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สํานักงานสถิติแห่งชาติสํานักงานสถิติแห่งชาติ  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  



สารบญั 

หน้า 
มิติภายนอก  
การประเมินประสิทธิผล (ผลลพัธ์และผลผลิต) 

 ตัวช้ีวัดท่ี 4  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ 
  ภารกิจหลกั/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า  

4.1 ระดับความสําเร็จของการบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐตามมาตรฐาน 
การแลกเปลี่ยนข้อมลูสถิติ (statXML) 1 

4.2 ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถเผยแพร่ 
ต่อประชาชนได้ 3 

4.3 ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของการให้บริการข้อมลูสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคมเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 5  
 

การประเมินคุณภาพ 
 ตัวช้ีวัดท่ี 5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 7 
 ตัวช้ีวัดท่ี 6 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูก้ําหนดนโยบาย 8 
 
มิติภายใน 
การประเมินประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดท่ี 7 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ 9 
ตัวช้ีวัดท่ี 8 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 11 
ตัวช้ีวัดท่ี 9  ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 13 
ตัวช้ีวัดท่ี 10  ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 15 
ตัวช้ีวัดท่ี 11  ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิตท่ีทําได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิต  

ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 17 
ตัวช้ีวัดท่ี 12   ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 20 

 

การพัฒนาองค์การ 
ตัวช้ีวัดท่ี 13  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 23 
ตัวช้ีวัดท่ี 14  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 26 
ตัวช้ีวัดท่ี 15  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 32 
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มิติภายนอก 
 

 
 

ตัวชี้วัดที่ 4  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก
ของกรมหรือเทียบเท่า 

นํ้าหนัก : ร้อยละ 30 
คําอธิบาย :  
 พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประกอบด้วยตัวชี้วัดจํานวน 3 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความสําเร็จของการบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐตามมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ 
statXML                                      

หน่วยวัด : ระดับ 
นํ้าหนัก : ร้อยละ 10 
คําอธิบาย :  

 ระดับความสําเร็จของการบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐตามมาตรฐานการแลกเปล่ียนข้อมูลสถิติ statXML 
หมายถึง การนําเสนอสารสนเทศตามประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการตัดสินใจสําหรับผู้บริหาร โดยการนําข้อมูลของ
หน่วยงานภาครัฐในระบบบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐ (ตัวแปร X) มาวิเคราะห์และจัดทําให้เป็นสารสนเทศตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ (ตัวแปร Y) เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว สําหรับผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ นําเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

 กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Y) ที่จะนําเสนอเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสําหรบัผู้บริหาร 
รวมทัง้ศึกษาเอกสาร กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลและปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผล 
ต่อประเด็นยุทธศาสตร์ (Y) นั้นๆ 

เท่ากับ 1 คะแนน 

 กําหนดตวัแปรต่างๆ (Xn) ที่เกีย่วข้องกับแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ (Y) ที่จะนาํเสนอ  
และหาแหล่งข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล ตลอดจนความมีอยู่ของข้อมูล ของตัวแปรต่างๆ (Xn) 
ในระบบบูรณาการข้อมูลสถิตภิาครัฐ พร้อมทัง้ประสานใหห้นว่ยงานเจ้าของขอ้มูลนําเข้า
ข้อมูลในระบบฯ ในกรณทีี่ไม่มขี้อมูล 

เท่ากับ 2 คะแนน 

 นําเสนอประเดน็ยุทธศาสตร์ (Y) และตัวแปรต่างๆ (Xn) ที่เกีย่วข้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์นั้นๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของสํานักงานสถิติแห่งชาตอิย่างน้อย 6 เรือ่ง  

เท่ากับ 3 คะแนน 

 นําเสนอประเดน็ยุทธศาสตร์ (Y) และตัวแปรต่างๆ (Xn) ที่เกีย่วข้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์นั้นๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของสํานักงานสถิติแห่งชาตอิย่างน้อย 7 เรือ่ง  

เท่ากับ 4 คะแนน

 นําเสนอประเดน็ยุทธศาสตร์ (Y) และตัวแปรต่างๆ (Xn) ที่เกีย่วข้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์นั้นๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของสํานักงานสถิติแห่งชาตอิย่างน้อย 8 เรือ่ง  

เท่ากับ 5 คะแนน

 
 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : การประเมินประสิทธผิล (ผลลพัธ์และผลผลิต) 
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เงื่อนไข :   
การพิจารณาตัวแปรต่างๆ ที่นําเสนอในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ จะต้องสอดคล้องกับสถิติทางการในแผน

แม่บทระบบสถิติประเทศไทย และแผนพัฒนาสถิติรายสาขา ที่ได้มีการพิจารณาในการประชุมระหว่างหน่วยงาน 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั หน่วยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2552 2553 2554 

ระดับความสําเร็จของการบูรณาการข้อมูลสถิติ
ภาครัฐตามมาตรฐานการแลกเปล่ียนข้อมูลสถิติ 
(statXML) 

ระดับ 5 5 5 

 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ได้มกีารวเิคราะห์และจัดทําเป็นสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการตดัสินใจสําหรับผู้บริหาร 
นําเสนอผ่านทางเว็บไซตข์องสํานักงานสถติิแห่งชาติ 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศยทุธศาสตร์ภาครัฐ เบอร์ติดต่อ : 0 2143 1292 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล       :  นางนํ้าผ้ึง  เชิดชูพงษ์        เบอร์ติดต่อ : 0 2143 1293 
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ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสงัคมที่สามารถเผยแพร่ต่อประชาชนได้ 
หน่วยวัด : ระดับ 
นํ้าหนัก : ร้อยละ 10 
คําอธิบาย :  

เป็นการประเมินผลตัวชี้วัดแบบผสมผสาน (Hybrid) ในลักษณะตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (Output/Quantity) 
และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (Quality)  

นิยาม 
 จํานวนฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม คือ จํานวนเรื่องของข้อมูลสถิติพื้นฐานที่ได้จากการสํารวจ

สถานประกอบการ และครัวเรือน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนข้อมูลสถิติเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อ
นโยบายภาครัฐ 

 ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานสัมพัทธ์ (relative standard error : RSE) คือ ร้อยละของความแม่นยํา 
(precision) ของค่าประมาณโดยคํานวณจากค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (standard error : SE) หารด้วย
ค่าประมาณคูณด้วย 100  หรืออาจเรียกได้ว่าสัมประสิทธิ์ของความแปรปรวน (coefficient of variation : CV) 

ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย (ขาวคาดแดง) ผลผลิตข้อมูลสถิติ  
- ตัวชี้วัดเชงิปรมิาณ คือ ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม  23 เรื่อง 
- ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ คือ ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานสัมพทัธ ์ไม่เกินรอ้ยละ 10 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

 
มีจํานวนฐานข้อมูลด้านเศรษฐกจิและสังคมที่สามารถเผยแพร่ตอ่ประชาชนได ้
จํานวน 19 ฐานข้อมูล 

เท่ากับ 1 คะแนน 

 
มีจํานวนฐานข้อมูลด้านเศรษฐกจิและสังคมที่สามารถเผยแพร่ตอ่ประชาชนได ้
จํานวน 21 ฐานข้อมูล 

เท่ากับ 2 คะแนน 

 
มีจํานวนฐานข้อมูลด้านเศรษฐกจิและสังคมที่สามารถเผยแพร่ตอ่ประชาชนได ้
จํานวน 23 ฐานข้อมูล 

เท่ากับ 3 คะแนน 

 
มี 2 จาก 4 ฐานข้อมูลดา้นเศรษฐกิจและสังคมเป้าหมาย มีร้อยละของความ
คลาดเคล่ือนมาตรฐานสัมพทัธข์องฐานข้อมูล (ค่า CV) ไม่เกินร้อยละ 10 

เท่ากับ 4 คะแนน 

 
มี 4 จาก 4 ฐานข้อมูลดา้นเศรษฐกิจและสังคมเป้าหมาย มีร้อยละของความ
คลาดเคล่ือนมาตรฐานสัมพทัธข์องฐานข้อมูล (ค่า CV) ไม่เกินร้อยละ 10 

เท่ากับ 5 คะแนน 

 
เงื่อนไข :   

1. การเผยแพร่ต่อประชาชน พิจารณาจากเอกสารขออนุมัติต้นฉบับเพื่อการเผยแพร่ข้อมูล 
2. การคิดคะแนนระดับ 4 - 5 พิจารณาจาก 4 ฐานข้อมูลเป้าหมาย ที่สามารถประเมินค่า CV ได้  

โดยขอให้ส่วนราชการระบุชื่อ 4 ฐานข้อมูลที่จะใช้ในการประเมินค่า CV ในรายละเอียดตัวช้ีวัดให้ชัดเจน 
และการคํานวณคะแนน จะคํานวณแบบเทียบบัญญัติไตรยางค์ ในระดับคะแนนเต็ม 2.00 

3. ฐานข้อมูลที่จะใช้ในการประเมินค่า CV 
- สํารวจภาวะการทํางานของประชากร ไตรมาส 1/2555 
- สํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2554 
- สํารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2555 
- สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั หน่วยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2552 2553 2554 

จํานวนฐานขอ้มูลที่เพิ่มขึ้นด้านเศรษฐกิจและสังคม
ที่สามารถเผยแพร่ต่อประชาชน 1/   

เรื่อง 36 31 29 

 

หมายเหตุ : 1/ เป็นจํานวนผลผลิตที่ได้จากการสํารวจแต่ละเรื่อง 
 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  : ผู้อํานวยการสํานักสถิติเศรษฐกจิและสังคม เบอร์ติดต่อ : 0 2142 1232 
  ผู้อํานวยการสํานักสถิติสังคม 0 2142 1252  
  ผู้อํานวยการสํานักสถิติสาธารณมต ิ 0 2142 1268   
ผู้จัดเก็บขอ้มูล   :  นางสรัญญา  คุรุศักดาพงศ์ เบอร์ติดต่อ :  0 2142 1249 
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ตัวชี้วัดที่ 4.3 : ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของการให้บริการข้อมูลสถติิด้านเศรษฐกิจและสงัคมเม่ือเทียบกับปีทีผ่่านมา 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
นํ้าหนัก : ร้อยละ 10 
คําอธิบาย :  

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น หมายถึง ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการให้บริการข้อมูลสถิติทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของปี 2555 เมื่อเทียบกับปี 2554 

2. การให้บริการข้อมูลสถิติ หมายถึง การให้บริการข้อมูลสถิติแก่ผู้รับบริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ 
การติดต่อด้วยตนเองที่สํานักงาน จดหมาย โทรศัพท์/โทรสาร อีเมลล์ อินเทอร์เน็ต รวมทั้งการจําหน่ายและการเผยแพร่
เอกสารรายงานสถิติให้สมาชิก เป็นต้น 

3. ผู้รับบริการ หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา นักเรียน/นักศึกษา ประชาชนและ
หน่วยงานระหว่างประเทศ ที่ใช้ข้อมูลสถิติตามช่องทางการให้บริการต่าง ๆ รวมทั้งผู้ที่เป็นสมาชิกของเอกสารรายงานของ
สํานักงานฯ และผู้ที่ซื้อเอกสารรายงาน 
 
สูตรการคํานวณ : 
ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของการให้บริการข้อมูลสถิติ  =  

จํานวนของผู้รับบริการข้อมูลสถิติปี 2555 - จํานวนของผู้รับบริการข้อมูลสถิติปี 2554  x 100 
             จํานวนของผู้รับบริการข้อมูลสถิติปี 2554   
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ลดลง 

ร้อยละ 10 
ลดลง 

ร้อยละ 5 
ร้อยละ 0 

(จํานวนผู้รับบรกิาร
เท่ากับปีที่ผ่านมา) 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 

 

เงื่อนไข (ถ้ามี) :    
 
รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั หน่วยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2552 2553 2554 

ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของหน่วยงาน/ประชาชน  
ที่นําข้อมูลสถติดิ้านเศรษฐกิจและสังคมไปใช้
ประโยชน์เมื่อเทียบกับปทีี่ผ่านมา 

ร้อยละ 5.17 
(311,176 ครั้ง) 

29.11 
(401,773 ครั้ง) 

8.97 
(437,821 ครั้ง) 

 
หมายเหตุ :  

- มีการเปลี่ยนชื่อตัวชี้วัด จาก เดิมคือ ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของหน่วยงาน/ประชาชนท่ีนําข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคมไปใช้
ประโยชน์เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา เป็น ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการให้บริการข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคมเม่ือเทียบกับปีท่ี
ผ่านมา 

- คะแนนระดับ 3 หมายถึง จํานวนผู้รับบริการของปี 2555 เท่ากับปีที่ผ่านมา 
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แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเก็บขอ้มูล : 
เก็บข้อมูลจํานวนผู้รับบริการจากการบริการข้อมูลสถิติต่างๆ ที่จัดให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน

ในทุกช่องทางการให้บริการ ได้แก่ การมารับบริการด้วยตนเองที่สํานักงานฯ จดหมาย ติดต่อด้วยตนเอง โทรศัพท์/โทรสาร 
อีเมลล์ และอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการติดต่อขอรับและการซื้อเอกสารรายงาน เป็นต้น 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  : ผู้อํานวยการสํานักสถิติพยากรณ์ เบอร์ติดต่อ : 0 2143 1319 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล : น.ส. กุลลักษณ์  เลิศภัทรพงศ์ เบอร์ติดต่อ : 0 2141 7496 
                            น.ส. จริะนันท์ พันธรักษ์                               เบอร์ติดต่อ : 0 2141 7498 
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ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ   
หน่วยวัด : ร้อยละ 
นํ้าหนัก  : ร้อยละ 7 
คําอธิบาย  : 

 ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มาใช้บริการ ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  เจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย องค์กร สมาคม มูลนิธิ รวมทั้งนักเรียน 
นิสิต และนักศึกษา  ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  

 ประเด็นการสํารวจ ประกอบด้วยประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้ 
(1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
(2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
(3) ความพึงพอใจด้านส่ิงอํานวยความสะดวก 
(4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
(5) ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 

 โดยมีงานบรกิารที่เสนอขอประเมิน จํานวน 3 งานบรกิาร ได้แก ่
- งานให้บริการขอ้มูลโดยวิธีการติดต่อดว้ยตนเอง 
- งานให้บริการขอ้มูลโดยวิธีการติดต่อขอใชท้างโทรศัพท ์
- งานให้บริการขอ้มูลโดยวิธีการติดต่อขอใช้ทาง e-Mail 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 

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

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั หน่วยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2552 2553 2554 

ร้อยละของระดบัความพึงพอใจ 
ของผู้รับบรกิาร 
   

ร้อยละ ร้อยละ 81.51 
(ค่าคะแนน 4.3020) 

ร้อยละ 82.17 
(ค่าคะแนน 4.4340) 

ร้อยละ 86.24 
 (ค่าคะแนน 5.0000) 

 
แหลง่ข้อมูล/วธิีการจัดเก็บขอ้มูล 

สํานักงาน ก.พ.ร. ไดร้ับความอนุเคราะห์จากสํานักงานสถติิแห่งชาติ เป็นผู้ประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการ
สํารวจ 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  : ผู้อํานวยการสํานักสถิติพยากรณ์ เบอร์ติดต่อ : 0 2143 1319 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล : น.ส. กุลลักษณ์  เลิศภัทรพงศ์ เบอร์ติดต่อ : 0 2141 7496 
 : น.ส. สุครีม  กันไชย                                 เบอร์ติดต่อ : 0 2141 7502 
 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : การประเมินคุณภาพ
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ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบาย 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
นํ้าหนัก : ร้อยละ 3 
คําอธิบาย :   

 เพื่อให้ส่วนราชการรับทราบผลการประเมินการดําเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล รวมทั้งมีการ
ติดตามและรายงานผลให้แก่ผู้กําหนดนโยบายทราบ เพื่อสามารถปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการ
ดําเนินงานต่อไป 

 ผู้กําหนดนโยบาย หมายถึง บุคคล หรือคณะบุคคลที่ตั้งขึ้นโดยกฎหมายซ่ึงกําหนดนโยบายให้แก่ส่วน
ราชการ เช่น นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงที่ส่วนราชการสังกัด  

 พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบายแก่ส่วนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร.  
 ประเด็นการสํารวจประกอบด้วยประเด็นสําคัญๆ ดังนี้  

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

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
 

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

 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั หน่วยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
- 2553 2554 

ร้อยละของระดบัความพึงพอใจ 
ของผู้กําหนดนโยบาย 

ร้อยละ - 2.0000 ยกเลิกตัวช้ีวัด 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 

- ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากสํานักงาน ก.พ.ร. 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง เบอร์ติดต่อ : 0 2141 7295 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล        : น.ส. ขจิตรตัน์   ปรีชาไพศาลจติ เบอร์ติดต่อ : 0 2141 7311 
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ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
หน่วยวัด : ระดับ 
นํ้าหนัก : ร้อยละ 3  
คําอธิบาย :   
 ความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถจัดทําบัญชีต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการคํานวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรของ
หน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

 กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้  
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ส่วนราชการมีการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS 

สําหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
2 จัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

กรมบัญชีกลางกําหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการคํานวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ และเผยแพร่
ข้อมูลผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน

3 เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึง
สาเหตุของการเปล่ียนแปลงดังกล่าว จัดทํารายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบและเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

4 จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้) และแผนฯดังกล่าวได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ  

5 สามารถดําเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้ตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

 
เงื่อนไข :   

1) ส่วนราชการส่งผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ 1 ถึงบัญชกีลางภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 
2) ส่วนราชการส่งผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ 2 และ 3 ถึงสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 

และสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 
3) ส่วนราชการส่งผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ 4 ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 31 มีนาคม 2555 
4) ส่วนราชการส่งผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที ่5 ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : การประเมินประสิทธิภาพ 

มิติภายใน 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั หน่วยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2552 2553 2554 

ระดับความสําเร็จของการจัดทาํต้นทุน 
ต่อหน่วยผลผลิต 

ร้อยละ 5 5 5 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 

- ประเมินผลจากข้อมูล เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ส่งให้กรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ.ร. 
- กลุ่มการคลัง สํานักบริหารกลาง เป็นผู้ดําเนินการตัวช้ีวดั 

 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง   เบอร์ติดต่อ : 0 2141 7295 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล        : นางนํ้าฝน   คงบุญ         เบอร์ติดต่อ : 0 2141 7313 
 : น.ส. ดวงเดือน  ทวีผล         เบอร์ติดต่อ : 0 2141 7322 
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ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
นํ้าหนัก : ร้อยละ 2.5 
คําอธิบาย : 

 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะใช้ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของเงิน
งบประมาณของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละ
ไตรมาส เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ ทั้งนี้ ข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณที่ส่วนราชการบันทึกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนดภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จะเป็นแผนตั้งต้นระบบ GFMIS ดังนั้น เมื่อมี
การนําแผนไปปฏิบัติแล้วจะต้องติดตามประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน หากไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน
ที่ได้ทําไว้ให้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS ในเดือนปัจจุบันและเดือนถัดไป โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 3 หรือภายในเดือนมิถุนายน 2555  

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมเทียบกับวงเงิน
ตามแผนการใช้จ่ายเงินแต่ละไตรมาส และคํานวณค่าเฉล่ียของทั้ง 4 ไตรมาส เป็นผลการดําเนินงานของส่วนราชการ 
 

สูตรการคํานวณ : 
 
 

 
 
 

กําหนดให้ 
 

X1 , X2 , X3 , X4  = ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย
แต่ละไตรมาส 

Y1 , Y2 , Y3 , Y4 = วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ในระบบ GFMIS แต่ละไตรมาส 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ร้อยละ 85 87.50 90 92.50 95 

 
เงื่อนไข :  

1. กําหนดระดับคะแนน 3 เท่ากับ ค่าเฉล่ียร้อยละของทั้ง 4 ไตรมาส อยู่ที่ร้อยละ 90 และระดับ 5 คะแนน 
เท่ากับ ค่าเฉล่ียร้อยละของทั้ง 4 ไตรมาส อยู่ที่ร้อยละ 95 

2. การคํานวณวงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินฯ ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม
ระหว่างปีงบประมาณ และเงินงบประมาณที่ส่วนราชการประหยัดได้ และไม่ได้นําไปใช้จ่ายในภารกิจหรือโครงการอ่ืนๆ 
ต่อ ทั้งนี้ ขอให้ส่วนราชการรายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดได้ดังกล่าว (งบประมาณเหลือจ่าย) เพื่อใช้ประกอบการ
ประเมินผล 

3. กรณีส่วนราชการนําเงินงบประมาณที่ประหยัดได้จากโครงการเดิมไปใช้ในโครงการอื่นๆ การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณของโครงการใหม่จะนํามาใช้คํานวณอัตราการเบิกจ่ายด้วย 
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4. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมเปรียบเทียบกับแผนการ
ใช้จ่ายเงิน ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั หน่วยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2552 2553 2554 

ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน 

ร้อยละ - - - 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 

 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง เบอร์ติดต่อ : 0 2141 7295 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล        : น.ส. ขจิตรตัน์   ปรีชาไพศาลจติ เบอร์ติดต่อ : 0 2141 7311 
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ตัวชี้วัดที ่9 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
นํ้าหนัก  : ร้อยละ 1 
คําอธิบาย :  

 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
(GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ
เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่าย
ประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลงแล้วมาเป็น
ฐานในการคํานวณ 

 รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพถย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและทรัพย์สินที่
ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจโดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้
รัฐบาลและผู้รับนําไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัสงบประมาณรายจ่าย รหัส
ลักษณะงานตําแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณกําหนดให้ 
 
สูตรการคํานวณ : 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1  ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
70 71 72 73 74 

 
หมายเหตุ : 

1.  กําหนดระดับคะแนน 3 เท่ากับ ร้อยละ 72 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 2.  การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่
ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ และเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการประหยัดได้ และไม่ได้นําไปใช้
จ่ายในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ ต่อ ทั้งนี้ ขอให้ส่วนราชการรายงานวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ประหยัดได้
ดังกล่าว (งบประมาณเหลือจ่าย) เพื่อใช้ประกอบการประเมินผล 
 3.  กรณีส่วนราชการนําเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ประหยัดได้จากโครงการเดิมไปใช้ในโครงการอื่นๆ การ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการใหม่จะนํามาใช้คํานวณอัตราการเบิกจ่ายด้วย 
 4.  ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนทีส่่วนราชการเบิกจ่าย × 100 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทนุที่ส่วนราชการได้รับ 
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 5.  กรณีที่ส่วนราชการมีเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ประหยัดได้ (งบประมาณเหลือจ่าย) ขอให้ 
ส่วนราชการจัดทําคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ โดยระบุชื่อโครงการ รหัสโครงการ งบประมาณที่ได้รับ 
งบประมาณที่จ่ายจริง และงบประมาณที่ประหยัดได้ (เฉพาะโครงการที่ประหยัดงบประมาณได้) แจ้งสํานักงาน 
ก.พ.ร. พร้อมรายงานรอบ 12 เดือน 
 
รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั หน่วยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2551 2552 2553 2554 

ร้อยละของการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ 25.15 
(ค่าคะแนน
1.0000) 

2.82 
(ค่าคะแนน
1.0000) 

1.97 
(ค่าคะแนน
1.0000) 

12.42 
(ค่าคะแนน 
1.0000) 

  
 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
 

 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง เบอร์ติดต่อ : 0 2141 7295 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล        : นางนํ้าฝน   คงบุญ       เบอร์ติดต่อ : 0 2141 7313 
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ตัวชี้วัดที ่10 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
นํ้าหนัก  : ร้อยละ 1.5 
คําอธิบาย :  

 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวช้ีวัดความสามารถในการ
เบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูล
การเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วน
ราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณระหว่างปี 
(รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลงแล้ว
มาเป็นฐานในการคํานวณ 
 
สูตรการคํานวณ : 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
 

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

 
 
หมายเหตุ : 
 1.  กําหนดระดับคะแนน 3 เท่ากับ ร้อยละ 93 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

2.  การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ และเงินงบประมาณที่ส่วนราชการประหยัดได้ และไม่ได้นําไปใช้จ่ายในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ ต่อ ทั้งนี้ 
ขอให้ส่วนราชการรายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดได้ดังกล่าว (งบประมาณเหลือจ่าย) เพื่อใช้ประกอบการ
ประเมินผล 

3.  กรณีส่วนราชการนําเงินงบประมาณที่ประหยัดได้จากโครงการเดิมไปใช้ในโครงการอื่นๆ การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณของโครงการใหม่จะนํามาใช้คํานวณอัตราการเบิกจ่ายด้วย 

4.  ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 

5.  กรณีที่ส่วนราชการมีเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ประหยัดได้ (งบประมาณเหลือจ่าย) ขอให้ส่วน
ราชการจัดทําคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ โดยระบุชื่อโครงการ รหัสโครงการ งบประมาณที่ได้รับ 
งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง และงบประมาณที่ประหยัดได้ (เฉพาะโครงการที่ประหยัดงบประมาณได้) แจ้งสํานักงาน 
ก.พ.ร. พร้อมรายงานรอบ 12 เดือน 
 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย × 100 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ 
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รายละเอยีดข้อมูลพื้อฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั หน่วยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2551 2552 2553 2554 

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ร้อยละ 90.20 88.76 

 
78.78 

(ค่าคะแนน 
1.0000) 

 

89.49 
(ค่าคะแนน 
1.0000) 

 
 
 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
 

 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง เบอร์ติดต่อ : 0 2141 7295 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล        : นางนํ้าฝน   คงบุญ       เบอร์ติดต่อ : 0 2141 7313 
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ตัวชี้วัดที ่11 ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิตทีท่ําได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย  

หน่วยวัด : ระดับ 
นํ้าหนัก  : ร้อยละ 5 
คําอธิบาย :  

 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และเป็นการผลักดันให้ส่วนราชการปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 วัดผลสําเร็จจากร้อยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่ส่วนราชการทําได้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่กําหนด
ไว้ตาม “เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555”   
 
สูตรการคํานวณ :  
 

ผลผลิต  
(i) 

น้ําหนัก
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ                       
ร้อยละของเป้าหมายผลผลิต คะแนนที่ได้ 

(SMi) 

คะแนน     
ถ่วงน้ําหนัก  
(Wi x SMi) 1 2 3 4 5 

ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ
ข้อมูลสถิติและสารสนเทศของ
ประเทศ  
(ร้อยละความสําเร็จในการ
ดําเนินงานได้ตามแผนแม่บท
ระบบสถิติของประเทศ  
ร้อยละ 20) 

W1 

(0.25) 
80 85 90 95 100 SM1 (W1 x SM1) 

โครงการท่ี 3 : โครงการสํามะโน
ธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2555 
(ข้อมูลสถิติสํามะโนธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ร้อยละ 45) 

W2 

(0.25) 
80 85 90 95 100 SM2  (W2 x SM2) 

โครงการท่ี 4 : โครงการสํามะโน
การเกษตร พ.ศ. 2556 
(ข้อมูลสถิติสํามะโนการเกษตร 
1 เร่ือง ร้อยละ 20) 

W3 

(0.25) 
80 85 90 95 100 SM3  (W3 x SM3) 

โครงการท่ี 5 : โครงการแปลงแผน
แม่บทระบบสถิติประเทศไทย 
สู่การปฏิบัติ 
(ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพ่ือ
การตัดสินใจ 10 จังหวัด) 

W4 

(0.25) 
80 85 90 95 100 SM4  (W4 x SM4) 

น้ําหนักรวม  
Wi=1        (Wi x SMi)

 
หมายเหตุ :  1.  ผลผลิตท่ี 1 : ข้อมูลสถิติ (23 เร่ือง) ถูกนําไปเป็นตัวชี้วัดเพ่ือการประเมินผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการฯ คือ ตัวชี้วัดที่ 4.2 จํานวน

ฐานข้อมูลที่เพ่ิมขึ้นด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถเผยแพร่ต่อประชาชน  
 2. กําหนดน้ําหนักที่จัดสรรให้แต่ละเป้าหมายผลผลิตถ่วงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของเป้าหมายผลผลิต  
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 18

ผลรวมคะแนนเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก เท่ากับ 
     
 

  (Wi x SMi)         หรือ              (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 
       Wi                     W1 + W2 +… + Wi 

 
 

โดยที่ : 
 

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหก้ับแตล่ะเป้าหมายผลผลิต และผลรวมของนํ้าหนักของทกุ
เป้าหมายผลผลิต เท่ากับ 1 

SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละของเป้าหมายผลผลิต 
i หมายถึง ลําดับที่ของเป้าหมายผลผลิต ได้แก่ 1 , 2 , ... i  

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 

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

 
 
เงื่อนไข :    

1. การกําหนดนํ้าหนักที่จัดสรรให้แต่ละเป้าหมายผลผลิตให้ถ่วงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของเป้าหมาย
ผลผลิต หากไม่ระบุน้ําหนัก ให้ถือว่าทุกเป้าหมายผลผลิตมีน้ําหนักเท่ากัน 

2. กรณีส่วนราชการเปล่ียนแปลงเป้าหมายผลผลิตที่กําหนดไว้ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ 

3. กรณีส่วนราชการไม่มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ให้นําค่าน้ําหนักไปรวมไว้ที่ 
“ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต” ร้อยละ 2.5 และ “ตัวช้ีวัดที่ 8 ร้อย
ละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน” ร้อยละ 2.5 

 
รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั หน่วยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2552 2553 2554 

ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนกั
ตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ 
(ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย)  

ระดับ 5.0000 
 

5.0000 4.8700 
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แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเก็บขอ้มูล :  
 

- สําเนารายงาน แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแบบ สงป.301 ที่จัดส่งให้กับ
สํานักงบประมาณ ณ งวดส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง เบอร์ติดต่อ : 0 2141 7295 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล        : น.ส.ขจิตรตัน์ ปรีชาไพศาลจิต เบอร์ติดต่อ : 0 2141 7311 
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ตัวชี้วัดที ่12 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 
หน่วยวัด : ระดับ 
นํ้าหนัก  : ร้อยละ 2 
คําอธิบาย :  

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ จะพิจารณาจากความ
ครบถ้วนของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลการติดตามการดําเนินการตามาตรการประหยัดพลังงาน ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า (kWh) ข้อมูลปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) เป็นต้น โดยใช้ข้อมูลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานข้อมูล 
www.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

พิจารณาจากร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 
1. ด้านไฟฟ้า 
2. ด้านนํ้ามันเชื้อเพลิง 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั้งหมดที่เป็น
ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง และส่วนราชการที่ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในกรมนั้น 
ที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ 
 
 

1. ด้านไฟฟ้า รวม 2.5 คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า มีรายละเอยีด ดังนี ้
 

ระดับ 
คะแนน 

ประเด็น คะแนน 

1 1.1 จัดตั้ง “คณะทํางานลดใช้พลังงาน” และหัวหน้าหน่วยงานลงนามในคําส่ังแต่งตั้ง
ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2555 

0.250 

1.2 จัดทํา “แผนปฏิบัติการลดการใช้ไฟฟ้า” และรายงานติดตามผล 2 ครั้ง 0.250 
2 2.1 ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครบถ้วน 0.150 

2.2 ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครบถ้วน 0.150 

2.3 ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครบถ้วน 0.200 

3 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่เปล่ียนแปลง 0.500 

4 ประหยัดไฟฟ้าได้ มากกว่าร้อยละ 0 ถึง ร้อยละ 5 0.500 

5 ประหยัดไฟฟ้าได้ มากกว่าร้อยละ 5 ถึง ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
 

* กรณีหนว่ยงานมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จะต้องประหยดัไฟฟ้าให้ได้รอ้ยละ 15 ขึ้นไป 

0.500 
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2. ด้านนํ้ามันเชื้อเพลิง รวม 2.5 คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงานด้านน้ํามันเชื้อเพลิง มรีายละเอียด ดงันี้ 
 

ระดับ 
คะแนน 

ประเด็น คะแนน 

1 1.1 จัดตั้ง “คณะทํางานลดใช้พลังงาน” และหัวหน้าหน่วยงานลงนามในคําส่ังแต่งตั้ง
ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2555 

0.250 

1.2 จัดทํา “แผนปฏิบัติการลดการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง” และรายงานติดตามผล 2 ครั้ง 0.250 
2 2.1 ข้อมูลปริมาณการใช้น้ํามันเชือ้เพลิง (ลิตร) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2551 ครบถว้น 0.150 

2.2 ข้อมูลปริมาณการใช้น้ํามันเชือ้เพลิง (ลิตร) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 ครบถว้น 0.150 

2.3 ข้อมูลปริมาณการใช้น้ํามันเชือ้เพลิง (ลิตร) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 ครบถว้น 0.200 

3 ปริมาณการใช้น้าํมันเชื้อเพลิงไมเ่ปล่ียนแปลง 0.500 

4 ประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงได้มากกว่ารอ้ยละ 0 ถงึ ร้อยละ 5 0.500 

5 ประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงได้มากกว่ารอ้ยละ 5 ถงึ ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
 

* กรณีหนว่ยงานมีปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้น 
เมื่อเทยีบกับปงีบประมาณ พ.ศ. 2551 จะต้องประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงให้ไดร้อ้ยละ  
15 ขึ้นไป 

0.500 
 

 
 
สูตรการคํานวณคะแนนระดับที่ 3 ถงึ 5 ของแต่ละหน่วยงาน : 

1. ร้อยละของปริมาณไฟฟ้าที่ประหยัดได้  เท่ากับ 
 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (kWh)  - 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (kWh)        x 100 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (kWh)   

 
2. ร้อยละของปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ประหยัดได ้ เท่ากับ 

 
ปริมาณการใช้น้าํมันเชื้อเพลิง ปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 (kWh)  - 
ปริมาณการใช้น้าํมันเชื้อเพลิง ปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 (kWh)            x 100 
ปริมาณการใช้น้าํมันเชื้อเพลิง ปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 (kWh)   

 
หมายเหตุ : 

1. หน่วยงานในส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดส่วนราชการระดับกรม
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง และรวมถึงส่วนราชการที่ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน แต่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง 

สําหรับส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดส่วนราชการระดับกรมนั้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม
กฎกระทรวง แต่ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาค การรายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลของส่วนราชการ
นั้นๆ ให้พิจารณาจากสถานที่ตั้งของส่วนราชการว่า ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด ให้รายงานผลการดําเนินงานไปรวมกับ
จังหวัดที่ตั้งอยู่นั้น 
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2. หน่วยงานในจังหวัด หมายรวมถึง ส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง 
รวมทั้งส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาคซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง ทั้งนี้ 
การรายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลของส่วราชการนั้นๆ ให้พิจารณาจากสถานที่ตั้งของส่วน
ราชการว่าตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด ให้รายงานผลการดําเนินงานไปรวมกับจังหวัดที่ตั้งอยู่นั้น ไม่นับรวมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. หน่วยงานในส่วนราชการจะขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดตัวช้ีวัดฯ ได้ในกรณีต่อไปนี้ 

กรณีที่ 1   ไม่มีฐานข้อมูลการใช้ไฟฟ้า/น้ํามันเชื้อเพลิงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จะขอยกเว้นการประเมินผล
ต้องมีเหตุผล เช่น 
(1) เป็นหน่วยงานทีจ่ัดตั้งในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 หรอื พ.ศ. 2555 
(2) เป็นหน่วยงานที่เพิ่งแยกหรือจัดเก็บปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ํามันเช้ือเพลิงด้วยตนเองในช่วง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 หรือ พ.ศ. 2555 เช่น การแยกมิเตอร์ หรือแยกสํานักงานจาก
หน่วยงานอื่น เป็นต้น 

(3) มีเหตุสุดวิสัยเป็นเหตุให้ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ํามันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
เอกสารชํารุด สูญหาย เช่น ไฟไหม้ น้ําท่วม ในปีนั้น เป็นต้น 

กรณีที่ 2  ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ํามันเชื้อเพลิงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2551 จะขอปรับเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผลระดับที่ 5 จาก “จะต้องประหยัดไฟฟ้า/น้ํามัน
เชื้อเพลิงให้ได้ร้อยละ 15 ขึ้นไป” เป็น “จะต้องประหยัดไฟฟ้า/น้ํามันเชื้อเพลิงให้ได้ร้อยละ 10 ขึ้น
ไป” 

กรณีที่ 3  ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ํามันเชื้อเพลิงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของหน่วยงานเปลี่ยนแปลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยเพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป จะขอยกเว้นไม่นําปริมาณการใช้
ไฟฟ้า/น้ํามันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น อันเป็นผลจากปัจจัยที่เกิดขึ้นใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
มาคํานวณผลประหยัด 

ในการขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ข้างต้น ส่วนราชการจะต้องส่งคําขอเปล่ียนแปลงรายละเอียด
ตัวชี้วัดฯ ไปพร้อมกับรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) รอบ 12 เดือน ทั้งนี้ ส่วนราชการจะต้อง
ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นพร้อมรายละเอียดที่ชัดเจน และเพียงพอต่อการพิจารณาความเหมาะสม โดยเฉพาะการขอ
เปล่ียนแปลงตามกรณีที่ 2 และกรณีที่ 3 จะต้องมีเอกสารประกอบเป็นประมาณการเชิงตัวเลขของปริมาณการใช้ไฟฟ้า/
น้ํามันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือภารกิจของหน่วยงาน (ระบุรายละเอียด) มีภารกิจเพิ่มขึ้น 
(ระบุรายละเอียด) หรือมีการติดตั้งอุปกรณ์สําหรับดําเนินภารกิจเพิ่มเติม (ระบุรายละเอียด) หรือสร้างอาคารใหม่ (ระบุ
รายละเอียด) เป็นต้น 
 
เงื่อนไข : 
 ในการประเมินผลตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วน
ราชการ” สํานักงาน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานได้รายงานผลผ่าน www.e-report.energy.go.th ของ
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 
แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเก็บขอ้มูล :  

www.e-report.energy.go.th 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง เบอร์ติดต่อ : 0 2141 7295 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล        : ผู้อํานวยการกลุ่มช่วยอํานวยการ เบอร์ติดต่อ : 0 2141 7301 
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ตัวชี้วัดที ่13 ระดับความสําเร็จของการพฒันาสมรรถนะของบุคลากร 
หน่วยวัด : ระดับ 
นํ้าหนัก  : ร้อยละ 5 
คําอธิบาย :  

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สะท้อนจากการ
ประเมินสมรรถนะ  โดยใช้ค่าคะแนนจากการประเมินสมรรถนะหลัก  ตามแนวทางของ ก.พ. เนื่องจากสามารถสะท้อน
ให้เห็นถึงระดับของสมรรถนะบุคลากรได้ 

 การประเมินสมรรถนะ หมายถึง การประเมินสมรรถนะของบุคลากรของส่วนราชการตามแนวทางของ ก.พ. 

 การประเมินสมรรถนะ ต้องมีการประเมินสมรรถนะหลัก (Core competency) และ/สมรรถนะในสาย
วิชาชีพ (Funtional competency) 

 สมรรถนะหลักเป็นคุณลักษณะร่วมของข้าราชการพลเรือนไทยทั ้งระบบเพื ่อหล่อหลอมค่านิยม  และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน 5 เรื่อง  คือ    

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การบริการที่ดี 
3. การส่ังสมความเช่ียวชาญในอาชีพ 
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
5. การทํางานเป็นทีม 

สมรรถนะเพิ่มเติมจากสมรรถนะหลักเป็นสมรรถนะในสายวิชาชีพ ซึ่งสํานักงานสถิติแห่งชาติได้กําหนดไว้ 7 
เรื่อง แต่ละเรื่องขึ้นอยู่ที่ตําแหน่งของบุคลากร ดังนี้ 

 

1. การมองภาพองค์รวม 
2. การคิดวิเคราะห์ 
3. การดาํเนินการเชิงรุก - ใช้สําหรับตําแหน่ง ผู้อาํนวยการ/ผู้ตรวจราชการกรม/ 

ผู้เช่ียวชาญ/นวช.คอมฯ/บรรณารกัษ/์จ.พนกังานเครื่องคอมฯ 
4. การตรวจสอบความถูกต้อง - ใช้สําหรับตําแหน่ง นวช.ตรวจสอบภายใน/นวช.สถิติ/ 

ตามกระบวนงาน   นวช.การเงินและบัญชี/นักทรัพยากรบุคคล/นักจัดการฯ 
นวช.พัสดุ/จ.พนักงานสถิติ/จ.ธุรการ/นวช.ช่างศิลป์/นายช่างศิลป์ 

ความเข้าใจองค์การและ - ใช้สําหรับตําแหน่ง นิติกร 
ระบบราชการ 

5. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน - ใช้ปรนสําหรับตําแหน่ง นักวิเคราะห์ฯ/นายช่างพิมพ์ 
6. ศิลปะส่ือสารจูงใจ - ใช้สําหรับตําแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ /จ.พนักงานเผยแพร่ฯ 

 
แนวทางการดําเนินการ : 
 การประเมินสมรรถนะเป็นการใช้ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวม ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งเป็น
การประเมินผลสมรรถนะ ตามแนวทางของ ก.พ. โดยประเมินจากค่าคะแนนเฉล่ียของผลการปฏิบัติงานในภาพรวม ของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ  ครั้งที่ 1  ซึ่งใช้ผลการประเมินสมรรถนะประจําปี  รอบที่  2 เดือน เมษายน - กันยายน 2554 
เป็นข้อมูล Baseline แล้วนําค่าคะแนนเฉล่ียดังกล่าว มาคํานวณเทียบกับผลค่าคะแนนเฉล่ียของการประเมินผล
สมรรถนะประจําปี  ครั้งที่ 2  ซึ่งใช้ผลการประเมินสมรรถนะประจําปี รอบที่ 2  เดือน เมษายน - กันยายน 2555 เพื่อดู
ระดับของการพัฒนาบุคลากรว่า มีระดับการพัฒนามากน้อยเพียงใด ซึ่งสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ 

ประเมินทกุตําแหน่ง 
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1. สํานักงานสถิติแห่งชาติ สรุปผลค่าคะแนนเฉล่ียของผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของส่วนราชการ ครั้งที่ 1 (ใช้
ผลการประเมินสมรรถนะประจําปี รอบที่ 2 เดือน เมษายน- กันยายน  2554) 

2. จัดตั้งคณะทํางาน  เพื่อกําหนดแผนและแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  ของสํานักงานสถิติแห่งชาติโดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อนและสร้างจุดแข็งให้มากขึ้น  กําหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถ
ของบุคลากร  และมีการติดตามผลการพัฒนา 

3. ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนงานที่คณะทํางานกําหนด 
4. สํานักงานสถิติแห่งชาติ สรุปผลค่าคะแนนเฉล่ียของผลการปฏิบัติงานในภาพรวม ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ

ครั้งที่ 2  (ใช้ผลการประเมินสมรรถนะประจําปี  รอบที่  2  เดือน  เมษายน -กันยายน 2555) 
5. เทียบระดับผลการประเมินกับเกณฑ์การให้คะแนนที่กําหนด  เพื่อสรุปค่าคะแนนของตัวช้ีวัด 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ มีผลค่าคะแนนเฉล่ียประเมินครั้งที่ 1 รอบที่ 2  (เมษายน - กันยายน 2554)  เท่ากับ 
86.38  ดังนั้น จึงกําหนดเกณฑ์การคํานวณคะแนน ตามแบบกรณีที่  2  คือ  ผลการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 1 น้อย
กว่า 91.00 คะแนน ตามที่ ก.พ.ร. กําหนดไว้ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
กรณีที่ 2 : ผลการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 1 น้อยกว่า 91.00 คะแนน   
 

 ระดับคะแนน = 1 ผลการประเมินสมรรถนะครัง้ที ่2 น้อยกว่าหรอืเท่ากับ 60 คะแนน จะได้คะแนนเท่ากับ 1

      สูตร  
       

ระดับคะแนน = 2 ผลการประเมินสมรรถนะครัง้ที ่2 ต่ํากว่าครั้งที ่1 แต่มากกว่า 60 คะแนน 
      เกณฑ์การให้คะแนนจะคํานวณจากสัดส่วนของคะแนนที่ลดลง 

      สูตร 
 

      
            

ระดับคะแนน = 3 ผลการประเมินสมรรถนะครัง้ที ่2 เท่ากับครัง้ที ่1 จะได้คะแนนเท่ากับ 3     

      สูตร  
      

ระดับคะแนน = 4 ผลการประเมินสมรรถนะครัง้ที ่2 มากกว่าครัง้ที่ 1 แต่ต่ํากว่า 91 คะแนน 
      เกณฑ์การให้คะแนนจะคํานวณจากสัดส่วนของคะแนนที่เพิ่มขึน้  

      
สูตร 

 
      

                  

ระดับคะแนน = 5 ผลการประเมินสมรรถนะครัง้ที ่2 มากกว่าหรือเท่ากับ 91 คะแนน จะได้    
      คะแนนเท่ากับ 5      

      
สูตร 

 
      

 

หมายเหตุ : 
 X1 คือ ค่าเฉล ี่ยผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรขององค์การประจําปี คร้ังท่ี 1 (เดือน เม.ย. - ก.ย. 54) 
 X2 คือ ค่าเฉล ี่ยผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรขององค์การประจําปี คร้ังท่ี 2 (เดือน เม.ย. - ก.ย. 55) 
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 หากส่วนราชการไม่ส่งรายงานผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรขององค์การตามแบบฟอร์มรายงานผลการ
ประเมินสมรรถนะของบุคลากร หรือ กรอกข้อมูลส่งมาไม่ครบถ้วน จะถูกหักคะแนนตัวช้ีวัดที่ 13 เท่ากับ 0.05 คะแนน 
ในแต่ละครั้ง 
 
รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั หน่วยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2552 2553 2554 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะ 
ของบุคลากร 

ระดับ - 
 

- - 

 
แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเก็บขอ้มูล :  
 

- ใช้ผลการประเมินสมรรถประจําปี รอบที่ 2 เดือน เมษายน - กันยายน 2554 เป็นข้อมูล Baseline แล้วนํา
ค่าเฉล่ียดังกล่าวมาคํานวณเทียบกับผลค่าคะแนนเฉลี่ยของการประเมินผลสมรรถนะประจําปี ครั้งที่ 2 ซึ่งใช้ผล
การประเมินสมรรถนะประจําปี รอบที่ 2 เดือน เมษายน - กันยายน 2555 เพื่อดูระดับของการพัฒนาบุคลากร 
และเทียบระดับผลการประเมินกับเกณฑ์การให้คะแนนที่กําหนด เพื่อสรุปค่าคะแนนของตัวช้ีวัด 

- แต่งตั้งคณะทํางานตัวชี้วัดที่ 13 (ตัวชี้วัดที่10) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เพื่อ
วิเคราะห์สรุปผลค่าเฉล่ียการประเมินสมรรถนะของบุคลากร กําหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และ
ติดตามประเมินผลความสําเร็จของตัวชี้วัด 

 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง เบอร์ติดต่อ : 0 2141 7295 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล        : น.ส.สุกัญญา  อรัณยกานนท ์ เบอร์ติดต่อ : 0 2141 7311 
 : นางเอริสา  รอดหิรัญ เบอร์ติดต่อ : 0 2141 7308 
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ตัวชี้วัดที ่14 ระดับความสําเร็จของการพฒันาปรับปรุงสารสนเทศ 
หน่วยวัด : ระดับ 
นํ้าหนัก  : ร้อยละ 5 
คําอธิบาย :  

 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เป็นการประเมินผลโดยการใช้การสํารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (User Satisfaction) รวมกับ ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

 ทุนสารสนเทศ เป็นระบบที่รวมถึงสารสนเทศ (Information) ความรู้ (Knowledge) และ เทคโนโลยี เพื่อ
สนับสนุนกระบวนการหลักๆ ขององค์การ ซึ่งได้แก่ กระบวนการสร้างนวัตกรรม (Information) การบริการลูกค้า 
(Customer Management) การบริหารงานปฏิบัติการ (Operation Management) และการจัดการด้านกฎข้อบังคับ
และสังคม (Regulation and Social) ซึ่งการพัฒนาทุนสารสนเทศให้มีคุณค่าและทันสมัย มีความต่อเนื่องทันเหตุการณ์ 
และสามารถใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการนําข้อมูลเข้า ผ่านระบบการประมวลผล คํานวณ วิเคราะห์และ
แปลความหมายเป็นข้อความที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ จะช่วยให้องค์การสามารถนําข้อมูลมาตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา และรวดเร็ว ทันเวลากับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ดังน้ัน ทุน
สารสนเทศจึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญต่องค์การ ไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูล ระบบ และเครือข่าย ที่จะสามารถส่งเสริม
ให้คนในองค์การมีศักยภาพเพิ่มขึ้น และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ วัดจากผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
สารสนเทศ (User Satisfaction) และข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

 การประเมินความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เป็นการวัดที ่มุ ่งเน้นเรื ่องการจัดการ
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยด้านประสิทธิผลจะมุ่งเน้นที่ประโยชน์ของการใช้งานสารสนเทศ 
ซึ่งสะท้อนในรูปแบบความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศต่อระบบสารสนเทศ (Systems) ระบบฐานข้อมูล 
(Database) และระบบเครือข่าย (Network) และการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นที่คุณลักษณะจําเป็นต่อ
การใช้งานระบบสารสนเทศผ่านเว็บไซต์และระบบ Internet ของหน่วยงาน 
 
แนวทางการดําเนินการ :  
 การประเมินความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

1. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (น้ําหนักร้อยละ 50) โดยใช้แบบสํารวจการพัฒนาองค์การ 
(Organization Development Survey) ซึ่งเป็นการสํารวจผ่านระบบออนไลน์ 

2. การประเมินจากข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (น้ําหนักร้อยละ 50) 
โดยใช้การตรวจประเมินจากหลักฐาน ณ ส่วนราชการ 
 

แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 
(น้ําหนักร้อยละ 50) 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ 
ของระบบสารสนเทศ (น้ําหนักร้อยละ 50) 

1. ระบบสารสนเทศท่ีมีช่วยให้ข้าพเจ้าสามารถ 
   ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 
2. ข้าพเจ้าสามารถค้นหาข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ สําหรับใช้ในการทํางานได้ง่าย สะดวก  และ
รวดเร็ว 

3. ระบบฐานข้อมูลท่ีพัฒนาข้ึนสามารถนํามาใช้ 
    สนับสนุนการทํางานได้เป็นอย่างดี 
4. ระบบฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนการสื่อสาร 

องค์ความรู้ และการแลกเปล่ียนในเรื่องของวิธีการปฏิบัติ 
ท่ีดี (Best/Good Practices) ภายในส่วนราชการ 

1.  มีฐานข้อมูลท่ีครอบคลุมท่ีใช้สนับสนนุการปฏิบัติงาน  
2.  มีระบบตรวจสอบความถูกต้อง และความ 
    น่าเชื่อถือของข้อมูลท่ีจัดเก็บ ในระบบฐานข้อมูล 
3.    มีการอัพเดทข้อมูลท่ีจําเป็นอย่างสมํ่าเสมอและ 
     ทันท่วงที 
4.  มีระบบสืบค้นข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 
5.  มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจาก

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ ข้อร้องเรียนของผู้ใช้งาน 
6.  มีจํานวนผู้เข้าใช้ระบบ Intranet ไม่น้อยกว่า 
    ร้อยละ 50 ของบคุลากรในหน่วยงาน 
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คา่ประมาณ
ตามเกณฑ์

แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 
(น้ําหนักร้อยละ 50) 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ 
ของระบบสารสนเทศ (น้ําหนักร้อยละ 50) 

5. ระบบฐานข้อมูลสนันสนุนต่อการดําเนินการ 
    ตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
6. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน 

ส่วนราชการ (Network) ช่วยอํานวยความสะดวก 
ต่อการทํางานของข้าพเจ้า 

7.  มีจํานวนผู้เข้าใช้ระบบ Internet เพ่ิมข้ึน 
     เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
8.  มีแนวทาง/มาตรการป้องกันความเสียหาย  
    และมีการสํารองข้อมูลสารสนเทศ (Backup) 
9.  มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของ 
    ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 
10. มีระบบ Access Right ท่ีถูกต้องและทันสมัย 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัดย่อย คือ 

ตัวชี้วัดที่ 14.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ และ 
ตัวชี้วัดที่ 14.2 จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

 
 

การประเมิน น้ําหนัก  เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

14.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความสําคัญต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานสารสนเทศ 

0.5 
 

≥ 0.8 
 

0.634-
0.799 0.467-

0.633 
0.301-
0.466 

≤ 0.30 
 

14.2 จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้าน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

0.5 
 

≤6 7 8 9 10 

  Wi = 1      
 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ 
 การคํานวณตัวชี้วัดที่ 14.1  การกําหนดสูตรคํานวณคะแนน มีความสอดคล้องกับผลการสํารวจส่วนต่าง
ระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (GAP) ครั้งที่ 1 ซึ่งมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 0.3 ทั้งนี้
เพื่อให้การประเมินมีความเหมาะสมและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง โดยผลการสํารวจคร้ังที่ 1 ของ 
สสช. อยู่ในกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยของ Gap น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3 และนําผลการสํารวจครังที่ 1 มาใช้ประกอบการจัด
ระดับเกณฑ์การให้คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ ตามที่ ส.ก.พ.ร. กําหนด ดังนี้ 
 
 

 กรณีที่ 1 : ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (GAP) 
คร้ังที่ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3   (สสช. เข้าเกณฑ์กรณีที่ 1) 
  กรณีที่ Gap ครั้งที่ 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับครั้งที่ 1 จะได้คะแนนเท่ากับ 5 
  กรณีที่ Gap ครั้งที่ 2 มากกว่า 0.3 แต่น้อยกว่า 0.8 เกณฑ์การให้คะแนนจะต้องคํานวณจากสัดส่วนของ Gap 
ที่เพิ่มขึ้น โดยใช้สูตรการคํานวณดังนี้ 
 
 
 
 

0.634-
0.799 

0.301-
0.466 

0.467-
0.633 
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  กรณีที่ Gap ครั้งที่ 2 มากกว่าหรือเท่ากับ 0.8 จะได้คะแนนเท่ากับ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : 
 X1 คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ คร้ังท่ี 1 (1 – 15 ธ.ค. 54) 
 X2 คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ คร้ังท่ี 2 (15 – 30 พ.ย. 55) 
 
 การคํานวณตัวชี้วัดท่ี 14.2 จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ เป็นการประเมินจาก
หลักฐาน ณ ส่วนราชการ ว่ามีหลักฐานเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศใน 10 รายการตามท่ีกล่าวข้างต้น
หรือไม่ โดยมีคําอธิบายเพ่ิมเติมในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ (ภาคผนวก) 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ 14.2 จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
 

การประเมิน นํ้าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

14.2 จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ด้านประสิทธิภาพของระบบ 
สารสนเทศ 

0.5 <6 7 8 9 10 

 
การคํานวณตัวชี้วัดที่ 14 เป็นการคํานวณจากค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนักของตัวชี้วัดที ่14.1 และ 14.2 ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดที ่12 ระดับความสําเร็จของการพฒันาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 
หน่วยวัด : ระดับ 
นํ้าหนัก  : ร้อยละ 5 
 
 
 
 
 

14.1

14.2
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รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั หน่วยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2552 2553 2554 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรงุ
สารสนเทศ 

ระดับ - 
 

- - 

 
แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเก็บขอ้มูล :  
 

- ประเมินความพงึพอใจของผู้ใชง้านสารสนเทศ (น้ําหนักรอ้ยละ 50) โดยใช้แบบสํารวจการพัฒนาองค์การ 
(Organization Development Survey) ซึ่งเป็นการสํารวจผ่านระบบออนไลน์  

- การประเมินจากข้อมูลเชงิประจักษด์้านประสทิธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (น้ําหนักร้อยละ 50)  
โดยใช้การตรวจประเมินจากหลักฐาน ณ ส่วนราชการ 

- แต่งตั้งคณะทํางานตัวชี้วัดที่ 14 (ตัวชี้วดัที่ 10) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรงุสารสนเทศ เพื่อ
วิเคราะห์ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ จัดทําแผนพัฒนาองค์การเพื่อลดช่องว่าง และติดตาม
ประเมินผลความสําเร็จของตวัชี้วัด 

- ประเด็นยทุธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ สสช. 2555  
1. การพัฒนาการบริหารจัดการระบบข้อมูลสถิตแิละสารสนเทศของชาต ิอย่างบูรณาการได้มาตรฐาน  
2. การพัฒนาระบบบริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ  

 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เบอร์ติดต่อ : 0 2141 7334 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล        : นางนภารัตน์ ชว่ยณรงค์   เบอร์ติดต่อ : 0 2141 7356 
 : นางศิริลักษณ์ อาจอาษา   เบอร์ติดต่อ : 0 2141 7361 
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 (ภาคผนวก) 
คําอธิบายเพ่ิมเติมในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 

 
เกณฑ์การตรวจประเมินการข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ มีดังนี้ 
 
 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ 
ของระบบสารสนเทศ 

เกณฑ์การตรวจประเมิน 

1. มีฐานข้อมูลท่ีครอบคลุมท่ีใช้สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน  

 มีฐานข้อมูลท่ีครอบคลุมอย่างน้อยทุกประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติ
ราชการ ซ่ึงสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

2. มีระบบตรวจสอบความถูกต้อง และความ
น่ า เชื่ อ ถื อของ ข้อ มูล ท่ี จั ด เก็ บ  ในระบบ
ฐานข้อมูล 
 

 มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล รวมถึง
การดําเนินการตามแผนการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลแต่ประเภทในระบบ
ฐานข้อมูล ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 มีระบบการตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าถึง (Login) ท่ีสามารถ Verify User 
name และ Password  

3. มีการอัพเดทข้อมูลท่ีจําเป็นอย่างสมํ่าเสมอ
และทันท่วงที 

 มีการตรวจรอบของการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละประเภท  update ข้อมูล 
พร้อมท่ีจะนําใช้ประโยชน์อยู่เสมอ  

4. มีระบบสืบค้นข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ  มีระบบการสืบค้นข้อมูล (Search Engine) ท่ีสามารถค้นหาได้ใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 มีระบบการสืบค้นข้อมูล (Search Engine) ท่ีสามารถค้นหาได้อย่าง
ถูกต้องสอดคล้องกับความต้องการ 

5. มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ ข้อร้องเรียนของ
ผู้ใช้งาน 

 มีการนําข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้งาน สารสนเทศมา
พัฒนาปรับปรุงให้ดีข้ึน 

6. มีจํานวนผู้เข้าใช้ระบบ Intranet ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของบุคลากรในหน่วยงาน 

 มีจํานวนบุคลากรเข้าใช้ระบบ Intranet หรือระบบท่ีรองรับการทํางาน 
Back Office (เช่น ระบบงานสารบรรณ ระบบบัญชีและการเงิน ระบบ
งบประมาณ ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง ระบบงานบุคลากร ระบบงานพัสดุ เป็น
ต้น) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนบุคลากรท้ังหมดในหน่วยงาน ท้ังนี้ 
จะตรวจสอบจากระบบการเข้า Login 

6. มีจํานวนผู้เข้าใช้ระบบ Internet เพ่ิมข้ึน
เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

 มีข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนผู้ เข้าใช้ระบบ Internet เพ่ิมข้ึน
จากปีท่ีผ่านมา โดยอ้างอิงจากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

8. มีแนวทาง/มาตรการป้องกันความเสียหาย
และมีการสํารองข้อมูลสารสนเทศ (Backup) 

 มีการสํารองข้อมูลสารสนเทศ (back up) ในระบบ Intranet อย่างน้อย 2 
คร้ัง/สัปดาห์ หรือตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน ซ่ึงสามารถ
พิจารณาจากความสําคัญ ปริมาณงาน Transaction และสถิติความ
เสียหายท่ีพบในอดีตท่ีผ่านมา  

 มีการสํารองข้อมูลสารสนเทศ (back up) ในระบบ Internet อย่างน้อย 
1-2 คร้ัง/เดือน หรือตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน ซ่ึงสามารถ
พิจารณาจากความสําคัญและสถิติความเสียหายท่ีพบในอดีตท่ีผ่านมา  
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ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ 
ของระบบสารสนเทศ 

เกณฑ์การตรวจประเมิน 

9. มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของ
ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 

 มีระบบการตรวจสอบการบุกรุก และตรวจสอบความปลอดภัยของ
เครือข่ายครอบคลุมทุกโฮสต์ (Host) รวมถึงเส้นทางท่ีข้อมูลอาจเดินทาง 
เพ่ือปัองกันทรัพยากร ระบบสารสนเทศ และข้อมูลบนเครือข่ายภายใน
หน่วยงาน 

 มีการติดต้ังระบบบันทึกและติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศของ
หน่วยงาน และตรวจตราการละเมิดความปลอดภัยท่ีมีต่อระบบข้อมูล ท่ี
เป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 

 มีแผนบริหารความเสี่ ยง ด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  และ
กระบวนการที่แสดงถึงการตอบสนองต่อการบุกรุกท่ีเสี่ยงต่อการทํางาน
ของระบบสารสนเทศ เพ่ือลดความเสียหายได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการ
ปอ้งกันเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนและดําเนินการตามแผน 

 มีแผนรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยธรรมชาติ รวมถึงการซ้อมแผน อย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง 

10. มีระบบ Access Right ท่ีถูกต้องและ
ทันสมัย 

 มีการกําหนดสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลให้เหมาะสมกับการเข้า
ใช้งานของผู้ใช้งานระบบและหน้าท่ีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีในการ
ปฏิบัติงานก่อนเข้าใช้ระบบสารสนเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
รหัสผ่าน (Password) เม่ือผู้ใช้งานระบบลาออก พ้นจากตําแหน่ง หรือ
ยกเลิกการใช้งาน และมีการทบทวนสิทธ์ิการเข้าถึงอย่างสมํ่าเสมอ 
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ตัวชี้วัดที ่15 ระดับความสําเร็จของการพฒันาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 
หน่วยวัด : ระดับ 
นํ้าหนัก  : ร้อยละ 5 
คําอธิบาย :  

 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการประเมินโดยใช้แบบสํารวจบรรยากาศ
ภายในองค์การ (Organization Climate Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะรวมอยู่ในแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ 
(Organization Development Survey) 

 ทุนองค์การ (Organization Capital) เป็นความสามารถขององค์การที่สามารถใช้ประโยชน์และช่วยในด้าน
การจัดการกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การ ทุนองค์การ 
ได้แก่ ปัจจัยต่างๆ ภายในองค์การที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานภายในองค์การ เช่น 
วัฒนธรรม ผู้นํา การอุทิศตนและความมุ่งมั่นในการทํางาน การทํางานเป็นทีมและการจัดการความรู้ ซึ่งมีความสําคัญ
อย่างยิ่งต่อการช่วยให้องค์การสามารถดําเนินงานได้ตามกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การจึง
สามารถช่วยให้การขับเคล่ือนประสิทธิภาพขององค์การทั้งด้านกระบวนการทํางานภายในให้สูงขึ้น และทําให้เกิดคุณค่า
กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 การประเมินความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการวัดที่มุ่งเน้นในเรื่องผู้นํา 
(Leadership) วัฒนธรรม (Culture) การทํางานเป็นทีม (Teamwork) การอุทิศตนและความมุ่งมั่นในการทํางาน 
(Personal Contribution) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) นอกจากนี้ยังได้เพิ่มประเด็นคําถาม
เกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรมเชิงลบที่สะท้อนถึงความสําเร็จในการทํางาน 2 เรื่อง คือ การล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศ (Sexual Harassment) และความโปร่งใส 
 
 
แนวทางการดําเนินการ : 
 ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ (เฉพาะในส่วนแบบสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานสารสนเทศ) และตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ จะเป็นการสํารวจ
ความพึงพอใจทั้ง 2 ตัวชี้วัด สํานักงาน ก.พ.ร. จะใช้การสํารวจผ่านระบบออนไลน์ (Survey Online) และเป็นการสํารวจ
ความคิดเห็นบุคลากรของส่วนราชการ โดยกําหนดระยะเวลาในการสํารวจและมีจํานวนผู้ตอบแบบสํารวจเป็นไปตามหลัก
สถิติ ซึ่งการประเมินผลกาครดําเนินการตามตัวชี้วัดจะใช้แบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development 
Survey) โดยให้ส่วนราชการประเมินตนเองเพื่อหาส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ ซึ่งมีแนวทางการ
ดําเนินการ ดังนี้ 

1) ส่วนราชการประเมินตนเองในแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Per – test) 
2) สํานักงาน ก.พ.ร. ประมวลและแจ้งผลสํารวจฯ ไปยังส่วนราชการ 
3) ส่วนราชการนําผลสํารวจฯ มาจัดทําแผนพัฒนาองค์การ เพื่อลดส่วนต่างระหว่างความเห็นและ

ความสําคัญของบุคลากรภายในองค์การ ตามที่ส่วนราชการได้ประเมินตนเอง 
4) ส่วนราชการประเมินตนเองในแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ หลังจากที่ได้มีการปรับปรุง

องค์การ (Post - test) 
5) สํานักงาน ก.พ.ร. ประมวลผลและแจ้งผลสํารวจฯ ไปยังส่วนราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

จัดทําแผนพัฒนาองค์การและปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป 
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เกณฑ์การให้คะแนน :  
 การกําหนดสูตรคํานวณคะแนน มีความสอดคล้องกับผลการสํารวจส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ
ต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์กร (GAP) ครั้งที่ 1 ซึ่งมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 0.3 ทั้งนี้เพื่อให้การประเมินมีความ
เหมาะสมและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง จึงได้นําผลการสํารวจครั้งที่ 1 มากําหนดเป็นเกณฑ์การให้
คะแนน โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ กลุ่มที่มีค่าเฉล่ียของ Gap น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3 และกลุ่มที่มีค่าเฉล่ียของ Gap 
มากกว่า 0.3  โดยผลการสํารวจคร้ังที่ 1 ของ สสช. อยู่ในกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยของ Gap น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3 (กรณี
ที่ 2) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ กําหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 
กรณีที่ 2 : ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์กร (GAP) คร้ังที ่1 
มากกว่า 0.3  (สสช. เข้าเกณฑ์กรณีที่ 2) 
  กรณีที่ Gap ครั้งที่ 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3 จะได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 
  กรณีที่ Gap ครั้งที่ 2 น้อยกว่าครั้งที่ 1 แต่มากกว่า 0.3 เกณฑ์การให้คะแนนจะคํานวณจากสัดส่วนของ Gap 
ที่ลดลง โดยใช้สูตรการคํานวณดังนี้ 
 
 
  กรณีที่ Gap ครั้งที่ 2 เท่ากับครั้งที่ 1 จะได้คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 
  กรณีที่ Gap ครั้งที่ 2 มากกว่าครั้งที่ 1 แต่น้อยกว่า 0.8 เกณฑ์การให้คะแนนจะคํานวณจากสัดส่วนของ Gap 
ที่เพิ่มขึ้น โดยใช้สูตรการคํานวณดังนี้ 
 
 
  กรณีที่ Gap ครั้งที่ 2 มากกว่าหรือเท่ากับ 0.8 จะได้คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  
 X1 คือ Gap จากการประเมินบรรยากาศภายในองค์การ คร้ังท่ี 1 (1 – 15 ธ.ค. 54) 
 X2 คือ Gap จากการประเมินบรรยากาศภายในองค์การ คร้ังท่ี 2 (15 – 30 พ.ย. 55) 
 
รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั หน่วยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2552 2553 2554 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรงุ
วัฒนธรรมองค์การ 

ระดับ - 
 

- - 



รายละเอียดตัวช้ีวัดประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเก็บขอ้มูล :  
 

- ประเมินผลสํารวจบรรยากาศภายในองค์การ โดยใช้แบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization 
Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์  

- แต่งตั้งคณะทํางานตัวชี้วัดที่ 15 (ตัวชี้วัดที่ 12) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 
เพื่อวิเคราะห์ผลสํารวจ จัดทําแผนพัฒนาองค์การเพื่อลดช่องว่าง และติดตามประเมินผลความสําเร็จของตัวชี้วัด 

 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาบุคลากรและประสานสถิต ิ เบอร์ติดต่อ : 0 2142 1281 
 : ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   เบอร์ติดต่อ : 0 2141 7290 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล        : นายสุริยา  บัวเนียม   เบอร์ติดต่อ : 0 2141 7292 
 : นางรัชดาภา  กล้าการขาย   เบอร์ติดต่อ : 0 2141 7293 
 : นางสาววิลาวัลย์  รุ่งเรือง   เบอร์ติดต่อ : 0 2141 7294 
 
 


