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2. ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
สํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   1 

3. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงานสถิติแหงชาติ   
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ภารกิจหลัก 
 ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ระดับความสําเร็จของการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ ตามมาตรฐานขอมูล statXML 5 
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4. หลักฐานอางอิง 
 

มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผล  
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ

เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก 
 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ระดับความสําเร็จของการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐตาม
มาตรฐานขอมูล statXML 

จํานวน 3 ชุด 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศูนยขอมูลสถิติระดับทองถิ่น จํานวน 3 ชุด 
ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 จาํนวนขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถเผยแพร 

ตอประชาชน 
เก็บไวที่ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.4 จํานวนรายงานผลการวิเคราะหดานเศรษฐกิจและสังคมที่
สามารถเผยแพรตอประชาชน 

จํานวน 3 ชุด 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.5 รอยละความสําเร็จของการดาํเนินการตามโครงการสํามะโน
ประชากรและเคหะ  พ.ศ.2553   

จํานวน 3 ชุด 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามเปาหมาย 
ผลผลิตของสวนราชการ 

       เก็บไวที่ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 

มิติที่ 2  มิติดานคุณภาพการใหบริการ 
ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ใชขอมูลจากสํานักงาน ก.พ.ร. 
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามา 

มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

จํานวน 3 ชุด 

ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

       เก็บไวที่ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 3 ชุด 
มิติที่ 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน ใชคะแนนจากกรมบัญชีกลาง 
ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน        เก็บไวที่ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต        เก็บไวที่ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัด 

พลังงานของสวนราชการ 
จํานวน 3 ชุด 

ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

จํานวน 3 ชุด 

ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการ 

สสช. ขอยกเวนตวัชี้วัด 

มิติที่ 4  มิติดานการพัฒนาองคการ 
ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ (PMQA) 
จํานวน 4 ชุด 
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ป 50 ป 51 ป 52 (รอยละ)

มิติดานประสิทธิผล : ตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง (น้ําหนัก : รอยละ 25)

25 1.5200 38 1.9600 49 4.1600 104

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยง
หนวยงานภาครัฐ

 -  - 3 3 n/a 1 ระดับ 4 4 ระดับ 5 5

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาความสามารถในการแขงขัน
ดานโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี ประจําป พ.ศ.2552

  -   -  5 4 n/a 1 ระดับ 1 1 n/a 1

จํานวน Subscriber ของบริการ Broadband Internet   -   -    688,104 2   821,619 5   898,350 5     986,090 5
จํานวนหนวยงานที่แลกเปลี่ยนขอมูลระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส

1) จํานวนหนวยงานที่สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสได

  -   -  36 1.5 30 3 30 3 40 5

2) จาํนวนหนวยงานที่นําระบบแลกเปลี่ยนขอมูลสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสมาใชจริง

  -   -  30 1.5 n/a 1 18 1 30 5

จํานวนขอมูลสถิติภาครัฐที่สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลตาม
มาตรฐานขอมูลผานเว็บเซอรวิส เพื่อการบูรณาการขอมูล
ภาครัฐ (statXML)

  -   -  6,000 2 3,000 1 4,000 1 9,543 5

ระดับความสําเร็จในการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  -   -  5 2 n/a 1 ระดับ 2 2 ระดับ 5 5

1.1.3
1.1.4

1.1.5

1.1.6

ลําดับที่

มิติที่1

1.1.1

1.1.2

ผลงาน
คะแนน

ประเมินตนเอง
คะแนน

ประเมินตนเอง
ผลงาน

คะแนน
ประเมินตนเอง

ผลงาน

รายงานการประเมินผลตนเองของสํานักงานสถิติแหงชาติ (Sar Card)

ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย น้ําหนัก
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

1



ป 50 ป 51 ป 52 (รอยละ)

ลําดับที่

ผลงาน
คะแนน

ประเมินตนเอง
คะแนน

ประเมินตนเอง
ผลงาน

คะแนน
ประเมินตนเอง

ผลงาน

ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย น้ําหนัก
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ระดับความสําเร็จในการจัดทํากรอบนโยบาย ICT ระยะ พ.ศ. 
2554 - 2563 ของประเทศไทย (ICT 2020 Conceptual 
Framework)

  -   -  5 3 1.0 1 ระดับ 1 1 ระดับ 4 4

ระดับความสําเร็จของการปราบปรามเว็บไซตที่เขาขายกระทบ
ตอความมั่นคงและศีลธรรมอันดีของประชาชน

  -   -  5 2 2 2 ระดับ 2 2 ระดับ 5 5

ระดับความสําเร็จในการกํากับดูแลหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
ในกํากับ

ระดับ 0 2 ระดับ 0 1 ระดับ 0 1 ระดับ 4 4

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวมหรือ
เคานเตอรบริการประชาชน

  -   -  5 2 n/a 1 ระดับ 1 1 ระดับ 5 5

มิติดานประสิทธิผล : ตามแผนปฏิบัติราชการระดับ
กรมหรือเทียบเทา  (น้ําหนัก : รอยละ 20)

20 1.6000 32 2.0600 41 5.0000 100

ระดับความสําเร็จของการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ ตาม
มาตรฐานขอมูล statXML

  -   - 3 4 ระดับ 2 2 ระดับ 2 2 รอยละ 
96.73

5

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศูนยขอมูลสถิติระดับทองถิ่น   -   -  5 2 ระดับ 1 1 ระดับ 2 2 ขั้นตอนที่ 
1-5

5

จํานวนขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถเผยแพรตอ
ประชาชน

25 37 30 3 6 1 18 1 36 เรื่อง 5

จํานวนรายงานผลการวิเคราะหดานเศรษฐกิจและสังคมที่
สามารถเผยแพรตอประชาชน

8 9 2 2 1 1 1 1 ดําเนนิการ
แลวเสร็จ 

5 เรื่อง

53.1.4

3.1.1

3.1.2

3.1.3

1.1.7

1.1.8

1.3

มิติที่ 1

1.1.9

2



ป 50 ป 51 ป 52 (รอยละ)

ลําดับที่

ผลงาน
คะแนน

ประเมินตนเอง
คะแนน

ประเมินตนเอง
ผลงาน

คะแนน
ประเมินตนเอง

ผลงาน

ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย น้ําหนัก
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

รอยละของความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการ
สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553

  - 15 25 4 22.5 2 23.33 2.8 30 5

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความสําเร็จ
ตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ
(ตามเอกสารงบประมาณรายจายฯ)

 - 4.5 5 5 1.8 1.8 2.6 2.6 5 5

มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนัก : รอยละ 15) 15 1.8667 28 2.7333 41 3.6667 55

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 83.33 84.80 5 n/a 1 5.0 n/a 1 n/a 1

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการ

3 4.05 4 ระดับ 2 2 ระดับ 3 3 ขั้นตอนที่ 
1-5

5

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต

4.6 3.83 3 ระดับ 2 2 ระดับ 4 4 ขั้นตอนที่ 
1-5

5

ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 5 4.10 3 ระดับ 3 3 ระดับ 4 4 ขั้นตอนที่ 
1-5

5

มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
(น้ําหนัก : รอยละ 20)

20 1.9460 38.92 2.3899 47.80 3.6851 73.7

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 33.25 25.15 4 n/a 1 n/a 1 รอยละ 
21.45

1

5

6

7

มิติที่ 3

8

มิติที่ 2

4

3.1.5

3.2

3



ป 50 ป 51 ป 52 (รอยละ)

ลําดับที่

ผลงาน
คะแนน

ประเมินตนเอง
คะแนน

ประเมินตนเอง
ผลงาน

คะแนน
ประเมินตนเอง

ผลงาน

ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย น้ําหนัก
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน  -  - 5 3 ระดับ 3 3 ระดับ 3 3 ระดับ 5 5
ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต  - 5 5 3 ระดับ 3 3 ระดับ 3 3 ระดับ 5 5
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของสวนราชการ

3.5 3.97 5 3 n/a 1 2.0 2 3.9 3.9

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ

- 4.5 5 4 1.7302 1.7302 2.9495 2.9495 3.5253 3.5253

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมาย
ของสวนราชการ

- - 3
0

มิติดานการพัฒนาองคกร (น้ําหนัก : รอยละ 20) 20 1.6000 32 2.2000 44 4.8260 97

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)

5 4.44 20 1.6 2.2 4.8260

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ - - 12 2 3 5
14.1.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพื้นฐาน
- - 8 รอยละ 75 2.5 รอยละ 90 4 รอยละ 100 5

14.1.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายความสําเร็จของผลลัพธในการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาองคการ

- - 4 1 1 1 1 รอยละ 100 5

สสช 
ขอยกเวนตัวชี้วัด

13

มิติที่ 4

14

14.1

11

12

9

10

สสช 
ขอยกเวนตัวชี้วัด

สสช 
ขอยกเวนตัวชี้วัด

4



ป 50 ป 51 ป 52 (รอยละ)

ลําดับที่

ผลงาน
คะแนน

ประเมินตนเอง
คะแนน

ประเมินตนเอง
ผลงาน

คะแนน
ประเมินตนเอง

ผลงาน

ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย น้ําหนัก
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายความสําเร็จของผลลัพธในการดําเนินการ
ของสวนราชการ ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน (หมวด 7)

- - 4 1 1 1 1 82.60 4.13

ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนา
องคการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553

- - 4 1 1 1 1 5

1 ความครบถวนของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญ
ขององคกร (15 คําถาม)

- - 1 1 1 1 1 15 คําถาม 5

2 ความครบถวนของการจัดทํารายงานการประเมินองคกรดวย
ตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

- - 1 1 1 1 1 7 หมวด 5

3 ความครบถวนของแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 (2 แผน)

- - 2 1 1 1 1 2 แผน 5

รวม 168.92 223.00 429.22

คะแนนเต็ม 5 100 1.6892 2.2300 4.2922

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

14.2

14.3

5



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของสํานักงานสถิติแหงชาติ  

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

      1

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
  รอบ  9 เดือน สํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  รอบ 12 เดือน 

  
เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดผล                 
การปฏิบัติราชการ 

 หนวยวัด น้ําหนัก
(รอยละ) 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนนถวง
น้ําหนัก 

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล (น้ําหนัก : รอยละ 45) 
ตัวชี้วัดที่ 1  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
(น้ําหนักรอยละ 25)  

1.0400 

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/เอกสาร
งบประมาณรายจายฯ ของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา (น้ําหนักรอยละ 20) 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก 
(น้ําหนักรอยละ 15) 
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ระดับความสําเร็จ
ของการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ 
ตามมาตรฐานขอมูล statXML 
 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 รอยละ
96.73 

5 0.2000 
 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 ระดับความสําเร็จใน
การพัฒนาศูนยขอมูลสถิติระดับ
ทองถิ่น 
2 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 ขั้นตอนที่
1 - 5 

5 0.1000 
 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 จํานวนขอมูลดาน
เศรษฐกิจและสั งคมที่ สามารถ
เผยแพรตอประชาชน   
 

เรื่อง 3 24 27 30 33 36 36 เรื่อง 5 0.1500 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.4 จํานวนรายงานผล
การวิเคราะหดานเศรษฐกิจและสังคม
ที่สามารถเผยแพรตอประชาชน 
 

เรื่อง 2 1 2 3 4 5 ดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 5 เรื่อง 

5 0.1000 

ตัวชี้วัดที่3.1.5 รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการตามโครงการ 
สํามะโนประชากรและเคหะ  
พ.ศ.2553 
 

รอยละ 4 20 22.5 25 27.5 30 30 5 0.2000 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามเปาหมาย  
ผลผลิตของสวนราชการ(ตามเอกสาร
งบประมาณรายจาย) 

 
 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5.0 5 0.2500 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

      2

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
  รอบ  9 เดือน สํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  รอบ 12 เดือน 

  
เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดผล                 
การปฏิบัติราชการ 

 หนวยวัด น้ําหนัก
(รอยละ) 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนนถวง
น้ําหนัก 

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนัก : รอยละ 15) 
ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละของระดับความ
พึงพอใจของผูรับบริการ 

รอยละ 5 65 70 75 80 85 N/A  1 0.0500 

ตัวชี้วัดที่ 5  ระดับความสําเร็จใน
การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
และรวมติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติราชการ 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 ขั้นตอนที่ 
1 - 5 

 

5 0.2000 

ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการตามมาตรการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 ขั้นตอนที่ 
1 - 5 

 

5 0.1500 

ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จในการ
เปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 
 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 ขั้นตอนที่ 
1 - 5 

5 0.1500 

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (น้ําหนัก : รอยละ 20) 
ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละของอัตราการ
เบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุน 
 

รอยละ 4 68 71 74 77 80 รอยละ 
21.45 

1 0.0400 

ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของ
การตรวจสอบภายใน    
 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 ขั้นตอนที่ 
1 - 5 

5 0.2000 

ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต   

ระดับ 4 1 2 3 4 5 ขั้นตอนที่ 
1 - 5 

5 0.2000 

ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของ
กา รดํ า เ นิ นกา รตามมาตรกา ร
ประหยัดพลังงานของสวนราชการ 
 

ระดับ  4 1 2 3 4 5 3.90 3.90 0.1560 

ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ  
 

ระดับ  4 1 2 3 4 5 3.5253 3.5253 0.1410 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
  รอบ  9 เดือน สํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  รอบ 12 เดือน 

  
เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดผล                 
การปฏิบัติราชการ 

 หนวยวัด น้ําหนัก
(รอยละ) 

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนนถวง
น้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการตามแผนพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 สสช ขอยกเวนตัวชี้วัด  
 

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคการ (น้ําหนกั : รอยละ 20) 
ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 4.8260 0.9652 
ตัวชี้วัดที่ 14.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ  (น้ําหนักรอยละ 12) 5 0.6000 
ตัวชี้วัดที่ 14.1.1 รอยละของการ
ผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ 
ภาครัฐระดับพื้นฐาน 

รอยละ 8 60 70 80 90 100 100 5 0.4000 

ตัวชี้วัดที่ 14.1.2 ระดับความสําเร็จ
ของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ
บรรลุเปาหมายความสําเร็จของ
ผลลัพธในการดําเนินการตามแผน 
พัฒนาองคการ 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 รอยละ 
100 

5 0.2000 

ตัวชี้วัดที่ 14.2 ระดับความสําเร็จ
ของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ
บรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธ 
การดําเนินการของสวนราชการตาม
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 
 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 รอยละ 
82.60 

4.13 0.1652 

ตัวชี้วัดที่ 14.3 ระดับความสําเร็จ
เฉล่ียถวงน้ําหนักของการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5 0.2000 

         รวม 4.2922 
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รายงาน ณ วันที่ 30  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2552 
ผูรายงาน  นายธีระศักดิ์  แงเจริญกุล    หนวยงาน  สํานักงานสถิติแหงชาติ 
ตําแหนง   ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรและพัฒนาระบบบริหาร   โทรศัพท  0 2281 0333 ตอ 1800 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : กรณีภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2552 หากตัวช้ีวัดใดไมสามารถรายงานผลได เนื่องจากเปน
ตัวช้ีวัดที่ใชขอมูลจากสวนกลาง จัดเก็บขอมูลไมทัน ฯลฯ ใหใสคาคะแนนที่ได เทากับ 1 มากอน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของสํานักงานสถิติแหงชาติ  

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
ช่ือตัวช้ีวัดที่ 3.1.1 : ระดับความสําเร็จของการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐตามมาตรฐานขอมูล statXML 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางนวลนภา  ธนศักดิ์ ผูจัดเก็บขอมูล : นายธเนส  โกมลวิภาต 
โทรศัพท :  0 2281 0333 ตอ 2100 โทรศัพท :  0 2281 0333 ตอ 2106 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

 
 

ระดับ
คะแนน 

การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

1 จัดทําแผนปฏิบัติการการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ ประจําปงบประมาณ     พ.ศ. 2552 
ไดแลวเสร็จ  

2 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 ไดแลวเสร็จ 

3 ขอมูลสถิติสําคัญของหนวยงานที่นําเขาระบบบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐมีความครบถวน
ถูกตอง และทันสมัยคิดเปนรอยละ  70 

4 ขอมูลสถิติสําคัญของหนวยงานที่นําเขาระบบบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐมีความครบถวน
ถูกตอง และทันสมัยคิดเปนรอยละ  75 

5 ขอมูลสถิติสําคัญของหนวยงานที่นําเขาระบบบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐมีความครบถวน
ถูกตอง และทันสมัยคิดเปนรอยละ  80 

เกณฑการใหคะแนน : 

 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
จัดทําแผนปฏิบัติ
การการบูรณาการ
ขอมูลสถิติภาครัฐ 
ประจําป
งบประมาณ     
พ.ศ. 2552 ไดแลว
เสร็จ 

ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ
การบูรณาการ
ขอมูลสถิติภาครัฐ 
ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 
2552 ไดแลวเสร็จ 

ขอมูลสถิติสําคัญ
ของหนวยงานที่
นําเขาระบบบูรณา
การขอมูลสถิติ
ภาครัฐมีความ
ครบถวนถูกตอง 
และทันสมัยคิด
เปนรอยละ  70 

ขอมูลสถิติสําคัญ
ของหนวยงานที่
นําเขาระบบบูรณา
การขอมูลสถิติ
ภาครัฐมีความ
ครบถวนถูกตอง 
และทันสมัยคิด
เปนรอยละ  75 

ขอมูลสถิติสําคัญ
ของหนวยงานที่
นําเขาระบบบูรณา
การขอมูลสถิติ
ภาครัฐมีความ
ครบถวนถูกตอง 
และทันสมัยคิด
เปนรอยละ  80 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 

 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวง

น้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จของการบูรณาการ
ขอมูลสถิติภาครัฐตามมาตรฐานขอมูล  
statXML   

4 รอยละ 96.73 5 0.2000 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนนิการ : 
          1.  จัดทําแผนปฏิบัติการการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ ประจําปงบประมาณ     พ.ศ. 2552 
          2.  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

2.1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สสช เชิงรุก ตอน “ตลาดนัดขอมูลครั้งที่ 1” 
2.2 แจงจํานวนรายการขอมูลสถิติทั้งหมดที่หนวยงานและสํานักงานสถิติแหงชาติรวมกันกําหนด และตอง   

                        นําเขาระบบแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ถึงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา 
                        ระบบราชการ 

2.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อหนวยงานภาครัฐนําเขาและแลกเปลี่ยนขอมูลดวยมาตรฐาน statXML ตาม 
                        ตัวชี้วัด RM 8.2   ทั้งนี้ไดจัดการประชุม 11 ครั้ง ครั้งละ 39 คน โดยเชิญบุคลากรจากหนวยงานภาครัฐเขา 
                        รวมประชุม 
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนนิงาน :  

1.   ปจจัยที่ควบคุมได 
 1.1 การดําเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สสช เชิงรุก ตอน “ตลาดนัดขอมูลครั้งที่ 1”     สามารถ  
        ดําเนินการไดตามกําหนด 
 1.2  การเขาพบเพื่อหารือการดําเนินการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐในระดับผูบริหารระดับสูงแตละ   
        กระทรวงสามารถดําเนินการไดตามกําหนด 

2.   ปจจัยที่ควบคุมไมได 
 2.1  หนวยงานภาครัฐบางหนวยงานยังขาดความเขาใจในโครงการการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ 

                      2.2  ไมไดรับความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐบางหนวยงาน 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

1.   หนวยงานภาครัฐขาดความเขาใจในแนวทางการดําเนินงานและระบบงานการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ 
          2.  หนวยงานภาครัฐบางหนวยงานไมมีขอมูลสถิติที่จะนําเขาสูระบบ     
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอางอิง :  
1. สําเนาบันทึกขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนการดําเนินงานบูรณาการสารสนเทศ (NIC 

Roadmap) ที่ 10.6/1/2552  ลว  9  มกราคม  2552  (เอกสาร 1)  
2. แผนปฏิบัติการการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ ประจําปงบประมาณ     พ.ศ. 2552 (เอกสาร 2) 
3. สําเนาขออนุมัติจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สสช เชิงรุก ตอน “ตลาดนัดขอมูล ครั้งที่ 1” ที่ 10.5/51/16 

(10.5/16/2551) ลว 4 กุมภาพันธ 2552  (เอกสาร 3) 
4. สําเนาขออนุมัติเล่ือนวันจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สสช เชิงรุก ตอน “ตลาดนัดขอมูล ครั้งที่ 1” ที่ 10.5/51/16 

(10.5/16/2551) ลว 16 กุมภาพันธ 2552  (เอกสาร 4) 
5. สําเนาหนังสือขอเชิญเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สสช เชิงรุก ตอน “ตลาดนัดขอมูล ครั้งที่ 1”  ที่ ทก 0510/ว

0277  ลว 6 กุมภาพันธ 2552  (เอกสาร 5) 
6. สําเนารายชื่อพรอมลายเซ็นของผูเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สสช เชิงรุก ตอน “ตลาดนัดขอมูล ครั้งที่ 1”  

(เอกสาร 6) 
7. สําเนาหนังสือขอใหแจงยืนยันขอมูลสถิติที่จะใชเปนตัวชี้วัด RM 8.2  ที่  ทก 0510/ว 0566 ลว 18 มีนาคม 

2552  (เอกสาร 7) 
8. สําเนาหนังสือแจงยืนยันขอมูลสถิติที่จะใชเปนตัวชี้วัด RM 8.2 จากหนวยงานภาครัฐ  (เอกสาร 8) 
9. สําเนาหนังสือสงรายการขอมูลสถิติของหนวยงานภาครัฐที่จะนําเขาระบบบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ ถึง

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ที่ ทก 0510/0641 ลว 31 มีนาคม 2552  (เอกสาร 9) 
10. สําเนาหนังสือเชิญสงเจาหนาที่เขารวมประชุมเชิญปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลดวยมาตรฐาน statXML 

ตามตัวชี้วัด RM 8.2  ที่ ทก 0510/ว1273  ลว 29  มิถุนายน 2552  (เอกสาร 10) 
11. สําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะทํางานโครงการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ ที่ 271/2551 (เอกสาร 11) 
12. สําเนาหนังสือเชิญประชุมคณะทํางานโครงการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ ครั้งที่ 1/2551 ที่ ทก 0510.3/ ว1 

ลงวันที่ 24 กันยายน 2551  (เอกสาร 12) 
13. สําเนาหนังสือเชิญประชุมคณะทํางานโครงการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ ครั้งที่ 2/2551 ที่ ทก 0510.3/ ว1 

ลงวันที่ 3  ธันวาคม 2551  (เอกสาร 13) 
14. สําเนาหนังสือเชิญประชุมคณะทํางานโครงการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ ครั้งที่ 1/2552 ที่ ทก 0510.3/ ว1 

ลงวันที่ 9  มกราคม 2552  (เอกสาร 14) 
15. สําเนาหนังสือเชิญประชุมคณะทํางานโครงการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ ครั้งที่ 2/2552 ที่ ทก 0510.3/ ว2 

ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2552  (เอกสาร 15) 
16. สําเนาหนังสือเชิญประชุมคณะทํางานโครงการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ ครั้งที่ 3/2552 ที่ ทก 0510.3/ ว3 

ลงวันที่ 9 กันยายน 2552  (เอกสาร 16) 
17. รายงานการติดตาม ประสานงาน ตลอดจนการแกไขปญหาอุปสรรคใหกับหนวยงานที่รวมดําเนินการ   
        (เอกสาร 17)   
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 รอบ  9 เดอืน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.2 : ระดับความสําเร็จในการพฒันาศูนยขอมูลสถิติระดับทองถิ่น 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางพรรณวดี พรปฏิมากร ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวสุวิมล  คงเศรษฐกุล 

                           นางหทัยชนก  พรรคเจริญ 
                           นายทรงพล  ใหมสาลี 
                           นางสาวกฤษณา  จิรวัฒนสถิตย 

โทรศัพท :  0 2281 0333 ตอ 1300 โทรศัพท :  0 2281 0333 ตอ 1314 , 1327 , 1139 
คําอธิบาย :  

        ความสําเร็จของการดําเนินการพัฒนาศูนยขอมูลสถิติระดับทองถิ่น (ระดับ อบต.) โดยพิจารณาจากความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามเปาหมายที่กําหนดไวในแตละระดับ โดยเริ่มจากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลสถิติระดับทองถิ่น 
จากแผนแมบทสถิติระดับทองถิ่น จากนั้นนําผลที่ไดจากการศึกษามาจัดทําแผนบูรณาการระบบขอมูลระดับทองถิ่นและ
พัฒนาและปรับปรุงฐานขอมูลสถิติระดับทองถิ่นของ สสช เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงขอมูล (บริการ) ระหวางหนวยงานได  
โดยทดลองนําเขาขอมูลใน 4 จังหวัดนํารอง (ภาคละ 1 จังหวัด) จากนั้นนําผลการเรียนรูที่ไดมาจัดทําเปนสรุปบทเรียนเพื่อ
จัดทําแผนการดําเนินงานในปงบประมาณ 2553 ตอไป โดยผานความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูงของ สสช 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :    

ระดับคะแนน การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
1 จัดทําแผนบูรณาการระบบขอมูลสถิติระดับทองถิ่น โดยใชผลจากแผนแมบทสถิติ 

ระดับทองถิ่น 
2 พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลสถิติระดับทองถิ่นของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
3 เชื่อมโยงระบบฐานขอมูล (บริการ) ระดับทองถิ่น ใหสามารถใชขอมูลรวมกันได 
4 ดําเนินการเรียนรูฐานขอมูลและบูรณาการขอมูลจาก 4 จังหวัดนํารอง (ภาคละ 1 

จังหวัด) 
5 ติดตามประเมินผล พรอมจัดทําสรุปผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

รวมทั้งจัดทําแผนดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ 2553 และไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบริหารระดับสูง 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

 
 
 
 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ทําไดตาม 
ขั้นตอนที่  1 

ทําไดตาม 
ขั้นตอนที่ 1– 2 

ทําไดตาม 
ขั้นตอนที่ 1 – 3 

ทําไดตาม 
ขั้นตอนที่ 1 – 4 

ทําไดตาม 
ขั้นตอนที่ 1 – 5 
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 รอบ  9 เดอืน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศนูยขอมูล
สถิติระดับทองถิ่น 

2 ดําเนินการ 
แลวเสร็จ

ขั้นตอนที่ 1 - 5 
 

5 0.1000 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนนิการ : - 
     
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนนิงาน :  - 
     
อุปสรรคตอการดําเนนิงาน : -     

        
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนนิงานในปตอไป : -  
 
หลักฐานอางอิง :       1. แผนบูรณาการสถิติระดับทองถิ่น 
                                   2. ขอกําหนดการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลสถิติระดับทองถิ่น 
                                   3. สรุปผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 รวมทั้งจัดทําแผนดําเนินงานสําหรับ 
                                       ปงบประมาณ 2553 ที่ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูงของ สสช 
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 รอบ  9 เดอืน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.3 : จํานวนขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถเผยแพรตอประชาชน   
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางสาววิไลลักษณ  ชุลีวัฒนกุล ผูจัดเก็บขอมูล : นางปยมาศ  บุญสพ 

                           นางสรัญญา  คุรุศักดาพงศ 
โทรศัพท :  02 2810333  ตอ 1200 โทรศัพท :  02 2810333  ตอ 1205 / 1204 
คําอธิบาย :  

        เปนตัวชี้ วัดผลสําเร็จเชิงปริมาณ   คือ  เปนจํานวนเรื่องของขอมูลสถิติพื้นฐาน  ที่ ไดจากการสํารวจ  
สถานประกอบการ และครัวเรือน  ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนขอมูลสถิติเกี่ยวกับ    ความคิดเห็นของประชาชน
ตอนโยบายภาครัฐ   
ขอมูลผลการดําเนินงาน :    

 
     หมายเหตุ :  1/  เปนจํานวนผลผลิตที่ไดจากการสํารวจแตละเรื่อง 
 

 ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. การเปลี่ยนแปลง (%) 
 2550 2551 2552 2551 2552 

จํานวนขอมูลพื้นฐานดานเศรษฐกิจและ
สังคม 1/ (เรื่อง) 

25 37 36 48 (2.7) 

เกณฑการใหคะแนน : 

                      ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  3 เรื่อง   ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

• จํานวนเรื่องที่ผลิตไดนอยกวาหรือเทากับ 24 เรื่อง เทากับ   1   คะแนน 

• จํานวนเรื่องที่ผลิตได คือ  27  เรื่อง เทากับ   2   คะแนน 

• จํานวนเรื่องที่ผลิตได คือ  30  เรื่อง เทากับ   3   คะแนน 

• จํานวนเรื่องที่ผลิตได คือ  33  เรื่อง เทากับ   4   คะแนน 

• จํานวนเรื่องที่ผลิตได คือ  36  เรื่อง เทากับ   5   คะแนน 
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 รอบ  9 เดอืน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

จํานวนขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมที่
สามารถเผยแพรตอประชาชน 

3 36 5 0.1500 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
          ดําเนินการโดยการสํารวจเพื่อจัดเก็บขอมูลสถิติพื้นฐานจากสถานประกอบการ และครัวเรือนตามแผนงาน   
รวมทั้งสํารวจความคิดเห็นตอนโยบายของรัฐ 
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนนิงาน :     
            เปนภารกิจหลักที่สํานักงานสถิติแหงชาติ ใหความสําคัญในการดําเนินการอยูแลว    
 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนนิงานในปตอไป : -  
 
หลักฐานอางอิง :     

        สรุปผลการสํารวจที่เผยแพรไดในรอบ 12 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  จํานวน  36 เรื่อง คือ 
1. สํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2551 
2. สํารวจความตองการแรงงานของสถานประกอบการ พ.ศ. 2551 
3.  สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณการแพรระบาดยาเสพติด (ตุลาคม 2551) 
4.  สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความตองการจากรัฐบาลในป 2552 และผลกระทบจากวิกฤต  

          เศรษฐกิจในปจจุบัน 
5.  สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อเขาสูวัยสูงอายุ และการตระหนักเห็นคุณคาของ 

          ผูสูงอายุ พ.ศ. 2552 
6.  สํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2551 
7.  สํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2551 
8.  สํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส พ.ศ. 2551 
9. สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2551 
10. สํารวจการอานหนังสือของประชากร พ.ศ. 2551 
11. สํารวจขอมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2551 
12. ประมวลขอมูลรายไดและรายจายของหนวยราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551 
13. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ 6 มาตรการ 6 เดือน ฝาวิกฤตเพื่อคนไทย พ.ศ. 2551 
14. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวสถานการณการแพรระบาดยาเสพติด (กุมภาพันธ 2552) 
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 รอบ  9 เดอืน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

15. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการบริหารงานของรัฐบาล เมื่อบริหารงานครบ 3 เดือน พ.ศ. 2552 
  (รัฐบาลชุดนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) 

16. สํารวจความคิดเห็นของผูประกอบการเกี่ยวกับผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปจจุบัน (ธันวาคม    
                  2551) 

17. สํารวจความคิดเห็นของผูประกอบการเกี่ยวกับผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปจจุบัน (พฤษภาคม  
                  2552) 

18. สํารวจเกี่ยวกับสํานักงานสถิติแหงชาติในสายตาประชาชน พ.ศ. 2551 
19. สํารวจเกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐบาล (เมื่อบริหารงานครบ 6 เดือน) พ.ศ. 2551 
20. สํารวจเกี่ยวกับความตองการจากรัฐบาลและผลกระทบจากวิกฤตในปจจุบัน พ.ศ. 2551 
21. สํารวจความพึงพอใจของบุคลากรภายในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่มีตองานบริการของสํานักเลขาธิการ   

                  พ.ศ. 2551 
22. สํารวจบุคลากรใน สสช. เรื่องปจจัยที่มีผลตอความผาสุกความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พ.ศ.  

         2552 
23. สํารวจเกี่ยวกับโครงการเช็คชวยชาติ พ.ศ. 2552 
24. สํารวจเกี่ยวกับการประชาสัมพันธของรัฐบาล พ.ศ. 2552 
25. สถิติรายปประเทศไทย พ.ศ. 2552 
26. สํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2551 
27. สํารวจความตองการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2552 
28. สรุปผลที่สําคัญผูทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2551 
29. ประมวลขอมูลพื้นที่การกอสราง พ.ศ. 2551 
30. สํารวจการใชพลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2551 
31. สํารวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรมและสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 
32. สํารวจเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2551 
33. สํารวจการยายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2551 
34. สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2552 
35. สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2552 
36. สรุปผลเชิงวิเคราะห  เรื่องเรียนฟรี 12 ปอยางมีคุณภาพ 
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 รอบ  9 เดอืน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
 รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.4 : จํานวนรายงานผลการวิเคราะหดานเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถเผยแพรตอประชาชน 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นายวิลาส   สุวี ผูจัดเก็บขอมูล : นางผกามาศ  รัตนาลังการ 

                           นางอรวรรณ  สุทธางกูร 
โทรศัพท :  0 2281 0333  ตอ 1400 โทรศัพท :  0 2281 0333  ตอ 1409 
คําอธิบาย :  

        เปนจํานวนเรื่องของรายงานหรือบทความ  ที่มีการวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาสถานการณ  พิจารณาแนวโนม  
และคาดการณดานเศรษฐกิจและสังคม 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
           ดําเนินงานตามนโยบายใหแลวเสร็จ 5 เรื่อง 

1. เครื่องชี้ ICT ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 
2. เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่สําคัญ ป 2552 (ฉบับยอ) 
3. เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ ป 2552 (ฉบับสมบูรณ) 
4. เครื่องชี้ภาวะสังคม ป 2552   (ฉบับสมบูรณ) 
5. กําลังแรงงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
รอยละที่เพ่ิมขึ้น       

(รอยละ) ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
2550 2551 2552 2551 2552 

จํานวนรายงานผลการวิเคราะห
ดานเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถ
เผยแพรตอประชาชน 

8 9 ดําเนินการ
แลวเสร็จ  
5 เรื่อง 

-  - 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

 รายงานผลการวิเคราะหดานเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถเผยแพรตอประชาชน  
จํานวน 1  เรื่อง 

เทากับ 1 คะแนน 

 รายงานผลการวิเคราะหดานเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถเผยแพรตอประชาชน  

จํานวน  2  เรื่อง   

เทากับ 2 คะแนน 

 รายงานผลการวิเคราะหดานเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถเผยแพรตอประชาชน  

จํานวน  3  เรื่อง 

เทากับ 3 คะแนน 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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 รอบ  9 เดอืน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
 รอบ 12 เดือน 

 
 

รายงานผลการวิเคราะหดานเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถเผยแพรตอประชาชน  

จํานวน  4  เรื่อง 

เทากับ 4 คะแนน 

 
 
 

รายงานผลการวิเคราะหดานเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถเผยแพรตอประชาชน  

จํานวน  5  เรื่อง 

เทากับ 5 คะแนน 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน  
ถวง

น้ําหนัก 
จํานวนรายงานผลการวิเคราะหดานเศรษฐกิจและ
สังคมที่สามารถเผยแพรตอประชาชน 

2 ดําเนินการ
แลวเสร็จ  
5 เรื่อง 

5 0.1000 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนนิการ :  
    ดําเนินการจัดทําตนฉบับเสร็จ  5  เรื่อง คือ 

1. เครื่องชี้ ICT ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 
2. เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่สําคัญ ป 2552 (ฉบับยอ) 
3. เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ ป 2552 (ฉบับสมบูรณ) 
4. เครื่องชี้ภาวะสังคม ป 2552   (ฉบับสมบูรณ) 
5. กําลังแรงงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

       

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนนิงาน :   
1. เครื่องชี้ ICT ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 

- ศึกษาเอกสารการจัดทํา ICT Indicators ของตางประเทศ UN (Core List Indicator)  
- ศึกษาแผนแมบท ICT ฉบับที่ 2 (2552 – 2556) และ แผน IT 2010 (2544 -2553) 
- ขอมูลการสํารวจ ICT ทุกโครงการที่สสช. เปนผูดําเนินการสํารวจ 
- ขอมูลดาน ICT ตางๆ ที่มีอยูกระจัดกระจายในหนวยงานตางๆ จาก เอกสารรายงาน และWebsite 

2 เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่สําคัญ ป 2552 (ฉบับยอ) 
                   -     รวบรวมขอมูลดานเศรษฐกิจจากหนวยงานตางๆ และจัดใหเปนระบบตามหลัก Administrative 
Committee on Coordination (ACC) Program 13 สาขา โดยเลือกเฉพาะตัวชี้วัดที่สําคัญ สําหรับขอมูลดานสังคมได
รวบรวมจากหนวยงานตางๆ และนําเสนอตัวชี้วัดที่สําคัญ 5 สาขา ซึ่งในการจัดสาขาของตัวชี้วัดไดจัดใหเปนตามสาขา
สถิติของ Administrative Committee on Coordination (ACC) องคการสหประชาชาติ 
                   -    ขอมูลจากภายในและภายนอกสํานักงานฯ รวมทั้งเอกสารรายงาน และ Website 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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 รอบ  9 เดอืน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
 รอบ 12 เดือน 

3. เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ ป 2552 (ฉบับสมบูรณ) 
                   -     รวบรวมขอมูลดานเศรษฐกิจจากหนวยงานตางๆ และจัดใหเปนระบบตามหลัก Administrative 
Committee on Coordination (ACC) Program 13 สาขา 
                   -    ขอมูลจากภายในและภายนอกสํานักงานฯ  รวมทั้งเอกสารรายงาน และ Website 

4.  เครื่องชี้ภาวะสังคม ป 2552 (ฉบับสมบูรณ) 
                   -     รวบรวมขอมูลดานสังคมจากหนวยงานตางๆ โดยนําเสนอตัวชี้วัดทางสังคมที่สําคัญ 6 สาขา ซึ่งในการ
จัดสาขาของตัวชี้วัดไดจัดใหเปนตามสาขาสถิติของ Administrative Committee on Coordination (ACC) องคการ
สหประชาชาติ 
                   -    ขอมูลจากภายในและภายนอกสํานักงานฯ  รวมทั้งเอกสารรายงาน และ Website 

5. กําลังแรงงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
- ขอมูลจากโครงการสํารวจ ซึ่ง สสช. เปนผูดําเนินการสํารวจเอง เปนขอมูลเกี่ยวกับการทํางานของ 

ประชากรมีขอมูลตอเนื่องทุกป 
 
อุปสรรคตอการดําเนนิงาน :  

1. เครื่องชี้ ICT ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 
- ขอมูลการสํารวจ ICT บางโครงการที่สสช. เปนผูดําเนินงาน ตองใชเวลาดําเนินการ ทําใหไม

สอดคลองกับระยะเวลาในการจัดทําเครื่องชี้ ICT 
- ขอมูลดาน ICT ตางๆ ที่มีอยูกระจัดกระจายในหนวยงานตางๆ ไมคอยทันสมัย 

          2.  เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่สําคัญ ป 2552 (ฉบับยอ) 
- ขอมูลที่เกบ็รวบรวมจากหนวยงานภายนอก มักไมทันสมัย (Update ชา)   

      3.  เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ ป 2552 (ฉบับสมบูรณ) 
    -  ขอมูลที่เก็บรวบรวมจากหนวยงานภายนอก มักไมทันสมัย (Update ชา) 

 4.  เครื่องชี้ภาวะสังคม ป 2552 (ฉบับสมบูรณ) 
               -      ขอมูลที่เก็บรวบรวมจากหนวยงานภายนอก มักไมทันสมัย และลาชา(Update ชา) 
5.  กําลังแรงงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

            -      ขอมูลการสํารวจที่ใชตองทําการประมวลผลตางหากจากผลการสํารวจ โดยตองศกึษาแนวคิดของ
การนับหรือคุมรวมของกําลังแรงงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเขาใจเสียกอน แลวจึงประมวลผลเจาะลึก
ศึกษาเฉพาะดานนี้   

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนนิงานในปตอไป :  
          1.  เครื่องชี้ ICT ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 

- ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสํานักงานฯ กอนเริ่มดําเนินการ 
        2.  เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่สําคัญ ป 2552 (ฉบับยอ) 

- ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสํานักงานฯ กอนเริ่มดําเนินการ 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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 รอบ  9 เดอืน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
 รอบ 12 เดือน 

        3.  เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ ป 2552 (ฉบับสมบูรณ) 
-  ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสํานักงานฯ กอนเริ่มดําเนินการ 

          4.  เครื่องชี้ภาวะสังคม ป 2552 (ฉบับสมบูรณ) 
- ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสํานักงานฯ กอนเริ่มดําเนินการ 

 
หลักฐานอางอิง : 
     เอกสารขออนุมัติจัดพิมพรายงาน 5 เลม 

               1.  เครื่องชี้ ICT ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 
               2.  เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่สําคัญ ป 2552 (ฉบับยอ) 

                3.  เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ ป 2552 (ฉบับสมบูรณ) 
    4.  เครื่องชี้ภาวะสังคม ป 2552 (ฉบับสมบูรณ) 
    5.  กําลังแรงงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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 รอบ  9 เดอืน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
 รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.5 : รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางสาวรัจนา  เนตรแสงทิพย ผูจัดเก็บขอมูล : นางปทมา  อมรสิริสมบูรณ 
โทรศัพท :  0 2281 0333 ตอ 1206 โทรศัพท :  0 2281 0333 ตอ 1218 
คําอธิบาย : 
               เปนการวัดผลของความกาวหนาของโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลสถิติเกี่ยวกับจํานวน
และลักษณะของประชากรทุกคนในครัวเรือน ลักษณะตางๆ ของที่อยูอาศัยของประชากร ขอมูลเหลานี้จะนําไปใชในการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ใชในการกําหนดนโยบายเพื่อการบริหาร ใชในการวิเคราะหวิจัยตางๆ และใชในการคาดประมาณประชากรใน
อนาคต 

สํานักงานสถิติแหงชาติ กําหนดแผนงานการจัดทําโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ครอบคลุมแผนงานตั้งแตขั้น
การวางแผนเตรียมงาน การเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผลขอมูล จนถึงนําเสนอผลขอมูลเปนเวลา 4 ป คือ ต้ังแตปงบประมาณ 2551-
2554 ดังนี้ 

ป 2551  :   จัดทําสํามะโนประชากรและเคหะทดลอง พ.ศ. 2551 ทุกขั้นตอน (จ.พิษณุโลก) 
 ป 2552  :  - จัดทําสํามะโนประชากรและเคหะลวงหนา พ.ศ. 2552 ทุกขั้นตอน (กทม.) ดังนี ้

1.  การผลิตสื่อการอบรมงานสํามะโนลวงหนา กทม. 
2. จัดเตรียมแผนที่/บัญชีเขเตของ กทม.  
3. จัดพิมพแบบสอบถาม จัดทําคูมือการปฏิบัติงานสนามและเอกสารประกอบการประมวลผลขอมูล 
    ของพื้นที่ กทม. 
4. การอบรมช้ีแจงการปฏิบัติงานใหพนักงานเก็บรวบรวมขอมูล และปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูลในพืน้ที่
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 
5. บรรณาธิการและลงรหัส บันทึกขอมูลดวยเครื่อง ICR  ประมวลผลขอมูลในรูปแบบตารางสถิติ 
6. สรุปแนวทางจากการทําสํามะโนลวงหนา กทม.   

 -  เตรียมงานสําหรบัการทําสํามะโนประชากรทุกจังหวัด ในป. 2553  เชน จัดเตรียมแผนที่และบัญชีเขตสํามะโน 
    -  เตรียมฐานขอมูลจํานวนบาน/ครัวเรือน และจํานวนประชากรทุกจังหวัดในระดับอําเภอ ตําบล เทศบาล  
      และหมูบาน 

                      ป 2553  : -  จัดเตรียมแผนที่และบัญชีเขตสํามะโน  ตอจากป 2552 
     -   เตรียมฐานขอมูลจํานวนบาน/ครัวเรือน และจํานวนประชากรทุกจังหวัดในระดับอําเภอ ตําบล เทศบาล 
         และหมูบาน ตอจากป 2552 

                                    -  จัดเตรียมเจาหนาที่ประสานงานจังหวัด (Co-Project Manager) 
                                    -  จัดเตรียมเจาหนาที่ผูอบรม (Master Trainer) 

     -  ประชุมคณะทํางานจัดทําแบบขอถาม และคูมือปฏิบัติงานสนาม 
                                    -  ประชุมคณะทํางานเตรียมงานประมวลผลและเสนอผลขอมูล 

     -  ประชุมคณะทํางานเตรียมแผนที่และบัญชีเขตสํามะโน 
                                    -  ประชุมคณะทํางานเตรียมงานประชาสัมพันธ    

        -  ปรับปรุงแบบสอบถามและจัดพิมพแบบสอบถาม ปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานสนาม คูมือการบรรณาธิกรและลงรหัส   
          คูมือการประมวลผลขอมูล สําหรับงานสํามะโนประชากรและเคหะทุกจังหวัด 
       -  จัดทําสื่อในการอบรมสํามะโนประชากรและเคหะพ.ศ.2553 
       -   เตรียมอุปกรณงานสนามเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลทั่วประเทศ  จัดสงวัสดุ อุปกรณในการปฏิบัติงานสนาม  
           ทุกจังหวัด 
      -   อบรมช้ีแจงการปฏิบัติงานสนาม ระดับเจาหนาที่ผูอบรม เจาหนาที่วิชาการ และพนักงานแจงนับ 
      -   ทําการสํามะโนประชากรโดยปฏิบัติงานสนามพรอมกันทุกจังหวัด ทั่วประเทศ         

                          -  ทําการประมวลผลขอมูลจากแบบนับจด 
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 รอบ  9 เดอืน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
 รอบ 12 เดือน 

                      
ป 2554  :  - จัดทําการสํารวจภายหลงัการแจงนับ(Post Enumeration Survey : PES) 
                -  ประมวลผลขอมูลแบบแจงนับ 
                 - จัดทํารางตนฉบับรายงานผลเบื้องตน รายงานผลลวงหนา และรายงานผลฉบับสมบูรณ 
                -  จัดทํารายงานผลและนําเสนอผลขอมูล  ดังน้ี 

                                                 1.  รายงานผลเบื้องตนรายภาคและทั่วราชอาณาจักร 
                                                2.   รายงานผลลวงหนา   
                                                3.   รายงานผลฉบับสมบูรณรายจังหวัด76 จังหวัด 
                                                4.   รายงานผลฉบับสมบูรณรายภาค  และฉบับทั่วราชอาณาจักร  
 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :    

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
รอยละที่เพ่ิมขึ้น       

(รอยละ) ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
2550 2551 2552 2551 2552 

รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามโครงการสํามะโน
ประชากรและเคหะ  พ.ศ. 2553 

- 15 30 
(5 คะแนน) 

100 100 

 

เกณฑการใหคะแนน 1/ : 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน   รอยละ +5 , +/- 2.5   ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

 
•   บรรลุเปาหมายผลผลิต รอยละ  20  ของทั้งโครงการ 

(การผลิตสื่อการอบรมงานสํามะโนฯ กทม. จัดเตรียมแผนที่/บัญชีเขเตของ กทม. จัดพิมพแบบสอบถาม 
= 1 คะแนน) 

เทากับ   1   คะแนน 

•   บรรลุเปาหมายผลผลิต รอยละ 22.5 ของทัง้โครงการ 
(จัดทําคูมือการปฏิบัติงานสนามและเอกสารประกอบการประมวลผลขอมูลของพื้นที่ กทม. = 1 คะแนน) 

เทากับ   2   คะแนน 

•   บรรลุเปาหมายผลผลิต รอยละ 25 ของทั้งโครงการ 
(การอบรมช้ีแจงการปฏิบัติงานใหพนักงานเก็บรวบรวมขอมูล และปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล ในพื้นที่
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. บรรณาธิการและลงรหัส บันทึกขอมูลดวยเครื่อง ICR  ประมวลผล
ขอมูลในรูปแบบตารางสถิติ และสรุปแนวทางจากการทําสํามะโนลวงหนา กทม.  = 1 คะแนน.) 

เทากับ   3   คะแนน 

•   บรรลุเปาหมายผลผลิต รอยละ 27.5 ของทัง้โครงการ 
(ปรับปรุงแบบสอบถามเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลทุกจังหวัด ในป 2553  จัดเตรียมเจาหนาที่
ประสานงานจังหวัด (Co-Project Manager) = 1 คะแนน) 

เทากับ   4   คะแนน 

•   บรรลุเปาหมายผลผลิต รอยละ 30 ของทั้งโครงการ 
(จัดทําคูมือการปฏิบัติงานสนามงานสํามะโนประชากรและเคหะ  พ.ศ. 2553  คูมือการบรรณาธิกรและ
ลงรหสั  สําหรับใชในการปฏิบัติงานทกุจังหวัด ป 2553  จัดเตรียมแผนที่และบัญชีเขตสํามะโน เตรียมฐานขอมูล
จํานวนบาน/ครัวเรือน และจํานวนประชากร = 1 คะแนน) 
 

เทากับ   5   คะแนน 

 
   หมายเหตุ  เปนโครงการสํามะโนประชากรและเคหะทดลอง พ.ศ. 2551 (จ.พิษณุโลก และ กทม.) 
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 รอบ  9 เดอืน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
 รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 

 
หมายเหตุ  :  1/  เปาหมายผลผลติในปงบประมาณ 2551  คือ บรรลุผลสําเร็จรอยละ 15 ของทั้งโครงการ 
                           เปาหมายผลผลติในปงบประมาณ 2552  คือ บรรลุผลสําเร็จรอยละ 25 ของทั้งโครงการ 
                           เปาหมายผลผลติในปงบประมาณ 2553  คือ บรรลุผลสําเร็จรอยละ 70 ของทั้งโครงการ 

                             เปาหมายผลผลิตในปงบประมาณ 2554  คือ บรรลุผลสําเร็จรอยละ 100 ของทั้งโครงการ 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 
2553 

4 30 5 0.2000 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนนิการ : - 
     
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนนิงาน :  - 
     
อุปสรรคตอการดําเนนิงาน : -     
        
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนนิงานในปตอไป : -  
 
หลักฐานอางอิง : - 

- DVD ส่ือการอบรมงานสํามะโนประชากรและเคหะลวงหนา พ.ศ. 2552  กทม. 
- บัญชีเขตสํามะโนประชากรและเคหะลวงหนา พ.ศ. 2552  กทม. 
- แบบสอบถามสํามะโนประชากรและเคหะลวงหนา พ.ศ. 2552 (แบบนับจด แบบแจงนับ) 
- คูมือการปฏิบัติงานสนาม สํามะโนประชากรและเคหะลวงหนา พ.ศ. 2552 กทม. 
- เอกสารประกอบการประมวลผลขอมูลของพื้นที่ กทม. 
- สรุปแนวทางจากการทําสํามะโนประชากรและเคหะลวงหนา กทม. 
- คําส่ังแตงตั้งเจาหนาที่ประสานงานจังหวัด (Co-Project Manager) 
- เอกสารประกอบการประชุมเจาหนาที่ประสานงานจังหวัด 
- รูปแบบฐานขอมูลจํานวนบาน/ครัวเรือน และประชากร 
- รูปแบบแผนที่และบัญชีเขตสํามะโน 
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 รอบ  9 เดอืน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
 รอบ 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัดที่ 3.2 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ 
                        (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางสาวชลาลิน  มากทองดี  ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวรัชดา  รัตนประสิทธิ์ 
โทรศัพท :  0 2281 0333 ตอ 1900 โทรศัพท :  0 2281 0333 ตอ 1901 
คําอธิบาย :  
             วัดผลสําเร็จจากรอยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่สวนราชการ 
ทําไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  เทียบกับเปาหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณสําหรับปงบประมาณ  
พ.ศ. 2552  ที่กําหนดไวตาม “เอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552”   
 

สูตรการคํานวณ : 
 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ                     
รอยละของเปาหมายผลผลิต เปาหมายผลผลิต  

(i) 
น้ําหนกั
(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนน 
ที่ได 

 (SMi) 

คะแนน
เฉลี่ย       

ถวงน้ําหนกั   
(Wi x SMi) 

เปาหมายผลผลิตที่ 1 : 
ขอมูลสถิต ิ  
(ขอมูลสถติิดานเศรษฐกิจและ
สังคม 30 เร่ือง) 

W1 

(0.2) 
80 85 90 95 100 5 1 

เปาหมายผลผลิตที่ 2 : 
บุคลากรภาครฐัที่ไดรับการพัฒนา
ดานสถติิและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(จํานวนผูเขารับการอบรม1,030คน) 

W2 

(0.2) 
80 85 90 95 100 5 1 

เปาหมายผลผลิตที ่3 :   
บริหารจัดการระบบขอมูลสถติิของ
ประเทศ  
(ทะเบียนสถิติทางการ 32 รายการ) 

W3 

(0.1) 
80 85 90 95 100 5 0.5 

รายการสถิตทิางการทีไ่ด 
รับรองคุณภาพ 32 รายการ 

W4 

(0.1) 
80 85 90 95 100 5 0.5 

จํานวนหนวยงานที่บูรณาการและ
เชื่อมโยงขอมูลและสารสนเทศผาน
เครือขาย  
20 หนวยงาน 

W5 

(0.2) 
80 85 90 95 100 5 1 

เปาหมายโครงการที่  1 :โครงการ
พัฒนาศูนยขอมูลทองถิ่น 
(รอยละของ อบต. ทีเ่ขารับการ
อบรม รอยละ 90) 

W6 

(0.2) 
80 85 90 95 100 5 1 

นํ้าหนักรวม Σ Wi=1       5.0 
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 รอบ  9 เดอืน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
 รอบ 12 เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
รอยละที่เพ่ิมขึ้น   

(รอยละ)  
2550 2551 2552 2551 2552 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ 
(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 
 

- 4.0 5.0  - 20 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 Σ (Wi x Ci) = 1 
2 Σ (Wi x Ci) = 2 
3 Σ (Wi x Ci) = 3 
4 Σ (Wi x Ci) = 4 
5 Σ (Wi x Ci) = 5 

 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตของสวน
ราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 
 

5 5.0 5 0.2500 

 
 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนนิการ  
 -  เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 4 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

 โดยผูรับผิดชอบผลผลิตเปนผูรายงานผล 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนนิงาน :  -     

อุปสรรคตอการดําเนนิงาน :  -         
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 รอบ  9 เดอืน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
 รอบ 12 เดือน 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนนิงานในปตอไป :  -   

หลักฐานอางอิง :  
-  สําเนารายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
   (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) ตามแบบ สงป.301  
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 รอบ  9 เดอืน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
 รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 4 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : หัวหนากลุมบริการและเผยแพรขอมูล ผูจัดเก็บขอมูล : นางจุไรรัตน  วิรยศิริ 
โทรศัพท :  0 2281 0333 ตอ 1410 โทรศัพท :  0 2281 0333 ตอ 1422 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :    

คําอธิบาย 
1.     ผูรับบริการ หมายถึง  ประชาชนผูมาใชบริการ  ซึ่งประกอบดวย เจาหนาที่ของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน  
พนักงานรัฐวิสาหกิจ  เจาหนาที่ของสถาบันการศึกษา  สถาบันวิจัย  องคกร สมาคม  มูลนิธิ  รวมทั้งนักเรียน นิสิต 
และนักศึกษา  ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
2.    ประเด็นการสํารวจ ประกอบดวย ประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้ 
       -  ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 
       -  ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
       -  ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
       -  ความพึงพอใจดานขอมูลที่ไดรับ 
      โดยมีงานบริการที่เสนอขอประเมิน จํานวน 3 งานบริการ ไดแก 

- งานใหบริการขอมูล โดยวิธีการติดตอดวยตนเองที่สํานักงานสถิติแหงชาติ 
- งานใหบริการขอมูลโดยวิธีการติดตอขอใชทางโทรศัพท 
- งานใหบริการขอมูลโดยวิธีการติดตอขอใชทาง  e-Mail 

 

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละ 65 รอยละ 70 รอยละ 75 รอยละ 80  รอยละ 85 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : (สวนราชการไมตองใสผลคะแนนมา) 

 
หมายเหตุ   *ใสคาคะแนนที่ไดเทากับ 1  โดยสํานักงาน ก.พ.ร. ไดมอบหมายใหสํานักงานสถิติแหงชาติเปนผูดําเนินการ    
                    สํารวจฯ 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

5 N/A 1* 0.0500 
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 รอบ  9 เดอืน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
 รอบ 12 เดือน 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนนิการ  
1. จัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการขอมูล ใหผูขอรับบริการกรอกสงใหเจาหนาที่โดยตรงและ

โดยกําหนดผูรับผิดชอบการจัดเก็บขอมูล / รายงานผล และนําแบบสอบถามความเห็นคิดดังกลาวมาประมวลผล
เปนประจําทุกเดือน  โดยผูขอรับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ยรอยละ 85  

2. จัดสถานที่และสภาพแวดลอมใหผูขอรับบริการไดรับความสะดวกสบายและเขาใจขั้นตอนการขอรับบริการอยาง
ชัดเจน เชน มีปายบอกทาง แผนผังจุดบริการ เจาหนาที่ผูใหบริการ ตลอดจนปายบอกขั้นตอนการขอรับบริการ
ติดตั้งไวใหเห็นเดนชัด ณ จุด บริการ 

3. พัฒนาบุคลากรที่ทําหนาที่ใหบริการขอมูลใหมีความรอบรู ในดานตางๆ  และสามารถใหคําปรึกษาแนะนําแกผูขอ
ใชขอมูลสถิติไดอยางมีคุณภาพ 

4. จัดเจาหนาที่เพื่อใหบริการในชวงเวลาพกักลางวัน 
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนนิงาน :   
            พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  เนนใหมีการปรับปรุงคุณภาพการ
ใหบริการเพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความตองการของประชาชน 

อุปสรรคตอการดําเนนิงาน :        
             เนื่องจากสํานักงานสถิติแหงชาติ ไดมีการใหบริการขอมูลสถิติทั้งที่หนวยงานผลิต และขอมูลที่มีการเก็บ
รวบรวมจากหนวยงานตาง ๆ  ผูรับบริการสวนใหญจะขอขอมูลที่มีรายละเอียดมาก  และยอนหลังหลายป   ซึ่งจําเปนตอง
ใชเวลาในการคนหาและรวบรวมขอมูล  ใหตรงตามความตองการ  ประกอบกับเจาหนาที่สวนใหญที่ทําหนาที่ใหบริการ
เปนลูกจางชั่วคราว  มีการเขา – ออกบอย  จึงตองเรียนรูเกี่ยวกับแหลงขอมูลที่จะตองใหบริการเพื่อใหไดขอมูลตรงตาม
ความตองการของผูรับบริการ   นอกจากนั้นแลวในกรณีที่ผูรับบริการขอขอมูลรายละเอียดเชิงลึก   ซึ่งตองประสานงานกับ
เจาของโครงการในการตอบขอถามเชิงลึก  ทําใหตองใชเวลามากขึ้น 
 
หลักฐานอางอิง :  

- แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการขอมูลสถิติ ประจําปงบประมาณ 2552 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 5 : ระดบัความสาํเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคดิเห็น   
                 และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัตริาชการ 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นายธงชัย  ทวีศานต ผูจัดเก็บขอมูล : นางสุวรรณา บุญฤกษ 

                           นางสาวสุขวสา  ชิตะปญญา 
โทรศัพท :  0 2281 0333 ตอ 1600 โทรศัพท :  0 2281 0333 ตอ 1605 
คําอธิบาย : 

• ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนไดกําหนดไวใน
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ มาตั้งแตปงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 โดยใหสวนราชการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมซึ่งเปนการกําหนดชองทางหรือกลไกในการ
ใหขอมูลขาวสารและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เพื่อใหสวนราชการไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวน
รวม หรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง และไดพัฒนาเพิ่มระดับการเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐกับภาคประชาชนที่มีคุณภาพมากขึ้น 

• การประเมินผลจะพิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของ 
สวนราชการ เพื่อกระตุนการปรับระบบราชการสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวม 
ของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและเพื่อประโยชนสุข 
ของประชาชน 

• การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนและผูที่เกี่ยวของมีโอกาส 
ไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ 
รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะ 
หุนสวนการพัฒนา 

• โดยระดับการมีสวนรวมของประชาชน มี 5 ระดับ คือ 
 ระดับการใหขอมูล   เปนการเผยแพรขอมูลขาวสารซึ่งเปนการสื่อสารทางเดียว แตเปน
ระดับที่สําคัญ เพราะเปนการเริ่มตนที่สวนราชการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี  
สวนรวมซึ่งจะนําไปสูกระบวนการอื่นๆ ตอไป 

 ระดับการปรึกษาหารือ   เปนการรับฟงความคิดเห็น โดยเปดโอกาสใหประชาชนแสดง
ความคิดเห็น บอกขอปญหา และขอเสนอแนะตางๆ กับสวนราชการ 

 ระดับการเขามาเกี่ยวของ   เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมหรือเกี่ยวของ
ในกระบวนการกําหนดนโยบาย  การวางแผนงาน/โครงการ  การมีสวนรวมในระดับนี้ อาจ
ดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเขามารวม 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

 ระดับการรวมมือ  เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในบทบาทหรือฐานะ
หุนสวนหรือภาคีในการดําเนินกิจกรรมของหนวยงานภาครัฐ 

 ระดับการเสริมอํานาจประชาชน   เปนระดับสูงสุดของการมีสวนรวมของประชาชนซึ่งเปน
ระดับของการมอบอํานาจการตัดสินใจใหประชาชนเปนผูกําหนด 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ระดับคะแนน การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2552 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  คณะทํางานตัวชี้วัดที่ 5 ไดนําแนวทาง/แผนการบริหารราชการแบบมีสวนรวมที่ได
จัดทําไว ในปงบประมาณ  พ .ศ .2551   มาขยายผลสรางเครือขายตอใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2552  โดย มุงเนนที่หมูบานจัดสรร 

  จัดใหมีการประชุมวิเคราะหภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรที่สําคัญของ สสช. ที่
เหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในขณะนี้  คือ 
ยุทธศาสตรที่ 3 ประเทศมีศูนยขอมูลสถิติที่ใชอางอิงไดครบถวนทุกดาน  
กลยุทธที่ 3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เนื่องจากจะมีการจัดทําสํามะโน
ประชากรและเคหะในป 2553  ซึ่งปญหาใหญที่พบทุกครั้ง คือ การตกสํารวจ 
โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญๆ ที่มีอาคารสูงและหมูบานจัดสรร เปนลักษณะที่อยู
อาศัยที่มีความเปนสวนตัวสูง ซึ่งมักจะไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกเขา เพื่อความ
ปลอดภัยของทรัพยสิน จากนั้นนําผลการวิเคราะหไปกําหนดกลุมผูที ่เกี ่ยวของ 
และผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ 
สมาคม 

  จากผลการดําเนินงานในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมที่ผานมา
ตั้งแตป 2549 – 2551  ประกอบดวยผูมีสวนรวมในกรุงเทพมหานคร คือ ชุมชน 
1,900  ชุมชน   อาคารสูงใน 50 เขต ไดมีภาคประชาชนรวมแสดงความคิดเห็น
ในประเด็นตางๆ อันเปนประโยชนตอการที่จะจัดทําโครงการสํามะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ.2553  อยางมาก และมีการนํามาประกอบการกําหนดประเด็นใน
การดําเนินการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ.2552  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 สสช. ไดแตงตั้งคณะทํางานภาคประชาชน โดยเปนคณะทํางานรวมระหวางสสช. 
และผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ รวม  24  คน ประกอบดวยภาคประชาชน  18  
คน และ สสช. 6 คน 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

 ไดจัดประชุมคณะทํางานภาคประชาชน โดยกําหนดกรอบแนวคิด/แนวทางในการ
เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม และเลือกประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผล
การปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะที่เห็นวาเหมาะสมที่จะนํามา
ดําเนินการ  โดยประเด็นที่เลือกเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับภารกิจหลัก (Core 
Function) ของ สสช. ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2551  ที่ประชุมพิจารณาเพื่อเลือก
ประเด็นจัดทําฐานขอมูลอาคารสูง และจัดกิจกรรมสัมพันธกับอาคารสูง  สําหรับ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  เพื่อใหการประสานงานเครือขายภาคประชาชนมี
ความตอเนื่องคณะทํางานมีแนวทางที่จะนําประเด็นเรื่องการจัดทําฐานขอมูล
หมูบานจัดสรร  และจัดกิจกรรมสัมพันธกับหมูบานจัดสรรมาดําเนินการ  โดยระบุ
ที่มา หลักการเหตุผล วัตถุประสงค แนวคิด     กลยุทธในการดําเนินงานตอที่
ประชุม 
         ที่ประชุมมีมติใหดําเนินการตามประเด็นที่เสนอ และให สบจ.สํารวจ  
หมูบานจัดสรรใน กทม.เพื่อไดขอมูลเกี่ยวกับประเภทอาคาร  จํานวนบาน  วิธีการ
ประสานกับหมูบานจัดสรร  เปนตน   และสอบถามวายินดีจะมารวมสัมมนา
เครือขายกับ สสช.หรือไม 

2   สบจ. ดําเนินการเปดชองทางการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนและกลุมผูมีสวน
ไดสวนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวของ 2 ชองทาง คือ 

 1.  สํารวจหมูบานจัดสรรใน กรุงเทพมหานคร และสอบถามวา  สสช.กําลัง  
ดําเนินการสรางเครือขายภาคประชาชน  โดยจะจัดสัมมนาเครือขาย
ภาคประชาชน “หมูบานจัดสรร”  ทานยินดีจะมารวมสัมมนา ระดม
ความคิดเห็น และเขามามีบทบาทการมีสวนรวมกับการปฏิบัติราชการ
ของ  สสช. ในการจัดทําสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553  หรือไม 

 2.  ตั้งกระทูการสรางเครือขายภาคประชาชนของ สสช.  ขึ้น Web รวมแสดงความ
คิด เห็น   รับฟ งความคิด เห็นของประชาชนและผู มีส วนไดส วน เสีย 
(Stakeholder) ที่เกี่ยวของ 

  จัดใหมีการประชุมระหวาง  สสช.กับคณะทํางานภาคประชาชนเพื่อรวมกันจัดทํา
แผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมตามประเด็นฯ  ที่เลือก คือ สรางเครือขายกับ
หมูบานจัดสรร  โดยเปนแผนระยะสั้นหรือระยะยาว ระบุกิจกรรมการดําเนินงาน โดย
ใหผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวของ (ในประเด็นฯ ที่เลือก) รวมกัน
กําหนดวัตถุประสงค ระยะเวลาดําเนินการ กลุมเปาหมาย เปาหมาย/ผลสําเร็จ 
ตัวชี้วัด วิธีการดําเนินการ วิธีการวัดผล ระบบหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล และวิธีการ
ติดตามประเมินผล งบประมาณและผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 
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3  สบจ.ไดดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการฯ ไดแลวเสร็จโดย : 
1. ไดมีการสํารวจความคิดเห็นจากหมูบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครแลว

จํานวน 2,537 แหง ในเรื ่องการแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติราชการของภาคประชาชน”หมูบานจัดสรร” ทานยินดีจะมาเขารวม
สัมมนาระดมความคิดเห ็นและเข ามามีบทบาทในการจ ัดทําสํามะโน
ประชากรและเคหะ พ.ศ.2553  

2. ไดมีการตั้งกระทูการสรางเครือขายภาคประชาชน สสช  ขึ้น เว็บไซด เพื่อเปด
ชองทางใหภาคประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder)   ที่เกี่ยวของ 
มีโอกาสรวมแสดงความคิดเห็น และเขามามีบทบาทในการมีสวนรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ สสช. 

- ไดจัดใหมีการประชุมคณะทํางานภาคประชาชนของ สสช.   เพื่อเสนอผล 
การสํารวจหมูบานจัดสรร และผลการตอบรับของผูประกอบการหมูบานจัดสรร 
คณะกรรมการหมูบานจัดสรร  และ นิติบุคคลหมูบานจัดสรร  
- ไดรายงานความกาวหนาการเขามามีสวนรวมระดมความคิดเห็นของ
ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียผานชองทางเว็บไซด/เว็บบอรด ของ สสช 
อีก 1 ชองทางแกที่ประชุม และผูบริหารของ สสช ทราบ (โดยตองมีการรายงาน
ผลตอผูบริหารอยางสม่ําเสมอเปนรายเดือนทุกเดือน)  

- จากการประชุมคณะทํางานภาคประชาชน ครั้งที่ 2 ไดมีมติที่ประชุมขอแกไข
เปล่ียนแปลงกิจกรรมจากแผนการสรางเครือขายภาคประชาชน”หมูบานจัดสรร”
พ.ศ.2552 ซึ่งเดิมกําหนดใหมีการจัดกิจกรรมสัมพันธในรูปแบบของการสัมมนา 
เพื่อรับฟงความเห็น มาเปนการจัดสัมมนาเฉพาะกลุม (Focus Group) เพื่อระดม
ความคิดเห็นและสะทอนปญหาการเขาถึงหมูบานจัดสรร และปญหาการเก็บ
รวบรวมขอมูล เพื่อการรองรับงานสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 แทน 

4  สสช. จัดทํา รายงานสรุปผลการดําเนินการโครงการสรางเครือขายภาค
ประชาชน”หมูบานจัดสรร”พ.ศ.2552 โดยระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค 
และขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป พรอมทั้งนําเสนอตอผูบริหาร
ของ สสช. และคณะทํางานภาคประชาชน 

 สสช . เผยแพร รายงานสรุปผลการดําเนินการโครงการสรางเครือขายภาค
ประชาชน”หมูบานจัดสรร”พ.ศ.2552  ทางเว็บไซต ของ สสช  เพื่อรวมแสดง
ความคิดเห็น 
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  รอบ 12 เดือน 

 
 

5  สสช. นําขอมูลที่ไดจาก รายงานสรุปผลการดําเนินการโครงการสราง
เครือขายภาคประชาชน”หมูบานจัดสรร”พ.ศ.2552 ไปจัดทําแนวทางการ
ดําเนินโครงการแบบมีสวนรวม ปงบประมาณ พ.ศ.2553 และนําเสนอ
ผูบริหาร สสช. 

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 - 2 ขั้นตอนที่ 1 - 3 ขั้นตอนที่ 1 - 4 ขั้นตอนที่ 1 - 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการ 

4 ดําเนินการ 
แลวเสร็จ

ขั้นตอนที่1 - 5 

5 0.2000 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนนิการ :  
1. เลขาธิการสถิติแหงชาติไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะทํางานภาคประชาชนของ สสช. 
2. คณะทํางานภาคประชาชนรวมกันจัดทําแผนงาน โครงการประสานเครือขายภาคประชาชน ”หมูบานจัดสรร”  
    พ.ศ.2552 ซึ่งมี 3 สวน คือ   - สํารวจหมูบานจัดสรร  ในเขต กทม.ทั้ง 50 เขต 
                                             - จัดกิจกรรมสัมพันธกับบานจัดสรร 

                                                 - จัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ   
     
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนนิงาน :   

1. ผูบริหารของ สสช ใหความสําคัญกับการสรางเครือขายภาคประชาชนมาโดยตลอด (เปนประธานและรองประธาน  
    คณะทํางานภาคประชาชนของ สสช และเขารวมประชุมทุกครั้ง)  
2. ผูบริหารใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมสัมพันธ ซึ่งใชวิธีการจัดสัมมนาเฉพาะกลุม (Focus Group)  
3. ผูเขารวมสัมมนาเฉพาะกลุม (Focus Group) รวมใหขอคิดและขอเสนอแนะในการดําเน ินงานของ สสช  
    โดยเนนไปที่การจัดทําสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 

   4. แสดงใน www.nso.go.th   ในเรื่องรวมแสดงความคิดเห็น และ รายงานผลการดําเนินงานป 2552 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนนิงาน :  
1.  ไมสามารถจัดสัมมนาเครือขายหมูบานจัดสรรที่ทําการสํารวจทั้งหมดได เพราะมีเวลาคอนขางจํากัดในการติดตอ   
     กลุมเปาหมาย 
2.  กลุมเปาหมายที่เขารวมสัมมนาเฉพาะกลุม (Focus Group) เปนนิติบุคคล / ผูบริหารระดับสูงของหมูบานจัดสรร  

        ทําใหตองใชเวลามากในการประสาน และใชวิธีประสานหลายชองทาง (ทางจดหมาย โทรสาร โทรศัพท) 
        
หลักฐานอางอิง : -  หนังสือเชิญประชุมคณะทํางานภาคประชาชน ในมติที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 5  ครั้งที่ 1 
 -  เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 1 
 -  รายงานการประชุมคณะทํางานภาคประชาชน ในมิติที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 5 ครั้งที่ 1 

                     -  หนังสือเชิญประชุมคณะทํางานภาคประชาชน ในมิติที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 5  ครั้งที่ 2 
                     -  เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 2 
                     -  รายงานการประชุมคณะทํางานภาคประชาชน ในมิติที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 5 ครั้งที่ 2 
                     -  บันทึกรายงานการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของ สสช(ตัวชี้วัดที่ 5)ผานทางเว็บไซต 
                     -  รายงานสรุปผลการดําเนินการโครงการสรางเครือขายภาคประชาชน”หมูบานจัดสรร”พ.ศ.2552 
                     -  รายงานผลการจัดสัมมนาเฉพาะกลุม (Focus Group) เครือขายภาคประชาชน “หมูบานจัดสรร”  
                         กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552 
                     -  แนวทางการดําเนินโครงการแบบมีสวนรวมปงบประมาณ พ.ศ.2553 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 6 : ระดับความสําเร็จของการดําเนนิการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจรติ 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางสาวประเทือง  ดีดพิณ ผูจัดเก็บขอมูล : นายชูเกียรติ  ธีระประภา 
โทรศัพท :  0 2281 0333 ตอ 1500 โทรศัพท :  0 2281 0333 ตอ 1503 
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากระดับความสําเรจ็ของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปราม
การทุจริต และการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบตัิและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดย
มิชอบของโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2552 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทจุริต 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ระดับคะแนน การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
1 มีการศึกษาวิเคราะหขอมูลเพื่อใชเปนแนวทางดําเนินการจัดทําแผนปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) และแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 โดยศึกษาวิเคราะหดังนี้. 

- ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
- ความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต  การปฏิบัติและ/หรือละเวน

การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัตริาชการ  โดยวิเคราะหเพื่อให
ทราบถึงปจจัยเสี่ยงที่อาจเปนเหตุทําให 
1) การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปใน

ลักษณะ  ที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไมเพียงพอ 
2) การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือใน

ความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม 
3) การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวา

ประโยชนสวนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
- ผลการดําเนินการตามมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
      ในปที่ผานมา 
- ขอมูลที่ไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการหรือที่มีการ 
       รองเรียนผานศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย หรือศูนยบริการ   
       ประชาชน  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
- วิเคราะหความเส่ียงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต  การปฏิบัติและ/หรือละ 
       เวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรร 
       งบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2552 จํานวน 3 โครงการ โดย 
       คัดเลือกโครงการตองสอดคลองกับหลักเกณฑที่สํานักงาน ป.ป.ช. 
       กําหนด (ตามเงื่อนไขขอ 2) 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
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2  นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิเคราะหขอมูล  มาประกอบการพิจารณาจัดทําแผน
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) 
และแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
ของสวนราชการ พรอมทั้งกําหนดเปาหมาย และตัวชี้วัดในแตละปที่สะทอนผลสัมฤทธิ์ 
(Outcome) ไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม 
 ในแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2552 ของสวนราชการ ระบุกิจกรรม/โครงการไดสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริตครบถวนทั้ง 4 ยุทธศาสตร และครอบคลุมการ
บริหารความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบของโครงการสําคัญทั้ง 3 โครงการ 
 แผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) และ

แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
ของสวนราชการ ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูง  

3  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ของสวนราชการ ไดแลวเสร็จครบถวน 

4  ตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ของสวนราชการ มีผลสําเร็จเปนไปตามเปาหมาย 

5  ตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 ของสวนราชการ มีผลสําเร็จสูงกวาเปาหมาย 
 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปราม

การทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 รวมทั้งขอเสนอแนะสําหรับการจัดทํา
แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 
ของสวนราชการ ไดแลวเสร็จ พรอมทั้งไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูง และ
จัดสงมายังสํานักงาน ก.พ.ร.ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2552 (จัดสงจํานวน 1 ชุด) 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 - 2 ขั้นตอนที่ 1 - 3 ขั้นตอนที่ 1 - 4 ขั้นตอนที่ 1 - 5 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ระดับคะแนน การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
1 การศึกษาวิเคราะหขอมูลเพื่อใชเปนแนวทางดําเนินการจัดทําแผนปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) และแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 โดยศึกษาวิเคราะหดังนี้. 

- ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
- ความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต  การปฏิบัติและ/หรือละเวน

การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ  โดยวิเคราะหเพื่อให
ทราบถึงปจจัยเสี่ยงที่อาจเปนเหตุทําให 
1) การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปใน

ลักษณะ  ที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไมเพียงพอ 
2) การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือใน

ความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม 
3) การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวา

ประโยชนสวนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
- ผลการดําเนินการตามมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
      ในปที่ผานมา 
- ขอมูลที่ไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการหรือที่มีการ 
       รองเรียนผานศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย หรือศูนยบริการ   
       ประชาชน  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
- วิเคราะหความเส่ียงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต  การปฏิบัติและ/หรือละ 
       เวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรร 
       งบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2552 จํานวน 3 โครงการ โดย 
       คัดเลือกโครงการตองสอดคลองกับหลักเกณฑที่สํานักงาน ป.ป.ช. 
       กําหนด (ตามเงื่อนไขขอ 2) 
 

2  นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิเคราะหขอมูล มาประกอบการพิจารณาจัดทําแผน
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) และ
แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 ของสวนราชการ  พรอมทั้งกําหนดเปาหมาย และตัวชี้วัดในแตละปที่
สะทอนผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม  
 ในแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 ของสวนราชการ ระบุกิจกรรม/โครงการไดสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตครบถวนทั้ง 4 ยุทธศาสตร  
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

 

และครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติ
และ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของโครงการสําคัญทั้ง 3 โครงการ 
 แผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555)
และแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2552 ของสวนราชการ ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูง ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2552 และใหนําเผยแพรผานทางเว็บไซตของสวนราชการ 

3  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ของสวนราชการ ไดแลวเสร็จครบถวน 
 

4  ตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ของสวนราชการ มีผลสําเร็จเปนไปตามเปาหมาย 

5  ตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ของสวนราชการ มีผลสําเร็จสูงกวาเปาหมาย 
 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปราม

การทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 รวมทั้งใหขอเสนอแนะสําหรับการจัดทํา
แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553  
ของสวนราชการ ไดแลวเสร็จ  พรอมทั้งไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูง และ
จัดสงมายังสํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 1 ชุด พรอมกับรายงานการประเมินผลตนเอง 
รอบ 12 เดือน ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2552 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3 ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

ขั้นตอนที่  1 - 5  

5 0.1500 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนนิการ : - 
ขั้นตอนที่ 1 มีการศึกษาวิเคราะหขอมูลเพื่อใชเปนแนวทางดําเนินการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป 
(ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) และแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
โดยศึกษาวิเคราะหดังนี้ 

- ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
- ความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต  การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการ

ปฏิบัติราชการ  โดยวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงปจจัยเสี่ยงที่อาจเปนเหตุทําให 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

1)  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะ  ที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม  
      เพียงพอ 
2) การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม 
3) การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนและการยึดมั่น

ในหลักธรรมาภิบาล 
- ผลการดําเนินการตามมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ในปที่ผานมา 
- ขอมูลที่ไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการหรือที่มีการรองเรียนผานศูนยดํารงธรรม 

กระทรวงมหาดไทย หรือศูนยบริการประชาชน  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
- วิเคราะหความเส่ียงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต  การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 
       ของโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2552 จํานวน 3 โครงการ โดย 
       คัดเลือกโครงการตองสอดคลองกับหลักเกณฑที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด (ตามเงื่อนไขขอ 2) 

ขั้นตอนที่ 2 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิเคราะหขอมูล  มาประกอบการพิจารณาจัดทําแผนปองกันแลปราบปรามการ
ทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555)  และแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2552 ของสวนราชการ พรอมทั้งกําหนดเปาหมาย และตัวชี้วัดในแตละปที่สะทอนผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ไดอยาง
ชัดเจนและเปนรูปธรรม 
 ในแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ของสวนราชการ ระบุ
กิจกรรม/โครงการไดสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตครบถวนทั้ง 4 ยุทธศาสตร 
และครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
ของโครงการสําคัญทั้ง 3 โครงการ 
 แผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) และแผนปฏิบัติการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ของสวนราชการ ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูง  
ขั้นตอนที่ 3  มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
ของสํานักงานสถิติแหงชาติไดแลวเสร็จครบถวน  เชนมีการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  มีโครงการศูนย
ราชการใสสะอาด  มีการอบรมหลักสูตรความรูเกี่ยวกับหลักการบริหารงานบุคคล การพัสดุ  มีการคัดเลือกขาราชการดีเดน  
และขาราชการผูสมควรไดรับการยกยองเปนผูประพฤติตนชอบดวยความซื่อสัตยสุจริต 
ขั้นตอนที่ 4 ตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ มีผลสําเร็จเปนไปตามเปาหมาย 
ขั้นตอนที่ 5  ตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ของ
สวนราชการ มีผลสําเร็จสูงกวาเปาหมาย 
 จัดทํารายงานสรุปลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 รวมทั้งขอเสนอแนะสําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ของสวนราชการ ไดแลวเสร็จ  พรอมทั้งไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารระดบัสูง และจัด
สงไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2552 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนนิงาน :   
            ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
อุปสรรคตอการดําเนนิงาน :      

           บุคลากรที่รับผิดชอบในงานปองกันและปราบปรามการทุจริตมีจํานวนนอย   แตภารกิจในการจัดทําแผนปองกัน
และปราบปรามการทุจริตมีมาก 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนนิงานในปตอไป : -  
 
หลักฐานอางอิง :  
    1.  เอกสาร/รายงานสรุปผลการศึกษา วิเคราะหยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
     2. เอกสาร/รายงานการวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงปจจัยความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริตการปฏิบัติและ/
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ   
     3. เอกสาร/รายงานสรุปผลการวิเคราะหผลการดําเนินการตามมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในปที่
ผานมา 

4. เอกสาร/รายงานสรุปผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียนผานชองทางตางๆ เชนศูนยดํารงธรรม 
กระทรวงมหาดไทย ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรือชองทางอื่นๆ ที่สวนราชการจัดใหมีขึ้น 
      5. เอกสาร/หลักฐาน/แสดงถึงการวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริตการปฏิบัติและ/หรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2552 จํานวน 3 โครงการ  
     6. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิเคราะหมาใชประกอบการจัดทําแผนการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2552 – 2555) และแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ของสวนราชการ 
     7. แผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2552 – 2555) และแผนปฏิบัติการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
     8. ประกาศผลการคัดเลือกขาราชการดีเดน และประกาศผลการคัดเลือกขาราชการเพื่อยกยองเปนผูประพฤติตนชอบ
ดวยความซื่อสัตยสุจริต    
     9. ขอบังคับสํานักงานสถิติแหงชาติวาดวยจรรยาขาราชการ 
    10. รายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2552 รวมทั้งขอเสนอแนะสําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2553 
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 รอบ  9 เดอืน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
 รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 7 : ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : หัวหนากลุมบริการและเผยแพร
ขอมูล 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวสุครีม  กันไชย 

โทรศัพท :  0 2281 0333 ตอ 1410 โทรศัพท :  0 2281 0333 ตอ 1412 
คําอธิบาย :  

          ความสําเร็จของการดําเนินการเกี ่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ โดยสวนราชการในการ
ดําเนินการใหเปนไปตาม  พ .ร .บ .  ขอมูลขาวสารของราชการ  พ .ศ .  2540 และมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที ่ 28  
ธันวาคม   พ.ศ. 2547  เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการประกวดราคา  ประกาศสอบราคา   และสรุปผลการจัดซื้อจัดจางของ
สวนราชการ และการกําหนดมาตรการใหทุกหนวยงานของรัฐ ใหการบริการขอมูลขาวสารตางๆ แกประชาชนดวย
ความรวดเร็ว  ซึ่งพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายที่กําหนดไวในแตละระดับ 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับคะแนน การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
1 ดําเนินการตามพระราชบัญญตัิขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดังนี้ 

  จัดสถานที่/จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารเพื่อการบริการขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 
เพื่อใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก และตั้งอยูในบริเวณ
ที่ประชาชนเขาไปใชบริการไดงาย โดยจัดรวมไวกับมุมหนึ่งของกลุมบริการและเผยแพร
ขอมูล สํานักสถติิพยากรณ  ตึก 2  ชั้น 1 
  มีเจาหนาที่รับผิดชอบประจาํศูนยขอมูลขาวสารหรือปฏิบตัิหนาที่ที่เกี่ยวกับการ
ใหบริการขอมลู ขาวสารของสวนราชการเปนการเฉพาะ ตามคําส่ังสํานักงานสถิติ
แหงชาติ ที่ 257/2550 

  มีปายบอกถงึที่ตั้งของสถานที่หรือศูนยขอมูลขาวสารที่สวนราชการจัดไวสําหรับ
การใหบริการ ขอมูลขาวสารที่เขาใจไดงาย และมองเห็นไดชัดเจน  มีรูปถายปาย
บอกที่ตั้งศูนยขอมูลขาวสาร 

2 จัดระบบขอมูลขาวสารตาม พระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
มาตรา 9 ดังนี ้
  ศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการ มีขอมลูขาวสารตามมาตรา 9(1) - (8) 
ครบถวน เปนปจจุบัน และเก็บไวเผยแพรเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป โดยจัดทํา
แฟมขอมูลฯ ตามมาตรา 9(1) - (8) แยกเปนรายแฟมครบทกุแฟมแมไมมีขอมูลใน
หัวขอนั้น 
  จัดทําดัชนีขอมูลขาวสารไวใหบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารอยางชัดเจนและ
สามารถสืบคนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และเปนปจจบุัน โดยจัดทําแฟมดัชนหีลัก  
1 แฟม และในแตละแฟมยอยก็มีดัชนีเร่ืองตางๆ ดวย 
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 รอบ  9 เดอืน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
 รอบ 12 เดือน 

3 บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางเปนระบบโดยการ
ดําเนินการ ดังนี ้
  มอบหมายใหผูบริหารระดับรองหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบ ในการ
ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการเปนการเฉพาะตามคําส่ัง
สํานักงานสถิติแหงชาติ ที่ 256/2550 

  ผูบริหารของสวนราชการใหความสําคัญและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการอยางเครงครัด เชน มีการประชมุเพือ่ซกัซอม
ความเขาใจอยางสม่าํเสมอ เปนตน 
  จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใชบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารของสวน
ราชการรายงานใหผูบริหารของสวนราชการทราบอยางสม่ําเสมอ (รายเดือน
หรือไตรมาส) โดยจัดทําสรุปรายงานผูบริหารเปนรายเดือน โดยจัดทํารายงาน
จํานวนผูใชเปนรายเดือน 
  มีการปฏิบัตติามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ. 2547  ในการ
ใหบริการขอมลู ขาวสารแกประชาชนดวยความรวดเร็ว โดยมีเร่ืองที่สามารถ
ตอบสนอง หรือใหบริการขอมูลขาวสารไดภายในกําหนดรอยละ 100 โดยไมมีเร่ือง
รองเรียนไปยังคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
  มีการปฏิบัตติามคําส่ังของคณะกรรมการฯ ที่ส่ังตามมาตรา 32 โดยเครงครัด 

(ถาม)ี ยังไมม ี
4 เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารใหบุคลากร

ในสวนราชการและประชาชนทราบ ดังนี้ 
  จัดอบรม  ใหความรู  และกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎหมายขอมูล ขาวสาร และการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการขอมูล
ขาวสารตามบทบัญญัติของกฎหมายใหแกบุคลากรในสวนราชการอยาง
ทั่วถึง ปละไมนอยกวารอยละ 10  ของจํานวนเจาหนาที่ในสวนราชการนั้น  
และไมต่ํากวาครั้งละ 3 ชั่วโมง โดยจัดโครงการสัมมนาเพื่อสรางความรู ความ
เขาใจในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แกขาราชการ
สํานักงานสถิติแหงชาติ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ณ สํานักงานสถิติแหงชาติ ตึก 
7 ชั้น 3 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
  ประชาสัมพนัธเผยแพรเกี่ยวกับผลการปฏบิัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารของ
ราชการโดยเฉพาะการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 ใหประชาชนรับทราบ
ผานชองทางตางๆ อยางนอย 5 ชองทาง   โดย 2 ใน 5 ชองทาง จะตองเปนการ
เผยแพร ประชาสัมพันธผานระบบอิเล็กทรอนิกส และบอรดประชาสัมพันธ   
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 รอบ  9 เดอืน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
 รอบ 12 เดือน 

 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ5 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 1-2 ขั้นตอนที่ 1-3 ขั้นตอนที่ 1-4 ขั้นตอนที่ 1-5 

 

โดยทําการประชาสัมพันธ 5 ชองทางดังนี้ 
     1. เว็บไซตสํานักงานสถิติแหงชาติ 
            2. บอรดประชาสัมพันธ 
     3. สารสถิติ 
     4. Moving Board 
     5. แผนพับ 
  รับฟงความคดิเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารผานทาง
ชองทางตางๆ และมีการนําความคิดเห็นของประชาชน  (ถามี)  มาพจิารณา
ประกอบการบริหารจัดการดานการเปดเผยหรือใหบริการขอมูลขาวสาร โดยมี
การจัดทํากลองรับฟงความคิดเห็น  ทางเว็บบอรด  และแบบสอบถามผูมาขอ
ใชขอมูลที่สํานักงานสถิติฯ 
 

5   เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคาที่หัวหนาสวนราชการลง
นามแลว  
บนเว็บไซตของสวนราชการโดยเร็ว 
   จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน โดยแยกประเภทเปนหมวดหมูใหชัดเจน 
และเผยแพรบนเว็บไซตของสวนราชการ โดยเผยแพรตลอดปงบประมาณ เปนเวลาไม
นอยกวา 1 ป 
 

ระดับคะแนน การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
1 ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้ 

  จัดสถานที่/จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารเพื่อการบริการขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 เพื่อให 
ประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก และตั้งอยูในบริเวณที่
ประชาชนเขาไปใชบริการไดงาย 
  มีเจาหนาที่รับผิดชอบประจําศูนยขอมูลขาวสารหรือปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวกับการ
ใหบริการขอมูลขาวสารของสวนราชการเปนการเฉพาะ  

  มีปายบอกถึงที่ตั้งของสถานที่หรือศูนยขอมูลขาวสารที่สวนราชการจัดไวสําหรับการ
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 รอบ  9 เดอืน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
 รอบ 12 เดือน 

2 จัดระบบขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ดังนี้ 
  ศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการ มีขอมูลขาวสารตามมาตรา 9(1) - (8) ครบถวน 
เปนปจจุบัน และเก็บไวเผยแพรเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป 
  จัดทําดัชนีขอมูลขาวสารไวใหบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารอยางชัดเจนและสามารถ
สืบคนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และเปนปจจุบัน 
 

3 บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางเปนระบบโดยการดําเนินการ ดังนี้ 
  มอบหมายใหผูบริหารระดับรองหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงาน
ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการเปนการเฉพาะ 
  ผูบริหารของสวนราชการใหความสําคัญและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ขอมูล ขาวสารของราชการอยางเครงครัด เชน มีการประชุมเพื่อซักซอมความเขาใจอยาง
สมํ่าเสมอ  เปนตน 
  จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใชบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการ
รายงานใหผูบริหารของสวนราชการทราบอยางสม่ําเสมอ (รายเดือนหรือไตรมาส) 
  มีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ. 2547  ในการ
ใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนดวยความรวดเร็ว โดยมีเรื่องที่สามารถตอบสนอง 
หรือใหบริการขอมูลขาวสารไดภายในกําหนดรอยละ 100 โดยไมมีเรื่องรองเรียนไปยัง
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
  มีการปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการฯ ที่ส่ังตามมาตรา 32 โดยเครงครัด (ถามี) 

 

4 เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารใหบุคลากรในสวนราชการ
และประชาชนทราบ ดังนี้ 
  จัดอบรม  ใหความรู  และกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎหมายขอมูล ขาวสาร  และการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการขอมูลขาวสารตาม
บทบัญญัติของกฎหมายใหแกบุคลากรในสวนราชการอยางทั่วถึง ปละไมนอยกวารอยละ 
10 ของจํานวนเจาหนาที่ในสวนราชการนั้น และไมต่ํากวา ครั้งละ 3 ชั่วโมง 
  ประชาสัมพันธเผยแพรเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ
โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 ใหประชาชนรับทราบผานชองทาง
ตางๆ อยางนอย 5 ชองทาง  โดย 2 ใน 5 ชองทาง จะตองเปนการเผยแพร 
ประชาสัมพันธผานระบบอิเล็กทรอนิกส  และบอรดประชาสัมพันธ 
  รับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารผานทางชองทาง
ตางๆ และมีการนําความคิดเห็นของประชาชน(ถามี) มาพิจารณาประกอบการบริหาร
จัดการดานการเปดเผยหรือใหบริการขอมูลขาวสาร 
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 รอบ  9 เดอืน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
 รอบ 12 เดือน 

 

5   เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคาที่หัวหนาสวนราชการลง
นามแลวบนเว็บไซตของสวนราชการโดยเร็วโด 

  จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน โดยแยกประเภทเปนหมวดหมูใหชัดเจน 
และเผยแพรบนเว็บไซตของสวนราชการ   โดยเผยแพรตลอดปงบประมาณ เปนเวลา
ไมนอยกวา 1 ป 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูล
ขาวสารของราชการ 

3 ดําเนินการ 
แลวเสร็จ

ขั้นตอนที่1 - 5  

5 0.1500 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนนิการ : - 
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนนิงาน :   
             พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ. 2547  เกี่ยวกับ
การเปดเผยขอมูลการประกวดราคา  ประกาศสอบราคา  และการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานราชการเพื่อความ
โปรงใสในการปฏิบัติราชการ และการกําหนดมาตรการการใหบริการขอมูลขาวตางๆ แกประชาชนดวยความรวดเร็ว 
 
อุปสรรคตอการดําเนนิงาน :  - 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนนิงานในปตอไป :  - 
 
หลักฐานอางอิง :   1. ขอมูลขาวสารของสํานักงานสถิติแหงชาติ                                                 
                               2. จํานวนผูใชขอมูล 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 8 : รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมการคลัง 
โทรศัพท :  0 2281 0333 ตอ 1500 โทรศัพท :  0 2281 0333 ตอ 1512 
คําอธิบาย :  

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ   จะใชอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน
ของสวนราชการ    ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาคเปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินของ
สวนราชการ ทั้งนี้ ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการ  
เบิกจายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเมื่อเปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ไดรับ 
• หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไป

รายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ 
• รายจายลงทุน หมายถึง รายจายที่รัฐบาลจายเพื่อจัดหาทรัพยสินประเภททุน  ทั้งที่มีตัวตนและทรัพยสินที่ไมมี

ตัวตน  ตลอดจนรายจายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล  องคกร  หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผูรับไมตองจายคืน
ใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน  สามารถตรวจสอบไดจากรหัสงบประมาณ
รายจาย  รหัสลักษณะงานตําแหนงที่ 5  แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณกําหนดให 

 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  ขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส  

 
 
สูตรการคํานวณ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
รอยละที่เพ่ิมขึ้น       

(รอยละ)  
2550 2551 2552 2551 2552 

รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน 

33.25 24.94 21.45 (24.99)  (13.99) 

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาส่ิงกอสราง 
                             =   ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาส่ิงกอสราง    x    100 
                                              วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาส่ิงกอสรางที่ไดรับ 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 รอยละ 68 
2 รอยละ 71 
3 รอยละ 74 
4 รอยละ 77 
5 รอยละ 80  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจาย 
เงินงบประมาณรายจายลงทุน 

4 21.45 1 0.0400 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนนิการ : - 
            อยูระหวางการจัดซื้อจัดจาง (กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ และ TOR  เนื่องจากเปนรายการสิ่งกอสราง -ปรับปรุง
ศูนยคอมพิวเตอร  จึงตองใชเวลาในการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ และ TOR  คอนขางมาก) 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนนิงาน :  - 
     
อุปสรรคตอการดําเนนิงาน :  
            งบลงทุนที่ไดรับอยูระหวางการจัดซื้อจัดจาง (กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ และ TOR  เนื่องจากเปนรายการ
ส่ิงกอสราง -ปรับปรุงศูนยคอมพิวเตอร  จึงตองใชเวลาในการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ และ TOR  คอนขางมาก) 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนนิงานในปตอไป : -  
 
หลักฐานอางอิง : - 
           รายงานสถานการณใชจายงบประมาณจากระบบ GFMIS  ณ วันที่  30 กันยายน 2552 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 9 : ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางสาวชลาลิน   มากทองดี ผูจัดเก็บขอมูล : นางสมนึก    วงษจันทร 
โทรศัพท :  0 2281 0333 ตอ 1900 โทรศัพท :  0 2281 0333 ตอ 1901 
คําอธิบาย :  
              •  การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการใหความเชื่อม่ันและการใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรมและเปน
อิสระ  ซึ่งจัดใหมีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีขึ้น    การตรวจสอบภายในจะชวยให
สวนราชการบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวดวยการประเมิน   และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ 

        •  ความสําเร็จของการตรวจสอบภายในภาคราชการ  พิจารณาจากความสามารถของหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน  ในการปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

 
 

ระดับคะแนน การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
1 จัดทํากฎบัตรการตรวจสอบภายในและเสนอหัวหนาสวนราชการเห็นชอบ รวมทั้ง      

เผยแพรกฎบัตรการตรวจสอบภายในใหทุกหนวยงานในสวนราชการทราบ  อยางนอย 2 
ชองทาง 

2 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในตามแนวทางการประเมินตนเองของ
หนวยตรวจสอบภายในของสวนราชการที่กรมบัญชีกลาง 

3 จัดทําแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรม/หนวยงานและเสนอ
หัวหนาสวนราชการอนุมัติ   โดยมีเรื่องตรวจสอบอยางนอยประกอบดวย 
1) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 
2) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับ (Compliance Auditing) 
3)   การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) อยางนอย 2 เรื่อง 

4 จัดทํารายงานผลการตรวจสอบครบถวนตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบ  และเสนอ 
หัวหนาสวนราชการพิจารณาสั่งการใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัต ิ
 

5 รายงานผลการตรวจสอบดานการดําเนินงาน  มีการตรวจสอบและประเมินผล                  
โดยวิเคราะหถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน  รวมทั้งการให
ขอเสนอแนะแกผูบริหารและผูปฏิบัติงานของสวนราชการ 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 - 2 ขั้นตอนที่ 1 - 3 ขั้นตอนที่ 1 - 4 ขั้นตอนที่ 1 - 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 4 ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

ขั้นตอนที่ 1 - 5 

5 0.2000  

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนนิการ  
1. จัดทํากฎบัตรการตรวจสอบภายใน และเสนอหัวหนาสวนราชการเห็นชอบ  และแจงเวียนใหทุกหนวยในสวนราชการ

ทราบ  รวมทั้งเผยแพรทางเว็บไซด  http://intranet.nso.go.th และ http://cwt.nso.go.th 
2. จัดทําแบบประเมินตนเองของสํานักตรวจสอบภายใน โดยใหผูตรวจสอบภายในทุกคนมีสวนรวมในการประเมินผล

การปฏิบัติงานดวยตนเอง  และสงใหกรมบัญชีกลางตามระยะเวลาที่กําหนด 
3. ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ   โดยกําหนดใหมีการตรวจสอบเรื่องการเงิน   การตรวจสอบการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับ   การตรวจสอบการดําเนินงาน 2 เรื่องไวในแผนการตรวจสอบ  และเสนอ
ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติพิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กําหนด 

4. รายงานผลการตรวจสอบครบตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบ และเสนอผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ
พิจารณาสั่งการใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติ 

5. รายงานผลการตรวจสอบดานการดําเนินงาน โดยวิเคราะหถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน 
รวมทั้งใหขอเสนอแนะแกผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 

 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนนิงาน :   

   1.   ผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญ พรอมทั้งใหหนวยตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ  และ  
         สนับสนุนงบประมาณที่เกี่ยวของ 
    2.   หนวยรับตรวจใหความรวมมือในการใหขอมูลเพื่อประกอบการดําเนินงานของหนวยตรวจสอบภายในเปนอยางดี 
          หนวยรับตรวจ ไดประสานงานและขอรับคําปรึกษาในเรื่องระเบียบที่จะตองดําเนินการและถือปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
          ตามคําแนะนํา 
อุปสรรคตอการดําเนนิงาน : -     

        
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนนิงานในปตอไป : -  
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สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

 

หลักฐานอางอิง :  
1. สําเนากฎบัตรการตรวจสอบภายใน  พรอมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพรกฎบัตรการตรวจสอบ

ภายในอยางนอย 2 ชองทาง 
2. สําเนาแบบประเมินตนเองของหนวยตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 พรอมทั้งเอกสารหรือ

หลักฐานที่แสดงถึงการมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง 
3. สําเนาแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 พรอมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงการประเมิน

ความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ   
4. สําเนารายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และหัวหนาสวนราชการ

พจิารณาสั่งการใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติ 
5. สําเนารายงานผลการตรวจสอบดานการดําเนินงานจํานวน  2 โครงการ  คือ 

1)  โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 
2) บุคลากรภาครัฐที่ไดรับการพัฒนาดานสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 10 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทนุตอหนวยผลผลิต 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมการคลัง 
โทรศัพท :  0 2281 0333 ตอ 1500 โทรศัพท :  0 2281 0333 ตอ 1512 
คําอธิบาย :  

     ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต  หมายถึง การที่สวนราชการสามารถจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวย
ผลผลิตและกิจกรรม เพื่อนําไปสูการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ  มีฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารงบประมาณ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :    

ระดับคะแนน การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2552 
1 กําหนดเกณฑการปนสวนเพื่อคํานวณตนทุนผลผลิตยอยและกิจกรรมยอย สําหรับ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
2 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยทุกกิจกรรมและผลผลิติยอยทุกผลผลิต ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ
และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให
สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลางและสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

3 วิเคราะหเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตและกิจกรรมระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และปงบประมาณ พ.ศ. 2551 วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
หรือลดลงอยางไร พรอมทั้งวิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวและจัดทํา
รายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ 

4 ทบทวนภารกิจที่เปล่ียนไป เพื่อจัดทําขอมูลผลผลิตยอย กิจกรรมยอย และหนวยนับทั้ง
องคกรอยางเหมาะสม สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

5 นําแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่จัดทําขึ้น ใน
ปงบประมาณที่ผานมา มาดําเนินงานใหแลวเสร็จครบถวน และจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพดังกลาว 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 - 2 ขั้นตอนที่ 1 - 3 ขั้นตอนที่ 1 - 4 ขั้นตอนที่ 1 - 5 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน  

ระดับคะแนน การดําเนนิงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2552 
1 กําหนดเกณฑการปนสวนเพื่อคํานวณตนทุนผลผลิตยอยและกิจกรรมยอย สําหรับ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 

2 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยทุกกิจกรรมและผลผลิติยอยทุกผลผลิต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ
และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให
สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลางและสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 
 

3 วิเคราะหเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตและกิจกรรมระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และปงบประมาณ พ.ศ. 2551 วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
หรือลดลงอยางไร พรอมทั้งวิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และจัดทํา
รายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ 
 

4 ทบทวนภารกิจที่เปล่ียนไป เพื่อจัดทําขอมูลผลผลิตยอย กิจกรรมยอย และหนวยนับ         
ทั้งองคกรอยางเหมาะสม สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 

5 นําแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่จัดทําขึ้น             
ในปงบประมาณที่ผานมา มาดําเนินงานใหแลวเสร็จครบถวน และจัดทํารายงาน              
ผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพดังกลาว 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอ
หนวยผลผลิต 

4 ดําเนินการ 
แลวเสร็จ

ขั้นตอนที่ 1 - 5  

5 0.2000 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนนิการ : - 
           ดําเนินการตามแนวทางการคํานวณตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง 
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนนิงาน :  - 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนนิงาน : -     
        
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนนิงานในปตอไป : -  
 
 

หลักฐานอางอิง :  
         รายงานแสดงบรรทัดรายการตนทุนจริงสําหรับศูนยตนทุน (KSB1) จากระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง ณ วันที่  30 กันยายน 2551 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 11 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางสาวประเทือง  ดีดพิณ ผูจัดเก็บขอมูล : นางกรรณิกา  พิชิตกุศลาชัย 
โทรศัพท :  0 2281 0333 ตอ 1500 โทรศัพท :  0 2281 0333 ตอ 1522 
คําอธิบาย :  
                  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ   ตามมาตรการการประหยัดพลังงานของสวนราชการ   จะพิจารณาจาก
ความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา  ( Kwh )  ขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง( ลิตร )  
ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน  เชน  เวลาที่ใหบริการ  จํานวนบุคลากร    พื้นที่ของอาคารที่ใหบริการ 
เปนตน และพิจารณาประมาณพลังงานที่สวนราชการใชจริง โดยเปรียบเทียบกับประมาณพลังงานมาตรฐาน   ที่หนวยงาน
ควรจะใชอยางเหมาะสมตามปจจัยที่มีผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน    โดยขอมูลที่รายงานและจัดเก็บในฐานขอมูล 
www.e-energy.go.th   ของสํานักนโยบายและแผนพลังงาน 
 พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 
 1. ไฟฟา 
 2. น้ํามันเชื้อเพลิง 

 

สูตรการคํานวณ : 
 
 
 
 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
               

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 
ขอมูล 

คณะทํางาน มาตรการ ขอมูลพลังงาน ขอมูลพื้นฐาน 
ขั้นตอนที่ 3 - 5 รวม 

ไฟฟา 0.250 0.400 
น้ํามัน 

0.500 0.500 
0.250 

0.500 
1.500 

3.900 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

 

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

    คาการใชไฟฟา / น้ํามันมาตรฐาน – คาการใชไฟฟา / น้ํามันจริง 
คาการใชไฟฟา / น้ํามันจริง 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงานไฟฟาและน้ํามัน  
                1.  ไฟฟา  คะแนนการประเมินผลดานไฟฟาของสวนราชการ   คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหนวยงานใน 
สังกัดทั้งหมด  โดยเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน  มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
               2.  น้ํามัน  คะแนนการประเมินผลดานน้ํามันของสวนราชการ   คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหนวยงานในสังกัด
ทั้งหมด  โดยเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน  มีรายละเอียด ดังนี้ 

ระดับคะแนน คะแนน เกณฑการใหคะแนน 
ระดับที่1 0.5 มีการทบทวนการการจัดตั้งคณะทํางานลดการใชพลังงาน โดยหัวหนา 

สวนราชการเปนประธาน  และมีการทบทวนแผนปฏิบัติการลดใชพลังงาน 
ที่เกิดจากความมีสวนรวมของเจาหนาที่ และมีแผนติดตามผล 

ระดับที่2 0.5 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา ( KWh )  ครบถวน และขอมูลพื้นฐาน
สําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 

ระดับคะแนน คะแนน เกณฑการใหคะแนน 
ระดับที่3 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน  โดยมีคา

ดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง - 0.500 ถึง - 0.334 
ระดับที่4 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง  มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน  โดยมีคา

ดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง - 0.333 ถึง - 0.167 
ระดับที่5 0.5 ประมาณการใชไฟฟาจริง เทากับหรือ มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน  

โดยมีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง - 0.166 ถึง – 0 
ในกรณีที่ปริมาณการใชไฟฟาจริงนอยกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ
มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟามากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผลดาน
ไฟฟา ( 2.5 คะแนน) 

ระดับคะแนน คะแนน เกณฑการใหคะแนน 
ระดับที่1 0.5 มีการทบทวนการจัดตั้งคณะทํางาน โดยหัวหนาสวนราชการเปนประธาน

ทบทวนแผนปฏิบัติการลดใชพลังงาน ที่เกิดจากความมีสวนรวมของ 
เจาหนาที่ และมีแผนติดตามผล 

ระดับที่2 0.5 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานน้ํามัน ( ลิตร )  ครบถวน และขอมูลพื้นฐาน
สําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 

ระดับที่3 0.5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน  โดยมีคา
ดัชนีการใชพลังงานน้ํามันในชวง - 0.500 ถึง - 0.334 

ระดับที่4 0.5 ประมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน  โดยมีคา
ดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง - 0.333 ถึง - 0.167 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

 

ระดับคะแนน คะแนน เกณฑการใหคะแนน 
ระดับที่5 0.5 ประมาณการใชน้ํามันจริง  เทากับหรือ มากกวาปริมาณการใชน้ํามัน

มาตรฐาน  โดยมีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง - 0.166 ถึง – 0 
ในกรณีที่ปริมาณการใชน้ํามันจริงนอยกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน 
หรือมีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันมากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในการ
ประเมินผลดานน้ํามัน (2.5 คะแนน) 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน 

4 ดําเนินการ 
ตามมาตรการ
ประหยัด
พลังงาน 
- ดานไฟฟา 
อยูในระดับ 3 
- ดานน้ํามัน  
อยูในระดับ 5 
 

3.90 0.1560 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนนิการ : - 
               - ไดดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานดานการลดใชพลังงานแลวตามคําส่ังที่  164 / 2552  ลงวันที่  22 มิถุนายน  
2552 
            - ไดนําขอมูลการใชพลังงานไฟฟา - น้ํามัน และขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน  ลงใน 
www.e-report.energy.go.th   ของสํานักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานตั้งแตเดือนตุลาคม2551 - เดือนมิถุนายน 
2552 
              - ปฏิบัติตามมาตรการการประหยัดพลังงาน โดยไดติดปายรณรงคการประหยัดพลังงานตามจุดตางๆ  ทั่ว
บริเวณสํานักงานฯ   
               - ถอดหลอดไฟที่ไมตองใชออก 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนนิการ :   

 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนนิงาน :  - 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนนิงาน :    
                ดานไฟฟา  เนื่องจากสํานักงานฯ มี อุปกรณไฟฟา  เครื่องปรับอากาศ ที่มีอายุการใชงานเกิน  10  ป เปน
จํานวนมาก  ทําใหกินกระแสไฟฟามากกวาอุปกรณไฟฟาสมัยใหม   ที่มีระบบชวยประหยัดไฟฟา และชวงปลายป
งบประมาณมีการทํางานลวงเวลาเปนจํานวนมาก   แตไมสามารถนําเวลาทํางานลวงเวลาไปคิดคํานวณดัชนีการใช
พลังงาน   ทําใหการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานไมบรรลุผลตามเปาหมาย 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนนิงานในปตอไป : -  
 
หลักฐานอางอิง :    

1.  คําส่ังที่  164 / 2552  ลงวันที่   22  มิถุนายน  2552      เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการรณรงค  การลดใช
พลังงานและทบทวนแผนการใชพลังงาน  

2.  ขอมูลการใชพลังงานไฟฟา – น้ํามัน 
3. ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน 
4. ขอมูลการพลังงานรายปและรายไตรมาส 

(ขอมูลในขอ 2, 3, 4  สามารถดูไดที่ www.e-report.energy.go.th  ของสํานักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน) 
5. สําเนาบันทึกการเบิกจายคาไฟฟา  ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2551- เดือนมิถุนายน 2552 
6. สําเนาบันทึกการเบิกจายคาน้ํามันเชื้อเพลิง  ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2551 - เดือนมิถุนายน 2552 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 12 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ   
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นายวิลาส  สุวี ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวกุลลักษณ  เลิศภัทรพงศ 

                           น.ส. นงลักษณ  สัมมาธรรม 
โทรศัพท :  0 2281 0333 ตอ 1400 โทรศัพท :  0 2281 0333 ตอ 1410 , 1422 

คําอธิบาย :  ตามคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.      

                     2552 หนา  140 - 144 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
 

งานบริการ (i) น้ําหนัก 
(Wi) 

จํานวนผูรับ 
บริการทั้งหมด 

จํานวน
ผูรับบริการ รอยละ 

1. การใหบริการจําหนายเอกสารและรายงานเชิงสถิติแกผูมา 
    ติดตอขอซ้ือดวยตนเองที่สํานักงานสถิติแหงชาติ 0.2 19 18 94.7368 

2. การใหบริการขอมูลและขาวสารทางสถิติแกผูขอใช - ติดตอ  
    ขอขอมูลโดยทางโทรศัพท -  ขอมูลที่ยุงยาก 0.2 30 28 93.3333 

3. การใหบริการขอมูลและขาวสารทางสถิติแกผูขอใช - ติดตอ  
    ดวยตนเองที่สํานักงานสถิติแหงชาติ - ขอมูลที่ไมยุงยาก 

0.2 145 138 95.1724 

4. การใหบริการขอมูลและขาวสารทางสถิติแกผูขอใช - ติดตอ  
    ขอขอมูลโดยทางโทรศัพท - ขอมูลที่ไมยุงยาก 0.2 281 270 96.0854 

5. การใหบริการขอมูลและขาวสารทางสถิติแกผูขอใช - ติดตอ  
    ขอขอมูลโดยทาง E-mail - ขอมูลที่ไมยุงยาก 0.2 196 190 96.9388 

รวมงานบริการ 1 671 644 95.9762 
 

เกณฑการใหคะแนน :  
 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
1  
2  
3  
4  
5  

 

 

 

 

∑ (Wi Ci) = 1 
∑ (Wi Ci) = 2 

∑ (Wi Ci) = 3 

∑ (Wi Ci) = 4 

∑ (Wi Ci) = 5 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

โดยที่ : 
W  หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละงานบริการ และผลรวมของน้ําหนักของทุกงานบริการ 

เทากับ 1  
C   หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับรอยละของผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลา

มาตรฐานเทียบกับจํานวนผูรับบริการทั้งหมด 
i    หมายถึง ลําดับที่ของงานบริการ ; 1, 2,…, i 

 

เงื่อนไข :  ตามคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
                  หนา  140 -144   
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 
  

เกณฑการใหคะแนน 
เทียบกับรอยละของ 

ผูรับบริการทีไ่ดรับบริการ 
ตามรอบระยะเวลา 
มาตรฐานเทียบกับ 
จํานวนผูรับบริการ 

ทั้งหมด (Si) 

 
ผลการปฏิบัติราชการ 

โดดเดนดานการปรบัปรุง
กระบวนงาน (0i) 

5 

กระบวนงาน (i) 

 
น้ําหนกั 

(Wi) 
 

1 2 3 4 
0.25 0.50 0.75 1.00 

 
คะแนน ที่ได 
(Ci = Si + 0) 

คะแนน 
เฉลี่ยถวง
น้ําหนกั 

(Wi Ci) 

1. การใหบริการจําหนายเอกสาร
และรายงานเชิงสถติิแกผูมาตดิตอ
ขอซื้อดวยตนเองทีส่ํานกังานสถิติ
แหงชาต ิ

0.2 70 80 90 100 5% 10% 15% 20% 3.4737 0.6947 

2. การใหบริการขอมูลและขาวสาร
ทางสถิตแิกผูขอใช - ตดิตอขอขอมูล
โดยทางโทรศัพท -  ขอมูลที่ยุงยาก 

0.2 70 80 90 100 5% 10% 15% 20% 3.3333 0.6667 

3. การใหบริการขอมูลและขาวสาร
ทางสถติิแกผูขอใช - ติดตอ ดวย
ตนเองทีส่ํานกังานสถิตแิหงชาติ - 
ขอมูลที่ไมยุงยาก 

0.2 70 80 90 100 5% 10% 15% 20% 3.5172 0.7034 

4. การใหบริการขอมูลและขาวสาร
ทางสถติิแกผูขอใช - ติดตอขอ
ขอมูลโดยทางโทรศัพท - ขอมูลที่ไม
ยุงยาก 

0.2 70 80 90 100 5% 10% 15% 20% 3.6085 0.7217 

5. การใหบริการขอมูลและขาวสาร
ทางสถิตแิกผูขอใช - ตดิตอ ขอขอมูล
โดยทาง E-mail - ขอมูลที่ไมยุงยาก 

0.2 70 80 90 100 5% 10% 15% 20% 3.6939 0.7388 

นํ้าหนักรวม ∑ Wi =1 คาคะแนนของตัวช้ีวัดน้ีเทากับ 3.5253 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
ในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 4 3.5253 3.5253 0.1410 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนนิการ  : 
        สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนดังนี้ 
        1. ปรับลดขั้นตอน และลดจํานวนจุดบริการใหนอยลง ดวยการพัฒนาใหเจาหนาที่ทําหนาที่ในการใหบริการขอมูล   
            สามารถใหบริการไดในทุกขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จ สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได และจัดเจาหนาที่ใหบริการ  
            โดยไมหยุดพักเที่ยง 
        2. จดัชองทางในการเขาถึงบริการของสํานักงานฯ ใหประชาชนสามารถรับบริการไดสะดวก รวดเร็ว เชน ติดตอ 
            ดวยตนเอง โทรศัพท โทรสาร จดหมาย e-mail เปนตน 
        3. จัดสถานที่ และสภาพแวดลอมใหประชาชนไดรับความสะดวกสบาย และเขาใจขั้นตอนการขอรับบริการอยาง 
            ชัดเจน เชน มีปายบอกทาง แผนผังจุดบริการ ปายชื่อหองบริการ ตลอดจนมีปายบอกขั้นตอนการขอรับบริการ 
            ติดตั้งไวใหเห็นเดนชัด ณ จุดบริการ 
        4. มีแบบฟอรมคํารองตางๆ ที่เพียงพอ และมีตัวอยางการกรอกแบบฟอรม มีการระบุเวลาการใหบริการในแตละเรื่อง  
            และติดประกาศใหประชาชนทราบอยางชัดเจน  ตลอดจนปรับระบบบริการที่ตองทําตอเนื่องกันใหเสร็จส้ินภายใน 
            จุดบริการ ณ จุดเดียว 
           5. จัดทํารายชื่อเอกสารและรายงานเชิงสถิติที่มีจําหนายพรอมทั้งราคาใหผูใชบริการไดทราบ 

       6. จัดทําบอรดประชาสัมพันธเอกสารและรายงานเชิงสถิติ ตลอดจนจัดเจาหนาที่ในการใหบริการเขียนใบสั่งซือ้ เปนตน 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนนิงาน :   
          เจาหนาที่ปฏิบัติงานทุกคนใหความรวมมือในการดําเนินการใหเปนไปตามแผนการลดรอบระยะเวลาการปฏิบัติ 
  ราชการเพื่อประชาชนเปนไปอยางดี  ตลอดจนแนวทาง  และนโยบายของรัฐบาลใหความสําคัญ ในเรื่องการปรับปรุง 
 ระบบงานบริการเพื่อใหประชาชนไดรับความพึงพอใจจากบริการของรัฐใหมากที่สุด 
     

อุปสรรคตอการดําเนนิงาน :  
1.  เนื่องจากมีการปรับเปล่ียนโครงสรางภายในสํานักงานสถิติแหงชาติ ทําใหบุคลากรทางดานการใหบริการขอมูล

มีจํานวนจํากัด ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนผูขอรับบริการที่มีจํานวนมาก จึงไมสามารถดําเนินการไดตามระยะเวลาที่
กําหนด 

 2.  เนื่องจากปจจุบันผูใชขอมูลมีความตองการขอมูลที่หลากหลาย และมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น ทําใหตองมีความ
พยายามอยางมากในการรักษารอบระยะเวลาการใหบริการใหอยูในมาตรฐานและบางรายตองเกินเกณฑมาตรฐาน อาจ
ตองมีการปรับเกณฑตอไปในปหนา  
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนนิงานในปตอไป : - 
 
หลักฐานอางอิง :  1.  แบบฟอรม 1  รายชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐานที่สวนราชการเสนอ 
                                           ประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

                             2. แบบฟอรม 2  การจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน 
                             3. แบบฟอรม 3  ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 13 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ  
                   (น้ําหนักรอยละ 3) 
หมายเหตุ : สํานักงานสถิติแหงชาติ พิจารณาแลวพบวา ไมมีแผนพัฒนากฎหมายที่ตองดําเนินการ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552  จึงขอยกเวนคํารับรองฯ สําหรับตัวช้ีวัดนี้ (ตามหนังสือ สํานักงานสถิติแหงชาติ ที่ ทก 
0508/0119 ลงวันที่ 20 ม.ค. 2552) 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 14 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลฯ ผูจัดเก็บขอมูล : คณะทํางานพัฒนาคุณภาพฯ 
โทรศัพท :  0 2281 0333 ตอ 1800 โทรศัพท : 0 2281 0333 ตอ 1801 
คําอธิบาย :  

 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง ความสําเร็จที่สวนราชการ
นําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ไปใชเปนกรอบแนวทางในการประเมินองคกรดวยตนเอง       
(Self-Assessment)  และเปนบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสวนราชการ เพื่อปรับปรุงองคกร
และยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสวนราชการตอไป  

 แนวทางการดําเนินการตามตัวชี้วัด  แบงออกเปน 3 ตัวชี้วัดยอย คือ 
14.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ  (น้ําหนักรอยละ 12) 
14.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ 

ของผลลัพธการดําเนินการของสวนราชการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7)  (น้ําหนักรอยละ 4) 

14.3 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองคการปงบประมาณ พ.ศ. 
2553  (น้ําหนักรอยละ 4) 

 แนวทางการประเมินผลตัวชี้วัด   

ตัวชี้วดั น้ําหนัก 
(รอยละ) ตัวชี้วดั น้ําหนัก 

(รอยละ) 
แผนที ่14.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ตามแผนพัฒนาองคการ 
1 2 

14.3 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนกัของ
การจัดทําแผนพฒันาองคการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

14.1.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

4 4  1. ความครบถวนของการจัดทํารายงาน
ลักษณะสําคัญขององคการ (15 คําถาม) 

1 

14.1.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ
ของผลลัพธในการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาองคการ 

2 2  2. ความครบถวนของการจัดทํารายงานการ
ประเมินองคกรดวยตนเอง หมวด 1 – 7 
ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน 

1 

  
6 6  3. ความครบถวนของแผนพัฒนาองคการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (2 แผน) 
2 

  12   4 
14.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ถวง

น้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ความสําเร็จของผลลัพธในการ
ดําเนินการของสวนราชการ ตามเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 

4 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
สํานักงานสถิติแหงชาติ ดําเนินการพัฒนาองคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ดังนี้ 
1) วิเคราะหและจัดทําแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  จํานวน 2 แผน ไดแก แผนภาคบังคับ 

หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย   และ แผนภาคสมัครใจ หมวด 1 การนําองคการ 
2) จัดทําตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนพัฒนาองคการ ทั้ง 2 แผน 
3) ดําเนินการปรับปรุงองคกรตามแผนพัฒนาองคการฯ   และดําเนินการตามเกณฑพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ทั้ง 7 หมวด 
4) รายงานผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน ในภาพรวม ตามแบบฟอรมคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ 
5) รายงานผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด รอบ 9 เดือน ในภาพรวม ตามแบบฟอรมคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ 
6) รายงานผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน ในภาพรวม ตามแบบฟอรมคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ  

และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบฟอรมที่กําหนด 
 

ตัวช้ีวัดที่ 14.1.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน  
น้ําหนัก : รอยละ 8 (แผนที่ 1 น้ําหนักรอยละ 4 และแผนที่ 2 น้ําหนักรอยละ 4) 
คําอธิบาย :  

 จัดทําแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  โดยการนําโอกาสในการปรับปรุงจากการประเมินตนเอง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  มาเปนกรอบในการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการ จํานวน 2 แผน ไดแก แผนภาคบังคับ 1 แผน และแผนภาคสมัครใจ 1 แผน  ลงในแบบฟอรมที่ 1 
แบบฟอรมแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ดังนี้ 

1. แผนภาคบังคับ  หมายถึง แผนพัฒนาองคการที ่กําหนดขึ ้นตามลักษณะภารกิจหลักของสวนราชการ โดย
กําหนดใหกรมดานบริการจัดทําแผน หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

2. แผนภาคสมัครใจ หมายถึง แผนพัฒนาองคการที่ไดมาจากการจัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุง
ของทุกหมวด และคัดเลือก 1 หมวดที่มีความสําคัญมากที่สุดมาดําเนินการ  คือ หมวด 1 การนําองคการ 

 นําสงสํานักงาน ก.พ.ร.  ภายในวันที่  30  มกราคม พ.ศ. 2552   

เกณฑการใหคะแนน : 
วัดความสําเร็จของกระบวนการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ในหมวดที่เลือกมา

ดําเนินการ โดยเกณฑการใหคะแนนแบงออกเปนดังนี้ 
 

เกณฑการใหคะแนน
การประเมินผล  1 2 3 4 5 

หมวด 3 
(น้ําหนักรอยละ 4) 

60 70 80 90 10014.1.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

หมวด 1 
(น้ําหนักรอยละ 4) 

60 70 80 90 100
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

14.1.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครฐัระดับพ้ืนฐาน 

8 100 5 0.4000 

หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการ 
และผูมีสวนไดสวนเสีย 

4 100 5 0.2000 

หมวด 1 การนําองคการ 4 100 5 0.2000 

ตัวช้ีวัดที่ 14.1.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธในการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 
น้ําหนัก : รอยละ 4 (แผนที่ 1 น้ําหนักรอยละ 2 และแผนที่ 2 น้ําหนักรอยละ 2) 
คําอธิบาย : 

 ผลลัพธของแผนพัฒนาองคการ หมายถึง ผลสําเร็จตามตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินการของแผนพัฒนา
องคการที ่สะทอนออกมาในรูปของผลลัพธการดําเนินการ   โดยจัดทําตัวชี ้วัดผลลัพธของแผนพัฒนาองคการลงใน 
แบบฟอรมที่ 2 แบบฟอรมแสดงตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ  นําสงสํานักงาน ก.พ.ร. 
ภายในวันที่  30  มกราคม พ.ศ. 2552   

 การกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธบางสวน สามารถเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดตามมิติตาง ๆ หรือใชตัวชี้วัดเดียวกันกับที่ใชวัดผล
ในคํารับรองการปฏิบัติราชการ และตองสอดคลองกับแผนพัฒนาองคการในหมวดนั้น ๆ ดวย  

 การจัดทํารายงานการประเมินผลสําเร็จของผลลัพธในการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ ใหรายงานผลวา
สามารถดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ สําหรับแผนที่ 1  
 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกบัรอยละ       
ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด (i) น้ําหนกั

(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนน 
ที่ได 
(SMi) 

คะแนน     
ถวงน้ําหนัก   
(Wi x SMi) 

แผนที่ 1 การพฒันาระบบการจัดการขอรองเรยีน (หมวด 3) 

1. จํานวนชองทางในการรับขอรองเรียน 0.5 1 
ชองทาง 

2 
ชองทาง 

3 
ชองทาง 

4 
ชองทาง 

5 
ชองทาง 

5 2.5 

2. รอยละของจํานวนขอรองเรียนที่ไดรับ
การตอบสนองตามระยะเวลาที่กําหนด 

0.5 รอยละ 
65 

รอยละ 
70 

รอยละ 
75 

รอยละ 
80 

รอยละ 
85 

5 2.5 

 Σ Wi = 1 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 5 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เทากับ 
     

   Σ (Wi x SMi)                หรือ               (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 
          Σ Wi                W1+ W2 +...+ Wi 
 
 
                                 5 
                                 1 

 
 

ตารางและสูตรการคํานวณ สําหรับแผนที่ 2 
 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกบัรอยละ       
ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด (i) 
น้ําหนกั

(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนน 
ที่ได 
(SMi) 

คะแนน     
ถวงน้ําหนัก  
(Wi x SMi) 

แผนที่ 2 ทบทวน/จัดทํานโยบายการกํากบัดูแลองคการที่ดี (Organization Governance) และ 
กําหนดมาตรการ/วธิีการในการปองกันผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับสังคม อันเปนผลมาจาก 

การดําเนนิงานของสํานักงานสถิติแหงชาติ (หมวด 1) 

1. จํานวนเรื่องรองเรียนเกีย่วกับการ      
ไมปฏิบัติตามมาตรการ/นโยบาย     
ในการกํากับดูแลองคการที่ดี 

0.5 6 
เร่ือง 

 

5 
เร่ือง 

 

4 
เร่ือง 

 

3 
เร่ือง 

 

2 
เร่ือง 

 

5 2.5 

2. จํานวนเรื่องรองเรียนเกีย่วกับการไดรับ
ผลกระทบทางลบตอสังคมจากการ
ดําเนินการของ สสช 

0.5 4 
เร่ือง 

 

3 
เร่ือง 

 

2 
เร่ือง 

 

1 
เร่ือง 

 

0 
เร่ือง 

 

5 2.5 

 Σ Wi = 1 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 5 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เทากับ 
     

   Σ (Wi x SMi)                หรือ               (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 
          Σ Wi                   W1+ W2 +...+ Wi 
 
 
                                 5 
                                 1 

 

=  5 =   

=  5 =   
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

โดยที่ :  
W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวช้ีวัดที่กําหนดใหเทากันทุกตัวช้ีวัด และผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวช้ีวัด เทากับ 1  
SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด 
i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นตามแนวทางการดําเนินงาน ; 1, 2,…, i  

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน  +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 Σ (Wi x SMi) = 1 
2 Σ (Wi x SMi) = 2 
3 Σ (Wi x SMi) = 3 
4 Σ (Wi x SMi) = 4 
5 Σ (Wi x SMi) = 5  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน

ที่ได 
คาคะแนน  
ถวงน้ําหนัก 

14.1.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ความสําเร็จของผลลัพธในการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ (น้ําหนักรอยละ 4) 

5 0.2000 

หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการ 
และผูมีสวนไดสวนเสีย 

2 - มีชองทางในการรับขอรองเรียน 
จํานวน 5 ชองทาง 

- ขอรองเรียนไดรับการตอบสนองตาม
ระยะเวลาที่กําหนดรอยละ 85 

5 0.1000 

หมวด 1 การนําองคการ 2 - ไมมีเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับการ        
ไมปฏิบัติตามมาตรการ/นโยบาย
กํากับดูแลองคการที่ดี  

- ไมมีเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับการไดรับ
ผลกระทบทางลบฯ  

5 0.1000 

     

ตัวช้ีวัดที่ 14.2  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธในการ
ดําเนินการของสวนราชการ ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐัระดับพ้ืนฐาน (หมวด 7) 
น้ําหนัก : รอยละ 4 

คําอธิบาย : 
 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการของสวน

ราชการ  หมายถึง การวัดความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการ (หมวด 7) ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน  

 การจัดทํารายงานการประเมินผลสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการ ใหรายงานผลวาสามารถดําเนินการตามเปาหมายที่
กําหนดไวหรือไม 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 
 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ  
ของผลสําเร็จตามเปาหมายของ

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัด  

(i) 
น้ําหนัก 

(Wi) 
1 2 3 4 5 

คะแนน 
ที่ได  
(SMi) 

คะแนน 
 ถวงน้ําหนัก    
(Wi x SMi) 

RM1 Le 0.07 60 65 70 75 80 5 0.35 
 T 0.03 ไมมี

ขอมูล 
 -  + 5 0.15 

RM2 Le 0.07 65 70 75 80 85 1 0.07 
 T 0.03 ไมมี

ขอมูล 
 -  + 1 0.03 

RM3 Le 0.1 60 65 70 75 80 4.3 0.43 
RM4 Le 0.1 60 65 70 75 80 5 0.50 
RM5 Le 0.07 68 71 74 77 80 1 0.07 

 T 0.03 ไมมี
ขอมูล 

 -  + 1 0.03 

RM6 Le 0.1 60 65 70 75 80 5 0.50 
RM7 Le 0.07 60 65 70 75 80 5 0.35 

 T 0.03 ไมมี
ขอมูล 

 -  + 5 0.15 

RM8.1 Le 0.05 60 65 70 75 80 5 0.25 
RM8.2 Le 0.05 60 65 70 75 80 5 0.25 
RM9 Le 0.1 60 70 80 90 100 5 0.50 
RM10 Le 0.1 60 65 70 75 80 5 0.50 

  Σ Wi = 1 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 4.13 
      

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เทากับ 
                   Σ (Wi x SMi)                                                (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 
         Σ Wi                   W1+ W2 +...+ Wi 
 
 

                              4.13 
                                1 

 

หรือ 

=  4.13 = 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

โดยที่ : 
 

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดใหเทากันทุกตัวชี้วัด และผลรวมของน้ําหนัก 
ของทุกตัวชี้วัด เทากับ 1  

SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 
i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแนวทางการดําเนินงาน ; 1, 2,…, i  
  

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน  +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ (Wi x SMi) = 1 
2 Σ (Wi x SMi) = 2 
3 Σ (Wi x SMi) = 3 
4 Σ (Wi x SMi) = 4 
5 Σ (Wi x SMi) = 5 
   

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน      
ถวงน้ําหนัก 

14.2 ระดับความสําเร็จของรอยละ 
เฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ความสําเร็จของผลลัพธในการดําเนินการ
ของสวนราชการ ตามเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน  
(หมวด 7) 

4 4.13 4.13 0.1652 

 

ตัวช้ีวัดที่ 14.3 ระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงน้ําหนักของการจดัทําแผนพัฒนาองคกรปงบประมาณ พ.ศ. 2553   
น้ําหนัก : รอยละ 4 

คําอธิบาย : 
 ใหสวนราชการประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  เพื่อจัดทํา

แผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  จํานวน 2 แผน  ไดแก หมวดภาคบังคับ คือ หมวด 6 การจัดการ
กระบวนการ   และหมวดภาคสมัครใจ  คือ หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
การพิจารณาระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองคการปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

แบงเปน 
 

เกณฑการใหคะแนน การประเมินผล น้ําหนัก 
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

1. ความครบถวนของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญ   
ขององคกร (15 คําถาม) 

1 3 6 9 12 15 

2. ความครบถวนของการจัดทํารายงานการประเมินองคกร
ดวยตนเองหมวด 1 - 7 ตามเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

1 3 4 5 6 7 

3. ความครบถวนของแผนพัฒนาองคการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553*  (2 แผน) 

2 0 - 1 - 2 

รวม 4      
 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนนิงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน

ที่ได 
คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

14.3 ระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
1. ความครบถวนของการจัดทํารายงานลักษณะ

สําคัญขององคกร (15 คําถาม) 
1 จัดทํารายงานลักษณะ

สําคัญขององคกร 
ครบถวน 15 คําถาม 

5 0.0500 

2. ความครบถวนของการจัดทํารายงานการประเมิน
องคกรดวยตนเองหมวด 1 - 7 ตามเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ฐาน 

1 จัดทํารายงาน 
การประเมินองคกร 

ดวยตนเอง หมวด 1 - 7 

5 0.0500 

3. ความครบถวนของแผนพัฒนาองคการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553*  (2 แผน) 

2 จัดทําแผนพัฒนา
องคการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 
จํานวน 2 แผน 

5 0.1000 

รวม 4  5 0.2000 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

สรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน / 
คาคะแนนที่ได 

คาคะแนน      
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ 14 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

20 4.8260 0.9652 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนนิการ  
สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดดําเนินการ ดังนี้ 
1. แตงตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
2. จัดบรรยายใหความรูเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ใหแกคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ 
3. จัดประชุมการใหคําปรึกษาแนะนําในการพัฒนาองคการตามเกณฑ PMQA ครั้งที่ 1  เมื่อวันเสารที่ 17 ม.ค. 2552  เพื่อให

คําแนะนําในการจัดทําแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
4. จัดทําแผนพัฒนาองคการของ สสช. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  และตัวชี้วัดผลลัพธ จํานวน 2 หมวด ไดแก หมวด

ภาคบังคับ : หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย    และหมวดภาคสมัครใจ หมวด 1 :  การ
นําองคการ  ดังนี้ 
4.1 แบบฟอรมที่ 1 แบบฟอรมแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 2 หมวด 
4.2 แบบฟอรมที่ 2 แบบฟอรมแสดงตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ  จํานวน 2 หมวด 
นําเสนอใหผูบริหารใหความเห็นชอบ แลวนําสงสํานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2552  (และไดดําเนินการปรับปรุง
แบบฟอรม 1 และ 2 ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. แจงมาเรียบรอยแลว) 

5. จัดประชุมคณะทํางาน PMQA (Working Team) ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันจันทรที่ 23 มี.ค. 2552  เพื่อ 
5.1 ติดตามความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ จํานวน 2 หมวด 
5.2 พิจารณาดําเนินการตามเกณฑ PMQA ระดับพื้นฐาน ใหครบถวนทุกประเด็นในหมวด อื่น ๆ ไดแก  

- หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 
- หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 
- หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 
- หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 

5.3 พิจารณาดําเนินการฯ หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ (ตัวชี้วัด RM1 – RM10) 
6. จัดประชุมการใหคําปรึกษาแนะนําในการพัฒนาองคการตามเกณฑ PMQA ครั้งที่ 2  เมื่อวันอังคารที่ 21 เม.ย. 2552    

เพื่อติดตามความกาวหนาของการดําเนินการ และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปรับปรุงองคการตามเกณฑ PMQA 
7. จัดทํารายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามเกณฑ PMQA รอบ 6 เดือน เปนรายหมวด 
8. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามฯ (Steering Committee)  ครั้งที่ 1/2552  เมื่อวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2552  เพื่อรายงาน

ความกาวหนาของการดําเนินการเปนรายหมวด 
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

9. จัดทํารายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามเกณฑ PMQA รอบ 9 เดือน เปนรายหมวด 
10. จัดประชุมคณะทํางาน PMQA (Working Team)  ครั้งที่ 2/2552  เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2552  เพื่อ 

10.1 รายงานความกาวหนา และผลการประเมินองคกรดวยตนเอง ดวย “โปรแกรมคํานวณผลการประเมินองคกร
ดวยตนเองของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน” รอบ 10 เดือน  

10.2 แจงแนวทางการประเมินผลการดําเนินการตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน , การจัดทํารายงานผลการดําเนินการ  
และแบบฟอรมที่ใช 

10.3 ทบทวน ปรับปรุง แกไข รายงานลักษณะสําคัญขององคกร 15 คําถาม 
10.4 พิจารณาปรับปรุง /  แกไขแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน 2 หมวด คือ หมวดภาค

บังคับ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ และหมวดภาคสมัครใจ หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 
11. นําแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  จํานวน 2 แผน  เสนอตอผูบริหารพจิารณาใหความเห็นชอบ 
12. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน เปนรายหมวด ตามโปรแกรมฯ / แบบฟอรมที่กําหนด และสรุปผลคะแนน

ตัวชี้วัดในภาพรวม 
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนนิงาน :   

ผูบริหารใหการสนับสนุนการดําเนินงาน โดยเขามามีสวนรวมเปนคณะทํางาน  และสงผูแทนในแตละศูนย / สํานัก เขามา
เปนคณะทํางานฯ 
     
อุปสรรคตอการดําเนนิงาน :      
- เกณฑพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มีการเปลี่ยนแปลงทุกป ทําใหผูรับผิดชอบ / ผูเกี่ยวของตองใช

เวลาในการศึกษาและทําความเขาใจ จึงทําใหปฏิบัติไดลาชากวากําหนดเวลา 
- คําชี้แจงในคูมือคําอธิบายตัวชี้วัด มีรายละเอียดประกอบการดําเนินงาน หรือการยกตัวอยางประกอบยังไมชัดเจน  
- มีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบในแตละหมวด ทําใหตองใชเวลาในการศึกษาและทําความเขาใจ 
- สํานักงาน ก.พ.ร. มีการจัดทํา “โปรแกรมคํานวณผลการประเมินองคกรดวยตนเองของเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน” ซีง่มีรายละเอียดการประเมินผลแตกตางจากที่ไดชี้แจงไวในคูมือคําอธิบายตัวชี้วัดฯ  ทําให
แนวทางการดําเนินงานที่จัดทําไวแตเดิม ไมตรงกับแนวทางการตรวจประเมินในโปรแกรมฯ 

   
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนนิงานในปตอไป :      
- ควรมีการแตงตั้งคณะทํางานเปนชุดเดียว ไมควรแยกเปนหมวด เพื่อใหสามารถบูรณาการแนวทางการดําเนินงานของทุก

หมวดไดชัดเจนมากขึ้น 
- สํานักงาน ก.พ.ร. ควรจัดทําคูมือคําอธิบายตัวชี้วัดใหมีรายละเอียดประกอบ และตัวอยางการดําเนินงานอยางชัดเจน  
- สํานักงาน ก.พ.ร. ควรสงเจาหนาที่เขามาบรรยายทําความเขาใจเกณฑฯ ตอนตนปงบประมาณ  
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  รอบ  9 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอางอิง :  
1. สําเนาคําส่ัง สสช ที่ 363/2551 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ

สํานักงานสถิติแหงชาติ 
2. สําเนาหนังสือ ที่ 08/1155 (นร 1205.3/1318)  ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2551  เรื่อง ขออนุมัติจัดบรรยายใหความรู เรื่อง การ

พัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐฯ 
3. สําเนาหนังสือ ที่ 08/1155 (นร 1205.3/1318) ลงวันที่ 16 ม.ค. 2552 เรื่อง ขอเชิญเขารวมดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา

องคการของสํานักงานสถิติแหงชาติฯ  และ สําเนาหนังสือ ที่ 08/1155 (ทก 0508/0204) ลงวันที่ 28 ม.ค. 2552  
3.1 แบบฟอรมที่ 1 แบบฟอรมแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 2 หมวด 
3.2 แบบฟอรมที่ 2 แบบฟอรมแสดงตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ  จํานวน 2 หมวด 

4. สําเนาหนังสือ ที่ ทก 0508/0204 ลงวันที่ 28 ม.ค. 2552 เรื่อง การดําเนินการตัวชี้วัดที่ 14ฯ (สงแบบฟอรม 1 และ 
แบบฟอรม 2 ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.) 

5. สําเนาหนังสือ ที่ 08/1155 (นร 1205.3/1318) ลงวันที่ 9 เม.ย. 2552 เรื่อง รายงานการประชุมคณะทํางาน PMQA 
(Working Team) ครั้งที่ 1/2552 

6. สําเนาหนังสือ ที่ 08/1155 (นร 1205.3/1318) ลงวันที่ 20 เม.ย. 2552 เรื่อง การใหคําปรึกษาแนะนําในการพัฒนา
องคการตามเกณฑ PMQA ครั้งที่ 2   

7. แบบฟอรมรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามเกณฑพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level)  และรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัด PMQA หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ 
รอบ 6 เดือน  (1 ต.ค. 2551 – 31 มี.ค. 2552)  

8. สําเนาหนังสือ ที่ 08/1155 (นร 1205.3/1318) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามฯ (Steering Committee)  ครั้งที่ 1/2552 

9. แบบฟอรมรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามเกณฑพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level)  และรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัด PMQA หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ 
รอบ 9 เดือน  (1 ต.ค. 2551 – 30 มิถุนายน 2552)  

10. สําเนาหนังสือ ที่ 08/1155 (นร 1205.3/1318) ลงวันที่ 8 ต.ค. 2552 เรื่อง รายงานการประชุมคณะทํางาน PMQA 
(Working Team) ครั้งที่ 2/2552 

11. แผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน 2 แผน ไดแก แผนหมวดภาคบังคับ หมวด 6 การจัดการ
กระบวนการ และแผนหมวดภาคสมัครใจ หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 

12. รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดที่ 14 รอบ 12 เดือน ประกอบดวย   
12.1 โปรแกรมคํานวณผลการประเมินองคกรดวยตนเองของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพื้นฐาน ของสํานักงานสถิติแหงชาติ รอบ 12 เดือน 
12.2 แบบฟอรมที่ 1 – 8  
12.3 แบบฟอรมการรายงานความกาวหนาของการของการดําเนินการตามเกณฑพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ (PMQA)  ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) เปนรายหมวด 
12.4 แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัด PMQA หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  




