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ป 45 ป 46 ป 47 (รอยละ)
มิติท่ี1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ: แผนยุทธศาสตรสวนราชการ 50 99 154 250

19
รอยละความสําเร็จในการดําเนินโครงการจัดทําผังรวมสถิติของประเทศ (รอยละ)

 -  -
50% 5 40% 2 10 60% 4 20 70% 5.0000 25

20
จํานวนมาตรฐานสถิติท่ีจัดทําไดเพิ่มขึ้นและเรียกใชงานผานอินเทอรเน็ต      
(มาตรฐาน)  -

 2      
มาตรฐาน

 2      
มาตรฐาน

3  2      
มาตรฐาน

3 9  3      
มาตรฐาน

4 12  4      
มาตรฐาน

5.0000 15

21
รอยละของจํานวนหนวยสถิติในภาครัฐท่ีเชื่อมโยงเปนเครือขายกับสาํนักงานสถิติ
แหงชาติ และ/หรือรายงานผลการดําเนินงานผานระบบของสํานักงานสถิติ          
แหงชาติ (รอยละ)

- -
25% 4 10% 1 4 10% 1 4 63.44% 5.0000 20

22

รอยละของจํานวนเรื่องดัชนีชี้วัดตามรายการขอมูลมาตรฐานสากลดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารท่ีจัดทําแลวเสร็จและมีขอมูลเปนปจจุบันเทียบกับดัชนีชี้
วัดตามรายการขอมูลมาตรฐานสากลดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ท้ังหมด     (รอยละ)

- -

44% 4 43% 2 8 46.22% 5 20 46.22% 5.0000 20

23
จํานวนจังหวัดท่ีมีขอมูลสถิติเปนปจจุบันจัดเก็บในระบบและใหบริการผานทาง
อินเทอรเน็ต (จังหวัด) -

   39     
จังหวัด

   75     
จังหวัด

4    55     
จังหวัด

1 4    55     
จังหวัด

1 4    75     
จังหวัด

5.0000 20

24
จํานวนโครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนแบบเรงดวนเก่ียวกับนโยบาย
หลักของรัฐบาลท่ีจัดทําแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ.2547     (โครงการ)  -

    6        
  โครงการ

    5        
  โครงการ

4     4        
  โครงการ

3 12     5        
  โครงการ

4 16     6        
  โครงการ

5.0000 20

25
จํานวนรายการสถิติท่ีมีขอมูลท่ีนําเสนอในเชิงแผนท่ี (GIS) และใหบริการทาง
อินเทอรเน็ตไดภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2547(รายการ)  -  -

   50       
 รายการ

3    33       
 รายการ

1 3    40       
 รายการ

2 6    57       
 รายการ

5.0000 15

26
รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของจํานวนเรื่องสถิติท่ีสามารถสืบคนทางอินเทอรเน็ตได

 -
50% 15% 3 13% 3 9 15% 4 12 18% 5.0000 15

27
รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ(ตามเอกสารงบประมาณ
รายจาย)  -  -

100% 20 85% 2 40 90% 3 60 108.58% 5.0000 100

มิติท่ี 2 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 12 34 46 59.7500
28 รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได

1.72 2.91
10% 2 10% 3 6 10% 3 6 54.89% 5.0000 10

29 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดระยะเวลา ขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ 3.1 3.8

   ระดับ 4 2 ระดับ 3 3 6 ระดับ 4 4 8 ระดับ 
4(4.875)

4.8750 9.75

30 ระดับความสําเร็จของแผนงานการนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติราชการ
 -  -

   ระดับ 4 2 ระดับ 2 2 4 ระดับ 4 4 8 ระดับ 5 5.0000 10

31 ระดับความสําเร็จในการเพิ่มผลิตภาพ
 -  -

ระดับ 3 2 ระดับ 3 3 6 ระดับ 3 3 6 ระดับ 5 5.0000 10

32 ระดับความสําเร็จของการเปดโอกาสใหภาคเอกชนหรอืองคกรพัฒนาท่ีไมแสวงหา
กําไรเขามามีสวนรวม  -  -

ระดับ 5 2 ระดับ 3 3 6 ระดับ 4 4 8 ระดับ 5 5.0000 10

33 ระดับความสําเร็จในการบริหารสินทรัพยของสวนราชการ
 -  -

ระดับ 3 2 ระดับ 3 3 6 ระดับ 5 5 10 ระดับ 5 5.0000 10

มิติท่ี 3 ดานคุณภาพการใหบริการ 8 18 22 32
34 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปรับปรุงแกไขบริการ

 -  -
ระดับ 4 2 ระดับ 2 2 4 ระดับ 3 3 6 ระดับ 5 5.0000 10

35 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
 -

80% 80% 2 ก.พ.ร.
ประเมิน

1 2 ก.พ.ร.
ประเมิน

1 2 ก.พ.ร.
ประเมิน

1.0000 2

36 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริการผานทางอิเล็กทรอนิกส ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 4 2 ระดับ 3 3 6 ระดับ 3 3 6 ระดับ 5 5.0000 10

37 ระดับความสําเร็จของการตอบสนองตอความคิดเห็นของประชาชน ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 4 2 ระดับ 3 3 6 ระดับ 4 4 8 ระดับ 5 5.0000 10

มิติท่ี 4 ดานการพัฒนาองคกร 10 32 43 48
38.1 อัตราการเพิ่มของปริมาณงาน(หรือรายไดท่ีจัดเก็บได) ตอจํานวนบุคลากรบรรจุจริง

เฉลี่ย  -  -

2.5 คะแนน 1 ระดับ 2 2 2 ระดับ 5 5 5 ระดับ 5 5.0000 5

38.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหารความรูในองคกร
 -  -

5 คะแนน 3 ระดับ 4 4 12 ระดับ 5 5 15 ระดับ 5 5.0000 15

39.1 ระดับความสําเร็จในการมอบอํานาจไปสูระดับลาง
 -  -

4 คะแนน 1 ระดับ 3 3 3 ระดับ 4 4 4 ระดับ 5 5.0000 5

39.2 รอยละของความสําเร็จของการแกไขหรือยกเลิกกฎหมาย
 -  -

100% 1 100% 5 5 100% 5 5 100% 5.0000 5

40 ระดับความสําเร็จในการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง
 -  -

ระดับ 5 2 ระดับ 2 2 4 ระดับ 3 3 6 ระดับ 4 4.0000 8

41 รอยละของความสําเร็จของการดําเนินแผนงาน/โครงการดานนวัตกรรม
 -  -

90% 2 80% 3 6 90% 4 8 100% 5.0000 10

รวม 80 183 265 389.7500
คะแนนเต็ม 5 2.2875 3.3125 4.8719

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง = 1.50-2.49 = 2.50-3.49  = 3.50-4.49 = 4.50-5.00
  

6 เดือน

ผลงาน คะแนนประเมินตนเอง ผลงาน

12 เดือน

ผลงาน คะแนนประเมินตนเอง

       = NA      = 1.00-1.49  

รายงานการประเมินผลตนเองของสํานักงานสถิติแหงชาติ (SAR)

ลําดับท่ี ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย น้ําหนัก
9 เดือน

คะแนนประเมินตนเอง

6/12/2007 หนา 1



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (กระทรวงนํารอง) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 

     สสช.  4 

 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดาํเนนิงาน 

ตัวช้ีวัดผลการปฏบิัติราชการ หนวยวัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผลตามพันธกิจ (น้ําหนัก : รอยละ 70)      

• การประเมินผลยุทธศาสตรของกระทรวง  (น้ําหนัก : รอยละ 20 )    

• การประเมินผลยุทธศาสตรของกรม (น้ําหนัก : รอยละ 30)      

19.รอยละความสําเร็จในการ
ดําเนินโครงการจัดทําผังรวม
สถิติของประเทศ  

รอยละ 5 30 40 50 60 70 70 5.0000 0.2500 

20 .จํ านวนมาตรฐานสถิ ติที่
จัดทําไดเพิ่มขึ้นและเรียกใชงาน
ผานอินเทอรเน็ต 

มาตรฐาน 3 0 1 2 3 4 4 5.0000 0.1500 

21.รอยละของจํานวนหนวย
สถิติในภาครัฐที่เช่ือมโยงเปน
เครือข ายกับสํานักงานสถิ ติ
แหงชาติ และ/หรือรายงานผล
การดําเนินงานผานระบบของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ  

รอยละ 4 10 15 20 25 30 59 5.0000 0.2000 

22.รอยละของจํานวนเรื่องดัชนี
ช้ี วั ด ต า ม ร า ย ก า ร ข อ มู ล
มาตรฐานสากลดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่
จัดทําแลวเสร็จและมีขอมูลเปน
ปจจุบันเทียบกับดัชนีช้ีวัดตาม
รายการขอมูลมาตรฐานสากล
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารทั้งหมด    
 
 

รอยละ 4 42 43 44 45 46 46.2200 5.0000 0.2000 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2547  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (กระทรวงนํารอง) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 

     สสช.  5 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดาํเนนิงาน 

ตัวช้ีวัดผลการปฏบิัติราชการ หนวยวัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดาํเนนิงาน 

ตัวช้ีวัดผลการปฏบิัติราชการ หนวยวัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

23.จํานวนจังหวัดที่มีขอมูล
สถิ ติ เปนป จจุบันจั ด เก็บใน
ระบบและใหบริการผานทาง
อินเทอรเน็ต  

จังหวัด 4 55 60 65 70 75 75 5.0000 0.2000 

24 .จํ านวนโครงการสํ ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชน
แบบเรงดวนเกี่ยวกับนโยบาย
หลักของรัฐบาลที่จัดทําแลว
เสร็จในปงบประมาณ  พ .ศ .
2547      

โครงการ 4 2 3 4 5 6 6 5.0000 0.2000 

25 .จํ านวนรายการสถิ ติที่ มี
ขอมูลที่นําเสนอในเชิงแผนที่ 
( G I S )  และ ให บ ริ ก า รท า ง
อิ น เ ท อ ร เ น็ ต ไ ด ภ า ย ใ น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

รายการ 3 35 40 45 50 55 57 5.0000 0.1500 

26.รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวน
เรื่องสถิติที่สามารถสืบคนทาง
อินเทอรเน็ตได 

รอยละ 3 9 11 13 15 17 18 5.0000 0.1500 

• ภาคบังคับ (น้ําหนัก : รอยละ 20)            

27.ร อ ยละของความสํ า เ ร็ จ   
ตามเปาหมายผลผลิตของสวน
ร า ช ก า ร (ต า ม เ อ ก ส า ร
งบประมาณรายจาย)    

รอยละ 20 80 85 90 95 100 108.5800 5.0000 1.0000 

มิติท่ี 2 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (น้ําหนักรอยละ 12)    

• ภาคบังคับ (น้ําหนัก : รอยละ 4)         

28.รอยละของงบประมาณที่
สามารถประหยัดได 

รอยละ 2 0 5 10 15 20 54.7800 5.0000 0.1000 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (กระทรวงนํารอง) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 

     สสช.  6 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดาํเนนิงาน 

ตัวช้ีวัดผลการปฏบิัติราชการ หนวยวัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

29.ระดับความสําเร็จของรอย
ละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลด
รอบระยะเวลาของขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 4.8750 4.8750 0.0975 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดาํเนนิงาน 

ตัวช้ีวัดผลการปฏบิัติราชการ หนวยวัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

• เพิ่มเติม (น้ําหนัก : รอยละ 8)         

30.ร ะ ดั บ ค ว า มสํ า เ ร็ จ ข อ ง
แ ผ น ก า ร นํ า ร ะ บ บ
อิ เล็กทรอนิกสมาใช ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1000 

31.ระดับความสําเร็จในการเพิ่ม
ผลิตภาพ 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1000 

32.ระดับความสําเร็จของการ
เปดโอกาสใหภาคเอกชนหรือ
องคกรพัฒนาที่ ไมแสวงหา
กําไรเขามามีสวนรวม 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1000 

33.ระดับความสํา เร็จในการ
บริ ห า รสิ นท รั พ ย ข อ งส วน  
ราชการ 
 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1000 

มิติท่ี 3 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนัก : รอยละ 8)      

• ภาคบังคับ (น้ําหนัก : รอยละ 4)      

34.ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนปรับปรุง   
แกไขบริการ 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1000 

3 5 .ร อยละของระดับความ   
พึงพอใจของผูรับบริการ 

รอยละ 2 40 50 60 70 80 ก.พ.ร.
ประเมิน 

1.0000  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (กระทรวงนํารอง) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 

     สสช.  7 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดาํเนนิงาน 

ตัวช้ีวัดผลการปฏบิัติราชการ หนวยวัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

• เพิ่มเติม (น้ําหนัก : รอยละ 4)         

36.ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบบริการผานทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1000 

37.ระดับความสําเร็จของการ
ตอบสนองตอความคิดเห็นของ
ประชาชน 
 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1000 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดาํเนนิงาน 

ตัวช้ีวัดผลการปฏบิัติราชการ หนวยวัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาองคกร (น้ําหนัก : รอยละ 10)      

• ภาคบังคับ กรณีท่ี 2 การจัดการผลิตภาพของบุคลากร (น้ําหนัก : รอยละ 4)    

38.1 อัตราการเพิ่มของปริมาณ
งาน(หรือรายไดที่จัดเก็บได)   
ตอจํานวนบุคลากรบรรจุจริง
เฉลี่ย  

รอยละ 1 0.00 1.25 2.50 3.75 5.00 46.4400 5.0000 0.0500 

38.3 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบบริหารองคความรู
ในองคกร   

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1500 

• เพิ่มเติม (น้ําหนัก : รอยละ 6)         

39.1 ระดับความสําเร็จในการ
มอบอํานาจไปสูระดับลาง 

ระดับ 1 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.0500 

39.2 รอยละของความสําเร็จ
ขอ งก า รแก ไ ขหรื อ ยก เ ลิ ก
กฎหมาย 

รอยละ 1 60 70 80 90 100 100 5.0000 0.0500 

40. ระดับความสําเร็จในการ
จัดทําระบบบริหารความเสี่ยง 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.0800 

41.รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินแผนงาน/โครงการดาน

รอยละ 2 60 70 80 90 100 100 5.0000 0.1000 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (กระทรวงนํารอง) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 

     สสช.  8 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดาํเนนิงาน 

ตัวช้ีวัดผลการปฏบิัติราชการ หนวยวัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 

นวัตกรรม 

รวม  80        4.8719 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (กระทรวงนํารอง) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 

     สสช.  9 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ชื่อตัวชีวั้ดท่ี 19 : รอยละความสําเร็จในการดําเนินโครงการจัดทําผังรวมสถิติของประเทศ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสุจารีต โภคาพันธ ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวกฤษณา จิรวัฒนสถิตย   

โทรศัพท :  02-2810333 ตอ 1309 โทรศัพท : 02-2810333 ตอ 1310 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
  

ดัชนีช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

รอยละดัชนีชี้วดัที ่
จัดทําเสร็จแลว 

 

  2545 2546 2547 2545 2546 2547  
  
 

  ผังรวมสถิติของประเทศ     (จัดทํา Data 
Directory  ขอมูลสถิติของหนวยงานสถิติ
ภาครัฐ   จําแนกตามสาขาสถิติ  หมวด  หมู  
และหมูยอย จํานวน 23 สาขา เสร็จเรียบรอย )  
           

- 
 

- 
 

70 
 

- 
 

- 
 

70 
  

             หมายเหตุ  การจัดทํา Data Directory  ขอมูลสถิติของหนวยงานสถิติภาครัฐ จําแนกตามสาขาสถิติ  หมวด  หมู  
และหมูยอย จํานวน 23 สาขา เสร็จเรียบรอย   คิดเปนรอยละ 70 ของการดําเนินจัดทําผังรวมสถิติของประเทศ 

เกณฑการใหคะแนน : 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5  

   30   40   50   60   70  

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

 ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบ 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก
(รอยละ) 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่
ไดรับ 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

 

 ตัวชี้วัดท่ี 19 :  รอยละความสําเร็จใน
การดําเนินโครงการจัดทําผังรวมสถิติ
ของประเทศ 

5   70 5.0000 0.2500  

       



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (กระทรวงนํารอง) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 

     สสช.  10 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
            สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของตัวช้ีวัดดังนี ้

1. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นของผูบริหารระดับสูงและผูบริหาร 
                          ระดับกลางของสํานักงานสถิติแหงชาติ   จัดทํารางการจดัจําแนกรายการขอมูลตาม 
                          สาขาสถิติ  หมวด  หมู  และหมูยอย จํานวน 23  สาขา 

2. จัดสัมมนาเชิงปฏบิัติการเพื่อระดมความคิดเห็นของผูบริหารระดับกลางของหนวยสถิติ 
                           ตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานทางสถิติ  และรายการขอมูลสถิติที่แตละหนวยงานจดัเก็บ 
                          ขอมูลดานเศรษฐกิจและดานสังคม 
                      3. รวบรวมขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมจากหนวยงานตาง ๆ เพื่อจัดทาํ Data Directory  
                       4. จัดทํา Data Directory จากหนวยงานตาง ๆ โดยจัดจําแนกรายการขอมูลตามสาขาสถิติ  
                          หมวด  หมู  และหมูยอย  จาํนวน 23   สาขา 
 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
             สํานักงานสถิติแหงชาติ   เขารวมโครงการ CDP-SP  จัดหาทีป่รึกษามาใหคําแนะนําและ 
หาแนวทางในการดําเนินงาน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
                เปนงานที่เกีย่วของกับหนวยงานตาง ๆ เปนจาํนวนมาก  จึงอาจประสานงานหรือไดรับ 
 ความรวมมือไมดีเทาที่ควร             
 

หลักฐานอางองิ :   
1. รายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   
2. สถิติที่เก็บรวบรวมของหนวยงาน 20  กระทรวง /  2 หนวยงานอิสระ  
3. Data Directory รายการขอมูลสถิติ จําแนกตามหนวยงาน 
4. Data Directory รายการขอมูลสถิติ จําแนกตามสาขาสถิติ หมวด หมู และหมูยอย  
       จํานวน 23 สาขา 

 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (กระทรวงนํารอง) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 

     สสช.  11 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ชื่อตัวชีวั้ดท่ี 20 : จํานวนมาตรฐานสถิติที่จัดทําไดเพิ่มขึน้และเรยีกใชงานผานอินเทอรเน็ตได 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : น.ส.ลัคนา  ตันติวฒัน  ผูจัดเก็บขอมูล : น.ส.วิไลรัตน  อนันตพฤทธิ ์  
โทรศัพท : 0 2281 0333 ตอ 1307  โทรศัพท : 0 2281 0333 ตอ 1308   
E-mail : pstand@nso.go.th E-mail : pstand@nso.go.th 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวตัถุประสงคของตัวช้ีวดั ดังนี้ 
1. จัดทํามาตรฐานการจัดทํารายงานสถิติ ดําเนนิการเสร็จและเผยแพรทางอินเทอรเน็ต

เรียบรอยแลว  
2. จัดทํามาตรฐานการจัดจําแนกองคการที่ไมแสวงหากําไร ดําเนินการเสร็จและเผยแพรทาง

อินเทอรเน็ตเรียบรอยแลว 
3. ปรับปรุงมาตรฐานการจัดประเภทอาชพี เพื่อเผยแพรใหหนวยงานอืน่สามารถเรยีกใชงาน

ผานอินเทอรเน็ตไดสะดวกยิ่งขึ้น  ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว 
4. ปรับปรุงมาตรฐานการจัดประเภทสาขาสถิติ เพื่อเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถเรียกใช

งานผานอินเทอรเน็ตไดสะดวกยิ่งขึ้น  ดําเนินการเสร็จเรยีบรอยแลว  
ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.

2545 2546 2547

จํานวนมาตรฐานสถิติท่ีจัดทําได มาตรฐาน - 2 4

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด  หนวยวัด

 
 
         
 เกณฑการใหคะแนน :        
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5  
 0   1 2 3 4  
       
การคํานวณคะแนนจากผลการปฏิบัตงิาน : 
 ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
น้ําหนัก 

( รอยละ ) 
ผลการ
ดําเนินงา

น 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

 

 จํานวนมาตรฐานสถิติท่ีจัดทําได 3 4 5.0000 0.1500  
       



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (กระทรวงนํารอง) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 

     สสช.  12 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  

สํานักงานสถิติแหงชาติไดดาํเนินการจดัทาํมาตรฐานสถิติ โดยจัดตั้งคณะทาํงานซึ่ง
ประกอบดวยบุคคลที่มีความรูความสามารถและประสบการณ เพือ่ระดมความคดิเห็นและ
ขอเสนอแนะตางๆ ที่เปนประโยชน ทําใหการจัดทํามาตรฐานสถิติสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว      

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
ขาราชการของสํานักงานฯ  ที่เปนคณะทํางานและผูมีสวนเกี่ยวของไดใหความรวมมือ          

ในการดําเนินงานเปนอยางดี 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
มาตรฐานสถิติบางเรื่องไมมีหนวยงานใดจดัทําไวเปนมาตรฐานสากล  สํานักงานฯ จึงตอง

ศึกษาคนควาขอมูลจากหนวยงานตางๆ  ทั้งในและตางประเทศ  เพื่อนําเสนอคณะทํางานพิจารณาและ
กําหนดเปนมาตรฐานขึ้น  ซ่ึงทําใหตองใชเวลาในการปฏบิัติงานมาก 
 

หลักฐานอางองิ :   
 http://www.nso.go.th 

หมายเหตุ :  มาตรฐานสถิติที่จัดทําไดเพิ่มขึน้ หมายความรวมถึงมาตรฐานสถิติที่มีอยูเดิม แตไดนํามา 
                    ปรับปรุงใหทันสมัยและสามารถนําเขาสูระบบอินเทอรเนต็ไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ดวย 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (กระทรวงนํารอง) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 

     สสช.  13 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ชื่อตัวชีวั้ดท่ี 21 : รอยละของจํานวนหนวยสถิติในภาครัฐที่เชื่อมโยงเปนเครือขายกับสํานักงานสถิติ 
แหงชาตแิละ / หรือ รายงานผลการดําเนินงานผานระบบของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสุจารีต โภคาพันธ ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวกฤษณา จิรวัฒนสถิตย   

โทรศัพท :  02-2810333 ตอ 1309 โทรศัพท : 02-2810333 ตอ 1310 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    

  
ดัชนีช้ีวัด 

ผลการดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

รอยละดัชนีชี้วดัที ่
จัดทําเสร็จแลว 

 

  2545 2546 2547 2545 2546 2547  

 จํานวนหนวยสถิติในภาครัฐท่ีตอบรับ
การใชบริการระบบผังรวมสถิติ 
เชื่อมโยงเปนเครือขายกับ สสช. 

- - 118 - - 63.4400  

 จํานวนหนวยสถิติในภาครัฐ - - 186 - - -  
         
 เกณฑการใหคะแนน :        
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5  
   10   15   20   25   30  
       
การคํานวณคะแนนจากผลการปฏิบัตงิาน : 
 ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
น้ําหนัก 

( รอยละ ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

 

 ตัวชี้วัดที่ 21 : รอยละของจํานวนหนวย
สถิติในภาครัฐท่ีเชื่อมโยงเปนเครือขาย 

   กับสํานักงานสถิติแหงชาติ 

4 63.4400 5.0000 0.2000  

       



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (กระทรวงนํารอง) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 

     สสช.  14 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

       1.    ต้ังคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร/ การจัดจางพัฒนา 
       ระบบงานผังรวมสถิติ 
2. วิเคราะหและออกแบบระบบงานผังรวมสถิติเพื่อจัดทําโปรแกรมระบบงานผังรวมสถิติ  
3.    ประสานงานการติดตั้งระบบสัญญาณเครือขายระบบคอมพิวเตอรภายในสํานักงานสถิติแหงชาติ  
4.    ประสานงานกับหนวยสถิติในภาครัฐ เกี่ยวกับความรวมมือที่จะเชื่อมโยงเปนเครือขายกับ 
       สํานกังานสถิติแหงชาติ 

คําอธิบายเพิ่มเติม : 
       เช่ือมโยง  หมายถึง  การที่หนวยสถิติติดตอสื่อสารโดยการเชื่อมตอเขาระบบผังรวมสถิติของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
      เปนเครือขาย  หมายถึง  หนวยสถิติตอบหนังสือใหความรวมมือที่จะเขามาศึกษา นําขอมูลไปใช หรือนําเขาขอมูล
มายังระบบผังรวมสถิติของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
     หนวยสถิติในภาครัฐ  หมายถึง  กระทรวง  ทบวง กรม หรือทบวงทางการเมือง ที่มีฐานะเทียบเทาสํานักงาน หรือ 
หนวยงานอื่นใดของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ และราชการบริหารสวนทองถิ่น ซึ่งปฏิบัติงานที่มีลักษณะในทางสถิติ จาก พ.ร.บ. 
สถิติ พ.ศ. 2508  จํานวนหนวยสถิติในภาครัฐทั้งหมด 186 หนวยงาน 
คําอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับขอจํากัดการเชื่อมโยงขอมูล 
           ในปงบประมาณ 2547 สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดรับงบประมาณสนับสนุนในการจัดหาระบบฐานขอมูลผังรวม
สถิติเพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงเปนเครือขายกับหนวยสถิติ และ/หรือรายงานผลการดําเนินงานผานระบบของสํานักงาน
สถิติแหงชาติ โดยนํา IT มาใช ซึ่งกําหนดแลวเสร็จประมาณ        เดือนกรกฎาคม       2547 (แตแลวเสร็จจริงในเดือน
สิงหาคม 2547 ) และจะตองมีการทดลองระบบ คาดวาสามารถเชื่อมโยงขอมูลไดประมาณเดือนมีนาคม 2548  โดย
สํานักงานสถิติแหงชาติไดมีหนังสือไปยังหนวยสถิติภาครัฐที่เกี่ยวของ ประมาณ 86 หนวยงาน เพื่อแจงใหทรายวา 
สํานักงานสถิติแหงชาติจะมีระบบผังรวมสถิติ และเชิญหนวยสถิติตางๆ เขารวมเปนเครือขายกับสํานักงานสถิติแหงชาติ 
ซึ่งคาดวาในสิ้นปงบประมาณ 2547 จะมีหนวยสถิติตอบรับการเขารวมเครือขายกับสํานักงานสถิติแหงชาติประมาณรอย
ละ 25 หนวยสถิติที่เกี่ยวของ 
            ดังนั้น การเชื่อมโยงเปนเครือขายในตัวช้ีวัด นี้ หมายถึง หนวยสถิติตอบรับหนังสือใหความรวมมือเขามาคนหา 
นําขอมูลไปใช หรือนําเขาขอมูลมายังระบบสถิติของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
             สํานักงานสถิติแหงชาติ   ไดรับงบประมาณสนับสนุนในการจัดหาระบบฐานขอมูลผังรวมสถิติ 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
             การจัดจางพัฒนาระบบงานผังรวมสถิติไดเสร็จสิ้นและสงมอบงานเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม  2547  ซึ่งลาชากวา
กําหนดจากเดิมที่ตองสงมอบงานภายในเดือนกรกฎาคม  2547   เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงและปรับ Requirement  
ระบบงานผังรวมสถิติ                

หลักฐานอางอิง : แบบตอบรับการใชบริการระบบผังรวมสถิติของหนวยสถิติในภาครัฐที่สงมายังสํานักงานสถิติแหงชาติ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 

     สสช.  15 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ตัวชี้วัดที่ 22  :  รอยละของจํานวนเรื่อง /ดัชนีช้ีวัดตามรายการขอมูลมาตรฐานสากลดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่จัดทําแลวเสร็จ และมีขอมูลเปนปจจุบันเทียบกับจํานวนเรื่อง/ดัชนีช้ีวัดตามรายการขอมูลมาตรฐานสากลดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมด 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  หัวหนากลุมวางแผนและ
พัฒนาการจัดทําโครงการดานเศรษฐกิจ  
สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม 

ผูจัดเก็บขอมูล :   น.ส. จีรภา  วราดุล                            

โทรศัพท :  0 2281 0333 ตอ 1202 โทรศัพท :   0 2281 0333 ตอ 1204 

ขอมูลผลการดําเนินการ :        

2545 2546 2547 2546 2547
จํานวนดัชนีช้ีวัดตามรายการขอมูล
มาตรฐานสากกลดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีจัดทํา
แลวเสร็จและมีขอมูลเปนปจจุบัน
 
จํานวนดัชนีช้ีวัดตามรายการขอมูล - - 119 - -
มาตรฐานสากกลดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารท้ังหมด

46.2200

ดัชนีช้ีวัด
ผลการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ.

รอยละ
 

- - 55.0000 -

 
 
 

 
เกณฑการใหคะแนน: 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

42 43 44 45 46  
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (กระทรวงนํารอง) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 

     สสช.  16 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

นํ้าหนัก ผลการ คาคะแนน

รอยละ ดําเนินงาน ถวงน้ําหนัก

ตัวช้ีวัดท่ี 22 รอยละของจํานวนเรื่อง/ดัชนี

ช้ีวัดตามรายการขอมูลมาตรฐานสากลดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีจัด

ทําแลวเสร็จและมีขอมูลเปนปจจุบันเทียบกับ

กับจํานวนเรื่อง/ดัชนีช้ีวัดตามรายการขอมูล

มาตรฐานสากลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารท้ังหมด

0.2000

คาคะแนนท่ีไดตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด

4 5.000046.2200

 
 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
    ดัชนีช้ีวัดดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทําข้ึนเพื่อแสดงสถานภาพเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ    จัดทําโดยการรวบรวมขอมูลจาก 2 แหลงใหญ ๆ คือ 
1.   การสํารวจ / สํามะโนที่สํานักงานสถิติแหงชาติจัดทําเองโดยการสอบถามจากครัวเรือน   

สถานประกอบการ เปนตน 
2. หนวยงานอื่น ๆ ภายนอกสํานักงาน ฯ ท่ีมีการจัดเก็บไวอาจจะเพื่อประโยชนในการ

บริหารงาน หรือ เปนขอมูลจากแบบฟอรมหรือทะเบียนตางๆ ฯลฯ  โดยมีท้ังท่ีจัดเก็บไวเปนรูปเอกสาร และอยู
ในรูปอิเล็กทรอนิกสไฟล 

                         ในการดําเนินการเพื่อใหไดขอมูลจากหนวยงานภายนอกสํานักงานฯ  นั้น ตองใชวิธีการ
ประสานงานกับเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในหนวยงานที่เกี่ยวของ และคาดวามีขอมูลนั้นๆโดยตรง เพื่อใหจัดสง
ขอมูลกลับมาใหสํานักงานสถิติแหงชาติในรูปแบบที่หนวยงานนั้นสะดวก อยางไรก็ตาม ในระยะตอไป 
สํานักงานสถิติ       แหงชาติจะพัฒนาใหมีชองทางการสงผาน / เช่ือมโยงกับหนวยงานใหสะดวกยิ่งข้ึน 

 ขอมูลจากทั้งสองแหลงขางตน จะถูกนํามาสรางเปนดัชนี และนําเสนอในรูปตาราง แผนภูมิ  เพื่อ
เผยแพรตอไป 

หมายเหตุ  :    ขอมูลเปนปจจุบัน หมายถึง ขอมูลแตละเรื่องที่นําเสนอนั้น  เปนขอมูลที่มีการปรับปรุง 

                             (update) ใหทันสมัยที่สุด ณ เวลานั้นๆ 
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     สสช.  17 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   

                สํานักงานสถิติแหงชาติ มีหนวยงานรับผิดชอบการจัดทําดัชนีตางๆ และมีนโยบายที่ใหความสําคัญกับการ
พัฒนาดัชนี/เครื่องช้ีวัด   ทั้งในดานเศรษฐกิจ   สังคม   และดานอื่นๆ เพ่ือสนองความตองการใชขอมูลอยางสะดวกและ
ชัดเจนมากขึ้น 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
เนื่องจาก   เปนการจัดทําครั้งแรก และไมทราบแหลงที่มาของขอมูลเรื่องตาง ๆ อยางชัดเจน โดยตอง

จัดเก็บขอมูลจากหนวยงานภายนอกหลายหนวยงาน ซึ่งคาดวาจะมีขอมูลในเรื่องนั้น ๆ ทําใหตองใชเวลาคอนขางมากใน
การคนหาและติดตอประสานงานกับหนวยงาน / เจาหนาที่ที่รับผิดชอบขอมูลในแตละเรื่อง และขอความรวมมือในการ
จัดสงขอมูลใหสํานักงานสถิติแหงชาติ เพ่ือจัดทําเปนดัชนีตอไป 

หลักฐานอางองิ :   
เอกสารอางอิงประกอบตัวช้ีวัดท่ี 22  รอยละของจํานวนเรื่อง /ดัชนีช้ีวัดตามรายการขอมูล

มาตรฐานสากลดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จัดทําแลวเสร็จ และมีขอมูลเปนปจจุบัน คือ  
ดัชนีช้ีวัดดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จํานวน 55 แผนภูมิ  ซึ่งไดจัดทําและเผยแพรใน

ศูนยปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation Center  :  DOC)  ของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

http://doc.nso.go.th  
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     สสช.  18 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ชื่อตัวชี้วัด 23 : จํานวนจังหวัดที่มีขอมูลสถิติเปนปจจุบันจัดเก็บในระบบและใหบริการผานทางอินเทอรเน็ต  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ ผูจัดเก็บขอมูล : อารยา  ภัทรวงศไพบูลย   

โทรศัพท :  0-2281-0333  ตอ  1113   โทรศัพท :  0-2281-0333  ตอ  1115 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
                ในแตละจังหวัดมีขอมูลสถิติเปนปจจุบันจัดเก็บในระบบฐานขอมูลตารางสถิติ  และสามารถสืบคนขอมูลสถิติ
ไดโดยผานทางอินเตอรเน็ตทั้ง   75   จังหวัด    และมีขอมูลสถิติของโครงการสํามะโน/สํารวจ  ที่ดําเนินการโดยสํานักงาน
สถิติแหงชาติบันทึกลงบนฐานขอมูลตารางสถิติระดับจังหวัดจํานวน   15   โครงการ   รวม   408   ตารางตามที่กําหนดใน  
(เอกสารหมายเลข 1) 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

       

1 2 3 4 5

จํานวนจังหวัดที่มีขอมูลสถิติเปนปจจุบันจัด

เก็บในระบบและใหบริการผานทางอินเทอร จํานวน 55 60 65 70 75

เน็ต

ตัวชีว้ัด หนวยวัด
เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2547
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     สสช.  19 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

      

นํ้าหนัก คาคะแนน   

(รอยละ) ถวงนํ้าหนัก

จํานวนจังหวัดท่ีมีขอมูลสถิติเปนปจจุบัน 4 5.0000 0.2000

จัดเก็บในระบบและใหบริการผานทาง

อินเทอรเน็ต

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน คาคะแนนท่ีได

นับไดจํานวน 75 จังหวัด

 (เอกสารหมายเลข  2)

ท่ีมีขอมูลสถิติเปนปจจุบัน

 ตามเกณฑขั้นต่ํา

 (เอกสารหมายเลข 1)

 และ บันทึกไดอยางถูก

ตองตามบัญชีขอมูลสถิติ

จําแนกตามสาขาโครงการ 

 

มาตรการที่ไดดําเนินการ :   
1. กําหนดเกณฑขั้นต่ําของจํานวนโครงการ  และจํานวนตารางสถิติในแตละโครงการที่ตองบันทึก

ลงในฐานขอมลูตารางระดับจังหวดั (เอกสารหมายเลข 1) 
2. กําหนดตารางสถิติที่สําคัญที่ตองบันทึกลงในฐานขอมูลตารางสถิติระดับจังหวัด  จําแนกตาม

สาขา  และโครงการตามบัญชีขอมูลตารางสถิติ  (เอกสารหมายเลข 2) 
3. สํานักงานสถิติจังหวดัทั้ง  75  จังหวดั  ตองทําการบันทึกขอมูลตารางสถิติลงบนฐานขอมูลตาราง

สถิติระดับจังหวัด  ตามที่กําหนดในเอกสารหมายเลข 1 และเอกสารหมายเลข 2 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
ปจจัยสนับสนนุ  :  ใหสํานักงานสถิติจังหวดัจัดสงเจาหนาที่ที่รับผิดชอบการพัฒนา  Web  Site  โดยตรง
เขารับการอบรมอยางตอเนือ่ง   และขาราชการใหความรวมมือในการดําเนินงานตามแผนที่ไดวางไว 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  ไมมี 
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     สสช.  20 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

หลักฐานอางองิ :   
1. คูมือการใชบริการศูนยขอมูลสถิติจังหวัด 
2. เอกสารหมายเลข 1  :  เกณฑขั้นต่ําสําหรับใชประเมินตวัช้ีวัดที่  23  ศูนยขอมูลสถิติจังหวัด 

(ฐานขอมูลตารางสถิติระดับจังหวดั) 
3. เอกสารหมายเลข 2  :  บัญชีขอมูลสถิติ  จําแนกตามสาขา โครงการ  ศูนยขอมูลสถิติจังหวัด 

(ฐานขอมูลตารางสถิติระดับจังหวดั) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (กระทรวงนํารอง) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 

     สสช.  21 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

ชื่อตัวชีวั้ดท่ี 24 :   จํานวนโครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนแบบเรงดวนเกี่ยวกับนโยบายหลัก
ของรัฐบาลที่ทําแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : น.ส.วิไลลักษณ ชุลีวฒันกุล  ผูจัดเก็บขอมูล : นางอุษณี  ไชยานนท   

โทรศัพท : 0 2281 0333 ตอ 1700   โทรศัพท : 0 2281 0333 ตอ 1702     

คําอธิบาย :    เปนโครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนแบบเรงดวนเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและตามความตองการ

ของหนวยงานราชการอื่น ที่จัดทําแลวเสร็จในปงบประมาณซึ่งการสํารวจตามตัวช้ีวัดนี้เปนจํานวนโครงการที่ไมได
กําหนดเรื่องไวลวงหนา ในแผนงานประจําปแตเปนโครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายเรงดวนของรัฐบาล  หรือ
ของสวนราชการอื่นตามแตสถานการณที่เกิดขึ้นในชวงเวลานั้น 
 

ขอมูลผลการดําเนินการ :       ไดดําเนินการจัดทําโครงการสํารวจแบบเรงดวนตามความตองการของรัฐเสร็จสิ้น และ

เสนอผลการสํารวจแลวจํานวน  6  โครงการ คือ 
1.  การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความตองการใชขอมูลภาครัฐโดยผานศูนยบริการประชาชน     
 ทางโทรศัพท(Government Contact Center) พ.ศ.2546 (ดําเนินการในปงบประมาณ 2547 :  ช่ือเร่ืองเปน  
     พ.ศ.2546 เน่ืองจากกําหนดคาบใหดําเนินการในเดือนธันวาคม 2546) 
2.  การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการถายทอดสดประชุมคณะรัฐมนตรี ( เมื่อวันองัคารที่ 13               
 มกราคม  2547   ทางชอง 11) 
3.  การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) พ.ศ.2547 
4.  การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการแพรระบาดของยาเสพติด (มีนาคม  2547) 
5.  การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการแพรระบาดของยาเสพติด (มิถุนายน  2547) 
6.  การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคาโดยสารรถเมล(ขสมก.) ของนักเรียน  นักศึกษา พ.ศ.2547 

 

2545 2546 2547 2546 2547
จํานวนโครงการสาํรวจความคิดเห็น
ของประชาชนแบบเรงดวน

-

ตัวช้ีวัด
ผลการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ.

รอยละทีเ่พิ่มขึ้น
(รอยละ)

- 6 6 -
 

 

เกณฑการใหคะแนน: 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

2 3 4 5 6  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (กระทรวงนํารอง) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 

     สสช.  22 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

นํ้าหนัก ผลการ คาคะแนน

รอยละ ดําเนินงาน ถวงน้ําหนัก

จํานวนโครงการสํารวจความคิดเห็น

ของประชาชนแบบเรงดวน
0.2000

คาคะแนนที่ไดตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด

4 5.00006

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
            

           รายละเอียดขั้นตอนในการปฏิบัติงานโครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนฯ มีขั้นตอนดังนี้ 
1. การวิเคราะหและกําหนดโครงการ 

- ศึกษานโยบายรัฐบาล 
- ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐที่ตองการสํารวจ 
- วิเคราะหและวางแผนจัดลําดับโครงการสํารวจ 

2.   การวางแผนและเตรียมงาน 
- กําหนดขอบขาย  วัตถุประสงค และเปาหมาย 
- ศึกษาและพิจารณารายการขอมูลที่จะเก็บรวบรวม 
- กําหนดคําจํากัดความ หรือคํานิยาม 
- กําหนดขนาดตัวอยางและระเบียบวิธีการสํารวจ 
- รางแบบสอบถามและคูมือการปฏิบัติงานสนาม 
- ปรับปรุงแบบสอบถาม 
- เตรียมตารางเสนอผล 
- เตรียมโปรแกรมประมวลผล 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
- สัมภาษณประชากรจากครัวเรือนตัวอยาง 

4. การประมวลผลขอมูล 
- ตรวจสอบจํานวนแบบที่สงเขาประมวลผล 
- ทําการบรรณาธิกรดวยมือ(ตรวจสอบความถูกตองของแบบ) 
- ลงรหัสในแบบสอบถาม 
- ตรวจสอบการลงรหัส 
- บันทึกขอมูลลงสื่อคอมพิวเตอร 
- ตรวจสอบการบันทึกขอมูล 
- ตรวจสอบขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอรและแกไขใหถูกตอง 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (กระทรวงนํารอง) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 

     สสช.  23 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
- ประมวลผลตารางสถิติ 

5. การวิเคราะห  จัดทํารายงาน และนําเสนอผล 
- ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ประมวลผลได 
- ทําการวิเคราะหขอมูล 
- จัดทําเอกสาร  รายงาน ( Hard  Copy ) 
- จัดทํา Diskette และ CD - ROM 
- สงขอมูลเผยแพร  ทาง web  site  ของสํานักงานฯ 

- สรุปผลเพื่อนําเสนอ ครม. 
- สรุปผลเพื่อการประชาสัมพันธ 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน : 
- มีระบบ Internet ที่ชวยในการศึกษาคนควาการจัดทําโครงการไดสะดวก  รวดเร็ว และE - mail ชวยใหการ

ดําเนินงานสงแบบสอบถาม และคูมือปฏิบัติงานโครงการสํารวจตางๆ ไปยังสํานักงานสถิติจังหวัดในสวน
ภูมิภาค  เปนไปดวยความรวดเร็ว  ประหยัดงบประมาณ และเวลา 
ขาราชการของกองฯใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน โดยมีความทุมเท  เสียสละ  และอุทิศเวลาแกราชการ  
ตลอดจนการปฏิบัติงานลวงเวลา 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
- จะตองมีการพัฒนาบุคลากร ใหมีความเช่ียวชาญหลายดานโดยเฉพาะดานสถิติ  เศรษฐศาสตรและคอมพิวเตอร

เปนตน  ในการดําเนินงาน โครงการสํารวจในลักษณะเรงดวน  เพ่ือจะใหงานสามารถดําเนินการไดเบ็ดเสร็จ 
ในที่เดียวกัน 

- บุคลากรมีจํานวนจํากัด   เมื่อเทียบกับปริมาณโครงการซึ่งตองรับผิดชอบ  จึงตองมีการปฏิบัติงานลวงเวลา 
- การประสานงานกับหนวยงานที่ขอความรวมมือในการสํารวจ มีความยากลําบากในการที่จะไดกรอบตาม 
       ความตองการประกอบกับระยะเวลาที่จะตองดําเนินการซึ่งมีจํากัด 

หลักฐานอางองิ:   
    หลักฐานอางอิงประกอบตัวช้ีวัด ที่ 24 ประกอบดวย    รายงานผลการสํารวจฯ   จํานวน    6   เรื่อง    
      1. การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความตองการใชขอมูลภาครัฐโดยผานศูนยบริการประชาชน 

  ทางโทรศัพท(Government Contact Center) พ.ศ.2546 (ดําเนินการในปงบประมาณ 2547 :  ช่ือเร่ืองเปน  
     พ.ศ.2546 เน่ืองจากกําหนดคาบใหดําเนินการในเดือนธันวาคม 2546) 
2.  การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการถายทอดสดประชุมคณะรัฐมนตรี ( เมื่อวันอังคารที่ 13               
 มกราคม  2547   ทางชอง 11) 
3.  การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) พ.ศ.2547 
4.  การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการแพรระบาดของยาเสพติด (มีนาคม  2547) 
5.  การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการแพรระบาดของยาเสพติด (มิถุนายน  2547) 

           6.  การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคาโดยสารรถเมล(ขสมก.) ของนักเรียน  นักศึกษา พ.ศ.2547    



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (กระทรวงนํารอง) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 

     สสช.  24 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ชื่อตัวชีวั้ดท่ี 25 : จํานวนรายการสถิติ ที่มีขอมูลที่นําเสนอในเชิงแผนที(่GIS)และใหบริการทาง
อินเทอรเน็ตไดภายในปงบประมาณ พ.ศ.2547 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายจรูญ เสียงสนั่น ผูจัดเก็บขอมูล :   นายนิรัตน รวดเรียว 

โทรศัพท :  0 2281 0333 ตอ 1316 โทรศัพท :   0 2281 0333 ตอ 1317 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 จํานวนรายการที่นําเสนอในเชิงแผนที(่GIS) และใหบริการทางอินเทอรเน็ต ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 
2547 จํานวน 57 รายการ ดังนี้ 
        -โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 จํานวน 33 รายการ 
        -โครงการสํารวจรายได-รายจายของครัวเรือน พ.ศ. 2539, 2541, 2543, และ2545  
          จํานวน 22 รายการ 
       - รายงานผลเบื้องตนโครงการสํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2546 จํานวน 2 รายการ 
 

เกณฑการใหคะแนน :             

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

35 40 45 50 55  
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

นํ้าหนัก ผลการ คาคะแนน

รอยละ ดําเนินงาน ถวงน้ําหนัก

จํานวนรายการทีนํ่าเสนอในเชิงแผนที่

(GIS) และใหบริการทางอินเทอรเน็ต

ภายในปงบประมาณ พ.ศ.2547 

0.1500

คาคะแนนที่ไดตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

3 5.000057

 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (กระทรวงนํารอง) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 

     สสช.  25 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
- ประสานงานกบัศูนย/สํานัก/กอง เพื่อนําขอมูลสถิติที่สําคัญมานําเสนอขอมูลในเชิงแผนที่ 
- นํารายการขอมูลสถิติมาเชื่อมโยงกับแผนที่นําเสนอเขตการการปกครองระดับประเทศ 
- จัดทําใหอยูในรูปแบบการนําเสนอขอมูลเชิงแผนที่บนอินเทอรเน็ต 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
    สํานักงานมขีอมูลสถิติที่นาสนใจเปนจํานวนมาก ที่ไดมาจากการดําเนินการจดัเก็บขอมูลของ
สํานักงานเองหรือรวบรวมมาจากหนวยงานภายนอก ทาํใหสามารถนําขอมูลดังกลาวมานําเสนอขอมูลเชิง
แผนที่ไดในทกุพื้นที่ เปนการเพิ่มคุณคาของขอมูลใหมองเห็นภาพของตาํแหนงที่ตั้ง ขนาด และทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงของขอมูล 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
- แผนที่เชิงตัวเลขยังมีไมครบทุกพื้นที่ และจะตองมีการปรับปรุงใหทันสมัยเปนปจจบุัน 
- การเชื่อมโยงขอมูลโดยผานระบบเครือขายยังมีประสิทธิภาพไมดีเทาทีค่วร 

 

หลักฐานอางองิ :  
   http://www.nso.go.th  

- ขอมูลเดนในรปูแผนภูม ิ

• สํามะโนการเกษตร จํานวน 2 รายการ 

• สํามะโนประชากรและเคหะ จํานวน 33 รายการ 

• รายได-รายจายของครัวเรือน จํานวน 22 รายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (กระทรวงนํารอง) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 

     สสช.  26 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

ชื่อตัวชีวั้ดท่ี 26 : รอยละที่เพิม่ขึ้นของจํานวนเรื่องสถิติที่สามารถสืบคนทางอินเทอรเน็ตได ในปงบประมาณ 
2547 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผูอํานวยการสํานักสถิติพยากรณ     ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวกฤติยา  เชาวลิต                           

โทรศัพท :  0-2281-0333  ตอ 1400 โทรศัพท :   0-2281-0333  ตอ 1419 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดทําการรวบรวมขอมูลสถิติจากหนวยสถิตติาง ๆ จากหนวยราชการและ

รัฐวิสาหกจิ ตลอดจนขอมูลที่สําคัญจากโครงการสํามะโนและสํารวจ ที่จัดทําโดยสาํนักงานสถิติแหงชาติ  
นํามาประมวลผลใหอยูในรูปตารางสถิติเพื่อใหสะดวกแกผูใชขอมูล ในลักษณะขอมูลรายปและลักษณะ
ตอเนื่อง (Time Series) ซ่ึงเปนขอมูลในระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด     โดยทําการจาํแนก
ขอมูลดังกลาวออกเปน 23 สาขา  และใหบริการกับผูขอใชขอมูลโดยทั่วไป ทั้งในประเทศและตางประเทศ  
ประกอบดวย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจยั  หนวยงานเอกชน  นักเรียน  
นิสิต  และนกัศึกษา      การใหบริการและเผยแพรขอมูลมีหลายรูปแบบ เชน ในรูปสิง่พิมพ  ในรูปเอกสาร  
CD/Diskette  และการใหบริการสืบคนทางอินเทอรเน็ต    

สําหรับการเผยแพรขอมูลทางอินเทอรเน็ตนั้น    สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดทําการคดัเลือกขอมูลที่
สําคัญ ๆ เพื่อเผยแพรและใหบริการแกผูใชขอมูลใหสามารถสืบคนผานทางอินเทอรเน็ตได  ในปจจุบันจาก
จํานวนเรื่องสถิติที่เก็บรวบรวมทั้งสิ้น 1,160 เร่ือง     ทําการนําเสนอในรูปตารางสถิติเพื่อใหบริการสืบคน
ทางอินเทอรเน็ตได  รวมทั้งสิ้น 795 เร่ือง 

                          

2545 2546 2547 2546 2547
จํานวนเรื่องสถิติที่สามารถสบืคน

ทางอินเทอรเน็ตได
จํานวนเรื่องสถิติที่จัดเกบ็รวบรวม - 260 1160
ทั้งสิน้

18

จํานวนเรื่อง
ผลการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ.

รอยละที่เพิม่ขึ้น
(รอยละ)

- 130 795
-

 
 

เกณฑการใหคะแนน: 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

9 11 13 15 17  
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (กระทรวงนํารอง) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 

     สสช.  27 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

นํ้าหนัก ผลการ คาคะแนน

รอยละ ดําเนินงาน ถวงน้ําหนัก

รอยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจํานวนเรื่องสถิติท่ี

สามารถสืบคนทางอินเทรอเน็ตได
0.1500

คาคะแนนท่ีไดตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด

3 5.000018

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
1. จํานวนเรื่องสถิติที่สามารถสืบคนทางอินเทอรเน็ตได หมายถึง เร่ืองสถิติที่นําเสนอทาง Web site ของ

สํานักงานสถิติแหงชาติ ที่ http//nso.go.th/  ที่เมนู  ขอมูลสถิติจําแนกตามสาขาสถิติ 
2. จํานวนเรื่องสถิติที่เก็บรวบรวมทั้งสิ้น คือขอมูลสถิติที่เก็บรวบรวมไวเพื่อใหบริการ ประกอบดวย 

2.1 ขอมูลที่สําคัญจากโครงการสํามะโนและสํารวจ ที่จัดทําโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ   คัดเลือก
เฉพาะเรื่องที่ สําคัญจํานวนประมาณ  20% ของรายงานผลการสํารวจ /สํามะโนฉบับทั่ว
ราชอาณาจักรแตละโครงการ  นํามาจัดใหอยูในรูปแบบเดียวกัน จัดเก็บในคลังขอมูลของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ 

2.2 จํานวนเรื่องสถิติที่เก็บรวบรวมจากหนวยสถิติตางๆ        คัดเลือกเฉพาะเรื่องที่สําคัญจาก
หนวยงานเจาของเรื่อง (Primary source) ของแตละหนวยสถิติภายนอกสํานักงานสถิติแหงชาติ 
นํามาประมวลผลและจัดรูปใหอยูในรูปแบบเดียวกัน จัดเก็บในคลังขอมูลของสํานักงานสถิติ
แหงชาติ 

สูตรการคํานวณ : 
    จํานวนเรื่องสถิติท่ีสามารถสืบคนทางอินเทอรเน็ตได ณ 30 ก.ย. 47                 --         จํานวนเรื่องสถิติท่ีสามารถสืบคนทางอินเทอรเน็ตได ณ 30 ก.ย. 46   
    จํานวนเรื่องสถิติท่ีท่ีเก็บรวบรวมทั้งสิ้น ณ 30 ก.ย. 47                                                                จํานวนเรื่องสถิติท่ีท่ีเก็บรวบรวมทั้งสิ้น ณ  30 ก.ย. 46   
 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :     

แนวทางและนโยบายของรัฐบาลใหความสาํคัญในเรื่องการปรับปรุงระบบงานตาง ๆ ดวยการนํา
เทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน  ตลอดจนผูบริหารทกุระดับใหความสําคัญและใหการสนับสนนุการ
ดําเนินงานเปนอยางด ี 

X 100  X 100  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (กระทรวงนํารอง) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 

     สสช.  28 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
เนื่องจากในปจจุบัน  สํานักงานสถิติแหงชาติกําลังพัฒนาระบบการการจัดเก็บและสืบคนขอมูล  

ตลอดจนพัฒนาระบบการใหบริการขอมูลตามโครงการที่ไดรับงบประมาณใหดําเนินการในปงบประมาณ 
พ.ศ .2547  ซ่ึงการพัฒนาระบบงานดังกลาว ไดมกีารเปลี่ยนวิธีการและรูปแบบการดําเนินการจากวธีิการ
แบบเดิม เปนวิธีการแบบใหม  ดวยการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการปรับปรุงระบบงาน  เพือ่ใหการ
ดําเนินงานเกดิประสิทธิภาพเปนไปตามนโยบายของหนวยงานและของรัฐบาล  ซ่ึงขณะนี้อยูในขั้นตอนการ
พัฒนาระบบงาน  ทําใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตองทําการเรียนรูเทคนคิใหม ๆ ของระบบ  ซ่ึงตองใช
ระยะเวลาเพื่อใหเกดิความชาํนาญและมีประสบการณเพิม่มากขึ้น  ดังนั้นการดําเนินงานในชวงแรกจึงมี
ขอจํากัดดังกลาวเกดิขึ้นเปนปญหาและอุปสรรคในระดับหนึ่ง       

 

หลักฐานอางองิ :   
1.จํานวนเรื่องสถิติท่ีสามารถสืบคนทางอนิเทอรเน็ตได ท่ี   
    http : //  www.nso.go.th/nso/home.html  เมนู ขอมูลสถิติจําแนกตามสาขาสถิติ 
2.จํานวนเรื่องสถิติท่ีเก็บรวบรวมจากหนวยสถิติตางๆ   
   ระบบจัดเกบ็และสืบคนสารสนเทศสถิต  เร่ือง ขอมูลสถิติที่เก็บรวบรวมจากหนวยสถิติตางๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (กระทรวงนํารอง) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 

     สสช.  29 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

ชื่อตัวชีวั้ดท่ี 27 : รอยละของความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ  (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวสุกัญญา   อรัณยกานนท ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวดวงเดือน   ทวีผล 

โทรศัพท : 02 281 0333  ตอ 1512 โทรศัพท : 02 281 0333  ตอ 1514 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :     เปาหมายผลผลิตของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ที่กําหนดไวตาม 
“เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547” ของสํานักงบประมาณ 

ผลผลิตเชิงปริมาณ หนวยวัด 
เปาหมาย 
ตามแผน 

ผล
การ     

ดําเนิน
งาน 

รอยละของผลการ
ดําเนินงานเทียบกับ

เปาหมาย 

1.จํานวนขอมูลสถิติดานเศรษฐกิจและสังคมที่จัดทํา 
และพัฒนา 

เรื่อง 22 22 100 

2.จํานวนผูที่ไดรับการอบรมใหมีความรูทางวิชาการ
สถิติและการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ราย 600 909 151.50 

3. รายงานผลการสํารวจตามโครงการจัดทําระบบ
ขอมูลสถิติระดับทองถิ่น 

เรื่อง 1 1 100 

4. รวบรวม  ประมวลผล  และจัดทํารายงานผล 
การสํารวจตามโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคม  พ.ศ. 2547 

รอยละ 55 55 100 

5. รายงานผลการสํารวจตาม โครงการสํารวจขอมูล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2547 

เรื่อง 1    1    100 

6. โครงการสํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2546      
      - ประมวลผลขอมูล     
      - วิเคราะหขอมูล 

 
รอยละ 
รอยละ  

 
40 
45 

 
40 
45 

 
100 
100 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนนที่ได 

คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิต
ของสวนราชการ  (ตามเอกสารงบประมาณ
รายจาย) 

20 108.5800 5.0000 1.0000 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (กระทรวงนํารอง) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 

     สสช.  30 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  

ผลผลิตของสํานักงานสถิติแหงชาติภายใตงาน/โครงการ ในแผนงานบริหารการพัฒนา   มีดังนี้ 
1.  งานจัดการขอมูลและสารสนเทศสถิติ 
           1.1  การใหบริการขอมูลสถิติ           (  22  เรื่อง) 
           1.2  การใหบริการวิชาการสถิติ        ( 909 ราย) 
2.   โครงการจัดทําระบบขอมูลสถิติระดับทองถิ่น                          
3.   โครงการสํามะโนการเกษตร พ.ศ.2546 
4.   โครงการสํารวจขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   5.   โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2547 
กิจกรรมหลักของการใหบริการขอมูลสถิติตามขอ 1.1  และโครงการที่ 2. – 5.    มี  4  ขั้นตอน    คือ 

1. วางแผนและเตรียมงาน      2. บริหารจัดการ และรวบรวมขอมูล 
             3. ประมวลผล                       4.    วิเคราะหและรายงานผล 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. รัฐบาลสนับสนุนใหสํานักงานสถิติแหงชาติดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องตางๆ ใหมากยิ่งขึ้น   

เนื่องจากสํานักงานฯ  มีเครือขายกวางขวาง ครอบคลุมทั่วราชอาณาจักร  และเปนหนวยงานภาครัฐที่ดําเนินการวิจัย
ตามหลักวิชามากที่สุดแหงหนึ่ง   อันจะทําใหประชาชนไดรับประโยชนจากขอมูลขอเท็จจริงที่ครบถวนถูกตอง 

2. รัฐบาลเห็นวาขอมูลสถิติเปนสิ่งสําคัญในการแกไขปญหาตางๆ   หากมีการเก็บสถิติรวบรวมไวเปนตัวเลขที่ชัดเจนใน
เรื่องสําคัญ   จะทําใหสามารถนําสถิติตัวเลขเหลานั้นมาวิเคราะหและนําไปสูการแกไขปญหาตางๆ ไดตรงจุด  โดย
นายกรัฐมนตรีในคราวประชุมครม.เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2545  ไดขอใหรัฐมนตรีใชบริการสํานักงานสถิติแหงชาติ  
ในการเก็บขอมูลสถิติตัวเลข  เพ่ือนํามาวิเคราะห  แกไขปญหาไดตรงจุด  รวมทั้งนํามาพิจารณากําหนดทิศทางในการ
ดําเนินงานตอไป     เนื่องจากสํานักงานฯ เปนหนวยงานหลักของประเทศที่ทําการผลิตขอมูลสถิติพ้ืนฐานเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม   สําหรับการวางแผนพัฒนาและกําหนดนโยบายของประเทศ     ซึ่งปจจุบันมีเจาหนาที่ประจําอยูทุกจังหวัด  
สามารถเขาไปเก็บสถิติตัวเลขในเรื่องตางๆ ไดทุกพ้ืนที่  ในเวลาอันสั้น   และมีการฝกฝนใหปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 

3. คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2545  ลงมติใหสํานักงานฯ เปนหนวยงานหลักในการดําเนินงาน
เพ่ือลดความซ้ําซอนเรื่องการเก็บขอมูลสํารวจที่ลงไปถึงระดับทองถิ่น   เพ่ือใหเปนเอกภาพ  และลดภารกิจซ้ําซอนที่
จะเกิดขึ้นในทองถิ่น  ทําใหการปฏิบัติงานในทองถิ่นของสํานักงานฯ คลองตัวขึ้น 

4. ระเบียบงบประมาณ   และระเบียบทางดานการเงินการคลังมีการปรับเปลี่ยน  โดยมอบอํานาจใหหัวหนาสวนราชการ
เพ่ิมมากขึ้น  ทําใหสามารถบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบไดอยางรวดเร็ว  และคลองตัวขึ้น 

5. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณทางดานบุคลากร  งบดําเนินงาน  และงบลงทุน  ตามแผนงาน งาน/โครงการ อยาง 
         เพียงพอ     

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :                         ไมมี 

หลักฐานอางอิง :  สําเนารายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณตามแบบ สงป.301 ที่จัดสงใหสํานัก
งบประมาณ ณ งวดสิ้นปงบประมาณ 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (กระทรวงนํารอง) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 

     สสช.  31 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

ชื่อตัวชีวั้ดท่ี 28 : รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวสุกัญญา   อรัณยกานนท ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวดวงเดือน   ทวีผล 

โทรศัพท : 02 281 0333  ตอ 1512 โทรศัพท : 02 281 0333  ตอ 1514 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
ในปงบประมาณ 2547    สํานักงานสถิติแหงชาติไดรับงบประมาณ   งบดําเนินงาน   รายการคาตอบแทน ใช

สอยและวัสดุ  (ไมรวมคาสาธารณูปโภค)  จํานวนทั้งสิ้น  308,332,800  บาท   หากตัดโอนไปเบิกจายทางสวนภูมิภาค  จํานวน  
157,673,155   บาท แลว     จะคงเหลืองบประมาณสําหรับเบิกจายทางสวนกลาง  อยูจํานวน   150,659,645   บาท   โดยสํานักงานฯ
ไดใชจายเงินงบประมาณ  งบดําเนินงานไปทั้งสิ้น  68,132,087.82  บาท  ประกอบดวยยอดที่เบิกจายแลว จํานวน 67,862,019.82 
บาท และยอดกอหน้ีผูกพันแลว แตเบิกจายไมทันในปงบประมาณ ซึ่งไดกันไวเบิกเหลื่อมป จํานวน 270,068 (ดังแสดงในตาราง) 
ซึ่งสํานักงานฯ สามารถควบคุมการใชจายงบประมาณ  งบดังกลาวในสวนกลางได    โดยดําเนินการตามงาน / โครงการตางๆ 
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของตัวช้ีวัด  ดังนี้ 

1. เรงรัดดําเนินการใชจายและการดําเนินงานตามแผนงานใหเปนไปตามเปาหมาย 

2. กําหนดมาตรการประหยัด  เชน  กําหนดสิทธิการเบิกจายคาที่พักและคาพาหนะในการเดินทางภายในประเทศ     
ใหเบิกจายไดในอัตราต่ํากวาสิทธิที่กระทรวงการคลังกําหนด , บริหารจัดการวัสดุคงคลัง โดยการจัดทําแผนการจัดซื้อเปนราย   
ไตรมาส ใหเหมาะสมกับการใชงาน , มาตรการประหยัดน้ํามัน  ใหมีการโดยสารรถยนตสวนกลาง ในลักษณะเปนหมูคณะ ที่มี   
จุดหมายปลายทางเดียวกัน 

3. ปรับแผนการปฏิบัติงานในโครงการจัดทําระบบขอมูลสถิติระดับทองถิ่น ใหสอดคลองกับงบประมาณที่
ไดรับโดย 

การปรับการจายคาตอบแทนจากที่กําหนดจายแบบเหมาจาย  มาเปนจายตามปริมาณงาน  เนื่องจากแตละ อบต.มีจํานวนหมูบาน   
ตางกัน , ขอความรวมมือใหกลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดรับผิดชอบในการประสานงาน  ตรวจสอบและติดตามงาน,   
ใชเจาหนาที่ของสํานักงานสถิติจังหวัดเปนผูปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูลในสภาตําบล แทนการจางบุคคลภายนอก  , ลดจํานวน
วันอบรมลง ฯลฯ 

งบประมาณที่เลือกมาประเมินผล วงเงินท่ีไดรับ 
คาใชจายท่ีเกิดขึ้น

จริง 
คงเหลือ 

งบดําเนินงาน 
(หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) 308,332,800   

หัก   โอนงบประมาณฯ ไปสวนภูมิภาค 157,673,155   
หัก    เบิกจาย (สวนกลาง)  68,132,087.82 82,527,557.18 

รวม 150,659,645 68,132,087.82 82,527,557.18 

 การคํานวณรอยละของงบประมาณ 
ที่สามารถประหยัดได 

(82,527,557.18/150,659,645)x1
00 

 รอยละงบประมาณที่สามารถประหยัดได 54.78 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (กระทรวงนํารอง) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 

     สสช.  32 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
 ผลคะแนนของตัวช้ีวัด 5 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ     
ดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 

คาคะแนน      
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัด
ได 

2 54.7800 5.0000 0.1000 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
สํานักงานฯ ไดดําเนินการตามแนวทางการลดคาใชจาย  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของตัวช้ีวัดดังกลาว   ดังนี้ 
- คาเบี้ยเล้ียง  คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ   
ประหยัดงบประมาณโดย 

-   พิจารณาทบทวนแตละคาบเวลามีการปฏิบัติงานสนามเรื่องใดบาง    เพ่ือกําหนดใหสามารถเขาไปปฏิบัติงาน
พรอมกันไดในพื้นที่เดียวกัน    เปนการลดคาใชจายเดินทางไปปฏิบัติงาน 

-   งานโครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องตางๆ   ซึ่งเปนเรื่องไมยุงยากและไมจําเปนตองใช
ประสบการณมาก  ควรสรางเครือขายประจําพ้ืนที่  และใหดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลให   โดยสํานักงานสถิติ
จังหวัดตองควบคมุคุณภาพได    เพ่ือลดคาใชจายในการปฏิบัติงานสนาม  (การอบรมชี้แจง   การรวบรวมแบบฯ    
และการประสานงานในเรื่องอื่นๆ ซึ่งอยูในวิสัยที่สํานักงานสถิติจังหวัดสามารถดําเนินการได 

- คาขนสงแบบสอบถาม    
ประหยัดงบประมาณโดย   ในสวนการบันทึกขอมลู  และการประมวลผลขอมูลควรดําเนินการที่จังหวัดใหมากขึ้น    

- คาเชาท่ีพัก   
ประหยัดงบประมาณโดย   การกําหนดเกณฑอัตราการเบิกจายตํ่ากวาอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

- คาวัสดุ   
ประหยัดงบประมาณโดย   จัดทําแผนการจัดซื้อวัสดุประจําปงบประมาณ    จําแนกการจัดซื้อ เปนรายไตรมาส 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  ระเบียบงบประมาณ  และระเบียบทางดานการเงินการคลัง  มีการเปลี่ยนแปลงแกไข  
โดยเพิ่มการมอบอํานาจใหหัวหนาสวนราชการมากขึ้น  ทําใหการบริหารจัดการในเรื่องงบประมาณ  และการเงินการคลัง 
ของสํานักงานฯ คลองตัวมากขึ้นกวาเดิม 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :        ไมมี                    



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (กระทรวงนํารอง) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 

     สสช.  33 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
หลักฐานอางอิง : 1.รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2547 (เฉพาะสวนกลาง)        
                            2.รายงานงบประมาณรายจายที่สามารถประหยัดได(งบดําเนินงาน) ป พ.ศ.2547 ต้ังแตตนปถึง 
                               สิ้นเดือนกันยายน  พ.ศ.2547  
ชื่อตัวชีวั้ดท่ี 29 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายชุตชิาติ  บุญชูวิทย ผูจัดเก็บขอมูล : นายชุติชาติ  บุญชูวิทย   

โทรศัพท :  0-2281-0333 ตอ 1410 โทรศัพท : 0-2281-0333 ตอ 1410 

คําอธิบาย  :  กระบวนงานบริการที่สํานักงานสถิติแหงชาติจัดสงใหกับสํานักงาน ก.พ.ร. ตามคูมือแนว
ทางการดําเนนิการการลดขัน้ตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนป  2547  -  2550   (ตามเอกสาร
ประกอบ : คําชี้แจงและขอเสนอการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพือ่ประชาชน) 
1.  กระบวนงานที่แลวเสร็จใน  1  วัน 
     1.1  การใหบริการขอมูลและขาวสารทางสถิติแกผูขอใช 
            1.1.1  ติดตอดวยตนเองที่สํานักงานสถิติแหงชาติ 
                      -   ขอมูลที่ไมยุงยาก 
                      -  ขอมูลที่มีความยุงยาก 
            1.1.2  ติดตอขอขอมูลโดยทางโทรศัพท 
                      -  ขอมูลที่ไมยุงยาก 
                      -  ขอมูลที่มีความยุงยาก 
            1.1.3  ติดตอขอขอมูลโดยทางจดหมาย/โทรสาร 
                      -  ขอมูลที่ไมยุงยาก 

1.2 การใหบริการสืบคนขอมูลดวยตนเองจากระบบสืบคนสารสนเทศสถิติ ท่ีสํานักงานสถิติแหงชาต ิ
1.3 การใหบริการจําหนายเอกสารและรายงานเชิงสถิติแกผูมาติดตอขอซ้ือดวยตนเองที่สาํนักงาน 
       สถิติแหงชาต ิ

2.   กระบวนงานที่แลวเสร็จภายใน 2-15 วัน 
      2.1  การใหบริการขอมูลและขาวสารทางสถิติแกผูขอใช 

2.1.1  ติดตอดวยตนเองที่สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
          -  ขอมูลที่มีความยุงยากมาก 

                         -  ขอมูลที่มีความยุงยากพเิศษ 
              2.1.2  ติดตอขอขอมูลโดยทาง e-Mail 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
                  -  ขอมูลที่ไมยุงยาก 

                         -  ขอมูลที่มีความยุงยาก 
                         -  ขอมูลที่มีความยุงยากมาก 
                         -  ขอมูลที่มีความยุงยากพเิศษ 
              2.1.3  ติดตอขอขอมูลโดยทางจดหมาย/โทรสาร 
                         -  ขอมูลที่มีความยุงยาก 
                         -  ขอมูลที่มีความยุงยากมาก 
     2.2  การใหบริการสําเนาขอมูลดิบ จากโครงการสํามะโนและสํารวจแกผูขอใชขอมูล 
            2.2.1  ติดตอดวยตนเองที่สํานักงานสถิติแหงชาติ 
            2.2.2  ติดตอขอซื้อทาง e-Mail 
            2.2.3  ติดตอขอซื้อทางจดหมาย/โทรสาร 
     2.3  การใหบริการจําหนายเอกสารและรายงานเชงิสถิต ิ
            2.3.1  ติดตอขอซื้อทาง e-Mail 
            2.3.2  ติดตอขอซื้อทางจดหมาย/โทรสาร 
3.  กระบวนงานที่ใชเวลามากกวา 15 วัน 
     3.1  การใหบริการขอมูลและขาวสารทางสถิติแกผูขอใช 
            3.1.1  ติดตอขอขอมูลโดยทาง e-Mail 
                      -  ขอมูลที่มีความยุงยากพิเศษ (เชน Questionnaie  ตาง ๆ ) 
            3.1.2  ติดตอขอมูลโดยทางจดหมาย/โทรสาร 
                      -  ขอมูลที่มีความยุงยากพิเศษ (เชน Questionnaie  ตาง ๆ ) 
หมายเหตุ 
1. ขอมูลท่ีไมยุงยาก ไดแกขอมูลที่สามารถดําเนินการจดัเตรียมไดทันที ไมสลับซับซอน และมีปริมาณ

ขอมูลไมมาก โดยเจาหนาทีทุ่กระดับสามารถปฏิบัติได 
2. ขอมูลท่ีมีความยุงยาก ไดแกขอมูลที่ไมสามารถดําเนินการจัดเตรยีมไดทันที ขอมูลมีความสลับซับซอน 

ตองอาศัยเวลาในการศึกษา คนหา และตรวจสอบขอมูลตามคําขอ โดยอาศัยเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่มี
ความรูในระดบัปริญญาตรีขึ้นไปได 

3. ขอมูลท่ีมีความยุงยากมาก ไดแกขอมูลไมสามารถดําเนินการจัดเตรียมไดทันที ขอมูลมีความสลับซับ 
ซอน ยุงยาก หรืออยูในรูปแบบสอบถาม มีปริมาณขอมูลที่ตองตอบลงในแบบสอบถามคอนขางมาก 
ตองอาศัยเวลาในการศึกษา คนหาและตรวจสอบขอมูลตามคําขอ โดยอาศัยเจาหนาทีม่ีประสบการณและ
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มีความรูในระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

4. ขอมูลท่ีมีความยุงยากพิเศษ ไดแกขอมูลทีไ่มสามารถดําเนินการจดัเตรยีมไดทนัที ขอมูลมีความ
สลับซับซอน ยุงยากอยางมาก หรืออยูในรปูแบบสอบถาม มีปริมาณขอมูลที่ตองตอบลงใน
แบบสอบถามมากเปนพิเศษ ตองอาศัยเวลาในการศึกษา คนหาและตรวจสอบขอมูลตามคําขอ โดยอาศัย
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณและมีความรูในระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

 

กระบวนงานประสงคท่ีจะใหมีการติดตามประเมินผลในป พ.ศ. 2547   
   -   การใหบริการขอมูลและขาวสารทางสถิติแกผูขอใช 
   -   การใหบริการจําหนายเอกสารและรายงานเชิงสถิติ 
 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

 
ชื่องานบริการ 

(1) 
น้ําหนัก 

(2) 
รอบระยะเวลาที่
ดําเนินการในป 

2546 
(3) 

รอบระยะเวลาที่
ดําเนินการในป 

2547 
(4) 

รอบ
ระยะเวลาท่ี
ลดไดจริง 
(3) - (4) 

รอยละของระยะเวลาที่
ลดไดเทียบกับระยะเวลา
ท่ีดําเนินงานอยูเดิม 

 กระบวนงานที่แลวเสร็จใน  1  วัน      
  1.  การใหบริการขอมูลและขาวสาร 

     ทางสถิติแกผูขอใช 
1.1 ติดตอดวยตนเองทีส่ํานัก 

               งานสถิตแิหงชาต ิ
            -  ขอมูลที่ไมยุงยาก 
            -  ขอมูลที่มคีวามยุงยาก 
       1.2  ติดตอขอขอมูลโดยทาง 
              โทรศัพท 
              -  ขอมูลทีไ่มยุงยาก 
              -  ขอมูลทีม่ีความยุงยาก 
       1.3  ติดตอขอขอมูลโดยทาง 
              จดหมาย/โทรสาร 
              -  ขอมูลทีไ่มยุงยาก     
 

 

 
0.3475 

 
0.1225 

 
0.8750 
0.0350 
0.1500 

 
0.0158 
0.1342 
0.0750 

 
0.0750 

 
 

 
 
 
 
 

2  ช.ม. 
3  ช.ม. 

 
 

10  นาที 
15  นาที 

 
 

8  ช.ม. 

 
 
 
 
 

30  นาที  
50 นาที 

 
 

5  นาที 
10  นาที 

 
 

4  ช.ม. 

 
 
 
 
 

1.30  ช.ม. 
2.10  ช.ม. 

 
 

5  นาที 
5  นาที 

 
 

4  ช.ม. 

 
 
 
 
 

75 
72 
 
 

50 
33 
 
 

50 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ชื่องานบริการ 

(1) 
น้ําหนัก 

(2) 
รอบระยะเวลาที่
ดําเนินการในป 

2546 
(3) 

รอบระยะเวลาที่
ดําเนินการในป 

2547 
(4) 

รอบ
ระยะเวลาท่ี
ลดไดจริง 
(3) - (4) 

รอยละของระยะเวลาที่
ลดไดเทียบกับระยะเวลา
ท่ีดําเนินงานอยูเดิม 

  

2.การใหบริการจําหนายเอกสารและ   
   รายงานเชงิสถิติ    
   2.1  ติดตอขอซือ้ดวยตนเองที ่
          สํานักงานสถติิแหงชาต ิ
 

กระบวนงานที่ใชเวลาดําเนินการ
มากกวา  1  วัน 

1.  การใหบริการขอมูลและขาวสาร 
     ทางสถิติแกผูขอใช 

       1.1  ติดตอดวยตนเองที่
สํานักงานสถติิแหงชาต ิ
           -  ขอมูลที่มคีวามยุงยากมาก 
          -  ขอมูลที่มีความยุงยากพิเศษ 
       1.2  ติดตอขอขอมูลโดยทาง   
              e-Mail 
            -  ขอมูลที่ไมยุงยาก 
           -  ขอมูลที่มคีวามยุงยาก 
           -  ขอมูลที่มคีวามยุงยากมาก 
           -  ขอมูลที่มคีวามยุงยากพเิศษ 
       1.3  ติดตอขอขอมูลโดยทาง 
              จดหมาย/โทรสาร 
            -  ขอมูลที่มคีวามยุงยาก 
            -  ขอมูลที่มคีวามยุงยากมาก 
            -  ขอมูลที่มคีวามยุงยากพเิศษ 
   2.  การใหบริการจําหนายเอกสาร
และรายงานเชิงสถติิ 
       2.1  ติดตอขอซื้อทาง e-Mail 
       2.2  ติดตอขอซื้อทางจดหมาย/ 
              โทรสาร 
 
 

 
    0.1250 

 
0.1250 

 
 

 
 

0.2775 
 

0.0525 
 

0.0263 
0.0262 
0.1500 

 
0.0750 
0.0300 
0.0225 
0.0225 
0.0750 

 
0.0300 
0.0225 
0.0225 
0.2500 

 
0.1250 
0.1250 

 

 
15  นาที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5  วัน 
7  วัน 

 
 

2  วัน 
3  วัน 
5  วัน 
7  วัน 

 
 

4  วัน 
15  วัน 
45  วัน 

 
 

10  วัน 
12  วัน 

 

 
9  นาที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5  วัน 
3.5  วัน 

 
 

1  วัน 
1  วัน   
3  วัน 

3.5  วัน 
 
 

2  วัน 
7  วัน 
23  วัน 

 
 

5  วัน 
6  วัน 

  

 
 6  นาที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5  วัน 
3.5  วัน 

 
 

1  วัน 
2  วัน 
2  วัน 

3.5  วัน 
 
 

2  วัน 
8  วัน 
22  วัน   

 
 

5  วัน 
6  วัน 

 

 
 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
50 
 
 

50 
67 
40 
50 
 
 

50 
53 
50 
 
 

50 
50 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

 รวม 1.00     

 
เกณฑการใหคะแนน: 

ระดับคะแนน ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 

1 2 3 4 5 

∑(Wix Ci)  = คะแนเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของรอยละ
ในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1 2 3 4 5 

โดยที ่
         W  หมายถึง  น้ําหนกัความสําคัญที่ใหกับขั้นตอนการปฏิบัติราชการแตละขั้นตอนที่พิจารณาลดรอบ 

                               ระยะเวลา และผลรวมของน้ําหนักของทุกขั้นตอน   (∑Wi )  = 1 
         C   หมายถึง   คะแนนที่ไดจากการเทียบกับผลสําเร็จของรอยละของรอบระยะเวลา(Cycle Time) ที่ 
                               ลดลงไดในแตละขั้นตอนการปฏิบัติราชการที่พิจารณา 
          i    หมายถึง  ลําดับที่ของขั้นตอนการปฏิบัติราชการที่กําลังพิจารณาลดรอบระยะเวลา; 1,2 ,…, i 

 

ชื่องานบริการ 
(1) 

น้ําหนัก 
(2) 

รอยละของเวลาที่ลดรอบไดเทียบกับ
ระยะเวลาท่ีดําเนินงานอยูเดิม 

(3) 

คาคะแนนที่
ได 
(4) 

คะแนนถวงน้ําหนัก 
(4)*(2) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
 กระบวนงานที่แลวเสร็จใน  1  วัน      
  1.  การใหบริการขอมูลและขาวสาร 

     ทางสถิติแกผูขอใช 
1.2 ติดตอดวยตนเองทีส่ํานัก 

               งานสถิตแิหงชาต ิ
            -  ขอมูลที่ไมยุงยาก 
            -  ขอมูลที่มคีวามยุงยาก 
       1.2  ติดตอขอขอมูลโดยทาง 
              โทรศัพท 
              -  ขอมูลทีไ่มยุงยาก 
              -  ขอมูลทีม่ีความยุงยาก 
       1.3  ติดตอขอขอมูลโดยทาง 
              จดหมาย/โทรสาร 
              -  ขอมูลทีไ่มยุงยาก     
 

 

 
0.3475 

 
0.1225 

 
0.8750 
0.0350 
0.1500 

 
0.0158 
0.1342 
0.0750 

 
0.0750 

 
 

 
 
 
 
 

75 
72 
 
 

50 
33 
 
 

50 

 
5 
 

5 
 

5 
5 
5 
 

5 
4 
5 
 

5 
 
 

 
1.7375 

 
0.6125 

 
0.4375 
0.1750 
0.7500 

 
0.0790 
0.5368 
0.3750 

 
0.3750 

 
 

 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ชื่องานบริการ 

(1) 
น้ําหนัก 

(2) 
รอยละของเวลาที่ลดรอบไดเทียบกับ

ระยะเวลาท่ีดําเนินงานอยูเดิม 
(3) 

คาคะแนนที่
ได 
(4) 

คะแนนถวงน้ําหนัก 
(4)*(2) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
  

2.การใหบริการจําหนายเอกสารและ   
   รายงานเชงิสถิติ    
   2.1  ติดตอขอซือ้ดวยตนเองที ่
          สํานักงานสถติิแหงชาต ิ
 

กระบวนงานที่ใชเวลาดําเนินการ
มากกวา  1  วัน 

1.  การใหบริการขอมูลและขาวสาร 
     ทางสถิติแกผูขอใช 

       1.1  ติดตอดวยตนเองที่
สํานักงานสถติิแหงชาต ิ
           -  ขอมูลที่มคีวามยุงยากมาก 
          -  ขอมูลที่มีความยุงยากพิเศษ 
       1.2  ติดตอขอขอมูลโดยทาง   
              e-Mail 
            -  ขอมูลที่ไมยุงยาก 
           -  ขอมูลที่มคีวามยุงยาก 
           -  ขอมูลที่มคีวามยุงยากมาก 
           -  ขอมูลที่มคีวามยุงยากพเิศษ 
       1.3  ติดตอขอขอมูลโดยทาง 
              จดหมาย/โทรสาร 
            -  ขอมูลที่มคีวามยุงยาก 
            -  ขอมูลที่มคีวามยุงยากมาก 
            -  ขอมูลที่มคีวามยุงยากพเิศษ 
   2.  การใหบริการจําหนายเอกสาร
และรายงานเชิงสถติิ 
       2.1  ติดตอขอซื้อทาง e-Mail 
       2.2  ติดตอขอซื้อทางจดหมาย/ 
              โทรสาร 
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5 
5 
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5 
5 
4 
5 
5 
 

5 
5 
5 
5 
 

5 
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 0.5000 

 
0.5000 

 
 
 
 

1.3875 
 

0.2625 
 

0.1315 
0.1310 
0.7500 

 
0.3750 
0.1500 
0.0900 
0.1125 
0.3750 

 
0.1500 
0.1125 
0.1125 
1.2500 

 
0.6250 
0.6250 

 

 รวม 1.00   4.875 

หมายเหตุ          :   การจัดเก็บขอมูลในแตละงานบริการมีการรวมระยะเวลาการรอคอยไวแลว  
วิธีการคํานวณ  :   ดูจากเอกสารแนบในหลักฐานอางอิง 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5  

   1 2   3 4 5  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

 ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบ 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก
(รอยละ) 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่
ไดรับ 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

 

 ตัวชี้วัดท่ี 29 : ระดับ
ความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวง     น้ําหนักในการลดรอบ
ระยะ เวลาของขั้นตอนการ
ป ฏิบั ติ    ราชการของส วน
ราชการ 

2 4.8750 4.8750 0.0975  

       

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
 

          สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนดังนี ้
1. ปรับลดขั้นตอนและลดจํานวนจดุบริการใหนอยลง ดวยการพัฒนาใหเจาหนาที่ทําหนาที่ในการ

ใหบริการขอมลูสามารถใหบริการไดในทกุขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จ สามารถปฏิบัติงานทดแทนกัน
ได และจัดเจาหนาที่ใหบริการโดยไมหยุดพักเที่ยง 

2. จัดชองทางในการเขาถึงบริการของสํานักงานฯ ใหประชาชนสามารถรับบริการไดสะดวก 
รวดเร็ว เชน ตดิตอดวยตนเอง โทรศัพท โทรสาร จดหมาย  E-mail เปนตน 

3. จัดสถานที่และสภาพแวดลอม ใหประชาชนไดรับความสะดวกสบายและเขาใจขัน้ตอนการ
ขอรับบริการอยางชัดเจน เชน มีปายบอกทาง แผนผังจุดบริการ ปายชือ่หองบริการ ตลอดจนมี
ปายบอกขั้นตอนการขอรับบริการติดตั้งไวใหเห็นเดนชดั ณ จดุบริการ 

4. มีแบบฟอรมคํารองตาง ๆ ที่เพียงพอ และมตีัวอยางการกรอกแบบฟอรม มีการระบุเวลาการ
ใหบริการในแตละเรื่องและติดประกาศใหประชาชนทราบอยางชัดเจน ตลอดจนปรับระบบ
บริการที่ตองทําตอเนื่องกัน ใหเสร็จสิ้นภายในจุดบรกิาร ณ จุดเดียว 

5. จัดทํารายชื่อเอกสารและรายงานเชิงสถิติที่มีจําหนายพรอมทั้งราคาใหผูใชบริการไดทราบ   
6. จัดทําบอรดประชาสัมพันธเอกสารและรายงานเชิงสถิติ ตลอดจนจัดเจาหนาที่ในการใหบริการ 
       เขียนใบสัง่ซื้อ เปนตน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
 

           เจาหนาที่ปฏิบัติงานทุกคนใหความรวมมือในการดาํเนินการใหเปนไปตามแผนการลดรอบ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนเปนไปอยางดี ตลอดจนแนวทางและนโยบายของรัฐบาลให
ความสําคัญ ในเรื่องการปรับปรุงระบบงานบริการเพื่อใหประชาชนไดรับความพึงพอใจจากบริการของรัฐ
ใหมากที่สุด    
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :                    

หลักฐานอางองิ :   1.  เอกสารแนบ  1  :  คําชี้แจงและขอเสนอแนะการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ 
                                   ราชการเพื่อประชาชน 

2.  เอกสารแนบ  2  :  รายงานผลการประเมินตนเองในการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ  
                                    ปฏิบัติราชการ (สรุปถึงสิ้นเดือน กันยายน  2547) 

       3.  เอกสารแนบ  3  :  แผนภาพแสดงการเปรียบเทยีบขั้นตอนและระยะเวลาการ  
            ใหบริการของแตละงานบริการกอนและหลังการพัฒนาการปฏบิัติราชการ 

                              4.  เอกสารแนบ  4  :  ตารางและสูตรการคํานวณ ระดับความสําเรจ็ของรอยละเฉลี่ย 
                                   ถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวน 
                                   ราชการ (สรุปถึงเดือนมิถุนายน,กรกฎาคม และกนัยายน  2547)   
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

ชื่อตัวชีวั้ดท่ี 30 : ระดับความสําเร็จของแผนการนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงาน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายลือชัย  วนรัตน ผูจัดเก็บขอมูล : นางมณี   เดชะเทศ 

โทรศัพท :  02-2810333 ตอ 1500 โทรศัพท :   02-2810333 ตอ 1501 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
ความสําเร็จของแผนการนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความสําเร็จ 

ของสวนราชการในการดําเนินงานตามแผนที่จะนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงานตาม 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของสวนราชการ ปงบประมาณพ.ศ. 2547 

โครงการที่นําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงานเปนไปตามกรอบนโยบายของแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประเทศไทย พ.ศ. 2545 – 2549  ยุทธศาสตรที่ 7  การนํา ICT มา
ใชประโยชนในการบริหารและการใหบริการของภาครัฐ   ขอ 7.3  (3)  การบริหารงานภายในของสวน
ราชการ  (Back Office) และ แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสํานักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ. 
2546 – 2549  ยุทธศาสตรที่ 4        การพัฒนาสารการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ตามแนวทาง
การบริหารจัดการ ภาครัฐแนวใหม   ขอ 3  แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภายใน 

• โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(Back Office) แบบครบวงจร - ระบบงานสารบรรณอิเล็ก
ระบบงานเงินเดือน    ระบบงานพัสดุ ครุภัณฑ และยานพาหนะ  ระบบงานบุคลากร   ระบบงานจัดทําสื่อประชาสั
อิเล็กทรอนิกส 
                      ทั้งยังสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546 - 2550) ยุทธศาสตรที่ 6  
การเสริมสรางระบบราชการใหทันสมัย โดยสํานักงานสถิติแหงชาติไดสงเสริมใหมีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต 
สวนกลาง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน   คือ  ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส   ระบบงานเงินเดือน   
ระบบงานพัสดุ ครุภัณฑ  และยานพาหนะ   ระบบงานบุคลากร   ระบบงานจัดทําสื่อประชาสัมพันธทาง
อิเล็กทรอนิกส  เพื่อใหสวนราชการในสํานักงานสถิติแหงชาติไดใชประโยชนรวมกัน และลดการลงทุนซ้ําซอน 
เปนการวางระบบเพื่อแลกเปลี่ยน แบงปนและใชประโยชนระบบสารสนเทศดังกลาวรวมกัน  
เกณฑการใหคะแนน : 
แบงคะแนนเปน 5 ระดับ โดยความสําเร็จพิจารณาจากความกาวหนาในการปฏิบัติงาน เทียบกับเปาหมายตาม
แผน และพิจารณาคุณภาพของแผนในประเด็นตอไปนี ้
1. แผนงานมีความสอดคลองกับนโยบายของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ

ไทย พ.ศ. 2545 - 2549 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 - 2550 
2. แผนงานนัน้เปนประโยชนในการดําเนนิงานอยางมาก โดยเฉพาะเรื่องการเพิ่มประสทิธิภาพในการ 

ทํางานและมีความคุมคาในการดําเนินงาน 
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เกณฑการใหคะแนน ประเด็นท่ีพิจารณา น้ําหนัก 

1 2 3 4 5 
1. ความสอดคลองของแผนงานที่

จัดทํากับแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2545 - 2549 
ดานใดดานหนึ่งหรือมากกวา
จาก 6 ดาน ดังนี้ 

1.1 การพัฒนาโดยมุงเนน
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ภาครัฐ  (e-Government) 

1.2 การพัฒนาโดยมุงเนน
เทคโนโลยีสารสนเทศในภาค
การผลิต       (e-Industry) 

1.3 การพัฒนาโดยมุงเนน
เทคโนโลยีสารสนเทศในภาค
การพาณิชย    (e-Commerce) 

1.4 การพัฒนาโดยมุงเนน
เทคโนโลยีสารสนเทศในภาค
การศึกษา     (e-Education) 

1.5 การพัฒนาโดยมุงเนน
เทคโนโลยีสารสนเทศในภาค
สังคม           (e-Society) 

1.6 การพัฒนาโดยมุงเนน
เทคโนโลยี           

       สารสนเทศ   (IT Industry) 
 
 
 
 
 
 
 

0.50 นอย คอนขาง
นอย 

ปานกลาง คอนขางมาก มาก 
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เกณฑการใหคะแนน ประเด็นท่ีพิจารณา นํ้าหนัก 

1 2 3 4 5 
2. ความสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย พ.ศ. 2546-2550 
ดานใดดานหนึ่งหรือมากกวา 
จาก 4 ดาน ดังนี้ 

2.1 การพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการประชาชนที่ดีขึ้น 

2.2 การปรับบทบาท ภารกิจ และ
ขนาดใหมีความเหมาะสม 

2.3 การยกระดับขีดความสามารถ
และมาตรฐานการทํางานใหอยู
ในระดับสูงเทียบเทาเกณฑ
สากล 

2.4 การตอบสนองการบริหารการ 
ปกครองตอระบอบ 

       ประชาธิปไตย 

0.50 นอย คอนขาง
นอย 

ปานกลาง คอนขาง
มาก 

มาก 

3. แผนงานมีประโยชนในการ
ดําเนินงานอยางมาก โดย 

3.1 เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทํางาน และ/หรือ 

3.2 มีความคุมคาในการดําเนินงาน 
 

1 นอย คอนขาง
นอย 

ปานกลาง คอนขาง
มาก 

มาก 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินง
าน 

คาคะแนนที่ได คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของแผนการนําระบบ
อิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงาน 

2  5  5.0000  0.1000 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
แผนงานมปีระโยชนในการดําเนินงานอยางมาก  เปนการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน และมีความคุมคาใน
การดําเนินงาน   โดยแยกเปน 5 ระบบ 
ระบบงานสารบรรณ 
1. สามารถสรางงาน,  บันทึกการปฏิบัติงานไดทุกขั้นตอน 
2. สามารถใหเลขที่หนังสือ  รับเขา  ทั้งภายนอก - ภายใน  สํานักงานฯ 
3. สามารถสงหนังสือไปยังหนวยงานตางๆ  ในสํานักงานและสถิติจังหวัดทุกจังหวัด  สามารถเวียน

หนังสือใหหนวยงานตางๆในสํานักงานทราบและถือปฏิบัติ 
4. สามารถคนหาเอกสารและตดิตามงานจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิสไดอยางรวดเร็ว 

  5.   ประหยดัเวลา งบประมาณ และบุคลากรในการปฏบิัติงาน 
ระบบงานเงนิเดือน 
1. สามารถคํานวณเงินเดือน - คาจางประจํา , พิมพรายงาน , พิมพสลิปเงินเดือน- คาจางรายตัว  เปนประจํา

ทุกเดือนตั้งแต   ต.ค.46 – ก.ย.47  และบันทึกขอมูลรายตัวเกีย่วกับอัตราเงินเดือนใหมประจําป
งบประมาณ  2547      ในเดือน ต.ค.46 

2. สามารถจัดทําใบรับรองหักภาษีรายตวั , จัดทํา - ยื่นแบบรายงานภาษีประจําป 2546  ในเดอืน ม.ค.47 
3. สามารถบันทึกขอมูลรายตัวลูกจางชั่วคราวและคํานวณคาจางชั่วคราว ,หักและนําสงประกันสังคม , 

พิมพรายงาน, พิมพสลิปคาจางรายตัว ประจําทุกเดือนเริ่มตั้งแต พ.ย.46 – ก.ย.47 
4. สามารถคํานวณและบนัทึกขอมูลเกี่ยวกับเงนิสวัสดิการ กสช. รายตัว   จดัทําประจําทุกเดือนตั้งแต        

ต.ค.46     – ก.ย.47  และสามารถคํานวณเงนิปนผลประจาํป 2546 ,พิมพรายงาน , พิมพสลิปเงินปนผล - 
เงินสะสมรายตัว  ในเดือนพ.ย.46 

 5.   ประหยดัเวลา งบประมาณ  สามารถตรวจสอบรายงานผลไดถูกตองแมนยํา 
ระบบงานบัญชีครุภัณฑ 
1. ไดดําเนนิการออกหมายเลขทะเบียนครุภณัฑ ของปงบประมาณ 2546 และปงบประมาณ 2547 ทัง้ใน

สวนกลางและสวนภูมภิาค พรอมทั้งนําขอมูลครุภัณฑดังกลาวลงในระบบตรวจสอบ  และควบคุม
ครุภัณฑสํานกังานสถิติแหงชาติเรียบรอยเปนปจจุบัน 

2. สามารถที่จะเรียกดูจํานวนครุภัณฑที่อยูในแตละศูนย/สํานัก/กอง/กลุมงาน/ฝาย ไดวามีอะไรบาง จํานวน
เทาใด และมีอายุการใชงานเทาใด 

3.   ประหยดัเวลาในการปฏบิัติงาน  และบคุลากรในการดําเนินงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

ระบบงานบคุลากร 

1. สามารถใชประโยชนจากขอมูลขอสนเทศขาราชการ DPIS Ν เพื่อการบริหารงานบุคคล  นับตั้งแตการ
สรรหาบุคคลเขารับราชการ การยายสับเปลี่ยนหมุนเวยีน การเลื่อนระดับตําแหนง การพัฒนา  -
ขาราชการ การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป การดําเนินการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และ
การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องเกษียณอายุราชการ 

2. สามารถใชประโยชนจากขอมูลขอสนเทศขาราชการ  DPIS Ν เพื่อการวางแผนกําลังคน ทั้งที่มีอยูและ
ที่จะมี     ตอไปอยางเหมาะสมเพียงพอ 

3.    ประหยดัเวลาในการปฏบิัติงาน สะดวก รวดเรว็ในการรายงานขอมูลใหผูบริหารทราบ 
ระบบงานจัดทําสื่อประชาสมัพันธทางอิเล็กทรอนิกส 
ไดดําเนนิการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของตัวช้ีวัดดงันี้ 
    - ไดสงเอกสาร “สารสถิติ” ขึ้น Web site ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ทุกเดือน 
    -  สงขาวการจัดทําโครงการสํารวจและรายงานผลการสํารวจฯ ขึ้น Web site ของสํานักงานสถิติแหงชาติ  

- สงขาวการจัดทําโครงการสํารวจและรายงานผลการสํารวจขึ้น Moving Board 
- ประชาชนไดรับทราบขาวสารและสามารถนํามาใชประโยชนในกรวางแผนและประกอบการตัดสนิใจ 

 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
- มีความพรอมในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- ผูบริหารมีความรูความเขาใจ และเปดโอกาสใหเจาหนาทีผู่รับผิดชอบไดศึกษา และนาํ

ความรูใหม ๆ มาใชในการปฏิบัติงาน 
- เจาหนาที่มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน เนื่องจากไดรับการพฒันาความรู

รวมถึงตัวระบบ อยางสม่ําเสมอ 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
     -  ยังตองมกีารพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกดิประโยชนและสะดวกตอการทํางานใหมาก    
ที่สุด 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

หลักฐานอางองิ :  
1. ปฏิทินแผนการดําเนินงาน 
 2. สามารถเขาไปดูจากระบบได ดังนี ้

- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส 
       ฝายสารบรรณ สํานักงานสถิติแหงชาติ 
       นางมณี  เดชะเทศ 
         http : // misflow.nso.go.th 
- ระบบงานเงินเดือน 

ฝายการคลัง  สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
- ระบบบัญชีครุภัณฑ 

ฝายพัสดุ สํานกังานสถิติแหงชาติ  
                                       นางปรศินา  วาณิชยเจริญการ 
                                        http://cwt.nso.go.th 

- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล 
ฝายการเจาหนาที่ สํานักงานสถิติแหงชาติ 
นางสุดารัตน  ขวัญด ี

- ระบบงานจัดทําสื่อประชาสัมพันธทางอิเล็กทรอนิกส 

        / ฝายประชาสัมพันธ สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
               นางกัลยา  จันทรประพาฬ 
             http://www.nso.go.th 

        / Moving Board ซ่ึงติดตั้งอยูดานหนาสํานักงานสถิติแหงชาติ        
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

ชื่อตัวชีวั้ดท่ี 31  : ระดับความสําเร็จในการเพิ่มผลิตภาพ  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางนวลนภา  ธนศักดิ์ ผูจัดเก็บขอมูล :   นางศิริลักษณ   อาจอาษา 

โทรศัพท :  0-2281-0333 ตอ 1116 โทรศัพท : 0-2281-0333 ตอ 1117 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
วัดจากจํานวนผูไดรับการอบรมใหมีความรูทางวิชาการสถิติและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ซ่ึงกําหนดไวตาม "เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจาย  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2547" 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2547 
ปริมาณผลผลิต(ราย) ระยะเวลา(วัน) งบประมาณ (ลานบาท) 

ตัวช้ีวัดผลผลิตเชิงปริมาณ 
ตามแผน ดําเนินการจริง ตาม

แผน 
ดําเนินก
ารจริง 

ตามแผน ดําเนินการ
จริง 

การจัดฝกอบรมขาราชการในดาน
วิชาการสถิติ และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย 

 

 
600 

 
909 

 
186 

 
185 

 
2.086 

 
1.851 

ผลการดําเนินงานเทียบกับแผน มากกวาแผน 51.50 % นอยกวาแผน ตํ่ากวาแผน 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
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- ผลผลิตตํ่ากวา
เปาหมาย 

 

- ระยะเวลา
มากกวา
แผนงาน 

 

- คาใชจายสูงกวา
งบประมาณที่ต้ัง 

 
 
 
 

- ผลผลิตตํ่ากวา
เปาหมาย 

 

- ระยะเวลานอย
กวาแผนงาน 

 

- คาใชจายตํ่ากวา
งบประมาณที่ต้ัง 

- ผลผลิตไดตาม
เปาหมาย 

 

- ระยะเวลานอย
กวาหรือเทากับ
แผนงาน 

- คาใชจายตํ่ากวา
หรือเทา
งบประมาณที่ต้ัง 

- ผลผลิตสูงกวา
เปาหมายไมเกิน 
10% 

- ระยะเวลานอย
กวาแผนงาน 

 

- คาใชจายตํ่ากวา
งบประมาณที่ต้ัง 

- ผลผลิตสูงกวา
เปาหมายเกิน 
10% 

- ระยะเวลานอย
กวาแผนงาน 

 

- คาใชจายตํ่ากวา
งบประมาณที่ต้ัง 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่ได คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จในการเพิ่มผลิตภาพ 2  5  5.0000  0.1000 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
1. ไดจัดทําแผนการปฏิบัติงาน เพื่อกําหนดหลักสูตร คาบเวลาการอบรม และผูประสานงานการอบรม

แตละหลักสูตรประจําปงบประมาณ 2547 ไว โดยพิจารณาใหสอดคลองกับเงินงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร ความตองการที่จะพัฒนาขาราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนความ
ตองการที่จะรับความรูเพิ่มเติมดานสถิติและการใชเทคโนโลยี และวิทยาการ/ความรูใหม 

2. หลังจากไดรับอนุมัติใหดําเนินการจัดอบรม จะทําหนังสือเวียนแจงการอบรมหลักสูตรตางๆ ใหแก
หนวยราชการทั้งภายในและภายนอกสํานักงานสถิติแหงชาติ เพื่อใหสงผูสมัครเขาอบรม โดยจะทํา
การคัดเลือกผูเขารับการอบรมตามคุณสมบัติ และมีหนังสือตอบรับกลับไปยังตนสังกัดของผูสมัครที่
ไดรับคัดเลือก 

3. จัดทําแบบประเมินผลการอบรม และสรุปผลการประเมินการอบรมแตละหลักสูตรเพื่อใชเปนขอมูล
ในการปรับปรุงหลักสูตรการอบรม ใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นตอไป    



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (กระทรวงนํารอง) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 

     สสช.  50 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
1. ผูบังคับบัญชาระดับสูงใหการสนับสนุนใหมีการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพแกขาราชการ เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน 
2. ไดรับการจัดสรรงบประมาณอยางตอเนื่องและเพยีงพอตอการปฏิบัติงาน 
3. ผูประสานงานไดรับความรวมมือจากหนวยงานราชการที่สงผูสมัครเขารับการอบรม ตลอดจน

วิทยากรใหความรวมมือในการจัดอบรมเปนอยางดี ทําใหผลสําเร็จเปนไปตามแผนงานที่กําหนด     
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :     ไมมี 

หลักฐานอางองิ :  
1. บันทึก 08/591 (นร 1201/1926)   ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 
2. แผนการอบรมประจําปงบประมาณ 2547 ของฝายพัฒนาทรัพยากรบคุคล สํานักงานเลขานุการกรม 
3. สรุปผลการปฏิบัติงานอบรมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2547 สํานักงานสถิติแหงชาติ 
4. สําเนารายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ พ.ศ.2547 (แบบ สงป.301) 
5. สําเนาการลงทะเบียนเขารับการอบรมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2547 ของฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
       สํานักงานเลขานุการกรม (หลักฐานอางอิงตัวช้ีวดัที่ 38.3) 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (กระทรวงนํารอง) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 

     สสช. 48-49. 1 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ชื่อตัวชีวั้ดท่ี 32 : รอยละความสําเร็จของการเปดโอกาสใหภาคเอกชนหรืองคกรพัฒนาที่ไมแสวงหากําไร 
                            เขามามีสวนรวม 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : หัวหนากลุมระเบียบวธีิ
สถิติ      สํานักนโยบายและวชิาการสถิติ 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวหทยัชนก  พรรคเจริญ   

โทรศัพท :  02-2810333 ตอ 1311 โทรศัพท : 02-2810333 ตอ 1312 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
  ระดับคะแนน                           การดําเนินงานในแตละขั้นตอน  ปงบประมาณ พ.ศ.2547  
 1 มีคณะทํางานซึ่งประกอบดวยเจาหนาท่ีจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ศึกษา และ

พิจารณาขอมูลพ้ืนฐานที่ควรจะมีของแตละหมูบาน 
 

 2 นําผลการพิจารณา และขอสรุปมาจัดทําโครงการเก็บรวบรวมขอมูล  
 3  ไดรับอนุมัติใหดําเนินการตามแผนงานที่เสนอ  
 4  ดําเนินการประชุมช้ีแจง อบต. และผูท่ีเกี่ยวของ และให อบต. ดําเนินการเก็บรวบรวม

ขอมูลของแตละหมูบาน 
 

 5 ติดตามการปฏิบัติงานสนาม และประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานสถิติจังหวัด  
สํานักงานทองถิ่นจังหวัด และเจาหนาท่ี อบต.  พรอมท้ังจัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5  

   1   2   3   4   5  

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

 ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบ 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก
(รอยละ) 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่
ไดรับ 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

 

 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดท่ี 32 : รอยละความสาํเร็จ
ของการเปดโอกาสใหภาคเอกชน
หรืองคกรพัฒนาที่ไมแสวงหากําไร 
 

2   5 5.0000 0.1000  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (กระทรวงนํารอง) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 

     สสช. 48-49. 2 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  

 ขั้นตอนที่ 1    สวนราชการที่มีคณะทํางานศึกษาแนวทาง  ทางเลือก และความคุมคาในการเปดโอกาสใหภาค 
        เอกชน หรือองคกรพัฒนาไมแสวงหากําไรเขามามีสวนรวมและดําเนินการแขงขันได 

 

สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลระดับหมูบาน เปนประจําทุกปตั้งแตป 
2508  โดยขอความรวมมอืกํานัน/ผูใหญบาน เก็บรวบรวมขอมูลเปนรายหมูบาน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนํามา
จัดทําเปนกรอบตัวอยาง ( Frame )  สําหรับโครงการสํามะโน/สํารวจของสาํนักงานฯ และหนวยงานอื่น  แตไดมี
ผูมาขอใชขอมูลดังกลาวเปนจาํนวนมาก  เนื่องจากเปนโครงการเดียวท่ีมีขอมูลในระดับยอยท่ีสุดคือหมูบาน  
ตอมาไดมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารการพัฒนาเพื่อกระจายความเจริญสูภูมิภาค และ
ทองถิ่น พ.ศ.2539  ไดกําหนดให กระทรวง ทบวง กรม หนวยงานของรัฐ ท้ังในสวนกลาง สวนภูมภิาค สวน
ทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ใหความสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการตาง ๆ  ตามระเบียบดังกลาว   
เพื่อใหการกระจายการพัฒนาความเจริญไปสูจังหวัดทุกจังหวัด เปนไปอยางมีเอกภาพ  ประสิทธิภาพทั่วถึง  
ครอบคลุมพื้นที่ท่ัวไปในเขตชนบท  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบล  การท่ีหนวยงานตาง ๆ จะสามารถ
ดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จาํเปนตองมีขอมูลสถิติพื้นฐานที่สําคัญทุกดาน ในระดับตําบล/
หมูบาน สําหรับใชในการวางแผนเพื่อพัฒนาทองถิ่น   ตลอดจนสามารถนาํมาใชในการติดตามความกาวหนา
และประเมินผล  การพัฒนาตามนโยบายหรอืตามแผนการพัฒนาทองถิ่น 

ดวยเหตุผลดงักลาว จึงทําใหมีหนวยราชการหลายแหงจัดทําสถิติระดับทองถิ่น เชน 
กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  สํานักงานสถิติแหงชาติ  โดยให
เจาหนาท่ีในทองถิ่นเปนผูเก็บรวบรวมขอมูล  ซึ่งทําใหเกิดปญหาการทํางานสถิติท่ีซ้ํากัน ขอมูลสถิติไมเปน
มาตรฐาน เปนปญหากับผูใชขอมูล และสิ้นเปลืองงบประมาณ  ประกอบกับไดมีมติคณะรัฐมนตรีใหสํานักงาน
สถิติแหงชาติเปนหนวยงานหลักในการดําเนินงาน เพื่อลดความซ้ําซอน เรือ่งการเก็บขอมลูสํารวจที่ลงไปถึง
ทองถิ่น เพื่อใหเปนเอกภาพ และลดภารกิจซ้ําซอนที่เกิดข้ึนในทองถิ่น  สํานักงานสถิติแหงชาติจึงมีความเห็นวา 
ควรใหมีการจัดทําระบบขอมูลระดับทองถิ่น โดยบูรณาการขอมูลท่ีหนวยงานตาง ๆ จัดทํามาไวดวยกัน  ซึ่งเปน
การแกไขปญหาการทํางานซ้ําซอน และเปนการประหยัดงบประมาณ 

สํานักงานสถิติแหงชาติ จึงไดจัดสัมมนาผูบริหารของสํานักงานฯ เพื่อระดมความคิดเห็น สําหรับใชในการ
กําหนดแนวทางในการดําเนินงาน และไดดําเนินการดังนี ้

1. นําเรื่อง “ การจดัทําโครงการขอมูลสถิติเพื่อการพัฒนาทองถิ่น “ และ “ การตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดทําขอมูลสถิติเพื่อการพฒันาทองถิ่น “ เสนอขอความเห็นชอบตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
สถิติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2544  ซึ่งท่ีประชุมมีมติ ใหมีการตั้งคณะอนุกรรมการจดัทําขอมูลสถิติเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น โดยใหสํานักงานสถิติแหงชาติประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการจัดองคประกอบของคณะอนุกรรมการ ( เอกสารแนบ 1 ) 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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     สสช. 48-49. 3 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
2. ดําเนินการเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการจัดทําขอมูลสถิติ เพื่อการพัฒนาทองถิ่นให 

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ( นายสมศักดิ์  เทพสุทิน )  ในฐานะประธานคณะกรรมการสถิติแหงชาติ
พิจารณา  ซึ่งไดใหความเห็นชอบ และลงนามในคําสั่งคณะกรรมการสถิติแหงชาติ ครั้งท่ี 3/2544 เมื่อวันที่ 31 
กรกฎาคม 2544  ( เอกสารแนบ 2 )  โดยคณะอนุกรรมการฯ มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

- พิจารณารายการขอมูลสถิต/ิตัวช้ีวัดท่ีจะจดัทํา และหนวยงานที่จะเปนผูรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

- ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ใหขอคิดเห็น และขอเสนอแนะในการดําเนินงานจัดทําขอมูลสถิติ
ระดับทองถิ่น 

- รายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการสถิติแหงชาติทราบเปนระยะ ๆ ทุก 2 เดือน 
- แตงตั้งคณะทํางานและผูทรงคณุวุฒิเฉพาะสาขา เพื่อชวยปฏบัิติหนาท่ีไดตามความจําเปน 
- หนาท่ีอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

3. คณะอนุกรรมการจัดทําขอมูลสถิติ เพื่อการพฒันาทองถิ่นไดประชุมรวมกัน 3 ครั้ง  
( เอกสารแนบ 3, 4 และ 5 )  ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญ ไดดังนี้ 

1) ใหสํานักงานสถิติแหงชาติ จัดทําโครงการจัดทําขอมูลสถิติเพื่อการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล ( คณะกรรมการสถิติแหงชาติ มีมติใหเปลี่ยนชื่อจาก “ โครงการจัดทําขอมูลสถิติเพื่อพฒันา
ทองถิ่น “ เปน “ โครงการจัดทําขอมูลสถิติเพื่อพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล “ เนื่องจากเปนโครงการที่จัดทํา
เฉพาะนอกเขตเทศบาล จึงไมครอบคลุมทองถิน่ทั้งหมด )  โดย 

- สํานักงานสถิติแหงชาติ รับผิดชอบในการเตรียมงานและวางแผน ประมวลผลและ
จัดทํารายงานผล 

- องคการบริหารสวนตําบล รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขอมูล 
สําหรับเหตุผลท่ีสํานักงานสถิติแหงชาติเลือกเจาหนาท่ี อบต. เปนผูเก็บรวบรวมขอมูล

โครงการนี้ตาม ( เอกสารแนบ 6 ) 
( สําหรับการประมวลผลในระดับ อบต. ในระยะแรกสํานักงานสถิติแหงชาติจะเปนผูทํา

การประมวลผลให จนกวา อบต. มีความพรอมท่ีจะประมวลผลเอง ) 

2) ในป 2545 ซึ่งเปนปท่ีเริ่มดําเนินการ ไดกําหนดใหทดลองจัดทําใน 12 จังหวดั 
นํารอง เพื่อศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคตาง ๆ 

3) ใหสํานักงานสถิติแหงชาติ จัดทําโครงการจัดทําขอมูลสถิติเพื่อการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล ทุก 2 ป สลับกับการจัดทํา กชช. 2 ค. ของกรมการพัฒนาชุมชน 

4) ขอถามในแบบสอบถาม ควรเปนขอถามที่แสดงขอมูลพื้นฐานของหมูบานเทานั้น 
สําหรับขอถามในรายละเอียดเปนรายครัวเรอืน หรือเฉพาะหนวยงานใหประสานงานกับกรมพัฒนาชุมชน เพื่อ
รวมไวในแบบ กชช. 2 ค. 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (กระทรวงนํารอง) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 

     สสช. 48-49. 4 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
4. นําสรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการ ท้ัง 3 ครั้ง  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสถติิ

แหงชาติ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2545 ( เอกสารแนบ 7 ) ซึ่งท่ีประชุมมีมติ 
ควรกําหนดเปาหมายในการนําขอมูลไปใชประโยชนใหชัดเจน และควรมีการประชาสัมพันธ

ถึงประโยชนและการนําขอมูลไปใช  รวมท้ังใหมีการประเมินผลการดําเนนิงานโครงการดวย หากมีประโยชน
ใหขยายผลการดําเนินงานไปยังจังหวัดอื่นที่เหลือ 

5. สํานักงานสถิติแหงชาตินําขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และมติท่ีประชุมคณะกรรมการสถิติแหงชาติ และ
คณะอนุกรรมการจัดทําขอมูลสถิติเพื่อพัฒนาทองถิ่น มาทดลองดําเนินการใน 12 จังหวัดนํารอง  รวมท้ังได
จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- เจาหนาท่ีจากสวนกลางไดไปสังเกตการณ การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูลของ อบต. บาง
แหงใน 12 จังหวัดนํารอง ( เอกสารแนบ 8 )  ซึ่งสรุปปญหาและอุปสรรคไดดังนี้ 

♦ การประสานงานระหวางสํานกังานสถิติแหงชาติ และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเปน 
ผูบังคับบัญชาโดยตรงของ อบต. ยังไมชัดเจน ทําใหขาดขั้นตอนในการสั่งการ 

♦ บุคลากรของ อบต. มีจํานวนนอย เมื่อเทียบกับปริมาณงานที่มีอยูในแตละ อบต. 

♦ มีปญหาในเรื่องการเบิกจายงบประมาณ และงบประมาณที่ อบต. ไดรับไมเพียงพอตอ
การปฏิบัติงาน 

♦ คาบเวลาในการเก็บรวบรวมขอมลูเปนชวงเวลาเดยีวกนักับการจัดเก็บขอมูลอืน่  ๆของอบต. 

♦ แบบสอบถาม มีขอถามและรายละเอียดมาก 
- จัดทําแบบประเมินผลสงใหสถิติจังหวัดทุกจังหวัด ( 75 จังหวัด ) และเจาหนาท่ี อบต. ใน 12 

จังหวัดนํารอง จํานวน 1,335 ราย  ( เอกสารแนบ 9 และ 10 )  ซึ่งสามารถสรปุสาระสําคัญไดดังนี้ 

♦ สถิติจังหวัด สวนใหญรอยละ 68.8 เห็นวา เจาหนาท่ี อบต. เปนบุคคลที่เหมาะสมใน
การเก็บรวบรวมขอมูลโครงการนี้ โดยสถิติจงัหวัดรอยละ 85 เห็นวา การจดัทํา
โครงการนี้ มีสวนชวยสงเสริมศักยภาพในเรื่องขอมูลใหแก อบต. 

♦ เจาหนาท่ี อบต. สวนใหญ รอยละ 33.5 เห็นวา ผูท่ีเหมาะสมในการเก็บรวบรวมขอมูล
โครงการนี้ คือ เจาหนาท่ี อบต.  ท้ังนี้ มีเจาหนาท่ี อบต. ถึงรอยละ 95.3  เห็นวา 
โครงการนี้มีประโยชนและมีความจําเปนตอ อบต. เพราะสามารถนําไปใชในการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล และจัดสรรงบประมาณ  รวมท้ังใชเปนขอมูลพื้นฐาน อบต. และทํา
ใหทราบขอมูลทุก ๆ ดานดวยภายในตําบล  นอกจากนี้เจาหนาท่ี อบต. รอยละ 94.3 
เห็นวา  โครงการนี้ชวยสงเสรมิศักยภาพในเรื่องขอมูลสถิติแก อบต. 

 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (กระทรวงนํารอง) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 

     สสช. 48-49. 5 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ขั้นตอนที่ 2 สวนราชการนําผลการศึกษามาจัดทําแผนปฏิบัติการ ซึ่งแสดงใหเห็นเปาหมายที่จะทําในแตละป 
พรอมขอเสนอแนะ และนําเสนอใหผูมีอํานาจของสวนราชการพจิารณาใหความเห็นชอบ  

สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการโครงการจดัทําขอมูลสถิติเพื่อการ
พัฒนา อบต. ( ภายใตโครงการจัดทําขอมูลสถิติระดับทองถิ่น ) ไดนําผลจากการจัดทําโครงการนํารองใน 12 
จังหวัดนํารอง มาศึกษาถึงปญหา อุปสรรค  แนวทางในการดําเนินงาน  ซึ่งสามารถสรุปไดวา จะมีการจัดทํา
โครงการทุก 2 ป  โดยในระยะแรก สํานักงานสถิติแหงชาติจะรับผิดชอบโดยใหเจาหนาท่ี อบต. รับผิดชอบ
เฉพาะในการเก็บรวบรวมขอมลู แตตอไปเมื่อเจาหนาท่ี อบต. มีความพรอมมากขึ้น ก็จะใหเจาหนาท่ี อบต. 
รับผิดชอบทั้งหมด โดยสํานักงานฯ จะเปนผูใหคําปรึกษาแนะนําดานวิชาการ รวมท้ังไดจัดทําแผนการ

ปฏิบัติงานในปตอไป ( เอกสารแนบ 11 ) 
 
ขั้นตอนที่ 3  ผูมีอํานาจของสวนราชการทบทวน และอนุมัติใหดําเนินการตามแผนที่ไดรับความเห็นชอบแลว 

และอนุมัติใหมีการปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎระเบียบที่จําเปนและเกี่ยวของ 

สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการโครงการจดัทําขอมูลสถิติเพื่อการ
พัฒนา อบต. ( ภายใตโครงการจัดทําขอมูลสถิติระดับทองถิ่น ) ไดนําผลจากการจัดทําโครงการนํารองใน 12 
จังหวัด มาพจิารณา ปรับปรุง แกไข ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน  รวมท้ังไดมีการประชุมปรึกษาหารือกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ คือ กรมสงเสริมทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ซึ่งก็ไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการดําเนินงาน 
และใหความรวมมือตาง ๆ เปนอยางดียิ่ง และสํานักนโยบายและวิชาการสถิติ ไดจัดทําแผนการปฏิบัติงานเสนอ
ขออนุมัติเลขาธิการสถิติแหงชาติ ( เอกสารแนบ 12 )   รวมท้ังไดทําหนังสือจากสํานักงานสถิติแหงชาต ิ ขอ
ความรวมมือไปยังกระทรวงมหาดไทย ( เอกสารแนบ 13 )   

เนื่องจากโครงการนี้มีปริมาณงานมาก ตองใชผูปฏิบัติงานคือ เจาหนาท่ี อบต.  ซึ่งเปนเจาหนาท่ี
จากหนวยงานอื่นเปนจํานวนมาก และเพื่อใหงานแลวเสรจ็ตามแผนที่กําหนดไว จึงไดจัดประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใหผูปฏิบัติงานทั้งหมดรับทราบขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
และไดกําหนดสถานที่จัดประชุมเปนรายจังหวัด  ซึ่งตองใชสวนราชการอืน่ หรือสถานทีข่องเอกชนในการจัด
ประชุม  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางคลองตัว บรรลุวตัถุประสงค ตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว  
สํานักงานสถิติแหงชาติจึงไดทําหนังสือถึงกระทรวงการคลงั เพื่อขออนุมัตเิปนหลักการเบิกคาใชจายในการจัด
ประชุมช้ีแจง ( เอกสารแนบ 14 และ 15 ) 

 
ขั้นตอนที่ 4  สวนราชการดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว 

สํานักงานสถิติแหงชาติไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวทุกขั้นตอน  (เอกสารแนบ 16) 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (กระทรวงนํารอง) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 

     สสช. 48-49. 6 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ขั้นตอนที่ 5  มีการติดตามและประเมินผลความสําเร็จ ความคุมคา ของการดําเนินการตามแผน โดย 

จัดทํารายงานสรุปผลพรอมขอเสนอแนะ นําเสนอผูมีอํานาจของสวนราชการพิจารณาใหความ
เห็นชอบ เพื่อประโยชนในการปรับปรุงแผนสําหรับปงบประมาณตอไป 

 
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานสถิติแหงชาติจึงไดมีคําสั่งแตงตั้งผูตรวจราชการ  
ซึ่งเปนขาราชการระดับสูงของสํานักงานฯ ปฏิบัติหนาท่ีติดตามตรวจสอบ และเรงรัดการปฏิบัติงาน
โครงการนี้ ( เอกสารแนบ 17 ) รวมท้ังสํานักงานฯ ไดจัดทําแบบสอบถาม เพื่อประเมินผลการดําเนินงานสง
ใหผูท่ีเกี่ยวของทั้ง 3 กลุม ( ขาราชการของ สกจ.  ทองถิ่นจงัหวัด  และเจาหนาท่ี อบต. ) และไดทําการ
สรุปผลเรียบรอย ( เอกสารแนบ 18 ) และนําเสนอทานเลขาธิการสถิติแหงชาติแลว ( เอกสารแนบ 19 ) 

           

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
          มีสํานักงานสถิติจังหวัดในทุกจังหวัดทําหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําขอมูล   โดยขอความรวมมอืจาก 

อบต.  ในการเก็บรวบรวมขอมลูของทุกหมูบานในอบต. 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
            ปจจุบันมีหลายหนวยงานไดมอบงานให อบต. รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขอมูลในระดับหมูบานซึ่ง
อาจทําใหมีปญหาไมสามารถดําเนินการไดครบทุกหมูบานทั่วประเทศ  และทันตามเวลาที่กําหนด 

 
หลักฐานอางองิ :  
เอกสารอางอิงประกอบตัวช้ีวัดท่ี 32  

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติแหงชาติ ครั้งท่ี 1/2544 
2. คําสั่งคณะกรรมการสถิติแหงชาติท่ี 3/2544 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการจดัทําขอมูลสถิติเพื่อการ

พัฒนาทองถิ่น 
3. เอกสารการประชุม คณะอนุกรรมการจัดทําขอมูลสถิติเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ครั้งท่ี 1/2544 
4. เอกสารการประชุม คณะอนุกรรมการจัดทําขอมูลสถิติเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ครั้งท่ี 2/2544 
5. เอกสารการประชุม คณะอนุกรรมการจัดทําขอมูลสถิติเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ครั้งท่ี 3/2544 
6. เหตุผลท่ีสํานักงานสถิติแหงชาติเลือกเจาหนาท่ี อบต. เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลโครงการจัดทําขอมูล

สถิติเพื่อการพฒันา อบต. พ.ศ. 2547 
7. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถิติแหงชาติ ครั้งท่ี 1/2545 
8. สรุปผลการสังเกตการณการปฏิบัติงานโครงการจัดทําขอมูลสถิติเพื่อการพัฒนา อบต. พ.ศ. 2545 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (กระทรวงนํารอง) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 

     สสช. 48-49. 7 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
9. สรุปผลแบบประเมินผลโครงการจัดทําขอมูลสถิติเพื่อการพฒันา อบต. พ.ศ. 2545 ระดับสถิติจังหวัด 
10. สรุปผลแบบประเมินผลโครงการจัดทําขอมูลสถิติเพื่อการพฒันา อบต. พ.ศ. 2545 ระดับเจาหนาท่ี 

อบต. 
11. แผนการปฏิบัติงาน  โครงการจัดทําขอมูลสถิติเพื่อการพัฒนา อบต. พ.ศ. 2547 ภายใตโครงการจัดทํา

ระบบขอมูลสถิติระดับทองถิ่น 
12. หนังสือขออนมุตัิแผนการปฏิบัติงาน และแบบขอถาม โครงการจัดทําขอมูลสถิติเพื่อการพัฒนา อบต. 

พ.ศ. 2547 ภายใตโครงการจัดทําระบบขอมูลสถิติระดับทองถิ่น 
13. หนังสือขอความรวมมอืถึงกระทรวงมหาดไทย 
14. หนังสือถงึกรมบัญชีกลาง เรื่องขออนุมัติเบิกคาใชจายในการปฏิบัติงานโครงการจัดทําระบบขอมูล

สถิติระดับทองถิ่น 
15. หนังสือจากกรมบัญขีกลางเรื่องการเบิกคาตอบแทนโครงการจัดทําระบบขอมูลสถิติระดับทองถิ่น 
16. เอกสารในการดําเนินงานเก็บรวบรวมขอมูลโครงการจัดทําขอมูลสถิติเพื่อการพัฒนา อบต. พ.ศ. 2547 
17. หนังสือขออนมุัติใหผูตรวจราชการสถิติในสวนภูมภิาคเดินทางไปตรวจราชการ 
18. สรุปการประเมินผลการดําเนินงานโครงการจดัทําขอมูลสถิติเพื่อการพัฒนา อบต. พ.ศ. 2547 
19. หนังสือขออนมุัติ รายงานสรปุการประเมินผลการดําเนินงานโครงการจัดทําขอมูลสถิติเพื่อการพัฒนา 

อบต. พ.ศ. 2547 
 
หมายเหตุ : เอกสารแนบ 3, 4, 5, 7, 12, 16  และ 17   เก็บไวท่ีกลุมระเบียบวิธีสถิติ สํานักนโยบายและ 
                   วิชาการสถิติ 

              
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (กระทรวงนํารอง) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 

     สสช.  50 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ชื่อตัวชีวั้ดท่ี 33 : ระดับความสําเร็จในการบริหารสินทรัพยของสวนราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายไพบูลย  ช่ืนภิรมย ผูจัดเก็บขอมูล :   นางรฐา  คูวิรัตน 

โทรศัพท :  0-2281-0333 ตอ 1131 โทรศัพท :   0-2281-0333 ตอ 1133 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ระดับ
คะแนน 

การดําเนินงานในแตละขัน้ตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2547  

 1 ขั้นตอนที่ 1: แตงตั้งทีมทํางานเพื่อดําเนินการศึกษาแนวทางการบริหารสินทรัพย    
                     สวนราชการ 

 

 2 ขั้นตอนที่ 2:  จัดทํารายงานการวิเคราะห/แนวทางบริหารสินทรัพยแลวเสร็จ  

 3 ขั้นตอนที่ 3:  จัดทําแผนการบริหารสินทรัพยแลวเสร็จ  

 4 ขั้นตอนที่ 4:  มีการดําเนินงานตามแผน ฯ อยางเปนรูปธรรม  

 5 ขั้นตอนที่ 5: มีการประเมินประโยชนที่เกิดจากการบริหารสินทรัพยสวนราชการ  

เกณฑการใหคะแนน : 
 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5  

 1 2 3 4 5  
 
 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

(ปงบประมาณ2547) 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน    
ถวง

น้ําหนัก 

 

 33 ระดับความสําเร็จในการบริหาร 
      สินทรัพยของสวนราชการ 

2 5 5.0000 0.1000  

  
 
 

     

 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 

     สสช.  51 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  

               จากการตรวจสอบทรัพยสินของสํานักงานฯ มีเปนจํานวนมาก ซ่ึงพอสรุป ไดดังนี้ คือ ทรัพยสิน
ประเภท ที่ดิน อาคาร ยานพาหนะ พัสดุครุภัณฑและอ่ืนๆ สําหรับที่ดินของสํานักงานฯ เปนที่ราชพัสดุ  
ไมสามารถนํามาบริหารสินทรัพยได สวนอาคารก็เปนอาคารเกาปลูกสรางมานานและใชสําหรับให  
ขาราชการและพนักงานใชเปนที่ปฏิบัติงานเทานั้น สวนครุภัณฑเทาที่ตรวจสอบและศึกษาพบวามีครุภัณฑ
คอมพิวเตอรระบบ Mainframe เทานั้นที่จะนํามาบริหารสินทรัพยได ดังนั้น สํานักงานฯ จึงไดจัดตั้งทีมงาน
เพื่อศึกษาการบริหารสินทรัพยเฉพาะสวนครุภัณฑคอมพิวเตอร Mainframe เทานั้น ในปงบประมาณ 2547  
 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
1. ผูบังคับบัญชาระดับสูงใหการสนับสนุน โดยนําระบบเทคโนโลยีมาชวยในการจัดเกบ็ขอมูลทางดาน

พัสดุ ครุภัณฑ 
2. ไดดําเนนิการจัดเก็บขอมูลครุภัณฑบางสวนเขาไวในระบบคอมพิวเตอร 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    
1. ปจจุบันสํานักงานฯ มีสินทรพัยจํานวนมาก ไมสามารถรวบรวมไดในระยะเวลาอันจํากดัได 
2. ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถในดานการบริหารสินทรัพย 

        

หลักฐานอางองิ :   
1. เอกสารการจัดทีมงานบริหารสินทรัพย 
2. รายงานสรุปผล Job Accouting  เดือนตุลาคม 2546 - กันยายน 2547 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (กระทรวงนํารอง) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 

     สสช.  52 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ชื่อตัวชีวั้ดท่ี 34 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปรับปรุงแกไขบริการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายชุตชิาติ  บุญชูวิทย ผูจัดเก็บขอมูล : นายดวงจันทร  จินะกาศ   

โทรศัพท :  0-2281-0333 ตอ 1410 โทรศัพท : 0-2281-0333 ตอ 1412 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
 
 

 ระดับคะแนน                           การดําเนินงานในแตละขั้นตอน  ปงบประมาณ พ.ศ.2547  

 1  1. จัดใหมีระบบในการรับฟงความคิดเห็นจากผูขอใชบริการและรับขอรองเรียน ซึ่งสามารถ
ทําไดหลายชองทาง ประกอบดวย 
      1.1  ในกรณีที่มาติดตอดวยตนเองที่สํานักงานสถิติแหงชาติ ณ ตึก 2 ช้ัน 1  

  -  ผูขอใชบริการสามารถแสดงความคิดเห็นและสงขอรองเรียนผานทางแบบ 
     สอบ ถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการขอมูล ณ บริเวณสถานที่ให 
     บริการขอมูล ตึก 2 ช้ัน 1 ซึ่งไดจัดทําแบบแสดงความคิดเห็นไว 2 แบบ คือ   
     แบบสั้นและแบบยาว (เอกสารแนบ  1) 
  -  ผูขอใชขอมูลสามารถแสดงความคิดเห็นและสงขอรองเรียนผานทางแบบสอบ 
     ถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชบริการหองสมุด  ณ  บริเวณหองสมุด ตึก  2  
     ช้ัน 1 (เอกสารแนบ  2) 

      1.2  ในกรณีแสดงความคิดเห็นและสงขอรองเรียนผานทางจดหมาย  สามารถแสดง  
              ความคิดเห็นและสงขอรองเรียนไดที่ 
                  กลุมบริการและเผยแพรขอมูล  
                  สํานักสถิติพยากรณ 
                  สํานักงานสถิติแหงชาติ 
                  ถนนหลานหลวง 
                  เขตปอมปราบฯ 
                  กทม.  10100 
      1.3  ในกรณีแสดงความคิดเห็นผานทางเว็บบอรด สามารถแสดงความคิดเห็นและสง   
             ขอรองเรียนไดที่  http://www.nso.go.th ที่เมนู ความคิดเห็น (เอกสารแนบ  3) 
      1.4  ในกรณีแสดงความคิดเห็นผานทาง e-Mail สามารถแสดงความคิดเห็นและสงขอ 
             รองเรียนไดที่  e-Mail :binfodsm@nso.go.th 
 

 

 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
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     สสช.  53 

 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)  

  ระดับคะแนน                           การดําเนินงานในแตละขั้นตอน  ปงบประมาณ พ.ศ.2547  
        1.5  ในกรณีแสดงความคิดเห็นผานทางโทรศัพทและโทรสาร สามารถแสดงความคิด 

             เห็นและแจงขอรองเรียนที่   โทร. 0-2281-0333   ตอ   1410–1412   และ1422   
             โทรสาร. 0-2281-6438 
2.  จัดทํากลองแสดงความคิดเห็นเพื่อใหผูขอใชบริการแสดงความคิดเห็นตามแบบฟอรม 
จํานวน 5 จุด ในหองใหบริการขอมูลและหองสมุดประกอบดวย หองใหบริการขอมูล 4 จุด 
และหองสมุด 1 จุด (เอกสารแนบ  4) 

 

 2 1.ดําเนินการสอบถามผูขอใชบริการกลุมตาง ๆ ที่มาติดตอขอใชบริการดวยตนเองที่   
สํานักงานสถิติแหงชาติ  กลุมบริการและเผยแพรขอมูล  ตึก 2 ช้ัน 1 ต้ังแตวันจันทร -  วันศุกร   
เวลา 07.30 - 16.30 น. โดยจําแนกกลุมผูขอใชบริการ  ประกอบดวย  ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ  
สถาบัน การศึกษา นักเรียน นิสิต  นักศึกษา  หนวยงาน เอกชน และประชาชนทั่วไป   
(เอกสารแนบ  5) 
2.   ประมวลขอมูลทั้งขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากแบบสอบถามทั้งหมด และจัดทํา
รายงานสรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากแบบสอบถาม เพื่อนําไปใชในการวางแผน
ปรับปรุงแกไขบริการในขั้น ตอไป (เอกสารแนบ  6) 

 

 

 3 นําผลสรุปจากขั้นตอนที่  2  มาเปนแนวทางในการจัดทําแผนปรับปรุงแกไขบริการและเสนอ
ขออนุมัติจากผูบังคับบัญชาเรียบรอยแลว (เอกสารแนบ  7) 

 

 4 ปฏิบัติตามแผนปรับปรุงแกไขบริการไดแลวเสร็จครบถวน (เอกสารแนบ 8)  
 5 ติดตามประเมินผลในการปฏิบัติตามแผนและจัดทํารายงานประเมินผลสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผน (เอกสารแนบ  9) 
-   มีการประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนเปนระยะ  
     (สัปดาหละ  1  ครั้ง) 
-   จัดทํารายงานการติดตามผลความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน   

     เสนอตอผูบังคับบัญชา 

 

 
 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5  

   1 2 3 4 5  
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)  

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ระดับคะแนน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1 √      

2 √  √     

3 √  √  √    

4 √  √  √  √   

5 √  √  √  √  √  

 
โดยที่ : ขั้นตอนที่ 1 :  จัดใหมีระบบในการรับฟงความคิดเห็นจากผูขอใชบริการและการตอบขอรองเรียน        
            ขั้นตอนที่ 2 :  จัดทําแบบสอบถามและดําเนินการสอบถามผูขอใชบริการกลุมตางๆที่มาติดตอ     
                                   ขอใชบริการเพื่อขอทราบความคิดเห็น  
            ขั้นตอนที่ 3 :  สามารถจัดทําแผนปรับปรุงแกไขบริการไดแลวเสร็จและผานการอนุมัติจากผู 
                                  บังคับบัญชาของสวนราชการ   โดยนําผลจากขั้นตอนที่ 2 มาใชเปนขอมูลในการ  
                                  จัดทําแผน 
            ขั้นตอนที่ 4 :  สามารถปฏิบัติตามแผนไดแลวเสร็จไดครบถวน 
            ขั้นตอนที่ 5 :  มีการติดตามประเมนิผลในการปฏิบัติตามแผนและจัดทํารายงานประเมินความ 
                                  สําเร็จ 
   
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

 ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบ 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก
(รอยละ) 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่
ไดรับ 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

 

 ตัวชี้วัดท่ี 34 : ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนนิการตามแผน
ปรับปรุงแกไขบริการ 

2 5 5.0000 0.1000  
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)  

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
1. ไดประชุมชี้แจงใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกบังานใหบริการขอมูลไดเขาใจถึงความจําเปนในการปรับปรุง

แกไขบริการใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพือ่ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจตอการบริการของรัฐ โดย
มีการประชุมชีแ้จงอยางตอเนือ่ง (ประชุมภายในกลุมงานบริการและเผยแพรขอมูล เมื่อ 27 ก.ค. 47) 

2. รับฟงความคิดเห็นจากผูใชบริการในทุกชองทางที่สามารถดําเนินการได เพื่อเปนประโยชนตอการ
นํามาจัดทําแผนปรับปรุงแกไขบริการของสํานักงานสถิติแหงชาติ ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
สอดคลองกับความตองการของประชาชน เชน การจัดใหมีชองทางแสดงความคิดเห็นผานทาง
แบบสอบถาม โทรศัพท/โทรสาร e-Mail เวบ็บอรด จดหมาย และดวยการสนทนา 

3. ติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เพือ่ใหเปนไปตามแผนปรับปรุงแกไขบริการที่ไดกําหนดไว 
ตลอดจนชี้แจงและใหคําแนะนําแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการปฏิบัตติามแผน โดยมีการติดตามและ
ตรวจสอบอยางตอเนื่องทุก ๆ สัปดาห (ประชุมภายในกลุมงานบริการและเผยแพรขอมูล) 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. แนวทางและนโยบายของรัฐบาลใหความสําคัญในเรื่องการปรับปรุงระบบงานบริการเพื่อใหประชาชน

ไดรับความพึงพอใจจากบริการของรัฐใหมากที่สุด ตลอดจนผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญและให
การสนับสนุนการดําเนินงานเปนไปอยางดี 

2. ไดรับงบประมาณสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาระบบการใหบริการขอมูลสถิติเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ตามโครงการจัดหาคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาระบบการใหบริการขอมูล      

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
         ขาดบุคลากรที่มีพื้นความรูทางดานสถิติ เศรษฐศาสตรและคอมพิวเตอรทําใหการบริการขอมูลสถิติ
และการตอบขอถามขอมูลยังไมเกิดประสิทธิภาพอยางเพียงพอ การใหบริการและตอบขอถามในบางเรื่อง 
จึงยังไมสามารถใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวได ตลอดจนการขาดพื้นความรูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของ
เจาหนาที่ ทําใหการใหบริการกับชาวตางประเทศที่ติดตอขอใชขอมูลมายังสํานักงานสถิติแหงชาติ ทาง
โทรศัพท โทรสาร e-Mail จดหมาย และติดตอดวยตนเอง ยังไมเกิดประสิทธิภาพเทาที่ควร 
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หลักฐานอางองิ :   
เอกสารอางอิงประกอบตัวช้ีวัดที่  34  
ติดตอไดที่  :  สํานักสถิติพยากรณ  กลุมบริการและเผยแพรขอมูลผูรับผิดชอบ  : 

       นายชุติชาติ  บุญชูวิทย   หัวหนากลุมบริการและเผยแพรขอมูล     โทร.0-2281-0333 ตอ1410 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ชื่อตัวชีวั้ดท่ี 35 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายชุตชิาติ  บุญชูวิทย ผูจัดเก็บขอมูล : นางจุไรรัตน  วิรยศิริ   

โทรศัพท :  0-2281-0333 ตอ 1410 โทรศัพท : 0-2281-0333 ตอ 1422 

คําอธิบาย 
               ผูรับบริการหมายถึง ประชาชนผูมาใชบริการ ซ่ึงประกอบดวย เจาหนาที่ของหนวยงานราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจาหนาที่ของหนวยงานเอกสาร เจาหนาที่ของสถาบันการศึกษา เจาหนาที่ของ
สถาบันวิจัย เจาหนาที่ขององคกร สมาคม และมูลนิธิ นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

1. สํานักงานสถิติแหงชาติไดมีการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการขอมูลเปนประจํา 
เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ โดยสอบถามผูมาใชบริการดวยตนเองที่หองบริการขอมูล ตึก 2 
ช้ัน 1 ซ่ึงแบบสอบถามมีการสํารวจครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังนี้ (ดูตัวอยางตามแบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการขอมูลสถิติ จากเอกสารแนบ 1) 

- วิธีการขอใชบริการขอมูล 
- ขอมูลที่ขอใชบริการ 
- ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอน และรูปแบบ/วิธีการนําเสนอขอมูล 
- ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
- ความพึงพอใจในสิ่งอํานวยความสะดวก 
- ความพึงพอใจเกี่ยวกับคาใชจายในการขอใชบริการ 
- ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการขอมูลสถิติ 

2. สํานักงานสถิตแหงชาตไิดประมวลผลขอมูลจากแบบสอบถามเปนประจําทุกเดือน (รายงาน 
ผลการประมวลขอมูลดูไดจากเอกสารแนบ)                 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5  
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40 50 60 70 80  

 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

 ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบ 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก
(รอยละ) 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่
ไดรับ 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

 

 ตัวชี้วัดท่ี 35 : รอยละของระดับ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

2      

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
1. ไดมีการประชุมชี้แจงใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดทราบเหตุผลและวิธีการดําเนินงานในเรื่องเกี่ยวกับ

การใหบริการและคุณภาพการใหบริการตามแนวนโยบายของรัฐเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน 

2. ขอความรวมมือกับผูมาใชบริการขอมูลในการตอบแบบสอบถาม พรอมกับชี้แจงทําความเขาใจใน
ประเด็นตางๆ ของขอถามเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและเปนจริงมากที่สุด 

1. ดําเนินการประมวลผลขอมูลจากแบบสอบถามเปนประจําทุกเดือน เพือ่ใหทราบความพึงพอใจ
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ สําหรับมาปรับปรุงแกไขบริการใหเกิดประโยชนตอผูใชบริการตอไป 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
       พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 เนนใหมีการปรับปรุงคุณภาพ
การใหบริการเพื่อใหการบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความตองการของ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ประชาชน ตลอดจนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหความรวมมือในการดําเนินงานเปนอยางดี              

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :                          

หลักฐานอางองิ :   เอกสาร จํานวน  2 ชุด   ประกอบดวย 
1. แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับการใหบริการขอมูลสถิติ จํานวน 3 แผน 
2. รายงานสรุปการใหบริการขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกบัการใหบริการขอมูล  จํานวน 8 แผน  

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  
ชื่อตัวชีวั้ดท่ี  36 :  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริการผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชุตชิาติ  บุญชูวิทย ผูจัดเก็บขอมูล :   นายณัฐวรรธน   เหมนาควิทย 

โทรศัพท :  0-2281-0333  ตอ  1410 โทรศัพท :   0-2281-0333  ตอ  1413 
คําอธิบาย  :   

                     ระบบการใหบริการ หมายถึง ระบบการใหบริการที่จัดทําขึ้นเพื่อสามารถตอบสนองกับความ
ตองการของผูใชขอมูลกลุมตางๆ โดยนําเสนอในหลายรูปแบบตามวตัถุประสงคของแตละระบบผานทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส 
                 ตัวอยางระบบการใหบริการผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส 

- ระบบการใหบริการขอมูลผานทางระบบโทรศัพทและโทรสารอัตโนมัติ (IVR and FAX on  
DEMAND) 

- ระบบการใหบริการขอมูลผานทาง e – Mail 
- ระบบสืบคนขอมูลผานทางอินเทอรเน็ต  ซ่ึงประกอบดวย 

                                -  ระบบขอมลูจําแนกตามสาขาสถิติ 
                                -  ระบบขอมูลที่สําคัญของประเทศ ภาค และจังหวัด       

              -  ระบบขอมูลเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจและสังคมที่สําคัญ 
              -  ระบบขอมูล TOP TEN PROVINCIAL STATISTICS 
              -  ระบบขอมูลจากเอกสารและรายงานเชิงสถิต ิ
              -  ระบบขอมูลจากโครงการสํามะโนและสํารวจ 
              -  ระบบขอมูลในรูปแผนภูมแิละแผนภาพ 
              -  ระบบการเผยแพรเอกสารและรายงานเชิงสถิติ  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  
- ระบบการเผยแพรขอมูลดวย MOVING BOARD 

             ชองทางการใหบริการ หมายถึง ชองทางการเขาถึงการบริการหรือการติดตอสอบถามเรื่องบริการได 
                ตัวอยางชองทางการเขาถึงการบรกิารหรือการติดตอสอบถามเรื่องบริการได 

- มีคอมพิวเตอรใหประชาชนใชคนหาขอมูลดวยตนเอง 
- การใหบริการผานทาง  e - Mail   
- การใหบริการผานทาง Web Board  
- การใหบริการตอบแบบสอบถามผานทางอินเทอรเน็ต (Questionnaire) 
- การใหบริการสําเนาขอมูลลงบนแผน CD หรือ Diskette 
- การบริการสอบถามขอมูลทางโทรศัพทและโทรสารอัตโนมัติ  (IVR  and Fax on Demand) 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
                สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตัวช้ีวัด ดังนี้ 
            1.  มีการอํานวยความสะดวก ดวยการจัดเจาหนาที่ไวใหบริการแกผูติดตอขอใชขอมูลตลอดเวลาทําการโดยไม
หยุดพักเที่ยง จัดแบบฟอรมการขอใชขอมูลเพื่อใหสามารถจัดหาขอมูลใหตรงกับความตองการของผูขอใช มีแบบฟอรม
เกี่ยวกับการสั่งซื้อเอกสารและรายงานสถิติ ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บ  เปนตน (เอกสารแนบ 1) 
            2.  มีระบบการใหบริการขอมูลผานทาง e-Mail สามารถสงขอมูลในรูปอิเล็กทรอนิกสไฟลไปยังผูขอใชตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด ที่ e-Mail : binfodsm@nso.go.th และ binfopub@nso.go.th  (เอกสารแนบ 2) 
                 3.  มีระบบการเผยแพรขอมูลผานทางระบบ Moving Board เชน ประชาสัมพันธขอความรวมมือในการใหขอมูล
สถิติ  เผยแพรขอมูลผลการสํามะโน/สํารวจ ตาง ๆ  กิจกรรมของหนวยงาน เปนตน โดยไดติดตั้ง Moving Board ดานหนา
สํานักงานฯ  ดานติดถนนหลานหลวง เขตปอมปราบฯ  กทม.  10110 (เอกสารแนบ 3) 
             4.  มีระบบการใหบริการขอมูลผานทางระบบโทรศัพทและโทรสาร อัตโนมัติ (IVR  and Fax on Demand)  
โดยสามารถใชบริการไดที่หมายเลข 0-2281-0333 ตอ 2000  (เอกสารแนบ 4) 
                  5.  มีการใหบริการระบบสืบคนขอมูลผานทางอินเตอรเน็ต เชน ขอมูลจําแนกตามสาขาสถิติ ขอมูลเครื่องช้ีวัด
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่สําคัญ  ระบบขอมูลจากโครงการสํามะโนและสํารวจ ระบบขอมูลในรูปแผนภูมิและแผนภาพ 
ระบบการเผยแพรเอกสารและรายงานเชิงสถิติ เปนตน (เอกสารแนบ 5) 
                  6.  มีชองทางการใหบริการผานทางระบบอินเตอรเน็ตที่เว็บไซต  http://www.nso.go.th  การใหบริการผานทาง
ระบบ e-Mail ที่  binfodsm@nso.go.th  และ binfopub@nso.go.th การใหบริการผานทางระบบโทรศัพทและโทรสาร 
อัตโนมัติ(IVR  and Fax on Demand)   ระบบสืบคนสารสนเทศสถิติ  (Statistical Information Searching System : SISS)  ซึ่ง
ผูใชสามารถสืบคนขอมูลไดดวยตนเองจากเครื่องคอมพิวเตอร   

พิจารณาจาก 2 ประเด็น โดยน้ําหนักแตละประเด็นตางกัน ดังนี้.- 
1) ระบบการใหบริการ   น้ําหนักรอยละ 70 
เกณฑการใหคะแนน : 
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ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ระดับคะแนน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1 √      

2 √  √     

3 √  √  √    

4 √  √  √  √   

5 √  √  √  √  √  

 
 
 
โดยที่ : 
    ขั้นตอนที่  1  มีการอํานวยความสะดวก เชน มีเจาหนาที่คอยตอบคําถาม                 เทากับ  1 คะแนน 
    ขั้นตอนที่  2  มีการบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกส  1  กระบวนการยอย                เทากับ  2 คะแนน 
    ขั้นตอนที่  3  มีการบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกส  2  กระบวนการยอย                เทากับ  3 คะแนน 
    ขั้นตอนที่  4  มีการบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกส  3  กระบวนการยอยข้ึนไป      เทากับ  4  คะแนน 
    ขั้นตอนที่  5  มีการบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกส  1 บริการหลัก                         เทากับ  5  คะแนน 
2) ชองทางการใหบริการ   น้ําหนักรอยละ 30 
 

เกณฑการใหคะแนน ตัวชี้วัด หนวยวัด 

1 2 3 4 5 

ชองทางการใหบริการ ชองทาง 1 - 2 - 3 

เกณฑการใหคะแนน : 
- มีชองทางที่พัฒนาเพิ่มขึ้น  1  ชองทางในปงบประมาณ พ.ศ.2547  เทากบั  1  คะแนน 
- - 

- มีชองทางที่พัฒนาเพิ่มขึ้น  2  ชองทางในปงบประมาณ พ.ศ.2547  เทากบั  3  คะแนน 
- - 

- มีชองทางที่พัฒนาเพิ่มขึ้น  3  ชองทางในปงบประมาณ พ.ศ.2547  เทากบั  5  คะแนน 
 

 
เกณฑการใหคะแนน 
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 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

 ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบ 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก
(รอยละ) 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่
ไดรับ 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

 ตัวชี้วัดท่ี 36 : ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาระบบบริการผาน
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส 

2 5 5.0000 0.1000 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
1. ไดประชุมช้ีแจงใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับงานใหบริการขอมูลไดเขาใจถึงความจําเปนในการพัฒนาระบบและชองทาง

ในการใหบริการขอมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึงพอใจตอการบริการของรัฐ โดย
มีการประชุมช้ีแจงเปนการภายในของกลุมบริการและเผยแพรขอมูล 

2. มอบหมายใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบงานในแตละระบบ เพื่อทําหนาที่ติดตาม ปรับปรุง และแกไขขอมูลใหเปนปจจุบัน
อยูเสมอ  

3. ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในแตละระบบเปนประจํา ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา
ในการแกไขปญหาตาง ๆ  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
       แนวทางและนโยบายของรัฐบาลใหความสําคัญในเรื่องการปรับปรุงระบบงานบริการเพื่อใหประชาชนและผูใชบริการ
ใหสามารถทํารายการการใชบริการตาง ๆ ของหนวยราชการผานทางระบบเล็กทรอนิกสไดดวยตนเอง ทําใหเกิดการ
ประหยัดคาใชจายทั้งของประชาชนผูใชบริการและของสวนราชการ         

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
                      เนื่องจากในปจจุบัน สํานักงานสถิติแหงชาติกําลังพัฒนาระบบจัดเก็บและสืบคนขอมูล ตลอดจนพัฒนาระบบ
การใหบริการขอมูลตามโครงการที่ไดรับงบประมาณใหดําเนินการในปงบประมาณ 2547 ซึ่งการพัฒนาระบบงานดังกลาว
ไดมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการและรูปแบบการดําเนินการจากวิธีการแบบเดิม เปนวิธีการแบบใหมดวยการนําเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใชในการปรับปรุงระบบงาน เพื่อใหการดําเนินงานเกิดประสทิธิภาพเปนไปตามนโยบายของหนวยงานและของ
รัฐบาล ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนการพัฒนาระบบงาน ทําใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตองทําการเรียนรูเทคนิคใหม ๆ ของระบบ 
ซึ่งตองใชระยะเวลาเพื่อใหเกิดความชํานาญและมีประสบการณเพิ่มมากขั้น ดังนั้นการดําเนินงานในชวงแรกจึงมีขอจํากัด
ดังกลาวเกิดขึ้นเปนปญหาและอุปสรรคในระดับหนึ่ง   
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หลักฐานอางอิง :  
    เอกสารแนบ  1  แบบฟอรมตาง ๆ ที่ผูขอใชขอมูลสามารถ Download ไดจากเว็บ(ในเมนูขาวสาร หัวขอ e-Form) 
    เอกสารแนบ  2  ตัวอยางการใหบริการขอมูลผานทาง e-Mail (การสงขอมูลในรูปอิเล็กทรอนิกสไฟลไปยังผูขอใชขอมูล) 
    เอกสารแนบ  3  ตัวอยางระบบการเผยแพรขอมูลผานทาง Moving Board 
    เอกสารแนบ  4  ตัวอยางระบบการใหบริการขอมูลผานทางโทรศัพทและโทรสารอัตโนมัติ (IVR and Fax on Demand) 
    เอกสารแนบ  5  ตัวอยางระบบสืบคนขอมูลผานทางอินเทอรเน็ต 
     สําหรับหลักฐานอางอิงอื่น ๆ 
ติดตอไดที่  :  สํานักสถิติพยากรณ  กลุมบริการและเผยแพรขอมูล 
ผูรับผิดชอบ  :  1.  นายชุติชาติ  บุญชูวิทย  หัวหนากลุมบริการและเผยแพรขอมูล โทร.0-2281-0333 ตอ1410 
                        2.  นายณัฐวรรธน  เหมนาควิทย   โทร. 0-2281-0333 ตอ 1413 

 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ตัวชี้วัดท่ี 37  :  ระดับความสาํเร็จของการตอบสนองตอความคิดเห็นของประชาชน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  หัวหนากลุมวางแผนและพัฒนาการ
จัดทําโครงการดานเศรษฐกิจ   
สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม 

ผูจัดเก็บขอมูล :   น.ส. จีรภา  วราดุล                                      

โทรศัพท :  0 2281 0333 ตอ 1202 โทรศัพท :   0 2281 0333 ตอ 1204 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
 
 

ระดับ
คะแนน 

                          การดําเนินงานในแตละขั้นตอน  ปงบประมาณ พ.ศ.2547  

 1 เกณฑ : มีระบบการตอบสนองตอความคิดเห็นของประชาชนบางสวน 
   -  โดยเปดใหมีชองทางการรับฟงความคิดเห็น ทั้งจากผูใชขอมูลและผูใหขอมูล คือ มีการรับฟงความเห็นจากคณะกรรมการ
สถิติแหงชาติ  (ซึ่งประกอบดวยผูแทนทั้งจากภาครัฐและเอกชน) และมีการประสานกับ    ผูใชขอมูล เพื่อรับฟงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการทํางานของ สสช.  โดยเฉพาะการจัดเก็บขอมูล การใหบริการขอมูล รวมทั้งการเปดใหเสนอความเห็นผานทาง
โทรศัพท และ web board ของ สสช.) และมีแผนงานขั้นตอนการรับฟงความคิดเห็นจากผูใชขอมูลไวอยางชัดเจน 

 

 2 เกณฑ : มีการใหแบบสอบถาม มีตูรับฟงความคิดเห็น แตยังไมมีการรวบรวมและประมวลผลขอคิดเห็นและไมมีผูรับ    ผิดชอบ 
    -  โดยการสงแบบสอบถาม หรือหนังสือเชิญมาประชุมหารือ เพื่อขอรับฟงความเห็นจากกลุมผูท่ีเกี่ยวของโดยตรง (Stake holders) ในแต
ละเรื่องของการสํารวจ/สํามะโน  ในสวนของขอบขายคุมรวม  แบบสอบถาม  คํานิยาม  การจัดจําแนกขอมูล  ตลอดจนวิธีการจัดเก็บ/
การประมวลผล  เปนตน   
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 3 เกณฑ  :  มีระบบการตอบสนองตอความคิดเห็นของประชาชน และแตงตั้งคณะที่ปรึกษาภาคประชาชน แตไมมีแผนการปรับ 
ปรุงและไมไดทําการปรับปรุง 
     -  โดยการจัดประชุมหารือ เพื่อพิจารณากระบวนการจัดทําสํารวจ/สํามะโน  แบบสอบถามที่ควรใช  การจัดทําตาราง
ประมวลผล  วิธีการเสนอผล  การสืบคนขอมูล  โดย สสช. จะจัดทีมงานผูรับผิดชอบในแตละเรื่องที่จะรวบรวมขอคิดเห็น/
ขอเสนอแนะ  (ทั้งนี้ สสช. ไมไดตั้งคณะที่ปรึกษาฯ1/ แตจะเชิญบุคคลในวงการที่เกี่ยวของกับเร่ืองนั้นๆ มาประชุมหารือโดยตรง  
เพื่อใหไดความเห็นที่ตรงจุด และสามารถหาขอสรุปได) 

 

 4 เกณฑ  :  มีระบบการตอบสนองตอความคิดเห็นของประชาชน มีแผนการปรับปรุง และดําเนินการปรับปรุงตามแผน       แตจัดทํา
รายงานสรุปผลการดําเนินการเสนอผูอํานาจเพื่อเผยแพรตอสาธารณชนโดยเฉลี่ย เกินกวา 30 วันหลังจากดําเนินการตอบสนองตอ
ความคิดเห็น แลวเสร็จ 

- โดยทําการประมวล  สรุปความเห็นของผูท่ีเกี่ยวของจากการประชุมหารือ หรือจากที่มีการสงความคิดเห็นเขามาที่ 
สสช. แลวนํามาพิจารณารวมกันระหวางทีมงานผูรับผิดชอบ และหนวยงานที่เกี่ยวของกับข้ันตอนนั้นๆ เพื่อ
ทบทวนแบบสอบถาม ตลอดจนกระบวนการอื่นๆ ใหเหมาะสมและสามารถดําเนินการในขั้นตอนตอไปตาม
แผนงานซึ่งกําหนดไวแลวโดยไมลาชา  ท้ังนี้ สสช. มีการประกาศปฏิทินการเผยแพรขอมูลตอสาธารณชนผานทาง 
web site ของ สสช. เพื่อใหทราบกําหนดเวลาการเผยแพรขอมูลของการสํารวจ/สํามะโน แตละโครงการ 

 

 
 
 
 

 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)  

 5 เกณฑ  :  มีชองทางการรับฟงความคิดเห็น มีระบบการตอบสนองตอความคิดเห็นของประชาชน และจัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินการเสนอผูมีอํานาจ เพื่อเผยแพรตอสาธารณชนโดยเฉลี่ยภายใน 30 วัน หลังจากดําเนินการตอบสนองตอความคิดเห็นแลว
เสร็จ  รวมถึงการใหคณะท่ีปรึกษาภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมกับสวนราชการอยางเปนรูปธรรม 
      -  มีการจัดทําสรุปผลการประชุม และนําขอคิดเห็นมาเปนแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินโครงการสํารวจ/ สํามะโนของ 
สสช. และเมื่อทําการประมวลผลขอมูลเสร็จแลว จะนําเสนอใหผูมีอํานาจ (เลขาธิการสถิติแหงชาติ) พิจารณาเห็นชอบ และ
เผยแพรสูสาธารณะผาน web site ตามกําหนดเวลาที่ประกาศในปฏิทิน ซึ่งจะไมเกิน 30 วัน  
 

 

หมายเหตุ  1/  เนื่องจากสํานักงานสถิติแหงชาติ ผลิตขอมูลสถิติท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม และมีความครอบคลุมท้ังระดับเศรษฐกิจมหภาค และระดับเศรษฐกิจ
ครัวเรือน เพื่อใหบริการขอมูลสถิติดังกลาวแกหนวยงานภาครัฐ  เอกชน และประชาชนทั่วไป  จําเปนตองรับฟงความคิดเห็นจากบุคคล  กลุมบุคคล และสถาบัน
ตางๆ ท่ีหลากหลายตามความเกี่ยวของกับเรื่องท่ีจะดําเนินการจัดทําขอมูลสถิติน้ัน  การตั้งคณะที่ปรึกษาฯ จะไมสามารถใหคําปรึกษาที่ครอบคลุมไดทุกเรื่อง  จึง
ไดเลือกใชวิธีการเชิญผูท่ีเกี่ยวของแตละดานมาประชุม หรือการติดตอประสานงานกับผูท่ีเกี่ยวของโดยตรง 
เกณฑการใหคะแนน : 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5  

   1 2 3 4 5  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
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ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี 37 : ระดับความสําเร็จของการ
ตอบสนองตอความคิดเห็นของประชาชน 

2 5 5.0000 0.1000 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
               เนื่องจากภารกิจหลักของ สสช. คือการจัดเก็บขอมูลสถิติพื้นฐานดานเศรษฐกิจและสังคม โดยการสํามะโนและสํารวจขอมูลจาก
ประชาชน/สถานประกอบการ และหนวยสถิติอื่นๆ เพื่อใหภาครัฐใชในการวางแผน  ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาทั้งในระดับประเทศ และ
ระดับทองถิ่น  แมวา เอกชนโดยเฉพาะภาคธุรกิจอุตสาหกรรมตางๆ ก็สามารถใชประโยชนจากขอมูลสถิติดังกลาวดวย  แตจะเห็นไดวาการจัดทํา
ขอมูลสถิติของ สสช. จะสนับสนุนหนวยงานภาครัฐเปนหลัก สวนประชาชนจะไมไดรับผลกระทบโดยตรงจากภารกิจของ สสช.    
                เมื่อคณะกรรมการสถิติแหงชาติไดใหความเห็นชอบในแผนการจัดทําการสํารวจ/สํามะโน ในแตละปงบประมาณแลว สสช.    จะเชิญ
ผูที่เกี่ยวของในเรื่องนั้นๆ มาประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็น และเพื่อใหเกิดการมีสวนรวม ตั้งแตข้ันตอนการวางแผนการออกแบบสอบถาม   
การวางแผนการจัดเก็บขอมูลในโครงการสํารวจ/สํามะโน  แตละเรื่องเพื่อใหไดขอมูลที่มีคุณภาพตรงกับความตองการของผูใชขอมูล และ   
เปนขอมูลที่ผูใหขอมูลสามารถใหขอมูลได  นอกจากการเชิญผูที่เกี่ยวของในเรื่องนั้นๆ มาประชุม แลว  ยังเปดโอกาสหรือประสานงานใหผูที่
เกี่ยวของสงเอกสารหรือแสดงความคิดเห็นมายัง สสช.   โดย สสช. ไดจัดทีมงานขึ้นมารับผิดชอบเฉพาะแตละเรื่อง  เพื่อนําความคิดเห็นดังกลาว
มาพิจารณาปรับปรุงแกไขกระบวนการทํางานใหเหมาะสม และไดมีการจัดทํารายงานการประชุม/เอกสารสรุปผลไวเปนหลักฐาน   
                 ในสวนที่เกี่ยวของกับประชาชนในฐานะผูใหขอมูลนั้น  สสช. ไมตองการใหเปนภาระของประชาชนในการตอบขอถามมากเกินไป จึงไดอํานวย
ความสะดวก โดยพยายามหลีกเลี่ยงขอถามที่ผูตอบไมอยากตอบ และนอกจากนี้ยังกําหนดใหมีการออกไปทดสอบแบบสอบถาม เพื่อรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนผูใหขอมูล สําหรับการจัดทําโครงการสํารวจ/สํามะโน ในเร่ืองใหมๆดวย 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

                               ในการวัดระดับความสําเร็จของการตอบสนองตอความคิดเห็นของประชาชน / ผูใชขอมูล และหนวยงานที่ใชขอมูลนั้น 
สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดดําเนินการโดยการรวบรวมเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อแสดงเปนหลักฐานประกอบ  เชน 

 -  รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติแหงชาติ / แผนงานขั้นตอนการรับฟงความคิดเห็น 
 -  หนังสือเชิญประชุม/สงแบบสอบถาม เพื่อการประสานขอรับฟงความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ  
 -  หนังสือแจงความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ หรือรายงานการประชุม 
 -  เอกสารรวบรวมประมวลขอคิดเห็น หรือสรุปผล และการนําขอคิดเห็นไปปฏิบัต/ิการปรับปรุงงาน 

     -  เอกสารการแจงสรุปผลการประมวลขอคิดเห็น และการปรับปรุงงานกลับไปยังผูที่เกี่ยวของ / ผูใชขอมูลตลอดจนการ
นําเสนอผลการสํารวจขึ้น web site  

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
             ในปจจุบัน หนวยงานตางๆ มีความตระหนักถึงความสําคัญของขอมูลสถิติมากขึ้น  โดยเฉพาะผูใชขอมูล  และ หนวยงานที่เกี่ยวของ มี
ความประสงคจะใหมีการผลิตขอมูลที่สอดคลองกับความตองการใชอยูแลว จึงใหความรวมมือในการเขารวมประชุม สัมมนาตางๆ              ที่
สํานักงานสถิติแหงชาติจัดขึ้น และพรอมที่จะแสดงความคิดเห็น  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
           ขอมูลสถิติสวนใหญนําไปใชประโยชนในภาครัฐและเอกชนในระดับองคกร  สําหรับการใชประโยชนในระดับประชาชนนั้น ยังไม
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กวางขวางนัก  ประชาชนจึงยังไมคอยสนใจและเขามามีสวนรวมในงานสถิติไมมากเทาที่ควร 

หลักฐานอางองิ :  
         เอกสารอางอิงประกอบตวัชีว้ัดที่ 37  ระดับความสําเร็จของการตอบสนองตอความคิดเห็นของประชาชน   

           ระดับคะแนน 1  เอกสารอางอิง  :  รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติแหงชาติและแผนงานขั้นตอนการรับฟงความคิดเห็น 
           ระดับคะแนน 2  เอกสารอางอิง  :  การประสานงานกบัผูใชขอมูล  (หนังสือเชิญประชุม/จัดสงแบบสอบถามความคดิเห็น) 
           ระดับคะแนน 3  เอกสารอางอิง  :  การรับฟงความคิดเห็น โดยการจัดประชุมหรอืหนังสือตอบใหความเห็น                                

             ระดับคะแนน 4  เอกสารอางอิง  :  การประมวล/สรุปความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของ และนํามาพิจารณาปรบัปรุงงานให  
                                                                   ทนัเวลาทีก่ําหนด 
             ระดับคะแนน 5  เอกสารอางอิง  :  การแจงสรุปผลการประชุม และการปรบัปรุงงานกลับไปยังผูทีเ่กี่ยวของ และใหขอเสนอแนะ  และ 
                                                                   การนําผลสํารวจ/สํามะโน เสนอใน web site 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวชี้วัด) 
ชื่อตัวชีวั้ดที 38.1  : อัตราการเพิ่มของปริมาณงาน  (หรือรายไดที่จัดเก็บได)  ตอจํานวนบุคลากรบรรจุจริงเฉลี่ย 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นายธรีะศักดิ์   แงเจริญกุล  ผูจัดเก็บขอมูล :  นางปนัดดา   สุขขํา 

โทรศัพท :  0-2281-0770 โทรศัพท  :  0-2281- 0333  ตอ  1506 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    

  
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 

อัตราการเพิ่มของปริมาณ 
(หรือรายไดที่จัดเก็บได) ตอคา
จํานวนบุคลากรบรรจุจริงเฉลี่ย 

 

  2545 2546 2547 2545 2546 2547  

 - รายไดท่ีจัดเก็บได 4,070,401 5,842,351 7,809,341.86  
 - จํานวนบุคลากรบรรจุจริงเฉลี่ย 3,006 3,176 2,899  
 1. ขาราชการ 998 998 922  
 2.ลูกจางประจํา 72 71 64 

5.20 35.85 46.44 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (กระทรวงนํารอง) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 
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 3.ลูกจางชั่วคราว 1,936 2,107 1,913  
         

 

เกณฑการใหคะแนน  : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
0.00 1.25 2.50 3.75 5.00 

 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

อัตราการเพิ่มของปริมาณ(หรือรายไดที่
จัดเก็บได)  ตอจํานวนบุคลากรบรรจุจริง
เฉลี่ย 

1 46.4400 5.0000 0.0500 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (กระทรวงนํารอง) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 
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คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : 
            ประชาสัมพันธใหหนวยงานเอกชน  และผูใชบริการทั่วไปมาใชบริการขอขอมูลมากยิ่งขึ้น  โดยมี
การพัฒนาการใหบริการขอมูลทางโทรศัพท  โดยใชระบบโทรศัพทอัตโนมัติจัดบริการสอบถามขอมูล
และใหบริการสายดวน  (Hotline)  ทั้งในและนอกเวลาทําการ  เพิ่มชองทางการติดตอสอบถามเรื่องบริการ
ไดหลายทาง  เชน  โทรศัพท  โทรสาร  ไปรษณีย  E-mail   Internet  Webpage   ซ่ึงสิ่งเหลานี้ จะทําให
ผูใชบริการไดรับความสะดวก  เมื่อผูใชไดรับความสะดวกก็จะเขามาใชบริการ  ทําใหการจัดเก็บรายได
จากสวนนี้เพิ่มขึ้น 
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน  : 
1. มีการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานใหรูจักใชเครื่องมืออิเลคทรอนิคที่ทันสมัย  เพื่อจะไดนํามาใชใน

การใหบริการ 
2. ปรับปรุงระบบการใหบริการใหดียิ่งขึ้นอยูเสมอ 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน  : 
1. งบประมาณดานการประชาสัมพันธมีนอยไมเพียงพอ 
2. การสรางเครือขายการประชาสัมพันธ 
 
หลักฐานอางอิง  :   
3. ตารางสรุปจํานวนบุคลากรบรรจุจริงเฉลี่ยในปงบประมาณ 2547 
4. สําเนารายงานเงินรายไดแผนดิน สํานักงานสถิติแหงชาติ ประจําเดือนสิงหาคม 2547 
5. สําเนารายงานเงินรายไดแผนดิน แบบ ง.404 เดือนกันยายน 2546  ของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
6. สําเนาบัญชียอยรายไดแผนดิน ป 2545 
7. สําเนารายงานเงินรายไดแผนดิน สํานักงานสถิติแหงชาติ ประจําเดือนกันยายน  2547 

 
 

 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวชี้วัด) 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (กระทรวงนํารอง) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ชื่อตัวชีวั้ดท่ี 38.3 : ระดับของการพัฒนาระบบบริหารความรูในองคกร 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวประเทือง  ดดีพิณ ผูจัดเก็บขอมูล :   นางนิตยา  กิจสนาพิทักษ 

โทรศัพท :   0-2281- 0333 ตอ 1508 โทรศัพท :   0-2281-0333  ตอ  1510 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    จํานวนครั้งในการจัดฝกอบรมขาราชการในวิทยาการ/ความรูใหม 
หลักสูตรในการจัดฝกอบรมขาราชการในวิทยาการ/ความรูใหม 

 ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด ผลการดําเนนิงานปงบประมาณ พ.ศ.2547 

ห ลั ก สู ต ร ใ น ก า ร จั ด ฝ ก อ บ ร ม   
ขาราชการในวิทยาการ/ความรูใหม 

หลักสูตร 1. หลักสูตร การอบรมวิชาสถิติระดับกลาง 
2. วิชา การใชโปรแกรม SPSS for Windows 
3. วิชา การตกแตงขอมูลดวยโปรแกรม Photoshop 7.0 
4. วิชา การสรางขอมูลบนเว็บเพจดวยโปรแกรม Dreamweaver 
MX 
5. วิชา การนําเสนอขอมูลบนเว็บเพจดวยโปรแกรม Flash MX 
6. หลักสูตร การอบรมคอมพิวเตอรแกขาราชการตามมติ
คณะรัฐมนตรี 
7. วิชา การใชขอมูลสถิติเพื่อการวิจัย 
8. วิชา เทคนิคการสรางแบบสอบถาม 
9. หลักสูตร การพัฒนาฐานขอมูลสถิติเพื่อการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2547 
10. วิชา เทคนิคการสุมตัวอยางและการประมาณคา 
11. วิชา เทคนิคการพยากรณเชิงปริมาณ 
12. โครงการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท 
13. หลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสถิติจังหวัด 
14. หลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับกลาง 
15. วิชา การออกแบบและพัฒนาระบบคลังขอมูล 

 
 ดังนั้น 
จํานวนหลักสูตรในการจัดฝกอบรมขาราชการในวิทยาการ/ความรูใหม จํานวน 15 หลักสูตร  เทากับระดับ 5 คะแนน 

  
  

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (กระทรวงนํารอง) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 
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ขอมูลผลการดําเนินงาน : รอยละเฉล่ียของจํานวนขาราชการที่ฝกอบรม     
จํานวนขาราชการที่ไดรับการอบรมเทียบกบักลุมเปาหมาย (600 คน)  ทีค่วรจะไดรับการฝกอบรมในเรื่อง
วิทยาการ/ความรูใหม ในปงบประมาณ พ.ศ.2547 
 

หลักสูตร
ท่ี 

จํานวนกลุมเปาหมายที่เขารบัการฝกอบรมจริง รอยละของจํานวนกลุมเปาหมายตามแผน
ท่ีเขารับการฝกอบรม 

1 48 96 

2 57 71.25 

3 29 72.50 

4 39  97.50 

5  40  100 

6  38  100 

7  103  100 

8  111  100 

9  156  100 

10  44  100 

11  56  100 

12  37  92.5 

13  83  100 

14  43  100 

15  25  100 

 รอยละเฉล่ียของขาราชการที่ฝกอบรม  95.32 

 ผลคะแนนของตัวชี้วัด  5 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (กระทรวงนํารอง) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 
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ขอมูลผลการดําเนินงาน : ผลความสําเร็จในการจัดตัง้ทีมงาน     
1.มีหนังสือขออนุมัติดําเนนิการจัดอบรมแตละหลักสูตร 
2.รายช่ือคณะทํางาน ดังนี ้

รายชื่อคณะทํางาน หนาท่ีรับผิดชอบ 

1.   นางสาวประเทือง  ดีดพิณ  

 
 - เปนผูกําหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาระบบ
บริหารความรูในองคกร 
- เปนผูบริหาร และสั่งการในเรื่องการบริหารงานการอบรม 

2. นายธเนศ  รุงโรจนชัยพร 

 
- จัดทําแผนการอบรมวิชาการสถิติ, เปนผูดําเนินงานและ

บริหารงานเกี่ยวกับการจัดอบรมในแตละวิชา (หลักสูตร) 
3. นางนิตยา  กิจสนาพิทักษ  - จัดทําแผนการอบรมวิชาการคอมพิวเตอร, เปนผู

ดําเนินงานและ บริหารงานเกี่ยวกับการจัดการอบรมในแต
ละวิชา (หลักสูตร) 

4. นางนลินี  ทองสวาง  - เปนผูติดตอและประสานงานกับหนวยงานภายใน
สํานักงาน ฯ และหนวยราชการอื่น ๆ ในเรื่องรายละเอียด
การอบรมตาง ๆ งบประมาณคาใชจาย การจัดหาวิทยากร 
เปนตน  

5. นางสาวดวงสมร  วัฒนศฤงคาร  - เปนผูติดตอและประสานงานกับหนวยงานภายใน
สํานักงาน ฯ และหนวยราชการอื่น ๆ ในเรื่องรายละเอียด
การอบรมตาง ๆ งบประมาณคาใชจาย การจัดหาวิทยากร 
เปนตน 
- ดานเทคนิคการใชเครื่องคอมพิวเตอร  

6. นางสาวจินตนา  อัครพุทธพงศ 
 

 - ดานธุรการ เกี่ยวกับหนังสือราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
- จัดหาและเตรียมอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับวิทยากร
และผูเขารับ  การอบรมในแตละวิชา 

7. นายบุญชวย  พุทธรักษา 
 

 - จัดเตรียมและดูแลการใชเครื่องโสตทัศนูปกรณตาง ๆ 
เครื่องเสียง และสถานที่อบรม 

8. นางดวงจิตต  ศิลปะระเสริฐ 

 
 - ดานธุรการ เกี่ยวกับหนังสือราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
- ดานเอกสารประกอบการบรรยายในแตละวิชา 

 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (กระทรวงนํารอง) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
3.มีคําสั่งแตงตั้งวิทยากรและหนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานอืน่ๆ เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ 
4.รายช่ือวิทยากร ดังนี ้

รายชื่อวิทยากร หนาท่ีรับผิดชอบ 

1.ขาราชการ สสช.จํานวน 29 คน 

 
 เปนวิทยากรบรรยายวิชาสถิติระดับกลาง 

2. นายธเนส  โกมลวิภาต   บรรยายวิชา การใชโปรแกรม SPSS for Windows 

3. นางบุษยา  สุพร 

 
  บรรยายวิชา การตกแตงขอมูลดวยโปรแกรม Photoshop 7.0 

 
4. นางสาววนิดา  เจียรนัยกิจพัฒนา 

 
 - บรรยายวิชา การตกแตงขอมูลดวยโปรแกรม Photoshop 7.0 
- บรรยายหลักสูตรการอบรมคอมพิวเตอรแกขาราชการตามมติ
คณะรัฐมนตรี 

5. นายพงษเทพ  ศรีสดฤกษ  บรรยายวิชา การตกแตงขอมูลดวยโปรแกรม Photoshop 7.0 

6. นางวิลาวัลย  ศิริบุญ 

 
  - บรรยายวิชา การสรางขอมูลบนเว็บเพจดวยโปรแกรม 
Dreamweaver MX 
- บรรยายวิชา การนําเสนอขอมูลบนเว็บเพจดวยโปรแกรม Flash 
MX 

7. นางสาวสุกัญญา  บรรดาศักดิ์ 

 
  - บรรยายวิชา การสรางขอมูลบนเว็บเพจดวยโปรแกรม 
Dreamweaver MX 
- บรรยายวิชา การนําเสนอขอมูลบนเว็บเพจดวยโปรแกรม Flash 
MX 

8. นายทรงพล  ใหมสาลี 

 
 - บรรยายหลักสูตรการอบรมคอมพิวเตอรแกขาราชการตามมติ
คณะรัฐมนตรี 

9. นางศิริลักษณ  อาจอาษา 

  
- บรรยายหลักสูตรการอบรมคอมพิวเตอรแกขาราชการตามมติ
คณะรัฐมนตรี 

10. ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยนเรศวร  

 
-  บรรยายวิชา การใชขอมูลสถิติเพื่อการวิจัย 

11. ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
 - บรรยายวิชา เทคนิคการสรางแบบสอบถาม 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
รายชื่อวิทยากร หนาท่ีรับผิดชอบ 

12. ขาราชการ สสช. จํานวน 13 คน   - บรรยายหลักสูตร การพัฒนาฐานขอมูลสถิติ เพื่อการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2547 

13. ขาราชการ สสช. จํานวน 2 คน   บรรยายวิชา เทคนิคการสุมตัวอยางและการประมาณคา 
 

14. ผูทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยมหิดล 

 
  บรรยายวิชา เทคนิคการพยากรณเชิงปริมาณ 

15. ผูทรงคุณวุฒิจากสํานักงาน ก.พ.  

 
  บรรยายโครงการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท 

 
16. ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานตาง ๆ  
จํานวน 3 หนวยงาน 

  บรรยายหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสถิติจังหวัด 
 

 
17. ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานตาง ๆ  
จํานวน 9 หนวยงาน 

  บรรยายหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับกลาง 

 
18. ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานตาง ๆ  
จํานวน 2 หนวยงาน 

  บรรยายวิชา การออกแบบและพัฒนาระบบคลังขอมูล 

 ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
ผลสําเร็จในการจัดตั้งทีมงาน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2547 สามารถจัดตั้งทีมงานไดสําเร็จ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : ผลความสําเร็จในการจัดทําแผนปฏิบตัิการ 

1. ทีมงาน/คณะทํางานการพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคกร ไดจัดทําแผนปฏิบัติการในการพัฒนา
ระบบบริหารความรูภายในองคกรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 เรียบรอยแลว 

2. แผนปฏิบัติการในการพัฒนาระบบบริหารความรูในองคกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ประกอบดวย
หลักสูตรการอบรมตาง ๆ จํานวน 15 หลักสูตร 

3. หลักสูตรการอบรมตาง ๆ จํานวน 15 หลักสูตร มีองคประกอบดวยหัวขอตาง ๆ ดังนี้ 

- หลักการและเหตุผล 

- วัตถุประสงค 

- คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 

- จํานวนผูเขารับการอบรม 

- ระยะเวลาในการอบรม 

- วิธีการในการอบรม 

- งบประมาณคาใชจายในการอบรม 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
- ผูรับดําเนินการ  

4. รายละเอียดแตละหลักสูตร ดังแสดงในหลักฐานอางอิง 

 
ดังนั้น 
ผลสําเร็จในการจัดทําแผนปฏิบัติการ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2547  มีความสําเร็จ 
เกณฑการใหคะแนน 

ระดับคะแนน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

1. ความสําเร็จในการถายทอดองคความรูและทักษะ
ใหมๆ 

      

1.1 จํานวนหลักสูตรในการจัดฝกอบรมขาราชการใน 
วิทยาการ/ความรูใหม ตอป 

0.75 2 3 4 5 6 

    1.2  รอยละเฉลี่ยของจํานวนขาราชการที่ฝกอบรม 0.75 40 50 60 70 80 
2. ความสําเร็จในการจัดตั้งทีมงานเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติ
การในการพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคกร 

      

     2.1 ผลสําเร็จในการจัดตั้งทีมงาน 0.3 ไมสําเร็จ - - - สําเร็จ 
     2.2 ผลสําเร็จในการจัดทําแผนปฏิบัติการ 1.2 ไมสําเร็จ - - - สําเร็จ 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่ได คาคะแนนถวง
น้ําหนัก 

ระดับของการพัฒนาระบบบริหารความรู 
ในองคกร 

3  5  5.0000  0.1500 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

1. ไดจัดทําแผนการปฏิบัติงาน เพื่อกําหนดหลักสูตร คาบเวลาการอบรม และประสานงานการอบรมแตละ   
หลักสูตรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2547 ไวโดยไดพิจารณาใหสอดคลองกับเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร, 
ความตองการที่จะพัฒนาขาราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิในการปฏิบัติงาน, ความตองการที่จะรับความรูเพิ่มเติมดาน
สถิติและการใชเทคโนโลยี วิทยาการใหม ๆ  

2. ไดจัดทําหนังสือขออนุมัติจากผูบังคับบัญชาสวนราชการ ใหสามารถดําเนินการจัดอบรมหลักสูตรตาง ๆ   ตามแผน
ที่ไดวางไว 

3. หลังจากไดรับการอนุมัติใหดําเนินการจัดอบรมและจัดทําหนังสือเวียนแจงการอบรมหลักสูตรตาง ๆ ใหแกหนวย
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ราชการภายนอกและภายในสํานักงานสถิติแหงชาติ โดยใหสงผูสมัครเขาอบรมแตละหลักสูตร เมื่อไดรับหนังสือ
ตอบรับจากตนสังกัดพรอมใบสมัครของผูสมัครแลว ฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะตองคัดเลือกผูเขารับการอบรม 
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผูสมัครแตละคนใหเหมาะสม หลังจากนั้นจึงมีหนังสือตอบรับกลับไปยังตนสังกัด
ของผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาอบรมในแตละหลักสูตร 

4. ไดดําเนินการจัดอบรมหลักสูตรตาง ๆ ใหเปนไปตามแผนการอบรมประจําปงบประมาณ 2547 ที่ไดวางไว สําหรับ
ปงบประมาณ 2547 สามารถจัดอบรมหลักสูตรตาง ๆ ได จํานวน 15 ครั้ง (หลักสูตร) 

5. จัดทําแบบประเมินผลการอบรมใหผูเขารับการอบรมตอบ และไดสรุปผลการประเมินการอบรมแตละหลักสูตร   
เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรการอบรมตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นตอไป 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :           
1. ผูบังคับบัญชาระดับสูงของสวนราชการใหการสนับสนุนใหมีการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพแกขาราชการ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยการไดรับความรูเกี่ยวกับวิชาการสถิติและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยาการใหม อยางตอเนื่อง 

2. เงินงบประมาณ 

3. ขอความรวมมือจากหนวยงานราชการที่สงผูสมัครเขาอบรม ใหสงผูสมัครเทากับจํานวนที่สํานักงาน ฯ ได
จัดสรรใหในแตละหลักสูตรและตอบกลับภายในระยะเวลาที่สํานักงาน ฯ ไดกําหนดไว 

4. ผูประสานงานวิทยากรและผูบังคับบัญชาใหความรวมมือในการดําเนินการจัดอบรม เพื่อใหสําเร็จเปนไปตาม
แผนปฏิบัติงาน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
 ไมมี 

หลักฐานอางองิ :   
 1. สรุปผลการปฏิบัติงานการอบรมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 
2. รายช่ือผูเขารับการอบรมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 จํานวน 15 หลักสูตร 
3. สําเนาการลงทะเบียนเขารับการอบรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 จํานวน 15  หลักสูตร 
4. สําเนาหนังสือขออนุมัติดําเนินการจัดอบรม จํานวน 15 หลักสูตร 
5. สําเนาคําสั่งแตงตั้งวิทยากร 
6. สําเนาหนังสือเชิญวิทยากรผูคุณวุฒิจากหนวยงานอื่น ๆ 
7.รายละเอียดโครงการอบรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 จํานวน 10 หลักสูตร    และระเบียบการและหลักสูตร
การ อบรมวิชาสถิติระดับกลาง จํานวน 1 เลม  และระเบียบการและหลักสูตรการอบรม การประมวลผลขอมูลดวย
ระบบคอมพิวเตอร พ.ศ. 2547 จํานวน 1 เลม 
8.แผนการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ชื่อตัวชีวั้ดท่ี 39.1 : ระดับความสําเร็จในการมอบอํานาจไปสูระดับลาง 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายธีระศักดิ์  แงเจรญิกุล ผูจัดเก็บขอมูล :   นางปนัดดา  สุขขํา 

โทรศัพท :   0-2281- 0770 โทรศัพท :   0-2281-0333  ตอ  1506 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
       ความสําเร็จในการมอบอํานาจไปสูระดับลาง  หมายถึง  เรื่องที่หัวหนาสวนราชการสามารถมอบอํานาจไปสู
ผูบริหารระดับรองลงไป และผูบริหารระดับรองลงไปมีการมอบอํานาจไปสูผูบริหารระดับลาง  ตลอดจนมีการมอบ
อํานาจจากสวนกลางไปยังสวนภูมิภาค  เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางคลองตัว     มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2547 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับคะแนน 

ประเด็นที่พิจารณา 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

1. จํานวนเรื่องที่มอบอํานาจ 0.30     มาก 
2. ระดับการมอบอํานาจไปสูระดับลางหรือภูมิภาค 0.40     มาก 
3. ระดับการใชเวลาของผูบริหารของสวนราชการไป 
ทํางานที่สําคัญกวา 

0.30     มาก 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่ได คาคะแนนถวง
น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จในการมอบอํานาจ
ไปสูระดับลาง 

1  5  5.0000  0.0500 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
1. มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด  CEO  ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสถิติแหงชาติ  ตามคําสั่ง

สํานักงานสถิติแหงชาติ  ที่  268/2546  ลงวันที่  10  ตุลาคม  2546  และคําสั่งสํานักงานสถิติแหงชาติ  
ที่  71/2547  ลงวันที่  17  มีนาคม  2547  และคําสั่งสํานักงานสถิติแหงชาติ  ที่  174/2547  ลงวันที่  
1  มิถุนายน พ.ศ. 2547  ดังนี้ 
1. ดานการสั่งการ  การอนุญาต  การอนุมัติและการปฏิบัติราชการ  หรือการดําเนินการอืน่ ๆ 
2. ดานการบริหารงานบุคคล 

-  สรรหา  –แตงตั้ง  –เล่ือนขั้น  -วินัย 
3. ดานการบริหารงบประมาณ 

-  พัสดุ  -งบประมาณ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (กระทรวงนํารอง) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
2. มอบอํานาจให รองเลขาธิการฯ  ผูอํานวยศูนย / สํานัก / กอง / เลขานุการกรม  และหัวหนาฝายการ

คลังปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสถิติแหงชาติ  ตามคําสั่งสํานักงานสถิติแหงชาติ  ที่  94/2547  ลง
วันที่  5  เมษายน  2547  ดังนี้ 
1) งานดานสารบรรณ 
2) งานดานบริหารงานบุคคล 
3) งานดานงบประมาณ  (การเบกิจายเงนิ) 
4) งานดานการจดัซื้อจัดจาง 

3. เมื่อผูบริหารมอบอํานาจแลว  ไดใชเวลาไปทํางานที่สําคัญกวา คือ 
3.1  การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงผูตรวจราชการและปรับปรุงโครงสรางของ สสช. 

3.2 ไดติดตามเรงรัดการปฏิบัติงานโครงการสํามะโน, โครงการสํารวจตางๆ  ใหเร็วข้ึน และ 
      ออกรายงานผลเบื้องตนโดยเร็วและมีคณุภาพ เพื่อใหมีขอมูลสถิติที่มีคุณภาพทีห่นวยงานตางๆ  
      สามารถใชประโยชนรวมกันได และเปนเครื่องมือที่สําคัญสําหรับสนับสนุนนําไปใชในการ  
      กําหนดแนวทางการบริหารจัดทําแผนพฒันาและกําหนดนโยบาย ตลอดจนแกไขปญหาตางๆ    
      ของประเทศ 
3.3 สรางเครือขายระบบ online / web http://cwt.nso.go.th   ทั้ง 75 จังหวดั 
3.4 การนําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมาใชงาน 
3.5 การนําเครื่อง PDA  มาใชปฏิบัติงานสนาม 

 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  มีการฝกอบรมเจาหนาที่ของแตละศูนย / สํานัก / กอง  ใหมีความรู
เกี่ยวกับเรื่อง  คน  เงิน  งาน  เพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ   

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   - 
 

หลักฐานอางอิง :  
1. คําสั่งสํานักงานสถิติแหงชาติ  ที่  268/2546  ลงวันที่  10  ตุลาคม  2546   
2. คําสั่งสํานักงานสถิติแหงชาติ  ที่  71/2547  ลงวันที่  17  มีนาคม  2547   
3. คําสั่งสํานักงานสถิติแหงชาติ  ที่  174/2547  ลงวันที่  1  มิถุนายน พ.ศ. 2547  
4. คําสั่งสํานักงานสถิติแหงชาติ  ที่  94/2547  ลงวันที่  5  เมษายน  2547   

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (กระทรวงนํารอง) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ชื่อตัวชีวั้ดท่ี 39.2 : รอยละของความสําเร็จของการแกไข หรือยกเลิกกฎหมาย (แกไข พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2508) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : น.ส.สุวิมล  คงเศรษฐกลุ ผูจัดเก็บขอมูล :   น.ส.ขจิตรัตน  ปรีชาไพศาลจิต 

โทรศัพท :  0 2281 0333 ตอ 1304 โทรศัพท :   0 2281 0333 ตอ 1305 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2508  ไดบังคับใชมาเปนเวลานานแลว   มีบทบัญญัติบางมาตราไมเหมาะสมกับ
สภาพการณปจจุบัน  สํานักงานสถิติแหงชาติพิจารณาเห็นวาควรมีการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2508  เพื่อให
เหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน   และเพื่อเปนการเพิ่มบทบาทหนาที่ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ใหสามารถปฏิบัติภารกิจ
ไดอยางคลองตัว  รวดเร็ว   และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  รวมทั้งเพื่อใหสํานักงานสถิติแหงชาติไดรับความรวมมือจากผูให
ขอมูลมากขึ้น 

คณะกรรมการสถิติแหงชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2543   เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2543  จึงไดมีมติแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการปรับปรุงพระราชบัญญัติสถิติ  พ.ศ.2508    ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ    ไดประชุมเพื่อพิจารณากรอบแนวทาง
ในการแกไขพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2508 ในแตละมาตรา ดวยความรอบคอบ โดยเสนอขอแกไขเฉพาะมาตราที่เปน
ปญหา และอุปสรรคตอการปฏิบัติงานเทานั้น  โดยสํานักงานสถิติแหงชาติไดนํารางพระราชบัญญัติสถิติ (ฉบับแกไข) เสนอ
คณะรัฐมนตรี     เมื่อเดือนพฤษภาคม 2545  ซึ่งคณะรัฐมนตรีเสนอใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให
ความเห็น   ตอมาคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1)   ใหผูแทนของสํานักงานไปชี้แจง   โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1)   
ได  ใหสํานักงานสถิติแหงชาติทบทวนใหมอีกครั้ง ซึ่งสํานักงานสถิติแหงชาติไดประสานกับสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา  มาโดยตลอด   เพื่อติดตามความกาวหนาในการขอแกไข  พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2508      
 
เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด หนวยวัด เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ.2547 

  1 2 3 4 5 

รอยละของความสําเร็จของการแกไขหรือ 
ยกเลิกกฎหมาย 
 (พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2508) 

รอยละ 60 70 80 90 100 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (กระทรวงนํารอง) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
รอยละของความสําเร็จของการแกไขหรือยกเลิก
กฎหมาย (พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2508) 

1 100 5.0000 0.0500 

 
คําช้ีแจงการปฏบัิติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ 

สํานักงานสถติิแหงชาติ ไดดําเนินการเพือ่ใหบรรลุตามวัตถุประสงคของตัวชี้วัด ดงันี ้
1. เสนอรางพระราชบัญญัติสถิติ  พ.ศ. 2508  ไปยังคณะรัฐมนตรี  
2. คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) ใหสํานักงานสถิติแหงชาติช้ีแจง และใหนํามาทบทวนใหม  
3. สํานักงานสถิติแหงชาติไดปรับปรุงและสงรางพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2508 ใหคณะกรรมการกฤษฎีกา    

                เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
             4.สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดเชิญผูแทนของสํานักงานไปรวมประชุม  เพื่อพิจารณาใหความคิดเห็นเกี่ยวกับ   
                พรบ. สถิติ  พ.ศ. 2508  รวม 8 ครั้ง  โดยไดมีการราง พรบ. สถิติ  ฉบับใหม  ซึ่งไดพิจารณาเสรจ็เรียบรอย   เมื่อวันที่ 9  
                กันยายน  2547      และจะไดนําเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาตอไป  
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   

  ปจจัยสนับสนุน : ผูบริหารของสํานักงาน ไดใหความรวมมือในการแสดงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
                               พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2508 ซึ่งเปนประโยชนตอการบริหารงานของสํานักงาน 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      

     ไมมี 

 
หลักฐานอางอิง :  

1. สําเนาราง พ.ร.บ.สถิติ พ.ศ…….  ฉบับที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะที่ 1) 
         เมื่อวันอังคารที่ 7 กันยายน 2547  ในวาระที่ 2 
2. สําเนาหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดวนที่สุด ที่ นร 0901.1/ ป 0882  ลงวันที่  6 สิงหาคม 2547 
         เรื่อง การนัดประชุม 
4. สําเนาหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดวนที่สุด ที่ นร 0901.1/ ป 0897  ลงวันที่  10 สิงหาคม 2547 
5. เรื่อง การนัดประชุม 
6. สําเนาหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดวนที่สุด ที่ นร 0901.1/ ป 0913  ลงวันที่  20 สิงหาคม 2547 
        เรื่อง การนัดประชุม 
7. สําเนาหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดวนที่สุด ที่ นร 0901.1/ ป 0935 ลงวันที่  27 สิงหาคม 2547 
         เรื่อง การนัดประชุม 
8. สําเนาหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดวนที่สุด ที่ นร 0901.1/ ป 0967 ลงวันที่  3  กันยายน  2547 
        เรื่อง การนัดประชุม 
 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (กระทรวงนํารอง) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ชื่อตัวชีวั้ดท่ี 40: รอยละความสําเร็จในการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  น.ส.ชลาลิน  มากทองด ี             ผูจัดเก็บขอมูล :   น.ส.ปทุมวดี  มณีทอง 

โทรศัพท :  02-282-4128 โทรศัพท :   02-281-0333  ตอ  1901 

คําอธิบาย : 
                         การจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง    หมายถึง    การวางแผนการดําเนนิงานเพื่อจดัทาํระบบ
บริหารความเสี่ยงของสวนราชการ   โดยมกีารจัดตั้งทีมงานหรือหนวยงานเพื่อบริหารความเสี่ยง   โดยจัด 
วางระบบการควบคุมภายในตามที่สํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิกําหนด    มีการระบุและวิเคราะหความ 
เสี่ยงดานตาง ๆ อยางครบถวน ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และกําหนดมาตรการหรือแผนงาน / 
แผนปฏิบัติการเพื่อดําเนินการแกไข / ลด / ปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม                           
                         ความเสี่ยง  คอื  เหตุการณ / การกระทําใดๆ  ที่อาจเกิดขึน้ภายใตสถานการณที่ไมแนนอน   
และจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงนิ)  หรือความลมเหลวหรือ            
ลดโอกาสที่จะบรรลุความสําเร็จตอการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคทั้งในระดับองคกร  ระดับหนวย   
งาน  และบุคลากรได                                                                                                                                      
           
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
  1.  แตงตั้งคณะกรรมการจดัวางระบบการควบคุมภายในระดับองคกร โดยมีรองเลขาธิการสถิติแหงชาต ิ
       เปนประธาน และผูอํานวยการศูนย /สํานัก / กอง   เปนกรรมการ   โดยไดกําหนดหนาที่ไวในคําสั่ง 
       แตงตั้งอยางชัดเจน   และไดเชิญประชมุคณะกรรมการฯ    เพื่อทําความเขาใจเกีย่วกับมาตรฐานการ 
       ควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิกําหนด ซ่ึงสรุปผลการประชุม  ดังนี ้
        - สวนกลาง  ใหศูนย / สํานัก / กอง  แตงตั้งคณะทํางานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน      
       ระดับหนวยงานยอย โดยมีผูอํานวยการศูนย / สํานัก / กอง เปนประธานและหัวหนางานทกุระดับ 
        เปนกรรมการ  มีหนาที่จัดวางระบบการควบคุมภายในโดยจะตองประเมินผลความเสี่ยงใหครอบคลุม 
        ทุกดาน   โดยใหใชแบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน  วาดวย 
        การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544   ขอ  5  ดังนี้           
              แบบ ค. 1  รายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
              สาระสําคัญ   -  สรุปภาระกจิและวัตถุประสงคการดําเนินการที่สําคัญในระดับองคกร 

          -  ขอมูลสภาพแวดลอมการควบคุมภายในระดับองคกร 
          -  ความเสี่ยงที่สําคัญ  และขอมูลเกี่ยวกับกจิกรรมควบคุม 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
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     สสช.  80 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
          -  ความเสี่ยง / ปจจยัเสีย่ง 

   -  การควบคมุที่มีอยูแลว 
          -  ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
          -  การปรับปรุงการควบคุม            

              แบบ ค. 2   ความเสี่ยงที่สําคัญ                 
              สาระสําคัญ   -  วัตถุประสงคของการควบคุม 

          -   ความเสี่ยง / ปจจยัเสี่ยง 
          -   กิจกรรมควบคุม 

              แบบ ค. 3   แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย                 
              สาระสําคัญ   -  วัตถุประสงคของการควบคุม 

          -  จุดออนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
          -  แผนการปรับปรุง 
          -  กําหนดเสร็จ 
          -  ผูรับผิดชอบ 
          -  การตดิตามประเมินผล         

 
              แบบ ค. 4   แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร                 
              สาระสําคัญ   -  วัตถุประสงคของการควบคุม 

          -  จุดออนของการควบคุม  หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
          -  แผนการปรับปรุง  
          -  กําหนดวัน  เดือน  ป  ที่เสร็จ 
          -  กําหนดผูรับผิดชอบ 
          -  การตดิตามประเมินผล 

 
        -  สวนภมูิภาค    ใหสํานักงานสถิติจังหวัดทกุจังหวดั   แตงตั้งคณะทํางานจดัวางระบบการ 
       ควบคุมภายใน  โดยมีหนาที่จัดวางระบบการควบคมุภายในและรายงานความคบืหนาฯ พรอม 
       แผนปรับปรุง  ตามแบบ ค 1  ค 2  ค 3  และ ค 4 
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     สสช.  81 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
 
   2.  จัดอบรมเรื่องการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  จาํนวน  3  คร้ัง  
ดังนี้

หลักสูตรในการดําเนินการอบรม วัน/เดือน/ป สถานที่ ช่ือวิทยากร หนวยงาน
ตนสังกัด

1.การจัดวางระบบการควบคุมภายใน  23 ก.ย.45 สํานักงาน นายไพศาล สํานักงาน
สถิติแหงชาติ วรเศรษฐศิริ การตรวจ

เงินแผนดิน
2.การจัดวางระบบการควบคุมภายใน  12 ก.พ.46 สํานักงาน น.ส.เฟองฟา สํานักงาน

สถิติแหงชาติ เทียมประภา การตรวจ
สิทธิ์ เงินแผนดิน

3.การจัดวางระบบการควบคุมภายใน  13 - 14 ศูนยประชุม นางมาลินี สํานักงาน
 ก.พ. 46 จังหวัด ขจิตวิวัฒน ตรวจเงิน

สุราษฎรธานี แผนดิน
ภูมิภาคที่13  

   3.  จัดทํารายงาน  การจัดวางระบบการควบคุมภายใน  ตามแบบ ค 1  ค 2  ค 3  และ ค 4  และนําเสนอ 
        หัวหนาสวนราชการเพือ่พิจารณา 
              -  สวนกลาง 
                 สงรายงานการจดัวางระบบการควบคุมภายในที่ไดรับความเห็นชอบจากหวัหนาสวนราชการ 
      แลวใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดนิ   
              -  สวนภูมภิาค 
                 สงรายงานการจดัวางระบบการควบคุมภายใน  ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมภิาค  และ 
         สําเนารายงานฯ ใหผูวาราชการจังหวดั  และหัวหนาสวนราชการทราบ  
 

4. สําเนารายงานการจัดวางระบบการควบคมุภายใน  ซ่ึงไดประเมินผลความเสี่ยงของสวนราชการ   
ครอบคลุมทุกดาน  รวมทั้งแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ใหศูนย / สํานัก / กอง  ทราบ 

          และนําระบบการควบคุมภายในมาใชในองคกร  
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     สสช.  82 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
   5.   คณะกรรมการฯ  ไดส่ังการให  ศูนย / สํานัก / กอง  จัดทํารายงานตามระเบียบคณะกรรมการ 
         ตรวจเงนิแผนดนิ  วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ขอ 6 ซ่ึงสํานักงาน 
         การตรวจเงินแผนดิน  กําหนดใหสวนราชการสงรายงานฯ  ภายในวันที่  31  ธันวาคม  2547 
          รายงานตามระเบียบ ขอ  6  ประกอบดวย 

(1) แบบ ปอ.1              รายงานความเหน็เกีย่วกบัการควบคุมภายในของหวัหนาหนวยงาน 
(2) แบบ ปอ.2              สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
(3) แบบติดตาม-ปอ.3  รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน           
                                      ของงวดกอน  (ถามี) 
(4) แบบ ปอ.3              แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(5) แบบ ปส.                รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในโดยผูตรวจสอบ 
                                      ภายใน 

      
      
    

เกณฑการใหคะแนน : 
                         แบงคะแนนเปน  5  ระดับ  โดยความสําเรจ็พิจารณาจากความคืบหนาของขั้นตอนการ
ดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ  ดังนี ้                                                                                                             
ระดับคะแนน    1     ขั้นตอนที่  1     มีการแตงตั้งทีมงานเพื่อบริหารความเสี่ยงโดยตรง  โดยมีผูบริหาร 
                                                          ระดับสูงของสวนราชการเปนหนึ่งในองคประกอบของทีมงาน 
ระดับคะแนน    2     ขั้นตอนที่  2     ทีมงานบริหารความเสี่ยงไดรับการอบรมดานการบริหารความเสี่ยง 
                                                          อยางเหมาะสม  สามารถระบุและวิเคราะหความเสี่ยงดานตาง ๆ และ 
                                                          ประเมนิผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกดิขึ้นกับสวนราชการได 
ระดับคะแนน    3     ขั้นตอนที่  3     มีการจดัทํารายงานประเมินผลความเสี่ยงไดครอบคลุมทุกดาน และ 
                                                          นําเสนอผูบริหารสูงสดุของสวนราชการพิจารณา 
ระดับคะแนน    4     ขั้นตอนที่ 4      มีการกาํหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการเพื่อดําเนินการแกไข / 
                                                          ลด / ปองกันความเสีย่งที่จะเกิดขึน้อยางเปนรูปธรรม และดําเนนิการ 
                                                          ตามมาตรการและแผนปฏิบัติการที่กําหนดขึ้น                      
ระดับคะแนน    5     ขั้นตอนที่ 5      มีการทบทวนและประเมินผลมาตรการหรือแผนปฏิบัติการฯ ดงักลาว 
                                                          เพื่อกําหนดแนวทางการปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงของสวน 
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     สสช.  83 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
                                                         ราชการสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
 

ตวัช้ีวดั หนวยวัด
1 2 3 4 5

ระดบัความสาํเรจ็ในการจดัทาํ ระดบั 1 2 3 4 5
ระบบบรหิารความเสีย่ง

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ  พ.ศ. 2547

 
 
 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่ได คาคะแนนถวง
น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จในการจัดทําระบบ
บริหารความเสี่ยง 

2  4  4.0000  0.0800 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
                       สํานักงานสถิติในสวนกลาง  และสวนภูมิภาค  ไดจัดวางระบบการควบคุมภายใน    ครบถวน
แลว  และไดนําระบบการควบคุมภายในมาใชในองคกร  ขณะนี้อยูในระหวางการจัดทําายงานตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม ภายใน พ.ศ. 2544  ขอ 6  ซ่ึง
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  กําหนดใหสวนราชการสงรายงานฯ    ภายในวันที่  31  ธันวาคม  2547 
                      สํานักงานสถิติจังหวัด จํานวน 19 จังหวัด ไดดําเนินการประเมินผลตามมาตรการและ
แผนปฏิบัติการที่กําหนดขึ้น โดยไดสงรายงานใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค และสําเนารายงาน
ดังกลาวใหผูวาราชการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการทราบ 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
                         คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับองคกรรวมทั้งคณะทํางานของศนูย / 
สํานัก / กอง / สํานักงานสถิติจังหวดั  ใหความรวมมือในการจัดวางระบบการควบคมุภายใน  และนําระบบ
มาใชในองคกรเพื่อปรับปรุงปจจัยเสีย่งที่เปนสาระสําคัญ      
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
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     สสช.  84 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
                          

 
 
 
 

หลักฐานอางองิ :  
1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจดัวางระบบการควบคุมภายในระดับองคกร 
2. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย 
3. หนังสือสํานักงานการตรวจเงินแผนดนิและแบบรายงาน 
4. ตารางอบรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
5. รายงานการจดัวางระบบการควบคุมภายในสํานักงานสถิติแหงชาติ (สวนกลาง) 
6. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับจังหวดั 
7. เอกสารประกอบการบรรยาย 
8. รายงานการจดัวางระบบการควบคุมภายในสํานักงานสถิติจังหวดั  75 จงัหวัด (สวนภมูิภาค) 
9. รายงานการประเมินผลตามมาตรการและแผนปฏิบัติการที่กําหนดขึน้ของสํานักงานสถิติจังหวัด 

จํานวน 19  จังหวัด 
 
หมายเหตุ   1.หลักฐานอางองิ ทั้ง 9 รายการ เก็บรักษาไวที่กลุมตรวจสอบภายใน สํานักงานสถิต ิ
                      แหงชาติ  
                   2.ไดสรุปผลการดําเนินงานพรอมแนบตัวอยางรายงานการประเมินผลตามมาตรการและ 
                      แผนปฏิบัติการที่กําหนดขึน้ของสํานักงานสถิติจังหวัด   จํานวน   1    จงัหวัด 
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     สสช.  85 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
ชื่อตัวชีวั้ดท่ี 41 :  รอยละของความสําเร็จของการดําเนินแผนงาน/โครงการดานนวัตกรรม 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสมศรี  วศินธรรม ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสมศรี  วศินธรรม 

โทรศัพท :  0-2281-0333 ตอ 1120-1 โทรศัพท :   0-2281-0333 ตอ 1120-1 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 ระดับ

คะแนน 
การดําเนินงานในแตละขัน้ตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2547  

 1 ขั้นตอนที่ 1:  กําหนด (spec) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของระบบ PDA 
ขั้นตอนที่ 2:  พิจารณา spec 
ขั้นตอนที่ 3:  ตรวจรับและทดสอบการใชงานโปรแกรมและคาตางๆของระบบ    
                      PDA (เครื่อง Pocket PC) 

 

 2 ขั้นตอนที่ 4:  พัฒนาโปรแกรมแบบสอบถามและโปรแกรมฐานขอมูลลงบน 
                      เครื่อง Pocket PCเพื่อทดสอบการทํางาน 
ขั้นตอนที่ 5:  สงมอบเครื่อง Pocket PC และจัดอบรมใหเจาหนาที่ กบจ. 

 

 3 ขั้นตอนที่ 6:  สงมอบเครื่อง Pocket PC และจัดอบรมใหสนง.สถิติจังหวัดทั่ว 
                      ประเทศ (75    จังหวัด) 

 

 4 ขั้นตอนที่ 7:  พัฒนาโปรแกรมแบบสอบถามและโปรแกรมฐานขอมูลเพื่อเก็บ 
                     ขอมูลการปฏิบัติงานสนามจริงในเขต กทม. 

 

 5 ขั้นตอนที่ 8: ใช Pocket PC เก็บขอมูลการปฏิบัติงานสนามทุกจังหวัดกับ 
                     โครงการสํารวจความคิดเห็นฯ และจัดทํารายงานสรุปผลฯเพื่อนํา 
                      เสนอผูบริหารของ สสช. แลว 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5  

 60 70 80 90 100  
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

(ปงบประมาณ2547) 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน   
ถวง 
น้ําหนัก 

 

 41 รอยละของความสําเร็จของการ
ดําเนินแผนงาน/โครงการดานนวัตกรรม 
 

2 5 5.0000 0.1000  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (กระทรวงนํารอง) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 

     สสช.  86 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 
คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
ไดนําเครื่อง Pocket PC มาใชเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานสนามกับโครงการสํารวจความคิดเห็นฯ ทกุ
จังหวดัทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ คือ  

1. โครงการสํารวจความคดิเหน็ของประชาชนเกี่ยวกบักองทุนหมูบานและชุมชนเมือง พ.ศ.2547 
2. โครงการสํารวจความคดิเหน็ของประชาชนเกี่ยวกบัการทํางานของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2547 
3. โครงการสํารวจความคดิเหน็ของประชาชนที่มตีอการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ.2547  

            (เมื่อบริหารงานครบ 3 ป    6  เดือน) 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   

• เปน Technology ใหม ซ่ึง สสช. เปนหนวยงานแรกทีน่ําเครื่อง Pocket PC มาใชเก็บขอมูลการ
ปฏิบัติงานสนามอยางจริงจัง  

• เครื่อง Pocket PC ที่นํามาใชสนับสนุนการทํางานของ สสช. 

• เจาหนาที่ผูใช รวมทั้งผูบริหาร ใหการสนับสนุนและใหความรวมมือเปนอยางดเีพื่อผลักดันให
บรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคตามที่ตองการ 

 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :          ไมมี        

หลักฐานอางองิ :   
1. สงมอบเครื่อง Pocket PC และจัดอบรมการใชงาน ใหสนง.สถิติจังหวัดทั่วประเทศ (ดเูอกสาร    

อางอิงจากบันทึก) 
2. สงโปรแกรมแบบสอบถามและโปรแกรมฐานขอมูลเพื่อเก็บขอมูลการปฏิบัติงานสนามใหสนง.

สถิติจังหวัดทกุจังหวัดทัว่ประเทศ (ดูเอกสารชี้แจง และDownload โปรแกรม จาก Web 
http://cwt.nso.go.th  ศทก. กลุมสนับสนุนเทคโนโลยีฯ) 

3. ไฟลขอมูลโครงการตางๆ ที่ไดดําเนนิการดวยเครื่อง  Pocket PC ที่แตละจังหวัดไดสงกลับมายัง 
ศทก. ทาง e-mail : datproc1@nso.go.th (ดูตัวอยางไฟลขอมูลไดจากหลักฐานอางองิประกอบ
ตัวช้ีวดัที่ 41) 

4. รายงานการสรุปผล สามารถดูไดจาก web http://www.nso.go.th/thai/indext.htm 
 

 




