
รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖4) 

 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมายขั้นต้น  
(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมายขั้นสูง  
(100) 

1. ความส าเร็จของการจัดท าบัญชีข้อมูล
ภาครัฐ (Government Data Catalog) 

ศย. บส.     

1.1 ความส าเร็จของการจัดท าบัญชีข้อมลู
ภาครัฐตามแผนของส านักงานสถิติแหง่ชาต ิ

 มีต้นแบบระบบบัญชี
ข้อมูลภาครัฐและ 

ระบบนามานุกรม และมี
หน่วยงานลงทะเบียน 

อย่างน้อย 15 หน่วยงาน 

มีต้นแบบระบบบัญชี
ข้อมูลภาครัฐและ 

ระบบนามานุกรม และ
มีหน่วยงานลงทะเบยีน 

อย่างน้อย 20 
หน่วยงาน 

มีต้นแบบระบบบัญชี
ข้อมูลภาครัฐและ 

ระบบนามานุกรม มี
หน่วยงานลงทะเบียน  
30 หน่วยงาน และ     

3 จังหวัด 

ด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาและด าเนินการตรวจรับงาน งวดที่ 1 
แล้วจากทั้งหมด 4 งวด และด าเนินการ ดังนี ้
1. ศึกษาและวางแผนการด าเนินงานและแนวทางการพัฒนาระบบ 
2. เข้าร่วมหารือหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการจัดท าบัญชีข้อมูล
แล้ วทั้ ง  31 หน่ วยงาน และ  3 จั งหวัด  (ชลบุ รี  ระยอง 
ฉะเชิงเทรา) 
 3. ร่วมกับหน่วยงานน าร่องจัดท าตาราง Template 1 ที่แสดง
ความสัมพันธ์ของกระบวนงานกับภารกิจหลักของหน่วยงาน  
เพื่อสรุปหาชุดข้อมูลที่สอดคล้องกับกระบวนงานและภารกิจแลว้  
31 หน่วยงาน (ร้อยละ 100) และจัดท าตาราง Template 2 
ค าอธิบายชุดข้อมูลแล้ว 31 หน่วยงาน (ร้อยละ 100) 
4. จัดท าและเผยแพร่เว็บเพจการสนับสนุนระบบบัญชีข้อมูลภาครฐั  
http://gdhelppage.nso.go.th และ http://gdhelpdesk.nso.go.th  
เรียบร้อยแล้ว) 
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนบัญชี
ข้อมูลภาครัฐ วันที่  24 25 และ 28 พ.ค. 64 ให้แก่  31 
หน่วยงานและ 3 จังหวัดน าร่อง 
6. เตรียมการทดสอบระบบลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ และ
ประสานหน่วยงานให้เข้าร่วมการทดสอบ (ร้อยละ 100)  
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนบัญชี
ข้อมูลภาครัฐ วันที่ 12-16 ก.ค. 64 ให้แก่ 31 หน่วยงานและ 
3 จังหวัดน าร่อง 
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ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
เป้าหมายขั้นต้น  

(50) 
เป้าหมายมาตรฐาน 

(75) 
เป้าหมายขั้นสูง  

(100) 
     8. สนับสนุนหน่วยงานท าการลงทะเบียนชุดข้อมูลจากระบบ

บัญชีข้อมูลหน่วยงาน และหน่วยงานน าร่องท าการลงทะเบียน
บัญชีข้อมูลเข้าสู่ระบบ จ านวน 31 หน่วยงาน และ 3 จังหวัด 
เรียบร้อยแล้ว 
 

1.2 ความส าเร็จของการพัฒนาระบบ
บัญชีข้อมูลเพื่อน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ 

 คะแนนเฉลีย่ของตัวช้ีวัด
การพัฒนาระบบบญัชี
ข้อมูล (Data Catalog)
ตามเกณฑ์การประเมิน

ขั้นมาตรฐาน ของ
หน่วยงานภาครัฐ  

(ส่วนราชการ จังหวัด 
และองค์การมหาชน)  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

คะแนนเฉลีย่ของตัวช้ีวัด
การพัฒนาระบบบญัชี
ข้อมูล (Data Catalog) 
ตามเกณฑ์การประเมิน

ขั้นมาตรฐาน ของ
หน่วยงานภาครัฐ  

(ส่วนราชการ จังหวัด 
และองค์การมหาชน)  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

คะแนนเฉลีย่ของตัวช้ีวัด
การพัฒนาระบบบญัชี
ข้อมูล (Data Catalog) 
ตามเกณฑ์การประเมิน

ขั้นมาตรฐาน ของ
หน่วยงานภาครัฐ  

(ส่วนราชการ จังหวัด 
และองค์การมหาชน)  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  

- สสช. ได้มีการอบรมให้ความรู้แก่หน่วยงานที่เลือกตัวช้ีวัด   
การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อน าไปสู่      
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) จ านวน 84 หน่วยงาน 
(มี.ค. 64)  
- มอบหมายเจ้าหน้าที่ สสช. รับผิดชอบและประสานให้ความรู้ 
รวมทั้งสนับสนุนการติดตั้งระบบบัญชีข้อมูลให้หน่วยงาน 
- การด าเนินการในส่วนการประเมิน แยกเป็นการประเมิน  ส่วน
ราชการ 51 หน่วยงาน และ องค์การมหาชน 33 หน่วยงาน 
- สสช. ได้ส่งหนังสือติดตามผลการด าเนินการของหน่วยงาน 
เพื่อน ามาประกอบการประเมินคะแนน ในส่วนข้ันต้น และ    ขั้น
มาตรฐาน เพื่อส่งผลคะแนนให้ส านักงาน ก.พ.ร. น าไปรวมกับ 
ส่วนขั้นสูงที่ทาง สพร. รับผิดชอบ ต่อไป โดยในการที่ สสช. 
ประเมินหน่วยงานแบ่งหน่วยงานเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
     1. ส่วนราชการ ทาง สสช. ได้ส่งผลคะแนนการประเมิน
ขั้นต้น และ ขั้นมาตรฐานให้ทางส านักงาน ก.พ.ร. ซึ่งคะแนน
เฉลี่ยของส่วนราชการตามเกณฑ์ประเมินขั้นมาตรฐาน เท่ากับ 
75 คะแนน 
     2. องค์การมหาชน ทาง สสช. ได้ส่งผลคะแนนการประเมิน
ขั้นต้น และ ขั้นมาตรฐานให้ทางส านักงาน ก.พ.ร. ซึ่งคะแนน
เฉลี่ยของส่วนองค์การมหาชนตามเกณฑ์ประเมินขั้นมาตรฐาน 
เท่ากับ 74.95 คะแนน 
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ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
เป้าหมายขั้นต้น  

(50) 
เป้าหมายมาตรฐาน 

(75) 
เป้าหมายขั้นสูง  

(100) 
    โดยคะแนนเฉลี่ยของตัวช้ีวัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล
(Data Catalog)ตามเกณฑ์การประเมินขั้นมาตรฐาน ของ
หน่วยงานภาครัฐ เท่ากับ 74.98 คะแนน โดยเมื่อเทียบ        
ค่าคะแนนเป็น 100 คะแนน ตาม ส านักงาน ก.พ.ร. จะได้
คะแนนเท่ากับ 99.97 

 

2. ความส าเร็จของการด าเนินงานจัดท า
ส ามะโนประชากรและเคหะในพื้นที่
ต้นแบบ เพื่อน าไปสู่การจัดท าส ามะโน
ประชากรและ เคหะจากฐานข้ อมู ล
ทะเบียน (Register-based census) 

สค. - มีครัวเรือนไม่น้อยกว่า 
542,780 ครัวเรือน 
ตอบแบบสอบถาม

โครงการฯ (ร้อยละ 65)  
และ 

- มีต้นแบบการจดัท าส า
มะโนประชากรและเคหะ
จากฐานข้อมูลทะเบียน 
และน าไปถ่ายทอดให้แก่
เจ้าหน้าท่ีของส านักงาน

สถิติแห่งชาต ิ

- มีครัวเรือนไม่น้อยกว่า 
626,280 ครัวเรือน 
ตอบแบบสอบถาม

โครงการฯ (ร้อยละ 75)  
และ 

- มีต้นแบบการจดัท าส า
มะโนประชากรและ
เคหะจากฐานข้อมลู
ทะเบียน และน าไป

ถ่ายทอดให้แก่เจ้าหน้าที่
ของส านักงานสถิติ

แห่งชาติ 

 - มีครัวเรือนไม่น้อยกว่า 
709,790 ครัวเรือน 
ตอบแบบสอบถาม

โครงการฯ (ร้อยละ 85)  
และ 

- มีต้นแบบการจดัท าส า
มะโนประชากรและเคหะ
จากฐานข้อมูลทะเบียน
และน าไปถ่ายทอดให้แก่
เจ้าหน้าท่ีของส านักงาน

สถิติแห่งชาติ   
และ 

 - น าต้นแบบการจัดท า
ส ามะโนประชากรและ
เคหะจากฐานข้อมลู

ทะเบียนไปก าหนดเป็น
แผนเพื่อด าเนินการจริง 

กองสถิติสังคม ได้ด าเนินการจัดท าส ามะโนประชากรและเคหะ
ในพื้นที่ต้นแบบ ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยจัดท าแผน 
การด าเนินงาน มีขั้นตอนหลักที่ส าคัญ ดังนี้ 
1.  การวางแผนและเตรียมงานขั้นตอนต่างๆ เพื่อเตรียม
ปฏิบัติงานในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา 
2.  จั ดประ ชุมอบรม ช้ีแจงการปฏิ บั ติ ง านสนาม ให้ กั บ 
เจ้าหน้าท่ีผู้เก็บรวบรวมข้อมูล (พนักงานแจงนับ) และผู้เกี่ยวข้อง 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันท่ี 1 ธ.ค.63 -15 ม.ค.64 
ติดตามการปฏิบัติงาน และควบคุมคุณภาพ 
4. การประมวลผลข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง 
5. จัดท าสรุปผลข้อมูล (ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ) 3 จังหวัด  
     ผลการด า เนินงาน มีครั ว เรื อนที่ตอบแบบสอบถาม
โครงการฯ จ านวน 675,088 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 81.12 
จากครัวเรือนตามบัญชีเขตทั้งหมด 832,173 ครัวเรือน เป็นไป
ตามเป้าหมายมาตรฐาน (75) และมีต้นแบบการจัดท าส ามะโน
ประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน และน าไปถ่ายทอด
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
เป้าหมายขั้นต้น  

(50) 
เป้าหมายมาตรฐาน 

(75) 
เป้าหมายขั้นสูง  

(100) 
3. ร้อยละของข้อมูลสถิติทางการที่ส าคัญ 
จ าเป็นของประเทศ ที่มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย 

บส. ศย. พก. ร้อยละ 88.51 
(ผลการด าเนินงานปี 

2563) 

ร้อยละ 95 
(ผลการด าเนินงานปี 

2564) 

ร้อยละ 97 
(ผลการด าเนินงานปี 

2565) 

1. ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของ
รายการ สถิติทางการปี 2563  
2. บส. ศย. และ พก. ได้ประชุมหารือร่วมกันเพื่อก าหนดแนวทาง 
การประสานขอข้อมูลระหว่างหน่วยงาน โดยที่ประชุมมีมติให้   
  2.1 พก. ประสานงาน/ร้องขอข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก 
  2.2 บส. ตรวจสอบรายการสถิติทางการที่จะต้องประสาน/
ร้องขอหน่วยงานภายนอก พร้อมทั้งตรวจสอบตารางข้อมูลที่
หน่วยงานส่งมาให ้
  2.3 ศย. น าเข้าและเผยแพร่สถิติทางการที่ OSTHAILAND    
3. บส. ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความถึง กลุ่มคลังข้อมูล   
กองสถิติพยากรณ์ 
4. จัดท ารายละเอียดและตัวอย่างตารางข้อมูลของรายการสถิติ
ทางการที่มีสถานะ “พร้อมเผยแพร่” แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
เพื่อให้ พก. น าไปติดตามหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ถึงการมีอยู่
ของข้อมูลสถิติทางการที่ส าคัญ จ าเป็นของประเทศ ท่ีมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 
5. ประสานขอตารางข้อมูลของรายการสถิติทางการและ
ค าอธิบายข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกบางส่วนทางจดหมาย
อิเล็คทรอนิกส์ เพื่อปรับปรุงสถานะข้อมูลสถิติทางการที่ส าคัญ 
จ าเป็นของประเทศ ท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 
6. น าส่งข้อมูลของรายการสถิติทางการที่ได้จากการติดตาม
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล ให้ ศย. เพื่อท าการปรับปรุงเว็บไซต์  
7. ติดตามข้อมูลสถิติทางการที่ส าคัญ จ าเป็นของประเทศที่มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ของ สสช.  
8. น าส่งข้อมูลของรายการสถิติทางการที่ได้จากการติตตาม
เจ้าของโครงการส ารวจ/ส ามะโน ให้ ศย. 
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ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
เป้าหมายขั้นต้น  

(50) 
เป้าหมายมาตรฐาน 

(75) 
เป้าหมายขั้นสูง  

(100) 
9. ศย. ท าการปรับปรุงเว็บไซต์ 
10. สรุปผลการติดตามข้อมูลสถิติทางการปี 2564 (ข้อมูลที่
เผยแพร่ขึ้นเว็บ osthailand ปี 64 ได้ ร้อยละ 92.99) 
 

4. จ านวนการให้บริการข้อมูลสถิติภาครัฐ
แก่ทุกภาคส่วน 

พก. จ านวนการให้บริการ
ข้อมูลสถิตภิาครัฐแก่ทุก

ภาคส่วน 430,000 ครั้ง 

จ านวนการให้บริการ
ข้อมูลสถิตภิาครัฐแก่ทุก

ภาคส่วน 
480,000 ครั้ง 

(เป้าหมายตามแผนปี 
2564) 

จ านวนการให้บริการ
ข้อมูลสถิตภิาครัฐแก่ทุก

ภาคส่วน 
485,000 ครั้ง 

(เป้าหมายตามแผนปี 
2565) 

จ านวนให้บริการข้อมูลฯ ทั้งสิ้น 999,651 ครั้ง มีรายละเอียด
ดังนี ้
1. การให้บริการข้อมูล 

1.1 ทางเว็บไซต์ 974,160 ครั้ง 
1.2 การติดต่อด้วยตนเองที่ส านักงานสถิตแิห่งชาติ 675 ครั้ง 
1.3 โทรศัพท์/โทรสาร 259 ครั้ง 
1.4 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 2,439 ครั้ง 
1.5 หนังสือ/จดหมาย 263 ครั้ง 
1.6 สื่อ Social media 363 ครั้ง 

2. การเผยแพร่ข้อมูลสถิติและเอกสารรายงาน 
    2.1 การจ าหน่ายและแจกจ่ายเอกสารรายงานสถิติ 
          - จ านวนเอกสาร 5,363 เล่ม 
          - จ านวนผู้รับบริการผ่านระบบสมาชิกการบอกรับ
เอกสาร (รายสมาชิก) 20,776 ราย 
    2.2 โมบายแอพพลิเคช่ัน THAI STAT และ LOCAL THAI 
STAT 716 ครั้ง 
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ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
เป้าหมายขั้นต้น  

(50) 
เป้าหมายมาตรฐาน 

(75) 
เป้าหมายขั้นสูง  

(100) 
5. ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การ
เป็นระบบราชการ 4.0 

     

5.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล :  
การพัฒนาระบบบัญ ชีข้ อมู ล  ( Data 
Catalog) เพื่อน าไปสู่การเปิดเผย ข้อมูล
ภาครัฐ (Open Data) 

ศย. บส. มีรายชื่อชุดข้อมูล 
ที่สัมพันธ์กับกระบวนการ

ท างาน 
ตามภารกิจที่เลือก 

ชุดข้อมูลมีค าอธิบาย
ข้อมูล (Metadata)  
ที่สอดคล้องตาม
มาตรฐานที่ สพร. 

ก าหนด 
(14 รายการ) ทุกชุด
ข้อมูลในกระบวนการ

ท างาน  

- มีระบบบัญชีข้อมูล  
และ 
- จัดท าข้อมูลเปิด ที่ถูก
จัดในหมวดหมู่สาธารณะ 
อย่ า งน้อยร้อยละ  50 
ของชุดข้อมูลเปิดในบัญชี
ข้อมูล  สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะแบบเปิดที่  
สพร. ก าหนด 

1. เป้าหมายขั้นต้น - มีรายช่ือชุดข้อมูล 217 ชุด ที่สัมพันธ์กับ
กระบวนการท างานตามภารกิจการผลิตสถิติ 4 โครงการ คือ 
โครงการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 
โครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน โครงการ
ส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ครัวเรือน โครงการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในสถานประกอบการ 
2.  เป้าหมายขั้นมาตรฐาน - ชุดข้อมูลมีค าอธิบายข้อมูล 
(Metadata) ที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. ก าหนด (14 
รายการ) ทุกชุดข้อมูลในกระบวนการท างาน 217 ชุดข้อมูล 
3. เป้าหมายขั้นสูง - มีระบบบัญชีข้อมูล และจัดท าข้อมูลเปิด ที่
ถูกจัดในหมวดหมู่สาธารณะ อย่างน้อยร้อยละ 50 ของชุดข้อมูล
เปิดในบัญชีข้อมูล สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะแบบเปิดที่ สพร. ก าหนด  
โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ ดังน้ี 
1. ผู้บริหารก าหนดภารกิจหลัก และคัดเลือกโครงการส ามะโน/
ส ารวจเพื่อน ามาจัดท าบัญชีข้อมูล 
 2. ศูนย์/กองที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณากระบวนการท างาน
ตามกรอบ GSBPM และก าหนดรายช่ือชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับ
กระบวนการท า งานตามภารกิ จที่ เ ลื อก  ( Template 1) 
ก าหนดรายช่ือชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับกระบวนการท างานตาม
ภารกิจท่ีเลือก ตาม GSBPM 
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ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
เป้าหมายขั้นต้น  

(50) 
เป้าหมายมาตรฐาน 

(75) 
เป้าหมายขั้นสูง  

(100) 
3. เจ้าของชุดข้อมูล (สค. สศ. พก. นว. ศท.) ด าเนินการ ดังนี้ 
    - จัดท าชุดข้อมูลพร้อมค าอธิบายข้อมูล (Metadata) ที่
สอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. ก าหนด (14 รายการ) ทุกชุด
ข้อมูลในกระบวนการท างาน (Template 2) 
    - จัดเตรียมไฟล์หลักฐานในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ส่งให้  ศท. 
    - ศท.จัดท าฐานข้อมูล และจัดเก็บไฟล์และเผยแพร่ในรปูแบบ 
API 
    - จัดท าทรัพยากรข้อมูลและค าอธิบายทรัพยากรข้อมูล
ก าหนดชุดข้อมูลเปิดที่ถูกจัดในหมวดหมู่สาธารณะ (Template 3) 
ตามมาตรฐานคุณลักษณะแบบเปิดที่ สพร. ก าหนด 
4. ศย. พัฒนาระบบบัญชีข้อมูล และน าเข้า Template 2 และ 
Template 3 ในระบบ 
5.  เ ผ ย แ พ ร่ บั ญ ชี ข้ อ มู ล บ น ร ะ บ บ บั ญ ชี ข้ อ มู ล  ส ส ช 
(https://catalog.nso.go.th) จ านวน 4 โครงการ 
     - ส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 
     - ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
     - ส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในครัวเรือน 
     - ส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในสถานประกอบการ  
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ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
เป้าหมายขั้นต้น  

(50) 
เป้าหมายมาตรฐาน 

(75) 
เป้าหมายขั้นสูง  

(100) 
5.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานใน
การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

พร. 240 
(ค่าเฉลี่ยคะแนนกลุม่ที่ 
1: 0-299 คะแนน) 

- 350 ผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 
4.0 เท่ากับ 341.62  สสช. เป็นระบบราชการ 2.73 
โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
- ศึกษาแนวทางการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 
ด้วยตนเอง และเกณฑ์การประเมนิสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0  
- รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นส าหรับใช้ประกอบการจัดท าร่าง
รายงานการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ  4.0 ด้วย
ตนเอง 
- จัดท าร่างรายงานการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 
- น าเสนอร่างการประเมินต่อที่ประชุมคณะท างานพัฒนาระบบ
ราชการ 4.0 พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
- ปรับแก้ร่างการประเมินฯ ตามความเห็นของที่ประชุม
คณะท างานพัฒนาระบบราชการ 4.0 
- น าเสนอร่างการประเมินฯ ที่ปรับแก้ตามความเห็นของที่
ประชุมคณะท างานฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ก ากับดูแลการด าเนินการพัฒนาระบบราชการ 4.0 พิจารณาให้
ความเห็นชอบ 
- ปรับแก้ร่างการประเมินฯ ตามความเห็นของที่ประชุม
คณะกรรมการฯ 
- น าเสนอรายงานการประเมินฯ ต่อ ผสช. เพื่อพิจารณาให้  
ความเห็นชอบ 
- น าข้อมูลรายงานการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 
4.0 ของ สสช. รายงานผลผ่านระบบออนไลน์ของส านักงาน 
ก.พ.ร.  

 
 



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 

การถอดบทเรียนในการบริหารจัดการผลกระทบและการแก้ไขปัญหาในสภาวะวิกฤตโควิด 19 
(COVID-19) 

 
1. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อส่วนราชการ 

1.1 ผลกระทบต่อวิธีการด าเนินงาน  
 (1) มิติด้านขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการด าเนินการภายในองค์กร  

-  การระบาดของโรค COVID-19 ท าให้หน่วยงานต้องมีแผนการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work 
From Home) ท าให้ช่วงเวลาการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานไม่ตรงกัน ส่งผลต่อการจัดประชุมและ     การ
ประสานงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน ไม่มีความสะดวก   

- สืบเนื่องจากการที่ไม่สามารถจัดประชุมในสถานที่ท างานได้ จึงจ าเป็นต้องใช้การสื่อสาร
ทางเดียวเป็นหลัก เช่น การแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ด้วยหนังสือราชการ และการขอความร่วมมือให้ด าเนินงาน 

- การปรับแผนการด าเนินงาน ส่งผลให้ผลลัพธ์ที่ได้อาจมีีความคลาดเคลื่อนมากขึ้น เช่น     
การผลิตข้อมูลสถิติทางการ 

- ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างาน เช่น การขอความร่วมมือจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสีย จ าเป็นต้องสร้างการสื่อสารและการรับรู้อย่างต่อเนื่อง มิฉะนั้นอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือ 

 
 (2) มิติด้านการบริหารจัดการงบประมาณ  

- การระบาดของโรค COVID-19 ท าให้หน่วยงานที่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการท างานใน
ลักษณะการท างานที่บ้าน ท าให้การด าเนินงานต่าง ๆ ล่าช้ากว่าก าหนด ส่งผลต่อการบริหารจัดการงบประมาณ  
ท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าตามไปด้วย 

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมไม่สามารถลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้ ท าให้การเบิกจ่าย 
งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้  

 
 (3) มิติด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  

  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค Covid-19 ระลอก 2 ท าให้ส านักงานสถิติจังหวัด 
ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดฯ ของจังหวัดอย่างเคร่งครัด ดังนั้น ในช่วงเวลาดั งกล่าว
พนักงานแจงนับไม่สามารถเข้าพบครัวเรือนเพ่ือท าการสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลแบบพบหน้า (Face to 
Face) และเนื่องจากเป็นวิธีหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล ท าให้ไม่สามารถด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
ตามเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด ตามเป้าหมายขั้นสูง ที่ก าหนดให้มีครัว เรือนตอบแบบสอบถามโครงการฯ       
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลถึงการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
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 (4) มิติด้านผู้รับบริการ  
- การระบาดของโรค COVID-19 ท าให้หน่วยงานมีมาตรการงดการมาติดต่อด้วยตนเอง

ของผู้ใช้บริการ ณ สถานที่ให้บริการ ท าให้ประชาชนผู้รับบริการไม่อาจเข้าถึงบริการของหน่วยงานได้  
เนื่องจากขั้นตอนในการเข้าถึงข้อมูลค่อนข้างยุ่งยาก ต้องท าความเข้าใจ และสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม                
กับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการทางโทรศัพท์หรืออีเมล ซึ่งอาจท าให้ได้รับบริการข้อมูลล่าช้า 

- มีผู้ขอรับบริการข้อมูลทางอีเมลเป็นจ านวนมาก ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการคัดแยก
ค าถาม ทั้งนี้  ผู้ ใช้บริการจะขอข้อมูลผ่านทางอีเมล  services@nso.go.th ซึ่งเชื่อมกับระบบ CRM ของ
ส านักงานฯ ในอนาคตอาจมีการปรับระบบ เพ่ือให้เข้าถึงง่ายขึ้นด้วยการแบ่งอีเมล์ในแต่ละโครงการ 

- เจ้าหน้าที่ WFH ตามมาตรการที่รัฐบาลก าหนด ท าให้บุคลากรมีไม่เพียงพอ ท าให้มีความ
ล่าช้าในการจัดส่งเอกสารและท าให้มีหนังสือค้าง อีกท้ัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งหนังสือ มีการเร่งรัด
ในการปิดงบประมาณ 
 

1.2 ผลกระทบต่อการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของส่วนราชการ  
 

ตารางท่ี 1 ตัวช้ีวัดของส่วนราชการที่ได้รับผลกระทบ 
ตัวช้ีวัดที่ได้รับผลกระทบ สาเหตุ 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ความส าเร็จของการจัดท าบัญชี
ข้อมูลภาครัฐตามแผนของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ 

ด้วยสถานการณ์โรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อ             การ
ด าเนินงาน ทั้งด้านการสนับสนุน การประสานงาน      ที่ไม่
สะดวก ช่วงเวลาการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน  ไม่
ตรงกัน เนื่องจากการปฏิบัติงานที่บ้าน และจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงาน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้  
ในการสื่อสาร  ประกอบกับการด าเนินงานต่าง ๆ ยังคงต้อง
ยึดตามระเบียบและขั้นตอนต่าง ๆ อย่ าง เคร่ งครั ด 
โดยเฉพาะเอกสารส าคัญที่ เกี่ยวกับการเงินซึ่งต้องใช้      
ฉบับจริง หรือบันทึกถึงส่วนราชการภายนอกที่บางเรื่อง
จ าเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริง 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบบัญชีข้อมูลเ พ่ือน าไปสู่การเปิดเผย
ข้อมูลภาครฐั 

 - ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
หลายหน่วยปรับการท างานเป็นลักษณะ Work from 
Home  ท าให้การประสานงานไม่สะดวก หรือไม่สามารถ
ติดต่อได้ ส่งผลต่อการรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด   
- ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19     
ท าให้ ไม่สามารถจัดอบรมหน่ วยงานลักษณะเดิม ได้  
จ าเป็นต้องใช้ในลักษณะออนไลน์ แต่ด้วยระเบียบราชการ
หลาย ๆ อย่าง ไม่เอ้ือให้ในการจัดประชุมหรืออบรมใน
ลักษณะนี้ เช่น ระเบียบการเบิกจ่าย ค่าวิทยากร รวมทั้ง 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ยังไม่มีระบบประชุมออนไลน์ที่
เสถียรและรองรับส าหรับผู้เข้าประชุมจ านวนมากได้ ท าได้
เพียงสอบถาม ความต้องการของหน่วยงาน และอบรมให้
ส าหรับหน่วยงานที่ติดต่อเข้ามาร้องขอ 
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ตัวช้ีวัดที่ได้รับผลกระทบ สาเหตุ 
ตัวชี้วัดที่ 2  ความส าเร็จของการด าเนินงาน
จัดท าส ามะโนประชากรและเคหะในพ้ืนที่
ต้ นแบบเ พ่ือน า ไปสู่ ก ารจั ดท าส ามะโน
ประชากร และเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน 
(Register-based census) 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 
ระลอก 2 ส่งผลกระทบกับพ้ืนที่ทั้ง 3 จังหวัด (ระยอง 
ฉะเชิงเทรา และชลบุรี) ท าให้การลงพ้ืนที่เพ่ือปฏิบัติ งาน
สนามไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้ และท า
ให้ต้องขยายคาบการปฏิบัติงานสนามออกไปถึง 2 ครั้ง จาก
เดิมมีก าหนดการปฏิบัติงาน 1 ธ.ค.63 - 15 ม.ค.64     ท า
การขยายคาบการปฏิบัติงานออกไป 
   - ครั้งที่ 1 เป็น 1 ธ.ค.63 - 28 ก.พ.64 
   - ครั้งที่ 2 เป็น 1 ธ.ค.63 - 31 มี.ค.64 

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของข้อมูลสถิติทางการที่
ส าคัญ จ าเป็นของประเทศ ที่มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย 

รายการข้อมูลสถิติทางการจ าเป็นต้องมีการทบทวนอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจาก บางครั้งหน่วยงานมีการปรับแผนการ
ด าเนินการ ท าให้บางรายการข้อมูลไม่ได้มีการผลิต แต่ด้วย
ภารกิจหน่วยงานที่อาจจะมีมาก ท าให้การพิจารณาทบทวน
รายการสถิติทางการ อาจไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากไม่ใช่
ภารกิจหลัก หรือมีการโยกย้ ายบุคลากร ท า ให้การ
ด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัดที่ 4 จ านวนการให้บริการข้อมูลสถิติ
ภาครัฐแก่ทุกภาคส่วน 

- ผู้ใช้บริการมีความไม่สะดวกในการค้นหาเมนูหรือข้อมูล 
ซึ่งค่อนข้างต้องใช้เวลาในการเข้าถึง 
- งดการมาติดต่อด้วยตนเองของผู้ใช้บริการ 
- เจ้าหน้าที่สลับ WFH ท าให้การประสานงานไม่ต่อเนื่อง 
- อีเมล์จากผู้ขอรับบริการมีมาก และมีอีเมล์ที่ไม่เกี่ยวข้อง
ท าให้ทีมผู้ให้บริการต้องคัดแยกออก 
- เจ้าหน้าที่สลับ WFH ท าให้บุคลากรไม่เพียงพอเพราะต้อง
มีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม 
 

ตัวชี้วัดที่ 5.2 การประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) 

- เกณฑ์การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ  4.0     
มีการปรับเปลี่ยนทุกปี ท าให้ต้องศึกษาและท าความเข้าใจ
อย่างต่อเนื่อง  
- คณะท างานฯ มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี ท าให้ต้องสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ เกณฑ์การประเมินฯ ใหม่ ส่งผลให้ไม่มี
ความต่อเนื่องในการด าเนินงาน อีกทั้ง เกณฑ์การประเมิน
สถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 มีความซับซ้อนและ
เชื่อมโยงกัน ท าให้ยากต่อการท าความเข้าใจ 
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2. มาตรการการตอบสนองของส่วนราชการ 
 2.1 มิติด้านขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการท างานภายในองค์กร :  

- ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการท างานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยก าหนดให้มีการท างาน
จากที่บ้าน (Work from home) การประชุมออนไลน์ การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน โดยใช้เครื่องมือ
สื่อสาร และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ  มาประยุกต์ใช้ เช่น การแชร์เอกสาร การประชุมออนไลน์ รวมถึง ช่องทาง 
การติดต่อที่เป็นออนไลน์มากขึ้น 

-  ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานและช่วงเวลาติดตามงานอย่างชัดเจน และส่งหนังสือราชการให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ   

- ทบทวนรายการสถิติทางการ เพ่ือความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และความคงอยู่ของ
รายการข้อมูลสถิติทางการ 

 - ประสานหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนให้น าข้อมูลสถิติทางการมาจัดท าบัญชีข้อมูล เพ่ือเชื่อมโยงไป
แหล่งข้อมูลต้นทาง 

- พยายามบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือให้ไม่เกิดความซ้ าซ้อนในการท างาน 
- ปรับแนวทางการติดตามงานเพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการภายใต้สภาวะวิกฤต เช่น   

ใช้การแจ้งเวียนแทนการจัดประชุมฯ เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเก่ียวกับการระบาดของโรค COVID-19 
- รายงานความก้าวหน้าให้ผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารให้ทราบอย่างต่อเนื่อง 

 
 2.2 มิติดา้นงบประมาณ 
   -  
 
 2.3 มิติด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

ในสถานการณ ์COVID-19 พนักงานแจงนับไม่สามารถปฏิบัติงานสัมภาษณ์แบบ Face to Face ได้   
ส านักงานสถิติแห่งชาติปรับแผนงานการด าเนินงานโดย การขยายคาบการปฏิบัติงานสนามออกไปและปรับ
แผนการปฏิบัติงานให้พนักงานปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่การแพร่ระบาดน้อยหรือยังไม่มีก่อน รวมทั้งได้ก าหนดวิธี
ปฏิบัติงานเน้นให้มีการมอบแบบสอบถามให้ครัวเรือนเป็นผู้กรอกแบบด้วยตนเองและนัดหมายให้เจ้าหน้ามารับ
ภายหลัง หรือส่งกลับทางไปรษณีย์ให้กับส านักงานสถิติจังหวัด นอกจากเรื่องคุณภาพของข้อมูล ส านักงานสถิติ
แห่งชาติยังค านึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เป็นส าคัญด้วยเช่นกัน   

 
 2.4 มิติด้านผู้รับบริการ 

- ปรับปรุงการให้บริการเพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพ่ือความสะดวกกับผู้ใช้บริการ 
- สลับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในการ WFH และจัดระบบการให้บริการทางออนไลน์ 
- ทีมผู้ให้บริการจัดระบบทางออนไลน์ เช่น ทางไลน์ และการติดต่อทางเว็บไซต์แทน 
- มีระบบในการรองรับอีเมลในแต่ละเรื่องจะท าให้ผู้ให้บริการสามารถให้บริการผู้ขอรับบริการได้

รวดเร็วมากขึ้น 
- ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม 
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ตารางท่ี 2 การตอบสนองของส่วนราชการ 
 

การตอบสนองของส่วนราชการ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ปัจจัยแห่งความส าเร็จและอุปสรรค 
1. มิติด้านขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการท างานภายในองค์กร 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบและลักษณะ
กา รท า ง าน ให้ เ ห ม า ะส ม กั บ
สถานการณ์  ทั้ ง ก า รป ร ะชุ ม
ออนไลน์ การติดต่อสื่อสาร การ
ประสานงาน โดยใช้ เครื่องมือ
สื่อสาร และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ 
มาประยุกต์ ใช้  เช่น  การแชร์
เอกสาร  การประชุมออนไลน์ 
รวมถึงช่องทางการติดต่อที่เป็น
ออนไลน์มากขึ้น 
 

ความส าเร็จของการพัฒนาระบบ
บัญชีข้อมูลเพื่อน าไปสู่การเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
การร่ วมมือร่ วมใจของทีมงาน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการสนับสนุน
จากฝ่ายบริหารท าให้การด าเนินงาน    
แม้จะล่าช้าไปบ้าง แต่ก็ด าเนินการได้
ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด และได้
ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ 
อุปสรรค 
- บางหน่วยงานยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
การด าเนินการฯ ไม่ถูกต้อง และส่ง
เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบเข้ารับ
การอบรม หรือมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ 
ท าให้อาจมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 
-  ด้ ว ยสถานการณ์การแพร่ ระบาด 
COVID-19 หลายหน่วยปรับการท างาน
เป็นลักษณะ Work from Home ท าให้
การประสานงานไม่สะดวก บางหน่วยงาน
ไม่สามารถติดต่อได้ และไม่ได้ประสาน
เข้ามา เมื่อถึงเวลาส่งผลการด าเนินการ  
ก็จะส่งมาด้วยความเข้าใจผิด 
-  ด้ ว ยสถานการณ์ การแพร่ ระบาด 
COVID-19 ท าให้ไม่สามารถจัดอบรม
หน่วยงานลักษณะเดิมได้ จ าเป็นต้องใช้ใน
ลักษณะออนไลน์ แต่ด้วยระเบียบราชการ
หลาย ๆ อย่าง ไม่เอ้ือให้ในการจัดประชุม
หรืออบรมในลักษณะนี้ เช่น ระเบียบการ
เบิกจ่ายค่าวิทยากร รวมทั้ง สสช. ยังไม่มี
ระบบประชุมออนไลน์ที่เสถียรและรองรับ
ผู้เข้าประชุมจ านวนมากได้ จึงท าให้ท าได้
เพียงสอบถามความต้องการของหน่วยงาน 
และอบรมให้ส าหรับหน่วยงานที่ติดต่อ
เข้ามาร้องขอ 
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การตอบสนองของส่วนราชการ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ปัจจัยแห่งความส าเร็จและอุปสรรค 
ในสถานการณ์ที่พนักงานแจงนับ
ไม่สามารถปฏิบัติงานสัมภาษณ์
แบบ Face to Face ได้ ส านักงาน
สถิติแห่งชาติปรับแผนงานการ
ด าเนินงานโดย การขยายคาบการ
ปฏิบัติงานสนามออกไปและปรับ
แผนการปฏิบัติงานให้พนักงาน
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่การแพร่ระบาด 
น้อยหรือยังไม่มีก่อน รวมทั้งได้
ก าหนดวิธีปฏิบัติงานเน้นให้มีการ
มอบแบบสอบถามให้ครัวเรือน
เป็นผู้กรอกแบบด้วยตนเองและ
นัดหมายให้เจ้าหน้ามารับภายหลัง 
หรือส่งกลับทางไปรษณีย์ให้กับ
ส านักงานสถิติจังหวัด นอกจาก
เรื่องคุณภาพของข้อมูล ส านักงาน
สถิติแห่งชาติยังค านึงถึงความ
ปลอดภัยของพนักงาน/เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ เป็นส าคัญ
ด้วยเช่นกัน   
 
 

ความส าเร็จของการด าเนินงาน
จัดท าส ามะโนประชากรและเคหะ
ในพ้ืนที่ต้นแบบเพ่ือน าไปสู่การ
จัดท าส ามะโนประชากรและเคหะ
จากฐานข้อมูลทะเบียน (Register- 
based census) 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
การจัดท าส ามะโนประชากรและเคหะใน
พ้ืนที่ต้นแบบ มีการจัดท าการพัฒนา
ระบบงานจัดเก็บและบันทึกข้อมูล และมี
ระบบงานส าหรับให้ผู้เกี่ยวข้องติดตาม
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานสนาม 
รวมถึงในระบบสามารถตรวจสอบความ
ครบถ้วนของงาน ของข้อมูล การอนุมัติ
งานจากเจ้าหน้าที่วิชาการ (Supervisor) 
เพ่ือควบคุมคุณภาพงานสนาม ท าให้
ทราบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน
แต่ละพ้ืนที่ได้ทันที ถ้ามีปัญหาจะสามารถ
ทราบและแก้ ไ ขปัญหา อุปสรรคได้
ทันท่วงที ท าให้สามารถติดตามการเก็บ
รวบรวมข้อมูลให้เป็นไปตามแผนหรือ
เป้าหมายที่วางไว้ 
อุปสรรค 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรค Covid-19 ระลอก 2 ซึ่งมีผลกระทบ
กับพ้ืนที่ทั้ง 3 จังหวัด ท าให้การลงพ้ืนที่
เพ่ือปฏิบัติงานสนามไม่สามารถด าเนินการ 
ได้ตามแผนงานที่วางไว้ และท าให้ต้อง
ขยายคาบการปฏิบัติงานสนามออกไปถึง 
2 ครั้ง จากเดิมมีก าหนดการปฏิบัติงาน 
1 ธ.ค.63 - 15 ม.ค.64 ท าการขยาย
คาบการปฏิบัติงานออกไป 
   - ครั้งที่ 1 เป็น 1 ธ.ค.63-28 ก.พ.64 
   - ครั้งที่ 2 เป็น 1 ธ.ค.63-31 มี.ค.64 

(1) จัดประชุมออนไลน์เพ่ือสร้าง
ความรู้  ความเข้า ใจให้ แก่ผู้ ที่
เ กี่ ย วข้ อ ง  เ รื่ อ งตั วชี้ วั ด  และ       
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
(2) ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน 
และช่วงเวลาติดตามงานอย่าง
ชัดเจน และส่งหนังสือราชการให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ 

คว ามส า เ ร็ จ ขอ งก า ร พัฒน า
องค์การสู่ดิจิทัล :  การพัฒนา
ระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) 
เ พ่ือน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ (Open Data) 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
(1) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
เห็นประโยชน์ของ ธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ การมีระบบบัญชีข้อมูลที่ทุกฝ่าย
สามารถเข้าถึงได้ 
(2) เจ้าของชุดข้อมูลให้ความร่วมมือใน
การจัดท าบัญชีข้อมูล รวมทั้งเจ้าหน้าที่
ด้านเทคนิคให้ความร่วมมือในการพัฒนา
ระบบบัญชีข้อมูล 
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การตอบสนองของส่วนราชการ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ปัจจัยแห่งความส าเร็จและอุปสรรค 
(3)  รายงานความก้าวหน้าให้
ผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารให้
ทราบอย่างต่อเนื่อง 
 

(3) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีความเข้าใจใน
ขั้นตอนการท างาน ผู้ประสานงานสื่อสาร
และให้การสนับสนุนการด าเนินงานด้าน
ต่าง ๆ แกผู่้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ 
 

2. มิติด้านงบประมาณ 
          - 
3. มิติด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
          - 
4. มิติด้านผู้รับบริการ 
โดยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
- ปรับปรุงให้เข้าถึงง่าย เพ่ือความ
สะดวกกับผู้ใช้บริการ 
- สลับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในการ 
WFH และจัดระบบการให้บริการ
ทางออนไลน์ 
-  ทีมผู้ ให้บริการจัดระบบทาง
ออนไลน์ เช่น ทางไลน์ และการ
ติดต่อทางเว็บไซต์แทน 
- มีระบบในการรองรับอีเมลในแต่
ละเรื่องจะท าให้ผู้ให้บริการสามารถ 
ให้บริการผู้ขอรับบริการได้รวดเร็ว
มากขึ้น 
- ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตาม
มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม 
 
 

มีจ านวนการให้บริการข้อมูลสถิติ
ภาครัฐแก่ทุกภาคส่วนมากขึ้น 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
- ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ผู้รับบริการสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
- ทีมผู้ ให้บริการแบ่งงานและหน้าที่ที่
รับผิดชอบ และสลับการเข้ากลุ่มงาน/
ส านักงานฯ 
- ทีมผู้ให้บริการร่วมมือในการท างาน 
และประเมินระบบการท างานในแต่ละ
สัปดาห์เพ่ือวางแผนและปรับปรุงในการ
ด าเนินงาน  
- ผู้รับบริการสามารถขอข้อมูล หรือติดต่อ 
สสช. ได้สะดวก รวดเร็ว  ตามความ
ต้องการมากขึ้น และผู้ให้บริการสามารถ
ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว 
- เจ้าหน้าที่มีการนัดหมายล่วงหน้า เพ่ือให้ 
การปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วง 

 
  
3. การบริหารจัดการที่ดีของหน่วยงานในสภาวะวิกฤตโควิดฯ และควรขยายผล 

 

(1) มิติด้านขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการท างานภายในองค์กร 
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการท างานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยก าหนดให้มีการท างาน

จากที่บ้าน (Work from home) การประชุมออนไลน์ การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน โดยใช้เครื่องมือ
สื่อสาร และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ เช่น การแชร์เอกสาร การประชุมออนไลน์ รวมถึง  ช่องทาง 
การติดต่อที่เป็นออนไลน์มากขึ้น 

- ในสถานการณ์ที่พนักงานแจงนับไม่สามารถปฏิบัติงานสัมภาษณ์แบบ Face to Face ได้    
ส านักงานสถิติแห่งชาติปรับแผนงานการด าเนินงานโดย การขยายคาบการปฏิบัติงานสนามออกไปและปรับ
แผนการปฏิบัติงานให้พนักงานปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่การแพร่ระบาดน้อยหรือยังไม่มีก่อน รวมทั้งได้ก าหนดวิธี
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ปฏิบัติงานเน้นให้มีการมอบแบบสอบถามให้ครัวเรือนเป็นผู้กรอกแบบด้วยตนเองและนัดหมายให้เจ้าหน้ามารับ
ภายหลัง หรือส่งกลับทางไปรษณีย์ให้กับส านักงานสถิติจังหวัด นอกจากเรื่องคุณภาพของข้อมูล ส านักงาน  
สถิติแห่งชาติยังค านึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เป็นส าคัญด้วยเช่นกัน   
 (2) มิติด้านงบประมาณ 
  - 
 (3) มิติด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
  - 
 (4) มิติด้านผู้รับบริการ (หากเป็นหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจด้านบริการประชาชนโดยตรงไม่ต้องกรอกส่วนนี้) 
  - 
 
4. ข้อเสนอแนะ 

4.1 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย :  
- หน่วยงานภาครัฐ ควรมีการด าเนินการตาม พรบ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ

ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 ซึ่งต้องมีการด าเนินการจัดท าระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน ให้อยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัล แม้ว่าจะไม่ได้เลือกตัวชี้วัด การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ตามแนวทาง 
การประเมินของ ส านักงาน ก.พ.ร. เพราะเป็นสิ่งที่หน่วยงานต้องด าเนินการ โดยที่ส านักงานสถิติแห่งชาติ และ 
ส านักพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมที่จะสนับสนุนการด าเนินงานในส่วนนี้ 

 4.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ :  
- การพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์การสื่อสาร การประชุมออนไลน์ ตลอดจนการสนับสนุนอุปกรณ์

ในการท างานที่บ้าน เช่น โน๊ตบุ๊ค WIFI และแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการประชุมและสื่อสาร ที่มีลิขสิทธิ์และ         
มีคุณภาพ สามารถรองรับการประชุมออนไลน์ที่มีคนจ านวนมากได้ เช่น ZOOM หรือ MS team 

- ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เป็นที่รู้จักอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพ้ืนที่ ส่งผลถึง
ความไว้วางใจและความร่วมมือต่อหน่วยงาน/พนักงานในการเก็บรวบรวมข้อมูล ควรสร้างความเข้าใจกับ
ประชาชนให้เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของการใหข้อมูลโดยเฉพาะการส่งเสริมให้มีการตอบกลับข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันยังได้ผลการตอบกลับที่ค่อนข้างน้อย เพราะถ้าประชาชนสามารถเข้าถึง/ใช้วิธีการ
ตอบแบบสอบถามทางอินเทอร์เน็ต ตอบแบบสอบถามผ่าน application ก็จะลดการพบหน้า/เผชิญหน้า     
ลดความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 หรือสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงลักษณะ
เดียวกันในอนาคตได้ 

- การร่วมมือร่วมใจของทีมงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร 
ท าให้การด าเนินงานแม้จะล่าช้าไปบ้าง แต่ก็ด าเนินการได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด และได้ผลลัพธ์เป็นที่
น่าพอใจ 

- การด าเนินการในส่วนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ตาม พรบ.การบริหารงานและการให้บริการ
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 ซึ่งต้องมีการด าเนินการจัดท าระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน ให้อยู่ใน
รูปแบบดิจิทัล และหน่วยงานบางส่วน ที่เลือกด าเนินการตัวชี้วัด การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลเพ่ือน าไปสู่     
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ตามแนวทางการประเมินส่วนราชการของ ส านักงาน ก.พ.ร. จะมีระบบบัญชีข้อมูล
ของหน่วยงาน และควรจะขึ้นข้อมูลที่ส าคัญของหน่วยงานเพ่ือให้เกิดการแชร์และใช้ประโยชน์ ลดความซ้ าซ้อน
การผลิตข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งหน่วยงานที่มีระบบบัญชีข้อมูลแล้ว ควรจะมีการขึ้นชุดข้อมูลสถิติ
ทางการ บนระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน ซึ่งส านักงานสถิติแห่งชาติ จะสามารถรวบรวมข้อมูลสถิติทางการ
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ผ่านระบบบัญชีข้อมูลได้อย่างอัตโนมัติ ลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินการ ลดการขอข้อมูลข้ามหน่วยงาน    
เกิดการเชื่อมโยง แชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  

- การปรับฟังก์ชั่นเว็บไซต์ให้ชัดเจนและเข้าถึงง่าย เพ่ือความสะดวกของผู้ใช้บริการ และเป็น
การลดขั้นตอนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

- จัดระบบและเครื่องมือส าหรับทีมผู้ให้บริการเพ่ือความคล่องตัวในการท างานมากข้ึน 
- มีเบอร์กลางโทรศัพท์ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถติดต่อได้อย่างทันท่วงที  

และมีทีมท่ีสามารถช่วยในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบเพ่ือความต่อเนื่องในการด าเนินงาน 
- การน าเสนอการเชื่อมต่อของอีเมลแต่ละประเภทกับระบบ CRM  เพ่ือการคัดกรองหมวดหมู่ 

และเพ่ือการอ านวยการให้ผู้ขอรับบริการ และผู้ให้บริการให้สะดวก ง่าย และรวดเร็วมากขึ้น  
- แนะน าให้ผู้รับบริการค้นหาข้อมูล/ดาวน์โหลดจากหน้าเว็บไซต์เพ่ือดาวน์โหลดเอกสาร/     

e-book และจัดส่งหนังสือตามระบบต่อไป 
- ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน และช่วงเวลาติดตามงานที่ชัดเจน เพ่ือให้ผู้บริหารและ

ผู้ปฏิบัติงานทราบและสามารถวางแผนการด าเนินงานตามคาบที่ก าหนดได้ 
- เลือกใช้ช่องทางในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เช่น เรื่องที่ต้องหารือร่วมกัน หรือเรื่องที่มี

ความซับซ้อนละเอียดอ่อน การใช้ประชุมทางไกล (Video Conference) ที่ถ่ายทอดได้ทั้งภาพและเสียงน่าจะมี
ความเหมาะสมมากกว่าการใช้อีเมล หรือส่งข้อความ เป็นต้น 

- เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด หากเกิด
สถานการณ์โควิดอีกระลอกในปีถัดไป  


