รายงานผลการปฏิบตั ริ าชการ
ตามคารับรองการปฏิบตั ริ าชการ รอบ 12 เดือน
(1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

สารบัญ
หน้า
1

1. รายงานการประเมินผลตนเองของสานักงานสถิติแห่งชาติ (SAR Card)
2. ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

4

3. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

7

มิติภายนอก
การประเมินประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง
ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสาเร็จในการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติ
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 จานวนจังหวัดที่มีการจัดทาแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 จานวนสาขาที่มีแผนพัฒนาสถิติรายสาขา
ตัวชี้วัดที่ 1.2 จานวนสาขาทางสถิติที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกันได้ตามมาตรฐานสากล
(SDMX : Statistical Data and Metadata Exchange)
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของจานวนข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถเผยแพร่ต่อประชาชนได้
ภายในปีงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 1.4 จานวนการให้บริการข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม
การประเมินคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA)

7
8
10
12
14
- ไม่มีการประเมินผล

มิติภายใน
การประเมินประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่
4 การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศภาครัฐ

17
21
25

การพัฒนาองค์การ
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ)
ตัวชี้วัดที่
7 ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

32
37

รายงานการประเมินผลตนเองของสานักงานสถิติแห่งชาติ
(SAR Card)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายงานการประเมินผลตนเองของสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (SAR Card)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ลาดับที่

ตัวชีว้ ัด

ข้อมูลพื้นฐาน
ปี 55

ปี 56

เป้าหมาย
ปี 57

6 เดือน

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลงาน

9 เดือน

คะแนนประเมิน
ตนเอง

ผลงาน

คะแนนประเมิน
ตนเอง

12 เดือน
ผลงาน

คะแนนประเมิน
ตนเอง

มิติภายนอก (น้าหนัก : ร้อยละ 70)

70

-

-

-

2.6920 188.44

5.0000 350.00

 การประเมินประสิทธิผล
1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง /ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มี
เป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม

-

-

-

-

-

-

2.6920 188.44
2.6920 188.44

5.0000 350.00
5.0000 350.00

2.5000

5.0000

-

-

5

70
70

-

-

5

25

-

-

-

1.1.1 จานวนจังหวัดที่มีการจัดทาแผนพัฒนาสถิติ ระดับจังหวัด

-

-

5

12.5

-

-

-

ร่างแผนฯ
20 จังหวัด

2.0000

1.1.2 จานวนสาขาที่มีแผนพัฒนาสถิติรายสาขา

-

-

5

12.5

-

-

-

8 สาขา

3.0000

1.2

จานวนสาขาทางสถิติที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกันได้
ตามมาตรฐานสากล (SDMX : Statistical Data and Metadata
Exchange)

-

-

5

15

-

-

-

1 สาขา

1.0000

7 สาขา

5.0000

1.3

ร้อยละของจานวนข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถ
เผยแพร่ต่อประชาชนได้ภายในปีงบประมาณ

5.0000

5.0000

5

15

-

-

-

ร้อยละ 85
(22 เรื่อง)

3.0000

ร้อยละ
100 (26
เรื่อง)

5.0000

1.4

จานวนการให้บริการข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม

5.0000 5.0000

5

15

-

-

-

6.98

4.3960

10.01
5.0000
(371,834)

1.1

ระดับความสาเร็จในการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติ
ประเทศไทยไปสู่การปฏิบตั ิ

(246,878)

แผนฯ
26 จังหวัด

10 สาขา

5.0000
5.0000

1

ลาดับที่

ตัวชีว้ ัด

ข้อมูลพื้นฐาน
ปี 55

ปี 56

-

-

เป้าหมาย
ปี 57

6 เดือน

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลงาน

9 เดือน

คะแนนประเมิน
ตนเอง

ผลงาน

คะแนนประเมิน
ตนเอง

12 เดือน
ผลงาน

คะแนนประเมิน
ตนเอง

คุณกภาพ
าหนั70)
ก : ร้อยละ 10)
มิติภการประเมิ
ายนอก (น้นาหนั
: ร้อ(น้ยละ
2

คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement :
SLA)

สสช. ไม่มีตัวชี้วัด SLA
(นาน้าหนัก ร้อยละ 10 ไปไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 1)

มิติภายใน (น้าหนัก : ร้อยละ 20)

30

-

-

-

3.0667 92.00

3.9079 117.20

 การประเมินประสิทธิภาพ
3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

20
5

-

-

-

3.6000 72.00
1.0000

4.1200 82.40

-

-

1.4800

3.1

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

1.0000

1.0000

3

2.5

-

-

-

ร้อยละ
11.10

1.0000

ร้อยละ
7.68

1.0000

3.2

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

1.0000

1.0000

3

2.5

-

-

-

ร้อยละ
63.23

1.0000

ร้อยละ
88.92

1.9600

4

การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ

5.0000

5.0000

5

5

-

-

-

5.0

5.0000

5.00

5.0000

5

การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ

-

-

5

10

-

-

-

4.2

4.2000

5.00

5.0000

 การพัฒนาองค์การ
6

ระดับความสาเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ
(ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ)

6.1

ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงานลักษณะสาคัญของ
องค์การ

10

2.0000 20.00

3.4800 34.80

1.8000

3.5600

-

-

5

5

5.0000

5.0000

5

1

ส่งข้อมูล
ผ่านระบบ
e - SAR

5.0000

ส่งข้อมูล
ผ่านระบบ
e - SAR

5.0000

2

ลาดับที่

ตัวชีว้ ัด

บความส
จของการพั
มิติภ6.2
ายนอกระดั
(น้าหนั
ก : ร้าเร็
อยละ
70) ฒนาองค์การ

7

ข้อมูลพื้นฐาน

เป้าหมาย

6 เดือน

น้าหนัก

ปี 55

ปี 56

ปี 57

(ร้อยละ)

-

-

5

4

ผลงาน

9 เดือน

คะแนนประเมิน
ตนเอง

ผลงาน
N/A

12 เดือน

คะแนนประเมิน
ตนเอง
1.0000

ผลงาน
3.2

คะแนนประเมิน
ตนเอง
3.2000

(รอ Gap จาก
ผลสารวจ
Survey
Online
ครั้งที่ 2)

ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบตั ิราชการ
ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบตั ิราชการ

-

5.0000

5

5

-

-

5

1.5

0

จัดทาแผนฯ
ส่ง ส.ก.พ.ร.
30 พ.ค. 57

5.0000

จัดทาแผนฯ
ส่ง ส.ก.พ.ร.
30 พ.ค. 57

5.0000

7.2

ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบตั ิราชการ

-

-

5

1.5

0

-ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ร้อยละ 93.13
-บรรลุ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละ 91

1.0000

-ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ร้อยละ 100
-บรรลุ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละ 100

5.0000

7.3

ผลการสารวจความโปร่งใสในการปฏิบตั ิราชการ

-

-

5

2

N/A
(ใช้ผลการ
ประเมินจาก
ส.ก.พ.ร.)

1.0000

N/A
(ใช้ผลการ
ประเมินจาก
ส.ก.พ.ร.)

1.0000

7.1

2.2000

0
รวม

280.44
2.8044

100
= N/A

= 1.00-1.49

3.4000

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

467.20
4.6720
= 4.50-5.00

3

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสานักงานสถิติแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการ

น้าหนัก
หน่วยวัด
1
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
5

ผลการดาเนินงาน
ผลการ ค่าคะแนน คะแนนถ่วง
ดาเนินงาน ที่ได้
น้าหนัก
5.0000 3.5000
5.0000 3.5000

มิติภายนอก (น้าหนักร้อยละ 70)
ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์
กระทรวง ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIS) และตัวชี้วัดภารกิจหลัก
ของกรม (น้าหนักร้อยละ 70)
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสาเร็จในการ ระดับ
25
5.0000
แปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศ
ไทยไปสู่การปฏิบัติ
1.1.1 จานวนจังหวัดที่มีการจัดทา
จานวน (12.5) 18 20 22 24 26
26
5.0000
แผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด
จังหวัด
1.1.2 จานวนสาขาที่มีแผนพัฒนาสถิติ จานวน (12.5) 6
7
8
9 10 10 สาขา 5.0000
รายสาขา
ตัวชี้วัดที่ 1.2 จานวนสาขาทางสถิติที่ จานวน 15
2
3
4
5
6
7 สาขา 5.0000
สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกันได้
ตามมาตรฐานสากล (SDMX :
Statistical Data and Metadata
Exchange)
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของจานวนข้อมูล ร้อยละ 15
75 80 85 90 95 ร้อยละ 100 5.0000
(26 เรื่อง)
(20
(21
(22
(23
(25
ด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถ
เรื่อง) เรื่อง) เรื่อง) เรื่อง) เรื่อง)
เผยแพร่ต่อประชาชนได้ภายใน
ปีงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 1.4 จานวนการให้บริการ
จานวน 15 ลดลง ลดลง 338,000 เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 10.01
5.0000
ร้อยละ ร้อยละ
ร้อยละ ร้อยละ (371,834)
ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม
10
5
5
10
ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพการให้บริการ
สสช. ไม่มีตัวชี้วัด SLA
ประชาชน (Service Level
(นาน้าหนัก ร้อยละ 10 ไปไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 1)
Agreement : SLA)
มิติภายใน (น้าหนักร้อยละ 30)
4.1200
ตัวชี้วัดที่ 3 การเบิกจ่ายเงิน
ร้อยละ
5
1.4800
งบประมาณ
3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ร้อยละ (2.5) 70 73 76 79 82 ร้อยละ 1.0000
รายจ่ายลงทุน
7.68
3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ร้อยละ (2.5) 87 89 91 93 95 ร้อยละ 1.9600
รายจ่ายภาพรวม
88.92
ตัวชี้วัดที่ 4 การประหยัดพลังงาน
ของส่วนราชการ

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5

5.0000

1.2500
0.6250
0.6250
0.7500

0.7500

0.7500

1.1720
0.0740
0.0250
0.0490
0.2500

4

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการ

น้าหนัก
หน่วยวัด
1
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
5

ผลการดาเนินงาน
ผลการ ค่าคะแนน คะแนนถ่วง
ดาเนินงาน ที่ได้
น้าหนัก
5.0000 5.0000 0.5000

ตัวชี้วัดที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศภาครัฐ

ระดับ

10

1

2

3

4

5

ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสาเร็จของการ
พัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์
สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ)

ระดับ

5

1

2

3

4

5

3.5600

3.5600

0.1780

6.1 ระดับความสาเร็จของการจัดทา
รายงานลักษณะสาคัญขององค์การ

ระดับ

(1)

ส่งผ่าน
ระบบ
ภายหลัง
การ
รายงาน
รอบ
9 เดือน

-

ส่งผ่าน
ระบบ
ภายใน
การ
รายงาน
รอบ
9 เดือน

-

ส่งผ่าน
ระบบ
ภายในการ
รายงาน
รอบ
9 เดือน
และ
มีความ
ครบถ้วน
ทันสมัย

5.0000

0.0500

6.2 ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
องค์การ

ระดับ

(4)

ส่งแผนฯ
ภายหลัง
9 เดือน
และ
Gap
ครั้งที่ 2
มากกว่า
ครั้งที่ 1

ส่งแผนฯ
ภายหลัง
9 เดือน
และ
Gap
ครั้งที่ 2
น้อยกว่า
หรือ
เท่ากับ
ครั้งที่ 1

ส่งแผนฯ
ภายใน
9 เดือน
และ
Gap
ครั้งที่ 2
มากกว่า
ครั้งที่ 1

ส่งแผนฯ
ภายใน
9 เดือน
และ
Gap
ครั้งที่ 2
น้อยกว่า
หรือ
เท่ากับ
ครั้งที่ 1

จัดทารายงาน
ลักษณะ
สาคัญของ
องค์การ
ส่ง ส.ก.พ.ร.
30 เม.ย. 57
(รายงานใน
ระบบ e-SAR
ภายใน
ต.ค. 57)
- จัดทา
แผนพัฒนา
สมรรถนะ
องค์การ
ส่ง ส.ก.พ.ร.
30 เม.ย. 57
(รายงานใน
ระบบ e-SAR
ภายใน
ต.ค. 57)

3.2000

0.1280

และ (+)
จานวน
ข้อถาม
ในแผนฯ
ที่มี Gap
ครั้งที่ 2
น้อยกว่า
หรือ
เท่ากับ
ครั้งที่ 1
(ข้อละ
0.2
คะแนน) - ค่าเฉลี่ย Gap

ครั้งที่ 2
มากกว่า
ครั้งที่ 1

ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินโครงการสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ

ระดับ

5

1

2

3

4

5

N/A

3.4000

0.1700

7.1 ระดับความสาเร็จในการจัดทา
แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ

ระดับ

1.5

1

2

3

4

5

จัดทาแผน
สร้างความ
โปร่งใสฯ
ส่ง ส.ก.พ.ร.
30 พ.ค. 57

5.0000

0.0750

7.2 ระดับความสาเร็จในการดาเนินการ ระดับ
ตามแผนสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

1.5

1

2

3

4

5

- ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ร้อยละ 100
- บรรลุ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละ 100

5.0000

0.0750

5

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการ
7.3 ผลการสารวจความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

น้าหนัก
หน่วยวัด
1
(ร้อยละ)
ร้อยละ

2

65

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
5
70

75

80

ผลการดาเนินงาน
ผลการ ค่าคะแนน คะแนนถ่วง
ดาเนินงาน ที่ได้
น้าหนัก
85
N/A
1.0000 0.0200
(ใช้ผลการ
ประเมินจาก
ส.ก.พ.ร.)

รวม

4.6720

รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
ผู้รายงาน นางปิยมาศ บุญสพ
หน่วยงาน สานักงานสถิติแห่งชาติ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทรศัพท์ 0 2141 7290
หมายเหตุ : กรณีภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 หากตัวชี้วัดใดไม่สามารถรายงานผลได้ เนื่องจากเป็นตัวชี้วัด
ที่ใช้ข้อมูลจากส่วนกลางจัดเก็บข้อมูลไม่ทัน ฯลฯ ให้ใส่ค่าคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1 มาก่อน

6

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสานักงานสถิติแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวง
ที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIS) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม (ร้อยละ 70)
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสําเร็จในการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติ
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักบริหารจัดการระบบสถิติ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอารีรตั น์ กิตติสมบูรณ์สุข
โทรศัพท์ : 0 2141 7437
โทรศัพท์ : 0 2141 7440
คําอธิบาย :
ระดับความสําเร็จในการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

1.1.1
1.1.2

ตัวชี้วัด
จํานวนจังหวัดที่มีการจัดทําแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด
จํานวนสาขาที่มีแผนพัฒนาสถิตริ ายสาขา
รวม

น้ําหนัก (ร้อยละ)
12.5
12.5
25

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 จํานวนจังหวัดที่มีการจัดทําแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด
คําอธิบาย :
พิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแต่ละระดับ โดยเริ่มจากการศึกษายุทธศาสตร์
จังหวัด แผนพัฒ นาจังหวัด 4 ปี แผนปฏิ บัติร าชการประจํา ปี 2557 ตัวชี้ วัด การพัฒ นาจั งหวัด ที่ส นับสนุน ยุทธศาสตร์ ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เพื่อวิเคราะห์ความต้องการข้อมูลให้สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์จังหวัด การ
พัฒนาข้อมูลสถิติใน 3 ด้าน (เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และทําการประเมินความพร้อมของข้อมูล
ตรวจสอบความมีอยู่ของสถิติทางการ (Check Stock) จากนั้นทําการวิเคราะห์ข้อมูลที่ขาดหาย (Data Gap Analysis) กําหนด
รายการสถิติทางการที่สําคัญ จําเป็น และจัดทําผังสถิติทางการ ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
พร้อมกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบ ทั้งในกรณีที่มีการจัดเก็บอยู่แล้ว และต้องจัดทําเพิ่ม พร้อมทั้งจัดทําแผนพัฒนาสถิติระดับ
จังหวัด 26 จังหวัดที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
1. ในปี 2555 ดําเนินการใน 10 จังหวัดนําร่อง (จังหวัดกําแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง
พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี นครนายก และปราจีนบุรี)
2. ในปี 2556 ดําเนินการใน 2 กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันนอกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร มุกดาหาร นครพนม)
และกลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง)
3. ในปี 2557 ดําเนินการใน 76 จังหวัด/ 18 กลุ่มจังหวัด ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 (12 เดือน) ได้มี
การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดแล้วเสร็จ จํานวน 26 จังหวัด
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
ข้อมูลพืน้ ฐาน
จํานวนจังหวัดที่มีการจัดทําแผนพัฒนาสถิติ
ระดับจังหวัด

2555
10 จังหวัด

2556
2 กลุ่ม
จังหวัด

2557
26 จังหวัด

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)
2556
2557
100

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 จังหวัด ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ 1
18

ระดับ 2
20

ระดับ 3
22

ระดับ 4
24

ระดับ 5
26
7

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 จํานวนสาขาที่มแี ผนพัฒนาสถิติรายสาขา
คําอธิบาย :
พิจารณาจากจํานวนสาขาที่มีแผนพัฒนาสถิติรายสาขา ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแผนงาน
ที่จะดําเนินงานให้แล้วเสร็จ ทั้ง 21 สาขา ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
สํา นัก งานสถิ ติแ ห่ง ชาติ ร่ว มกั บหน่ว ยงานระดั บ กระทรวงทุก กระทรวงร่ว มกั นดํ า เนิ นการจัด ทํ าแผนแม่ บ ทระบบสถิ ติ
ประเทศไทย พ.ศ. 2554 - 2558 โดยอาศัยกลไกคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา จํานวน 21 คณะ ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาระบบ
สถิติของประเทศให้มีคุณภาพ มีการดําเนินงานจัดทําข้อมูลสถิติอย่างเป็นระบบ โดยได้จัดทําแผนพัฒนาสถิติรายสาขา (21 สาขา)
เพื่อเป็นกรอบการดําเนินงานพัฒนาสถิติรายสาขา ทั้งนี้ไ ด้มีการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกสถิติทางการที่มีความสําคัญและ
จําเป็นต่อการกําหนดนโยบายในมิติต่าง ๆ ให้เกิดความครบถ้วน และครอบคลุม รวมทั้งพิจารณาถึงสภาวะ ปัญหา อุปสรรค หรือ
โอกาสในการพัฒนาสถิติให้เกิดความสมบูรณ์พร้อมต่อการนําไปใช้ได้อย่างถูกทิศทาง ตรงตามความต้องการ และสามารถใช้ใน
การสนับสนุนการตัดสินใจได้ดีที่สุด
โดยในปี 2557 ได้ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาสถิ ติ ร ายสาขาแล้ ว เสร็ จ จํ า นวน 10 สาขา ดั ง นี้ 1) บั ญ ชี ป ระชาชาติ
2) อุตสาหกรรม 3) พลังงาน 4) การขนส่ง และโลจิสติกส์ 5) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6) การเงิน การธนาคารและ
การประกันภัย 7) การคลัง 8) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 9) ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ 10) แรงงาน
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
ข้อมูลพื้นฐาน
จํานวนสาขาที่มีแผนพัฒนาสถิติรายสาขา

2555
-

2556
-

2557
10

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)
2556
2557
-

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 สาขา ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ 1
6

ระดับ 2
7

ระดับ 3
8

ระดับ 4
9

ระดับ 5
10

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสําเร็จในการแปลงแผนแม่บทระบบสถิตปิ ระเทศไทยไปสู่การปฏิบัติ
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
1.1.1
1.1.2

จํานวนจังหวัดที่มีการจัดทําแผนพัฒนาสถิติ
ระดับจังหวัด
จํานวนสาขาที่มีแผนพัฒนาสถิตริ ายสาขา
รวม

น้ําหนัก
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ผลการดําเนินงาน
ถ่วงน้ําหนัก
(ร้อยละ)
ที่ได้
12.5
26 จังหวัด
5
0.6250
12.5
25

10 สาขา

5

0.6250

5

1.2500
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
การจัดทําแผนพัฒนาสถิติ ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
1. ศึกษาแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2. กําหนดประเด็นที่สําคัญ จําเป็น (Critical Issue) และผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion) ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนาข้อมูลสถิติใน 3 ด้าน (เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
3. ทําการประเมินความพร้อมของข้อมูล ตรวจสอบความมีอยู่ของสถิติทางการ (Check Stock) จากนั้นทําการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ขาดหาย (Data Gap Analysis) กําหนดรายการสถิติทางการที่สําคัญ จําเป็น และจัดทําผังสถิติทางการ
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 พร้อมกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบ ทั้งในกรณีที่มีการ
จัดเก็บอยู่แล้ว และต้องจัดทําเพิ่ม พร้อมทั้งจัดทําแผนพัฒนาสถิติระดับ จังหวัด 26 จังหวัดที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด
การจัดทําแผนพัฒนาสถิติรายสาขา
1. ศึกษานิยาม ขอบเขต โครงสร้าง ความสําคัญของสถิติสาขานั้น ๆ จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อนํา
แนวคิดที่เหมาะสมมากําหนดโครงสร้างสถิติรายสาขา
2. ศึกษาสถานการณ์แนวโน้มการพัฒนา นโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบความต้องการสถิติที่
สําคัญในแต่ละสาขา
3. คัดเลือกรายการสถิติที่มีความสําคัญจําเป็นต่อการกําหนดนโยบายและติดตามความก้าวหน้าของสถานการณ์การ
พัฒนาให้เป็นสถิติทางการ
4. จัดจําแนกรายการสถิติทางการ ตามโครงสร้างสถิติรายสาขา เพื่อใช้ในการพิจารณาสถานะการผลิต/จัดทําสถิติทางการ
ของหน่วยงานต่าง ๆ
5. วิเคราะห์สถานะสถิติทางการในปัจจุบัน พร้อมทั้งกําหนดแนวทางการพัฒนา ทั้งในด้านการผลิตสถิติทางการ และด้าน
ความพร้อมของหน่วยสถิติ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. การสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัด
2. ความพร้อมเพรียงในการเข้าเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการสถิติรับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
3. ความร่วมมือในการพัฒนาสถิตริ ายสาขาจากหน่วยงานหลักของทุกกระทรวง
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
- การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ส่วนใหญ่ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :
- กําหนดการประชุมอยู่ในคาบการปฏิบัติงานที่จะต้องมีการติดตาม/ประเมินการดําเนินงานเป็นประจําทุกไตรมาส
หลักฐานอ้างอิง :
- แผนพัฒนาสถิตริ ะดับจังหวัด จํานวน 26 จังหวัด
- แผนพัฒนาสถิตริ ายสาขา จํานวน 10 สาขา (http://osthailand.nic.go.th/แผนพัฒนาสถิติทางการ/แผนพัฒนาสถิติ
รายสาขา)
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัดที่ 1.2 จํานวนสาขาทางสถิติที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกันได้ตามมาตรฐานสากล
(SDMX : Statistical Data and Metadata Exchange)
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางน้ําผึง เชิดชูพงษ์
โทรศัพท์ : 0 2141 7393
โทรศัพท์ : 0 2141 7397
คําอธิบาย :
พิจารณาจากจํานวนสาขาทางสถิติที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติที่สําคัญ ด้วยมาตรฐาน SDMX หมายถึง
การบริหารจัดการสารสนเทศ/ข้อมูลสถิติของสํานักงานสถิติแห่งชาติที่สําคัญ จากแผนพัฒนาสถิติรายสาขา ตามแผนแม่บทระบบ
สถิติประเทศไทย เพื่อการแลกเปลี่ยน โดยมีการจัดทําโครงสร้างของข้อมูล และรายละเอียดของข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยน เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล (SDMX: Statistical Data and Metadata Exchange) และมีการนําเข้าข้อมูลและรายละเอียดข้อมูล
สู่ระบบ “การบริหารจัดการสารสนเทศภาครัฐเพื่อการตัดสินใจ” เป็นรายสาขา
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)
2556
2557
-

ข้อมูลพืน้ ฐาน
จํานวนสาขาทางสถิติทสี่ ามารถเชือ่ มโยง
และแลกเปลีย่ นกันได้ตามมาตรฐานสากล
(SDMX : Statistical Data and Metadata
Exchange)

2555
-

2556
-

2557
7

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

ระดับ 2
3

ระดับ 3
4

ระดับ 4
5

ระดับ 5
6

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จํานวนสาขาทางสถิติทสี่ ามารถเชือ่ มโยงและ
แลกเปลีย่ นกันได้ตามมาตรฐานสากล (SDMX :
Statistical Data and Metadata Exchange)

น้ําหนัก
(ร้อยละ)
15

ผลการดําเนินงาน
7 สาขา

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.7500

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1. ศึกษาผังสถิติทางการ และการจัดทําแนกตามสาขา หมวด หมู่ หมู่ยอ่ ย ชื่อสถิติทางการ รายการสถิตทิ างการ
2. ศึกษาลักษณะของตารางที่ได้นําเข้าในระบบ ในแต่ละสาขา
3. กําหนดประเภทของตาราง ว่าเป็น Time series หรือ cross sectional
4. กําหนด concept ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
5. ศึกษารูปแบบตาราง มิติ (Dimension) Attribute ค่าสังเกต (Observation) รายการรหัส (Code list)
6. จัดทําตาราง Matrix ของมิติของตารางข้อมูล ในระบบนําเข้าข้อมูล
7. กําหนดโครงสร้างข้อมูล (Data Structire Definition: DSD) โดยพิจารณาจากตาราง matrix
10

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

8. จัดทํา DSD จากโปรแกรม Data Structure Wizard หรือ SAE
9. Export DSD ในรูปแบบ XML file และนําไป mapping กับตารางที่นําเข้าจากระบบนําเข้า
10. การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยมาตรฐาน SDMX สามารถ Export XML file ได้ที่ NSI client ในที่นี้จะทําในลักษณะ data
sharing รวมทั้งสามารถทําการเชือ่ มโยงแลกเปลี่ยนได้
ทั้งนี้ ได้จัดทํา DSD แล้วเสร็จใน 7 สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สาขาประชากรศาสตร์
ประชากร และเคหะ สาขาแรงงาน สาขาอุตสาหกรรม สาขาการคลัง สาขาสวัสดิการสังคม สาขารายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
การแลกเปลี่ยนด้วยมาตรฐาน SDMX นี้ ส่วนใหญ่ เป็นการติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ ต่อคอมพิวเตอร์ ทําให้เป็น
ลักษณะ real time ซึ่ง ผู้รับจะสามารถจัดทําโปรแกรม เพื่อเชื่อมโยงรายการข้อมูล / ข้อมูลไปลงในฐานข้อมูลของตน หรือจัดทํา
รูปแบบนําเสนอรองรับไว้ได้ เช่น จัดทําเป็นกราฟ หรือตาราง หากมีการเชื่อมไว้ในลักษณะของ web services เมื่อเจ้าของข้อมูล
มีการแก้ไขอย่างใด ผู้ใช้/ผู้รับ จะได้ข้อมูล/ กราฟ / ตาราง ที่มีการแก้ไขปรับปรุงแล้วโดยอัตโนมัติ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
ผู้บริหาร และหน่วยงานภายนอก เห็นความสําคัญ ในการทําแผนพัฒนาสถิตริ ายสาขา และผลักดันให้มีการนําเข้าข้อมูล
เข้าสู่การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงในระบบ เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
เป็นการทํางานที่มีปัจจัยเสี่ยงเนื่องจากเกี่ยวข้องกับบุคลากรภายนอก ซึ่งควบคุมได้ยาก และอาจมีความล่าช้าบ้าง
รวมทั้งแนวทางหรือมาตรฐานการเชื่อมโยงด้วย SDMX นี้ เป็นแนวทางใหม่ ที่สํานักงานสถิติแห่งชาติไม่เคยจัดทํามาก่อน และยัง
หาผู้มีความรู้ ในด้านนี้ ในประเทศไทย ไม่มากนัก
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :
ควรมีการประชุมหน่วยงาน และจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง
จะต้องทําความตกลง (Provision agreement) ในการแลกเปลี่ยนให้ชัดเจน
หลักฐานอ้างอิง : ตามเอกสารแนบ และ Link http://164.115.22.155/nsiwebapp/start

11

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของจํานวนข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมทีส่ ามารถเผยแพร่ต่อประชาชนได้ภายในปีงบประมาณ
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักสถิติสังคม
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางวิจิตรา ผจงวิริยาทร
โทรศัพท์ : 0 2142 1252
โทรศัพท์ : 0 2142 1258
คําอธิบาย :
พิจารณาจากสัดส่วนของจํานวนข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถเผยแพร่ต่อประชาชนได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้
เทียบกับจํานวนข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมเป้าหมายที่กําหนดไว้ตามแผนทั้งหมด ซึ่งเป้าหมายในการจัดทําข้อมูลฯ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีจํานวน 26 เรื่อง
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
ข้อมูลพืน้ ฐาน
ร้อยละของจํานวนข้อมูลด้านเศรษฐกิจและ
สังคมที่สามารถเผยแพร่ต่อประชาชนได้
ภายในปีงบประมาณ

2555
-

2556
-

2557
ร้อยละ 100

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)
2556
2557
-

(26 เรื่อง)

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ 1
75

ระดับ 2
80

ระดับ 3
85

ระดับ 4
90

ระดับ 5
95

(20 เรื่อง)

(21 เรื่อง)

(22 เรื่อง)

(23 เรื่อง)

(25 เรื่อง)

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละของจํานวนข้อมูลด้านเศรษฐกิจและ
สังคมที่สามารถเผยแพร่ต่อประชาชนได้
ภายในปีงบประมาณ

น้ําหนัก
(ร้อยละ)
15

ผลการดําเนินงาน
ร้อยละ 100
(26 เรื่อง)

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.7500

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
ดําเนินการโดยการสํารวจเพื่อจัดเก็บข้อมูลสถิติพื้นฐานจากสถานประกอบการ และครัวเรือนตามแผนงาน รวมทั้ง
สํารวจความคิดเห็นต่อนโยบายของรัฐ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
เป็นภารกิจหลักทีส่ ํานักงานสถิติแห่งชาติ ให้ความสําคัญในการดําเนินการอยู่แล้ว
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

หลักฐานอ้างอิง :
สรุปรอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผลการสํารวจที่เผยแพร่ได้ จํานวน 26 เรื่อง
- สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม 14 เรื่อง
- สํานักสถิติสังคม
4 เรื่อง
- สํานักสาธารณมติ
8 เรื่อง
รายละเอียด
1. สํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2556
2. สํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2556
3. สํารวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2556
4. สํารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2557 (ฉบับสมบูรณ์)
5. สํารวจการทํางานของสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2556
6. สํารวจการทํางานของผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2556
7. สํารวจผู้ทํางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2556
8. สํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2556
9. สํารวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2556
10. สํารวจการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2556
11. สํารวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ พ.ศ. 2556
12. สํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2556
13. สํารวจค่าตอบแทนภาคเอกชน พ.ศ. 2556
14. สํารวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากําไร พ.ศ. 2557
15. สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556
16. สํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2556
17. สํารวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2556
18. สํารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2556
19. สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของจังหวัด หน่วยงานราชการและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556
20. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในภาพรวม พ.ศ. 2556
21. สํารวจพฤติกรรมการดูแลตนเองด้วยแพทย์แผนไทยและสมุนไพรของประชาชน พ.ศ. 2557
22. สํารวจขีดความสามารถในการจัดการตนเองเพื่อนําไปสูส่ ังคมธรรมาภิบาล (Governing Capability) พ.ศ. 2557
23. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2557
24. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด (เมษายน พ.ศ. 2557)
25. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม พ.ศ. 2557
26. สํารวจความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและการทํางานของหน่วยงานต่าง ๆ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัดที่ 1.4 จํานวนการให้บริการข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักสถิติพยากรณ์
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. ผู้อํานวยการกลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูล
2. น.ส.อังสนา เพชรศักดิ์วงศ์
โทรศัพท์ : 0 2143 1319
โทรศัพท์ : 0 2141 7496
คําอธิบาย :
พิจารณาจากจํานวนการให้บริการข้อมูลสถิตดิ ้านเศรษฐกิจและสังคม ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ตามช่องทางต่างๆ ได้แก่
การติดต่อด้วยตนเองที่สํานักงาน จดหมาย โทรศัพท์/โทรสาร อีเมลล์ อินเทอร์เน็ต รวมทั้งการจําหน่ายและการเผยแพร่
เอกสารรายงานสถิติให้สมาชิก เป็นต้น
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
จํานวนผู้รับบริการทีไ่ ด้รับบริการข้อมูลสถิติทเี่ พิ่มขึ้นจากปี 2557 ในรอบ 12 เดือน (ในช่วงเวลาเดียว) ซึ่งคํานวณได้จาก
ร้อยละทีเ่ พิ่มขึ้น =
(371,834 –338,000) x 100 = 10.01
338,000
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
ข้อมูลพืน้ ฐาน
จํานวนการให้บริการข้อมูลสถิตดิ ้านเศรษฐกิจ
และสังคม

2555
332,214

2556
338,000

2557
371,834

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)
2556
2557
10.07
10.01*

หมายเหตุ : * เนื่องจากในปี 2557 เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองและมีการปิดศูนย์ราชการฯ ทําให้ไม่สามารถให้บริการได้ ประกอบกับ
ปี 2556 สํานักงานสถิติแห่งชาติมีการเผยแพร่ข้อมูลสํามะโนต่างๆ ที่มีการจัดทําทุก 10 ปี ซึ่งเป็นข้อมูลสถิติที่มีผู้สนใจ จึงทําให้ยอดการ
ให้บริการสูงผิดปกติ จึงมีการปรับเป้าหมายจํานวนการให้บริการปี 2557 ให้ตรงกับความเป็นจริง
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
ลดลงร้อยละ 10

ระดับ 2
ลดลงร้อยละ 5

ระดับ 3
338,000

ระดับ 4
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

ระดับ 5
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จํานวนการให้บริการข้อมูลสถิตดิ ้านเศรษฐกิจ
และสังคม

น้ําหนัก
(ร้อยละ)
15

ผลการดําเนินงาน
10.01

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.00

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.7500
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
เก็ บ ข้ อ มู ล จํ า นวนผู้ รั บ บริ ก ารจากการบริ ก ารข้ อ มู ลสถิ ติ ต่ า งๆ ที่ จั ด ให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ เอกชน
และประชาชนในทุ ก ช่ อ งทางการให้ บ ริ ก าร ได้ แ ก่ การมารั บ บริ ก ารด้ ว ยตนเองที่ สํ า นั ก งานฯ ติ ด ต่ อ ทางจดหมาย
ติดต่อด้วยตนเอง โทรศัพท์/โทรสาร E-mail และทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการติดต่อขอรับและซื้อเอกสารรายงาน เป็นต้น
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
ในช่วงเดือน พ.ย. 56 – ก.พ. 57 เกิดปัญหาทางการเมืองและมีการปิดศูนย์ราชการ ทําให้ต้องย้ายหน่วยงานไปอยู่
ภายนอกสํานักงานฯ
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :

หลักฐานอ้างอิง :
1. หนังสือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ขอข้อมูลสถิติจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ
2. แบบฟอร์มขอซื้อข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม
3. แบบรายงานการให้บริการข้อมูลตามช่องทางต่าง ๆ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA)
สํานักงานสถิติแห่งชาติ ไม่มตี ัวชี้วัด SLA นําน้ําหนัก ร้อยละ 10 ไปไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 1
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อํานวยการกลุม่ การคลัง
โทรศัพท์ : 0 2141 7295
โทรศัพท์ : 0 2141 7313
คําอธิบาย :
การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบ่งเป็น 2 กรณี ดังตาราง
กรณีที่ 1 ส่วนราชการได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 2 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

น้ําหนัก
2.5
2.5

กรณีที่ 2 ส่วนราชการไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 1 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

น้ําหนัก
5

ตารางแสดงสัดส่วนน้ําหนัก (ร้อยละ 5)
กรณีที่
กรณีที่ 1
กรณีที่ 2

งบประมาณประจําปี
รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม
2.5
2.5
5

น้ําหนัก
รวม
5
5

สสช. ประเมินผลการบริหารงบประมาณ กรณีที่ 1 ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 2 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการกลุ่มการคลัง
โทรศัพท์ : 0 2141 7295
โทรศัพท์ : 0 2141 7313
คําอธิบาย :
• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุนของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุนของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่าย
ดังกล่าว จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ของส่วนราชการเทียบกับ
วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่าย
ลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ
• รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัด หาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและทรัพย์สินที่ไ ม่มีตัวตน
ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับนําไปใช้
จั ด หาทรั พ ย์ สิ น ประเภททุ น เป็ น ต้ น สามารถตรวจสอบได้ จ ากรหั ส งบประมาณรายจ่ า ย รหั ส ลั ก ษณะงานตํ า แหน่ ง ที่ 5
แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณกําหนดให้
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
สูตรการคํานวณ :
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 x 100
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ

=

1,381,702.60 x 100
18,002,000

= 7.68 %

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 3 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ 1
70

ระดับ 2
73

ระดับ 3
76

ระดับ 4
79

ระดับ 5
82

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนนที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

2.5

ร้อยละ 7.68

1

0.0250

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ
ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูล ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทัง้ ที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง :
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง
โทรศัพท์ : 0 2141 7295

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการกลุ่มการคลัง
โทรศัพท์ : 0 2141 7313

คําอธิบาย :
• การพิ จ ารณาผลสํ า เร็ จ ของการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยภาพรวม 12 เดื อ น จะใช้ อั ต ราการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิก
จ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่าย
ดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการเทียบกับ
วงเงิน งบประมาณรายจ่ ายภาพรวมที่ ส่ ว นราชการได้ รั บ ตั้ ง แต่ เ ดื อนตุ ลาคม 2556 ถึ งเดื อ นกั น ยายน 2557 หากมี ก ารโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ
สูตรการคํานวณ :
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 x 100
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ

= 798,256,277.81 x 100

= 88.92 %

897,699,400

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ 1
87

ระดับ 2
89

ระดับ 3
91

ระดับ 4
93

ระดับ 5
95

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนนที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

2.5

ร้อยละ 88.92

1.9750

0.0494

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ
ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557
จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :

รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง :
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 4 การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางปริศนา วานิชย์เจริญการ
โทรศัพท์ : 0 2141 7295
โทรศัพท์ : 0 2141 7301
คําอธิบาย :
ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การทีส่ ่วนราชการสามารถจัดการ
ใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อย
ร้อยละ 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 :
ใช้ข้อมูลจากการรายงานผลบนเว็บไซต์ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ
ข้อมูล
ไฟฟ้า

น้ํามัน

ขั้นตอนที่ 1
ข้อมูลรายงานผล
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน

ขั้นตอนที่ 2
ข้อมูลพลังงาน
ข้อมูลพืน้ ฐาน

นําข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า - น้ํามัน
มีการติดตามและรายงานผลการ และข้อมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนี
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม ม า ต ร ก า ร การใช้พลังงาน ลงใน www.eประหยัดพลังงาน ครบถ้วน
report.energy.go.th ของสํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน ตั้งแต่เดือน
ต.ค. 56 - มิ.ย. 57 ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 3 - 5
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้
ไฟฟ้า (Energy Utiliazation
Index , EUI) = 0.7786
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้
นํามันเชื้อเพลิง (Energy
Utiliazation Index , EUI) =
10.2416

เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั้งหมดที่เป็นราชการบริหาร
ส่ว นกลางในสั ง กั ด กรมที่ จั ด ตั้ งขึ้ น ตามกฎกระทรวง และส่ วนราชการที่ ตั้ ง ขึ้ น เป็ น หน่ ว ยงานภายในกรมนั้ น ที่ ไ ม่ ป รากฏใน
กฎกระทรวง โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน เป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้
คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

1. ด้านไฟฟ้า มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้
ระดับ
คะแนน
1

2

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

ขั้นตอนที่ 1
มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าและ
น้ํามันเชื้อเพลิงของปีงบประมาณ 2557 รอบ 6, 9, 12 เดือน (ตุลาคม 2556 – กันยายน
2557) สํานักงานฯ ได้ดําเนินการ ดังนี้
1.1 ขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการรณรงค์การลดใช้พลังงานและทบทวนแผนการใช้
พลั ง งาน ครั้ ง ที่ 1/2557 เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2557 ตามบั น ทึ ก ที่
01.5/120 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557
1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการรณรงค์การลดใช้พลังงานและทบทวนแผนการใช้
พลังงาน ตามบันทึกทึ่ 01.5/56/181 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557
1.3 ขออนุมัติใช้มาตรการประหยัดพลัง งานประจําปีง บประมาณ 2557 ตามบันทึก ที่
01.5/56/181 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2557
1.4 สรุปรายงานการใช้พลังรอบ 6 เดือน ให้ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติทราบ
ตามบันทึกที่ 01.5/56/27 ลงวันที่ 20 เมษายน 2557
1.5 สรุปรายงานการใช้พลังรอบ 9 เดือน ให้ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติทราบ
ตามบันทึกที่ 01.5/56/27 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2557
1.6 ขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการรณรงค์การลดใช้พลังงานและทบทวนแผนการใช้
พลั ง งาน ครั้ ง ที่ 2/2557 เมื่ อ วั อั ง คารที่ 23 กั น ยายน 2557 ตามบั น ทึ ก ที่
01.5/56/181 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557
1.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการรณรงค์การลดใช้พลังงานและทบทวนแผนการใช้
พลังงาน ตามบันทึกทึ่ 01.5/56/181 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557
1.8 สรุปรายงานการใช้พลังรอบ 12 เดือน ให้ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติทราบ
ตามบันทึกที่ 01.5/56/27 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557
ขั้นตอนที่ 2
2.1 มีรายงานข้อมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน และค่า
ดัชนีการใช้ไฟฟ้า-และน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2557ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ สนพ. กําหนด ครบ 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึง เดือนกันยายน
2557
2.2 มีรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) และปริมาณการ
ใช้น้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ประจําปีงบประมาณ 2557 ครบ 12 เดือน นับตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2556 ถึง เดือนกันยายน 2557
โดยดําเนินการรายงานผ่าน
e-report.energy.go.th

0.5000

3

มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2557 ตามสูตรการคํานวณที่
สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333

4

มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2557 ตามสูตรการคํานวณที่
สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199

5

มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2557 ตามสูตรการคํานวณที่
สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090
ในกรณีที่ผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน

0.2500

0.2500

0.0001
0.5000
0.0001
0.5000
0.0001
0.5000
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
2. ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้
ระดับ
คะแนน
1

2

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านน้ํามันเชื้อเพลิง
ของปีงบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557) และรอบ 12 เดือน
(เมษายน 2557 - กันยายน 2557) ตามรูปแบบที่ สนพ. กําหนด

0.5000

2.1 มี ก ารรายงานข้ อ มู ล พื้ น ฐานสํ า หรั บ การประเมิ น ปริ ม าณการใช้ น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง
มาตรฐานและค่าดัชนีก ารใช้น้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีง บประมาณ 2557 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. กําหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557
2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร) ประจําปีงบประมาณ
2557 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557

0.2500

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
ในกรณีที่ผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน

0.0001
0.5000

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วัด
การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ

น้ําหนัก
(ร้อยละ)
5

ผลการ
ดําเนินงาน
5

ค่าคะแนน
ที่ได้
5

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.2500
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1. ขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการรณรงค์การลดใช้พลังงานและทบทวนแผนการใช้พลังงาน ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 26
พฤษภาคม 2557 ตามบันทึกที่ 01.5/120 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการรณรงค์การลดใช้พลังงานและทบทวนแผนการใช้พลังงาน ตามบันทึกทึ่ 01.5/56/181 ลงวันที่
18 มิถุนายน 2557
3. ขออนุมัติใช้มาตรการประหยัดพลังงานประจําปีงบประมาณ 2557 ตามบันทึกที่ 01.5/56/181 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2557
4. สรุปรายงานการใช้พลังรอบ 6 เดือน ให้ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติทราบ และแจ้งเวียนให้ รสช./ผตก./ศูนย์สํานัก และ
กลุ่มขึ้นตรงทราบ ตามบันทึกที่ 01.5/56/27 ลงวันที่ 20 เมษายน 2557
5. สรุปรายงานการใช้พลัง รอบ 9 เดือน ให้ผู้อํานวยการสํานัก งานสถิติแ ห่ง ชาติทราบ ตามบันทึก ที่ 01.5/56/27 ลงวันที่ 22
สิงหาคม 2557
6. ขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการรณรงค์การลดใช้พลังงานและทบทวนแผนการใช้พลังงาน ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวัอังคารที่ 23
กันยายน 2557 ตามบันทึกที่ 01.5/56/181 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557
7. รายงานการประชุมคณะกรรมการรณรงค์การลดใช้พลังงานและทบทวนแผนการใช้พลังงาน ตามบันทึกทึ่ 01.5/56/181 ลงวันที่
16 ตุลาคม 2557
8. สรุปรายงานการใช้พลังรอบ 12 เดือน ให้ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติทราบ ตามบันทึกที่ 01.5/56/27 ลงวันที่ 22
ตุลาคม 2557

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
ได้รับความร่วมในการดําเนินงาน การกําหนดมาตรการจากผู้บริหาร และได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ/พนักงาน
ราชการและลูกจ้างของหน่วยงานเป็นอย่างดีในการปฎิบตั ิตามมาตรการที่สํานักงานฯกําหนด
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
ไม่สามารถตรวจสอบได้วา่ ศูนย์/สํานักไหนใช้พลังงานมากน้อยเท่าเพียงใด เนื่องจากไม่สามารถแยกการใช้พลังงานไฟฟ้า
ออกเป็นศูนย์/สํานักได้
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง :
- บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการรณรงค์และลดใช้พลังงาน ครั้งที่ 1/2557
- บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการรณรงค์และลดใช้พลังงาน ครั้งที่ 2/2557

-

บันทึกขออนุมัติใช้มาตรการประหยัดพลังงานประจําปีงบประมาณ 2557
บันทึกสรุปรายงานการใช้พลังรอบ 6 เดือน ให้ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ ทราบ
บันทึกสรุปรายงานการใช้พลังรอบ 9 เดือน ให้ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ ทราบ
บันทึกสรุปรายงานการใช้พลังรอบ 12 เดือน ให้ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ ทราบ
ข้อมูลการใช้พลังงานและข้อมูลดัชนีการใช้พลังงานในที่ได้บันทึกลงใน e-report.energy.go.th
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัดที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศภาครัฐ
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางกาญจนา กระจ่างมล
โทรศัพท์ : 0 2141 7334
โทรศัพท์ : 0 2141 7374
คําอธิบาย :
• เป็นการบูรณาการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการเพื่อเป็นการลดต้นทุน และลดความซ้ําซ้อน
ในการใช้งบประมาณด้านเครือข่ายในภาครัฐ รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ ในการพัฒนาหรือนําระบบ
บริการอิเล็กทรอนิส์ของหน่วยงานให้บริการผ่านเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ ในการเชื่อมโยงรับ-ส่งข้อมูล ระหว่างหน่วยงาน
• เป็นการวั ดประสิ ทธิ ภาพของส่ วนราชการในการพั ฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีส ารสนเทศ
และการสื่อสารของประเทศ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ร่วมกัน และนําไปสู่ “Single
Government”
• เป็ น การรายงานสถานะระบบสนเทศของหน่ ว ยงาน ในการดํ า เนิ น การและพั ฒ นาหน่ ว ยงานไปสู่ ก ารเป็ น รั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์ โดยแนวทางการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ มีทั้งหมด 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1. บทบาทของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง
(Chief Information Officer : CIO) ของส่วนราชการ
2. โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure)
3. ระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-service)
4. ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
(MailGoThai)
5. รายงานสถานการณ์จัดทําข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม
(Department Operation Center : DOC)

น้ําหนักร้อยละ 1
น้ําหนักร้อยละ 4
น้ําหนักร้อยละ 2
น้ําหนักร้อยละ 1
น้ําหนักร้อยละ 2

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ประเด็นการวัด/ประเด็น
ย่อย
1. CIO

น้ําหนัก
สรุปผลการดําเนินงาน*
(W)
1
มีการแต่งตั้ง CIO และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายดังนี้
1. กําหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบาย
และการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน
2. วางแผน/จัดทําแผนการพัฒนางานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
หน่วยงาน
3. เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณด้านไอซีที
ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ
4. กํากับ ติดตาม และการประเมินผลการ
ดําเนินการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีและ
การสื่อสารของหน่วยงาน
5. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพของงาน
สารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านไอที
6. รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนางาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ต่อผู้บริหารหน่วยงาน

คะแนน*
ประเด็นย่อย

คะแนนราย
ประเด็น
5
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สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
5

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
2. IT Infrastructure
2.1 GIN

4
(2)

2.2 G-Clound

(2)

3. e - service
3.1 ระบบเว็บไซต์

2
(1)

3.2 eAuthentication

(1)

กรณีหน่วยงานใช้ระบบเครือข่าย GIN
1. มีรายงานขอติดตั้งและใช้บริการ GIN
2. มีรูปแบบการใช้งานเครือข่าย GIN
3. มีวัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่ายระหว่างสํานักงานสถิติแห่งชาติ
ส่วนกลางกับสํานักงานสถิติจังหวัด 76 จังหวัด
กรณีหน่วยงานใช้ระบบเครื่องแม่ขายG-Clound
มีการใช้ระบบเครื่องแม่ข่าย G-Cloud ดังนี้
1. โครงการสํารวจภาวะการทํางานของ
ประชากร
2. โครงการพัฒนาระบบต้นแบบการนําเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศประเทศไทยสําหรับ
ผู้บริหาร
3. โครงการระบบงานพัฒนาเทคโนโลยีจดั เก็บ
ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาขนาด
กลาง (Tablet)
4. โครงการระบบงานต้นแบบระบบการ
บริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ
5. โครงการพัฒนาระบบต้นแบบสารสนเทศ
สถิติจังหวัดมหาสารคาม
6. โครงการระบบการตรวจสอบสถานะ
โครงการด้วยระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
7. โครงการระบบพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ระบบสถิติทางการของประเทศ
8. โครงการสํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556

5
1
2
2
5

5
ข้อมูลระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ประกอบด้วย
1. มีเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีการพัฒนาระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
(Government Website Standard)
3. มีการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของหน่วยงานเข้า
กับเว็บไซต็กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ(e-Gov Portal : เว็บไซต์
www.egov.go.th)
มีการพิสูจน์ตัวบุคคลในการเข้าใช้งานระบบ
1. มีการพัฒนาวิธีการพิสูจน์ตัวบุคคล โดยใช้
Username และ Password
2. มีการพัฒนาวิธีการพิสูจน์ตัวบุคคลฯ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยวิธีการ Scan
ลายนิ้วมือพิสจู น์ตัวบุคคลเพื่อเข้าห้อง
Datacenter

5

5
2
3
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
ประเด็นการวัด/
ประเด็นย่อย
4. (MailGoThai)
5. DOC

น้ําหนัก
สรุปผลการดําเนินงาน*
(W)
1
กรณีหน่วยงานมีการใช้ระบบ MailGoThai
มีการใช้ MailGoThai Domain
XXX@nso.mail.go.th
2
1.มีการทบทวนข้อมูลตามแนวทางในการ
จัดทําข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม
(DOC)
2. มีแผนการบูรณาการระบบศูนย์ปฏิบัติการ
ระดับกรม(DOC) เชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการ
ระดับกระทรวง(MOC)
3. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลของทุกเรื่องให้มี
ความทันสมัย(Update)
4. มีการกําหนดลําดับชั้นของการเข้าถึงข้อมูล
5.มีคู่มือการใช้งานระบบศูนย์ปฏิบัติการ
รวม

คะแนน*
ประเด็นย่อย

คะแนนราย
ประเด็น
5
5

5

หมายเหตุ :
* การตอบข้อมูล “สรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัด” และ “คะแนนประเด็นย่อย” พิจารณาจากแบบฟอร์มสํารวจข้อมูลการ
พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ และแนวทางการประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด (แจ้งเวียนให้ทราบแล้ว
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 10 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557 เรื่อง ตัวชี้วัดและแบบสํารวจข้อมูลการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ
ตารางและสูตรการคํานวณ :

ประเด็นการวัด
1. CIO
2. GIN
3. e - service
4. (MailGoThai)
5. DOC

น้ําหนัก
(W)
1
4
2
1
2
∑ W1-5
= 10

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ
ระดับความสําเร็จตามเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

คะแนน
ที่ได้
(SM)

คะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
(W x SM)

5
5
5
5
5

5
20
10
5
10
∑ (W1-5 x SM1-5)
= 50
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก เท่ากับ
∑ (W1-5 x SM1-5)
∑ W1-5

หรือ

(W1 xSM1) + (W2 xSM2) + (W3 xSM3) + (W4 xSM4) + (W5 xSM5)
W1 + W2 + W3 + W4 + W5

∑ (W1-5 x SM1-5)
∑ W1-5

=

50
10

=

5.0

โดยที่
W
หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ในแต่ละประเด็นที่กําหนดขึ้น โดยผลรวมของน้ําหนักของทุกประเด็นเท่ากับ 10
SM
หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเปรียบเทียบกับระดับความสําเร็จตามเป้าหมายของแต่ละประเด็น
1-5
หมายถึง ลําดับที่ของประเด็นที่กําหนดขึ้น
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
∑ (W1-5 x SM1-5)
∑ W1-5

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศภาครัฐ

น้ําหนัก
(ร้อยละ)
10

ผลการ
ดําเนินงาน
5

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.5000

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :
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สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

หลักฐานอ้างอิง :
1. บทบาทของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง
(Chief Information Officer : CIO) ของส่วนราชการ
1.1 คําสั่งสํานักงานสถิติแห่งชาติที่ 390/2555 เรื่อง มอบอํานาจให้รองผู้อํานวยการ
สํานักงานสถิติแห่งชาติปฏิบัตริ าชการแทน ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ
1.2 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร พ.ศ. 2551
1.3 คําสั่งสํานักงานสถิติแห่งชาติ 412/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.4 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานสถิติแห่งชาติ
พ.ศ. 2554 -2558 (เฉพาะปี พ.ศ. 2558)
1.5 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานสถิติแห่งชาติ
พ.ศ. 2554 - 2556
1.6 แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.7 ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ CIO ลงนาม
- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถิติทางการของประเทศ
- โครงการพัฒนาเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลด้านเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาขนาดกลาง
(Tablet)
- โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- โครงการจัดซื้อแบตเตอร์รี่เครื่องสํารองไฟทดแทน
- โครงการระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศน์เพื่อการอบรม
- โครงการพัฒนาระบบบริหารลูกค้า(CRM) และประชาสัมพันธ์ สพก.
- โครงการจัดระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ (ส่วนกลาง) ศทก.
- โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ (ส่วนภูมภิ าค) ศทก.
1.8 คําสั่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลขที่ 49/2557 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.9 เอกสารการประเมินผลการดําเนินงานพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557
1.10 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนแม่บท ICT พ.ศ. 2557
1.11 ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทื่อ้างอิงราคาจากเกณฑ์ราคาพื้นฐานของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
1.12 คําสั่งสํานักงานสถิติแห่งชาติที่ ๑๒๑/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะทํางานทบทวนนโยบาย
และแนวปฏิบตั ิในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
1.13 รายงานการประชุมคณะทํางานทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
1.14 แบบประเมินประกอบการพิจารณาการดําเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของหน่วยงานภาครัฐ
1.15 บัน ทึ ก การรายงานการประเมิ น ผลการดํ า เนิน งานพั ฒ นางานด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารประจําปี2553 เสนอ ผสช.
1.16 บันทึกการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนแม่บท ICT พ.ศ. 2557 เสนอ ผสช.
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2. โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure)
2.1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงาน
ภาครัฐกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
2.2 บัน ทึก ที่ ทก ๐๒๐๓.๓/๑๓๘ ลงวั นที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๓ ขอเรียนเชิ ญประชุ ม
การบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) กับ ระบบ GFMIIS)
2.3 บันทึกที่ ทก ๐๒๐๓/ว ๒๖๑๐ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เรื่อง การทดสอบ
ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ
2.4 บันทึกที่ ทก (สรอ)๕๑๐/๒๕๕๗/ว.๕๒๐ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอ
อนุญาตเข้าบํารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN)
2.5 บันทึกที่ ทก (สรอ)๕๑๐/๒๕๕๗/ว.๙๗๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอแจ้ง
ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
2.6 ใช้ระบบเครือข่าย GIN เป็นวงจรสื่อสารหลักเชื่อมต่อระหว่างสํานักงานสถิติแห่งชาติ
ส่ว นกลางกั บสํ า นัก งานสถิ ติ จัง หวัด เอกสารรู ป สถาปัต ยกรรมการเชื่อ มต่อ ระหว่า งสํา นั กงานสถิ ติ
แห่งชาติส่วนกลางกับสํานักงานสถิติจังหวัด
2.7 บันทึกที่ ทก (สรอ) ๕๑๐/๒๕๕๖/๑๕๓๓ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตรวจติดตาม
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงภาครัฐ (GIN) ณ พื้นที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตและศาลา
กลางจังหวัดพังงา
2.8 บันทึกขอใช้บริการ G-Cloud ที่ ทก ๐๕๐๔.๑/๑๑ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ และ
บันทึกตอบรับการให้บริการ G-Cloud จาก สรอ.
2.9 บันทึกขอใช้บริการ G-Cloud ที่ ทก ๐๕๐๔.๑/๕๑ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖และ
บันทึกตอบรับการให้บริการ G-Cloud จาก สรอ.
2.10 บันทึกขอใช้บริการ G-Cloud ที่ ทก ๐๕๐๔.๑/พิเศษ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗
และบันทึกตอบรับการให้บริการ G-Cloud จาก สรอ.
2.11 บันทึกขอใช้บริการ G-Cloud ที่ ทก ๐๕๐๔.๑/๑๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
และบันทึกตอบรับการให้บริการ G-Cloud จาก สรอ.
2.12 บันทึกขอใช้บริการ G-Cloud ที่ ทก ๐๕๐๔.๑/๑๖ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗และ
บันทึกตอบรับการให้บริการ G-Cloud จาก สรอ.
2.13 รายงานการประชุมทางไกลงานตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
3. ระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-service)
3.1 www.nso.go.th
3.2 หนังสือเลขที่ 0504.11/821 (ทก0206.2/ว6003) วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 เรื่อง การ
ปรับปรุงเว็บไซต์หลักของ สสช. เป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง (Web Accessibility) และการเปิดให้บริการ
เว็บไซต์ใหม่
3.3 www.egov.go.th
3.4 เอกสารบัญชีรายชื่อ Username ของบุคลากร (ไม่สามารถเปิดเผยบัญชีรายชื่อ
Username ของบุคลากรได้ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ศทก.)
3.5 รูปหน้าจอ Authentication
3.6 เอกสารบัญชีรายชื่อ User Ldap (ไม่สามารถเปิดเผยบัญชีรายชื่อ User Ldap ได้
ทั้งนี้สามารถตรวจสอบได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศทก.)
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4. ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai)
4.1 บัญชีรายชื่อ User ที่ใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสาร
xxx@nso.mail.go.th
5. รายงานสถานการณ์จัดทําข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation Center
: DOC)
5.1 บันทึกช่วยจําการประชุมหารือ เพือ่ ทบทวนข้อมูลตามแนวทางในการจัดทําข้อมูล
ของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) วันที่ 15 ก.ค.57 เวลา 09.30 น. ครั้งที่ 1/2557
5.2 บันทึกช่วยจําการประชุมหารือ เพือ่ ทบทวนข้อมูลตามแนวทางในการจัดทําข้อมูล
ของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) วันที่ 18 ก.ค.57 เวลา 13.30 น. ครั้งที่ 2/2557
5.3 แผนบูรณาการระบบศูนย์ปฏิบัติระดับกรม (DOC) เชื่อมกับศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง
5.4 Intranet.nso.go.th/doc

31

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสําเร็จของการพัฒนสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ)
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการศูนย์/สํานัก/กลุ่มขึ้นตรงฯ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ : 0 2141 7290
โทรศัพท์ : 0 2141 7292 - 3
คําอธิบาย :
• สมรรถนะองค์การ (Organization Competency) หมายถึง คุณลักษณะที่สร้างให้องค์การเกิดความได้เปรียบใน
การแข่งขัน หรือสามารถแสดงบทบาทและผลงานได้อย่างโดดเด่นกว่าองค์การอื่นๆ
• การพัฒนาสมรรถนะองค์การ เป็นการดําเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์การที่เป็นกลไกสร้างให้
องค์ การมี ประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้ น ซึ่ง ประกอบด้ว ย 3 ด้ านหลั ก ได้ แก่ ด้ านทุน มนุ ษย์ (Human Capital) ด้า นทุ นสารสนเทศ
(Information Capital) และด้านทุนองค์การ (Organization Capital) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินงานขององค์การ
อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ
• ความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด
6.1
6.2

ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ
รวม

น้ําหนัก
(ร้อยละ)
1
4
5

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
1. ประสานศูนย์/สํานัก/กลุ่มขึ้นตรงฯ เพื่อทบทวน วิเคราะห์ และปรับปรุง (ร่าง)รายงานลักษณะสําคัญขององค์การ
2. วิเคราะห์ผลสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ครั้งที่ 1 (pre-test) โดยใช้ผลสํารวจ
ระหว่างวันที่ 16 – 30 กันยายน 2556 เพื่อค้นหาประเด็นที่ต้องจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ โดยเลือกประเด็นจากข้อถาม
ที่มีค่าส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ (Gap) สูงที่สุด จํานวน 5 ข้อคําถามได้แก่
ด้านทุนมนุษย์ (2 ข้อ)
• ข้อ 3 ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการเลื่อนระดับ และการโยกย้ายบุคลากรตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักความรู้ ความสามารถ
และผลงาน (Gap 1.7)
• ข้อ 5 ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีแนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรไว้ ซึ่งทําให้อัตราการโอน ลาออก
มีแนวโน้มลดลง (Gap 1.6)
ด้านทุนสารสนเทศ (1 ข้อ)
• ข้อ 12 ส่วนราชการของข้าพเจ้าสามารถจัดการแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
ได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม (เช่น ไฟดับ ไวรัส เป็นต้น) (Gap 1.2)
ด้านทุนองค์การ (2 ข้อ)
• ข้อ 20 สภาพแวดล้อมการทํางานในปัจจุบันทําให้ข้าพเจ้าทํางานอย่างมีความสุข (Gap 1.3)
• ข้อ 24 ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีการให้รางวัลหรือยกย่องชมเชยบุคลากรที่ทุ่มเทให้แก่องค์การอย่างเหมาะสม
(Gap 1.2)
3. ประสานศูนย์/สํานัก/กลุ่มขึ้นตรงฯ เพื่อจัดทํา (ร่าง)แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
4. จัดสัมมนาฯ เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจสาระสําคัญของเกณฑ์ PMQA และหารือเพื่อปรับปรุงรายงานลักษณะสําคัญ
ขององค์การ
5. นําเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ และเผยแพร่สู่การปฏิบัติ
6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนฯ รอบ 9 เดือน
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7. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนฯ รอบ 12 เดือน
8. วิเคราะห์ผลสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ครั้งที่ 2 (post-test) ระหว่าง
วันที่ 1 – 15 กันยายน 2557 มีค่าส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ (Gap) จํานวน 5 ข้อคําถาม ได้แก่
ด้านทุนมนุษย์ (2 ข้อ)
• ข้อ 3 ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการเลื่อนระดับ และการโยกย้ายบุคลากรตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักความรู้ ความสามารถ
และผลงาน (Gap 2.0) มีค่า Gap มากกว่าครั้งที่ 1 (Gap 1.7)
• ข้อ 5 ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีแนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรไว้ ซึ่งทําให้อัตราการโอน ลาออก
มีแนวโน้มลดลง (Gap 2.2) มีค่า Gap มากกว่าครั้งที่ 1 (Gap 1.6)
ด้านทุนสารสนเทศ (1 ข้อ)
• ข้อ 12 ส่วนราชการของข้าพเจ้าสามารถจัดการแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
ได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม (เช่น ไฟดับ ไวรัส เป็นต้น) (Gap 1.2) มีค่า Gap เท่ากับครั้งที่ 1 (Gap 1.2)
ด้านทุนองค์การ (2 ข้อ)
• ข้อ 20 สภาพแวดล้อมการทํางานในปัจจุบันทําให้ข้าพเจ้าทํางานอย่างมีความสุข (Gap 1.4) มีค่า Gap มากกว่า
ครั้งที่ 1 (Gap 1.3)
• ข้อ 24 ส่ วนราชการของข้ าพเจ้ ามี การให้ ร างวั ล หรื อยกย่ องชมเชยบุ ค ลากรที่ ทุ่ม เทให้ แก่ องค์ การอย่ างเหมาะสม
(Gap 1.5) มีค่า Gap มากกว่าครั้งที่ 1 (Gap 1.2)
ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ
คําอธิบาย :
• การจั ด ทํ า รายงานลั กษณะสํ า คั ญ ขององค์ การ มี วัต ถุ ประสงค์ เ พื่ อให้ ห น่ วยงานต่ า งๆ เห็ นความสํ า คั ญ ของการ
ทบทวนตนเอง ซึ่งจะทําให้หน่วยงานสามารถสร้างความพร้อมและปรับเปลี่ยนบริบทของหน่วยงานได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
•
การจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ เป็นการดําเนินการทบทวน วิเคราะห์สถานภาพในปัจจุบันของ
ส่วนราชการ ทั้งโครงสร้างการบริหารงานของส่วนราชการ จํานวนบุคลากร สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วนราชการอื่น และประชาชน ความท้าทายที่สําคัญในเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่วนราชการเผชิญอยู่ รวมถึง
แนวทางการปรับปรุงผลการดําเนินการของส่วนราชการ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อให้ส่วนราชการ
เข้าใจและนําไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาองค์การ รวมทั้งประกอบการดําเนินการต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมทุกประเด็นที่
สําคัญ
เกณฑ์การให้คะแนน :
วัดความสําเร็จของการดําเนินการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็นดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
จัดส่งรายงานลักษณะสําคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายหลังระยะเวลาการรายงาน
รอบ 9 เดือน
จัดส่งรายงานลักษณะสําคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการรายงาน
รอบ 9 เดือน
จัดส่งรายงานลักษณะสําคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการรายงาน
รอบ 9 เดือน และ รายงานมีความครบถ้วนและทันสมัย
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ตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ
คําอธิบาย :
• ความสํ า เร็ จ ของการพั ฒ นาองค์ ก าร พิ จ ารณาจากผลส่ ว นต่ า งระหว่ า งความเห็ น และความสํ า คั ญ (Gap) ของ
บุ ค ลากรต่ อ ความพึ ง พอใจในการพั ฒ นาองค์ ก าร ซึ่ ง จะประเมิ น โดยใช้ แ บบสํ า รวจการพั ฒ นาองค์ ก าร (Organization
Deveopment Survey) ผ่านระบบออนไลน์ (http://www.opdc.go.th/ges) ที่มีการประเมิน 2 ครั้ง
• ครั้งที่ 1 (pre-test) ใช้ผลสํารวจระหว่ างวั นที่ 16 – 30 กันยายน 2556 เป็นฐานการประเมินเพื่อค้ นหาประเด็ น
ที่ต้องจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ซึ่งพิจารณาจากข้อถามที่มีค่าส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ สูงที่สุด
จํานวน 5 ข้อคําถาม
• ครั้ งที่ 2 (post-test) สํ า รวจระหว่ า งวั นที่ 1 – 15 กั นยายน 2557 เพื่ อประเมิ นผลลั พธ์ ของการดํ า เนิ นการตาม
แผนพัฒนาองค์การ ซึ่งจะพิจารณาจากค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ (Gap) ในข้อถามตามแผนพัฒนา
องค์การ ที่ส่วนราชการสามารถลดลงได้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งผลการสํารวจของส่วนราชการผ่านระบบออนไลน์ ภายหลัง
กําหนดปิดการสํารวจ 15 วัน (http://www.opdc.go.th/ges/admin.php)
• แบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Deveopment Survey) ประกอบด้วย คําถามจํานวน 30 ข้อ ที่
แบ่งกลุ่มคําถามเป็น 3 ด้าน คือ ด้านทุนมนุษย์ (Human Capital) ด้านทุนสารสนเทศ (Information Capital) และด้านทุน
องค์การ (Organization Capital)
• คํ า ถามด้ า นทุ น มนุ ษ ย์ (10 ข้ อ ) เป็ น การวั ด ที่ มุ่ ง เน้ น ในเรื่ อ งการกํ า หนดนโยบายและเป้ า หมายด้ า นการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร และการมอบหมายงาน ความก้าวหน้าในสายงาน และการพัฒนาบุคลากรทั้งนี้ ส่วนราชการควรให้
ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากรซึ่งถือเป็นทุนขององค์การ (Human Capital) เพื่อให้ได้มาซึ่งการใช้ประโยชน์ พัฒนาศักยภาพ
และการสร้างมูลค่าอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน รวมถึงแรงจูงใจ
และความจงรั กภั กดี ต่ อองค์ก าร อัน นํา ไปสู่ ก ารเพิ่ ม คุณ ค่า ผลผลิ ตและการบริ ก ารที่ มีป ระสิ ทธิ ภาพ และส่ งผลให้ องค์ การมี
ความสามารถ สร้างความได้เปรียบในการดําเนินงาน และความสําเร็จขององค์การ
• คําถามด้านทุนสารสนเทศ (6 ข้อ) เป็นการวัดในเรื่องการจัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
ด้านประสิทธิผลจะมุ่งเน้นที่ประโยชน์ของการใช้งานสารสนเทศที่สะท้อนในรูปแบบความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ
ต่อระบบสารสนเทศ (Systems) ระบบฐานข้อมูล (Database) และระบบเครือข่าย (Network) และการทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ จะมุ่งเน้นที่คุณลักษณะจําเป็นต่อการใช้งานระบบสารสนเทศผ่านเว็บไซต์และระบบ Intranet ของหน่วยงาน
• คําถามด้านทุนองค์การ (14 ข้อ) เป็นการวัดที่มุ่งเน้นใน 3 เรื่อง ดังนี้
1. ความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในองค์การ ได้แก่ ทิศทางขององค์การ (Direction) ผู้นํา (Leadership) วัฒนธรรม
และบรรยากาศในการทํางาน (Culture and Climate)
2. ความสําเร็จขององค์ก าร ได้แก่ ความรับผิดชอบในหน้าที่ (Accountability) การจูงใจ (Motivation)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานและการกํากับติดตาม (Coordination and Control) และ การทํางานเป็นทีม
(Teamwork)
3. การสร้างสิ่งใหม่ ได้แก่ การปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ภายนอก (External Orientation) และการสร้าง
นวัตกรรมและการเรียนรู้ (Innovation and Learning)
เกณฑ์การให้คะแนน :
วัดความสําเร็จของการพัฒนาองค์การจาก
1. ความสําเร็จของการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ พิจารณาจากผลการจัดส่งแผนฯ ผ่านระบบ
e-SAR ได้ทันตามเวลาที่กําหนด (ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 9 เดือน)
2. ผลสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Deveopment Survey) พิจารณาจากค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่าง
ความเห็นและความสําคัญ (Gap) ครั้งที่ 2 ที่ลดลง
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สูตรคานวณคะแนนค่าคะแนนตัวชี้วัด :
คะแนนตัวชี้วัดที่ 6.2 = X + (0.2 x Y)
โดยที่ X = ค่าคะแนนตามระดับการดาเนินการในการจัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ และค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่าง
ความเห็นและความสาคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ 2
Y = จานวนข้อถามในแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ที่มีส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสาคัญต่อความพึงพอใจใน
การพัฒนาองค์การ ครั้งที่ 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับครั้งที่ 1 โดยมีน้าหนัก ข้อละ 0.2
ระดับการดาเนินการ (X) มีค่าเป็นดังนี้
X
1
2
3
4

ระดับการดาเนินการ
จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่านระบบ e-SAR
และ ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม ครั้งที่ 2 มากกว่าครั้งที่ 1
ภายหลังระยะเวลาการรายงานรอบ 9 เดือน
จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่านระบบ e-SAR
และ ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม ครั้งที่ 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ
ภายหลังระยะเวลาการรายงานรอบ 9 เดือน
ครั้งที่ 1
จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่านระบบ e-SAR
และ ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม ครั้งที่ 2 มากกว่าครั้งที่ 1
ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 9 เดือน
จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่านระบบ e-SAR
และ ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม ครั้งที่ 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ
ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 9 เดือน
ครั้งที่ 1

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม หมายถึง ค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสาคัญต่อความพึงพอใจในการ
พัฒนาองค์การ จากคาถามทั้งหมด 30 ข้อ
การคานวณคะแนนตัวชี้วัดที่ 6.2
 สสช. จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 9 เดือน (สิงหาคม 2557)
แต่ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม ครั้งที่ 2 มากกว่า ครั้งที่ 1 (Gap โดยรวม ครั้งที่ 2 = 1.1, Gap โดยรวม ครั้งที่ 1 = 1)
ดังนั้น ระดับการดาเนินการ (X) มีค่าเท่ากับ 3
 ค่า Gap ในข้อถามที่นามาจัดทาแผนฯ ครั้งที่ 2 มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ ครั้งที่ 1 มีจานวน 1 ข้อถาม จาก 5 ข้อถาม
(ข้อ 12 ส่วนราชการของข้าพเจ้าสามารถจัดการแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้ใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม (เช่น ไฟดับ ไวรัส เป็นต้น)
ดังนัน้ จานวนข้อถามที่มคี า่ Gap ลดลง (Y) จะมีค่าเท่ากับ 1
การคานวณคะแนน =
=
=
คะแนนตัวชี้วัดที่ 6.2 =

X + (0.2 * Y)
3 + (0.2 * 1)
3 + 0.2
3.2
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

6.1

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
รายงานลักษณะสําคัญขององค์การ

1

6.2

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
องค์การ

4

รวม

5

ค่า
ผลการดําเนินงาน
คะแนน
ที่ได้
- จัดทํารายงานลักษณะสําคัญ 5.0000
ขององค์การ ส่ง ส.ก.พ.ร.
30 เม.ย. 57 (รายงานใน
ระบบ e- SAR 27 ส.ค. 57)
- จัดทําแผนพัฒนา
3.2000
สมรรถนะองค์การ
ส่งส.ก.พ.ร. 30 เม.ย. 57
(รายงานในระบบ e-SAR
27 ส.ค. 57)
- ใช้ผลสํารวจออนไลน์
(1 - 15 ก.ย. 57)
3.5600

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.0500

0.1280

0.1780

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
- วิเคราะห์จัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ และแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ นําเสนอผู้บริหารลงนามให้ความ
เห็นชอบ และนําส่งสํานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557
- สรุปผลการดําเนินงานตามแผนฯ รอบ 9 เดือน
- สรุปผลการดําเนินงานตามแผนฯ รอบ 12 เดือน
- จัดส่งแผนฯ เข้าระบบ e-SAR เรียบร้อยแล้ว
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
ผู้บริหารให้ความสําคัญในด้านการพัฒนาสมรรถนะองค์การ โดยการมอบนโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพื่อการลดช่องว่า
(Gap) และมีนโยบายให้กําหนดกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสํารวจออนไลน์ตามหลักสถิติ โดยแยกตามระดับตําแหน่งเพื่อไม่ให้ข้อมูล
มีความเบ้
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
การลดช่องว่าง (Gap) ของระดับความเห็นและความสําคัญที่มีต่อประเด็นต่างๆ ที่สํารวจ ยังมีปัจจัยอื่นที่เป็นตัวกําหนด
นอกเหนือไปจากการกําหนดแผนงาน/โครงการมารองรับ เช่น ทัศนคติส่วนตัวของผูต้ อบ กฎ ระเบียบ รวมทั้งข้อจํากัดของการ
ดําเนินงาน
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. ผู้อํานวยการกลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูล
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักสถิติพยากรณ์
2. นางสาวสุครีม กันไชย
โทรศัพท์ : 0 2141 7482
โทรศัพท์ : 0 2141 7496 , 02141 7497
คําอธิบาย :
• เป็นการดําเนินการที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางดําเนินการตามแผนการ
ส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2555
• เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การสร้ า งความโปร่ ง ใสในการปฏิ บั ติ ร าชการ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งและลดการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ภายใน
หน่วยงานของส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และเป็นรูปธรรม
• กระบวนงานที่ กํ า หนดให้ ส่ ว นราชการดํ า เนิ น การสร้ า งความโปร่ ง ใสในการปฏิ บัติ ร าชการ พิ จ ารณาจาก 1) เป็ น
กระบวนงานที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจสูง 2) เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ การอนุมัติ อนุญาต และ 3) สอดคล้อง
กับดัชนีความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (EoDB)
• ส่วนราชการที่ไม่ ต้องทํา ข้อตกลงระดับการให้ บริ การ (Service Level Agreement : SLA) จํ านวน 103 กรม
จะดําเนินการสร้างความโปร่งใสและประเมินผลความสําเร็จตามตัวชี้วัดนี้
• สํ า หรั บ ส่ วนราชการที่ ทํา ข้ อตกลงระดั บ การให้ บ ริ ก าร (Service Level Agreement : SLA) อี ก 41 กรม
จะดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพการให้บริการประชาชน
ตัวชี้วัดที่ 7.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
คําอธิบาย :
• ส่วนราชการจัดทําแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยวิเคราะห์กระบวนงานที่คัดเลือกแบบ Top Down
เพื่อหาความเสี่ยงที่อาจเกิดความไม่โปร่งใส ทุจริต ซึ่งมีผลต่อการบริการประชาชนและภาคธุรกิจ พร้อมกําหนดแนวทางการสร้าง
ความโปร่งใสเพื่อลดช่องว่าง และป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
• เกณฑ์ความสําเร็จในการจัดทําแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ พิจารณาใน 2 องค์ประกอบ ได้แก่
(1) เกณฑ์พื้นฐาน (2) เกณฑ์คุณภาพ
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
o จัดทําแผนการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของ “กระบวนงานการให้บริการข้อมูล” โดยมีองค์ประกอบ
ของแผนตามเกณฑ์พื้นฐานครบถ้วน และมีคุณภาพตามที่กําหนด และจัดส่งไฟล์แผนฯ ให้สํานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 57
o รายงานแผนในระบบออนไลน์ที่ www.cleanreport.opdc.go.th เรียบร้อยแล้ว
เกณฑ์การให้คะแนน :
กําหนดเป็นระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริ าชการ ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2
มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พื้นฐานครบถ้วน
3
มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พื้นฐานครบถ้วน
และมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
4
มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พื้นฐานครบถ้วน
และมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
5
มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พื้นฐานครบถ้วน
และมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
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 รอบ 12 เดือน

เงื่อนไข :
ความครบถ้วนของแผนฯ พิจารณาใน 2 องค์ประกอบ ดังนี้
(1) เกณฑ์พื้นฐาน : พิจารณาองค์ประกอบหลักของแผนสร้างความโปร่งใส ซึ่งกําหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์
ให้ครบถ้วนทั้ง 5 องค์ประกอบ ดังนี้
- หลักการและเหตุผล ที่อธิบายถึงความสําคัญ ผลกระทบ ของปัญหาหรือความเสี่ยงในการทุจริต ไม่โปร่งใส
ของกระบวนงานที่ดําเนินการ
- วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการดําเนินงานที่ชัดเจน
- แนวทางการวิเคราะห์ปัญหา ระบุขั้นตอนของกระบวนงาน เพื่อระบุปัญหา หรือความเสีย่ งในการทุจริต
ไม่โปร่งใส
- แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยงที่ชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนด
- ตัวชี้วัดความสําเร็จทีส่ ะท้อนถึงการพัฒนาในด้านความโปร่งใสในภาพรวมของการดําเนินงานของทั้ง
โครงการ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตลอดจนมีการกําหนดผลลัพธ์ที่คาดหวัง
(2) เกณฑ์คุณภาพ : พิจารณาความสอดคล้องของแนวทางการดําเนินงานและแก้ไขปัญหาทีส่ อดคล้องกับปัจจัย
สําคัญในการสร้างความโปร่งใสของแต่ละประเภทกระบวนงาน
ประเภทกระบวนงาน
กระบวนงานเกี่ยวกับการให้บริการ
ประชาชนและบริการสาธารณะ

•
•
•
•

ปัจจัยสําคัญในการสร้างความโปร่งใส
ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนของกระบวนงาน
สร้างการมีส่วนร่วมกับผูร้ ับบริการ
ให้บริการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค
มีมาตรฐานการให้บริการและประกาศให้ผู้บริการทราบ

ตัวชี้วัดที่ 7.2 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
คําอธิบาย :
• พิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และระดับความสําเร็จ
ถ่วงน้ําหนักของการดําเนินการตามตัวชี้วัดเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายที่กําหนด
• ตัวชี้วัด หมายถึง ตัวชี้วัดความสําเร็จตามแผนแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ซึ่งจํานวนตัวชี้วัดขึ้นอยู่
กับความเหมาะสม ทั้งนี้ ตัวชี้วัดควรสะท้อนความโปร่งใสของส่วนราชการ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กําหนด
• การประเมินความสําเร็จในระดับผลลัพธ์ จะประเมินตามแบบสํารวจความโปร่งใสในรอบ 12 เดือน
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
o

ดําเนินการตามแผนได้ครบถ้วน ร้อยละ 100

ปัจจัยสําคัญในการ
สร้างความโปร่งใส

มาตรการ

ข้อมูลผลการดําเนินงาน

1. ลดความยุ่งยาก
ซับซ้อนของ
กระบวนงาน

1) เพิ่มช่องทางการสั่งซื้อ
เอกสารรายงานสถิติผ่านเว็บไซต์
ที่เมนูการสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

- มีการนําเสนอขั้นตอนการสั่งซื้อ
สิ่งพิมพ์ออนไลน์บนเว็บไซต์
- ดําเนินการตามขั้นตอนการสั่งซื้อ
สิ่งพิมพ์ออนไลน์

ร้อยละความก้าวหน้า
ราย
รายปัจจัย
มาตรการ
(รวม)
100
100
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
ปัจจัยสําคัญในการ
สร้างความโปร่งใส
2. สร้างความมี
ส่วนร่วมกับ
ผู้รับบริการ

มาตรการ

ข้อมูลผลการดําเนินงาน

2) สํารวจความพึงพอใจและ
ความคิดเห็นของผู้รับบริการ
เพื่อนํามาปรับปรุงการให้บริการ
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- ดําเนินการปรับปรุงแบบสํารวจฯ
- รวบรวมและวิเคราะห์ผลความ
พึงพอใจ/ความคิดเห็นของ
ผู้ใช้บริการเป็นรายเดือน
- สรุปรายงานเสนอผู้บริหารเป็น
รายเดือน
- ขออนุมัติจัดทําโครงการ
- ดําเนินการจัดหาตามระเบียบ
พัสดุ (สัญญาจ้างโครงการพัฒนา
ระบบบริหารลูกค้า (CRM) และ
ประชาสัมพันธ์)
- จัดทําบัตรคิวการให้บริการ
- ให้บริการตามคิวก่อน-หลัง
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประมวล
จริยธรรมระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์(หนังสือเวียน)
เป็นรายเดือน
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประมวล
ธรรมาภิบาลบนเว็บไซต์อินทราเน็ต
- จัดทํากล่องและช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
คอร์รัปชั่น
- รวบรวมข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตคอร์รัปชั่น
- สรุปรายงานเสนอผู้บริหารเป็น
รายเดือน
- ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการให้บริการตามที่คู่มือ
กําหนด
- ติดตาม ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการปฏิบัติตามคู่มือและ
ประกาศการให้บริการข้อมูล
- ทบทวน/ปรับปรุงข้อกําหนดที่
สําคัญของกระบวนการให้บริการ
- ปรับปรุงกระบวนงานย่อยของ
การให้บริการข้อมูลให้ครบถ้วน
- ปรับปรุงรายละเอียดของการ
ดําเนินงานและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
- ดําเนินการจัดทําคู่มือการ
ให้บริการฉบับใหม่

3) การจัดทําระบบบริหารลูกค้า
(CRM) และประชาสัมพันธ์

3. ให้บริการ
อย่างเป็นธรรม
เสมอภาค

4) ให้บริการตามลําดับคิว
ก่อน - หลัง
5) เผยแพร่ประมวลจริยธรรม
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

6) การเพิ่มมาตรการติดตาม
ตรวจสอบการทํางานของผู้
ให้บริการ โดยจัดทํากล่องและ
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตคอร์รัปชั่น

4. มีมาตรฐาน
การให้บริการ
และประกาศ
ให้ผู้รับบริการ
ทราบ

7) การควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่
ให้บริการปฏิบัติตามคู่มือและ
ประกาศการให้บริการข้อมูล

8) การทบทวนคู่มือการ
ให้บริการข้อมูลสถิติ
โดยการเพิ่มกระบวนงานการ
ให้บริการของสํานักงานสถิติ
แห่งชาติให้ครบถ้วน

รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ร้อยละความก้าวหน้า
มาตรการ
ปัจจัย (รวม)
100
100

100

100

100

100

100

100

100

100
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
o

รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

มีความสําเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กําหนดร้อยละ 100
ตัวชี้วัด

1. ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
2. ร้อยละความสําเร็จ
ของการจัดทําระบบ
บริหารลูกค้า (CRM)
และการประชาสัมพันธ์
3. จํานวนข้อร้องเรียน
เรื่องการทุจริต
ในกระบวนงาน
4. ร้อยละความสําเร็จ
ของการปรับปรุงคู่มือ
การให้บริการ
รวม

55%

1
65

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
70
75
80

15%

60

70

80

90

100

ร้อยละ 100

5

0.7500

15%

4

3

2

1

0

0
(ไม่มีข้อร้องเรียน)

5

0.7500

15%

60

70

80

90

100

ร้อยละ 100

5

0.7500

น้ําหนัก

100%

5
85

ผลการ
ดําเนินงาน
ร้อยละ 93.20

คะแนน
ที่ได้
5

คะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
2.7500

5.0000

เกณฑ์การให้คะแนน :
กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จในการดําเนินการระดับคะแนนที่ 1 (Milestone) และระดับความสําเร็จถ่วง
น้ําหนักของการดําเนินการตามตัวชี้วัดเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายที่กําหนดในระดับคะแนนที่ 2 - 5
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
มีการดําเนินการตามแผนได้ครบถ้วนร้อยละ 100
2
มีการดําเนินการตามแผนได้ครบถ้วนร้อยละ 100
และมีความสําเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชีว้ ัดที่กําหนดร้อยละ 70
3
มีการดําเนินการตามแผนได้ครบถ้วนร้อยละ 100
และมีความสําเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชีว้ ัดที่กําหนดร้อยละ 80
4
มีการดําเนินการตามแผนได้ครบถ้วนร้อยละ 100
และมีความสําเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชีว้ ัดที่กําหนดร้อยละ 90
5
มีการดําเนินการตามแผนได้ครบถ้วนร้อยละ 100
และมีความสําเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชีว้ ัดที่กําหนดร้อยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 7.3 ผลสํารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
คําอธิบาย :
• เพื่ อเป็ นการประเมิ นความสํ าเร็ จของการดํ าเนิ นการสร้ างความโปร่ งใสในการปฏิ บั ติ ราชการ โดยวั ดผลลั พธ์ จาก
ความเห็นของผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานที่ส่วนราชการดําเนินการสร้างความโปร่งใส
• ผู้ รั บบริ การ หมายถึ ง ประชาชนผู้ มารั บบริ การโดยตรง หรื อเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ (ที่ไม่ใช่ เจ้ าหน้ าที่ ของส่ วนราชการผู้
ให้บริการ) หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากส่วนราชการ
• พิจารณาจากผลสํารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร.
• ประเด็ นการสํ ารวจความโปร่ งใสในการปฏิ บั ติ ราชการ แบ่ งเป็ น 3 มิ ติ ได้ แก่ (1) ด้ านความโปร่ งใส (2) ด้ านความ
เชื่อถือ ไว้วางใจ และ (3) ด้านการคอร์รัปชั่น
40

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

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

ระดับ 1
65

ระดับ 2
70

ระดับ 3
75

ระดับ 4
80

ระดับ 5
85

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(ร้อยละ)
1.5

7.1

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
แผนสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

7.2

ระดับความสําเร็จในการดํานินการ
ตามแผนสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

1.5

7.3

ผลสํารวจความโปร่งใส
ในการปฏิบัตริ าชการ

2

ผลการดําเนินงาน
จัดทําแผนสร้างความโปร่งใสฯ
ส่ง ส.ก.พ.ร.
เมื่อ 30 พ.ค. 57
และรายงานในระบบฯ
- ดําเนินการตามแผนสร้าง
ความโปร่งใสฯ ได้แล้วเสร็จ
ร้อยละ 100
- มีความสําเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก
ของการบรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดที่กําหนด ร้อยละ 100
- จัดทํารายชื่อผู้รับบริการ
เข้าระบบบนเว็บไซต์
www.cleanreport.opdc.go.th

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.0750

5.0000

0.0750

1.0000
(n/a)

0.0200

- ใช้ผลการประเมินจาก
ส.ก.พ.ร.

รวม

5

0.1700

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1. วิเคราะห์กระบวนการตามแบบฟอร์มที่กําหนด และจัดทําแผนการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ของ “กระบวนงานการให้บริการข้อมูล”
2. ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมในแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ได้แล้วเสร็จ ร้อยละ 100
3. มีความสําเร็จเฉลีย่ ถ่วงน้ําหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดทีก่ ําหนดร้อยละ 100
4. จัดทํารายชื่อผูร้ ับบริการเข้าระบบบนเว็บไซต์ www.cleanreport.opdc.go.th
5. จัดทํารายงานการสิ้นสุดโครงการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
6. รายงานผลการดําเนินงานในระบบฯ เรียบร้อยแล้ว
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : -
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

หลักฐานอ้างอิง :
-

แผนการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของ “กระบวนงานการให้บริการข้อมูล”
รายชื่อผู้รับบริการเข้าระบบบนเว็บไซต์ www.cleanreport.opdc.go.th

แบบรายงานการสิ้นสุดโครงการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
หลักฐานผลการดําเนินงานตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริ าชการ
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