข้ันตอนท่ี 3 - 5 สามารถประหยัดไฟฟ้า 
ได้มากกว่าร้อยละ 5 ถึง ร้อยละ 10 ข้ึนไป 

ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง (2.5 คะแนน) 
- ข้ันตอนท่ี 1 - 2 ดําเนินการแล้วเสร็จ  
- ข้ันตอนท่ี 3 - 5 สามารถประหยัด 

น้ํามันเชื้อเพลิง ได้มากกว่าร้อยละ 5  
ถึง ร้อยละ 10 ข้ึนไป 

     
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ :  

ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการรณรงค์การลดใชพ้ลังงานและทบทวนแผนการใช้พลังงาน เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2555 และ
กลุ่มช่วยอํานวยการ ในฐานะหน่วยงานหลักท่ีดูแลรับผิดชอบในเรื่องการประหยัดพลังงานของสํานกังานฯ ได้มีการจัดประชุมย่อย
ระดับหัวหน้าฝ่ายบริหารของทุกศูนย์/สํานัก เพ่ือชี้แจงเพ่ิมเติมในเรื่องการลดใช้พลังงาน  ดังนี้ 

คร้ังท่ี 1  รายงานการใช้ไฟฟ้าของศูนย์/สํานัก 
คร้ังท่ี 2  เชิญเจ้าหน้าท่ีจาก ธพส. มาชี้แจงและสาธิตการปรับอุณหภูมิระบบปรับอากาศ 
คร้ังท่ี 3  ชี้แจงเร่ืองการทําสวิตซ์กระตุก เพ่ือควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่างเฉพาะจุด 

และได้เชิญวิทยากรจากการไฟฟ้านครหลวงมาอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสํานึกร่วมกัน ในหัวข้อเร่ือง  
“แนวทางการประหยัดพลังงานสําหรับอาคารสํานักงาน” แก่เจ้าหน้าท่ีระดับผู้อํานวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป   
ทุกศูนย์/สาํนัก และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม 401 สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   

ได้รับการสนับสนุนและข้อแนะนําจากผู้บริหารระดับสูงเป็นอย่างดี 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
มีบ้างเพียงส่วนน้อยท่ีเจ้าหน้าท่ีของ สสช. ยังให้ความร่วมมืออย่างไม่เต็มท่ี    

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :   
อยากให้เจ้าหน้าท่ีของ สสช. ช่วยกันดูแล ในเรื่องการเปิด-ปิดไฟฟ้า  ระบบปรับอากาศ  และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิด  

อย่างจริงจัง และต่อเนื่องตลอดไป    
 
หลักฐานอ้างอิง :  

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ท่ี  www.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ   6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 13 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อํานวยการกลุ่มการเจ้าหน้าท่ี 

                     นางเอริสา  รอดหิรัญ 
โทรศัพท์ :  0 2141 7295 โทรศัพท์ :  0 2141 7311, 0 2141 7308 
คําอธิบาย : 

 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เป็นการประเมินผลการปฎิบัติงานท่ีสะท้อนจากการ
ประเมินสมรรถนะ โดยใช้ค่าคะแนนจากการประเมินสมรรถนะหลัก ตามแนวทางของ กพ. เนื่องจากสามารถสะท้อนให้เห็นถึง
ระดับของสมรรถนะบุคลากรได้ 

 การประเมินสมรรถนะ ต้องมีการประเมินสมรรถนะหลัก (Core competency) และ / หรือสมรรถนะในสาย
วิชาชีพ (Funtional competency) สําหรับสมรรถนะหลักเป็นคุณลักษณะร่วมของข้าราชการพลเรือนไทยทั้งระบบเพ่ือหล่อ
หลอมค่านิยม และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ร่วมกัน 5 เร่ือง คือ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี การสั่งสมความเชียวชาญในอาชีพ 
การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการทํางานเป็นทีม ท้ังนี้สํานักงานสถิติแห่งชาติ กําหนดสมรรถนะเพ่ิมเติม
จากสมรรถนะหลัก เป็นสมรรถนะในสายอาชีพ ซ่ึงสํานักงานสถิติแห่งชาติได้กําหนดไว้ 7 เร่ืองแต่ละเร่ืองข้ึนอยู่ท่ีตําแหน่งของ
บุคลากร คือ การมองภาพองค์รวม การคิดวิเคราะห์ การดําเนินการเชิงรุก การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน ความ
เข้าใจองค์การและระบบราชการ ความยืดหยุ่นผ่อนปรนและ ศิลปสื่อสารจูงใจ ซ่ึงวัดจากคะแนนการประเมินผลการปฎิบัติงานท่ี
สะท้อนจากผลสัมฤทธ์ิของงานและสมรรถนะ 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
1. สํานักงานสถิติแห่งชาติ สรุปผลค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของส่วนราชการ คร้ังท่ี 1   

(ใช้ผลการประเมินสมรรถนะประจําปี รอบท่ี 2 เดือน เมษายน- กันยายน  2554) 
2. จัดต้ังคณะทํางาน เพ่ือกําหนดแผนและแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานสถิติแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก

ในการพัฒนาจุดอ่อนและสร้างจุดแข็งให้มากข้ึน กําหนดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากร  และมีการติดตาม
ผลการพัฒนา 

3. ดําเนนิการจัดประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
4. นําเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบดําเนินการตามแผนพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร และเผยแพร่เพ่ือนําสู่การปฏิบัติ 
5. ดําเนินการตามแผนพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ในปีงบประมาณ 2555 โดยจัดอบรมหลักสูตรท่ีต้องการพัฒนาบุคลากร

ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ตามแผนที่กําหนดไว้ จํานวน 16 หลักสูตร ซ่ึงได้ดําเนินการตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนดใน
แผนพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรท้ัง 16 หลักสูตร 

6. ข้าราชการของสาํนักงานสถิติแห่งชาติ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ด้านต่าง ๆ ท่ีกําหนดตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจําปีงบประมาณ 2555 ครบทุกหลักสูตรแล้ว 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กรณีท่ี 2 : ผลการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 น้อยกว่า 91.00 คะแนน   

 

 ระดับคะแนน = 1 ผลการประเมินสมรรถนะคร้ังท่ี 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 คะแนน จะได้คะแนนเท่ากับ 1 

      สูตร         

 ระดับคะแนน = 2 ผลการประเมินสมรรถนะคร้ังท่ี 2 ตํ่ากว่าคร้ังท่ี 1 แต่มากกว่า 60 คะแนน 
      เกณฑ์การให้คะแนนจะคํานวณจากสัดส่วนของคะแนนท่ีลดลง 

      
สูตร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ   6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

             

 ระดับคะแนน = 3 ผลการประเมินสมรรถนะคร้ังท่ี 2 เท่ากับคร้ังท่ี 1 จะได้คะแนนเท่ากับ 3     

      สูตร  
      

 ระดับคะแนน = 4 ผลการประเมินสมรรถนะคร้ังท่ี 2 มากกว่าคร้ังท่ี 1 แต่ตํ่ากว่า 91 คะแนน 

      เกณฑ์การให้คะแนนจะคํานวณจากสัดส่วนของคะแนนท่ีเพ่ิมข้ึน  

      
สูตร 

 
      

                  

 ระดับคะแนน = 5 ผลการประเมินสมรรถนะคร้ังท่ี 2 มากกว่าหรือเท่ากับ 91 คะแนน จะได้    
      คะแนนเท่ากับ 5      

      
สูตร 

 

      
 

หมายเหตุ : 
 X1 คือ ค่าเฉล ี่ยผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรขององค์การประจําปี ครั้งท่ี 1 (เดือน เม.ย. - ก.ย. 54) 
 X2 คือ ค่าเฉล ี่ยผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรขององค์การประจาํปี ครั้งท่ี 2 (เดอืน เม.ย. - ก.ย. 55) 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

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

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร 

5 N/A 1.0000 0.0516 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ :  
1. ใช้ผลการประเมินสมรรถประจําปี รอบท่ี 2 เดือน เมษายน - กันยายน 2554 เป็นข้อมูล Baseline แล้วนําค่าเฉลี่ยดังกล่าว

มาคํานวณเทียบกับผลค่าคะแนนเฉลี่ยของการประเมินผลสมรรถนะประจําปี คร้ังท่ี 2 ซ่ึงใช้ผลการประเมินสมรรถนะ
ประจําปี รอบท่ี 2 เดือน เมษายน - กันยายน 2555เพ่ือดูระดับของการพัฒนาบุคลากร และเทียบระดับผลการประเมินกับ
เกณฑ์การให้คะแนนท่ีกําหนดเพ่ือสรุปค่าคะแนนของตัวชี้วัด 

2. แต่งต้ังคณะทํางานตัวชี้วัดท่ี 10 (13) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เพ่ือวิเคราะห์สรุปผล
ค่าเฉลี่ยการประเมินสมรรถนะของบุคลากร กําหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และติดตามประเมินผล
ความสําเร็จของตัวชี้วัด 

3. จัดทําร่างแผนพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
4. จัดประชุมคณะทํางานตัวชี้วัดท่ี 10 (13) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือพิจารณาร่างแผนฯ 
5. นําเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบดําเนินการตามแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และเผยแพร่ 
6. ดําเนินการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรตามแผนท่ีกาํหนด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
7. ใช้ผลการประเมินสมรรถนะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบท่ี 2 (เมษายน  - กันยายน 2555) มาเทียบระดับผลการ

ประเมินกับเกณฑ์การให้คะแนนท่ีกําหนด เพ่ือสรุปค่าคะแนนของตัวชี้วัด 

12 xx 

























)91(

)(
23

1

12

x

xx
x

912 x
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ   6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
เป็นภารกิจท่ีสํานักงานสถิติแห่งชาติ ให้ความสําคัญในการดําเนินการอยู่แล้ว 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :     

หลักฐานอ้างอิง :  
1. ผลการประเมินสมรรถนะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบท่ี 2 เดือน เมษายน - กันยายน 2554 
2. แผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร รอบ 12 เดือน 
4. ผลการประเมินสมรรถนะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบท่ี 2 เดือน เมษายน - กันยายน 2555 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 14 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผอ.กลุ่มบูรณาการฐานข้อมูลและ

สารสนเทศสถิติ 
ผอ.กลุ่มบูรณาการระบบคลังข้อมูลสถิติ 

โทรศัพท์ :  0 2141 7334 โทรศัพท์ :  0 2141 7356, 0 2141 7361 
คําอธิบาย :  

 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เป็นการประเมินผลโดยการใช้การสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานสารสนเทศ (User Satisfaction) รวมกับ ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

 ทุนสารสนเทศ เป็นระบบที่รวมถึงสารสนเทศ (Information) ความรู้ (Knowledge) และ เทคโนโลยี เพ่ือ
สนับสนุนกระบวนการหลักๆ ขององค์การ ซ่ึงได้แก่ กระบวนการสร้างนวัตกรรม (Information) การบริการลูกค้า (Customer 
Management) การบริหารงานปฏิบัติการ (Operation Management) และการจัดการด้านกฎข้อบังคับและสังคม (Regulation 
and Social) ซ่ึงการพัฒนาทุนสารสนเทศให้มีคุณค่าและทันสมัย มีความต่อเนื่องทันเหตุการณ์ และสามารถใช้สารสนเทศให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ด้วยการนําข้อมูลเข้า ผ่านระบบการประมวลผล คํานวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็นข้อความที่สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้ จะช่วยให้องค์การสามารถนําข้อมูลมาตัดสินใจแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา และรวดเร็ว 
ทันเวลากับสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น ทุนสารสนเทศจึงเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสําคัญต่องค์การ ไม่ว่าจะ
เป็นด้านข้อมูล ระบบ และเครือข่าย ท่ีจะสามารถส่งเสริมให้คนในองค์การมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ วัดจากผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 
(User Satisfaction) และข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

 การประเมินความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เป็นการวัดที่มุ่งเน้นเรื่องการจัดการสารสนเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยด้านประสิทธิผลจะมุ่งเน้นท่ีประโยชน์ของการใช้งานสารสนเทศ ซ่ึงสะท้อนในรูปแบบความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศต่อระบบสารสนเทศ (Systems) ระบบฐานข้อมูล (Database) และระบบเครือข่าย 
(Network) และการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นที่คุณลักษณะจําเป็นต่อการใช้งานระบบสารสนเทศผ่านเว็บไซต์และ
ระบบ Internet ของหน่วยงาน 

  
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
- ข้าราชการ สสช. จํานวน 301 คน ตอบแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey)  

ผ่านระบบออนไลน์ คร้ังท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 1 - 15 ธันวาคม 2554 โดยมีส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ 
ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (GAP) เท่ากับ 0.3   

- กําหนดผู้รับผิดชอบดําเนินการ คือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแต่งต้ังคณะทํางานตัวชี้วัดท่ี 11 ซ่ึง
ประกอบด้วยผู้แทนจากศูนย์/สํานัก เข้าร่วมเป็นคณะทํางานฯ 

- จัดทําแผนพัฒนาองค์การ เพ่ือลดช่องว่าง (Gap) ท่ีประกอบด้วยความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ และจํานวนข้อมูล 
เชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ตามเกณฑ์การตรวจประเมิน (Checklist) 10 ด้าน และเผยแพร่ 
เพ่ือนําสู่การปฏิบัติ 

- สรุปผลการดําเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือน  
- สรุปผลการดําเนินงานตามแผนฯ รอบ 9 เดือน  
- จัดทําโครงการสาํรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ของ สสช.

(intranet) โดย ศทก. เป็นผู้พัฒนาโปรแกรม และใช้ข้อถามตามแนวทางของ ส.ก.พ.ร. ระหว่างวันท่ี 9 - 17 ก.ค. 2555  
- สรุปผลการดําเนินงานตามแผนฯ รอบ 12 เดือน  
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คา่ประมาณ
ตามเกณฑ์

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัดย่อย คือ 

ตัวชี้วัดที่ 14.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ และ 
ตัวชี้วัดที่ 14.2 จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

 
 

การประเมิน น้ําหนัก  เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

14.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความสําคัญต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานสารสนเทศ 

0.5 
 

≥ 0.8 
 

0.634-
0.799 0.467-

0.633 
0.301-
0.466 

≤ 0.30 
 

14.2 จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้าน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

0.5 
 

≤6 7 8 9 10 

  Wi = 1      

ตารางและสูตรการคํานวณ 
 การคํานวณตัวชี้วัดท่ี 14.1  การกําหนดสูตรคํานวณคะแนน มีความสอดคล้องกับผลการสํารวจส่วนต่างระหว่างความเห็น
และความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (GAP) คร้ังท่ี 1 ซ่ึงมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.3 ท้ังนี้เพ่ือให้การประเมินมีความ
เหมาะสมและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง โดยผลการสํารวจครั้งท่ี 1 ของ สสช. อยู่ในกลุ่มท่ีมีค่าเฉลี่ยของ 
Gap น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3 และนําผลการสํารวจครังท่ี 1 มาใช้ประกอบการจัดระดับเกณฑ์การให้คะแนนผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ ตามที่ ส.ก.พ.ร. กําหนด ดังนี้ 
 

 กรณีท่ี 1 : ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (GAP) ครั้งท่ี 1 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3   (สสช. เข้าเกณฑ์กรณีท่ี 1) 
  กรณีท่ี Gap คร้ังท่ี 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับคร้ังท่ี 1 จะได้คะแนนเท่ากับ 5 
  กรณีท่ี Gap คร้ังท่ี 2 มากกว่า 0.3 แต่น้อยกว่า 0.8 เกณฑ์การให้คะแนนจะต้องคํานวณจากสัดส่วนของ Gap ท่ี
เพ่ิมข้ึน โดยใช้สูตรการคํานวณดังนี้ 
 
 
 
  กรณีท่ี Gap คร้ังท่ี 2 มากกว่าหรือเท่ากับ 0.8 จะได้คะแนนเท่ากับ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : 
 X1 คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ ครั้งท่ี 1 (1 – 15 ธ.ค. 54) 
 X2 คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ ครั้งท่ี 2 (15 – 30 พ.ย. 55) 
 

0.634-
0.799 

0.301-
0.466 

0.467-
0.633 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

  
การคํานวณตัวชี้วัดท่ี 14.2 จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ เป็นการประเมินจากหลักฐาน 

ณ ส่วนราชการ ว่ามีหลักฐานเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศใน 10 รายการตามท่ีกล่าวข้างต้นหรือไม่ โดยมี
คําอธิบายเพ่ิมเติมในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ (ภาคผนวก) 
 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดท่ี 14.2 จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
 

การประเมิน น้ําหนัก  เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

14.2 จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

0.5 
 

≤6 7 8 9 10 

 

การคํานวณตัวชี้วัดท่ี 14 เป็นการคํานวณจากค่าคะแนนถ่วงน้ําหนักของตัวชี้วัดท่ี 14.1 และ 14.2 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน     
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศ 
 

5 N/A 1.0000 0.0515 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ :  
1)  
ศทก. ได้ศึกษา วิเคราะห์ทําความเข้าใจกับกรอบการประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัดท่ี 11 และ
ศึกษาความเชื่อมโยงกับการดําเนินการหมวด 4 ตัวชี้วัด PMQA ของปีท่ีผ่านมา และ
พิจารณาแล้วเห็นว่า การดําเนินการเร่ืองการพัฒนาปรับปรุง สารสนเทศของสํานักงาน
สถิติแห่งชาติ  เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนในสํานักงาน จงึจําเป็นต้องให้ทุกศูนย์/
สํานัก เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการดังนี้ 

รายละเอียดตัวชี้วัดท่ี 11 ประกอบ
คํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประจําปี 
2555 

  
 

14.1 

14.2 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

  

- เชิญผู้ท่ีเกี่ยวข้องจากศูนย์/สํานักเข้าร่วมเป็นคณะทํางานฯ   บันทึก ศทก. ท่ี 04.5/9  ลงวันท่ี 
9 มกราคม 2555 เร่ืองขอเรียน
เชิญเป็นคณะทํางานตัวชี้วัดท่ี 11 

- จัดทําบันทึกขออนุมัติให้มีการแต่งต้ังคณะทํางาน ฯ เพ่ือดําเนินการ ซ่ึง ผสช. ลงนาม
เห็นชอบให้มีการแต่งต้ังคณะทํางาน ฯ 

 

บันทึก ศทก. ท่ี 04.5/1  ลงวันท่ี
23 มกราคม 2555 เร่ืองขอความ
เห็นชอบให้ต้ังคณะทํางาน ตัวชี้วัด
ท่ี 11  

- บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในการดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ได้เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง การ
พัฒนาปรับปรุงสมรรถนะของบุคลากร สารสนเทศและวัฒนธรรมองค์การ ในวันท่ี 31 
ม.ค. 2555 

 

บันทึก กพร. ท่ี 08.54/991  ลง
วันท่ี 31 มกราคม 2555 เร่ืองขอ
แจ้งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วม
สัมมนาฯ 

- ฝ่ายเลขานุการ และ คณะทํางานฯ ในส่วนของ ศทก. ได้มีการเตรียมความพร้อมในการ
ดําเนินการและจัดให้การประชุมหารือการเตรียมงาน และทําความเข้าใจร่วมกันของ 
ฝ่ายเลขานุการ และ คณะทํางานฯ โดยได้มีการประชุมเม่ือวันท่ี 2 ก.พ. 55 

รายงานการประชุมย่อย ศทก. 
เพ่ือเตรียมงานฯ วันท่ี 2 ก.พ. 
2555 

- สํานักงานสถิติแห่งชาติมีคําสั่งท่ี 44/2555 แต่งต้ังคณะทํางานตัวชีวั้ดท่ี 11 ซ่ึง
ประกอบด้วยตัวแทนจากทุกศูนย์/สํานัก ภายใน สสช. จํานวน 29 คน พร้อมท้ังกําหนด
หน้าท่ีของคณะกรรมการฯ เพ่ือดําเนินการตามตัวชี้วัดท่ี 11 ซ่ึงรวมถึงการวิเคราะห์การ
สํารวจออนไลน์ และการจัดทําแผนพัฒนาองค์การฯ ด้วย 

คําสั่ง สสช. ท่ี 44/2555 ลงวันท่ี 
13 ก.พ. 2555 เร่ืองแต่งต้ัง
คณะทํางานตัวท่ี 11 

- ฝ่ายเลขานุการคณะทํางานฯ ได้เตรียมศึกษาข้อมูลผลการสํารวจออนไลน์ คร้ังท่ี 1 เพ่ือ
นําเสนอผลให้คณะทํางานพิจารณา และจัดทําแผนการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ี 11 
สําหรับคณะทํางานฯ 

- ข้อมูลผลการสํารวจออนไลน์ 
คร้ังท่ี 1 

- ร่างแผนปฏิบัติการสําหรับ
คณะทํางานฯ 

2)  
ศทก. ได้จัดให้มีการประชุมคณะทํางานคร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 14 ก.พ. 55 เพ่ือทําความ
เข้าใจร่วมกันในบทบาท หน้าท่ี และแผนการดําเนินงานท่ีจะต้องดําเนินการในปี 2555 
โดยมีวาระสําคัญในการประชุมท่ี ศทก. นําเสนอให้พิจารณาได้แก่ 1) ผลการสํารวจ
ออนไลน์คร้ังท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 1-15 ธันวาคม 2555 2) การจัดทําแผนการดําเนินงานของ
คณะทํางานฯ  และ 3) การพิจารณาทบทวนระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่ปัจจุบัน รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมของคณะทํางานฯ  ท้ังนี้ได้ 

- บันทึก ศทก. ท่ี 04.5/1  ลง
วันท่ี 8 ก.พ. 2555 เร่ือง ขอ
เชิญประชุมคณะทํางานฯ คร้ังท่ี 
1/2555 

- รายงานการประชุมคณะทํางานฯ  
คร้ังท่ี 1/2555 

- จากการประชุมครั้งท่ี 1/2555 ศทก. ได้รวบรวมข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ต่างๆ รวมท้ังแนวทางการจัดทําแผนการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ และนํามายกร่าง
แผนการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เพ่ือลดช่องว่าง (Gap) ตามที่ปรากฎในผลการสํารวจ
ออนไลน์คร้ังท่ี 1 และการเตรียมงานเพ่ือการตรวจประเมินเชิงประจักษ์ 10 ด้าน 

- รายงานการวิเคราะห์การสํารวจ
ออนไลน์ คร้ังท่ี 1 

- ร่างแผนการพัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศ 

- ศทก. ได้ จัดให้มีการประชุมคณะทํางานคร้ังท่ี 2/2555 เม่ือวันท่ี 1 มี.ค. 55 เพ่ือนําเสนอ
ให้คณะทํางานฯ พิจารณาและให้ความคิดเห็นต่อร่างแผนการพัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศ เพ่ือจะได้นําเสนอให้ CIO/CEO พิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบดําเนินการ 
รวมท้ังการมอบหมายและขอความร่วมมือให้คณะทํางานดําเนินงานตามแนวทาง
แผนพัฒนาฯ และรายงานผลการดําเนินงานให้ ศทก. ทราบด้วย  

 

- บันทึก ศทก. ท่ี 04.5/1 ลงวันท่ี 
24 ก.พ. 2555 เร่ือง ขอเชิญ
ประชุมคณะทํางานฯ คร้ังท่ี 
2/2555  

- รายงานการประชุมคณะทํางานฯ  
คร้ังท่ี 2/2555 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

- จากข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในการประชุมคร้ังท่ี 2/2555 ศทก. 
ได้นํามาปรับร่างแผนการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ประจําปี 2555 เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนงานด้านอ่ืนๆ ของสํานักงานฯ และเป็นแผนพัฒนาฯ ท่ีสามารถดําเนินงานได้จริง 
ศทก. ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็น และ ศทก. ได้ดําเนินการขอให้ CIO/CEO 
พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนาม เม่ือวันท่ี 20 มี.ค.55 

- บันทึก ศทก. ท่ี 0504.5/1 ลง
วันท่ี 20 มี.ค. 2555 เร่ือง ขอ
อนุมัติดําเนินการ แผนการ
พัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 

- แผนการพัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 

- ศทก. ได้แจ้งเวียนแผนการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศให้ศูนย์/สํานัก/คณะทํางานฯ เพ่ือ
ทราบ และพิจารณาดําเนินการตามแผนฯ วันท่ี 23 มี.ค.55 และการแจ้งให้
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานสถิติแห่งชาติทราบ (CIO 
เป็นประธานฯ) 

- บันทึก ศทก. ท่ี 0504.5/1 ลง
วันท่ี23 มี.ค. 2555 เร่ือง การ
แจ้งเวียนแผนให้คณะทํางานฯ 
และ ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

- ศทก. ได้ จัดให้มีการประชุมคณะทํางานคร้ังท่ี 3/2555 เม่ือวันท่ี 1 มิ.ย. 55 เพ่ือนําเสนอ
ให้คณะทํางานฯ พิจารณาและให้ความคิดเห็นต่อร่างการสํารวจสถานะความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานสารสนเทศ (สสช.) ออนไลน์ และการรายงานการพัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศ รอบ 9 เดือน รวมท้ังการมอบหมายและขอความร่วมมือให้คณะทํางานฯ 
ดําเนินการปรับปรุงตามแนวทางแผนพัฒนาฯ  

- บันทึก ศทก. ท่ี 0504.5/1 ลง
วันท่ี 22 พ.ค. 2555 เร่ือง ขอ
เชิญประชุมคณะทํางานฯ คร้ังท่ี
3/2555 

- รายงานการประชมุคณะทํางานฯ  
คร้ังท่ี3/2555 

- จากการประชุมคณะทํางานฯ คร้ังท่ี 3/2555 ศทก. ได้รวบรวมการดําเนินงานในการ
พัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ประจําปี 2555 จากคณะทํางานฯ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และ
แจ้งเวียนเพ่ือทราบ 

- บันทึก ศทก. ท่ี 0504.5/1 ลง
วันท่ี 29 มิ.ย. 2555 เร่ือง 
รายงานผลสรุปการพัฒนา
ปรับปรุงสารสนเทศ รอบ 9 เดือน 

3)  
ตามแผนการพัฒนาฯ ได้แบ่งขอบเขตของงาน/กิจกรรมท่ีต้องดําเนินการเป็น 3 ด้าน โดย
ให้เป็นกิจกรรมที่มุ่งสู่การลด Gap ท่ีมีอยู่ตามผลการสํารวจออนไลน์ และสอดคล้องกับ
เกณฑ์การประเมินงานเชิงประจักษ์ 10 ด้าน รวมท้ังมีความสอดคล้องกับการดําเนินงาน
ตามหมวด 4 PMQA ด้วย ซ่ึงมีขอบเขตของงานดังนี้  

1) พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล (Database)  
2) พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ (Information System)  
3) พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่าย (Network) 

- แผนการพัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

- ศทก. ได้มีการประสานงาน ดูแล ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข ปัญหาอุปสรรค 
และสนับสนุนให้ ศูนย์/สํานักท่ีเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ ให้มีการดําเนินการ 
เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาฯ และขอให้รายงานผลการดําเนนิงานให้ ศทก. ทราบ
ด้วย ท้ังนี้เพ่ือให้การดําเนินงานตามคํารับรองฯ ของ สํานักงานสถิติแห่งชาติ ตัวชี้วัดท่ี 
11 เป็นไปตามเป้าหมาย 

- สรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนการพัฒนาฯ รอบ 6 เดือน 

- กพร. ได้แจ้งเวียนให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ศูนย์/สํานัก ทราบเรื่อง การปรับปรุงกรอบการ
ประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (มีการ
เพ่ิมและปรับน้ําหนักตัวชี้วัด ส่งผลให้ลําดับท่ีของตัวชี้วัดเปล่ียนจาก 10 , 11 และ 12 
เป็น 13,14 และ 15) 

- หนังสือ ส.ก.พ.ร. ท่ี นร 1200/
ว13 ลงวันท่ี 26 เมษายน 2555 
เร่ือง การปรับปรุงกรอบการ
ประเมินผลตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ 2555 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ศทก. ได้มีการแจ้งเวียนให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในคณะทํางานฯ ศูนย์/สํานัก ทราบ และให้ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องดําเนินการตาม โครงการ/กิจกรรม, ระยะเวลาท่ีกําหนดในแผนการพัฒนา
ปรับปรุงสารสนเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการติดตามและรายงานการดําเนินงานรอบ 
9 เดือน 

- บันทึก ศทก. ท่ี 04.5/1 ลงวันท่ี
10 พ.ค. 55 เร่ือง ติดตาม
รายงานการพัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศ 9 เดือน 

- ศทก. ได้มีการประสานงาน ดูแล ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข ปัญหาอุปสรรค
และสนับสนุนให้ ศูนย์/สํานักท่ีเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ ให้มีการดําเนินการ 
เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาฯ และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนา
ฯ รอบ 9 เดือน ท้ังนี้เพ่ือให้การดําเนินงานตามคํารับรองฯ ของ สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ ตัวชี้วัดท่ี 11(14) เป็นไปตามเป้าหมาย 

 

- บันทึก ศทก. ท่ี 04.5/1 ลงวันท่ี 
10 พ.ค. 55 เร่ืองรายงาน
สรุปผล 9 เดือน ให้คณะทํางาน
ฯ และผู้เกี่ยวข้องทราบ 

- สรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนการพัฒนาฯ รอบ 9 เดือน 

4)  

- จากการประชุมคณะทํางานฯ คร้ังท่ี 3/2555 ศทก. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีการ
ดําเนินงานพิจารณาและให้ความคิดเห็นต่อร่างการสํารวจสถานะความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานสารสนเทศ (สสช) ออนไลน์ 

- ศทก. ดําเนินการพัฒนาแบบสอบถามออนไลน์ และแจ้งเวียนให้คณะทํางานฯ/ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องเข้าทดสอบระบบฯ ในวันท่ี 22-26 มิถุนายน 2555 

- บันทึก ศทก. ท่ี 0504.5/1 ลง
วันท่ี 20 มิ.ย. 2555 เร่ือง
ทดสอบแบบสํารวจพัฒนา
องค์การฯ ออนไลน์ 

ศทก. ดําเนินการพัฒนาแบบสอบถามออนไลน์ (ตัวชี้วัด ท่ี 11/14 และ 12/15) โดยนํา
ข้อเสนอแนะจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องมาทําการปรับปรุงได้แล้วเสร็จท่ี 
http://172.16.47.17/e-survey/php/frm_questionnaire2.php 

- ประสานงาน กับ ก.พ.ร. สสช. 
(โดย ก.พ.ร.สสช.ได้นําเสนอขอ
อนุมัติจาก ผสช.ให้บุคลากร
ตอบแบบสอบถามออนไลน์) 29 
มิถุนายน 2555 

- ศทก. Upload โปรแกรมขึ้น Server อินทราเน็ต ตรวจสอบการใช้งาน และ ติดตาม
การเข้าตอบแบบสอบถามของข้าราชการผ่านทางแบนเนอร์บนเว็บไซต์อินทราเน็ต 

- จัดทําไฟล์ข้อมูลผลที่ได้จากการสํารวจ (Excel) และจัดทํา Data Dictionary ส่งให้
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

 

- 9-17 กรกฎาคม 2555 เป็น
ระยะเวลาท่ีให้บุคลากรตอบ
แบบสอบถามออนไลน์ ภายใน 
สสช. ผ่านเว็บอินทราเน็ต และ
ส่งไฟล์ข้อมูลผลให้ กพร.สสช. 
ตามบันทึก ศทก. ท่ี 0504.5/1 
ลงวันท่ี 23 ก.ค. 2555 

- รายงานผลสํารวจการพัฒนาองคก์าร(สํานักงานสถิติแห่งชาติ) 
- กพร.(สสช) นําเสนอในการประชุมคณะกรรมการฯ วันท่ี 10 กันยายน 2555 

- บันทึก กพร.สสช. ท่ี 08/271 
วันท่ี 29 สิงหาคม 2555 
ประชุมคณะกรรมการฯ 

5)  
- ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ การรายงานผลลัพธ์/ความก้าวหน้าการดําเนินการ 
- การจัดเตรียมข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ/ระบบ

ฐานข้อมูล/ระบบเครือข่าย 

- บันทึก 0504.5/1 วันท่ี 10 
กันยายน 2555 ให้คณะทํางานฯ 
ท่ีเกี่ยวข้องศูนย์/สํานัก ภายใน 
สสช. ให้ดําเนินการ 

- ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศตามเกณฑ์การตรวจประเมิน
ใน 10 รายการ ท่ี ส.ก.พ.ร. กําหนด และจะเข้าตรวจประเมินฯ วันท่ี 15 พ.ย. - 30 
ธ.ค. 2555 

- คณะทํางานฯและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ดําเนินการเตรียมความพร้อม
เพ่ือการตรวจประเมิน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
- ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดให้ความสําคัญกับการดําเนินงาน โดยกําหนดเป็นตัวชี้วัดระดับบุคคล   
- ส.ก.พ.ร. มีหน่วยงานสํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สนับสนุนให้คําปรึกษา 

 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      

- สํานักงานสถิติแห่งชาติมีระบบฐานข้อมูลจํานวนมาก มีความซับซ้อน และมีความเกี่ยวข้องกับงานของศูนย์/สํานัก
ต่างๆ จึงอาจทําให้มีความเสี่ยงในการดําเนินการไม่ทันท้ังหมดตามกําหนดเวลา จึงได้มีการเตรียมความพร้อม
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การตรวจประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ โดยคัดเลือก
ระบบฐานข้อมูล/สารสนเทศท่ีครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการซ่ึงสนับสนุนการปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสม (ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ สํานักงานสถิติแห่งชาติ 2555 มี 2 ประเด็นยุทธ์คือ 1) 
การพัฒนาการบริหารจัดการระบบข้อมูลสถิติและสารสนเทศของชาติอย่างบูรณาการได้มาตรฐาน 2) การพัฒนา
ระบบบริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ) เพ่ือความครบถ้วนในส่วนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ  10 
รายการ และเกณฑ์การตรวจประเมิน16 รายการ   

- การให้ความสําคัญ การทําความเข้าใจ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดท่ี11/14 ซ่ึงในการดําเนินงานคร้ังนี้อาจจะไม่
สมบูรณ์ตามความต้องการของ ส.ก.พ.ร. ได้ เพราะข้อมูลท่ีมีเป็นภาพรวมที่กว้างมาก 

 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  

- การดําเนินงานในตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ซ่ึงเป็นการประเมินผลโดยการ 
ใช้การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ รวมกับ ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ เพ่ือให้การประเมินมีความเหมาะสมและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   ระบบฐานข้อมูล/
สารสนเทศ/เครือข่าย ท่ี สสช. มีอยู่เป็นทุนสารสนเทศในการสนับสนุนกระบวนการหลักของสํานักงานฯ ดังนั้น การ
พัฒนาทุนสารสนเทศให้มีคุณค่าและทันสมัยมีความต่อเนื่อง สามารถใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม 
ดังนั้น ศูนย์/สํานัก ท่ีเกี่ยวข้องในระบบฯ จะต้องมีการนําเข้าข้อมูลท่ีจําเป็นอย่างสม่ําเสมอและทันท่วงที มีการ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูลท่ีจัดเก็บ มีระบบสืบค้นข้อมูล มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนของผู้ใช้งาน มีแนวทาง/มาตรการป้องกันความเสียหาย มีการ
สํารองข้อมูลสารสนเทศ และมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ เป็นต้น 

- ผู้เกี่ยวข้องต้องให้ความสําคัญ และทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล/สารสนเทศ/เครือข่าย ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่ง 
ท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานด้วย 

 
หลักฐานอ้างอิง :  

Files เอกสารท้ังหมด (ตามคําชี้แจงการปฏิบัติงาน) เก็บไว้ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี 0504.5/1 
 

 
และที่เว็บ กพร.สสช. 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 15 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผอ.สํานักพัฒนาบุคลากรและประสานสถิติ  
                           ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสุริยา  บัวเนียม 
                     นางรัชดาภา  กล้าการขาย 
                     นางสาววิลาวัลย์  รุ่งเรือง 

โทรศัพท์ :  0 2142 1281, 0 2141 7290 โทรศัพท์ :  0 2141 7292 , 0 2141 7293, 0 2141 7294 

คําอธิบาย :   
 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการประเมินโดยใช้แบบสํารวจบรรยากาศภายใน

องค์การ (Organization Climate Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ซ่ึงจะรวมอยู่ในแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization 
Development Survey) 

 ทุนองค์การ (Organization Capital) เป็นความสามารถขององค์การท่ีสามารถใช้ประโยชน์และช่วยในด้านการจัดการ
กระบวนการของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การ ทุนองค์การ ได้แก่ ปัจจัยต่างๆ ภายใน
องค์การท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานภายในองค์การ เช่น วัฒนธรรม ผู้นํา การอุทิศตนและความ
มุ่งม่ันในการทํางาน การทํางานเป็นทีมและการจัดการความรู้ ซ่ึงมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการช่วยให้องค์การสามารถดําเนินงานได้ตาม
กลยุทธ์ท่ีกําหนดไว้ การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การจึงสามารถช่วยให้การขับเคล่ือนประสิทธิภาพขององค์การทั้งด้าน
กระบวนการทํางานภายในให้สูงข้ึน และทําให้เกิดคุณค่ากับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 การประเมินความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการวัดท่ีมุ่งเน้นในเร่ืองผู้นํา (Leadership) 
วัฒนธรรม (Culture) การทํางานเป็นทีม (Teamwork) การอุทิศตนและความมุ่งม่ันในการทํางาน (Personal Contribution) การ
จัดการความรู้ (Knowledge Management) นอกจากนี้ยังได้เพ่ิมประเด็นคําถามเกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรมเชิงลบท่ีสะท้อนถึง
ความสําเร็จในการทํางาน 2 เร่ือง คือ การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) และความโปร่งใส 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  
- ข้าราชการ สสช. จํานวน 301 คน ตอบแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ผ่านระบบ

ออนไลน์ คร้ังท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 1 - 15 ธันวาคม 2554 โดยมีส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของ
บุคลากรภายในองค์กร (GAP) เท่ากับ 0.4   

- จัดทํารายงานผลสํารวจการพัฒนาองค์การ คร้ังท่ี 1 
- จัดทําแผนพัฒนาองค์การ เพ่ือลดช่องว่าง (Gap) และเผยแพร่เพ่ือนําสู่การปฏิบัติ 
- สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การ รอบ 6 เดือน 
- สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การ รอบ 9 เดือน 
- ร่วมกับ ศทก. จัดทําโครงการสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ของ สสช.

(intranet) โดย ศทก. เป็นผู้พัฒนาโปรแกรม และใช้ข้อถามตามแนวทางของ ส.ก.พ.ร. ระหว่างวันท่ี 9 - 17 ก.ค. 2555 
- จัดทํารายงานผลสํารวจการพฒันาองค์การ ของ สสช. 
- สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การ รอบ 12 เดือน 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
           การกําหนดสูตรคํานวณคะแนน มีความสอดคล้องกับผลการสํารวจส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึง
พอใจของบุคลากรภายในองค์กร (GAP) คร้ังท่ี 1 ซ่ึงมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.3 ท้ังนี้เพ่ือให้การประเมินมีความเหมาะสมและกระตุ้นให้เกิด
การพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง จึงได้นําผลการสํารวจคร้ังท่ี 1 มากําหนดเป็นเกณฑ์การให้คะแนน โดยแบ่งเป็น 2 กรณี กล่าวคือ 
กลุ่มท่ีมีค่าเฉลี่ยของ Gap น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3 และกลุ่มท่ีมีค่าเฉลี่ยของ Gap มากกว่า 0.3 นอกจากนี้ได้นําผลการสํารวจคร้ังท่ี 1 
มาใช้ประกอบการจัดระดับเกณฑ์การให้คะแนนผลการประเมินบรรยากาศภายในองค์การ ซ่ึงมีรายละเอียดเกณฑ์การประเมนิ ดังนี้ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

 

กรณีท่ี 2 : ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์กร (GAP) ครั้งท่ี 1 มากกว่า 0.3  
(สสช. เข้าเกณฑ์กรณีท่ี 2) 
  กรณีท่ี Gap คร้ังท่ี 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3 จะได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 
  กรณีท่ี Gap คร้ังท่ี 2 น้อยกว่าคร้ังท่ี 1 แต่มากกว่า 0.3 เกณฑ์การให้คะแนนจะคํานวณจากสัดสว่นของ Gap ท่ีลดลง  
โดยใช้สูตรการคํานวณดังนี ้
 

 
 
  กรณีท่ี Gap คร้ังท่ี 2 เท่ากับคร้ังท่ี 1 จะได้คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 
  กรณีท่ี Gap คร้ังท่ี 2 มากกว่าคร้ังท่ี 1 แต่น้อยกว่า 0.8 เกณฑ์การให้คะแนนจะคํานวณจากสัดส่วนของ Gap ท่ีเพ่ิมข้ึน  
โดยใช้สูตรการคํานวณดังนี ้
 

 
 
  กรณีท่ี Gap คร้ังท่ี 2 มากกว่าหรือเท่ากับ 0.8 จะได้คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  
 X1 คือ Gap จากการประเมินบรรยากาศภายในองค์การ ครั้งท่ี 1 (1 – 15 ธ.ค. 54) 
 X2 คือ Gap จากการประเมินบรรยากาศภายในองค์การ ครั้งท่ี 2 (15 – 30 พ.ย. 55) 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

  

 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน     
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การ 

5 N/A 1.0000 0.0515 

หมายเหตุ : N/A (Not Available) ตัวชี้วัดท่ีต้องรอผลการประเมินจากสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดให้ค่าคะแนนเท่ากับ 1 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ  : 
1. สรุปกรอบการประเมินผล/แนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัด แจ้งเวียนให้ทราบท่ัวกัน 
2. ข้าราชการตอบแบบสํารวจการพฒันาองค์การผ่านระบบออนไลน ์(Organization Development Survey) ครั้งท่ี 1  

ระหว่างวันท่ี 1 - 15 ธันวาคม 2554 จํานวน 301 คน (ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของ
บุคลากรภายในองค์กร (GAP) เท่ากับ 0.4)   

 

3. แต่งต้ัง “คณะทํางานตัวชี้วัดท่ี 12 (15) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ” โดยมีผู้เกี่ยวข้องกับ
ประเด็น/ปัจจัยต่างๆ ด้านวัฒนธรรมองค์การ จากทุกศูนย์/สํานัก/กลุ่มข้ึนตรงฯ ร่วมเป็นคณะทํางานฯ และจัดทําแผน 
การดําเนินงาน (Action Plan) 

4. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาองค์การ ตามกรอบตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 คร้ังท่ี 1 เม่ือวันอังคารท่ี 24 มกราคม 2555 

5. จัดโครงการสัมมนา “การพัฒนาปรับปรุงสมรรถนะของบุคลากร สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ ตามกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ มิติภายใน ด้านการพัฒนาองค์การ” เม่ือวันอังคารท่ี 31 มกราคม 2555 

6. วิเคราะห์ผลสํารวจการพัฒนาองค์การ (Survey Online) ของ สสช. คร้ังท่ี 1 จัดทํารูปเล่มรายงาน นําเสนอผู้บริหารทราบ
และเผยแพร่ให้ทราบท่ัวกัน 

7. จัดทําร่างแผนพัฒนาองค์การ ด้านการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เพ่ือลดส่วนต่างระหว่างความเห็นด้วยและ
ความสําคัญในแต่ละประเด็น/ปัจจัยต่างๆ (Gap) และจัดประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือพิจารณากําหนดกิจกรรมตามแผนฯ  
เม่ือวันอังคารท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2555  

8. นําเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบดําเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ด้านการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ และเผยแพร่เพ่ือนําสู่การปฏิบัติ 

9. ศูนย์/สํานัก/กลุ่มข้ึนตรงฯ รายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การ รอบ 6 เดือน  
(1 ต.ค. 2554 - 31 มี.ค. 2555) 

10. จัดโครงการสัมมนา “การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ” จํานวน  
2 รุ่น คือ รุ่นท่ี 1 : 22 มิ.ย. 2555 ผู้เข้าร่วมฯ คือ ข้าราชการระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ และรุ่นท่ี 2 : 26 มิ.ย. 2555 
ผู้เข้าร่วม คือ ข้าราชการระดับชํานาญการพิเศษ/ผู้อํานวยการกลุ่ม จํานวนประมาณรุ่นละ 70 คน 

11. ศูนย์/สํานัก/กลุ่มข้ึนตรงฯ รายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การ รอบ 9 เดือน  
(1 ต.ค. 2554 - 30 มิ.ย. 2555) 

12. ร่วมกับ ศทก. จัดทําโครงการสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์  
ของ สสช. (intranet) โดย ศทก. เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมจากข้อถามตามแนวทางของ ส.ก.พ.ร. ระหว่างวันท่ี 9 - 17  
ก.ค. 2555 และจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลสาํรวจฯ นําเสนอผู้บริหาร 

13. วิเคราะห์ผลสํารวจการพัฒนาองค์การ (Survey Online) ของ สสช. จัดทํารูปเล่มรายงาน นําเสนอผู้บริหารทราบและ
เผยแพร่ให้ศูนย์/สํานักฯ ทราบ 

14. ศูนย์/สํานัก/กลุ่มข้ึนตรงฯ รายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การ รอบ 12 เดือน  
(1 ต.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2555) 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
ผู้บริหารให้ความสําคัญในด้านการพัฒนาองค์การ โดยมีการมอบนโยบาย/กําหนดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสนับสนุนการลดช่องว่าง 

(Gap) รวมถึง ติดตามผลการดําเนินงานและการสํารวจฯ อย่างต่อเนื่อง 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอ้างอิง :     
1. ผลสํารวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน ์(Organization Development Survey) คร้ังท่ี 1 
2. แผนพัฒนาองค์การ ด้านการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การ รอบ 6 เดือน 
4. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การ รอบ 9 เดือน 
5. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การ รอบ 12 เดือน 

 




