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ป ิ ํ ั ิ ิ ่ ิ (SAR C d)

6 เดือน

รายงานการประเมินผลตนเองของสานกงานสถิติแหงชาติ (SAR Card)

ั ี้ ั ้ ื้ ป้ ้ํ ั
9 เดือน 12 เดือน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ํ ั ี่

ปี 56 ปี 57 ปี 58 (ร้อยละ)

75 2 1000 157 50

คะแนนประเมิน
ตนเอง

มิติภายนอก (น้ําหนัก : ร้อยละ 75)

ผลงาน
คะแนนประเมิน

ตนเอง

ตัวชีวัด ข้อมูลพืนฐาน เป้าหมาย นําหนัก

คะแนนประเมิน
ตนเอง

ผลงาน ผลงาน

ลําดับที

75 2.1000 157.50

75 2.1000 157.50

ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อน
ประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กรม/ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มี

้ ี้

 -  - 5 75 2.1000

มตภายนอก (นาหนก : รอยละ 75)

การประเมินประสิทธิผล

1

เป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIS) และตัวชีวัดภารกิจหลักของกรม

ระดับความสําเร็จในการแปลงแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด
สู่การปฏิบัติ (ตัวชี้วัดกระทรวง)

 - 5.0000 4 15 จัดทําแผนฯ
แล้วเสร็จ 
76 จังหวัด

2.0000

จํานวนสาขาสถิติที่ข้อมลสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกันได้ - 5 0000 5 15 7 สาขา 1 00001 2

1.1

จานวนสาขาสถตทขอมูลสามารถเชอมโยงและแลกเปลยนกนได
ตามมาตรฐานสากล (SDMX : Statistical Data and Metadata

)

5.0000 5 15 7 สาขา 1.0000

จํานวนข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถเผยแพร่ต่อ
ประชาชนได้ภายในปีงบประมาณ                         

5.0000 5.0000 5 15 17 เรื่อง 1.5000

ิ ์ ้ ป ็ ์ ี ํ 5 15 3 ื่ 1 0000

1.3

1 4

1.2

การวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ และมีการนําเสนอ
สารสนเทศผ่าน DOC ไปสู่ MOC

- - 5 15 3 เรือง 1.0000

ระดับความสําเร็จของการปรับโครงสร้างและจัดกรอบอัตรากําลัง
ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อรองรับภารกิจกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

 -  - 15 5.0000 5.00001.5

1.4

เศรษฐกิจและสังคม

คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : 
SLA)

 -  -  -2 สสช. ไม่มีตัวชี้วัด SLA 
(นําน้ําหนัก ร้อยละ 10 ไปไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 1)

การประเมินคุณภาพ (น้ําหนัก : ร้อยละ 10)

1



6 เดือน
ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย น้ําหนัก

9 เดือน 12 เดือน
ลําดับที่

ปี 56 ปี 57 ปี 58 (ร้อยละ)

คะแนนประเมิน
ตนเอง

ผลงาน
คะแนนประเมิน

ตนเอง

ู ฐ

คะแนนประเมิน
ตนเอง

ผลงาน ผลงาน

25 1.5800 39.50มิติภายใน (น้ําหนัก : ร้อยละ 25)

15 1.1667 17.50

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 1.8000 1.4800 5 1.0000

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทน 1 0000 1 0000 3 2 5 ร้อยละ 1 0000

การประเมินประสิทธิภาพ

3 1

3

การเบกจายเงนงบประมาณรายจายลงทุน 1.0000 1.0000 3 2.5
72.03

1.0000

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 1.0000 1.9600 3 2.5 ร้อยละ 
41.57

1.0000

ประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 5.0000 5.0000 5 5 1.0000 1.00004

3.2

3.1

การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 5.0000 5.0000 5 5 1.5000 1.5000

10 2.2000 22.00การพัฒนาองค์การ

5

การพัฒนาสมรรถนะองค์การ  - 3.4800 5 5 3.4000

ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ 5.0000 5.0000 5 1 จัดส่งรายงาน
ลักษณะสําคัญ
ขององค์การ
ผ่านระบบ

5.0000

6

6.1

ผานร บบ 
e-SAR ภายใน 

30 พ.ค. 57

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ  - 3.2000 5 4 ดําเนินการและ
เสร็จ

ตามเกณฑ์ 

3.00006.2

ระดับ 1 - 3

ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน - 5.0000 5 5 N/A 1.0000

197.00

1.9700

        = 3.50-4.49         = 2.50-3.49            = 3.50-4.49 = 4.50-5.00                  = N/A              = 1.00-1.49  

7

รวม 100

2
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
  

ตัวชี้วัดผล                  
การปฏิบัติราชการ 

 หน่วยวัด 
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
คะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

มิติภายนอก (น้ําหนักร้อยละ 75) 2.1000 1.5750 
ตัวชี้วัดท่ี 1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์
กรม/ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIS) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม 
(น้ําหนักร้อยละ 75) 

 2.1000 1.5750 
 

ตัวชี้วัดท่ี 1.1 ระดับความสําเร็จในการ
แปลงแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดสู่
การปฏิบัติ (ตัวชี้วัดกระทรวง) 

ระดับ 15 1 2 3 4 5 จัดทําแผนฯ 
แล้วเสร็จ 
76 จังหวัด 

2.0000 0.3000 
 

ตัวชี้วัดท่ี 1.2 จํานวนสาขาสถิติท่ี
ข้อมูลสามารถเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนกันได้ตามมาตรฐานสากล 
(SDMX : Statistical Data and 
Metadata Exchange) 

จํานวน 15 9 
สาขา 

12
สาขา

15
สาขา

18
สาขา 

21
สาขา 

7 สาขา 1.0000 0.1500 
 

ตัวชี้วัดท่ี 1.3 จํานวนข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจและสังคมที่สามารถเผยแพร่
ต่อประชาชนได้ภายในปีงบประมาณ 

จํานวน 15 16 
เรื่อง 

18
เรื่อง 

20
เรื่อง 

22
เรื่อง 

24
เรื่อง 

17 เรื่อง 1.5000 0.2250 
 

ตัวชี้วัดท่ี 1.4 การวิเคราะห์ข้อมูลตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ และมีการ
นําเสนอสารสนเทศผ่าน DOC ไปสู่ 
MOC 

จํานวน 15 5
เรื่อง 

6
เรื่อง 

7
เรื่อง 

8
เรื่อง 

9
เรื่อง 

3 เรื่อง 1.0000 0.1500 
 

ตัวชี้วัดท่ี 1.5 ระดับความสําเร็จของ
การปรับโครงสร้างและจัดกรอบ
อัตรากําลังของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
เพื่อรองรับภารกิจกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

ระดับ 15 1 2 3 4 5 ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ขั้นตอนที่ 5 

5.0000 0.7500 

ตัวชี้วัดท่ี 2 คุณภาพการให้บริการ
ประชาชน (Service Level 
Agreement : SLA) 

สสช. ไม่มีตัวชี้วัด SLA  
(นําน้ําหนัก ร้อยละ 10 ไปไว้ท่ีตัวชี้วัดท่ี 1) 

มิติภายใน  (น้ําหนักร้อยละ 25) 1.5800 0.3950 

ตัวชี้วัดท่ี 3 การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 

ร้อยละ 5       1.0000 0.0500 

3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ (2.5) 75 78 81 84 87 ร้อยละ 
72.03 

1.0000 0.0250 

3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม 

ร้อยละ (2.5) 88 90 92 94 96 ร้อยละ 
41.57 

1.0000 0.0250 
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4

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
  

ตัวชี้วัดผล                  
การปฏิบัติราชการ 

 หน่วยวัด 
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
คะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

ตัวชี้วัดท่ี 4 การประหยัดพลังงาน 
ของส่วนราชการ 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 รายงานข้อมูล
การใช้พลังงาน
บนเว็บไซต์ 

ของสํานักงาน
นโยบายและ
แผนพลังงาน 

(ใช้ข้อมูล 
จากการ

รายงานผลบน
เว็บไซต์  
ณ ส้ินปี 

งบประมาณ) 

1.0000 0.0500 

ตัวชี้วัดท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศ 

ระดับ 10 1 2 3 4 5 1.5000  1.5000 0.0750 

ตัวชี้วัดท่ี 6 การพัฒนาสมรรถนะ
องค์การ 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 3.4000 3.4000 0.1700 

6.1 ระดับความสําเร็จของการจดัทํา
รายงานลักษณะสําคัญขององค์การ  

ระดับ (1) ส่งผ่าน
ระบบ 

ภายหลัง
การ

รายงาน
รอบ  

6 เดือน 

 ส่งผ่าน
ระบบ 

ภายหลัง
การ

รายงาน
รอบ  

6 เดือน 

 ส่งผ่าน
ระบบ 
ภายใน
การ

รายงาน
รอบ  

6 เดือน 
และ  

มีความ
ครบถ้วน 
ทันสมัย 

จัดส่งรายงาน
ลักษณะ
สําคญัของ
องค์การ  
ผ่านระบบ  

e-SAR 
ภายใน  

30 พ.ค. 57 

5.0000 0.0500 

6.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
องค์การ 

ระดับ (4) 1 2 3 4 5 ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ
ตามเกณฑ์  

ระดับ      
1 - 3 

3.0000 0.1200 

ตัวชี้วัดท่ี 7 ระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงาน 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0500 

         รวม 1.9700 

 
รายงาน ณ วันที่   30  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2558 
ผู้รายงาน  นางปิยมาศ  บุญสพ    หน่วยงาน   สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
ตําแหน่ง   ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   โทรศัพท์  0 2141 7290 
 
หมายเหตุ : กรณีภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558 หากตัวชี้วัดใดไม่สามารถรายงานผลได้ เนื่องจากเป็นตัวชี้วัด   
ที่ใช้ข้อมูลจากส่วนกลางจัดเก็บข้อมูลไม่ทัน ฯลฯ ให้ใส่ค่าคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1 มาก่อน 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ  

 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กรม ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มี
เป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIS) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม (ร้อยละ 75) 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสําเร็จในการแปลงแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดสู่การปฏิบัติ (ตัวชี้วัดกระทรวง) 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักบริหารจัดการระบบสถิติ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอารีรัตน์ กิตติสมบูรณ์สุข 
โทรศัพท์ : 0 2141 7437 โทรศัพท์ : 0 2141 7440 
คําอธิบาย :  
            พิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแต่ละระดับ โดยเริ่มจากการศึกษายุทธศาสตร์
จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2558 ตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัด ท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร์ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 และแผนบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวิเคราะห์ความต้องการข้อมูลให้สามารถ
ตอบสนองยุทธศาสตร์จังหวัด กําหนดรายการสถิติทางการที่สําคญั จําเปน็ และจัดทําผังสถิติทางการ ทําการประเมินความพร้อม
ของข้อมูล ตรวจสอบความมีอยู่ของสถิติทางการ (Check Stock) จากนั้นทําการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีขาดหาย (Data Gap Analysis) 
พร้อมกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบ ท้ังในกรณีท่ีมีการจัดเก็บอยู่แล้ว และต้องจัดทําเพิ่ม พร้อมทั้งจัดทําแผนพัฒนาสถิติระดับ
จังหวัด  
 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
       ในปี 2557  
             - ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด จํานวน 26 จังหวัด 
       ในปี 2558  
             - ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด จํานวน 50 จังหวัด  
             - จังหวัดท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 26 จังหวัด ต้องจัดทําแผนปฏิบัติงาน และมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ
จัดทําข้อมูลท่ีขาดหาย (Data Gap) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
1 ดําเนินการแล้วเสร็จ 51 จังหวัด 
2 ดําเนินการแล้วเสร็จ 76 จังหวัด 
3 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีขาดหาย (Data Gap Analysis) ร้อยละ 50 ของจังหวัดท่ีมีข้อมูลท่ีขาดหาย 
4 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีขาดหาย (Data Gap Analysis) ร้อยละ 75 ของจังหวัดท่ีมีข้อมูลท่ีขาดหาย 
5 มีการดําเนินการนําชุดข้อมูลสถิติระดับพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ไปใช้ประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปขีองจังหวัด 
 
หมายเหตุ :  เกณฑ์การให้คะแนนบางส่วนยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเจรจาข้อตกลงและ
ประเมินผลของส่วนราชการระดับกรม 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน: 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก

ระดับความสําเร็จในการแปลงแผนพัฒนาสถิติ
ระดับจังหวัดสู่การปฏิบัติ 
 

15 จัดทําแผนฯ       
แล้วเสร็จ 76 จังหวัด 

2.0000 0.3000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

การจัดทําแผนพัฒนาสถิติ ระดับจังหวัด 
1. ศึกษาแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
2. กําหนดประเด็นที่สําคัญ จําเป็น (Critical Issue) และผลิตภัณฑ์ท่ีมีศักยภาพ (Product Champion) .ท่ีสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนาข้อมูลสถิติใน 3 ด้าน (เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
3. ทําการประเมินความพร้อมของข้อมูล ตรวจสอบความมีอยู่ของสถิติทางการ (Check Stock) จากนั้นทําการวิเคราะห์

ข้อมูลท่ีขาดหาย (Data Gap Analysis) กําหนดรายการสถิติทางการที่สําคัญ จําเป็น และจัดทําผังสถิติทางการ 
ท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด และแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 พร้อมกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบ ท้ังในกรณีท่ีมีการ
จัดเก็บอยู่แล้ว และต้องจัดทําเพิ่ม  

4. ขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้มีความทันสมัย (Update) ตามแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด  
5. ดําเนินการปิดช่องว่างของข้อมูล (Data Gap) ท้ังนี้ การปิดช่องว่างของข้อมูลดําเนินการตามความสําคัญในแต่ละข้อ

ต่อของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ตามแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด  
6. ดําเนินการนําชุดข้อมูลสถิติตามแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด ไปใช้ประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ

จังหวัด 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
1. การสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
2. ความต่อเนื่องในการเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด 
3. บุคลากร งบประมาณ และความร่วมมือของส่วนราชการต่างๆ ในการดําเนินการจัดทําข้อมูล เพื่อปิดช่องว่างของข้อมูล 

(Data Gap) และการ Update ข้อมูล ตามแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด 
4. การจัดทําตัวชี้วัดร่วม (Joint KPI) กับกระทรวงมหาดไทย  
5. คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) นําข้อมูลสถิติตามแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด ไปใช้

ประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
- การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ส่วนใหญ่ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม 
- ประธานคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดมีภารกิจมาก ทําให้เกิดปัญหาในการจัดประชุมคณะกรรมการฯ  
- ขาดบุคลากร งบประมาณ และการให้ความร่วมมือของส่วนราชการต่างๆ ในการดําเนินการจัดทําข้อมูล เพื่อปิดช่องว่าง

ของข้อมูล (Data Gap) และการ Update ข้อมูล ตามแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด 
- การกําหนดนโยบายในการจัดทําตัวชี้วัดร่วม (Joint KPI) กับกระทรวงมหาดไทย 
- คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) ไม่นําข้อมูลสถิติตามแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด ไปใช้

ประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  

- กําหนดการประชุมอยู่ในคาบการปฏิบัติงานที่จะต้องมีการติดตาม/ประเมินการดําเนินงานเป็นประจําทุกไตรมาส 
- กําหนดนโยบายในการจัดทําตัวชี้วัดร่วม (Joint KPI) กับกระทรวงมหาดไทย 
- สนับสนุนบุคลากร งบประมาณ และมอบหมายส่วนราชการต่างๆ ในการดําเนินการจัดทําข้อมูล เพื่อปิดช่องว่างของ

ข้อมูล (Data Gap) และการ Update ข้อมูล ตามแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด 
- ควรกําหนดอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) เป็นส่วนหนึ่งในพระราชกฤษฎีกา

ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ในการสนับสนุนการจัดทําข้อมูลสถิติ ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของจังหวัด  
 

หลักฐานอ้างอิง :  
- แผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด จํานวน 76 จังหวัด 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 : จํานวนสาขาสถิติที่ข้อมูลสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกันได้ตามมาตรฐานสากล (SDMX: Statistical Data 
and Metadata Exchange) 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ ผู้จัดเก็บข้อมูล :นางน้ําผึ้ง  เชิดชพูงษ์ 
โทรศัพท์ : 0 2143 1292 โทรศัพท์ : 0 21431293 
คําอธิบาย :  
          พิจารณาจากจํานวนสาขาสถิติท่ีข้อมูลสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนได้ตามมาตรฐานสากล (SDMX: Statistical Data and 

Metadata Exchange)หมายถึง การบริหารจัดการสารสนเทศ / ข้อมูลสถิติ ตามรายการสถิติทางการที่ปรากฎในแผนพัฒนาสถิติราย
สาขา ของแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย โดยมีการนําเข้าข้อมูลและรายละเอียดข้อมูลสู่ระบบ “การบริหารจัดการสารสนเทศ
ภาครัฐเพื่อการตัดสินใจ” เป็นรายสาขาและมีการจัดทําโครงสร้างของข้อมูล และรายละเอียดของข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยน ให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล (SDMX: Statistical Data and Metadata Exchange) พร้อมให้บริการในลักษณะ Data Sharing 

 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
 
 ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ) 

2556 2557 2558 2557 2558 
จํานวนสาขาทางสถิติท่ีสามารถเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนกันได้ตามมาตรฐานสากล (SDMX: 
Statistical Data and Metadata Exchange) 

- 7 - -  

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
       ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - 3 สาขา ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
9 สาขา 12 สาขา 15 สาขา 18 สาขา 21 สาขา 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

จํานวนสาขาทางสถิติท่ีสามารถเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนกันได้ตามมาตรฐานสากล (SDMX: 
Statistical Data and Metadata Exchange) 

15 7 สาขา 1.0000 0.1500 

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



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
รอบ 6 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 ได้ท่ี NSI clientในที่นี้จะทําในลักษณะ data 

sharing รวมทั้งสามารถทําการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนได้ 
ท้ังนี้ ได้จัดทํา DSD แล้วเสร็จใน 7 สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสาขาประชากรศาสตร์ ประชากร และ
เคหะ สาขาแรงงาน ลขาอุตสาหกรรม สาขาการคลัง สาขาสวัสดิการสังคม สาขารายได้และรายจ่ายของครัวเรือน 
ขณะนี้กําลังดําเนินการในสาขาที่เหลืออีก 14 สาขา คือ สาขาการศึกษา สาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สาขาสุขภาพ สาขาหญิง
และชาย สาขายุติธรรม ความม่ันคง การเมืองและการปกครอง สาขาบัญชีประชาชาติ สาขาเกษตร และประมง สาขาพลังงาน 
สาขาการค้าละราคา สาขาขนส่งและโลจิสติกส์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา สาขา
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       การแลกเปลี่ยนด้วยมาตรฐาน SDMX นี้ ส่วนใหญ่ เป็นการติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ ต่อคอมพิวเตอร์ ทําให้เป็นลักษณะ 
real time ซ่ึง ผู้รับจะสามารถจัดทําโปรแกรม เพื่อเชื่อมโยงรายการข้อมูล / ข้อมูลไปลงในฐานข้อมูลของตน หรือจัดทํารูปแบบ
นําเสนอรองรับไว้ได้ เช่น จัดทําเป็นกราฟ หรือตาราง หากมีการเชื่อมไว้ในลักษณะของ web services เมื่อเจ้าของข้อมูลมีการ
แก้ไขอย่างใด ผู้ใช้/ผู้รับ จะได้ข้อมูล/ กราฟ / ตาราง ท่ีมีการแก้ไขปรับปรุงแล้วโดยอัตโนมัติ  
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
         ผู้บริหาร และหน่วยงานภายนอก เห็นความสําคัญ ในการทําแผนพัฒนาสถิติรายสาขา และผลักดันให้มีการนําเข้าข้อมูล
เข้าสู่การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงในระบบเพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
         เป็นการทํางานที่มีปัจจัยเสี่ยงเนื่องจากเกี่ยวข้องกับบุคลากรภายนอก ซ่ึงควบคุมได้ยาก อาจมีความล่าช้าบา้ง และ
หน่วยงานภายนอกยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนด้วยมาตรฐาน SDMX รวมทั้งแนวทางหรือมาตรฐานการเชื่อมโยง
ด้วย SDMX นี้ เป็นแนวทางใหม่ ท่ีสํานักงานสถิติแห่งชาติไม่เคยจัดทํามาก่อน บุคลากรภายในต้องทําการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
ด้วยตนเอง รวมท้ังเอกสารส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ และยังหาผู้มีความรู้ ในด้านนี้ ในประเทศไทย ไม่มากนัก  
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป:  
       ควรมีการประชุมหน่วยงาน และจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง

จะต้องทําความตกลง (Provision agreement) ในการแลกเปลี่ยนให้ชัดเจน 
 

หลักฐานอ้างอิง :  
           Link http://statv2.nic.go.th/statv2/ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 จํานวนข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถเผยแพร่ต่อประชาชนได้ภายในปีงบประมาณ 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักสถิติสาธารณมติ ผู้จัดเก็บข้อมูล : น.ส.อารี  วงษ์สุวรรณ์ 
โทรศัพท์ : 0 2142 1268  โทรศัพท์ : 0 2142 1269 
คําอธิบาย : 

พิจารณาจากจํานวนข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ีสามารถเผยแพร่ต่อประชาชนได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้  เทียบกับ
จํานวนข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมเป้าหมายที่กําหนดไว้ตามแผนท้ังหมด ซ่ึงเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายในการ
จัดทําข้อมูลฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีจํานวน 20 เรื่อง    

สํานักงานสถิติแห่งชาติ กําหนดเป้าหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตัวชี้วัด จํานวน 24 เรื่อง  
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น 

(ร้อยละ) 
2556 2557 2558 2557 2558 

จํานวนข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่
สามารถเผยแพร่ต่อประชาชนได้ภายใน
ปีงบประมาณ 

25 เรื่อง  26 เรื่อง 24 เรื่อง 
 

- - 

 

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

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
16 เรื่อง  18 เรื่อง  20 เรื่อง  22 เรื่อง  24 เรื่อง 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

จํานวนข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่
สามารถเผยแพร่ต่อประชาชนได้ 
ภายในปีงบประมาณ 

15  17 เรื่อง 1.5000 0.2250 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
ดําเนินการโดยการสํารวจเพื่อจัดเก็บข้อมูลสถิติพื้นฐานจากสถานประกอบการ และครัวเรือนตามแผนงาน รวมทั้งสํารวจ

ความคิดเห็นต่อนโยบายของรัฐ 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
เป็นภารกิจหลักท่ีสํานักงานสถิติแห่งชาติ ให้ความสําคัญในการดําเนินการอยู่แล้ว 

 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
หลักฐานอ้างอิง :  
 

สรุปรอบ 6 เดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผลการสํารวจท่ีเผยแพร่ได้ จํานวน 17 เรื่อง 
     -  สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม       8     เรื่อง    
     -  สํานักสถิติสังคม                        3     เรื่อง    
     -  สํานักสาธารณมติ                      6     เรื่อง    
 
    รายละเอียด 

1. การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2557 
2. สํารวจอุสาหกรรมการก่อสร้าง พ.ศ. 2557 
3. สํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเ์ฮ้าส์  พ.ศ. 2557 
4. สํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2557 
5. สํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2557 
6. สํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2557 
7. สํารวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2557 
8. สํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2557 
9. สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2557 (Pocket Book) 
10. สํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2557 
11. สํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 
12. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ท่ีต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. 2558 
13. สํารวจความคิดเห็นของข้าราชการเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2557 
14. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล ครบ 4 เดือน พ.ศ. 2557 
15. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  พ.ศ. 2557 
16. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับค่าครองชีพ พ.ศ. 2558 (กุมภาพันธ์) 
17. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการรา่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 

 
   หมายเหตุ : อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 7 โครงการ 

- สํารวจภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2557 
- สํารวจการประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจําทาง พ.ศ. 2557 
- สํารวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2557 
- สํารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2558 
- สํารวจผู้ทํางานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2557 
- สํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2557 
- สํารวจพฤติกรรมการการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2558 

 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
รอบ 6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 1.4 :  การวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์  และมีการนําเสนอสารสนเทศผ่าน DOC ไปสู่ MOC 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ ผู้จัดเก็บข้อมูล :นางน้ําผึ้ง  เชิดชพูงษ์ 
โทรศัพท์ : 0 2143 1292 โทรศัพท์ : 0 21431293 
คําอธิบาย :  
การวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์   และมีการนําเสนอสารสนเทศผ่าน DOC ไปสู่MOCหมายถึงการจัดทําการวิเคราะห์
ข้อมูลสถิติทางการรายสาขาและเชิงพื้นที่ ที่มีในระบบฯ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกําหนดรายการสถิติที่เกี่ยวข้อง
ตามประเด็นยุทธศาสตร์นั้น ๆ จัดทําเป็นชุดสารสนเทศและมีการทํารูปแบบนําเสนอเพื่อเสนอเป็นสารสนเทศผ่าน DOC 
ไปสู่ MOC ซึ่งเป็นประเด็นตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมี
การจัดทําเป็น 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
 
 ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ) 

2556 2557 2558 2557 2558 
การวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์  และมี
การนําเสนอสารสนเทศผ่าน DOC ไปสู่ MOC 

- -    

 

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

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
5 เรื่อง  6 เรื่อง 7 เรื่อง 8 เรื่อง 9 เรื่อง 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

การวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์  และ
มีการนําเสนอสารสนเทศผ่าน DOC ไปสู่ MOC 

15 3 เรื่อง 1 0.1500 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
มีการจัดทําประเด็นและนําเสนอบน web site www.nic.go.th แล้วเสร็จ 3 ประเด็น กําลังประสานเพื่อนําลงใน DOC 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
     ผู้บริหารจําเป็นต้องมีข้อมูลท่ีทําการวิเคราะห์แล้ว เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจตลอดจนใช้ในการกําหนดนโยบาย และประเมิน
นโยบายที่ได้จัดทําไปแล้ว ซ่ึงเป็นส่วนในการสนับสนุนในการทําการวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์และนําเสนอ 
 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
การวิเคราะห์และนําเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ จําเป็นต้องอาศัยความรู้เฉพาะด้านต่าง ๆ ซ่ึง สสช.จะมีผู้เชี่ยวชาญในด้านวิขา

การสถิติเป็นส่วนใหญ่ ทําให้จะต้องศึกษา ค้นคว้า เพื่อพัฒนาความรู้เฉพาะด้านต่าง ๆ มากขึ้น รวมทั้งเจ้าหน้าท่ีดังกล่าว ยังมี
จํานวนไม่มากนัก 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
รอบ 6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป: 

หลักฐานอ้างอิง :  
         Link http://3w.nic.go.th/index.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
รอบ 6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 1.5 :  ระดับความสําเร็จของการปรับโครงสร้างและจัดกรอบอัตรากําลังของสํานักงานสถิติแห่งชาติ  
เพ่ือรองรับภารกิจกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ศูนย์/สํานัก/กลุ่มขึ้นตรงฯ ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ : 0 21417290 
คําอธิบาย :  

ดําเนินการตามขั้นตอนการทบทวนภารกิจ การปรับปรุงโครงสร้าง และจัดกรอบอัตรากําลังของสํานกังานสถิติแห่งชาติ 
เพื่อการจัดต้ังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
1.   จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
2.   จัดประชุมหารือและทําความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของ สสช. ในการขับเคลื่อนสู่นโยบาย DE 
3.   จัดทํารายงาน “การทบทวนภารกิจและการปรับปรุงโครงสร้างของสํานักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อรองรบัภารกจิกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”  นําเสนอ สป.ทก. 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

•
   

ทบทวนและวิเคราะห์ภารกิจ เท่ากับ 1 คะแนน 

•
   

จัดทําโครงสร้างสํานักงานสถิติแห่งชาติ เท่ากับ 2 คะแนน 

•
   

กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของส่วนราชการและหน่วยงานภายใน เท่ากับ 3 คะแนน 

•
   

รายการคําชี้แจงประกอบการขอจัดต้ังส่วนราชการ และส่งให้กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

เท่ากับ 4 คะแนน

•
   

จัดกรอบอัตรากําลังเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างสํานักงานสถิติแห่งชาติท่ีปรับปรุง 
ให้แล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน 2558 

เท่ากับ 5 คะแนน

   
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการปรับโครงสร้างและจัด
กรอบอัตรากําลังของสํานักงานสถติิแห่งชาติ  
เพื่อรองรับภารกิจกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

15 ดําเนินการแล้วเสร็จ
ขั้นตอนที่ 1 - 5 

5 0.7500 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
 สํานักงานสถิติแห่งชาติได้วิเคราะห์ ทบทวน ภารกิจ อํานาจหน้าท่ี รวมถึงจัดทําโครงสร้างและอัตรากําลัง เพื่อรองรับภารกิจ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 

- คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ “ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....”  และ       
“ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ....”   



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
รอบ 6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้สั่งการให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร พิจารณาเตรียมการเพื่อรองรับภารกิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  

 
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป: 
 
 
หลักฐานอ้างอิง :  

1. คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
2. รายงานการประชุมหารือและทําความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของ สสช. ในการขับเคลื่อนสู่นโยบาย DE (ด้านบริการ) 
3. รายงานการประชุมหารือและทําความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของ สสช. ในการขับเคลื่อนสู่นโยบาย DE (ด้านบริหาร

จัดการข้อมูลและความพร้อมเป็นคลังข้อมูลระดับประเทศ) 
4. คําชี้แจง (Check List) ประกอบการขอจัดต้ังส่วนราชการ 
5. รายงาน “การทบทวนภารกจิและการปรบัปรงุโครงสร้างของสาํนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อรองรับภารกจิกระทรวงดจิิทัลเพื่อ

เศรษฐกจิและสงัคม”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 2 คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA)  

สํานักงานสถิติแห่งชาติ ไม่มีตัวชี้วัด SLA นําน้ําหนัก ร้อยละ 10 ไปไว้ท่ีตัวชี้วัดท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

       
17

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อํานวยการกลุ่มการคลัง 
โทรศัพท์ :  0 2141 7295 โทรศัพท์ :  0 2141 7313 
คําอธิบาย :  
การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบ่งเป็น  2 กรณี ดังตาราง 

 
กรณีที่ 1  ส่วนราชการได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 2 ตัวชี้วัด 

 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2.5 
 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  2.5 

กรณีที่ 2  ส่วนราชการไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 1 ตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 5 

 
ตารางแสดงสัดส่วนน้ําหนัก (ร้อยละ 5) 

 

กรณีที่ 
งบประมาณประจําปี น้ําหนัก 

รายจ่ายลงทุน ภาพรวม รวม 
กรณีที่ 1 2.5 2.5 5 
กรณีที่ 2 - 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 จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ท้ังที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ท้ังนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการ
เบิกจ่ายดังกลา่ว จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  ของส่วนราชการ
เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไป
รายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 

• รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายท่ีรัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ท้ังที่มีตัวตนและทรัพย์สินที่ไม่มี
ตัวตน ตลอดจนรายจ่ายท่ีรัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับ
นําไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัสงบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานตําแหน่งที่ 5 
แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจท่ีสํานักงบประมาณกําหนดให้ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
สูตรการคํานวณ :   

 เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการเบิกจ่าย x 100   = 4,840,519  x 100 =  72.03 % 

     วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ     6,720,500  

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 3 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
75 78  81  84 87 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน     
ถ่วงน้ําหนัก 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2.5 ร้อยละ 72.03 1.0000 0.0250 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  
ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซ่ึงจะใช้ข้อมูล ผลการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ท้ังที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  จากระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :    

 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :         
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :     

หลักฐานอ้างอิง :  
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

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

คําอธิบาย : 
• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ท้ังที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิก
จ่ายเงินของส่วนราชการ ท้ังนี้ไม่รวมเงินงบประมาณ ท่ีได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่าย
ดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ
เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 หากมีการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 
 
สูตรการคํานวณ :   

  เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย
   

 ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 x 100    = 374,594,295.69x 100 =  41.57 % 

  วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ    901,143,200  

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
88 90 92 94 96 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน      
ถ่วงน้ําหนัก 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 2.5 ร้อยละ 41.57 1.0000 0.0250 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  
ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซ่ึงจะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ท้ังที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 
จากระบบการบรหิารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :    

 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :         
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :     

หลักฐานอ้างอิง :  
         รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 4 การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อํานวยการกลุ่มช่วยอํานวยการ 
โทรศัพท์ :  0 2141 7295 โทรศัพท์ :  0 2141 7301 
คําอธิบาย : 

ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถ
จัดการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงได้
อย่างน้อยร้อยละ 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 อยู่ระหว่างดําเนินการ นําข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า - น้ํามัน 
และข้อมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนี
การใช้พลังงาน  ลงใน  
www.e-report.energy.go.th  
ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
ต้ังแต่เดือน ต.ค. 57 – ก.ย. 58 

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้
ไฟฟ้า (Energy Utiliazation 
Index , EUI) = 0.7786 
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้
นํามันเชื้อเพลิง (Energy 
Utiliazation Index , EUI) = 
10.2416 

น้ํามัน 

     
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั้งหมดที่เป็นราชการ
บริหารส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดต้ังขึ้นตามกฎกระทรวง  และส่วนราชการที่ต้ังขึ้นเป็นหน่วยงานภายในกรมนั้นที่ไม่ปรากฏใน
กฎกระทรวง โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน เป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้
คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

        ด้านไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิง   มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้  
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าและ
น้ํามันเชื้อเพลิงของปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557 – มิถุนายน 2558) 
สํานักงานฯ ได้ดําเนินการ  ดังนี้ 

1.1 ขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการรณรงค์การลดใช้พลังงานและทบทวนแผนการใช้
พลังงาน ครั้ ง ท่ี 1/2558 เมื่อวันพุธ ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2558  ตามบันทึกท่ี 
01.5/56/181 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2558  

1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการรณรงค์การลดใช้พลังงานและทบทวนแผนการใช้
พลังงาน ตามบันทึกท่ึ 01.5/56/181 ลงวันท่ี 24กุมภาพันธ์ 2558 

1.3 ขออนุมัติใช้มาตรการประหยัดพลังงานประจําปีงบประมาณ 2558 ตามบันทึกท่ี 
01.5/56/181  ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2558 

1.4 สรุปรายงานการใช้พลังรอบ 3  เดือน ให้ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติทราบ  
ตามบันทึกท่ี 01.5/56/27 ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2558 

1.5 สรุปรายงานการใช้พลังรอบ 6  เดือน อยู่ระหว่างเสนอผู้อํานวยการสํานักงานสถิติ
แห่งชาติ ทราบ   

0.5000 

2   2.1 มีรายงานข้อมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน และค่า
ดัชนีการใช้ไฟฟ้า-และน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2558ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ี สนพ. กําหนดได้แล้วเสร็จ 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึง  เดือน 
มีนาคม 2558 

0.2500

2.2 มีรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าท่ีใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) และปริมาณ
การใช้น้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ประจําปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือน   นับตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2557  ถึง  เดือน มีนาคม 2558  โดยดําเนินการรายงานผ่าน  
e-report.energy.go.th 

 

0.2500

3 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2558 ตามสูตรการคํานวณที่ 
สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 
 
จะคํานวณได้เม่ือมีข้อมูลครบถ้วน 12 เดือน 
 

0.0001
- 

0.5000 

4 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2558 ตามสูตรการคํานวณที่ 
สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 
 
จะคํานวณได้เม่ือมีข้อมูลครบถ้วน 12 เดือน 
 
 

0.0001
- 

0.5000 

5 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2558 ตามสูตรการคํานวณที่ 
สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีท่ีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0  
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับท่ี 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน 
 
จะคํานวณได้เม่ือมีข้อมูลครบถ้วน 12 เดือน 
 
 

0.0001
- 

0.5000 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน     
ถ่วงน้ําหนัก 

การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 5 รายงานขอ้มูลการใช้
พลังงาน บนเว็บไซต์ของ

สํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน  (ใช้ข้อมลูจากการ
รายงานผลบนเว็บไซต์ของ 

ณ สิ้นปงีบประมาณ) 

1 0.0500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
1. ขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการรณรงค์การลดใช้พลังงานและทบทวนแผนการใช้พลังงาน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพุธท่ี 

11 กุมภาพันธ์ 2558  ตามบันทึกท่ี 01.5/56/181 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558  
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการรณรงค์การลดใช้พลังงานและทบทวนแผนการใช้พลังงาน  ตามบันทึกท่ึ 

01.5/56/181 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 
3. ขออนุมัติใช้มาตรการประหยัดพลังงานประจําปีงบประมาณ 2558 ตามบันทึกท่ี 01.5/56/181  ลงวันที่ 3 มีนาคม 

2558 
4. สรุปรายงานการใช้พลังรอบ 3 เดือน ให้ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติทราบ และแจ้งเวียนให้ รสช./ผตก./ศูนย์

สํานัก และกลุ่มขึ้นตรงทราบ  ตามบันทึกท่ี 01.5/56/27 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 
5. สรุปรายงานการใช้พลังรอบ 6  เดือน อยู่ระหว่างเสนอผู้อํานวยการสาํนักงานสถิติแห่งชาติ ทราบ   

      
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   

 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :        
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :     

หลักฐานอ้างอิง :  
- บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการรณรงค์และลดใช้พลังงาน 
- บันทึกขออนุมัติใช้มาตรการประหยัดพลังงานประจําปีงบประมาณ 2558 
- บันทึกสรุปรายงานการใช้พลังรอบ 3 เดือน ให้ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ ทราบ 
- ข้อมูลการใช้พลังงานและข้อมูลดัชนีการใช้พลังงานในที่ได้บันทึกลงใน  e-report.energy.go.th 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศภาครัฐ 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางกาญจนา กระจ่างมล 
โทรศัพท์ : 0 2141 7334 โทรศัพท์ : 0 2141 7374 
คําอธิบาย : 

• เป็นการบูรณาการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการเพื่อเป็นการลดต้นทุน และลดความซํ้าซ้อนใน
การใช้งบประมาณด้านเครือข่ายในภาครัฐ รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ ในการพัฒนาหรือนําระบบบริการอิ
เล็กทรอนิส์ของหน่วยงานให้บริการผ่านเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ ในการเชื่อมโยงรับ-ส่งข้อมูล ระหว่างหน่วยงาน 

• เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐมุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปรับปรุงงาน
บริการและการทํางาน มีการปรับปรุงกระบวนงานหลักให้มีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการกระบวนงานภายในกระทรวงให้มีการ
บริการ ณ จุดเดียว โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลแสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล โดยแนวทางการประเมินประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศภาครัฐ มีท้ังหมด 7 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

 

1. บทบาทของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงในการพัฒนา 
Online e-Government Service เพื่อให้บริการภาครัฐและประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

น้ําหนักร้อยละ 1 

2. การจัดทําข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม 
(Department Operation Center :DOC)

น้ําหนักร้อยละ 0.5 

3. การวางแผนใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
(Thailand e-Government Interoperability Framework :   Th e-GIF)

น้ําหนักร้อยละ 1 

4. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ภาครัฐให้มีความม่ันคงปลอดภัย (Secure Intranet)

น้ําหนักร้อยละ 0.5 

5. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและระบบ 
แม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ 

น้ําหนักร้อยละ 0.5 
 

6. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ น้ําหนักร้อยละ 0.5
7. ระดับความสําเร็จในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) 

ให้ประชาชนและภาคธุรกิจ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

น้ําหนักร้อยละ 1 

 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
 

ประเด็นการวัด/ประเด็นย่อย น้ําหนัก 
(W) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนนราย
ประเด็น

1.บทบาทของผูบ้ริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ในการพัฒนา Online        
e-Government   
Service เพื่อให้บริการภาครัฐ
และประชาชนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1 1.มีการแต่งตั้ง CIO และ CIO ต้องมีบทบาท อย่าง
น้อย 1 บทบาท ดงันี้ 
    1.1 CIO เข้ารบัการอบรมหลกัสตูรท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างน้อย 1 หลักสูตร 
    1.2 มกีารกําหนดนโยบายการพฒันาระบบ
สารสนเทศภาครัฐทีสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจ
ดิจิทัลหรือจดัทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของหน่วยงานที่สอดคลอ้งกับ(รา่ง) 
แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ฉบับท่ี3) ของประเทศไทย พ.ศ.2557-2561 
    1.3 มกีารเปิดเผยข้อมูลผลการดาํเนินงานของ
หน่วยงานผา่นทางเว็บไซต ์

ดําเนินการ    
ได้ตามข้อ 1 

 
 
 
 
 
 
 

 

1
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ประเด็นการวัด/ประเด็นย่อย น้ําหนัก 

(W) 
เกณฑ์การให้คะแนน ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนนราย
ประเด็น

  2.CIO มีบทบาทในการพัฒนาระบบบริการ
อิเล็กทรอนกิส์(e-Government Service) ของ
หน่วยงาน ตามดัชนีการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ 
(Maturity Level) อย่างน้อย 1 บรกิาร 

 

2.การจัดทําข้อมลูของศูนย์
ปฏิบัติการระดับกรม 
(Department Operation 
Center :DOC) 

0.5 1. มีการทบทวนขอ้มูลให้มีความถูกต้องครบถว้น
ตามภารกจิของหน่วยงาน 
2. มีแผนหรือมีการทบทวนแผนในการบูรณาการ
ระบบศูนย์ปฏิบัตกิารระดบักรม (DOC) หรือระบบ
ฐานข้อมูลท่ีสนับสนุนภารกจิหลักของหน่วยงานที่
เช่ือมกับศูนย์ปฏิบตัิการระดับกระทรวงฯ (MOC) 
3. มีการปรับปรงุฐานข้อมูลใหม้ีความทันสมัย 
(Update) 
4. มีการสํารองข้อมูล (Back up) 
5. กรณีระบบล่มสามารถแกไ้ขให้ใช้งานได้ภายใน 
24 ช่ัวโมง (Recovery) 

ดําเนินการได ้ 
1 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1

3.การวางแผนใช้มาตรฐาน
การแลกเปลี่ยนขอ้มูล 
ตามกรอบแนวทางการ
เช่ือมโยงรัฐบาล
อิเล็กทรอนกิส์แหง่ชาต ิ
(Thailand e-Government 
Interoperability 
Framework:Th e_GIF) 

1 1. มีการสร้างความเข้าใจภายในหนว่ยงานเกี่ยวกับ
แนวทางและประโยชน์ของการใช้มาตรฐานการ
แลกเปลี่ยนข้อมลูในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
2. มีการวางแผนการใช้มารฐานการแกลเปลี่ยน
ข้อมูลในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
3. มีการใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็น
กรอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศ อย่างน้อย 1 
ระบบ 

ดําเนินการได้
ตามข้อ 1  

 
 
 
 

 

1

4.ระดับความสําเรจ็ในการ
พัฒนาปรับปรุงระบบ
เครือข่ายสารสนเทศภาครัฐให้
มีความมั่นคงปลอดภัย ( 
Secure Intranet) 

0.5 1. ความต่อเนื่องในการให้บริการ (Network SLA) 
สําหรับระบบเครือข่ายสื่อสารขอ้มูลสารสนเทศ
ภาครัฐ กําหนดไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 99.5 
2. แผนบูรณาการระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ
กําหนดให้เป็นความร่วมมือภายในกระทรวง หรือ
หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 
3. มาตรการรกัษาความปลอดภัยกาํหนดให้มีระบบ
ป้องกันการโจมตีสาํหรบัเครือข่ายภาครัฐ 

ดําเนินการ
อย่างน้อย  

1 ข้อ แต่ข้อมลู
ไม่ครบถ้วน 

 
 
 
 

2

5.ระดับความสําเรจ็ในการ
พัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
และระบบ 
แม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ 

0.5 1. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศหรือระบบแม่ข่ายจัดเก็บ
ข้อมูลภาครัฐกําหนดใหม้ีความต่อเนื่องในการ
ให้บริการ (SLA) ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 99.5 
2. แผนบูรณาการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและ หรือ
ระบบแม่ขา่ยจัดเก็บข้อมลูภาครัฐกาํหนดให้
ดําเนินการภายในกระทรวง หรือรว่มกับหนว่ยงาน
ต้นสังกดั หรือหนว่ยงานภาครัฐอื่นๆ 
3. มีการจัดแผนการสาํรองข้อมลูพรอ้มกู้คืนข้อมลู
ครอบคลุมเฉพาะส่วนท่ีได้รบัการพจิารณาแล้วว่ามี
ความสําคัญต่อการนําไปใช้ เพื่อเผยแพร่และบริการ
แก่ผูใ้ช้ โดยมีระบบการจัดเก็บและประมวลผลขอ้มูล 
 

ดําเนินการ
อย่างน้อย  

1 ข้อ แต่ข้อมลู
ไม่ครบถ้วน 

 
 
 
 

 

2 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
ประเด็นการวัด/ประเด็นย่อย น้ําหนัก 

(W) 
เกณฑ์การให้คะแนน ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนนราย
ประเด็น

6.ระดับความสําเรจ็ในการ
พัฒนาปรับปรุงระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์

0.5 1. ประกาศนโยบายการใชจ้ดหมายอเิล็กทรอนิกส์
ภาครัฐของหนว่ยงานกําหนดใหใ้ช้สาํหรับขา้ราชการ
และพนักงานของรัฐท่ีมีความจําเป็นตามลักษณะงาน 
2. การจดัทําบญัชีรายชื่อผู้ใช้งานและจัดทําระบบ
สํารองข้อมลูของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐท่ี
กําหนดให้มสีําหรบัข้าราชการและพนักงานของรัฐท่ี
มีความจาํเป็นตามลักษณะงาน 
3. มาตรการรกัษาความปลอดภัย กาํหนดให้
ครอบคลุมการเฝ้าระวังในการตรวจจับ Virus และ
จดหมายขยะเป็นอย่างน้อย 

ดําเนินการ
อย่างน้อย  

1 ข้อ แต่ข้อมลู
ไม่ครบถ้วน 

 
 
 
 

 

2 

7.ระดับความสําเรจ็ในการ
เปิดเผยข้อมลูภาครัฐ (Open 
Data)ให้ประชาชนและภาค
ธุรกจิ สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้ 

1 1. ส่วนราชการมกีารจดัตั้งคณะกรรมการ 
คณะทํางาน หรือผู้รับผดิชอบในการดําเนินการ
เปิดเผยข้อมลูภาครัฐ 
2. มีการคัดเลือกชุดข้อมูลท่ีตอ้งการเปิดเผย 
3. มีกระบวนงานการปรับปรงุและจัดรูปแบบข้อมูล
ภาครัฐให้พร้อมท่ีจะเปิดเผยได ้
4. มีการเปดิเผยขอ้มูลไดอ้ย่างน้อย 1 ชุดข้อมลู 
5. มีการเปดิเผยขอ้มูลไดอ้ย่างน้อย 2 ชุดข้อมลู 
   

ดําเนินการได้
ตามข้อ 1 และ 

2 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 

 

 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 
 

ประเด็นการวัด 
น้ําหนัก 

(W) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ 
ระดับความสําเร็จตามเป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 

คะแนน 
ที่ได้  
(SM) 

คะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก  
(W x SM) 

1 2 3 4 5   
1. CIO 1 1 2 3 4 5 1 1 
2. DOC 0.5 1 2 3 4 5 1 0.5 

3. Th e-GIF 1 1 2 3 4 5 1 1 

4. Secure Intranet 0.5 1 2 3 4 5 2 1 

5. Server 0.5 1 2 3 4 5 2 1 

6. MailGo Thai 0.5 1 2 3 4 5 2 1 

7. Open Data 1 1 2 3 4 5 2 2 

 ∑ W1-7   
= 5 

  ∑ (W1-7  x SM1-7) 
=7.5  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักเท่ากับ 
 

∑ (W1-7  x SM1-7)  หรือ  (W1 xSM1) + (W2 xSM2) + (W3 xSM3) + (W4 xSM4) +     
(W5 xSM5) + (W6 xSM6) + (W7 xSM7) 

∑ W1-7    W1 + W2 + W3 + W4 + W5 + W6 + W7 
 
 

                          =  7.5    =    1.5 
                               5 
 
โดยท่ี: 
 

W หมายถงึ น้ําหนักความสาํคัญท่ีในแต่ละประเด็นท่ีกําหนดขึ้น โดยผลรวมของน้ําหนักของทกุประเด็นเท่ากับ 5
SM หมายถงึ คะแนนที่ได้จากการเปรียบเทียบกับระดับความสาํเร็จตามเปา้หมายของแต่ละประเด็น 
1 - 7  หมายถงึ ลําดบัท่ีของประเดน็ท่ีกําหนดขึ้น

  
เกณฑ์การให้คะแนน : 
               ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/ -1 ต่อ 1 คะแนนโดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  

∑ (W1-7  x SM1-7) 
 ∑ W1-7 

 
 

2 
3 
4 
5 

    
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศภาครัฐ 5 1.5000 1.5000 0.0750 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 
หลักฐานอ้างอิง :  
1. บทบาทของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงในการพัฒนา Online e-
Government Service เพื่อให้บริการภาครัฐ
และประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. คําสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าท่ีผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (CIO) 
2. หลักฐานภาพหน้าจอ (Capture) หรือ Link สําหรับแสดงข้อมูลผลการ
ดําเนินงาน หรือข้อมูลท่ีหน่วยงานจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนหรือ
หน่วยงานจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนหรือหน่วยงานภาครัฐรบัทราบ
หรือใช้ประโยชน์ เช่น รายงานประจําปีของหน่วยงาน รายงานผลการดําเนินการ
ตามนโยบายรัฐบาล ประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆเป็นต้น 
 
 

2. การจัดทําข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับ
กรม (Department Operation Center: 
DOC)  
 

1. หลักฐานหน้าจอระบบ DOC ท่ีเป็นปัจจุบัน 
 

3. การวางแผนใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand e-
Government Interoperability 
Framework :Th e_GIF) 

                                            - 

4. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาปรับปรุง
ระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐให้มีความ
ม่ันคงปลอดภัย (Secure Intranet) 

                                             - 

5. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศและระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูล
ภาครัฐ 

                                             - 

6. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาปรับปรุง
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

                                            - 

7. ระดับความสําเร็จในการเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ (Open Data) ให้ประชาชนและภาค
ธุรกิจ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือเอกสารการมอบหมายให้
ดําเนินการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 
2. บันทึกการประชุม บันทึกช่วยจํา สรุปการดําเนินการ หรือเอกสารรายงาน
การดําเนินการให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับการ
คัดเลือกชุดข้อมูล ท่ีต้องระบุ ชื่อชุดข้อมูล ประโยชนห์รือคุณค่าในการนําไปใช้ 
และกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะนําข้อมูลไปให้ประโยชน์ได้ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 6 การพัฒนสมรรถนะองค์การ  

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการศูนย์/สํานัก/กลุ่มขึ้นตรงฯ ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มแผนยุทธศาสตร์ 
                     กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                 

โทรศัพท์ : 0 2141 7290 โทรศัพท์ : 0 2141 7292 - 3 
คําอธิบาย : 

• การพัฒนาสมรรถนะองค์การ เป็นการดําเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์การท่ีเป็นกลไกที่ทําให้
องค์การมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ การกําหนดเป้าหมาย (Goal) การออกแบบระบบงาน (Design) และ
การบริหารจัดการ (Management) และวัดใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์การ (Organization) ระดับหน่วยงาน (Department) 
และระดับบุคคล (Individual) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินงานขององค์การ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

• ความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

6.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ 1 
6.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ 4 

รวม 5 
 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
1. ข้าราชการ สสช. เข้าตอบแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29 ก.ค. - 22 ส.ค. 57 จํานวนทั้งสิ้น 317 คน 
2. จัดโครงการสัมมนา “การพัฒนาสมรรถนะองค์การ ประจําปี พ.ศ. 2558” เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ผลสํารวจ โดยมีประเด็นที่

เป็นโอกาสในการปรับปรุง คือ “การกําหนดเป้าหมายระดับส่วนราชการ (Organization Goal)”และทําความเข้าใจร่วมกัน 
พร้อมทั้ง กําหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์การ 

3. ประสานหน่วยงานเจ้าภาพหลัก (สํานักบริหารกลาง กลุ่มแผนยุทธศาสตร์) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมตาม 
(ร่าง)แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

4. นําเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ และเผยแพร่สู่การปฏิบัติ 
5. ประสานศูนย์/สํานัก/กลุ่มขึ้นตรงฯ เพื่อทบทวน และปรับปรุงรายงานลักษณะสําคัญขององค์การแล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาการรายงานรอบ 6 เดือน (31 พ.ค. 2558) 
6. รวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การ รอบ 6 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ 

คําอธิบาย : 
• การจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ เป็นการดําเนินการทบทวน วิเคราะห์สถานภาพในปัจจุบันของส่วน

ราชการ ท้ังโครงสร้างการบริหารงานของส่วนราชการ จํานวนบุคลากร สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วนราชการอื่น และประชาชน ความท้าทายท่ีสําคัญในเชิงยุทธศาสตร์ท่ีส่วนราชการเผชิญอยู่ รวมถึง
แนวทางการปรับปรุงผลการดําเนินการของส่วนราชการ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อให้ส่วนราชการ
เข้าใจและนําไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาองค์การ รวมทั้งประกอบการดําเนินการต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมทุกประเด็นที่
สําคัญ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

วัดความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคญัขององค์การ โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็นดังนี้   
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 จัดส่งรายงานลักษณะสําคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายหลังระยะเวลาการรายงาน

รอบ 6 เดือน  
2 - 
3 จัดส่งรายงานลักษณะสําคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการรายงาน

รอบ 6 เดือน 
4 - 
5 จัดส่งรายงานลักษณะสําคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการรายงาน

รอบ 6 เดือน และ รายงานมีความครบถ้วนและทันสมัย  

ตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ 
คําอธิบาย :  

• ความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ พิจารณาจากการนําผลการสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization 
Deveopment Survey) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซ่ึงเป็นการสํารวจผ่านระบบออนไลน์ (http://www.opdc.go.th/ges) 
ไปใช้วางแผนและดําเนินการพัฒนาองค์การในประเด็นที่เป็นโอกาสในการปรับปรุง 

• แบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Deveopment Survey) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นการใช้
เครื่องมือวินิจฉัยองค์การ “9 Cells” ท่ีประกอบด้วยคําถามจํานวน 36 ข้อ ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ การกําหนดเป้าหมาย (Goal) การ
ออกแบบระบบงาน (Design) และการบริหารจัดการ (Management) และแบ่งการวัดเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์การ 
(Organization) ระดับหน่วยงาน (Department) และระดับบุคคล (Individual)  

• คําถามด้านการกําหนดเป้าหมาย (Goal) 
- ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มคําถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการกําหนดเป้าหมายของวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

ขององค์การที่ชัดเจนทั้งระยะสั้นและระยะยาว การสื่อสารทิศทางขององค์การอย่างเป็นรูปธรรมและทั่วถึง รวมทั้งมี
การวางแผนยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับบริบทขององค์การ 

- ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มคําถามที่มุ่งเน้นในเรื่องความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายขององค์การ
และเป้าหมายของหนว่ยงาน การกําหนดกลยุทธ์และเป้าหมายหน่วยงานจากการรับฟังความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกําหนดแผนปฏิบัติการ และการจัดการความเสี่ยง 

- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มคําถามที่มุ่งเน้นในเรื่องความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายของหน่วยงานและ
เป้าหมายระดับบุคคล การกําหนดเป้าหมายที่ท้าทายมากขึ้น การกําหนดภาระงานที่ชัดเจน และความเหมาะสม
กับความรู้ความสามารถของบุคคล 

• คําถามด้านการออกแบบระบบงาน (Design) 
- ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มคําถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการจัดระบบงาน การกําหนดหน้าท่ีความ

รับผิดชอบของหน่วยงาน การออกแบบการทํางานให้สามารถทํางานประสานกัน และการปรับปรุงกฎระเบียบ ท่ี
สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ และช่วยสนับสนุนการทํางานให้มีประสิทธิภาพ 

- ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มคําถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการกําหนดภาระหน้าท่ีท่ีชัดเจนของกลุ่มงาน/
ทีมงานภายในหน่วยงาน การปรับปรุงกระบวนการ การพัฒนาบริการใหม่ๆ การสร้างนวัตกรรม การนํา
เทคโนโลยีมาช่วยในการทํางาน จากความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกลุ่มงาน/ทีมงาน 

- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มคําถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการกําหนดขั้นตอนการทํางานและการประสานระดับ
บุคคลท่ีชัดเจน การออกแบบระบบงาน กระบวนการภายใน การจัดสภาพแวดล้อมการทํางาน ท่ีเอื้อให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายได้ รวมทั้งออกแบบลักษณะงานให้สามารถทํางานแทนกันได้
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

• คําถามด้านการบริหารจัดการ (Management) 
- ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มคําถามที่มุ่งเน้นในเรื่องระบบการติดตามประเมินผลและการรายงานผล

การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้สอดคล้องเหมาะสมกับแผนปฏิบัติ
การ รูปแบบการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน และความโปร่งใสของการบริการจัดการภายใน 

- ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มคําถามท่ีมุ่งเน้นในเรื่องการติดตามผลการปฏิบัติงาน การจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากร การติดต่อสื่อสารและการมีส่วนร่วมภายในหน่วยงาน และการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศที่มีความจําเป็นในการตัดสินใจของผู้บริหาร 

- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มคําถามท่ีมุ่งเน้นในเรื่องการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้บุคลากร
สามารถทํางานได้บรรลุตามเป้าหมาย การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ความก้าวหน้าในการทํางาน และความ
ผูกพันของบุคลากร 

• ลําดับความสําคัญของการพัฒนา เรียงตามลําดับดังนี้  Organization Goal  Department Goal  
Individual Goal  Organization Design  Organization Management  Department Design  Department 
Management  Individual Design  Individual Management 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นระดับความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของ

ระดับการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1      
2      
3      
4      
5       

ส่วนราชการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาองค์การเพียง 1 ช่อง ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับผลการสํารวจโดยระดับของการดําเนินการ 
(สสช. ดําเนินการช่องที่ )  ดังนี้ 

 การกําหนดเป้าหมายระดับส่วนราชการ (Organization Goal: OG) 
ระดับ 1 ส่วนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ และเป้าหมายท่ีสําคัญ เป้าหมายระยะสั้น ระยะยาว

ของการบรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 

ระดับ 2 ส่วนราชการมีการสื่อสารตัวชี้วัดและเป้าหมายของส่วนราชการเพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร
ท่ัวท้ังส่วนราชการ 

ระดับ 3 ส่วนราชการมีการจัดทําแผนการดําเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 

ระดับ 4 ส่วนราชการมีการดําเนินการตามแผนและมีระบบติดตามรายงานผลการดําเนินการ 

ระดับ 5 ส่วนราชการมีการทบทวนผลการดําเนินการและมีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการ
ดําเนินการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

6.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงาน
ลักษณะสําคัญขององค์การ 

1 จัดส่งรายงาน
ลักษณะสําคัญ 
ขององค์การ 

ผ่านระบบ e-SAR 
ภายในวันที่  
31 พ.ค 58 

5.0000 0.0500 

6.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
องค์การ 

4 ดําเนินการ 
แล้วเสร็จตามเกณฑ์ 

ระดับ 1 - 3 

3.0000 0.1200 

รวม 5   0.1700 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
วิเคราะห์จัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ และแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ นําเสนอผู้บริหารลงนามให้ความ

เห็นชอบ และเผยแพร่สู่การปฏิบัติ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
ประเด็นที่เป็นโอกาสในการปรับปรุง (จัดทําแผนพัฒนาองค์การ) คือ การกําหนดเป้าหมายระดับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

ขององค์การ ซ่ึงเป็นเรื่องที่ผู้บริหารให้ความสําคัญ ในการกําหนดกิจกรรมการพัฒนาสามารถนํากิจกรรมที่ผู้รับผิดชอบหลักริเริ่มไว้ 
มาดําเนินการและติดตามประเมินผลไดต่้อเนื่อง  

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :     

หลักฐานอ้างอิง : 
1. รายงานลักษณะสําคัญขององค์การ  
2. แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 7 : ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวกฤษณา  จิรวัฒน์สถิตย์ ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มเจ้าหน้าท่ีจริยธรรม 
โทรศัพท์ :  0 2141 7295 โทรศัพท์ :   0 2142 1327 
น้ําหนัก : ร้อยละ  5  
คําอธิบาย :  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment: ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity Assessment) ขององค์การ
ต่างประเทศที่ประสบความสําเร็จคือ องค์การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption and Civil Rights Commission: ACRC) จาก
สาธารณรัฐเกาหลี บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของสํานักงาน ป.ป.ช. โดยได้กําหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักท่ีสําคัญและจําเป็นในการ
ประเมิน โดยจําแนกองค์ประกอบหลักเป็นองค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสู่คําถามที่ใช้ในการสอบถามความ
คิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน  
 องค์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment) แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 1. ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม
ประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) บนพื้นฐาน
ของข้อเท็จจริงในการดําเนินงานของหน่วยงาน   
 2. ความพร้อมรับผิด (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 
 3. คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (Integrity in Service Delivery) ประเมินจากการรับรู้และประสบการณ์
โดยตรงของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีมีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
 4. วัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานภาครัฐ และจาก
ข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดําเนินงานของหนว่ยงาน   
 5. คุณธรรมในการทํางาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อ
การดําเนินงานของหน่วยงาน 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

80 - 100.00 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานสูงมาก 
60 - 79.99   คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานสูง 
40 - 59.99   คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานปานกลาง 
20 - 39.99   คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานต่ํา 
00 - 19.99   คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานต่ํามาก 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

รูปแบบและวิธีการประเมิน :  

สํานักงาน ป.ป.ท. จะใช้แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) จํานวน 3 แบบ (ตามแบบของสํานักงาน ป.ป.ช.) 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  
 แบบท่ี 1 แบบประเมินการรับรู้สําหรับบุคลากรภายในหน่วยงาน (Internal Integrity & Transparency Assessment) 
เป็นการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงานนั้นๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรม คุณธรรม ใช้วิธีสํารวจโดยสุ่มตัวอย่าง (Sample 
Survey) โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face) หรือการสํารวจทางไปรษณีย์ 
 แบบท่ี 2 แบบประเมินการรับรู้สําหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน (External Integrity & 
Transparency Assessment) เกี่ยวกับความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการทุจริตคอรัปชั่น ใช้วิธีสํารวจโดยสุ่มตัวอย่าง (Sample 
Survey) โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face) หรือการสํารวจทางไปรษณีย์ 
 แบบท่ี 3 แบบประเมินเชิงประจักษ์สําหรับหน่วยงาน (Evidence Base Integrity & Transparency Assessment) 
เป็นการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เกี่ยวกับความโปร่งใส (Transparency) และ
วัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) ภายในหน่วยงาน  

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทุกหน่วยงานต้องตอบข้อคําถามพร้อมแบบเอกสารหลักฐานประกอบข้อคําถามตามแบบ
ประเมินเชิงประจักษ์ สําหรับหน่วยงาน (Evidence Base Integrity & Transparency Assessment) โดยใช้แบบประเมิน 1 ชุด 
ต่อ 1 หน่วยงาน 
 

แนวทางการประเมินผล : ส่วนราชการ  
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดประชุมภายในเพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดดําเนินการรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

2. จัดส่งข้อมูลให้ผู้ประเมิน ดังนี้ 
- รายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ี ในสังกัด จํานวน 2 คน เพื่อเป็นผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน 
- รายชื่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐ/พนักงาน/ลูกจ้างของหน่วยงานตามจํานวนที่ผู้ประเมินกําหนด 

 - รายชื่อผู้เข้ารับบริการ/ผู้ส่วนได้เสีย กับ หน่วยงานตามจํานวนที่ผู้ประเมินกําหนด 
3. ตอบและส่งแบบประเมินเชิงประจักษ์ (แบบประเมิน Evidence Base) พร้อมทั้งแนบข้อมูลหลักฐาน        
    ประกอบตามสําหรับหน่วยงานให้ผู้ประเมินตามระยะเวลาที่กําหนด 
4. อุทธรณ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เบื้องต้น ตามระยะเวลาที่ผู้ประเมินกําหนด 

5. รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานของ 
    หน่วยงาน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน     
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน 

5 รอผลการประเมินจาก 
ส.ก.พ.ร. (N/A) 

1 0.0500 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

1. ทําหนังสือแจ้งเวียนให้ศูนย์/สํานัก/กลุ่มขึ้นตรง ผสช. ดําเนินการประเมินคุณธรรมละความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานของภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แบบประเมิน Evidence-based) 

2. แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน (แบบ ITA001) ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2557 

3. แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐ/ พนักงานราชการ/ ลกูจ้าง (แบบ ITA002) ให้สํานักงาน ป.ป.ท. เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2558 
4. แจ้งรายชื่อผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย (แบบ ITA003) ให้สํานักงาน ป.ป.ท. เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2558 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   

- คู่มือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment: ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
- ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ปัญหาการทุจริตภายในองค์กร 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
- ตัวอย่างกิจกรรมการดําเนินงานของแต่ละประเด็นใน แบบประเมินเชิงประจักษ์ (Evidence Base Integrity & 

Transparency Assessment)  
 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. หนังสือสํานักบริหารกลาง กลุ่มเจ้าหน้าท่ีจริยธรรม ท่ี 11/195 (ยธ 1204/ว 504) ลงวันที่ 6 พ.ค. 2558 เรื่อง การ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แบบ 
Evidence-based) 

2. แบบส่งรายชื่อผูป้ระสานงาน (แบบ ITA001) 
3. หนังสือสํานักงานสถิติแห่งชาติ ท่ี ทก 0511/ ว 757 ลงวันที่ 16 เม.ย. 2558 ถึง สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง การจัดส่งข้อมูลบุคลากรและข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. หนังสือสํานักงานสถิติแห่งชาติ ท่ี ทก 0511/ว 757 ลงวันที่ 16 เม.ย. 2558 ถึง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร เรื่อง การจัดส่งข้อมูลบุคลากรและข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 
 




