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ปี 52 ปี 53 ปี 54 (ร้อยละ)

มิติด้านประสิทธิผล (น้ําหนัก : ร้อยละ 50) 4.2000 4.0978 50 1.3920 69.60

ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและนโยบาย
สําคัญ/พิเศษของรัฐบาล

3.4000 3.3043 30 1.0000

ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

3.4000 3.3043 18 1.0000

ระดับการพัฒนาอันดับความสามารถในการแข่งขันด้าน 
Technological Infrastructure ของประเทศไทยตามการจัด
อันดับของ IMD (WCY 2011)

43 36 n/a 4 n/a 1

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ด้าน
การตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์

  -   -  n/a 2 n/a 1

ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของระดับความสําเร็จของงานที่
เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

  -   -  n/a 3 n/a 1

ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมและเผยแพร่กรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ระยะ พ.ศ.
2554-2563 (ICT 2020 Framwork) เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา ICT ของประเทศ

   -    -  n/a 3 n/a 1

ลําดับที่
คะแนนประเมิน

ตนเอง

มิติที่1

1.1.1

รายงานการประเมินผลตนเองของสํานักงานสถิติแห่งชาติ (Sar Card)

ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย น้ําหนัก
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ผลงาน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

คะแนนประเมิน
ตนเองผลงานคะแนนประเมิน

ตนเอง ผลงาน

1.1.2

1

1.1.3

1.1.4

1.1

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ 1 รายละเอียดและผลการดําเนินการ รอผลการประเมินจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ลําดับที่
คะแนนประเมิน

ตนเอง

ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย น้ําหนัก
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ผลงาน คะแนนประเมิน
ตนเองผลงานคะแนนประเมิน

ตนเอง ผลงาน

ระดับความสําเร็จของโครงการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government)

1) ระดับการพัฒนาอันดับความสามารถในการแข่งขัน 
e-Government Readinessของประเทศไทยตามการจัดอันดับ
ของ UN (ใช้ผลการดําเนินงานปี 2011)

64   - n/a 4 n/a 1

2) จํานวนหน่วยงานนําบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยง
หน่วยงานภาครัฐมาใช้จริง

  - n/a n/a 2 n/a 1

ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญ/พิเศษของ
รัฐบาล

  -   -  

ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่าง
กระทรวง

  -   -  10 n/a 1

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์
บริการประชาชน

4 n/a n/a 2 n/a 1

ระดับความสําเร็จของร้อยละถ่วงเฉลี่ยน้ําหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ

ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/เอกสาร
งบประมาณรายจ่ายฯ ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า

4.84 5.00 20

 กระทรวงไม่มีกลุ่มภารกิจจึงไม่มีตัวชี้วัดซึ่งเป็นแผนปฏิบัติราชการ
ในลักษณะของกลุ่มภารกิจ

1.3

1.4

3

1.2

2

1.1.5
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ลําดับที่
คะแนนประเมิน

ตนเอง

ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย น้ําหนัก
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ผลงาน คะแนนประเมิน
ตนเองผลงานคะแนนประเมิน

ตนเอง ผลงาน

ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก (ร้อยละ 15)

5.00 4.80 15

ระดับความสําเร็จของการบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐตาม
มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ (statXML)

5.00 5.00 3 3 ขั้นตอนที่ 
1

1

ระดับความสําเร็จในการบริหารระบบสถิติประเทศไทย   -   -  3 3 ขั้นตอนที่ 
1

1

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของหน่วยงาน/ประชาชนที่นําข้อมูลสถิติด้าน
เศรษฐกิจและสังคมไปใช้ประโยชน์เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
5.17

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 
41.27

3 2 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10.69

5

ร้อยละของความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการ
สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553

ร้อยละ 30 ร้อยละ65 5 2 ร้อยละ 83 2.6

ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการสํามะโนธุรกิจ
และอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555

- - 4 2 ร้อยละ 26 3.2

จํานวนฐานข้อมูลที่เพิ่มขึ้นด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถ
เผยแพร่ต่อประชาชน

36 31 4 3 5 เรื่อง 1

ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักตามเป้าหมาย
ผลผลิตของส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย)

5.00 5.00 5 5 1.8 1.8

3.1.5

3.2

3.1.6

3.1.4

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1
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ลําดับที่
คะแนนประเมิน

ตนเอง

ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย น้ําหนัก
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ผลงาน คะแนนประเมิน
ตนเองผลงานคะแนนประเมิน

ตนเอง ผลงาน

มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ําหนัก : ร้อยละ 15) 3.9407    3.200 15 1.4000 21.00

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 81.51 n/a 75 6 n/a 1

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบาย  -  - 75 3 n/a 1

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

2.0000 5.0000 3 6 ขั้นตอนที่ 
1 - 2

2

มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
(น้ําหนัก : ร้อยละ 15)

3.6851 3.9326 15 2.1200 31.80

ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ

3.5253 4.6628 3 3 4.6000 4.6000

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม/
เงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 

 - 1 5 1

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 24.94 21.45 75 2 ร้อยละ 8.31 1

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 90.20 88.76 94 1.5 ร้อยละ 39.52 1

ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน  -  - 3 1.5 ร้อยละ 
72.33

18.4

8.1

8.2

มิติที่ 3

7

8

มิติที่ 2

4

5

6



ปี 52 ปี 53 ปี 54 (ร้อยละ)

ลําดับที่
คะแนนประเมิน

ตนเอง

ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย น้ําหนัก
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ผลงาน คะแนนประเมิน
ตนเองผลงานคะแนนประเมิน

ตนเอง ผลงาน

ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  - n/a 3 ขั้นตอนที่   
1 - 3

3

ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน  -  - 4 ขั้นตอนที่ 1 1
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมาย
ของส่วนราชการ

 -  - 3
0

มิติด้านการพัฒนาองค์กร (น้ําหนัก : ร้อยละ 20) 4.4432 4.5411 20 1.5030 30.06

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 (PMQA)

4.4432 n/a 3 20 1.5030

ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน

 - - 8 หมวด 2  
 ร้อยละ 80.71
 หมวด 4   

ร้อยละ 32.86

2.0355

12.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ
เป้าหมายความสําเร็จของผลลัพธ์การดําเนินการ (ผลลัพธ์ของ
กระบวนการ) ของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7)

 - - 6 1.296 1.296

ระดับความสําเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน

- - 6 อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

1

 ทก. 30 30.00
1.0000

สสช. 70 122.46
1.7494

ภาพรวม 100 1.5276
   = 1.50-2.49       = 2.50-3.49          = 3.50-4.49 = 4.50-5.00

10

    = NA        = 1.00-1.49  

12.3

12.2

9

12.1

11

มิติที่ 4

12



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ  

 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
  รอบ  6 เดือน สํานักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  รอบ 12 เดือน 

  

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ตัวชี้วัดผล                  
การปฏิบัติราชการ   หน่วยวัด น้ําหนัก

(ร้อยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

คะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล (น้ําหนักร้อยละ 50) 1.3920 0.6960 
ตัวชี้วัดท่ี 1  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงและนโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาล (น้ําหนักร้อยละ 30)  
 

1.0000 0.3000 

ตัวชี้วัดท่ี 3 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ / 
ภารกิจหลัก / เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า (น้ําหนักร้อยละ 20) 
 

1.98 0.3960 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/
ภารกิจหลัก (น้ําหนักร้อยละ 15) 
 

2.04 0.3060 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1.1 ระดับความสําเร็จของ
การบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐตาม
มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ 
(statXML) 
 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 ขั้นตอนที่
1 

1 0.0300 
 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1.2 ระดับความสําเร็จใน
การบริหารระบบสถิติประเทศไทย 
 
 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 ขั้นตอนที่
1  

1 0.0300 
 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1.3 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
หน่วยงาน / ประชาชนที่นําข้อมูลสถิติ
ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม ไ ป ใ ช้
ประโยชน์เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
 

ร้อยละ 2 ลดลง
ร้อยละ 

10 

ลดลง
ร้อยละ 

5 

เท่าเดมิ
ร้อยละ  

0  

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 5 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ  

10 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
10.69 

5 0.1000 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1.4 ร้อยละความสําเรจ็ของ
การดําเนินการตามโครงการสํามะโน
ประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 
 

ร้อยละ 2 75 80 85 90 100 ร้อยละ 
83.0 

2.6 0.0520 

ตัวชี้วัดท่ี3.1.5 ร้อยละความสําเร็จของ
การดําเนินการตามโครงการสํามะโน
ธุรกิจและอุตสาหกรรม  พ.ศ. 2555 
 

ร้อยละ 2 15 20 25 30 35 ร้อยละ 
26 

3.2 0.0640 

ตัวชี้ วัดท่ี 3.1.6 จํานวนฐานข้อมูลท่ี
เพิ่มขึ้นด้านเศรษฐกิจและสังคมที่
สามารถเผยแพร่ต่อประชาชน 

เรื่อง 3 19 21 23 26 29 5 เรื่อง 1 0.0300 

ตัวชี้วัดท่ี 3.2 ระดับความสําเร็จของ 
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักตามเป้าหมาย
ผลผลิตของส่วนราชการ (ตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย) 

ระดับ 5 1 
(80%) 

2 
(85%) 

3 
(90%) 

4 
(95%) 

5 
(100%) 

1.8 1.8 0.0900 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
  รอบ  6 เดือน สํานักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  รอบ 12 เดือน 

  

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ตัวชี้วัดผล                  
การปฏิบัติราชการ   หน่วยวัด น้ําหนัก

(ร้อยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

คะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ําหนักร้อยละ 15)  1.4000 0.2100 
ตัวชี้วัดท่ี 4 ร้อยละของระดับความ  
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

ร้อยละ 6 65 70 75 80 85 ใช้ผลสํารวจ
จากสํานักงาน 

ก.พ.ร.  

1 0.0600 

ตัวชี้วัดท่ี 5 ร้อยละของระดับความ  
พึงพอใจของผู้กําหนดนโยบาย 

ร้อยละ 3 65 70 75 80 85 ใช้ผลสํารวจ
จากสํานักงาน 

ก.พ.ร.  

1 0.0300 

ตัวชี้วัดท่ี 6 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ระดับ 6 1 2 3 4 5 ขั้นตอนที่ 
1 - 2 

 

2 0.1200 

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (น้ําหนักร้อยละ 15) 2.1200 0.3180 
ตัวชี้วัดท่ี 7 ระดับความสําเร็จของร้อยละ
เฉลี่ยถ่วงน้าํหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการ 
 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 ร้อยละ
97.029 

4.6 0.1380 

ตัวชี้วัดท่ี 8 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม/เงินโครงการลงทุนภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (น้ําหนักร้อยละ 5) 
 

1 0.0500 

ตัวชี้วัดท่ี 8.1 ร้อยละของการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
 

ร้อยละ 2 66 69 72 75 78 ร้อยละ 
8.31 

1 0.0200 

ตัวชี้วัดท่ี 8.2 ร้อยละของการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
 

ร้อยละ 1.5 91 92 93 94 95 ร้อยละ 
39.52 

1 0.0150 

ตัวชี้วัดท่ี 8.4 ร้อยละความสําเร็จของ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 
 

ร้อยละ 1.5 86 89.5 93 96.5 100 ร้อยละ  
72.33 

1 0.0150 

ตัวชี้วัดท่ี 9 ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 ขั้นตอนที่ 
 1 – 3 

3 0.0900 

ตัวชี้วัดท่ี 10 ระดับความสําเร็จของ
การควบคุมภายใน 
 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 ขั้นตอนที่ 
1 

1 0.0400 

ตัวชี้วัดท่ี 11 ระดับความสําเร็จของ
ก า รดํ า เ นิ น ก า รต ามแผนพัฒน า
กฎหมายของส่วนราชการ 

ระดับ สสช. ไม่มีแผนพัฒนากฎหมาย 

หมายเหตุ  :  ส่วนราชการที่ไม่มีแผนพัฒนากฎหมายที่จะต้องดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ไม่ต้องประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ ให้นําน้ําหนักไปรวมไว้ในตัวชี้วัดท่ี 9 และ 10 ตัวชี้วัดละ 1.0 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
  รอบ  6 เดือน สํานักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  รอบ 12 เดือน 

  

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน ตัวชี้วัดผล                  
การปฏิบัติราชการ   หน่วยวัด น้ําหนัก

(ร้อยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

คะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ (น้ําหนักร้อยละ 20) 1.5030 0.3006 

ตัวชี้วัดท่ี 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (น้ําหนักร้อยละ 20)   

ตัวชี้ วัดท่ี 12.1 ร้อยละของการผ่าน
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน 

ร้อยละ 8 60 70 80 90 100 หมวด 2 
ร้อยละ 
80.71
หมวด 4 
ร้อยละ 
32.86 

2.0355 0.1628 

ตัวชี้วัดท่ี 12.2 ระดับความสําเร็จของ
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ
เป้าหมายความสําเร็จของผลลัพธ์การ
ดําเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) 
ของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
(หมวด 7) 

ระดับ 6 1 2 3 4 5 1.296 1.296 0.0778 

ตัวชี้วัดท่ี 12.3  ระดับความสําเร็จของ
การประเมินองค์การด้วยตนเองตาม
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

ระดับ 6 1 2 3 4 5 อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

1 0.0600 

         รวม 1.5246 
 

รายงาน ณ วันที่   29  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2554 
ผู้รายงาน  นางปิยมาศ  บุญสพ    หน่วยงาน   สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
ตําแหน่ง   ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   โทรศัพท์  0 2143 1267  
 
หมายเหตุ : กรณีภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2554 หากตัวชี้วัดใดไม่สามารถรายงานผลได้ เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ข้อมูล   

จากส่วนกลางจัดเก็บข้อมูลไม่ทัน ฯลฯ ให้ใส่ค่าคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1 มาก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ  

 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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  รอบ  6 เดือน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 : ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก 
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 : ระดับความสําเร็จของการบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐตามมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ (statXML) 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางนวลนภา  ธนศักด์ิ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายธเนส  โกมลวิภาต 
โทรศัพท์ : 0 2141 7393 โทรศัพท์ : 0 2141 7404 
คําอธิบาย :  

ระดับความสําเร็จของการบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐตามมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ (statXML) หมายถึง 
การปรับปรุงข้อมูลสถิติท่ีสําคัญของหน่วยงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และนําเสนอรายการข้อมูลตามชุดตัวชี้วัดท่ีสําคัญ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สํานักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ร่วมกันใน
หน่วยงานภาครัฐ 
 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
1 ปรับปรุงข้อมูลสถิติท่ีสําคัญของหน่วยงานที่มีในระบบ statXchange ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และ

เป็นปัจจุบัน 
2 อยู่ระหว่างนําเสนอข้อมูลสถิติในระบบ statXchange ตามชุดตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เผยแพร่บนเว็บไซต์

ของศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สํานักงานสถิติแห่งชาติ            

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

•  ปรับปรุงข้อมูลสถิติท่ีสําคัญของหน่วยงานที่มีในระบบ statXchange ให้ครบถ้วน 
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

เท่ากับ 1 คะแนน 

•  นําเสนอข้อมูลสถิติในระบบ statXchange ตามชุดตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สํานักงานสถิติแห่งชาติ           
อย่างน้อย  6 ชุด 

เท่ากับ 2 คะแนน 

•  นําเสนอข้อมูลสถิติในระบบ statXchange ตามชุดตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สํานักงานสถิติแห่งชาติ           
อย่างน้อย  7 ชุด 

เท่ากับ 3 คะแนน 

•  นําเสนอข้อมูลสถิติในระบบ statXchange ตามชุดตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สํานักงานสถิติแห่งชาติ           
อย่างน้อย  8 ชุด 

เท่ากับ 4 คะแนน 

•  นําเสนอข้อมูลสถิติในระบบ statXchange ตามชุดตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สํานักงานสถิติแห่งชาติ           
อย่างน้อย  9 ชุด 

เท่ากับ 5 คะแนน 

    
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน  
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการบูรณาการข้อมูล
สถิติภาครัฐตามมาตรฐานการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลสถิติ (statXML)   

3 ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

 ขั้นตอนที่ 1   

1 0.0300 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
          1.   ปรับปรุงข้อมูลสถิติท่ีสําคัญของหน่วยงานที่มีในระบบ statXchange ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
             2.   นําเสนอข้อมูลสถิติในระบบ statXchange ตามชุดตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของศูนย์สารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ภาครัฐ สํานักงานสถิติแห่งชาติ  
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  

 
หลักฐานอ้างอิง :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 : ระดับความสําเร็จในการบริหารระบบสถิติประเทศไทย 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางอุษณี  ไชยานนท์   ผู้จัดเก็บข้อมูล : น.ส.กฤษณา  จิรวัฒน์สถิตย์ 
โทรศัพท์ : 0 2143 1304 โทรศัพท์ :  0 2143 1305 
คําอธิบาย :  

ความสําเร็จของการบริหารระบบสถิติประเทศไทย โดยเริ่มจากการประชุมหารือกับผู้บริหารของสํานักงานสถิติแห่งชาติ  
เกี่ยวกับองค์ประกอบและหน้าท่ีของคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน (ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจและด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ  จากนั้น นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ฯ พร้อมกับจัดทําโครงการกรณีศึกษาโครงการ Provincial 1 Minute เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแปลงแผนแม่บท
ระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติ เชิงพื้นที่ และเป็นประเด็นหารือในการประชุมคณะกรรมการ ฯ 

 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :    

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
1 จัดประชุมเพื่อหารือร่างองค์ประกอบ และหน้าท่ีของคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย  

3 ด้าน (ด้านสังคม   ด้านเศรษฐกิจ  และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และ
คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ และนําเสนอร่างคณะกรรมการต่อผู้บริหารของสํานักงาน
สถิติแห่งชาติ 

2 อยู่ระหว่างนําเสนอร่างคณะกรรมการ ฯ  เพื่อให้ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  พิจาณาให้ความเห็นชอบ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

•   จัดประชุมเพื่อหารือร่างองค์ประกอบ และหน้าท่ีของคณะกรรมการจัดระบบสถิติ
ประเทศไทย 3 ด้าน (ด้านสังคม   ด้านเศรษฐกิจ  และด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) และคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ และนําเสนอร่างคณะกรรมการ ฯ 
ต่อผู้บริหารของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 

เท่ากับ  1   คะแนน 

•   ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT 
เห็นชอบกับร่างคณะกรรมการ ฯ และนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ  

เท่ากับ  2   คะแนน 

•   มีกระบวนการต้นแบบในการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติสู่การปฏิบัติ ในด้านการบริหาร
จัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ สําหรับใช้การประชุมคณะกรรมการ ฯ 

เท่ากับ   3   คะแนน 

•   นําแนวทางการแปลงแผนแม่บท ฯ จากกระบวนการต้นแบบมาจัดทําผังรวมสถิติระดับ
จังหวัด 1 จังหวัด สําหรับใช้การประชุมคณะกรรมการ ฯ   

เท่ากับ   4   คะแนน 

•   มีกระบวนการต้นแบบและสามารถนําเสนอข้อมูลโครงการ Provincial 1 minute ระดับ
จังหวัด 1 จังหวัด ด้วยระบบ IT สําหรับใช้การประชุมคณะกรรมการ ฯ 

เท่ากับ   5   คะแนน 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จในการบริหารระบบสถิติ
ประเทศไทย 

3 ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ

ขั้นตอนที่ 1  

1 0.0300 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
     
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :    

        
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  

 
หลักฐานอ้างอิง :       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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  รอบ 6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 : ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของหน่วยงาน / ประชาชนที่นําข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคมไปใช้  
ประโยชน์เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักสถิติพยากรณ์   

 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อํานวยการกลุ่มบริการและเผยแพร่ 
                    น.ส. นงลักษณ์  สัมมาธรรม   

โทรศัพท์ :  0 2143 1319 โทรศัพท์ :  0 2141 7496 , 0 2141 7497 
คําอธิบาย :  

1. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้น หมายถึง ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นของผู้รับบริการข้อมูลสถิติทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

2. การให้บริการ  หมายถึง  การให้บริการข้อมูลสถิติแก่ผู้รับบริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การติดต่อด้วยตนเอง  
จดหมาย โทรศัพท์/โทรสาร  อีเมลล์  อินเตอร์เน็ต รวมทั้งการจําหน่ายเอกสารรายงานสถิติ เป็นต้น 

3. ผู้รับบริการ หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา นักเรียน / นักศึกษาหน่วยงานระหว่างประเทศ 
และประชาชนที่ทําหนังสือขอข้อมูล หรือประสงค์ขอข้อมูลสถิติตามช่องทางการให้บริการต่าง ๆ การขอซ้ือเอกสารรายงาน จาก
สาํนักงานสถิติแห่งชาติ รวมทั้งผู้ท่ีเข้ามาใช้ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตด้วย 

 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :    
จํานวนหน่วยงานที่ได้รับบริการข้อมูลสถิติท่ีเพิ่มขึ้นจากปี 2553  ในรอบ 6 เดือน  ซ่ึงคํานวณได้จาก 
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น       =      (204,072 – 184,350)x 100    =  10.69 

                                                        184,350  

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น        
(ร้อยละ) ข้อมูลพื้นฐาน. 

2552 2553 2554 2553 2554 
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของหน่วยงาน / 
ประชาชนที่นําข้อมูลสถิติด้าน
เศรษฐกจิและสงัคมไปใช้ประโยชน์ 
เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

155,588 
 

184,350 
 

204,072 
 

18.49 10.69 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
                   

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ลดลง 

ร้อยละ 10 
ลดลง 

ร้อยละ 5 
เท่าเดิม  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0 
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 

     
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของหน่วยงาน / ประชาชนที่
นําข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกจิและสงัคมไปใช้
ประโยชน์เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

2 10.69 5 0.1000 
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  รอบ 6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
เก็บข้อมูลจากการให้บริการข้อมูลสถิติแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนตามช่องทางการให้บริการต่างๆ  ได้แก่ 

การติดต่อขอรับข้อมูลทางจดหมาย ติดต่อด้วยตนเอง โทรศัพท์ / โทรสาร  E-mail ทางอินเตอร์เน็ต รวมทั้งการขอซื้อ
เอกสารรายงาน เป็นต้น 
          
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :     
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :    

เนื่องจากสํานักงานสถิติแห่งชาติได้ย้ายท่ีทําการจาก ถ.หลานหลวง มาท่ีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ  ทําให้
ผู้รับบริการไม่สะดวกในการเดินทางมารับบริการ  

 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
 
หลักฐานอ้างอิง :     

1. หนังสือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ขอข้อมูลสถิติจากสํานักงานสถิติแห่งชาต ิ
2. แบบฟอร์มขอซ้ือข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม 
3. แบบรายงานการให้บริการข้อมูลตามช่องทางต่าง ๆ       
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.4 : ร้อยละของความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวรัจนา  เนตรแสงทิพย์          ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางปัทมา  อมรสิริสมบูรณ์   
โทรศัพท์ :  0 2143 1333 โทรศัพท์ :  0 2143 1334 
คําอธิบาย :  
 เป็นการวัดผลของความก้าวหน้าของโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจํานวน
และลักษณะของประชากรทุกคนในครัวเรือน ลักษณะต่างๆ ของที่อยู่อาศัยของประชากร ข้อมูลเหล่านี้จะนําไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ใช้ในการกําหนดนโยบายเพื่อการบริหาร ใช้ในการวิเคราะห์วิจัยต่างๆ และใช้ในการคาดประมาณประชากร 
ในอนาคต 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ กําหนดแผนงานการจัดทําโครงการสํามะโนประชากรและเคหะพ.ศ. 2553 ครอบคลุมแผนงานตั้งแต่ขั้น
การวางแผนเตรียมงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล จนถึงนําเสนอผลข้อมูลเป็นเวลา 4 ปี คือ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551-
2554 ดังนี้ 

ปี 2551 :  จัดทําสํามะโนประชากรและเคหะทดลอง พ.ศ. 2551 ทุกขั้นตอน (จ.พิษณุโลก) 
  ปี 2552 :  - จัดทําสาํมะโนประชากรและเคหะลว่งหนา้ พ.ศ. 2552 ทุกขั้นตอน (กทม.) ดังนี้ 

1. การผลิตสือ่การอบรมงานสาํมะโนล่วงหน้า กทม. 
2. จัดเตรียมแผนที่/บัญชีเขเตของ กทม.  
3. จัดพิมพ์แบบสอบถาม จัดทําคู่มอืการปฏิบัติงานสนามและเอกสารประกอบการประมวลผลข้อมลู 
   ของพื้นท่ี กทม. 
4. การอบรมชี้แจงการปฏบิัติงานใหพ้นักงานเก็บรวบรวมข้อมลู และปฏบิัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลใน 
   พื้นท่ีแขวง ตลาดบางเขน เขตหลกัสี่ กทม. 
5. บรรณาธิการและลงรหัส บันทึกข้อมูลดว้ยเครื่อง ICR ประมวลผลขอ้มูลในรูปแบบตารางสถิต ิ
6. สรปุแนวทางจากการทําสํามะโนล่วงหน้า กทม.   

- เตรียมงานสาํหรบัการทําสาํมะโนประชากรทุกจังหวัด ในป ี2553 เช่น จดัเตรียมแผนท่ีและบัญชีเขตสาํมะโน 
- เตรียมฐานขอ้มลูจํานวนบา้น/ครวัเรือน และจํานวนประชากรทุกจังหวัดในระดับอําเภอ ตาํบล เทศบาล  
  และ หมู่บา้น 

                        ปี 2553 :   - จดัเตรียมแผนท่ีและบญัชีเขตสาํมะโน  ต่อจากปี 2552 
            - เตรียมฐานขอ้มลูจํานวนบา้น/ครวัเรือน และจํานวนประชากรทุกจังหวัดในระดับอําเภอ ตําบล เทศบาล 
               และหมู่บา้น ต่อจากปี 2552 

                                      - เตรียมรายชื่อเจา้หนา้ท่ีประสานงานจังหวดั (Co-Project Manager) 
                                      - เตรียมรายชื่อเจา้หนา้ท่ีผู้อบรม (Master Trainer) 

- ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ 
- ประชุมคณะอนกุรรมการจัดทําโครงการฯ คณะอนกุรรมการจัดทําแบบข้อถาม และคู่มือปฏิบัตงิานสนาม 

  - ประชุมคณะอนกุรรมการที่ปรึกษาวิชาการ คณะอนกุรรมการเตรียมงานประมวลผลและเสนอผลข้อมูล 
  - ประชุมคณะอนกุรรมการเตรียมแผนท่ีและบญัชีเขตสํามะโน     
  - ประชุมคณะอนกุรรมการเตรียมงานประชาสมัพันธ ์   

        - ปรับปรุงแบบสอบถามและจัดพิมพแ์บบสอบถาม จดัทําคู่มือการปฏิบตังิานสนาม คู่มือการบรรณาธกิร
 และลงรหัส คู่มือการประมวลผลข้อมูล สาํหรบังานสาํมะโนประชากรและเคหะทุกจังหวัด 

         - จัดทําสื่อในการอบรมสาํมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 
            - เตรียมอุปกรณง์านสนามเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ัวประเทศ  จัดสง่วัสดุ อุปกรณ์ในการ 
   ปฏิบัติงานสนามทุกจังหวัด 
             - อบรมชี้แจงการปฏิบัตงิานสนาม ระดับเจ้าหน้าท่ีผูอ้บรม เจ้าหน้าท่ีวิชาการ และพนักงานแจงนับ 

            - ปฏิบัติงานสนามพร้อมกันทุกจังหวดั ท่ัวประเทศ 
             - จัดเตรียมงาน การสาํรวจภายหลังการแจงนบั (Post Enumeration Survey : PES) 

                       ปี 2554 :   - ทําการประมวลผลข้อมูลจากแบบนับจด  
                                     - จัดเตรียมงาน และปฏิบัติงานสนาม ทําการสํารวจภายหลงัการแจงนับ (Post Enumeration Survey: 
                                         PES) 
                                      - ประมวลผลการสํารวจภายหลงัการแจงนบั (Post Enumeration Survey: PES) 
                                      - ประมวลผลข้อมลูจากแบบแจงนับ 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

   - จัดทําร่างรายงานผลเบื้องต้น รายงานผลลว่งหนา้ และรายงานผลฉบบัสมบรูณ ์
             - จัดทํารายงานผลและนําเสนอผลข้อมูล  ดังนี ้

                                        1. รายงานผลเบื้องตน้ 
    2. รายงานผลล่วงหน้า   
                                       3. รายงานผลฉบับสมบูรณ์รายจงัหวดั 76 จังหวดั 

                          4. รายงานผลฉบับสมบูรณ์รายภาค และฉบับท่ัวราชอาณาจักร 
 
 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

    

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น    
(ร้อยละ) ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

2552 2553 2554 2553 2554 
ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการ
สํามะโนประชากรและเคหะ  พ.ศ. 2553 

45 68 83.0 
(2.6 คะแนน) 

51.1 22.1 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
•   บรรลุเปา้หมายผลผลิต ร้อยละ  75  ของทั้งโครงการ 

-ประมวลผลข้อมูลจากแบบนับจด(สปค.1) คือ บรรณาธิกรและลงรหัส บันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรม CS-Pro 
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ความแนบนัยของข้อมูลแบบนับจด รายจังหวัด  เดินตารางจากข้อมูลแบบ
นับจดรายจังหวัด   
-ปฏิบัติงานสนามการสํารวจภายหลังการแจงนับ = 1 คะแนน 

เท่ากับ 1 คะแนน 

•   บรรลุเปา้หมายผลผลิต ร้อยละ 80 ของทั้งโครงการ 
-จัดทําร่างต้นฉบับรายงานผลเบื้องต้นจากแบบนับจด  
-ประมวลผลข้อมูลการสํารวจภายหลังการแจงนับ(PES)  
-ประมวลผลข้อมูลแบบแจงนับ(สปค.2) (ข้อมูลตัวอย่าง 1 %) คือ บรรณาธิกรและลงรหัส Scan แบบด้วย 
ICR ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ความแนบนัยของขอ้มูล และเดินตารางระดับภาค = 1 คะแนน 

เท่ากับ 2 คะแนน 

•   บรรลุเปา้หมายผลผลิต ร้อยละ 85 ของทั้งโครงการ 
-จัดทําร่างต้นฉบับรายงานผลล่วงหน้า  
-ประมวลผลข้อมูลแบบแจงนับ สปค.2 (ข้อมูล 100 %) คือ บรรณาธิกรและลงรหัส  Scan แบบด้วย ICR 
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และความแนบนัยของข้อมูล เดินตารางสถิติรายจังหวัด = 1 คะแนน 

เท่ากับ 3 คะแนน 

•   บรรลุเปา้หมายผลผลิต ร้อยละ 90 ของทั้งโครงการ 
-ประมวลผลข้อมูลแบบแจงนับ สปค.2 (ข้อมูล 100 %) คือ บรรณาธิกรและลงรหัส  Scan แบบด้วย ICR 
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และความแนบนัยของข้อมูล เดินตารางสถิติรายจังหวัด(ต่อ) 
-เดินตารางสถิติรายภาค 
-จัดทําร่างต้นฉบับรายงานผลฉบับสมบูรณ์ รายจังหวัด รายภาค = 1 คะแนน 

เท่ากับ 4 คะแนน 

•   บรรลุเปา้หมายผลผลิต ร้อยละ 100 ของทั้งโครงการ 
-เดินตารางสถิติทั่วราชอาณาจักร 
-จัดทําร่างต้นฉบับรายงานผลฉบับสมบูรณ์ ทั่วราชอาณาจักร = 1 คะแนน 

เท่ากับ 5 คะแนน 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน      

ถ่วงน้ําหนัก 
ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการ 
ตามโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ   
พ.ศ. 2553 

2 83.0 2.6 0.0520 

 

 
   หมายเหตุ :   เป้าหมายผลผลิตในปีงบประมาณ 2551 คือ บรรลุผลสําเร็จร้อยละ 15 ของทั้งโครงการ 
                   เป้าหมายผลผลิตในปีงบประมาณ 2552  คือ บรรลุผลสําเร็จร้อยละ 25  ของทั้งโครงการ 
                   เป้าหมายผลผลิตในปีงบประมาณ 2553  คือ บรรลุผลสําเร็จร้อยละ 70  ของทั้งโครงการ 
                   เป้าหมายผลผลิตในปีงบประมาณ 2554  คือ บรรลุผลสําเร็จร้อยละ 100  ของทั้งโครงการ 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
             สืบเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศในปี 2553 จึงจําเป็นต้องปรับแผนการดําเนินงานโครงการสํามะโน
ประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 โดยเลื่อนคาบการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2553 เป็นเดือนกันยายน - ตุลาคม 2553  
ส่งผลให้เกิดความล่าช้าต่อเนื่องในขั้นตอนอื่นๆ ด้วย 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
  

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
  

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
     

หลักฐานอ้างอิง : 
- ตารางจากข้อมูลแบบนับจดรายจงัหวัด   
- ร่างต้นฉบับรายงานผลเบื้องต้นจากแบบนับจด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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  รอบ  6 เดือน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 3.1.5 : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาววิไลลักษณ์  ชุลีวัฒนกุล          ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. นางลักขณา  ยุวประกร   

                    2. นางสาวสกุลกานต์  ขันแข็ง 
โทรศัพท์ :  0 2143 1328 โทรศัพท์ :  0 2143 1330 
คําอธิบาย :  
  

 เป็นการวัดผลความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
พื้นฐานและข้อมูลในการดําเนินกิจการของสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และการผลิตท่ัวประเทศ เพื่อ
ใช้ในการวางแผนกําหนดนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจด้านธุรกิจทางการค้า การบริการ และอุตสาหกรรมการผลิตท้ังในระดับประเทศ
และระดับท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจและอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันในเวทีการค้าโลก และเพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะขององค์การสหประชาชาติท่ีเสนอแนะประเทศที่กําลังพัฒนาควรมีการจัดทําข้อมูลสถิติในรูปแบบการจัดทําสํามะโน
ทุก 5 – 10 ปี เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการศึกษาการกระจายตัว การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมและภาวะการดําเนินกิจการ
ของธุรกิจ 
 สํานักงานสถิติแห่งชาติ กําหนดแผนงานการจัดทําโครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมพ.ศ. 2555 ครอบคลุม
แผนงานตั้งแต่ขั้นการวางแผนเตรียมงาน จนถึงนําเสนอผลข้อมูลเป็นเวลา 3 ปี คือ ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2554 – 2556 ดังนี้ 

ปี 2554 : งานเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน (งานนับจด) : เป้าหมายผลผลิตเท่ากับร้อยละ 35 
 1)  ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและข้อปัญหา พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน 
 2)  วางแผนเตรียมงานเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3)  ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน  สถานประกอบการทั่วประเทศ 
 4)  ทําการประมวลผลข้อมูลแบบนับจด 
 5)  นําเสนอผลข้อมูล และจัดทํารายงาน  
       -   สรุปผลข้อมูลเบื้องต้น (ข้อมูลพื้นฐาน)  : ระดับภาคและทั่วประเทศ  
       -   รายงานผลฉบับสมบูรณ์ (ข้อมูลพื้นฐาน) : ระดับจังหวัด 
ปี 2555 : งานเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน (งานนับจด) : เป้าหมายผลผลิตเท่ากับร้อยละ 45 
 1)  นําเสนอผลข้อมูล และจัดทํารายงานต่อจากปี 2554  
       -   รายงานผลฉบับสมบูรณ ์(ข้อมูลพื้นฐาน)  :  ระดับภาค และทั่วประเทศ 
             : งานเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด (งานแจงนับ) 
 1)  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ/คณะอนุกรรมการ และวางแผนและเตรียมงาน ทุกขั้นตอน 
 2)  วางแผนเตรียมงานเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3)  ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเฉพาะสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการ

บริการ 
     และการผลิตท่ัวประเทศ 
ปี 2556 : งานเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด  (งานแจงนับ) : เป้าหมายผลผลิตเท่ากับร้อยละ 20 
    1)  ทําการประมวลผลข้อมูลแบบแจงนับ 
    2)  นําเสนอผลข้อมูล และจัดทํารายงาน   
         ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ 
        สรุปผลข้อมูลเบื้องต้น : ระดับภาค และทั่วประแทศ 
       -รายงานผลฉบับสมบูรณ์ : ระดับจังหวัด 
        รายงานผลฉบับสมบูรณ์ : ระดับภาค และทั่วประเทศ 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 
  
      การผลิต 
       -   สรุปผลข้อมูลเบื้องต้น : ระดับภาค และทั่วประแทศ 
       -   รายงานผลฉบับสมบูรณ์ : ระดับจังหวัด 
       -   รายงานผลฉบับสมบูรณ์ : ระดับภาค และทั่วประเทศ 

 
 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

    

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น        
(ร้อยละ) ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

2552 2553 2554 2553 2554 
ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการ
สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 

 - - 26.0 
(3.2 คะแนน) 

- 100 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
•   บรรลุเป้าหมายผลผลิต ร้อยละ 15  ของทั้งโครงการ 

(จัดต้ัง/ประชุมคณะทํางานโครงการ สธอ.55 จํานวน 4 คณะ ได้แก่ คณะทํางานจดัทํา
โครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 คณะทํางานพิจารณาแบบสอบถาม 
คณะทํางานประมวลผลและให้บริการข้อมูล  และคณะทํางานประชาสัมพันธ์ จัดเตรียมบัญชี
เขตสํามะโน และฐานข้อมูลสถานประกอบการ ร่างแบบสอบถามและปรับปรงุ  =  1 คะแนน) 

เท่ากับ 1 คะแนน 

•   บรรลุเป้าหมายผลผลิต ร้อยละ 20 ของทั้งโครงการ 
(จัดพิมพ์แบบสอบถาม คู่มือการปฏิบัติงานสนาม คู่มือการบรรณาธิกรและลงรหัส เอกสาร
การประมวลผลข้อมูล จัดทําบัญชีจัดสรรแบบสอบถามและคู่มือปฏิบัติงานสนาม คู่มือการ
บรรณาธิกรและลงรหัส วัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานสนามทุกจังหวัด = 1 คะแนน) 
 

เท่ากับ 2 คะแนน 

•   บรรลุเป้าหมายผลผลิต ร้อยละ 25 ของทั้งโครงการ 
(การอบรมชีแ้จงแผนการดําเนนิงานการปฏิบัติงานสนาม การบรรณาธิกรและลงรหัส การ
ประมวลผลข้อมูลและจัดทํารายงานสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 (งานเก็บ
รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน) ให้แก่สถิติจังหวัด และเจ้าหน้าท่ีผู้อบรม = 1 คะแนน) 
 

เท่ากับ 3 คะแนน 

•   บรรลุเป้าหมายผลผลิต ร้อยละ 30 ของทั้งโครงการ 
(ปฏิบัติงานสนามโดยเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากสถานประกอบการทั่วประเทศ  = 1 คะแนน) 
 

เท่ากับ 4 คะแนน 

•   บรรลุเป้าหมายผลผลิต ร้อยละ 35 ของทั้งโครงการ 
(ประมวลผลข้อมูลแบบนับจด เช่น การบรรณาธิกรและลงรหัส บันทึกข้อมูล บรรณาธิกรด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ จัดทําบัญชีรายชื่อและฐานข้อมูล  สถานประกอบการ การจัดทํารายงาน
ผลระดับจังหวัด และจัดทําสรุปผลข้อมูลเบื้องต้นระดับภาค อย่างน้อย 1 ภาค = 1 คะแนน) 
 

เท่ากับ 5 คะแนน 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน      

ถ่วงน้ําหนัก 
ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
โครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม  
พ.ศ. 2555 

2 26.0 3.2 0.0640 

 
         หมายเหต ุ:  เป้าหมายผลผลิตในปีงบประมาณ 2554 คือ บรรลุผลสําเร็จ ร้อยละ 35 ของทั้งโครงการ 
                            เป้าหมายผลผลิตในปีงบประมาณ 2555 คือ บรรลุผลสําเร็จ ร้อยละ 80 ของทั้งโครงการ 
                            เป้าหมายผลผลิตในปีงบประมาณ 2556 คือ บรรลุผลสําเร็จ ร้อยละ 100 ของทั้งโครงการ 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
 เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ระหว่าง 23 มีค. – 3 เมย. 54 

มีพื้นที่ได้รับความเสียหายและราษฎรได้รับความเดือดร้อน ซ่ึงสํานักงานสถิติจังหวัดในพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบ กล่าวคือ เจ้าหน้าท่ี
ไม่สามารถเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานได้ เนื่องจากเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาด ครอบคลุมบริเวณกว้าง ส่งผลให้สํานักงานสถิติจังหวัดหลาย
จังหวัดในภาคใต้จําเป็นต้องขออนุมัติจากส่วนกลางขยายคาบเวลาปฏิบัติงานสนาม เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนและครอบคลุมตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 

 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  

     
หลักฐานอ้างอิง : 

- หนังสือขออนุมัติดําเนินการโครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 
- คําสั่งสํานักงานสถิติแห่งชาติท่ี 539/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะทํางานโครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม  

พ.ศ. 2555 
- รายงานการประชุม (คณะทํางานจัดทําโครงการสาํมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 

              คณะทํางานพิจารณาแบบสอบถาม และคณะทํางานประมวลผลและให้บริการข้อมูล) 
•  ครั้งที่ 1/2553 วันศุกร์ท่ี 8 ตุลาคม 2553 เรื่องชี้แจงโครงการสาํมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 
•  ครั้งที่ 2/2553 วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2553  เรื่องประชุมพิจารณาแบบสอบถามโครงการ 
    สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 
•  ครั้งที่ 3/2553 วันพุธท่ี 17 พฤศจิกายน 2553  เรื่องแผนการประมวลผลนําเสนอผลและให้บริการ      
   ข้อมูล 

- ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 4/2553 วันพฤหัสบดีท่ี 23 ธันวาคม 2553 เรื่องแผนการดําเนินงานโครงการ 
               สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555   

-   รายงานการประชุม 
•  วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  เรื่องหารือเตรียมการประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม  
     พ.ศ. 2555  (นับจด)                
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

•  วันพุธท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เรื่องการชี้แจงรายละเอียดการประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม    
     พ.ศ. 2555   
•  วันพฤหัสบดีท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2554 เรื่องประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคและการ   
    นําเสนอแนวคิดในการประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555  
 
•  วันศุกร์ท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2554 เรื่องสรุปผลและเปิดซองราคาการประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนธุรกิจและ     
     อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555  
•  วันจันทร์ท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2554 เรื่องการนําเสนอสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม  
     พ.ศ. 2555 (นับจด) ก่อนการผลิตจริง  

- หนังสือขออนุมัติการจัดประชุมชี้แจงโครงการสาํมะโน/สํารวจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ครั้งที่ 2/2554 ระดับสถิติ
จังหวัดวันที่ 24 – 26 มกราคม พ.ศ. 2554 ณ ศูนย์ประชุมจังหวัดเชียงราย    

- หนังสือขออนุมัติการจัดประชุมชี้แจงระเบียบวิธีการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลโครงการ 
สํามะโนธุรกจิและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ระดับเจ้าหน้าท่ีผู้อบรม วันที่ 7–9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ณ ศูนย์ประชุม
จังหวัดระยอง 

- บันทึกจัดจ้างพิมพ์แบบสอบถาม (สธอ.1) 
- บันทึกจัดจ้างพิมพ์คู่มือปฏิบัติงานสนาม 
- บันทึกการตรวจสอบบัญชีรายชื่อสถานประกอบการจากฐานข้อมูลโครงการสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 
- บัญชีจัดสรรแบบสอบถามคู่มือการปฏิบัติงานสนามและคู่มือการบรรณาธิกรและลงรหัส วัสดุ อุปกรณ์ในการ

ปฏิบัติงานสนาม 
- คู่มือการบรรณาธิกรและลงรหัส และเอกสารการประมวลผลข้อมูล 
- หนังสือขออนุมัติเผยแพร่สรุปผลข้อมูลเบื้องต้น โครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 (1 ภาค) 
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  รอบ  6 เดือน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 3.1.6 : จํานวนฐานข้อมูลที่เพ่ิมขึ้นด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถเผยแพร่ต่อประชาชน   
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาววิไลลักษณ์  ชุลีวัฒนกุล   ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสรัญญา  คุรุศักดาพงศ ์

โทรศัพท์ :  0 2143 1328   โทรศัพท์ :  0 2142 1249 
คําอธิบาย : 

เป็นตัวชี้วัดผลสําเร็จเชิงปริมาณ คือ เป็นจํานวนเรื่องของข้อมูลสถิติพื้นฐาน ท่ีได้จากการสํารวจสถานประกอบการ และ
ครัวเรือน ท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนข้อมูลสถิติเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายภาครัฐ 
 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
 

 
หมายเหตุ : 1/ เป็นจํานวนผลผลิตท่ีได้จากการสํารวจแต่ละเรื่อง 

 

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น       
(ร้อยละ) ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

2552 2553 2554 2553 2554 
จํานวนฐานข้อมูลท่ีเพิ่มขึ้นด้าน
เศรษฐกิจและสังคมที่สามารถ
เผยแพร่ต่อประชาชน1/   

36 31 5 -13.9 -83.9 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
จํานวนเรื่องที่ผลิตได้ 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 

19 เรื่อง 

จํานวนเรื่องที่ผลิตได้ 
คือ 21 เรื่อง 

จํานวนเรื่องที่ผลิตได้ 
คือ 23 เรื่อง 

จํานวนเรื่องที่ผลิตได้ 
คือ 26 เรื่อง 

จํานวนเรื่องที่ผลิตได้ 
คือ 29 เรื่อง 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก 

จํานวนฐานข้อมูลท่ีเพิ่มขึ้นด้านเศรษฐกิจและ
สังคมที่สามารถเผยแพร่ต่อประชาชน   

3 5 เรื่อง 1 0. 0300 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
ดําเนินการโดยการสํารวจเพื่อจัดเก็บข้อมูลสถิติพื้นฐานจากสถานประกอบการ และครัวเรือนตามแผนงาน รวมทั้ง

สํารวจความคิดเห็นต่อนโยบายของรัฐ 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   

เป็นภารกิจหลักท่ีสํานักงานสถิติแห่งชาติ ให้ความสําคัญในการดําเนินการอยู่แล้ว 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
        
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :   
 
หลักฐานอ้างอิง :  
สํานักฯ ท่ีรับผิดชอบเรื่องที่สามารถเผยแพร่ได้ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ)  ประกอบด้วย : 
 - สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม 9  เรื่อง  - สํานักสถิติสาธารณมติ  10  เรื่อง 
 - สํานักสถิติสังคม  3  เรื่อง  - สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ   1  เรื่อง 

  สรุปผลการสํารวจท่ีเผยแพร่ได้ในรอบ 6 เดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  จํานวน 5 เรื่อง  
 - สํานักสถิติเศรษฐกจิและสังคม 2  เรื่อง  - สํานักสถิติสาธารณมติ    3  เรื่อง 
 
1. สํารวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2553 
2. สํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2553 
3. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด (กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554)           
4. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบโครงการวิจัย เรื่องสถาบันการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย : 

 ศึกษากรณีการดําเนินงานของรัฐสภาตามเกณฑ์และตัวชี้วัดของสหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union : IPU) 
5. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

      24

 
  รอบ  6 เดือน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 3.2 : ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ 
(ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวชลาลิน  มากทองดี  ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวรัชดา  รัตน์ประสิทธ์ิ 
โทรศัพท์ :  0 2143 1265 โทรศัพท์ :  0 2141 7284 
คําอธิบาย :  

วัดผลสําเร็จจากร้อยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่ส่วนราชการทําได้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554  เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่กําหนดไว้ตาม “เอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554”   
 
สูตรการคํานวณ : 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ                    
ร้อยละของเป้าหมายผลผลิต เป้าหมายผลผลิต  

(i) 
น้ําหนัก
(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนน 
ที่ได้  
(SMi) 

คะแนนเฉลี่ย   
ถ่วง 

น้ําหนัก      
(Wi x SMi) 

เป้าหมายผลผลิตที่ 1 : 
ข้อมูลสถิติ   
(ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและ
สังคม 23 เรื่อง) 

W1 
(0.2) 

80 85 90 95 100 1 0.2 

 เป้าหมายผลผลิตท่ี 2 : 
บุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา
ด้านสถิติและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
( จํานวนผู้เข้ารับการอบรม1,030 
คน) 

W2 
(0.2) 

80 85 90 95 100 5 1.0 

เป้าหมายผลผลิตที่ 3 :  
การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศของประเทศ  
(ร้อยละความสําเร็จในการ
ดําเนินงานได้ตามแผนแม่บท
ระบบสถิติของประเทศ 
ร้อยละ 25) 

W3 
(0.2) 

80 85 90 95 100 1 0.2 

เป้าหมายโครงการที่  4 : 
โครงการสํามะโนประชากรและ
เคหะ พ.ศ. 2553 
(ข้อมูลสถิติสํามะโนระชากรและ
เคหะ 1 เรื่อง ร้อยละ 30) 

W4 
(0.2) 

80 85 90 95 100 1 0.2 

เป้าหมายโครงการที่  5 :โครงการ
สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2555 
(ข้อมูลสถิติสํามะโนธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 1 เรื่อง(ร้อยละ 35) 

W4 
(0.2) 

80 85 90 95 100 1 0.2 

น้ําหนักรวม Σ Wi=1       1.8 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :    

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น    
(ร้อยละ)  

2552 2553 2554 2553 2554 
ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก
ตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ 
(ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) 
 

1.8000 1.0000 1.8000 - 80 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
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 

 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน    

ถ่วงน้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักตามเป้าหมายผลผลิตของส่วน
ราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) 
 

5 1.8000 1.8000 0.0900 

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  
           เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

 โดยผู้รับผิดชอบผลผลิตเป็นผู้รายงานผล 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :    

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :           

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :     



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

      26

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอ้างอิง :  
-  สําเนารายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
   (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554) ตามแบบ สงป.301  
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักสถิติพยากรณ์ ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อํานวยการกลุม่บริการและเผยแพร่ข้อมูล 

                     นางจุไรรัตน์  วิรยศิริ                            
โทรศัพท์ :  0 2143 1323  โทรศัพท์ :  0 2143 132  
คําอธิบาย :  

 ผู้รับบริการ หมายถึง  ประชาชนผู้มาใช้บริการ   ซ่ึงประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  เจ้าหน้าท่ีของสถาบันการศึกษา  สถาบันวิจัย  องค์กร สมาคม  มูลนิธิ  รวมท้ัง
นักเรียน นิสิต และนักศึกษา  ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ  
 
ประเด็นการสํารวจ   ประกอบด้วยประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้ 

 -   ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
         -   ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
         -   ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
                 -   ความพึงพอใจด้านข้อมูลท่ีได้รับ 
 
โดยมีงานบริการท่ีเสนอขอประเมิน จํานวน 3 งานบริการ ได้แก่ 

- งานให้บริการข้อมูล โดยวิธีการติดต่อด้วยตนเองที่สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
- งานให้บริการข้อมูลโดยวิธีการติดต่อขอใช้ทางโทรศัพท์ 
- งานให้บริการข้อมูลโดยวิธีการติดต่อขอใช้ทาง  e-Mail 

 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น (%) ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 2552 2553 2554 2553 2554 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ 

4.3020 N/A N/A - - 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

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



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ   N/A (Not Available) : ตัวช้ีวัดท่ีต้องรอผลการประเมินจากสํานกังาน ก.พ.ร.  กําหนดให้ค่าคะแนนเท่ากับ 1 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ 6 N/A 1 0.0600 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
1. จัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูล ให้ผู้ขอรับบริการกรอกส่งให้เจ้าหน้าท่ีโดยตรงและนําความ

คิดเห็นที่ได้รับและที่สังเกตเห็นมาประชุมหาแนวทางในการปรับปรุงในการให้บริการต่อไป รวมท้ังนําแบบสอบถามความ
คิดเห็นดังกล่าวมาประมวลผลเป็นประจําทุกเดือน  

2. จัดสถานที่และสภาพแวดล้อมให้ผู้ขอรับบริการได้รับความสะดวกสบายและเข้าใจข้ันตอนการขอรับบริการอย่างชัดเจน 
เช่น มีป้ายบอกทาง แผนผังจุดบรกิาร เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ตลอดจนป้ายบอกขั้นตอนการขอรับบริการติดต้ังไว้ให้เห็น
เด่นชัด ณ จุด บริการ 

3. พัฒนาบุคลากรที่ทําหน้าท่ีให้บริการข้อมูลให้มีความรอบรู้ ในด้านต่างๆ  และสามารถให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้ขอใช้ข้อมูล
สถิติได้อย่างมีคุณภาพ 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545  เน้นให้มีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพื่อให้
การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการ ของประชาชน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :        
เนื่องจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้มีการให้บริการข้อมูลสถิติท้ังที่หน่วยงานผลิต และข้อมูลท่ีมีการเก็บรวบรวมจาก

หน่วยงานต่าง ๆ ผู้รับบริการส่วนใหญ่จะขอข้อมูลท่ีมีรายละเอียดมาก และย้อนหลังหลายปี ซ่ึงจําเป็นต้องใช้เวลา  ในการค้นหา
และรวบรวมข้อมูล ให้ตรงตามความต้องการ   
  

หลักฐานอ้างอิง :  
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลสถิติ 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบาย 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อํานวยการกลุ่มแผนยุทธศาสตร์ 
โทรศัพท์ :  0 2141 7205 โทรศัพท์ :  0 2141 7288 
คําอธิบาย : 

• ผู้กําหนดนโยบาย หมายถึง หน่วยงาน บุคคล หรือคณะบุคคลที่ต้ังขึ้นโดยกฎหมายซ่ึงกําหนดนโยบายให้แก่   
ส่วนราชการ เช่น นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงที่ส่วนราชการสังกัด  

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบายแก่ส่วนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร.  
• ประเด็นการสํารวจประกอบด้วยประเด็นสําคัญๆ ดังนี้  

(1) ความพึงพอใจด้านความเข้าใจต่อนโยบายที่มอบหมาย 
(2) ความพึงพอใจด้านการนํานโยบายไปปฏิบัติ  
(3) ความพึงพอใจด้านการติดตามและนําเสนอผลให้ทราบ 

 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

ดําเนินการตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประจําทุกเดือน 

  
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. การเปลี่ยนแปลง (%) ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 2551 2552 2553 2552 2553 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 
ของผู้กําหนดนโยบาย 

- - N/A - - 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

 
หมายเหตุ   N/A (Not Available) : ตัวช้ีวัดท่ีต้องรอผลการประเมินจากสํานกังาน ก.พ.ร.  กําหนดให้ค่าคะแนนเท่ากับ 1  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 
ของผู้กําหนดนโยบาย 

3 N/A 1 0.0300 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
- รับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- ถ่ายทอดให้แก่ผู้อํานวยการศูนย์ สํานัก ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดทําแผนงาน/โครงการ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย            
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  

 
หลักฐานอ้างอิง :  

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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  รอบ  6 เดือน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 6 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อํานวยการกลุ่มนิติการ 
โทรศัพท์ :  0 2141 7295 โทรศัพท์ :  0 21421 7311 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ
ส่วนราชการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่อง
การทุจริต การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

• ข้อร้องเรียน หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐในสังกัดและข้อกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ไม่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ต้ังและไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่
เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

• การตอบสนอง หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนําเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการ
สอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดําเนินคดี หรืออื่น ๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความ
คืบหน้าของการดําเนินการภายในเวลา 15 วัน ท้ังนี้ กรณีท่ีข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้หรือ
อีเมลติ์ดต่อของผู้ร้องเรียน จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดท่ีการนําเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้ง
ตักเตือน ดําเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย 

  
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :    

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
1 จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554   
2 1. เสนอผู้อํานวยการสํานักงานสถติิแห่งชาติให้ความเห็นชอบ 

2. เผยแพร่แผนปฏิบัติการฯ ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2554 ทางเว็บไซต์ ของ สสช. 
3. จัดส่งแผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ  ไปยังสํานักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่  
   25 เม.ย. 54 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 − ทบทวน และวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ และ

ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553  โดยพิจารณาถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ และปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ปีท่ีผ่านมา 

 − วิเคราะห์ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับสถานการณ์ด้าน
การทุจริต และประพฤติมิชอบ ในส่วนราชการตามที่ได้มีการสํารวจในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

 − วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลท่ีได้จากการร้องเรียนของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 และ 
2553 ว่าแต่ละปีมีจํานวนเท่าไร  ในประเด็นใดบ้าง และเปรียบเทียบหาแนวโน้มเรื่องร้องเรียนที่
เกิดขึ้น แล้วคัดเลือกเรื่องร้องเรียนที่สําคัญ 5 เรื่อง เพื่อนํามาวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข
ปัญหา โดยวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีทําให้ 

 1) การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

 2) การปฏิบัติหน้าท่ีไปในทางท่ีทําให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม    ความมี
จริยธรรม 

 3) การปฏิบั ติหน้ า ท่ี โดยการขาดการคํ านึ งถึ งประโยชน์ส่ วนรวมมากกว่ าประโยชน์ 
ส่วนตนและการยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 

2  นําข้อมูลท่ีได้จากขั้นตอนที่ 1 มาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยกําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดท่ีสะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ของการดําเนินการตามแผนฯที่ใช้วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เสนอผู้บริหาร
ระดับสูงให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ 

3  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 ได้แล้วเสร็จครบถ้วน 

 ตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 มีผลสําเร็จเป็นไปตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัด 

 สํารวจความคิดเห็นของประชาชน และ ผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ตามแบบฟอร์มท่ีสํานักงาน ป.ป.ท. กําหนดเพื่อนําข้อมูลจากสรุปผล
การสํารวจดังกลา่วมาใช้ประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐของส่วนราชการ ในปีงบประมาณต่อไป 

4  ตอบสนองต่อข้อร้อง เรียน เกี่ ยวกับการทุจริ ต  การปฏิบั ติหรือละเว้นการปฏิบั ติหน้ า ท่ี 
โดยมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ได้ร้อยละ 100 

 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยครอบคลุมประเด็นสําคัญ ได้แก่  
1) จํานวนข้อร้องเรียนในแต่ละช่องทางการร้องเรียนและผลการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนแยกตาม
ประเภทของเรื่องที่ถูกร้องเรียนและหน่วยงานที่ถูกรอ้งเรียน 
2) ผลการวิ เคราะห์สาเหตุของปัญหาข้อร้องเรียน  ปัญหา  อุปสรรคของการตอบสนอง 
ข้อร้องเรียน และแนวทางการแก้ไข 

5  จั ด ทํ า ร าย ง านสรุ ป ผลกา รดํ า เ นิ น ก า รต ามแผนปฏิ บั ติ ก า รป้ อ ง กั น และปร าบปร าม 
การทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  โดยมีข้อเสนอแนะ เพื่อการ
ปรับปรุงการดําเนินงานในปีต่อไป 

   
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

6 ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ขั้นตอนที่  1 - 2  

2 0.1200 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   

มีคณะทํางานจากหลายภาคส่วนในหน่วยงาน เข้ามาร่วมดําเนินการ ทําให้การวิเคราะห์ ทบทวน  กําหนดแผนฯ ใน
ปีงบประมาณนี้  มีความรอบคอบรัดกุม และสะท้อนผลสัมฤทธิ์มากขึ้น 
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      33

  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
 

หลักฐานอ้างอิง :  
1. คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
2. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554                
3. เสนอผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติให้ความเห็นชอบ  
4. เผยแพร่แผนปฏิบัติการฯ บนเว็ปไซต์  www.nso.go.th  ภายใต้แบนเนอร์  “มาตรป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ” 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 7 : ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ   
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักสถิติพยากรณ์ ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อํานวยการกลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูล 

                    น.ส. นงลักษณ์  สัมมาธรรม 
โทรศัพท์ :  0 2143 1319 โทรศัพท์ :  0 2141 7496 , 0 2141 7497 

คําอธิบาย :   
ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   หน้า   

101 - 111   
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  
 

งานบริการ (i) น้ําหนัก 
(Wi) 

จํานวนผู้รับ 
บริการทั้งหมด 

จํานวน
ผู้รับบริการทีผ่่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ 

1. การให้บริการจําหน่ายเอกสารและรายงานเชิงสถิติแก่ผู้มา 
    ติดต่อขอซ้ือด้วยตนเองที่สํานักงานสถิติแห่งชาต ิ 0.2 5 5 100 

2. การให้บริการข้อมูลและข่าวสารทางสถิติแก่ผู้ขอใช้ - ติดต่อ  
    ขอข้อมูลโดยทางโทรศัพท์ - ข้อมูลท่ียุ่งยาก 0.2 5 5 100 

3. การให้บริการข้อมูลและข่าวสารทางสถิติแก่ผู้ขอใช้ - ติดต่อ  
    ด้วยตนเองที่สํานักงานสถิติแห่งชาติ - ข้อมูลท่ีไม่ยุ่งยาก 0.2 12 12 100 

4. การให้บริการข้อมูลและข่าวสารทางสถิติแก่ผู้ขอใช้ - ติดต่อ  
    ขอข้อมูลโดยทางโทรศัพท์ - ข้อมูลท่ีไม่ยุ่งยาก 0.2 49 49 100 

5. การให้บริการข้อมูลและข่าวสารทางสถิติแก่ผู้ขอใช้ - ติดต่อ  
    ขอข้อมูลโดยทาง E-mail - ข้อมูลท่ีไม่ยุ่งยาก 0.2 30 27 90 

รวมงานบริการ 1 101 98 97.029 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ∑ (Wi Ci) = 1 
2 ∑ (Wi Ci ) = 2 
3 ∑ (Wi Ci) = 3 
4 ∑ (Wi Ci) = 4 
5 ∑ (Wi Ci) = 5 

โดยที่ : 
W  หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ให้กับแต่ละงานบริการ และผลรวมของน้ําหนักของทุกงานบริการ เท่ากับ 1  
C   หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละของผู้รับบริการที่ได้รับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน

เทียบกับจํานวนผู้รับบริการทั้งหมด 
i    หมายถึง ลําดับท่ีของงานบริการ ; 1, 2,…, i 

 

 
เงื่อนไข :  ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   
             หน้า 101 - 111   
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
  

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของผู้รับบริการที่ได้รับ
บริการตามรอบระยะเวลามาตรฐานเทียบกับจํานวนผู้รับบริการ

ทั้งหมด 
งานบริการ 

(i) 

 
น้ําหนัก 
(Wi) 

 1 2 3 4 5 

 
คะแนน  
ที่ได้ 
(Ci) 

คะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

(Wi Ci) 

1 0.2 80 85 90 95 100 5 1 
2 0.2 80 85 90 95 100 5 1 
3 0.2 80 85 90 95 100 5 1 
4 0.2 80 85 90 95 100 5 1 
5 0.2 80 85 90 95 100 3 0.6 

น้ําหนัก
รวม 

 ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนี้เท่ากับ 4.6 
  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก 
ในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 3 ร้อยละ 97.029 4.6 0.138 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  : 
       สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนดังนี้ 

1. ปรับลดขั้นตอน และลดจํานวนจดุบริการให้น้อยลง ด้วยการพัฒนาให้เจ้าหน้าท่ีทําหน้าท่ีในการให้บริการข้อมูล  สามารถ
ให้บริการได้ในทุกขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จ สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ และจัดเจ้าหน้าท่ีให้บริการ       โดยไม่หยุดพกั
เที่ยง 

2. จัดช่องทางในการเข้าถึงบริการของสํานักงานฯ ให้ประชาชนสามารถรับบริการได้สะดวก รวดเร็ว เช่น ติดต่อด้วยตนเอง 
โทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย e-mail เป็นต้น 

3. จัดสถานที่ และสภาพแวดล้อมให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย และเข้าใจขั้นตอนการขอรับบริการอย่างชัดเจน เช่น 
มีป้ายบอกทาง แผนผังจุดบริการ ป้ายชื่อห้องบริการ ตลอดจนมีป้ายบอกขั้นตอนการขอรับบริการ ติดต้ังไว้ให้เห็นเด่นชัด 
ณ จุดบริการ 

4. มีแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ ท่ีเพียงพอ และมีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม มีการระบุเวลาการให้บริการในแต่ละเรื่อง และ
ติดประกาศให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน  ตลอดจนปรับระบบบริการที่ต้องทําต่อเนื่องกันให้เสร็จสิ้นภายใน  จุดบริการ 
ณ จุดเดียว 

5. จัดทํารายชื่อเอกสารและรายงานเชิงสถิติท่ีมีจําหน่ายพร้อมทั้งราคาให้ผู้ใช้บริการได้ทราบ 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานทุกคนให้ความร่วมมือในการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนการลดรอบระยะเวลาการปฏิบัติ 

  ราชการเพื่อประชาชนเป็นไปอย่างดี  ตลอดจนแนวทาง  และนโยบายของรัฐบาลให้ความสําคัญ ในเรื่องการปรับปรุง 
  ระบบงานบริการเพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากบริการของรัฐให้มากท่ีสุด 
     
 
 

∑W1 = 1 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 
 
หลักฐานอ้างอิง :     

1. แบบฟอร์ม 1  รายชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐานที่ส่วนราชการเสนอประเมินผลในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 

2. แบบฟอร์ม 2  การจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลาให้บริการรายกระบวนงาน 
3. แบบฟอร์ม 3  ตารางสรุปการคาํนวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 8 : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน / ภาพรวม / เงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง 2555 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อํานวยการกลุ่มการคลัง 
โทรศัพท์ :  0 2141 7295 โทรศัพท์ :  0 2141 7313 
คําอธิบาย :  
            สํานักงานสถิติแห่งชาติ ถูกวัดและประเมินผลการบริหารงบประมาณ กรณีท่ี 2 ส่วนราชการได้รับเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน แต่ไม่ได้รับเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 วัดผล 3 ตัวชี้วัด  ซ่ึงจะวัดผล  3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

  

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
8.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2 
8.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 1.5 
8.4 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 1.5 
    

ตัวชี้วัดที่ 8.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
คําอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนของส่วนราชการทั ้งที ่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นตัวชี ้ว ัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ท้ังนี้ ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้
ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ
เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไป
รายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 

• รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายท่ีรัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ท้ังที่มีตัวตนและทรัพย์สินที่ไม่มี
ตัวตน ตลอดจนรายจ่ายท่ีรัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาล และผู้รับ
นําไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัสงบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานตําแหน่งที่ 5 แสดง
ถึงลักษณะเศรษฐกิจท่ีสํานักงบประมาณกําหนดให้ 
 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากโครงการเปลีย่นระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

สูตรการคํานวณ : 
 

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการเบิกจา่ย    x 100 3,733,000 x100 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ = 44,904,500 = 8.31  % 

 
  

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น       
(ร้อยละ)  

 2552 2553 2554 2553 2554 
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

21.45 1.97 8.31 (90.82) 321.83 

 
 

     



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 ระดับ  4 ระดับ  5 
66 69 72 75 78 

      
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
รายจ่ายลงทุน 

2 ร้อยละ 8.31 1 0.0200 

     

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : - 
อยู่ระหว่างการจัดซ้ือโดยวิธีประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ ท่ีมีวงเงินงบประมาณ 

ต้ังแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไปซ่ึงต้องใช้เวลาในการจัดซ้ือมากกว่าวิธีอื่น ๆ 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
     
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  

งบลงทุนที่ได้รับอยู่ระหว่างการจัดซ้ือโดยวิธีประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็นรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 2 
รายการ ท่ีมีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป จึงต้องใช้เวลาในการจัดซ้ือมากกว่าวิธีอื่น ๆ   ขณะนี้ อยู่ระหว่างประชา
พิจารณ์ครั้งที่ 2 จํานวน 1 รายการ ส่วนอีกรายการต้องประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ครั้งที่ 2  เนื่องจากครั้งที่1 ไม่มีผู้ยื่นซอง 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
 
หลักฐานอ้างอิง :  
           รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS  ณ วันที่  31 มีนาคม 2554 

ตัวชี้วัดที่ 8.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
คําอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วน
ราชการ ท้ังนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) 

• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  ของส่วนราชการ
เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจํา
ไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 
 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากโครงการเปลีย่นระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

สูตรการคํานวณ : 
 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย    x 100 386,940,896.19x100 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ = 979,418,800 = 39.52 % 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน  

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น        
(ร้อยละ)  

2552 2553 2554 2553 2554 
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

88.76 78.76 39.52 (11.27) (49.82) 

      

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 ระดับ  4 ระดับ  5 
91 92 93 94 95  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
รายจ่ายภาพรวม 

1.5 ร้อยละ 39.52 1 0.0150 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
             
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
     
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
 
หลักฐานอ้างอิง :  
           รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 
 

ตัวชี้วัดที่ 8.4 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวชลาลิน  มากทองดี  ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวรัชดา รัตน์ประสิทธ์ิ  
โทรศัพท์ :  0 2141 7282  โทรศัพท์ :  0 2141 7284  
คําอธิบาย : 

การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะพิจารณาจากความสามารถในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณภาพรวมของส่วนราชการทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ส่วนราชการ
บันทึกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนดภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยกําหนดให้ส่วนราชการปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงใน
ระบบ GFMIS ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ท้ังนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากโครงการเปลีย่นระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 
สูตรการคํานวณ : 
 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย    x 100 364,165,051.35x100 
วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 = 503,482,843.00 = 72.33 % 

 

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น        
(ร้อยละ)  

2552 2553 2554 2553 2554 
ร้อยละความสําเร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

 50.79 80.05 72.33 29.26 
 

(7.72) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 ระดับ  4 ระดับ  5 
86 89.5 93 96.5 100  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน 

1.5 ร้อยละ 72.33 1 0.0150 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
             
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
     
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
 
หลักฐานอ้างอิง :  
    1.  รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 
    2.  สําเนารายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
        (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)  ตามแบบ สงป.301 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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   รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 9 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อํานวยการกลุ่มการคลัง 
โทรศัพท์ :  0 2141 7295 โทรศัพท์ :  0 2141 7313 

คําอธิบาย :  
     ความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถจัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการคํานวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากร 
 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

 
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
1 จัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี

กรมบัญชีกลางกําหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการคํานวณต้นทุนตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลาง
กําหนด โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลางและสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

2 เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึง
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดทํารายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให้สํานัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลางและสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

3 จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้) และแผนฯ ดังกล่าวได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ  

  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 จัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี

กรมบัญชีกลางกําหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการคํานวณต้นทุนตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลาง
กําหนด โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลางและสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

2 เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ . 2552 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึง
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดทํารายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลางและสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

3 จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้) และแผนฯ ดังกล่าวได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ  
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   รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 12 เดือน 

  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
4 สร้างรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่

กิจกรรมย่อยดังกล่าวในระบบ GFMIS  
5 สามารถดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้ตามเป้าหมายท่ี

กําหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

  
 
 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุน 
ต่อหน่วยผลผลิต 

2 ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ

ขั้นตอนที่ 1 - 3  
 

3 0.0600 

     

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : - 
           ดําเนินการตามแนวทางการคํานวณต้นทุนผลผลิตประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
     
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :   
        
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
 
 

หลักฐานอ้างอิง :  
         รายงานแสดงบรรทัดรายการต้นทุนจริงสําหรับศูนย์ต้นทุน (KSB1) จากระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
ณ วันที่  30 กันยายน 2553 
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  รอบ  6 เดือน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 10 : ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง  ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อํานวยการกลุ่มแผนยุทธศาสตร์ 
โทรศัพท์ :  0 2141 7295 โทรศัพท์ :  0 2141 7288 
คําอธิบาย :  

• การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กํากับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยรับ 
ตรวจจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจ จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน และการใช้ทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สนิ การปอ้งกนัหรอืลด
ความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายซึ่งรวมถึงการปฏิบัติงานตามระเบียบของฝ่ายบริหาร 

• ความสําเร็จของการควบคุมภายในภาคราชการ จะพิจารณาจากความสามารถของหน่วยงานในการควบคมุภายในตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  (ข้อ 6) และแนวทางการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้กําหนดเป็นแนวทางไว้ 
 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

 
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  และคณะทํางาน

ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน (คณะย่อย จํานวน 13 คณะ) กําหนดความรับผิดชอบ
ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการติดตามการควบคุมภายใน 

2 หน่วยงานย่อยมีการรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ระดับหน่วยงานย่อย รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2553 ถึง 31 มีนาคม 2554) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 หน่วยรับตรวจมีกลไกการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และส่งรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงดังกล่าว   
ให้สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ภายในวันที่ 29 เมษายน 2554 

2 หน่วยรับตรวจประเมินผลการควบคุมภายในได้ตามแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

3 หน่วยรับตรวจวิเคราะห์จุดอ่อน/ความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2553 ท่ียังคงปรากฎอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

4 หน่วยรับตรวจจัดทํารายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ข้อ6) 

5 หน่วยรับตรวจดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล โดยวัดผลจาก
ระดับค่าคะแนนของตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/เป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่าย)  
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน     
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการควบคมุภายใน 
 

3 ดําเนินการ    
แล้วเสร็จ 

ขั้นตอนที่ 1 

1 0.0300 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  

- มีการปรับโครงสร้างภายใน สสช. ทําให้ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  และ
คณะทํางานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน (คณะย่อย จํานวน 13 คณะ) ใหม่ท้ังหมด  

- ต้องสร้างความเข้าใจในการดําเนินงานตามเกณฑ์ท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดในปีงบประมาณ 2554  
- ขาดความร่วมมือจากบางหน่วยงานในองค์กร ทําให้การรวบรวมเอกสารล่าช้า ไม่เป็นไปตามที่กําหนด 
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
 

หลักฐานอ้างอิง :  
1. คําสั่งสํานักงานสถิติแห่งชาติท่ี 93/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. คําสั่งสํานักงานสถิติแห่งชาติท่ี 94/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะทํางานตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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  รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 11 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ  
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อํานวยการกลุ่มนิติการ 
โทรศัพท์ :  0 2141 7295 โทรศัพท์ :  0 2141 7312 
คําอธิบาย :  

ความสําเร็จของการจ้ดทําแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ หมายถึง ความสําเร็จของส่วนราชการในการ
ดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อจัดทําแผนการยกเลิก ปรับปรุง แก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายของส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ให้แล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายระดับกระทรวงหรือคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
ของกรม และรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลแล้วแต่กรณี โดยต้องเป็นการยกเลิก ปรับปรุงแก้ไข บทบัญญัติของ
กฎหมายที่ส่วนราชการรักษาการ หรืออยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในกํากับเกี่ยวกับการ
อนุมัติหรืออนุญาตทั้งที่มีใบอนุญาตและไม่มีใบอนุญาต แต่เป็นการอนุมัติหรืออนุญาตท่ีไม่ถูกต้อง ไม่มีความจําเป็น หรือไม่
เหมาะสม เช่น ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอ่ืนทั้งในระดับท่ีสูงกว่าหรือในระดับเดียวกัน ซํ้าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน ล้าสมัย หรือสร้าง
ภาระให้กับผู้ขอรับอนุมัติหรือผู้ขอรับอนุญาตเกินความจําเป็น หรือไม่ประการใด เมื่อเทียบกับประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 
และประโยชน์ของส่วนราชการ หรือบทบัญญัติไม่ถูกต้อง ไม่มีความจําเป็นหรือไม่เหมาะสมโดยการดําเนินการแบ่งออกเป็น 2 
ระยะคือ  

ระยะที่ 1 เป็นการจดัทําแผนพัฒนากฎหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ  
ระยะที่ 2 เป็นการจัดทํากฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายที่ได้รับอนุมัติให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

ซ่ึงการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553 รวมทั้ง
สอดคล้องกับคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรมที่มีนโยบายในการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีล้าสมัยและเปิดช่องให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบกับการพัฒนากฎหมายให้เหมาะสมกับภาวะ
เศรษฐกิจ สังคมและการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส่วนราชการใดที่ได้มีการจัดทําแผนพัฒนา
กฎหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จะต้องจัดทํากฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายที่ได้รับอนุมัติให้แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 โดยส่วนราชการจะต้องดําเนินการยกร่างกฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ท่ีได้รับความ
เห็นชอบให้แล้วเสร็จ และประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป  

 

ฉะนั้น ในการติดตามและประเมินผลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ หมายถึง ความสําเร็จของส่วนราชการในการดําเนินการยกร่างกฎหมาย แก้ไข หรือ
ยกเลิกกฎหมายและอนุบัญญัติที่เก่ียวกับการอนุมัติ อนุญาตให้แล้วเสร็จ รวมทั้งความสําเร็จของสํานักงานปลัดกระทรวงใน
การรวบรวมและจัดส่งรายงานผลการดําเนินการยกร่างกฎหมาย แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายและอนุบัญญัติที่เก่ียวกับการ
อนุมัติ อนุญาตของส่วนราชการในกระทรวง โดยพิจารณาความสําเร็จของการดําเนินการใน 2 ประเด็น ได้แก่  

1.  ความสําเร็จของส่วนราชการในการดําเนินการยกร่างกฎหมาย แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมาย และอนุบัญญัติท่ีเกี่ยวกับ
การอนุมัติ อนุญาตให้แล้วเสร็จ โดยกําหนดเป็นตัวชี้วัดที่ 11.1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของการยกร่าง
กฎหมาย แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายและอนุบัญญัติที่เก่ียวกับการอนุมัติ อนุญาตของส่วนราชการ โดยส่วนราชการที่จะต้อง
ดําเนินการ ประกอบดว้ย 

  ส่วนราชการระดับกรมทั่วไป 
  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ 
  สํานักงานปลัดกระทรวงอื่นที่มีกฎหมายจะต้องพิจารณา 

2.  ความสําเร็จของสํานักงานปลัดกระทรวงในการรวบรวมและจัดส่งรายงานผลการดําเนินการยกร่างกฎหมาย แก้ไข 
หรือยกเลิกกฎหมายและอนุบัญญัติท่ีเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงได้ครบถ้วน โดยกําหนดเป็น
ตัวชี้วัดที่ 11.2 ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ โดยส่วนราชการ
ท่ีจะต้องดําเนินการ ประกอบด้วย สํานักงานปลัดกระทรวงทั้งที่มีและไม่มีกฎหมายจะต้องพัฒนา (ยกเว้นสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ) 
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  รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 
 

ท้ังนี้ ตัวชี้วัดท่ีส่วนราชการจะต้องดําเนินการแบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้ 
1.  กรณีที่ 1 สําหรับส่วนราชการระดับกรมทั่วไป สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานปลัดกระทรวง

อื่นที่มีกฎหมายจะต้องพัฒนา 
2.  กรณีที่ 2 สําหรับสํานักงานปลัดกระทรวงทั้งที่ มีและไม่มีกฎหมายท่ีจะต้องพัฒนา (ยกเว้นสํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 
3.  กรณีที่ 3 สําหรับส่วนราชการที่ได้รับการยกเว้นการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แต่มีกฎหมายที่จะยกร่าง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายและอนุบัญญัติท่ีเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามมติคณะรัฐมนตรี ท่ีกาํหนดให้ต้องดําเนินการ 

 

ซ่ึงการกําหนดน้ําหนัก มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตัวชี้วัดที่ 11.1 ตัวชี้วัดที่ 11.2 ส่วนราชการ ดําเนินการ น้ําหนัก ดําเนินการ น้ําหนัก 
ส่วนราชการระดับกรมทั่วไปและ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 2 ไม่ต้องดําเนินการ 

สํานักงานปลัดกระทรวงที่มีกฎหมาย
จะต้องพัฒนา 

 1  1 

สํ านั ก ง านปลั ดกระทรวงที่ ไ ม่ มี
กฎหมายจะต้องพัฒนา 

ไม่ต้องดําเนินการ  2 

 

     หมายเหตุ สําหรับส่วนราชการในกรณีท่ี 3 ให้ส่วนราชการกําหนดน้ําหนักตามตารางแล้วแต่กรณี  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
ตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ 

- สสช. ขอยกเว้นฯ 
-- 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
- เนื่องจากตัวชี้วัดนี้ ได้แบ่งการดําเนินงานออกเป็น 2 ระยะ คือ 

         ระยะที่ 1 เป็นการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ  
        ระยะที่ 2 เป็นการจัดทํากฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายที่ได้รับอนุมัติให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ซ่ึงในปีงบปบระมาณ พ.ศ.2553  สสช. ได้ จัดทําหนังสือแจ้งขอยกเว้นตัวชี้วัด ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. และแจ้งให้สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทราบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือสํานักงานสถิติแห่งชาติ ท่ี ทก 0508/1570 ลง
วันที่ 6 ก.ค. 2553 และ ทก 0508/1629 ลงวันที่ 9 ก.ค. 2553)  ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จึง 
ไม่ต้องประเมินผลตามตัวชี้วัด  และได้นําน้ําหนักไปรวมไว้ในตัวชี้วัดท่ี 9 และ 10 ตัวชี้วัดละ 1.0 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
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  รอบ  6 เดือน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :    

        
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :   

 

หลักฐานอ้างอิง :  
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  รอบ  6 เดือน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 12 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลฯ ผู้จัดเก็บข้อมูล : คณะทํางานพัฒนาคุณภาพฯ 
โทรศัพท์ :  0 2141 7290 โทรศัพท์ : 0 2141 7291 - 4 
คําอธิบาย :  

 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง ความสําเร็จที่ส่วนราชการนํา
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง  (Self-
Assessment)  และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงองค์กร และ
ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของส่วนราชการของส่วนราชการสู่ระดับมาตรฐานเทียบเทา่สากล 

 แนวทางการดําเนินการและการประเมินผลตัวชี้วัด แบ่งออกเป็น 3 ตัวชี้วัดย่อย มีรายละเอียดดังนี้ 
 

นํ้าหนัก (ร้อยละ) 
ตัวช้ีวัด หมวดบังคับ 

หมวด2 
หมวดสมัครใจ 

หมวด 4 
4 4 12.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพื้นฐาน    
 8 

12.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนกัในการบรรลุ
เป้าหมายความสําเร็จของผลลัพธ์การดําเนินการ (ผลลัพธ์
ของกระบวนการ) ของส่วนราชการตามเกณฑคุ์ณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 

6 

12.3 ระดับความสําเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตาม
แนวทางการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน 

6 

รวม 20  

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

ตัวชี้วัด 12.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  
             (วัดกระบวนการในการดําเนินการพัฒนาองค์การในหมวดที่ดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2554)  

น้ําหนัก : ร้อยละ 8 (น้ําหนักหมวดร้อยละ 4 จํานวน 2 หมวด) 
คําอธิบาย : ส่วนราชการจะต้องดําเนินการเพื่อให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานจํานวน 2 หมวด 
ที่เหลือ และส่วนราชการจะใช้แผนพัฒนาองค์การประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ได้จัดทําขึ้นเป็นเครื่องมือในการกํากับ
ติดตามเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
วัดความสําเร็จของกระบวนการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานในหมวดที่ดําเนินการ โดยเกณฑ์

การให้คะแนนแบ่งออกเป็นดังนี้    
 

เกณฑ์การให้คะแนน การประเมินผล น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 1 2 3 4 5 

ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน  

8      

 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 4 60 70 80 90 100 
 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 4 60 70 80 90 100  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่

ได้ 
ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก 

12.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครฐัระดับพื้นฐาน 

8  2.0355 0.1628 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 4 80.71 3.0710 0.1228 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 4 32.86 1.0000 0.0400 

ตัวชี้วัด 12.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จของผลลัพธ์การดําเนินการ
พัฒนาองค์การ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ)  ของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
(หมวด 7)  
น้ําหนัก : ร้อยละ 8 
คําอธิบาย : 

• ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จของผลลัพธ์การดําเนินการของ
ส่วนราชการ หมายถึง การวัดความสําเร็จของผลลัพธ์การดําเนินการ (หมวด 7) ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดท่ีสะท้อนผลการดําเนินการหมวด 1 - 6 

• สํานักงานสถิติแห่งชาติเลือกตัวชี้วัดผลลัพธ์หมวด 1 – 6  ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดแนะนําของสํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 
หมวดละ 1 ตัวชี้วัด  โดยแต่ละตัวชี้วัดมีค่าน้ําหนักคะแนนเท่ากันทุกตัวชี้วัด และผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวชี้วัดรวมกันเท่ากับ 1  
 

หมวด ตัวชี้วัด 
หมวด 1 (RM 1.1) ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางขององค์การ 

หมวด 2 (RM 2.1) ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ/ภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ ของส่วนราชการ 

หมวด 3 (RM 3.1) ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

หมวด 4 (RM 4.4) ระดับความสําเร็จของการบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐตามมาตรฐานข้อมูล statXML 

หมวด 5 (RM 5.1) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์การ 

หมวด 6 (RM 6.3) ร้อยละของกระบวนการสร้างคุณค่าท่ีมีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)  
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 
 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละ 
ของผลสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด ตัวชี้วัด  

(i) 
น้ําหนัก 

(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนนที่ได้ 
(SMi) 

คะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก    
(Wi x SMi) 

RM 1.1 0.17 60 65 70 75 80 1 
(อยู่ระหว่าง 
ดําเนินการ) 

0.1700 

RM 2.1 0.17 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 1.80 0.3060 
 

RM 3.1 0.17 65 70 75 80 85 1 
(อยู่ระหว่าง 
ดําเนินการ) 

0.1700 

RM 4.4 0.17 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 1 
(อยู่ระหว่าง 
ดําเนินการ) 

0.1700 

RM 5.1 0.16 60 65 70 75 80 1 
(อยู่ระหว่าง 
ดําเนินการ) 

0.1600 

RM 6.3 0.16 30 40 50 60 70 2 
(อยู่ระหว่าง 
ดําเนินการ) 

0.3200 

 
 

 

 

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

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

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 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

12.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก
ในการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จของผลลัพธ์การ
ดําเนินการพัฒนาองค์การ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ)  
ของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 

6 1.2960 1.2960 0.0778 

 
 

ตัวชี้วัดที่ 12.3 ระดับความสําเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน 
น้ําหนัก : ร้อยละ 6 
คําอธิบาย : 

• การประเมินองค์กรด้วยตนเอง ให้ส่วนราชการดําเนินการ ดังนี้ 
             จัดทําลักษณะสําคัญขององค์กร 
                     ประเมินองค์กรด้วยตนเอง หมวด 1 – 7 ตามโปรแกรมตรวจประเมิน FL 
             ประเมินองค์กรด้วยตนเอง เพื่อผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ตามโปรแกรม   
               Self Certify FL 

• การประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self Certify FL) เพื่อผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน หมายถึง การให้ส่วนราชการประเมินองค์กรตามประเด็นที่กําหนดที่แสดงให้เห็นถึงการยกระดับการบริหารจัดการ
องค์การในประเด็นที่สําคัญของแต่ละหมวด  ท่ีสะท้อนถึงความเป็นระบบ และการนําไปปฏิบัติให้เกิดผล ซ่ึงจะเป็นพื้นฐานสําคัญ
ของการพัฒนาองค์การให้เกิดความย่ังยืน 
  
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 จัดทําลักษณะสําคัญขององค์กรได้ครบถ้วน 
2 ประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (FL) ได้

ครบถ้วน 
3 ประเมินองค์กรด้วยตนเอง เพื่อผ่านการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐระดับพื้นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ตาม
ประเด็นการตรวจรับรอง 

4 ประเมินองค์กรด้วยตนเอง เพื่อผ่านการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ตาม
ประเด็นการตรวจรับรอง 

5 ประเมินองค์กรด้วยตนเอง เพื่อผ่านการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 100 ตามประเด็นการตรวจรับรอง  
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

12.3 ระดับความสําเร็จของการประเมินองค์การ
ด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

6 อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

1 0.0600 

 

สรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน /  
ค่าคะแนนที่ได้ 

ค่าคะแนน       
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  

20 1.5030 0.3006 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  
สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดําเนินการ ดังนี้ 

1) แต่งตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
2) จัดโครงการฝึกอบรม “การเสริมสร้างบุคลากรเพือ่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ”หลักสูตร “การพัฒนา

องค์การขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Introduction to PMQA)” ให้แก่ บุคลากรของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

3) จัดบรรยายให้ความรู้เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ให้แก่
คณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

4) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 
4/2553 เมื่อวันอังคารที่ 21 ธ.ค. 2553  เพื่อพิจารณา (ร่าง)ตัวชี้วัดมิติท่ี 1 และแนวทางการดําเนินการตามตัวชี้วัด 
“ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ” ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

5) จัดประชุมคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นรายหมวด 
6) จัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของหมวด 1 - หมวด 6 
7) ดําเนินการปรับปรุงองค์กรตามแผนพัฒนาองค์การฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (หมวด 2 การวางแผนเชิง

ยุทธศาสตร์ และหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ท้ัง       
6 หมวด รวมทั้งตัวชี้วัดผลลัพธ์หมวด 7 

8) ประเมินองค์การด้วยตนเองรอบ 6 เดือน ด้วยโปรแกรมคํานวณผลการประเมินองค์การด้วยตนเองของเกณฑ์ FL และ
จัดทํารายงานความก้าวหน้าของการดําเนินการ 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   

ผู้บริหารให้การสนับสนุนการดําเนินงาน โดยเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะทํางาน  และส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทํางานฯ 
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  รอบ  6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
- เกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี ทําให้ผู้รับผิดชอบ / ผู้เกี่ยวข้องต้องใช้เวลา

ในการศึกษาและทําความเข้าใจ จึงทําให้ปฏิบัติงานได้ล่าช้ากว่ากําหนดเวลา 
- มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในแต่ละหมวด ทําให้ต้องใช้เวลาในการศึกษาและทําความเข้าใจ 
- การผ่านเกณฑ์ในแต่ละประเด็นมีรายละเอียดท่ีจะต้องดําเนินการค่อนข้างมาก  

   
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :      
- สํานักงาน ก.พ.ร. ควรให้การสนับสนุนการดําเนินงานให้มากขึ้น เช่น การชี้แจงแนวทางการดําเนินการในแต่ละประเด็นพร้อม

ยกตัวอย่างการผ่านเกณฑ์อย่างชัดเจนให้แก่ส่วนราชการ  
 
หลักฐานอ้างอิง :  
1. สําเนาคําสั่ง สสช. ท่ี 1/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสํานักงาน

สถิติแห่งชาติ 
2. สําเนาหนังสือ ท่ี 08/1109/ (นร 1200/ว23)  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการและคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 4/2553 
3. รายงานการประชุมคณะทาํงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นรายหมวด 
4. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของหมวด 1 - หมวด 6 
5. โปรแกรมคํานวณผลการประเมินองค์กรด้วยตนเองของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ รอบ 6 เดือน 
6. แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าของการของการดําเนินการตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ระดับพื้นฐาน หมวด 1 - หมวด 6 
 

 




