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รายงานการประเมินผลตนเองของสํานักงานสถิติแห่งชาติ (SAR Card)

ปี 54 ปี 55 ปี 56 (ร้อยละ)
คะแนนประเมิน

ตนเองผลงาน คะแนนประเมิน
ตนเอง

ลําดับที่

ผลงานผลงาน

12 เดือน

คะแนนประเมิน
ตนเอง

6 เดือน 9 เดือน
ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย น้ําหนัก

70 1.5311 107.18 2.8128 196.89

60 1.6197 97.18 3.1149 186.89
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก 60 1.6197 97.18 3.1149 186.89

่ ้

มิติภายนอก (น้ําหนัก : ร้อยละ 70)

การประเมินประสิทธิผล
1

ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุต่อนโยบายสําคัญเร่งด่วน
ของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง

2.1518 2.5262 30 n/a 1.0000 3.0958 3.0958

ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม 4.9600 5.0000 30 2.2393 3.1340

1.1

1.2

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบงานและระบบสถิติ
เพื่อเข้าสู่การบูรณาการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล              

 -  - 3 10 ขั้นตอนที่ 
1

1 ขั้นตอนที่ 
1 - 2

212.1

ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม
ที่สามารถเผยแพร่ต่อประชาชนได้

 29 เรื่อง 5.0000 3 10 9 เรื่อง 1  - 17 เรื่อง
 - แสดงค่าความ
 คลาดเคลื่อนฯ
จํานวน 4 โครงการ

2.6

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการให้บริการข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและ
สังคมเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ

5.0000 ร้อยละ 0
(จํานวนผู้รับ

10 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ

4.7180 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ

4.8020

1.2.2

1.2.3
สงคมเมอเทยบกบปทผานมา รอยละ 

8.97
บริการเท่ากับ
ปีที่ผ่านมา)

รอยละ 
8.59

รอยละ
9.01

10 1.00 10.00 1.00 10.00
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 86.24 86.97 10 n/a 1 n/a 12

การประเมินคุณภาพ (น้ําหนัก : ร้อยละ 10)

1



ปี 54 ปี 55 ปี 56 (ร้อยละ)
คะแนนประเมิน

ตนเองผลงาน คะแนนประเมิน
ตนเอง

ลําดับที่

ผลงานผลงาน

12 เดือน

คะแนนประเมิน
ตนเอง

6 เดือน 9 เดือน
ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย น้ําหนัก

30 1.4333 43.00 1.8333 55.00
15 1.6000 24.00 2.4000 36.00

ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 5 0000 5 0000 3 3
ขั้นตอนที่ 

4
ขั้นตอนที่

4

การประเมินประสิทธิภาพ

3

มิติภายใน (น้ําหนัก : ร้อยละ 30)

5.0000 5.0000 3 3 1  - 4 4 1 - 4 4

ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
89.5 88.65 2.5 1.0000 1.0000

ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
12.42 38.09 3 1

ร้อยละ 
60 21

1.0000
ร้อยละ
59 54

1.0000

4

4.1
60.21 59.54

ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม 6 เดือนแรก  -  - 3 0.5

ร้อยละ 
31.98

1.0000
ร้อยละ
31.98

1.0000

ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม 12 เดือน

89.49 88.65 3 0.5 n/a 1.0000
ร้อยละ
65 71

1.0000
4.3

4.2

ภาพรวม 12 เดอน 65.71

ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 89.49 96.17 3 0.5 n/a 1.0000 n/a 1.0000

ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทําได้จริงเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย

4.8700 5.0000 5 2.5 1 1.0000 1 1.0000

4.4

5

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของส่วนราชการ

 - 5.0000 5 3 n/a 1.0000 5 5.0000

ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ  -  - 5 4 ขั้นตอนที่
1

1.0000 ขั้นตอนที่
1

1.00007

6

 1

4.8722 4.8333 15 1.2667 19.00 1.2667 19.00
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร - 5.0000 5 5 n/a 1.8000 1.8 1.8000

ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคญัขององค์กร 2 3 3.0000 3 3.00008.1

8

การพัฒนาองค์การ

ญ

2



ปี 54 ปี 55 ปี 56 (ร้อยละ)
คะแนนประเมิน

ตนเองผลงาน คะแนนประเมิน
ตนเอง

ลําดับที่

ผลงานผลงาน

12 เดือน

คะแนนประเมิน
ตนเอง

6 เดือน 9 เดือน
ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย น้ําหนัก

ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจใน
การพัฒนาบุคลากร

1.5 n/a 1.0000 n/a 1.0000

ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 1.5 n/a 1.0000 n/a 1.0000

ั ํ ็ ั ป ั ป 4 5000 5 3 / 1 0000 / 1 00009

8.3

8.2

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ - 4.5000 5 3 n/a 1.0000 n/a 1.0000

ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานสารสนเทศ

1.5 n/a 1.0000 n/a 1.0000

จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 1.5 n/a 1.0000 n/a 1.0000

9

9.1

9.2 ู

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ - 5.0000 5 3 n/a 1.0000 n/a 1.0000

ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจใน 1.5 n/a 1.0000 n/a 1.000010.1

10

การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ

ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์การ

1.5 n/a 1.0000 n/a 1.0000

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการโครงการสร้างความโปร่งใส
ใ ป ิ ั ิ

-  - 5 4 ขั้นตอนที่ 1.0000 ขั้นตอนที่ 1.0000

10.2

11
ในการปฏิบัติราชการ  1 1

 ทก. 30 30.00 92.87
1.0000 3.0958

สสช. 70 120.18 159.02
1.7169 2.2717

ภาพรวม 100 1.5018 2.5189

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

3
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สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

      
4

                ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    รอบ  9 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
  

ตัวชี้วัดผล                  
การปฏิบัติราชการ  หน่วยวัด น้ําหนัก

(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
คะแนน 

ถ่วงน้ําหนัก
มิติภายนอก (น้ําหนักร้อยละ 70) 2.8128 1.9689 
ตัวชี้วัดท่ี 1  นโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก (น้ําหนักร้อยละ 60) 3.1149 1.8689 

ตัวชี้วัดท่ี 1.1  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุต่อนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของ
กระทรวง (น้ําหนักร้อยละ 30) 

3.0958 0.9287 

ตัวชี้วัดท่ี 1.2  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม (น้ําหนักร้อยละ 30) 3.1340 0.9402 

ตัวชี้วัดท่ี 1.2.1 ระดับความสําเร็จใน
การพัฒนาระบบงานและระบบสถิติ 
เพื่อเข้าสู่การบูรณาการแลกเปลีย่น
และเชื่อมโยงข้อมูล 

ระดับ 10 1 2 3 4 5 ขั้นตอนที่ 
1 - 2 

2.0000 0.2000 

ตัวชี้วัดท่ี 1.2.2 ระดับความสําเรจ็ใน
การจดัทําฐานข้อมูลด้านเศรษฐกจิและ
สังคมทีส่ามารถเผยแพร่ต่อประชาชนได ้

ระดับ 10 1 2 3 4 5 - 17 เรื่อง 
- แสดงค่าความ
คลาดเคลื่อน 
มาตรฐานสัมพัทธ์ 
ไม่เกินร้อยละ 10 
จํานวน 4 โครงการ 

2.6000 0.2600 

ตัวชี้วัดท่ี 1.2.3 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
การให้บริการข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ
และสังคมเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

ร้อยละ 10 ลดลง 
ร้อยละ 

10 

ลดลง 
ร้อยละ 

5 

เท่ากับ
ปีท่ี

ผ่านมา 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 

5 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 

10 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
9.01 

4.8020 0.4802 

ตัวชี้วัดท่ี 2  ร้อยละของระดับความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 10 65 70 75 80 85 N/A 
(ใช้ผลสาํรวจจาก 

ส.ก.พ.ร.) 

1.0000 0.1000 

มิติภายใน (น้ําหนักร้อยละ 30) 1.8333 0.5500 
ตัวชี้วัดท่ี 3 ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 ขั้นตอนที่ 
1 - 4 

4.0000 0.1200 

ตัวชี้วัดท่ี 4 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (น้ําหนัก ร้อยละ 2.5) 1.0000 0.0250 

ตัวชี้วัดท่ี 4.1 ร้อยละความสําเร็จของ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน 

ร้อยละ  1.0 72 74 76 78 80 ร้อยละ 
59.54 

1.0000 0.0100 

ตัวชี้วัดท่ี 4.2 ร้อยละความสําเร็จของ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม 6 เดือนแรก 

ร้อยละ 0.5 44.02 46.46 48.91 51.36 53.80 ร้อยละ 
31.98 

1.0000 0.0050 

ตัวชี้วัดท่ี 4.3 ร้อยละความสําเร็จของ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม 12 เดือนแรก 

ร้อยละ 0.5 92 93 94 95 96 ร้อยละ 
65.71 

1.0000 0.0050 

ตัวชี้วัดท่ี 4.4 ร้อยละความสําเร็จของ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

ร้อยละ 0.5 92 93 94 95 96 N/A 1.0000 0.0050 
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                ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    รอบ  9 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
  

ตัวชี้วัดผล                  
การปฏิบัติราชการ  หน่วยวัด น้ําหนัก

(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
คะแนน 

ถ่วงน้ําหนัก
ตัวชี้วัดท่ี 5  ระดับความสําเร็จของ
ปริมาณผลผลิตท่ีทําได้จริงเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย  
 

ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 1.00 1.0000 0.0250 

ตัวชี้วัดท่ี 6 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของส่วนราชการ 
 
 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1500 

ตัวชี้วัดท่ี 7 ระดับความสําเร็จของการ
ปรับปรุงกระบวนการ 
 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 ขั้นตอนที่ 
1 

1.0000 0.0400 

ตัวชี้วัดท่ี 8 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาบุคลากร 
 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 1.8 1.8000 0.0900 

ตัวชี้วัดท่ี 8.1 ระดับความสําเร็จของ
การจัดทํารายงานลักษณะสําคัญของ
องค์การ 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 3 3.0000 0.0600 

ตัวชี้วัดท่ี 8.2 ส่วนต่างระหว่าง
ความเห็นและความสําคัญต่อความพึง
พอใจในการพัฒนาบุคลากร 

ระดับ 1.5 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0150 

ตัวชี้วัดท่ี 8.3 ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
 

ระดับ 1.5 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0150 

ตัวชี้วัดท่ี 9  ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 N/A 
(ใช้ผลการ

ประเมินจาก  
ส.ก.พ.ร.) 

1.0000 0.0300 

ตัวชี้วัดท่ี 9.1 ส่วนต่างระหว่าง
ความเห็นและความสําคัญต่อความ  
พึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร 

ระดับ 1.5 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0150 

ตัวชี้วัดท่ี 9.2 จํานวนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ 
 

ระดับ 1.5 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0150 
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                ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    รอบ  9 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
  

ตัวชี้วัดผล                  
การปฏิบัติราชการ  หน่วยวัด น้ําหนัก

(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
คะแนน 

ถ่วงน้ําหนัก
ตัวชี้วัดท่ี 10 ระดับความสําเร็จของ
การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 N/A 
(ใช้ผลการ

ประเมินจาก  
ส.ก.พ.ร.) 

1.0000 0.0300 

ตัวชี้วัดท่ี 10.1 ส่วนต่างระหว่าง
ความเห็นและความสําคัญต่อความพึง
พอใจในการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์การ 

ระดับ 1.5 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0150 

ตัวชี้วัดท่ี 10.2 ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การ 

ระดับ 1.5 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0150 

ตัวชี้วัดท่ี 11 ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินโครงการสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 ขั้นตอนที่ 
1 

1.0000 0.0400 

         รวม 2.5189 
 

รายงาน ณ วันที่   30  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2556 
ผู้รายงาน  นางปิยมาศ  บุญสพ    หน่วยงาน   สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
ตําแหน่ง   ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   โทรศัพท์  0 2141 7290  
 

หมายเหตุ : กรณีภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2556 หากตัวชี้วัดใดไม่สามารถรายงานผลได้ เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ข้อมูล
จากส่วนกลางจัดเก็บข้อมูลไม่ทัน ฯลฯ ให้ใส่ค่าคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1 มาก่อน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประเมินผลตนเองของสํานักงานสถิติแห่งชาติ  
(SAR Card) 

 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  9 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลกัของกรม 
หรือเทียบเท่า (ร้อยละ 30) 
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบงานและระบบสถิติเพ่ือเข้าสู่การบูรณาการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางน้ําผึ้ง  เชิดชูพงษ์     

                     นางสาวณัฐภัสสร  นิธิประภาวัฒน์   
โทรศัพท์ : 0 2143 1292 โทรศัพท์ : 0 2141 7297, 0 2141 7444 
คําอธิบาย :  
             ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบระบบงานและระบบสถิติเพื่อเข้าสู่การบูรณาการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล 
หมายถึง การพัฒนาระบบงานฯ  ให้สามารถรองรับข้อมูลจากแผนพัฒนาสถิติรายสาขา ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย 
ตามโครงสร้างและรูปแบบในการบูรณาการข้อมูล เพื่อนําไปสู่การบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการแลกเปลี่ยน จึงจําเป็น 
ต้องสร้างระบบการนําเข้า สืบค้น และเชื่อมโยงข้อมูล จากภาครัฐ 20 กระทรวง    และให้สามารถนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ  
ประเทศไทยที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ด้วยระบบสารสนเทศที่ทันสมัยสําหรับการหาความสัมพันธ์และนําเสนอข้อมูล
ประเทศ ซ่ึงมีความสลับซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
1 วางแผน เตรียมงาน และจัดทําแผนการดําเนินงาน   
2 อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติ  

  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

•   วางแผน เตรียมงาน และจัดทําแผนการดําเนินงาน เท่ากับ 1 คะแนน 
•   พัฒนาระบบเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติ เท่ากับ 2 คะแนน 
•   มีชุดข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ จากผังสถิติรายสาขา และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง และ

นําเสนอผ่านทางเว็บไซต์ อย่างน้อย 4 ประเด็น  
เท่ากับ 3 คะแนน 

•   มีชุดข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ จากผังสถิติรายสาขา และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง และ
นําเสนอผ่านทางเว็บไซต์ อย่างน้อย 5 ประเด็น 

เท่ากับ 4 คะแนน

•   มีชุดข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ จากผังสถิติรายสาขา และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง และ
นําเสนอผ่านทางเว็บไซต์ อย่างน้อย 6 ประเด็น  

เท่ากับ 5 คะแนน

   
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบงานและ
ระบบสถิติเพื่อเข้าสู่การบูรณาการแลกเปลี่ยนและ
เชื่อมโยงข้อมูล 

10 ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ  

ขั้นตอนที่ 2 

2 0.2000 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  9 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
1. จัดทําคําขออนุมัติเพื่อดําเนินการโครงการ 
2. จัดประชุมร่วมกับผู้บริหารของหน่วยงานภายในองค์กร เพื่อระบุความต้องการการใช้งานระบบ 
3. จัดอบรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานจากระบบ   

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
          ผู้บริหาร และหน่วยงานภายนอก เห็นความสําคัญ ในการจัดทําแผนพัฒนาสถิติรายสาขา เพื่อให้นําไปสู่การแลกเปลี่ยน
เชื่อมโยงข้อมูลในระบบ 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
           เป็นการทํางานที่มีปัจจยัเสี่ยงเนื่องจากเกี่ยวข้องกับบุคลากรภายนอก ซ่ึงควบคุมได้ยาก และอาจล่าช้าบา้ง 
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
 

หลักฐานอ้างอิง :  
- แผนการดําเนินงาน/คาบการปฏบิัติงาน 
- รายงานการประชุม 
- รายงานการอบรม 
- รูปแบบของระบบงานที่พัฒนา 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  9 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถเผยแพร่ต่อประชาชนได้ 
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 จํานวนเรื่องของข้อมูลสถิติพื้นฐานที่ได้จากการสํารวจสถาน

ประกอบการ และครัวเรือน ท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนข้อมูลสถิติเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายภาครัฐ 
 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ์ (relative standard error : RSE) คือ ร้อยละของความแม่นยํา 

(precision) ของค่าประมาณโดยคํานวณจากค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard error : SE) หารด้วยค่าประมาณคูณด้วย 
100  หรืออาจเรียกได้ว่าสัมประสิทธ์ิของความแปรปรวน (coefficient of variation : CV) 

ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย (ขาวคาดแดง) ผลผลิตข้อมูลสถิติ  
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม  25 เรื่อง 
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คอื ความคาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ์ ร้อยละ 10 

 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 

พ.ศ.
ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น

(ร้อยละ)
2554 2555 2556 2555 2556 

จํานวนฐานข้อมูลท่ีเพิ่มขึ้นด้านเศรษฐกิจและสังคมที่
สามารถเผยแพร่ต่อประชาชน 1/   

29 23 17 -20.7 -26.1

 
    หมายเหตุ : 1/ เป็นจํานวนผลผลิตที่ได้จากการสํารวจแต่ละเร่ือง 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

• 
มีจํานวนฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถเผยแพร่ต่อประชาชนได้  
จํานวน 21 ฐานข้อมูล 

เท่ากับ 1 คะแนน 

• 
มีจํานวนฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถเผยแพร่ต่อประชาชนได้  
จํานวน 23 ฐานข้อมูล 

เท่ากับ 2 คะแนน

• 
มีจํานวนฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถเผยแพร่ต่อประชาชนได้  
จํานวน 25 ฐานข้อมูล 

เท่ากับ 3 คะแนน

• คะแนนเฉลี่ยของจํานวนของฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมเป้าหมายที่มีร้อยละของ
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ์ของฐานข้อมูล (ค่า CV) ไม่เกินร้อยละ 10 

เท่ากับ 4 คะแนน

เท่ากับ 5 คะแนน

 
เงื่อนไข : 

1. การเผยแพร่ต่อประชาชน พิจารณาจากเอกสารขออนุมัติต้นฉบับเพื่อการเผยแพร่ข้อมูล 
2. การคิดคะแนนระดับ 4-5 จะคํานวณเทยีบบัญญัติไตรยางค์ ในระดับคะแนนเต็ม 2.00 โดยเทียบกับจํานวน

โครงการที่มกีารแสดงค่า RSE หรือ CV เช่น มีการแสดงค่า RSE หรือ CV จํานวน 5 โครงการ คิดเป็นคะแนน
เรื่องละ 0.4 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  9 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานข้อมูล        
ด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถเผยแพร่      
ต่อประชาชนได้ 

10 - 17 เรื่อง
- แสดงค่าความคลาดเคลื่อน 
  มาตรฐานสัมพัทธ์ ไม่เกิน 
 ร้อยละ 10 จํานวน 4 โครงการ

2.6 0.26

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
ดําเนินการโดยการสํารวจเพื่อจัดเก็บข้อมูลสถิติพื้นฐานจากสถานประกอบการ  และครัวเรือนตามแผนงาน รวมทั้ง 

สํารวจความคิดเห็นต่อนโยบายของรัฐ 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   

เป็นภารกิจหลักท่ีสํานักงานสถิติแห่งชาติ ให้ความสําคัญในการดําเนินการอยู่แล้ว 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :    
        - 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  

- 
หลักฐานอ้างอิง :      

      สํานักฯ ท่ีรับผิดชอบเรื่องที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกอบด้วย : 

สํานัก จํานวน
เรื่อง 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม 9 4 3 2 
สํานักสถิติสังคม 4 - 3 1 
ลํานักนโยบายและวิชาการสถิติ 1 - - 1 
สํานักสาธารณมติ 11 4 4 3 
รวม 25 8 10 7 

       

      สรุปรอบ 9 เดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ผลการสํารวจท่ีเผยแพร่ได้ จํานวน 17 เรื่อง 
      - สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม        7       เรื่อง 
      - สํานักสถิติสังคม         1       เรื่อง 
      - สํานักสาธารณมติ                      9       เรื่อง 

รายละเอียด 

1. สํารวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน พ.ศ. 2555 

2. สํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2555 

3. สํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2555 

4. สํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2555 

5. สํารวจชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย         
    (มกราคม พ.ศ. 2556) 
6. สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในภาพรวม พ.ศ. 2555 

7. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  9 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

8. สํารวจค่าครองชีพของประชาชน (พฤศจิกายน 2555) 

9. สํารวจความต้องการของประชาชนในปี 2556 

10. สํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2555 

11. สํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกตส์เฮาส์ พ.ศ. 2555 

12. ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2555 

13. สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2555 

14. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) พ.ศ. 2556 

15. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย  
      (มีนาคม พ.ศ. 2556) 

16. สํารวจความคิดเหน็ของประชาชนเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่เป้าหมาย พ.ศ. 2556 

17. สํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับนโยบายการแจก Tablet ให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 พ.ศ. 2556 

หมายเหตุ : จํานวนเรื่องที่สามารถเผยแพร่ได้ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากเดือนเมษายน – มิถุนายน 2556  

 สํานักงานสถิติแห่งชาติจัดทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 จําเป็น 

 ต้องระดมบุคลากรของสํานักงานฯ ปฏิบัติงานโครงการสํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 จึงทําให้ 

 งานประจําล่าช้ากว่ากําหนด 

โครงการที่มีการแสดงค่าความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ 5 โครงการ 

สํานักฯ ท่ีรับผิดชอบและดําเนินการได้ ประกอบด้วย : 

- สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม 4 เรื่อง 

- สํานักสถิติสังคม 1 เรื่อง 

 

สรุป 9 เดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการที่มีการแสดงค่าความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ์  

จํานวน 4 เรื่อง ดังนี้ 

1. สํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2555 

2. สํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2555 

3. สํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 1/56) 

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

ตัวชี้วัด : 1.2.3 ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของการให้บริการข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคมเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผู้อํานวยการสํานักสถิติพยากรณ์
  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. ผู้อํานวยการกลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูล 
                     2. น.ส.จิระนันท์ พันธรักษ์ 

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

1. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้น หมายถึง ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของการให้บริการมูลสถิติทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ของปี 2556 เมื่อเทียบกับปี 2555 

2. การให้บริ การข้อมูลสถิ ติ   หมายถึ ง   การให้บริ การข้อมูลสถิ ติแก่ผู้ รั บบริการผ่ านช่องทางต่ า ง  ๆ 
ได้แก่ การติดต่อด้วยตนเองที่สํานักงาน  จดหมาย  โทรศัพท์/โทรสาร  อีเมลล์  อินเทอร์เน็ต รวมทั้งการจําหน่ายและการเผยแพร่
เอกสารรายงานสถิติให้สมาชิก เป็นต้น 

3. ผู้รับบริการ หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา นักเรียน / นักศึกษา ประชาชนและหน่วยงาน
ระหว่างประเทศ ท่ีใช้ข้อมูลสถิติตามช่องทางการให้บริการต่าง ๆ รวมทั้งผู้ท่ีเป็นสมาชิกของเอกสารรายงานของสํานักงาน ฯ และผู้ท่ี
ซ้ือเอกสารรายงาน 
 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
                จํานวนผู้รับบริการที่ได้รับบริการข้อมูลสถิติท่ีเพิ่มขึ้นจากปี 2555  ในรอบ 9 เดือน (ในช่วงเวลาเดียว) ซ่ึงคํานวณได้จาก
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น        =       (339,828 – 311,731) x 100    =  9.01 
                                                  311,731   

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น     

(ร้อยละ) 
2554 2555 2556 2555 2556 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการให้บริการ
ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคมเมื่อ
เทียบกับปีท่ีผ่านมา 

286,134 
 

311,731 
 

   339,828 
 

8.94 9.01 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน    

ถ่วงน้ําหนัก 
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการให้บริการข้อมูล
สถิติด้านเศรษฐกิจและสังคมเมื่อเมื่อเทียบ
กับปีท่ีผ่านมา 

10 เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 9.01 

4.8020 0.4802 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  9 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  
                เก็บข้อมูลจํานวนผู้รับบริการจากการบริการข้อมูลสถิติต่าง ๆ ท่ีจัดให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน  
และประชาชนในทุกช่องทางการให้บริการ  ได้แก่ การมารับบริการด้วยตนเองที่สํานักงานฯ ติดต่อทางจดหมาย  
ติดต่อด้วยตนเอง โทรศัพท์/โทรสาร E-mail และทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการติดต่อขอรับและซ้ือเอกสารรายงาน เป็นต้น 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :   
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :      
 
หลักฐานอ้างอิง :  

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

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ   
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักสถิติพยากรณ์   ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อํานวยการกลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูล 

นางสาวสุครีม  กันไชย                                
โทรศัพท์ :  0 2141 7482 โทรศัพท์ :  0 2141 7497 
คําอธิบาย :  

  ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มาใช้บริการ ซ่ึงประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  เจ้าหน้าท่ีของสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย องค์กร สมาคม มูลนิธิ รวมทั้งนักเรียน นิสิต และ
นักศึกษา ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ  

 ประเด็นการสํารวจ ประกอบด้วยประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้ 
(1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
(2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
(3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
(4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
(5) ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 

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

 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น (%) 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

5.0000 
 

5.0000 
 

N/A  - - - 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

           ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

 

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

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 10 N/A 1 0.1000 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  9 เดือน 
  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  เน้นให้มีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการ ของประชาชน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
เนื่องจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้มีการให้บริการข้อมูลสถิติท้ังที่หน่วยงานผลิต และข้อมูลท่ีมีการเก็บรวบรวมจาก

หน่วยงานต่าง ๆ ผู้รับบริการส่วนใหญ่จะขอข้อมูลท่ีมีรายละเอียดมาก และย้อนหลังหลายปี ซ่ึงจําเป็นต้องใช้เวลา  ในการค้นหา
และรวบรวมข้อมูล ให้ตรงตามความต้องการ   

  
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  

     

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

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง          ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อํานวยการกลุ่มการคลัง 
โทรศัพท์ :  0 2141 7295 โทรศัพท์ :  0 2141 7313 
คําอธิบาย :  
           ความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถจัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการคํานวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
1 - หนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในส่วนราชการตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของ

ค่าใช้จ่าย 
- หลักฐานแสดงการตรวจสอบจากหัวหน้าศูนย์ต้นทุน  เกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูล
ต้นทุน ศูนย์ต้นทุน หรือกิจกรรมย่อย 

- ส่งสําเนาเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังกล่าวให้กับกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2556 

2 - รายงานผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม ผลผลิต กิจกรรมย่อยและผลผลิตย่อย
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและรูปแบบรายงานที่
กรมบัญชีกลางกาํหนด 

- รายงานผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  เสนอผู้บริหารพิจารณาลงนามให้ความ
เห็นชอบรายงานฯ ดังกล่าว 

- ส่งสําเนารายงานฯ ให้กับสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร.ภายใน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 

- เผยแพรข่้อมูลผ่านช่องทาง Website ของหน่วยงาน คือ www.nso.go.th  / 
ประชาสัมพันธ์  ต้ังแต่วันที่ 18 มีนาคม 2556  

3 - เปรียบเทียบผลการคํานวณต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และ 2555 
พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยจัดทํารายงานสรุปผล
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

- รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เสนอผู้บริหารพิจารณาลงนามให้
ความเห็นชอบรายงานฯ ดังกล่าว  

- ส่งสําเนารายงานฯ ให้กับสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร.ภายใน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 

- เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง Website ของหน่วยงาน  คือ www.nso.go.th  / 
ประชาสัมพันธ์  ต้ังแต่วันที่ 18 มีนาคม 2556  

4 -  ส่งรายงานผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่มฯ ผู้บริหารลงนามเห็นชอบแล้วให้กับ
กรมบัญชีกลาง  ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2556  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  9 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
     กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ส่วนราชการมีการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS 

สําหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
2 จัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี

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

3 เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดทํารายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้

แล้วเสร็จ ตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ

สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบและเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

4 จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้) และแผนฯดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ  

5 สามารถดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ได้ตามเป้าหมายท่ี
กําหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(ร้อยละ) ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุน 
ต่อหน่วยผลผลิต 

3 ดําเนินการแล้วเสร็จ
ขั้นตอนที่ 1-4 

4 0.1200 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  

  
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  9 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
    
  

หลักฐานอ้างอิง : 
-  ประเมินผลจากข้อมูล เอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีส่งให้กรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ.ร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  9 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มการคลัง 
โทรศัพท์ :  0 2141 7295 โทรศัพท์ :  0 2141 7313 
คําอธิบาย :  
 

การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบ่งเป็น  2 กรณี ดังตาราง 
 

กรณีที่ 1  ส่วนราชการได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 4 ตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 1.0 
 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก 0.5
 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน 0.5 
 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 0.5

 

กรณีที่ 2  ส่วนราชการไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 3 ตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก 0.75
 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน 0.75
 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 1.0

 
ตารางแสดงสัดส่วนน้ําหนัก (ร้อยละ 2.5) 

 
 
 

กรณีที่ 
งบประมาณประจําปี 

รวม รายจ่ายลงทุน รายจ่ายภาพรวม แผน 6 เดือนแรก 12 เดือน 
กรณีที่ 1 1.0 0.5 0.5 0.5 2.5 
กรณีที่ 2 - 0.75 0.75 1.0 2.5 

 
 
                สสช. ประเมินผลการบริหารงบประมาณ กรณีที่ 1  ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 4 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  9 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : กลุ่มการคลงั 
โทรศัพท์ :  0 2141 7295 โทรศัพท์ :  0 2141 7313 
คําอธิบาย :  
 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ท้ังที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ท้ังนี้ไม่รวม  เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะ
ใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าว จากระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  ของส่วนราชการ
เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไป
รายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 

• รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายท่ีรัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ท้ังที่มีตัวตนและทรัพย์สินที่ไม่มี
ตัวตน ตลอดจนรายจ่ายท่ีรัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ     โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและ
ผู้รับนําไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบ        ได้จากรหัสงบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงาน
ตําแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจท่ีสํานักงบประมาณกําหนดให้ 
 
สูตรการคํานวณ : 
 

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการเบิกจา่ย x 100   =  11,364,864.45  x 100 
                              วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ              19,088,774.40 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

72  74  76  78  80  
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน      

ถ่วงน้ําหนัก 
ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

1 ร้อยละ 59.54 1 0.0100 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  
ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซ่ึงจะใช้ข้อมูล   ผลการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ท้ังที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  จากระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  9 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :    
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :         
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :     

หลักฐานอ้างอิง :  
           รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  9 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : กลุ่มการคลงั 
โทรศัพท์ :  0 2141 7295 โทรศัพท์ :  0 2141 7313 

คําอธิบาย : 
• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก    จะใช้อัตราการเบิก

จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ท้ังที่เบิกจ่ายในส่วนกลาง   และส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถใน
การเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ท้ังนี้ไม่รวมเงินงบประมาณ ท่ีได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการ
เบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  ของส่วน
ราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2555    ถึงเดือนมีนาคม 2556 หากมี
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอด
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 
 
สูตรการคํานวณ :   

 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
44.02 46.46 48.91 51.36 53.80  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน      

ถ่วงน้ําหนัก 
ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก 

0.5 ร้อยละ 31.98 1 0.0050 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  
ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซ่ึงจะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ท้ังที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต้ังแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 จาก
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 

          เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย 
          ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 x 100        =        439,087417.33  x 100 
         วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ                       1,373,064,000 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  9 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :    
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :         
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :     

หลักฐานอ้างอิง :  
         รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  9 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 4.3 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : กลุ่มการคลงั 
โทรศัพท์ :  0 2141 7295 โทรศัพท์ :  0 2141 7313 

คําอธิบาย : 
• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ท้ังที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิก
จ่ายเงินของส่วนราชการ ท้ังนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่าย
ดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  ของส่วน
ราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 หากมี
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอด
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 
 
สูตรการคํานวณ :   

 
 
 
 

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

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

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน      

ถ่วงน้ําหนัก 
ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน 

0.5 65.71 1 0.0500 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  
ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซ่ึงจะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ท้ังที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต้ังแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน2556 จาก
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 

          เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย 
          ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 x 100        =       902,279,647.11  x 100 
         วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ                          1,373,064,000 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  9 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :    
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :         
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :     

หลักฐานอ้างอิง :  
          รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  9 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 4.4 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : กลุ่มแผนยุทธศาสตร์ 
โทรศัพท์ :  0 2141 7295 โทรศัพท์ :  0 2141 7311 
คําอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะใช้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมของส่วนราชการ ท้ังที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละไตรมาส เป็น
ตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของส่วนราชการ ท้ังนี้ ข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ส่วนราชการ
บันทึกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนดภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จะเป็นแผนตั้งต้นในระบบ GFMIS ดังนั้น เมื่อมีการนําแผนไปปฏิบัติแล้วจะต้องติดตาม
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน หากไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้ทําไว้ให้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ 
GFMIS ในเดือนปัจจุบันและเดือนถัดไป โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 หรือภายในเดือนมิถุนายน 2556 

• การให้คะแนนพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมเทียบกับวงเงินตามแผนการ
ใช้จ่ายเงินแต่ละไตรมาส และคํานวณค่าเฉลี่ยของทั้ง 4 ไตรมาสเป็นผลการดําเนินงาน    ของส่วนราชการ 
 
สูตรการคํานวณ : 
 
 
 
 

กําหนดให้ 
 

X1 , X2 , X3 , X4  = ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่ายแต่ละ
ไตรมาส 

Y1 , Y2 , Y3 , Y4 = วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ใน
ระบบ GFMIS แต่ละไตรมาส 

   
 

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

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

 
รายการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวมทั้งสิ้น 

แผนต้ังต้น  218.110 306.065 558.122 290.767 1373.064 
แผนปรับปรุง (1) 218.110 206.347 391.123 451.350 1266.929 
ผลการเบิกจ่าย (2) 190.341 238.753 474.594 91.578 995.266 
ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินเทียบกับแผน 

(2) / (1) * 100 
87.27 115.70 121.341   

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  9 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน      

ถ่วงน้ําหนัก 
ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน 

0.5 N/A 1  0.0050 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  
ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซ่ึงจะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ท้ังที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการจากระบบของสํานักงบประมาณและ
ระบบ GFMIS 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :    

 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :         
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :     

หลักฐานอ้างอิง :  
          รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  9 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 5 : ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทําได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่าย 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อํานวยการกลุ่มแผนยุทธศาสตร์ 
โทรศัพท์ :  0 2141 7295 โทรศัพท์ :  0 2141 7311 
คําอธิบาย : 

• เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 และเป็นการผลักดันให้ส่วนราชการปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณได้
อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

• วัดผลสําเร็จจากร้อยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่ส่วนราชการทําได้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ท่ีกําหนดไว้ตาม 
“เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556” 
 
 

สูตรการคํานวณ :  

ผลผลิต  
(i) 

น้ําหนกั
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ                   
ร้อยละของเป้าหมายผลผลิต คะแนนที่ได้ 

(SMi) 

คะแนน     
ถ่วง

น้ําหนัก    
(Wi x SMi)

1 2 3 4 5 

ผลผลิตท่ี 2 : การบริหารจดัการ
ข้อมูลสถิติและสารสนเทศของ
ประเทศ  
(ร้อยละความสําเร็จในการ
ดําเนินงานได้ตามแผนแม่บท
ระบบสถิติของประเทศ  
ร้อยละ 20) 

W1 

(0.34) 
80 85 90 95 100 1 

 
0.34 

โครงการที่ 1 : โครงการสํามะโน
ธุรกจิและอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2555 
(ข้อมูลสถติิสาํมะโนธุรกจิและ
อุตสาหกรรม ร้อยละ 20) 

W2 

(0.33) 
80 85 90 95 100 1 

 
 0.33 

โครงการที่ 1 : โครงการสํามะโน
การเกษตร พ.ศ. 2556 
(ข้อมูลสถติิสาํมะโนการเกษตร 
1 เรื่อง ร้อยละ 45) 

W3 

(0.33) 
80 85 90 95 100 1 

 
0.33 

น้ําหนักรวม Σ 
Wi=1       1.00 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  9 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น (%) 
2554 2555 2556 2555 2556 

ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิต 
ท่ีทําได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิต
ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 

- - 1.0 - - 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 

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 

ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิต 
ท่ีทําได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิต
ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 

2.5 1.0 1 0.0250 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :        
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :     

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

ตัวชี้วัดที่ 6 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางปริศนา  วานิชย์เจริญการ 
โทรศัพท์ :  0 2141 7295 โทรศัพท์ :  0 2141 7301 
คําอธิบาย : 

ความสํ า เ ร็ จ ของการดํ า เนิ นการตามมาตรการประหยั ดพลั ง ง านของส่ วนราชการ  หมายถึ ง  การ ท่ี
ส่วนราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้ไฟฟ้าและน้ํามัน
เชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10  

พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 
1.  ด้านไฟฟ้า   
2.  ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง   

สูตรการคํานวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน : 
1.  ด้านไฟฟ้า 
 

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า 
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน) – ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 

 
2.  ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง 

 
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้น้ํามัน 
(Energy Utilization Index, EUI) 

    = (90% ของปริมาณการใช้น้ํามันมาตรฐาน) – ปริมาณการใช้น้ํามันจริง 
ปริมาณการใช้น้ํามันจริง 

 
 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
 

ข้อมูล 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 3 - 5 ข้อมูลรายงานผลตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 

ข้อมูลพลังงาน ข้อมูลพื้นฐาน 

ไฟฟ้า ไ ด้รายงานผลตามมาตราการ
ประหยัดพลังงาน รอบ 6 เดือน
(ต .ค .55-มี .ค .56)ตามบันทึก ท่ี 
01.5/27 ลงวันที่ 22 เมษายน 56 
และรอบ  8  เดือน  ( เมษายน -
พฤษภาคม 2556 ตามบันทึกท่ี 
01.5/27 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 56 

นําข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า - น้ํามัน 
และข้อมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนี
การใช้พลังงาน  ลงใน www.e-
report.energy.go.th ของสํานัก
นโยบายและแผนพลังงาน ต้ังแตเ่ดือน 
ต.ค. 55 – พ.ค. 56 

ใช้ข้อมูลจากการรายงาน
ผลบนเว็บไซต์ของสํานัก
นโยบายและแผนพลังงาน  

ณ สิ้นปีงบประมาณ 

น้ํามัน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  9 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั้งหมดที่เป็นราชการ

บริหารส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดต้ังขึ้นตามกฎกระทรวง  และส่วนราชการที่ต้ังขึ้นเป็นหน่วยงานภายในกรมนั้นที่ไม่ปรากฏใน
กฎกระทรวง โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน เป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้
คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

 
1.  ด้านไฟฟ้า   มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้  

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าของ
ปีงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) และรอบ 12 เดือน 
(เมษายน 2556 - กันยายน 2556) ตามรูปแบบท่ี สนพ. กําหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน และค่า
ดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจําปีงบประมาณ 2556 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี สนพ. 
กําหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือน
กันยายน 2556 

0.2500

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าท่ีใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) ประจําปี
งบประมาณ 2556 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือน
กันยายน 2556 

0.2500

3 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2556 ตามสูตรการคํานวณที่ 
สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001
- 

0.5000
4 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2556 ตามสูตรการคํานวณที่ 

สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001

- 
0.5000

5 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2556 ตามสูตรการคํานวณที่ 
สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีท่ีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0  
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับท่ี 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน

0.0001
- 

0.5000 

 

2.  ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้  
ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านน้ํามันเชื้อเพลิง
ของปีงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) และรอบ 12 เดือน 
(เมษายน 2556 - กันยายน 2556) ตามรูปแบบท่ี สนพ. กําหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง
มาตรฐานและค่าดัชนีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ 2556 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี สนพ. กําหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556  

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงท่ีใช้จริง (ลิตร) ประจําปีงบประมาณ 
2556 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556  

0.2500 

3 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามสูตร
การคํานวณที่ สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  9 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

4 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามสูตร
การคํานวณที่ สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 

0.0001 
- 

0.5000 
5 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามสูตร

การคํานวณที่ สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 

ในกรณีท่ีผลการคํานวณค่าดัชนีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง มากกว่า 0  
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับท่ี 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน       
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

3 5
 

5.0000 0.1500 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
       1. เนื่องจากสํานักงานฯ มีการแบ่งส่วนราชการเป็นการภายในใหม่ เพื่อให้การประหยัดพลังงานของสํานักงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงได้ขอยกเลิกคําสั่ง 72/2555 และ 227/2555 และแต่งตั้งคณะกรรมการรณรงค์ การลดใช้พลังงาน
และทบทวนแผนการใช้พลังงานชดุใหม่ ตามคําสั่งที่ 57/2556 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 
       2. จัดประชุมคณะกรรมการรณรงค์การลดใช้พลังงานและทบทวนแผนการใช้พลังงาน ครัง้ที่ 1/2556 เพื่อกําหนดมาตรการ
ประหยัดพลังงานปีงบประมาณ 2556 
       3. สรุปรายงานการประชุมฯ แจ้งคณะกรรมการฯ ทราบ 
      4. สรุปรายงานการใช้พลังงาน(ไฟฟ้า/น้ํามันเชื้อเพลิง) รอบ 6 เดือน ต.ค.55 - มี.ค.56 ตามบันที่ 01.5/27 ลงวันที่ 22   
          เมษายน 2556 และ รอบ 8 เดือน (เมษายน 56-พฤษภาคม 56) ตามบันทึกที่ 01.5/27 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :        
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :     

หลักฐานอ้างอิง :  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการรณรงค์และลดใช้พลังงาน 
- ข้อมูลการรายงานการติดตามการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบ 6 เดือน 

และรอบ 8 เดือน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  9 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม    
                           ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร          

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวกุลลักษณ์ เลิศภัทรพงศ์ 
                     นางสรัญญา คุรุศักดาพงศ ์
                     นางสาวณํฐภัสสร นิธิประภาวัฒน์ 
                     นางมณีรัตน์ เดชะเทศ 
                     นางอังคนา หัตถกิจโกศล 
                     นายสุริยา บัวเนียม 
                     นายจิรวัส พูลทรัพยื 
                     นายวรวุฒิ  ไพศาลภูมิเศรษฐ์ 
                     นางรัชดาภา กล้าการขาย 
                     นางสาววิลาวัลย์ รุ่งเรือง 

โทรศัพท์ :  0 2142 1232 , 0 2141 7290 โทรศัพท์ :  0 2142 1263, 0 2141 7444 , 0 2141 7412 
 
คําอธิบาย :  

•  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 37 กําหนดให้ส่วนราชการต้อง
กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนรับทราบเป็นการทั่วไป และเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ส่วนราชการได้ดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงร้อยละ 30 – 50  ต้ังแต่
ปี พ.ศ. 2547 โดยในปีแรกได้คัดเลือกมาดําเนินการ 3 – 5 กระบวนการ และดําเนินการครอบคลุมทุกกระบวนการตั้งแต่  ปี พ.ศ. 2550 

• นอกจากการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานแล้วในการพัฒนากระบวนการเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนที่ส่วนราชการได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนราชการควรให้ความสาํคัญกบัเรื่องของการพฒันาคณุภาพการให้บริการ ซ่ึง
จะสง่ผลโดยตรงต่อความพงึพอใจของผู้รับบริการ และการสรา้งภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การ ดังนัน้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงได้
กําหนดให้การปรับปรุงกระบวนการเป็นตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของส่วนราชการระดับกรม 

• ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ หมายถึงส่วนราชการดําเนินการปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่า จํานวน 3  
กระบวนการ โดยมีรายชื่อกระบวนการที่ต้องดําเนินการปรับปรุงตามรายละเอียดในคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ท้ังนี้ การปรับปรุงดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของการดําเนินการที่ชัดเจน โดยประเมินผลจากตัวชี้วัดท่ีสะท้อนผลของการปรับปรุงกระบวนการ และผลของการปรับปรุงที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ นวัตกรรมการให้บริการ การบูรณาการการทํางานของภาคส่วนต่าง ๆ  และ
การลดต้นทุน เป็นต้น 
 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

1. จัดต้ังทีมงานตัวชี้วัดฯ  เพื่อดําเนินการจัดทําแผนปรับปรุงกระบวนการของสํานักงานสถิติแห่งชาติ  ในการลด
ระยะเวลา  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และพัฒนากระบวนการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน  โดยกําหนด
ตัวชี้วัดและกิจกรรมในการปรับปรุงกระบวนการ 

2. ดําเนินการจัดประชุมทีมงานตัวชี้วัดฯ เพื่อพิจารณาแผนปรับปรุงกระบวนการนําเสนอผู้บริหารเห็นชอบแผน 
     ปรับปรุงกระบวนการ และดําเนินการตามแผนฯ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  9 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
     กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ส่วนราชการจัดทําแผนปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่าท่ีส่งผลต่อมิติภายนอกด้านประสิทธิผล 

จํานวน 3 กระบวนการ และกําหนดตัวชี้วัดของกระบวนการ และเป้าหมายของตัวชี้วัดในการ
ปรับปรุงกระบวนการ  

2 - 

3 ผลสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ โดยพิจารณาจากการดําเนนิการได้ตามเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดท่ีกําหนดในการปรับปรุงกระบวนการ  

4 - 
5 ผลสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ โดยพิจารณาจากการปรับปรุงกระบวนการก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ /นวัตกรรมการให้บริการ/การบูรณาการการทํางานของภาคส่วนต่างๆ 
/การลดต้นทุน  

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(ร้อยละ) ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการปรับปรงุกระบวนการ 4 ดําเนินการแล้วเสร็จ
ขั้นตอนที่ 1 

1 0.0400 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
1. จัดต้ังทีมงาน คณะทํางานตัวชี้วัดท่ี 7 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ เพื่อจัดทําแผนปรับปรุง

กระบวนการ กําหนดแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ และติดตามประเมินผลความสําเร็จของตัวชี้วัด 
2. จัดทําร่างแผนพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ 
3. จัดประชุมทีมงานตัวชี้วัดท่ี 7 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ เพื่อพิจารณาร่างแผนฯ  
4. นําเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบแผนฯ 
5. ดําเนินการตามแผนปรับปรุงกระบวนการ 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  

  
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  

     
หลักฐานอ้างอิง : 
 

- แผนปรับปรุงกระบวนการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  9 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
                          ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อํานวยการกลุ่มการเจ้าหน้าท่ี 
                     นายสุริยา  บัวเนียม 
                     นางรัชดาภา กล้าการขาย 
                     นางสาววิลาวัลย์ รุ่งเรือง 

โทรศัพท์ :  0 2141 7295 , 0 2141 7290 โทรศัพท์ :  0 2141 7305 , 0 2141 7308, 0 2141 7292 -3 
คําอธิบาย : 

• การพัฒนาบุคลากร เป็นการดําเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีในการทํางาน อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ความ
คาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

• ความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร แบ่งออกเป็น 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

8.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ 2 
8.2 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร 1.5 
8.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 1.5 

รวม 5 
 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
- ข้าราชการ สสช. จํานวน 312 คน ตอบแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey)  

ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2555 - 4 มกราคม 2556 โดยมีส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร (GAP) เท่ากับ 1.2   

- กําหนดผู้รับผิดชอบดําเนินการ คือ สํานักบริหารกลาง และแต่งตั้งคณะทํางานตัวชีวั้ดท่ี 8 ซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนจากศูนย์/
สํานัก เข้าร่วมเป็นคณะทาํงานฯ 

- จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อลดช่องว่าง (Gap) และเผยแพร่เพื่อนําสู่การปฏิบัติ 
- สรุปผลการดําเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือน  

 
ตัวชี้วัดที่ 8.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ 
คําอธิบาย : 

• การจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ เป็นการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาพรวมในปัจจุบันของส่วน
ราชการทั้งโครงสร้างของหน่วยงานในส่วนราชการ จํานวนบุคลากร สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วนราชการอื่น และประชาชน ความท้าทายท่ีสําคัญในเชิงยุทธศาสตร์ท่ีส่วนราชการเผชิญอยู่ รวมถึง
แนวทางการปรับปรุงผลการดําเนินการของส่วนราชการ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อนําไปใช้
ประกอบเป็นข้อมูลการตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified Fl) และวาง
แผนพัฒนาบุคลากรได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  9 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

วัดความสําเร็จของการดําเนินการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็นดังนี้  
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
1 จัดส่งรายงานลักษณะสําคัญขององค์การ ภายหลังวันที่ 31 มกราคม 2556   
2 - 
3 จัดส่งรายงานลักษณะสําคัญขององค์การ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556   
4 - 
5 จัดส่งรายงานลักษณะสําคัญขององค์การ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556  และรายงานมีความ

ครบถ้วนและทันสมัย  

 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 8.2 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร 
คําอธิบาย :  

• ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร เป็นการประเมินโดยใช้แบบ
สํารวจความพึงพอใจของบุคลากรในการพัฒนาบุคลากรขององค์การ (Human Resource Development Survey) ผ่านระบบ
ออนไลน์ ซ่ึงจะรวมอยู่ในแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Deveopment Survey) และจะมีการประเมิน 2 ครั้ง 
โดยใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญขององค์การ (Gap) จากการสํารวจการพัฒนาองค์การ 
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 

• การประเมินความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร เป็นการวัดท่ีมุ่งเน้นในเรื่องการกําหนดนโยบายและเป้าหมายด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร และการมอบหมายงาน ความก้าวหน้าในสายงาน และการพัฒนาบุคลากร ท้ังนี้ ส่วน
ราชการควรให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากรซึ่งถือเป็นทุนขององค์การ (Human Capital) เพื่อให้ได้มาซ่ึงการใช้ประโยชน์ 
พัฒนาศักยภาพ และการสร้างมูลค่าอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน  
รวมถึงแรงจูงใจและความจงรักภักดีต่อองค์การ อันนําไปสู่การเพิ่มคุณค่าผลผลิตและการบริการที่มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้
องค์การมีความสามารถ สร้างความได้เปรียบในการดําเนินงาน และความสําเร็จขององค์การ   
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  9 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
การกําหนดสูตรคํานวณคะแนน มีความสอดคล้องกับผลการสํารวจส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อ 

ความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร (GAP) ครั้งที่ 1 โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
 

กรณีที่ 1 :     
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อ 
ความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร (GAP)  
ครั้งที่ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยกลาง 

 กรณีที่ 2 :     
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความ

พึงพอใจของในการพัฒนาบุคลากร (GAP)        
ครั้งที่ 1 มากกว่าค่าเฉลี่ยกลาง 

ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ  ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 
1 X2 ≥ Xmax  1 X2  ≥ Xmax 

2  

 

 

 
2 

 

3  3 X2 = X1 
4  4 

 
 

5 X2 ≤ X1  5 X2 ≤ ค่าเฉลี่ยกลาง 
 

หมายเหตุ :   
X1  คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพงึพอใจของบุคลากรภายในองคก์าร ครั้งที่ 1  

   (17 ธ.ค. 55 – 4 ม.ค. 56) 
X2  คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ 2  

                              (16 – 30 ก.ย. 56) 
                   Xmax คือ ค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ (Gap) ครั้งที่ 1 ของทุกส่วนราชการ 
     ท้ังนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งให้ทราบค่าเฉลี่ยกลาง และค่า Xmax พร้อมผลการสํารวจครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน ์

เงื่อนไข :  
 หากมีผู้ตอบน้อยกว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติท่ีกําหนดไว้ (สามารถตรวจสอบจํานวนผู้ตอบขั้นต่ํา

ของแต่ละส่วนราชการได้จากหน้าเว็บไซต์ระบบการสํารวจออนไลน์) จะได้คะแนนตัวชี้วัดนี้เท่ากับ 1.0000 คะแนน เนื่องจากไม่
สามารถนําผลการสํารวจมาใช้เป็นตัวแทน ในการประเมินผลได้ 
 

 ส่วนต่ างระหว่ างความเห็นและความสํ าคัญต่อความพึ งพอใจของผู้ ใช้ ง านสารสนเทศ  (GAP) 
มีค่าสูงสุดเท่ากับ 9 (คํานวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนน้อยสุด) ท้ังนี้ หากส่วนต่างมีค่าสูง แสดงว่าสิ่งที่บุคลากรในองค์การมี
ความเห็นกับความสําคัญที่องค์การมุ่งเน้นมีความแตกต่างกันมาก ดังนั้น หน่วยงานควรดําเนินการพัฒนาองค์การโดยการหา
สาเหตุของปัญหาและดําเนินการแก้ไข 
ตารางและสูตรการคํานวณ 
 การคํานวณตัวชี้วัดที่ 8.2  การกําหนดสูตรคํานวณคะแนน มีความสอดคล้องกับผลการสํารวจส่วนต่างระหว่างความเห็น
และความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร (GAP) ครั้งที่ 1 ซ่ึงมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.2 ท้ังนี้เพื่อให้การประเมินมีความ
เหมาะสมและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง โดยผลการสํารวจครั้งที่ 1 ของ สสช. อยู่ในกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยของ 
Gap น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยกลาง (1.7) และนําผลการสํารวจครังที่ 1 มาใช้ประกอบการจัดระดับเกณฑ์การให้คะแนนผล

การประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร ตามที่ ส.ก.พ.ร. กําหนด ดังนี้ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  9 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

 

 กรณีที่ 1 : ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร (GAP) ครั้งที่ 1 
น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยกลาง (1.7)   (สสช. เข้าเกณฑ์กรณีที่ 1) 
  กรณีท่ี Gap ครั้งที่ 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับครั้งที่ 1 จะได้คะแนนเท่ากับ 5 
  กรณีท่ี Gap ครั้งที่ 2 มากกว่าครั้งที่ 1 แต่น้อยกว่าค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ยส่วนต่างของทุกส่วนราชการ (4.8)  เกณฑ์การ
ให้คะแนนจะต้องคํานวณจากสัดส่วนของ Gap ท่ีเพิ่มขึ้น โดยใช้สูตรการคํานวณดังนี้ 
 
 
 
  กรณีท่ี Gap ครั้งที่ 2 มากกว่าหรือเท่ากับค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ยส่วนต่างของทุกส่วนราชการ (4.8) จะได้คะแนนเท่ากับ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : 

X1  คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพงึพอใจของบุคลากรภายในองคก์าร ครั้งที่ 1 (17 ธ.ค. 55 – 4 ม.ค. 56) 
X2  คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ 2 (16 – 30 ก.ย. 56) 

         Xmax คือ ค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ (Gap) ครั้งที่ 1 ของทุกส่วนราชการ 
 

ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 
1 X2 ≥ Xmax 

2  
 3 

4 
5 X2 ≤ X1 

ตัวชี้วัดที่ 8.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
คําอธิบาย :  

• การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เป็นการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีต้องกําหนดในการวางแผน
พัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน เช่น หลักสูตร/หัวข้อการพัฒนา วิธีการในการพัฒนาบุคลากรแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ เป็นต้น โดยแผนพัฒนาบุคลากรที่จัดทําขึ้นควรสอดคล้องกับทรัพยากรและความจําเป็นในการพัฒนาบุคลากร และผล
สํารวจตามตัวชี้วัดท่ี 8.2 

• วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนา
บุคลากรของบุคลากรในองค์การ ซ่ึงได้จากแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ผ่านระบบ
ออนไลน์ ครั้งที่ 1 ประกอบกับข้อมูลกรอบโครงสร้างอัตรากําลังของบุคลากรในองค์การ และพันธกิจหน้าท่ีของส่วนราชการ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
1 จัดส่งแผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
2 แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไม่ครบถ้วนตาม

ประเด็นในแบบฟอร์ม และไม่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
3 แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตาม

ประเด็นในแบบฟอร์ม แต่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
หรือ ไม่ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม แต่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าท่ีใช้ใน

การวิเคราะห์ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  9 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

4 แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตาม
ประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าท่ีใช้ในการวิเคราะห์  

5 แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตาม
ประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
และ ผลการสํารวจครั้งที่ 2  

 
การคํานวณคะแนนตัวชี้วัดท่ี 8 ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร เป็นการคํานวณจากค่าคะแนน   

ถ่วงน้ําหนักของตัวชี้วัดท่ี 8.1 ตัวชี้วัดท่ี 8.2 และตัวชี้วัดท่ี 8.3 ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนักร้อยละ 

(Wi) 
คะแนนที่ได้รับ 

(SMi) 
คะแนนถ่วงน้ําหนัก 

(Wi x SMi) 
8.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงาน

ลักษณะสําคัญขององค์การ 
2 SM1 (W1 x SM1) 

8.2 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ
ต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร 

1.5 SM2 (W2 x SM2) 

8.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร 

1.5 SM3 (W3 x SM3) 

 รวม ∑ Wi 
 ∑ (Wi x SMi) 

∑ Wi 
 

 

โดยท่ี : 
W หมายถึง น้ําหนักของตัวชี้วัด  
SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัด 
i หมายถึง ลําดับท่ีของตัวชี้วัดท่ีกําหนดขึ้นตามแนวทางการดําเนินงาน 
∑ (Wi x SMi) ผลคะแนนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร 

     ∑ Wi  
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

 

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

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน     
ถ่วงน้ําหนัก 

8.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงาน
ลักษณะสําคัญขององค์การ 

2 3 3.0000 0.0600 

8.2 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อ
ความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร 

1.5 N/A 1.0000 0.0150 

8.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร 

1.5 N/A 1.0000 0.0150 

 รวม 5 1.0000 1.8000 0.0900 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  9 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
1. จัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ นําส่งสาํนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 
2. แต่งตั้งคณะทํางานตัวชี้วัดท่ี 8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ผลสํารวจการพัฒนาองค์การ      

ด้านการพัฒนาบุคลากร  กําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร และติดตามประเมินผลความสําเร็จของตัวชี้วัด 
3. จัดทําร่างแผนพัฒนาบุคลากร 
4. จดัประชุมคณะทํางานตัวชี้วัดท่ี 8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร เพื่อพิจารณาร่างแผนฯ 
5. นําเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ ดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 

  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   

 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :     

หลักฐานอ้างอิง :  
1. รายงานลักษณะสําคัญขององค์การ  
2. ผลสํารวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน ์(Organization Development Survey) ครั้งที่ 1 
3. แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
4. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร รอบ 6 เดือน 
5. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร รอบ 9 เดือน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  9 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ  
                           สื่อสาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
                     สารสนเทศและองค์ความรู้ 

โทรศัพท์ :  0 2141 7334 โทรศัพท์ :  0 2141 7374 
คําอธิบาย :  

• ระบบสารสนเทศ เป็นทุนขององค์การท่ีรวมถึงสารสนเทศ (Information) ความรู้ (Knowledge) และเทคโนโลยี 
เพื่อสนับสนุนกระบวนการหลักขององค์การ 

• การพัฒนาทุนสารสนเทศให้มีคุณค่าและทันสมัย มีความต่อเนื่องทันเหตุการณ์ และสามารถใช้สารสนเทศให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยการนําข้อมูลเข้า ผ่านระบบการประมวลผล คํานวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็นข้อความที่สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้  จะช่วยให้องค์การสามารถนําข้อมูลมาตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา และรวดเร็ว 
ทันเวลากับสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น ทุนสารสนเทศจึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญขององค์การ ไม่ว่า
จะเป็นด้านข้อมูล ระบบ และเครือข่าย ท่ีจะสามารถส่งเสริมให้คนในองค์การมีศักยภาพเพิ่มขึ้น และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

• ความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เป็นการประเมินผลโดยใช้การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
สารสนเทศ (User Satisfaction) รวมกับการประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ เพื่อวัดเรื่องการ
จัดการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยด้านประสิทธิผลจะมุ่งเน้นที่ประโยชน์ของการใช้งานสารสนเทศที่
สะท้อนในรูปแบบความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศต่อระบบสารสนเทศ (Systems) ระบบฐานข้อมูล (Database) และ
ระบบเครือข่าย (Network) และการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ จะมุ่งเน้นที่คุณลักษณะจําเป็นต่อการใช้งานระบบสารสนเทศผ่าน
เว็บไซต์และระบบ Intranet ของหน่วยงาน 

• ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย คือ 
           

การประเมิน น้ําหนัก  

9.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 1.5 
 

9.2 จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 1.5 
 

รวม 3 
 
 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
- ข้าราชการ สสช. จํานวน 312 คน ตอบแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey)  

ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2555 - 4 มกราคม 2556 โดยมีส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (GAP) เท่ากับ 0.9   

- กําหนดผู้รับผิดชอบดําเนินการ คือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแต่งตั้งคณะทํางานตัวชี้วัดท่ี 9 ซ่ึง
ประกอบด้วยผู้แทนจากศูนย์/สํานัก เข้ารว่มเป็นคณะทํางานฯ 

- จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เพื่อลดช่องว่าง (Gap) ท่ีประกอบด้วยความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ และ
จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ตามเกณฑ์การตรวจประเมิน (Checklist) 10 ด้าน และ
เผยแพร่เพื่อนําสู่การปฏิบัติ 

- สรุปผลการดําเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือน  
- สรุปผลการดําเนินงานตามแผนฯ รอบ 9 เดือน  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  9 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
การกําหนดสูตรคํานวณคะแนน มีความสอดคล้องกับผลการสํารวจส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความ

พอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (GAP) ครั้งที่ 1 โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
 

กรณีที่ 1 :     
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อ 
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (GAP)  
ครั้งที่ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยกลาง 

 กรณีที่ 2 :     
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (GAP)  ครั้งที่ 1 

มากกว่าค่าเฉลี่ยกลาง 
ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ  ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 

1 X2 ≥ Xmax  1 X2  ≥ Xmax 

2  

 

 

 
2 

 

3  3 X2 = X1 
4  4 

 
 

5 X2 ≤ X1  5 X2 ≤ ค่าเฉลี่ยกลาง 
 

หมายเหตุ :   
X1  คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพงึพอใจของบุคลากรภายในองคก์าร ครั้งที่ 1  

   (17 ธ.ค. 55 – 4 ม.ค. 56) 
X2  คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ 2  

                              (16 – 30 ก.ย. 56) 
                   Xmax คือ ค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ (Gap) ครั้งที่ 1 ของทุกส่วนราชการ 
     ท้ังนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งให้ทราบค่าเฉลี่ยกลาง และค่า Xmax พร้อมผลการสํารวจครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน ์
 

เงื่อนไข :  
 ตัวชี้วัด 9.1 หากมีผู้ตอบน้อยกว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติท่ีกําหนดไว้ (สามารถตรวจสอบจํานวน

ผู้ตอบขั้นต่ําของแต่ละส่วนราชการได้จากหน้าเว็บไซต์ระบบการสํารวจออนไลน์) จะได้คะแนนตัวชี้วัดนี้เท่ากับ 1.0000 คะแนน 
เนื่องจากไม่สามารถนําผลการสํารวจมาใช้เป็นตัวแทน ในการประเมินผลได้ 
 

 ส่วนต่ างระหว่ างความเห็นและความสํ าคัญต่อความพึ งพอใจของผู้ ใช้ ง านสารสนเทศ  (GAP) 
มีค่าสูงสุดเท่ากับ 9 (คํานวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนน้อยสุด) ท้ังนี้ หากส่วนต่างมีค่าสูง แสดงว่าสิ่งที่บุคลากรในองค์การมี
ความเห็นกับความสําคัญที่องค์การมุ่งเน้นมีความแตกต่างกันมาก ดังนั้น หน่วยงานควรดําเนินการพัฒนาองค์การโดยการหา
สาเหตุของปัญหาและดําเนินการแก้ไข 
 

ตารางและสูตรการคํานวณ 
 การคํานวณตัวชี้วัดที่ 9.1  การกําหนดสูตรคํานวณคะแนน มีความสอดคล้องกับผลการสํารวจส่วนต่างระหว่างความเห็น
และความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (GAP) ครั้งที่ 1 ซ่ึงมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.9 ท้ังนี้เพื่อให้การประเมินมีความ
เหมาะสมและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง โดยผลการสํารวจครั้งที่ 1 ของ สสช. อยู่ในกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยของ 
Gap น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยกลาง (1.4) และนําผลการสํารวจครังที่ 1 มาใช้ประกอบการจัดระดับเกณฑ์การให้คะแนนผล

การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ ตามที่ ส.ก.พ.ร. กําหนด ดังนี้ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  9 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

 กรณีที่ 1 : ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (GAP) ครั้งที่ 1 
น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยกลาง (1.4)   (สสช. เข้าเกณฑ์กรณีที่ 1) 
  กรณีท่ี Gap ครั้งที่ 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับครั้งที่ 1 จะได้คะแนนเท่ากับ 5 
  กรณีท่ี Gap ครั้งที่ 2 มากกว่าครั้งที่ 1 แต่น้อยกว่าค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ยส่วนต่างของทุกส่วนราชการ (4.2)  เกณฑ์การ
ให้คะแนนจะต้องคํานวณจากสัดส่วนของ Gap ท่ีเพิ่มขึ้น โดยใช้สูตรการคํานวณดังนี้ 
 
 
 

  กรณีท่ี Gap ครั้งที่ 2 มากกว่าหรือเท่ากับค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ยส่วนต่างของทุกส่วนราชการ (4.2) จะได้คะแนนเท่ากับ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : 
X1  คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพงึพอใจของบุคลากรภายในองคก์าร ครั้งที่ 1 (17 ธ.ค. 55 – 4 ม.ค. 56) 
X2  คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ 2 (16 – 30 ก.ย. 56) 

         Xmax คือ ค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ (Gap) ครั้งที่ 1 ของทุกส่วนราชการ 
 การคํานวณตัวชี้วัดที่ 9.2 จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ เป็นการประเมินจากหลักฐาน 
ณ ส่วนราชการ ว่ามีหลักฐานเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศใน 10 รายการตามที่กล่าวข้างต้นหรือไม่ โดยมี
คําอธิบายเพิ่มเติมในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ (ภาคผนวก) 
 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดท่ี 9.2 จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
 

การประเมิน น้ําหนัก  เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

9.2 จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้าน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

1.5 
 

≤6 7 8 9 10 

การคํานวณตัวชี้วัดที่ 9 เป็นการคํานวณจากค่าคะแนนถ่วงน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ 9.1 และ 9.2 ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนักร้อยละ 

(Wi) 
คะแนนที่ได้รับ 

(SMi) 
คะแนนถ่วงน้ําหนัก 

(Wi x SMi) 
9.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อ

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 
1.5 SM1 (W1 x SM1) 

9.2 จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศ 

1.5 SM2 (W2 x SM2) 

 รวม ∑ Wi  ∑ (Wi x SMi) 
∑ Wi 

 
 

ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 
1 X2 ≥ Xmax 

2  
 3 

4 
5 X2 ≤ X1 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  9 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

โดยท่ี : 
W หมายถึง น้ําหนักของตัวชี้วัด  
SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัด 
i หมายถึง ลําดับท่ีของตัวชี้วัดท่ีกําหนดขึ้นตามแนวทางการดําเนินงาน 
∑ (Wi x SMi) ผลคะแนนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 

     ∑ Wi  
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก

9.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ
ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 

1.5 N/A 1.0000 0.0150 

9.2 จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศ 

1.5 N/A 1.0000 0.0150 

รวม 3 N/A 1.0000 0.0300 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
1. ศึกษาแนวทางการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ี 9 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ตามคํารับรอง     

การปฏิบัติราชการ พ.ศ.2556 
2. ประชุมเพื่อเตรียมการดําเนินการภายในศทก. (25 ม.ค.2556) 
3. แจ้งเวียนศูนย์/สํานัก เพื่อขอรายชื่อและขออนุมัติแต่งตั้งคณะทํางาน 
4. ร่างแผนพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 
5. ประชุมคณะทํางานเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ/แนวทางการตรวจประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์        

ด้านประสิทธิภาพของสารสนเทศ (7 มี.ค.2556) 
6. ขออนุมัติแผนพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ  
7. ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดให้ความสําคัญกับการดําเนินงาน โดยมีการกําหนดเป็นตัวชี้วัดระดับบุคคล   
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
คณะทํางานและผู้รับผิดชอบในการดําเนินต้องไปปฏิหน้าท่ีในต่างจังหวัดโครงการสํามะโนการเกษตร 2556   จึงอาจ       

ทําให้มีความเสี่ยงในการดําเนินการไม่ทันทั้งหมดตามกําหนดเวลา    
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
 

หลักฐานอ้างอิง :  
1. ผลสํารวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน ์(Organization Development Survey) ครั้งที่ 1 
2. แผนพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ รอบ 6 เดือน 
4. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ รอบ 9 เดือน                        
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  9 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผอ.สํานักพฒันาบุคลากรและประสานสถิติ  
                           ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางรัชดาภา  กล้าการขาย      
                     นางสาววิลาวัลย์  รุ่งเรือง 

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

คําอธิบาย :   
• การประเมินความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการวัดท่ีมุ่งเน้นใน 3 เรื่อง ดังนี้ 
 1. ความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในองค์การ ได้แก่ ทิศทางขององค์การ (Direction) ผู้นํา (Leadership) วัฒนธรรม

และบรรยากาศในการทํางาน (Culture and Climate)  
 2. ความสําเร็จขององค์การ ได้แก่ ความรับผิดชอบในหน้าท่ี (Accountability) การจูงใจ (Motivation) 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานและการกํากับติดตาม (Coordination and Control) และ การทํางานเป็นทีม 
(Teamwork)  
                      3. การสร้างสิ่งใหม่ ได้แก่ การปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ภายนอก (External Orientation) และการสร้าง
นวัตกรรมและการเรียนรู้ (Innovation and Learning 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

10.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การ 

1.5 

10.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 1.5 
รวม 3 

 
 
 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  
- ข้าราชการ สสช. จํานวน 312 คน ตอบแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ผ่านระบบ

ออนไลน์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2555 – 4 มกราคม 2556 โดยมีส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อ
ความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์กร (GAP) เท่ากับ 0.8 

- จัดทําแผนปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เพื่อลดช่องว่าง (Gap) และเผยแพร่เพื่อนําสู่การปฏบิัติ 
- สรุปผลการดําเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือน  

   
 

ตัวชี้วัดที่ 10.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 
คําอธิบาย : 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการประเมินโดยใช้แบบสํารวจบรรยากาศภายใน
องค์การ (Organization Climate Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ซ่ึงจะรวมอยู่ในแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization 
Deveopment Survey) และจะมีการประเมิน 2 ครั้ง โดยใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญของ
องค์การ (Gap) จากการสํารวจการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  9 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
การกําหนดสูตรคํานวณคะแนน มีความสอดคล้องกับผลการสํารวจส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อ 

ความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ (GAP) ครั้งที่ 1 โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
 

กรณีที่ 1 :     
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อ 

ความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ (GAP)  
ครั้งที่ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยกลาง 

 กรณีที่ 2 :     
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความ

พึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ (GAP)       
ครั้งที่ 1 มากกว่าค่าเฉลี่ยกลาง 

ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ  ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 
1 X2 ≥ Xmax  1 X2  ≥ Xmax 

2  

 

 

 
2 

 

3  3 X2 = X1 
4  4 

 
 

5 X2 ≤ X1  5 X2 ≤ ค่าเฉลี่ยกลาง 
 

หมายเหตุ :   
X1  คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพงึพอใจของบุคลากรภายในองคก์าร ครั้งที่ 1  

   (17 ธ.ค. 55 – 4 ม.ค. 56) 
X2  คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ 2  

                              (16 – 30 ก.ย. 56) 
                   Xmax คือ ค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ (Gap) ครั้งที่ 1 ของทุกส่วนราชการ 
     ท้ังนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งให้ทราบค่าเฉลี่ยกลาง และค่า Xmax พร้อมผลการสํารวจครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน ์

เงื่อนไข :  
 ตัวชี้วัดท่ี 10.1 หากมีผู้ตอบน้อยกว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติท่ีกําหนดไว้ (สามารถตรวจสอบจํานวน

ผู้ตอบขั้นต่ําของแต่ละส่วนราชการได้จากหน้าเว็บไซต์ระบบการสํารวจออนไลน์) จะได้คะแนนตัวชี้วัดนี้เท่ากับ 1.0000 คะแนน 
เนื่องจากไม่สามารถนําผลการสํารวจมาใช้เป็นตัวแทน ในการประเมินผลได้ 

 ส่ วนต่ า ง ร ะหว่ า ง ค ว าม เห็ น และความสํ า คั ญต่ อ ค ว ามพึ งพอ ใจขอ งผู้ ใ ช้ ง านสา รสน เทศ  (GAP) 
มีค่าสูงสุดเท่ากับ 9 (คํานวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนน้อยสุด) ท้ังนี้ หากส่วนต่างมีค่าสูง แสดงว่าสิ่งที่บุคลากรในองค์การมี
ความเห็นกับความสําคัญที่องค์การมุ่งเน้นมีความแตกต่างกันมาก ดังนั้น หน่วยงานควรดําเนินการพัฒนาองค์การโดยการหาสาเหตุ
ของปัญหาและดําเนินการแก้ไข 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ 
 การคํานวณตัวชี้วัดที่ 10.1  การกําหนดสูตรคํานวณคะแนน มีความสอดคล้องกับผลการสํารวจส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรในองค์การ (GAP) ครั้งที่ 1 ซ่ึงมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.8 ท้ังนี้เพื่อให้การประเมินมีความ
เหมาะสมและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง โดยผลการสํารวจครั้งที่ 1 ของ สสช. อยู่ในกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยของ Gap 
น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยกลาง (1.2) และนําผลการสํารวจครังที่ 1 มาใช้ประกอบการจัดระดับเกณฑ์การให้คะแนนผลการ

ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในองค์การ ตามที่ ส.ก.พ.ร. กําหนด ดังนี้ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  9 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

 
 กรณีที่ 1 : ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ (GAP) ครั้งที่ 1  
น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยกลาง (1.2)   (สสช. เข้าเกณฑ์กรณีที่ 1) 
  กรณีท่ี Gap ครั้งที่ 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับครั้งที่ 1 จะได้คะแนนเท่ากับ 5 
  กรณีท่ี Gap ครั้งที่ 2 มากกว่าครั้งที่ 1 แต่น้อยกว่าค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ยส่วนต่างของทุกส่วนราชการ (3.6)  เกณฑ์การให้
คะแนนจะต้องคํานวณจากสัดส่วนของ Gap ท่ีเพิ่มขึ้น โดยใช้สูตรการคํานวณดังนี้ 
 
 
 
  กรณีท่ี Gap ครั้งที่ 2 มากกว่าหรือเท่ากับค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ยส่วนต่างของทุกส่วนราชการ (3.6) จะได้คะแนนเท่ากับ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : 

X1  คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพงึพอใจของบุคลากรภายในองคก์าร ครั้งที่ 1 (17 ธ.ค. 55 – 4 ม.ค. 56) 
X2  คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ 2 (16 – 30 ก.ย. 56) 

         Xmax คือ ค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ (Gap) ครั้งที่ 1 ของทุกส่วนราชการ 
 
 

ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 
1 X2 ≥ Xmax 

2  
 3 

4 
5 X2 ≤ X1 

ตัวชี้วัดที่ 10.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 
คําอธิบาย : 

• ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ เป็นการจัดทําแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์การของส่วน
ราชการที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ผ่าน
ระบบออนไลน์ ประกอบกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องที่ได้จากการค้นหาสาเหตุ และวิเคราะห์จัดลําดับความสําคัญ ส่วนราชการอาจจัดทําเป็น
แผนพัฒนาองค์การ เพื่อกําหนดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยเน้นดําเนินการในเรื่องที่สําคัญที่มีผลกระทบต่อองค์การสูง 
นอกจากนี้ในการทําแผนต้องคํานึงถึงระยะเวลาของการจัดกิจกรรม  ควรกําหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ และควรมีการติดตามว่าแผนดําเนินการครบถ้วน ตรงตามกําหนดระยะเวลาหรือไม่ ควรมีการรายงานให้
ผู้บริหารทราบเป็นระยะ ๆ การทําแผนที่ดีควรทําให้ครอบคลุม โดยส่ิงสําคัญที่จะต้องคํานึงถึง คือการสื่อสารภายในองค์การให้รู้ว่าส่วน
ราชการมีแผนที่จะพัฒนาอะไร เพราะการสื่อสารเป็นปัจจัยสําคัญอย่างย่ิงในการสร้างบรรยากาศที่ดีภายในองค์การ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
1 จัดส่งแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
2 แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 ไม่ครบถ้วนตาม

ประเด็นในแบบฟอร์ม และขาดความสอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  9 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

3 แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตาม
ประเด็นในแบบฟอร์ม แต่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
หรือ ไม่ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม แต่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ 
4 แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตาม

ประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าท่ีใช้ในการวิเคราะห์  
5 แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตามประเด็นใน

แบบฟอร์ม และสอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าท่ีใช้ในการวิเคราะห์และผลการสํารวจครั้งที่ 2  

 
การคํานวณตัวชี้วัดท่ี 10 ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการคํานวณจากค่า

คะแนนถ่วงน้ําหนักของตัวชี้วัดท่ี 10.1 และตัวชี้วัด 10.2  ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนักร้อยละ 

(Wi) 
คะแนนที่ได้รับ 

(SMi) 
คะแนนถ่วงน้ําหนัก (Wi 

x SMi) 
10.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ

ต่อความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การ 

1.5 SM1 (W1 x SM1) 

10.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

1.5 SM2 (W2 x SM2) 

 รวม ∑ Wi 
 ∑ (Wi x SMi) 

∑ Wi 
 

โดยท่ี : 
W หมายถึง น้ําหนักของตัวชี้วัด 
SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัด 
i หมายถึง ลําดับท่ีของตัวชี้วัดท่ีกําหนดขึ้นตามแนวทางการดําเนินงาน 
∑ (Wi x SMi) ผลคะแนนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

     ∑ Wi  
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

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

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก

10.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อ
ความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์การ 

1.5 N/A 1.0000 0.0150 

10.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

1.5 N/A 1.0000 0.0150 

รวม 3 N/A 1.0000 0.0300 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  9 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  : 
1. สรุปกรอบการประเมินผล/แนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัด แจ้งเวียนให้ทราบท่ัวกัน 
2. ข้าราชการตอบแบบสํารวจการพฒันาองค์การผ่านระบบออนไลน ์(Organization Development Survey) ครั้งที่ 1 ระหว่าง

วันที่ 17 ธันวาคม 2555 – 4 มกราคม 2556 จํานวน 312 คน (ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจ
ของบุคลากรภายในองค์กร (GAP) เท่ากับ 0.8)   

3. แต่งตั้ง “คณะทํางานตัวชี้วัดท่ี 10 ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ” โดยมีผู้เกี่ยวข้องกับ
ประเด็น/ปัจจัยต่างๆ ด้านวัฒนธรรมองค์การ จากทุกศูนย์/สํานัก/กลุ่มขึ้นตรงฯ ร่วมเป็นคณะทํางานฯ และจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน (Action Plan) 

4. วิเคราะห์ผลสํารวจการพัฒนาองค์การ (Survey Online) ของ สสช. ครั้งที่ 1 นําเสนอผู้บริหารทราบและเผยแพร่ให้ทราบ 
ท่ัวกัน 

5. จัดทําร่างแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เพื่อลดส่วนต่างระหว่างความเห็นด้วยและความสาํคัญในแต่ละประเด็น/
ปัจจัยต่างๆ (Gap) และจัดประชุมคณะทํางานฯ เพื่อพิจารณากําหนดกิจกรรมตามแผนฯ เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556  

6. นําเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบดําเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ด้านการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ และเผยแพร่เพื่อนําสู่การปฏิบัติ 

7. ศูนย์/สํานัก/กลุ่มขึ้นตรงฯ รายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2555 - 
31 มี.ค. 2556) 

8. ศูนย์/สํานัก/กลุ่มขึ้นตรงฯ รายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 2555 - 
30 มิ.ย. 2556) 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   

ผู้บริหารให้ความสําคัญต่อการดําเนินงาน โดยมีการมอบนโยบาย/กําหนดโครงการ/กิจกรรม เพื่อการลดช่องว่าง (Gap)  
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 
 
หลักฐานอ้างอิง :     

1. ผลสํารวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน ์(Organization Development Survey) ครั้งที่ 1 
2. แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 
3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การ รอบ 6 เดือน 
4. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การ รอบ 9 เดือน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  9 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง          ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อํานวยการกลุ่มแผนยุทธศาสตร์ 
โทรศัพท์ :  0 2141 7295 โทรศัพท์ :  0 2141 7311 
คําอธิบาย :  

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เป็นการวัดประเมินจากระดับ
ความสําเร็จในการดําเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย
ในแผนการดําเนินการ (Action Plan) 

• เพื่อให้สอดคล้องกับการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ให้เกิดผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังสอดคล้องกับ
แนวทางดําเนินการตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างย่ังยืน 
ท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ตลอดจนเป็นการผลักดันให้ส่วนราชการและจังหวัดดําเนินการตาม
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ของส่วนราชการและจังหวัด อันจะเป็นการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ป้องกันความเสี่ยง
และลดการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในหน่วยงาน 

 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

 
 
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
1 ดําเนินการได้ครบถ้วนตามกิจกรรมที่กําหนด และรายงานผลความก้าวหน้าผ่านระบบ

ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ ทาง http://cleanreport.opdc.go.th ครบถ้วนสมบูรณ์ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
            กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จในการดําเนินการระดับคะแนนที่ 1 (Milestone) และระดับความสําเร็จถ่วง
น้ําหนักของการดําเนินการตามตัวชี้วัดเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายที่กําหนดในระดับคะแนนที่ 2-5 
 

1 ดําเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้ และมีการรายงานผลความก้าวหน้าครบถ้วนตามท่ี
กําหนด (ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเอกสารส่งสํานักงาน ก.พ.ร.) 

เท่ากับ 1 คะแนน 

2 
คะแนนเฉลี่ยความสําเร็จถ่วงน้ําหนักของการดําเนินการตามตัวชี้วัดเมื่อเทียบกับค่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ 2 คะแนน 
3 เท่ากับ 3 คะแนน 
4 เท่ากับ 4 คะแนน 
5 เท่ากับ 5 คะแนน 

                 
          สํานักงานสถิติแห่งชาติอยู่ในกลุ่ม P1  เป็นข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ที่มีผลกระทบสูงและแผนการดําเนินการ  
มีประสิทธิภาพสูง 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  9 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

หมายเหตุ :   
การถ่วงน้ําหนักเป็นไปตามการวิเคราะห์จัดกลุ่มข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ของส่วนราชการและจังหวัด ตามที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยพิจารณาจาก
ผลกระทบของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกับประเทศชาติและประชาชน (Process Impact) และประสิทธิภาพ
ของแผนการดําเนินการ (Effectiveness of Proposed Action) สามารถจัดแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
       P1 – เป็นข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ท่ีมีผลกระทบสูงและแผนการดําเนินการมีประสิทธิภาพสูง 
       P2 – เป็นข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ท่ีมีผลกระทบสูงแต่แผนการดําเนินการยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
       P3 – เป็นข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ท่ีมีผลกระทบต่ําแต่แผนการดําเนินการมีประสิทธิภาพสูง 
       P4 – เป็นข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ท่ีมีผลกระทบต่ําและแผนการดําเนินการไม่มีประสิทธิภาพ 
ตารางและสูตรการคํานวณ  : 
การคํานวณคะแนนเฉลี่ยความสําเร็จถ่วงน้ําหนักของการดําเนินการตามตัวชี้วัดเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย (ระดับคะแนนที่ 2-5) 

KPI 
(n) 

ความสําเร็จเมื่อ
เทียบกับค่า
เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 
(Xi) 

n1 ตํ่ากว่า 0 

n2 เท่ากับ 1 

n3 สูงกว่า 2 

 
ค่าเฉลี่ยคะแนน  
 
 

คะแนนที่ได้ 
(C) 

การ 
จัดกลุ่ม 

น้ําหนัก 
(Wi) 

คะแนนเฉลี่ย 
ถ่วงน้ําหนัก 
(C x Wi) 

 

P1 2.0 

(C x Wi) + 1.0 
P2 1.5 

P3 1.5 

P4 1.0 
 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

 
 ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน  
ถ่วงน้ําหนัก

ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ     
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

4 ดําเนินการแล้วเสร็จ
ขั้นตอนที่ 1 

1 0.0400 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
  

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
    

หลักฐานอ้างอิง :  
           รายงานผลความก้าวหน้าผ่านระบบติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ทาง  http://cleanreport.opdc.go.th 
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