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มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบตัิราชการ 
ประเด็นการประเมินผล : ผลสาํเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 3  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                   ของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
ตัวชี้วัดที่ 3.1       จํานวนที่เพ่ิมขึน้ของสาขาสถิติที่มีแผนแมบทสถิติ 
หนวยวัด :  สาขาสถิติ 
น้ําหนัก  :  รอยละ 4 
คําอธิบาย :  ระบบสถิติของประเทศไทย เปนระบบกระจายงาน (Decentralize Statistical System) โดยมีสํานักงานสถิติ
แหงชาติ เปนหนวยงานกลางในการจัดทําขอมูลสถิติพื้นฐาน (Fundamental Statistics) ท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม และมี
หนวยงานอื่นในกระทรวงตาง ๆ จัดทําสถิติดวยเชนกัน  จึงอาจทําใหมีการจัดทําขอมูลสถิติท่ีซ้ําซอน ไมครบถวน  ดังนั้น
สํานักงานสถิติแหงชาติ ในฐานะหนวยงานกลางในการจัดทําสถิติ  จึงไดจัดทําแผนแมบทสถิติข้ึน เพื่อกําหนดรายการขอมูลท่ี
สําคัญและจําเปนตองมีการจัดทํา รวมท้ังหนวยงานที่รับผดิชอบในแตละเรื่องใหชัดเจน  เพื่อรัฐบาลจะไดมีขอมูลท่ีถูกตอง 
ครบถวน สําหรับใชในการบริหารประเทศ  โดยสํานักงานสถิติแหงชาติจะจัดทําแผนแมบทสถิติทีละสาขาสถิติ (ท้ังหมด 23 
สาขา)  ในป 2549 มีแผนที่จะจัดทํา 8 สาขากอน 
สูตรการคํานวณ:  

- 
 
เกณฑการใหคะแนน1 : 

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ......หนวย  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

•   จํานวนสาขาสถิติท่ีมีแผนแมบทสถิติ 0 สาขา เทากับ   1   คะแนน 
•   จํานวนสาขาสถิติท่ีมีแผนแมบทสถิติ 2 สาขา เทากับ   2   คะแนน 
•   จํานวนสาขาสถิติท่ีมีแผนแมบทสถิติ 4 สาขา เทากับ   3   คะแนน 
•   จํานวนสาขาสถิติท่ีมีแผนแมบทสถิติ 6 สาขา เทากับ   4   คะแนน 
•   จํานวนสาขาสถิติท่ีมีแผนแมบทสถิติ 8 สาขา เทากับ   5   คะแนน 

เงื่อนไข :   (ถามี) 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
2546 2547 2548 

จํานวนสาขาสถิติท่ีมีแผนแมบทสถิติ สาขาสถิติ - - - 
     
หมายเหตุ :  * (ถามี) 
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อรวบรวมรายการขอมลูท่ีหนวยงานตาง ๆ จัดทํา 
2. ศึกษาความตองการใชขอมูล 
3. จัดสัมมนากับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาขอสรุปรวมกัน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสุจารีต โภคาพันธ     เบอรติดตอ: 0-2281-0333 ตอ 1326 
E-mail: pstcobr@nso.go.th 

ผูจัดเก็บขอมูล    : นางสาวณัฐภัสสร นิธิประภาวัฒน  เบอรติดตอ: 0-2281-0333 ตอ 1309 
E-mail: knchalee@nso.go.th 

หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด  
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ตัวชี้วัดที่ 3.2    จํานวนขอมูลสถิติดานเศรษฐกิจและสังคม 
หนวยวัด :   เร่ือง  
น้ําหนัก  : รอยละ  4 
คําอธิบาย :    เปนตัวช้ีวัดผลสําเร็จเชิงปริมาณ  คือ เปนจํานวนเรื่องของขอมูลสถิติพื้นฐาน ท่ีไดจากการสํารวจจากสถาน

ประกอบการ และครัวเรือน  ท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม  ตลอดจนขอมูลสถิติเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
ประชาชนตอนโยบายภาครัฐ 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  1 เร่ือง   ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

•   จํานวนเรือ่งท่ีผลิตไดนอยกวาหรือเทากับ 23 เรื่อง เทากับ   1   คะแนน 

•   จํานวนเรือ่งท่ีผลิตได คือ  24  เรื่อง เทากับ   2   คะแนน 

•   จํานวนเรือ่งท่ีผลิตได คือ  25  เรื่อง เทากับ   3   คะแนน 

•   จํานวนเรือ่งท่ีผลิตได คือ  26  เรื่อง เทากับ   4   คะแนน 

•   จํานวนเรือ่งท่ีผลิตได คือ  27  เรื่อง เทากับ   5   คะแนน 
 

เงื่อนไข :   (ถามี) 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2546 2547 2548 
จํานวนขอมูลสถิติพื้นฐานดานเศรษฐกิจและ
สังคม1/ 

เรื่อง 28 22 
 

39 
 

 

หมายเหตุ :  1/  เปนจํานวนผลผลิตท่ีไดจากการสํารวจแตละเรื่อง 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :  - 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   นางจีราวรรณ  บุญเพิ่ม  เบอรติดตอ :  02 2810333  ตอ 1200 
ผูจัดเก็บขอมูล    : นางเบ็ญจพร  ฉัตรกุล ณ อยุธยา เบอรติดตอ :  02 2810333  ตอ 1202 
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ตัวชี้วัดที่ 3.3    รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการสํารวจขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
                         พ.ศ.2548 -2551 
หนวยวัด :   รอยละ 
น้ําหนัก  : รอยละ  4 
คําอธิบาย : เปนการวัดผลสําเร็จของความกาวหนาของโครงการสํารวจขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อนําไป 

ใชประโยชนในการวางแผนเพื่อกําหนดนโยบายการพัฒนาใหสามารถยกระดับความสามารถในการแขงขันไดใน 
สังคมแหงปญญา และการเรียนรู (Knowledge Based Society) ตามที่กําหนดไวในยุทธศาสตรการพัฒนาภายใตแผน 
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545 – 2549 
การสํารวจนี้  เปนการสาํรวจเกี่ยวกับการมี/การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานประกอบการ 
และครัวเรือน เพื่อนําขอมูลสถิติดังกลาวมาใชในการศึกษา วิเคราะห จัดทําดัชนีช้ีวัดการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารของประเทศ 

 

เกณฑการใหคะแนน1 : 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนนเพ่ิมขึ้น รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

•   บรรลุเปาหมายผลผลิต   รอยละ  60 เทากับ   1   คะแนน 
•   บรรลุเปาหมายผลผลิต   รอยละ  70 เทากับ   2   คะแนน 
•   บรรลุเปาหมายผลผลิต   รอยละ  80 เทากับ   3   คะแนน 
•   บรรลุเปาหมายผลผลิต   รอยละ  90 เทากับ   4   คะแนน 
•   บรรลุเปาหมายผลผลิต   รอยละ  100 เทากับ   5   คะแนน 

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
2546 2547 2548 

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม 
โครงการสํารวจขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร พ.ศ. 2548 - 2551 

รอยละ - 100 100 

 
 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : - 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายเนรมิต ธนศักดิ์ /นางลักขณา  ยุวประกร  เบอรติดตอ : 0-2281-0333 ตอ 1222,1210 
ผูจัดเก็บขอมูล    : นางสาวอรนชุ หุตะชาต/นางสาวปวรพัชร  สิทธิกูล                เบอรติดตอ : 0-2281-0333 ตอ 1223,1212 
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ตัวชี้วัดที่ 3.4    รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการสํารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร  พ.ศ.2548 -2549 
หนวยวัด :   รอยละ 
น้ําหนัก  : รอยละ  4 
คําอธิบาย :        เปนการวัดผลสําเร็จของความกาวหนาของโครงการสํารวจขอมูลจากครัวเรือนตัวอยางทั่วประเทศ  เพื่อใหได

สถิติเกี่ยวกับอัตราการเกิด  อัตราการตาย  อัตราการเพิ่มของประชากร  ตลอดจนลักษณะโครงสรางของประชากร
ในเรื่อง อายุ  เพศ  การศึกษา  ภาวะการเจริญพันธุ  การตาย  การวางแผนครอบครัว  สําหรับใชในการประเมินอัตรา
เพิ่มของประชากรในชวงปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9  และใชในการปรับปรุงการคาดประมาณประชากร 

การสํารวจนี้  เปนการสํารวจจากครัวเรือนตัวอยางเดิม 5 รอบ  แตละรอบหางกัน 3 เดือน  รอบท่ี 1  เดือน 
กรกฎาคม 2548,  รอบท่ี 2  เดือน  ตุลาคม 2548,  รอบท่ี 3  เดือน  มกราคม 2549,  รอบท่ี 4  เดือน เมษายน 2549  
และ รอบที่ 5  เดือน กรกฎาคม 2549  เพื่อใหทราบการเปลี่ยนแปลงในเรื่องท่ีสนใจ  แลวนํามาประมวลผล จัดทํา
รายงานสถิติ  ดังนั้น  จะใชเวลาในการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 3 ป  คือ  ปงบประมาณ 2548 – ปงบประมาณ 2550 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน   เพ่ิมขึ้นรอยละ 5   ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

•   บรรลุเปาหมายผลผลิต รอยละ 60 ของทั้งโครงการ เทากับ   1   คะแนน 
•   บรรลุเปาหมายผลผลิต รอยละ 65 ของทั้งโครงการ เทากับ   2   คะแนน 
•   บรรลุเปาหมายผลผลิต รอยละ 70 ของทั้งโครงการ เทากับ   3   คะแนน 
•   บรรลุเปาหมายผลผลิต รอยละ 75 ของทั้งโครงการ เทากับ   4   คะแนน 
•   บรรลุเปาหมายผลผลิต รอยละ 80 ของทั้งโครงการ เทากับ   5   คะแนน 

เงื่อนไข :     - 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
2546 2547 2548 

รอยละของความสําเร็จของการดําเนินการ
สํารวจการเปลีย่นแปลงของประชากร พ.ศ. 
2548 - 2549 

รอยละ - - 40 

หมายเหตุ :  * เปาหมายผลผลิตใน ปงบประมาณ 2549 คือ บรรลุผลสําเร็จรอยละ 80  ของทั้งโครงการ 
                        เปาหมายผลผลิตในปงบประมาณ 2550  คือ บรรลุผลสําเร็จรอยละ 100  ของทั้งโครงการ 
 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :  - 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวนวรัตน  โอปนพันธุ เบอรติดตอ : 02 2810333  ตอ 1217 
ผูจัดเก็บขอมูล    : นางปทมา  อมรสริิสมบูรณ เบอรติดตอ : 02 2810333 ตอ 1221 
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ตัวชี้วัดที่ 3.5    รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการสํามะโนอตุสาหกรรม  พ.ศ.2550 
หนวยวัด :   รอยละ 
น้ําหนัก  : รอยละ  4 
คําอธิบาย : เปนการวัดผลของความกาวหนาของโครงการสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ    

ขอมูลพ้ืนฐานและขอมูลในการดําเนินกิจการของสถานประกอบการอุตสาหกรรมทุกขนาดทั่วประเทศ เพื่อใชใน 
การกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาการลงทุน และปรับปรุงกิจการอุตสาหกรรมการผลิตท้ังในภาครัฐและ   
เอกชน และเพื่อใหสอดคลองกับขอเสนอแนะขององคการสหประชาชาติท่ีเสนอแนะใหจัดทําสํามะโนทุก 10 ป 

สํานักงานสถิติแหงชาติ กําหนดแผนงานการจัดทําโครงการสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 ครอบคลุม    
แผนงานตั้งแตข้ันการวางแผนเตรียมงาน จนถึงนําเสนอผลขอมูลเปนเวลา 3 ป คือ ตั้งแตปงบประมาณ 2549 – 2551 
ดังนี้ 

ป 2549  :  ปฏิบัติงานนับจดสถานประกอบการในพื้นที่นอกเขตเทศบาล ท่ัวประเทศ 
ป 2550  :  ปฏิบัติงานนับจดสถานประกอบการในเขตเทศบาลและปฏิบัติงานแจงนับสถานประกอบการผลิต   
                 ท่ัวประเทศ 
ป 2551  :  ทําการประมวลผล และจัดทํารายงานผลการแจงนบั 

 
 

เกณฑการใหคะแนน1 : 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน   เพ่ิมขึ้นรอยละ 5   ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

•   - เทากับ   1   คะแนน 
•   บรรลุเปาหมายผลผลิต รอยละ 5 ของทั้งโครงการ เทากับ   2   คะแนน 
•   บรรลุเปาหมายผลผลิต รอยละ 10 ของทั้งโครงการ เทากับ   3   คะแนน 
•   บรรลุเปาหมายผลผลิต รอยละ 15 ของทั้งโครงการ เทากับ   4   คะแนน 
•   บรรลุเปาหมายผลผลิต รอยละ 20 ของทั้งโครงการ เทากับ   5   คะแนน 

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 2546 2547 2548 
                               - - - - - 
หมายเหตุ : * เปาหมายผลผลิตใน ปงบประมาณ 2549 คือ บรรลุผลสําเร็จรอยละ 20  ของทั้งโครงการ 
                     เปาหมายผลผลิตในปงบประมาณ 2550  คือ บรรลุผลสําเร็จรอยละ 75  ของทั้งโครงการ 
                     เปาหมายผลผลิตในปงบประมาณ 2551  คือ บรรลุผลสําเร็จรอยละ 100  ของทั้งโครงการ 
 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :  - 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางลักขณา  ยุวประกร  เบอรติดตอ : 02 2810333  ตอ  1210 
ผูจัดเก็บขอมูล    : นางสาวจันทนา  สาราเลิศ เบอรติดตอ : 02 2810333  ตอ  1212 
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ประเด็นการประเมินผล  การปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัดและองคกรปกครองสวน 
                                                 ทองถิ่น 
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัด 
                      และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
น้ําหนัก : รอยละ 5 
คําอธิบาย : 
 • พิจารณาจากผลสําเร็จของการดําเนินการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการบริหารราฃการสวน
ภูมิภาคของกลุมจังหวัด/จังหวัดใหสามารถดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรท่ีสําคัญของรัฐบาล งานบริการของสวน
ราชการบริหารสวนภูมิภาค  รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวัด (POC)  

 • ประเด็นการปรับปรุงการบริหารจัดการ ไดแก การกําหนดมาตรฐาน/คํานิยาม/วิธีการจัดเก็บขอมูลเปนแนว
ปฏิบัติท่ีชัดเจนใหจังหวัดดําเนินการและ/การกําหนดแนวทางปฏิบัติท่ีมีความชัดเจนใหสอดคลองกับสถานการณของพื้นที่ 
การใหองคความรูท่ีใชเพื่อการบริหารจัดการ การสนับสนุนทรัพยากร เชน บุคลากร งบประมาณที่เพียงพอ อุปกรณท่ีจําเปน 
เปนตน 

 
เกณฑการใหคะแนน : 
 กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

คะแนน ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      

โดยที่ : 
ขั้นตอนที่ 1 : สวนราชการวิเคราะห หรือทบทวนความตองการของกลุมจังหวัด/จังหวัด ในเรื่องท่ีจังหวัด

ตองการไดรับการสนับสนุนดานยุทธศาสตรและ/หรืองานบริการของกลุมจังหวัด/จังหวัด
ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และจัดลําดับหรือทบทวนลําดับความสําคัญของเรื่องท่ีกลุม
จังหวัด/จังหวัดตองการไดรับการสนับสนุน 
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ขั้นตอนที่ 2 
สวนราชการเลือกเรื่องท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 – 2551 โดยรวมถึงเรื่อง
ท่ีเปนนโยบายสําคัญที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา พรอมท้ังระบุประโยชนท่ีคาดวา
จะไดรับในการดําเนินการแตละเรื่อง และจัดทําแผนสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัด 3 
ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 – 2551) 

ขั้นตอนที่ 3 
สวนราชการจัดทําแนวทางการดําเนินการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการ
สนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัดปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณา
และไดรับความเห็นชอบภายใน 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 

ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการสนับสนุน
การดําเนินงานของจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยมีการติดตามความกาวหนาในการ
ดําเนินการระหวางปงบประมาณ และสรุปผลความกาวหนาในการดําเนินงานเสนอตอ
ผูบังคับบัญชารับทราบ 

ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลการดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติ
การสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และมีการสรุป
ประเมินผลความสําเร็จ ณ สิ้นปงบประมาณ โดยระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค 
ประโยชนท่ีไดรับหรือผลกระทบจากการดําเนินงาน และแนวทางหรือขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาและไดรับ
ความเห็นชอบ 

 
เงื่อนไข : 
 การพิจารณาเลือกเรื่องท่ีจะดําเนินการปรับปรุงการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัด เปน
การพิจารณาทบทวนความตองการของจังหวัด ซึ่งตองสอดคลองกับพันธกิจและภารกิจของสํานักงานสถิติแหงชาติ และตอง
สามารถสนับสนุนการบริหารราชการสวนภูมิภาค ใหสามารถดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรท่ีสําคัญของ
รัฐบาล และสอดคลองตามแผนบริหารราชการ 4 ปของจังหวัด   
 การดําเนินงานของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในเรื่องที่จะเลือกเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัด อาจจะเปน
เรื่องท่ีใชงบประมาณแผนดินของสํานักงานสถิติฯ  หรือใชงบประมาณที่ไดรับความชวยเหลือจากองคกรระหวางประเทศก็ได 
เพราะปจจุบันสํานักงานสถิติฯ มีงานจํานวนมากที่เปนลักษณะประสานความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ  ซึ่งงบประมาณ
ในการดําเนินการมีการพิจารณาเปนระยะเวลาสั้นๆ  ฉะนั้นจึงอาจจะมีการปรับแผนงานในแตละปได  แตอยางไรก็ตามสํานักงาน
สถิติฯ ไดมีการจัดทําแผนงานในภาพรวมของทั้งโครงการไวดวย 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
 ไมมี 
 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล 
 1. การประชุมผูบริหาร คณะทํางานตัวช้ีวัดฯ และตัวแทนสถิติจังหวัดท้ัง 4 ภาค  ของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
 2. รายงานความกาวหนารายเดือนของเรื่อง/งานโครงการที่สนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัด 
 3. ผลการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติของเรื่อง/งานโครงการที่สนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัด 
 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายวิลาส  สุวี  เบอรติดตอ ;  0-2281-0333  ตอ  1400 
ผูจัดเก็บขอมูล:     :  นางปรียา  มิตรานนท เบอรติดตอ ;  0-2281-0333  ตอ  1406 
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มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ 
ประเด็นการประเมินผล : คุณภาพการใหบริการ 
ตัวชี้วัดที่ 5   รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการ 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย :  
1.     ผูรับบริการ หมายถึง  ประชาชนผูมาใชบริการ  ซึ่งประกอบดวย เจาหนาท่ีของหนวยงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
เจาหนาท่ีของหนวยงานเอกชน  เจาหนาท่ีของสถาบันการศึกษา  เจาหนาท่ีของสถาบันวิจัย  เจาหนาท่ีขององคกร สมาคม และ 
มูลนิธิ  นักเรียน นิสิต และนักศึกษา  เปนตน   
2.    ประเด็นการสํารวจ ประกอบดวย ประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้ 
       -  ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 
       -  ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
       -  ความพึงพอใจดานสิ่งอาํนวยความสะดวก 
       -  ความพึงพอใจดานขอมูลท่ีไดรับ 
      โดยมีงานบริการท่ีเสนอขอประเมิน จํานวน 5 งานบริการ ไดแก 

- งานใหบริการขอมูล โดยวิธีการติดตอดวยตนเองที่สํานักงานสถิติแหงชาติ 
- งานใหบริการขอมูลโดยวิธีการติดตอขอใชทางโทรศัพท 
- งานใหบริการขอมูลโดยวิธีการติดตอขอใชทาง  e-Mail 
- งานใหบริการขอมูลโดยวิธีการติดตอขอใชทาง จดหมาย/โทรสาร 
- งานใหบริการสําเนาขอมูลดิบจากโครงการสํามะโนและสํารวจ 

เกณฑการใหคะแนน :  
ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

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

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 2546 2547 2548 
รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ - 77.80 - 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :  -    สํานักสถิติพยากณเปนผูรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายชุติชาติ   บุญชูวิทย  เบอรติดตอ : 02 2810333  ตอ  1410 
ผูจัดเก็บขอมูล    : นางจุไรรัตน  วิรยศิร ิ  เบอรติดตอ : 02 2810333  ตอ  1422 
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ประเด็นการประเมินผล : การมีสวนรวมของประชาชน 
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย : 

การบริหารราชการแบบมีสวนรวม หมายถึง การบริหารท่ีเจาหนาท่ีหรือหนวยงานของรัฐได     เปดโอกาสให
ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจทางการบริหารและการดําเนินกิจการของรัฐ         ท้ังทางตรงและทางออม ในอัน
ท่ีจะสนองตอบตอความตองการของตนเอง โดยในทางตรง ไดแก การท่ีภาครัฐเปดโอกาสใหประชาชนไดตัดสินใจเลือก
นโยบายสาธารณะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเขารวมดําเนินการในกิจการของรัฐโดยตรง เชน การจัดรับฟงความเห็น การรวมใน
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนารายสาขา การใหประชาชนรวมเปนกรรมการจัดซื้อจัดจาง การลงประชามติ เปนตน สวน
ในทางออม ไดแก การเสนอความเห็นผานเครือขายหรือตัวแทนกลุมตางๆ รวมท้ังการใหขอมูลขาวสารผานสื่อตางๆ เชน 
จดหมายขาว เว็บไซต    สื่อโทรทัศน วิทยุ เปนตน 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) ระดับคะแนน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      

 
โดยที ่:  

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
ข้ันตอนที่ 1 สวนราชการมีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส โดยมีชองทางตางๆ  

ตอไปนี้ อยางนอย 5 ชองทาง ไดแก 
 1) เอกสารสิ่งพิมพ 
 2) แผนพับ 
 3) จดหมายขาว 
 4) แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 5) ติดประกาศตางๆ 
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ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
 6) เว็บไซต 
 7) การจัดทํา Spot โฆษณา 
 8) การจัดทําโลโก 
 9) การจัดนิทรรศการ 
 10) การเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อสิ่งพิมพ (Press release) 
 11) การเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อโทรทัศน 
 12) การเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อวิทย ุ
 13) การจัดงานแถลงขาว (Press conference) 
 14) การจัดทําสื่อเผยแพร (Bill board) 

ข้ันตอนที่ 2 สวนราชการมีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางนอย 3 ชองทาง ตอไปนี้ 
ไดแก 

 1) การจัดใหมีตูรบัขอคิดเห็น 
 2) การจัดใหมีสายดวน  
 3) การจัดใหมีตูไปรษณียรับเรื่องจากประชาชน 
 4) การสัมภาษณความคิดเห็นของประชาชน  
 5) การจัดสัมมนาวิชาการตางๆ 
 6) การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (Focus Group)            
 7) การจัดใหมีศูนยขอมูล / หองสมุด 
 8) จัดทําเว็บไซตซึ่งมีชองทางสื่อสารกับประชาชน (Chat room หรือ Web board) 

ข้ันตอนที่ 3 สวนราชการมีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีระบบ  
การนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบและมี
การดําเนินการอยางเปนรูปธรรม  

ข้ันตอนที่ 4 สวนราชการมท่ีีปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน (เปนทางการและไมเปนทางการ)            
โดยมีการดําเนนิกิจกรรมรวมกันอยางตอเนือ่งและชัดเจน เชน มีการจัดประชุมรวมกันอยาง
นอยปละ 2 ครั้ง เปนตน  

ข้ันตอนที่ 5 มีกระบวนการ / กลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน   
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 2546 2547 2548 
ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให 
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบ 
ราชการ 

ระดับ - 3 - 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :  -     
           กําหนดใหกองบริหารจัดเก็บขอมูลสถิติเปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล  โดยความรวมมือจาก
ศูนย/สํานัก/กอง 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายสมเกียรติ   ศิริวัฒนโชค  เบอรติดตอ : 02 2810333  ตอ  1600 
ผูจัดเก็บขอมูล    : นางสาวพรทพิย   สมวงศ  เบอรติดตอ : 02 2810333  ตอ  1602 
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ประเด็นการประเมินผล : การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตัวชี้วัดที่  7   ระดับความสําเรจ็ของการดําเนนิการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ  
                     ประพฤติมิชอบ 
หนวยวัด  :   ระดับ 
น้ําหนัก   :    รอยละ 4 
คําอธิบาย  : 
  ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ซึ่ง
พิจารณาความครบถวนของการดําเนินการใน  2  ประเด็น  ไดแก 

1. การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และการสนับสนุนใหภาคประชาชนและ
เจาหนาท่ีของรัฐมีสวนรวมในปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางจริงจัง 

2. การจัดทําขอมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการและการดําเนินการอยางเครงครัดเมื่อ
พบวามีการกระทําผิด  ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2549 

ประเด็นที่ 1  :   การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการสนับสนุนใหภาคประชาชน                        
                        และเจาหนาที่ของรัฐมีสวนรวมในปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางจริงจัง 
ตัวชี้วัดที่  7.1  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม 
                        การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
น้ําหนัก  :  รอยละ 1.5 
คําอธิบาย  : 
  พิจารณาจากระดับขั้นตอนของความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

เกณฑการใหคะแนน  : 
  กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ  (Milestone)  แบงเกณฑการใหคะแนนเปน  5  ระดับ  พิจารณาจาก
ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ตามเปาหมายแต
ละระดับ  ดังนี้ 

ระดับขั้นของความสําเร็จ  (Milestone) ระดับคะแนน 
ขั้นตอนที่  1 ขั้นตอนที่  2 ขั้นตอนที่  3 ขั้นตอนที่  4 ขั้นตอนที่  5 

1       
2        
3         
4          
5           
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โดยที่  : 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 

ข้ันตอนที่  1 
 
 
 

มีการทบทวนผลการดําเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการการปองกันและ     
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ไดดําเนินการตามปงบประมาณ พ.ศ.2548  มี
การวิเคราะหความเสี่ยงตาง ๆ  ท่ีกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการ  และสรุปขอมูลท่ีไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียน 

ข้ันตอนที่  2 
• นําผลการทบทวนผลการดําเนนิงานในปงบประมาณ  พ.ศ. 2548  ผลการวิเคราะห

ความเสี่ยงฯ  ผลสรุปจากระบบการรับฟงขอรองเรียนมาใชประกอบการจัดทําแนวทาง/
มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการการปองกนัการ    ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ใหแลวเสร็จ  ท้ังนี้ ในการจัดทํา
แนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรอืแผนปฏิบัติการฯ   ดังกลาวตองคํานึงถึง
ระดับความรุนแรงและโอกาสของความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการขึ้นดวย 

• ในแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการระบุการดําเนินงานเชิงรุกในการสนับสนุนใหภาค
ประชาชนและเจาหนาท่ีของรัฐมีสวนรวมในการปองกันการทุจริตอยางจริงจัง โดยตอง
กําหนดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับภาคประชาชนและภาครัฐ ดังนี้ 
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ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 

 ภาคประชาชน 
1. การสรางความเขมแข็งใหกับ “เครือขายภาคประชาชน” โดยการสรางความรู  ความ

เขาใจ  และสรางทัศนคติท่ีดีตอการเปนผูสอดสอง แจงเบาะแส  และเฝาระวังการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ 

2. การจัดกิจกรรมสงเสริมใหเครอืขายสามารถ “เผยแพรความรูแกประชาชน”   เกี่ยวกับ 
- วิธีการตรวจสอบ เฝาระวัง และเขามามีสวนรวมในการแจงเบาะแสการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบใหกับสวนราชการ/จังหวัด 
- การใหความรูกับประชาชนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ/หลักการเกี่ยวกบัการจัดซื้อจัดจางและ

การประมูลแบบอิเล็กทรอนิกส  (e-Auction)  
- วิธีการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของสวนราชการ และการเขียนคํารองท่ีถูกตอง 
- ชองทางการรองเรียนและแจงกลับไปยังสวนราชการหรอืหนวยงานสวนกลางที่

เกี่ยวของ (สํานกังานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
(ป.ป.ช.) และศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย) 

3. วธิีการใหประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการ
ประมูลงาน การจัดซื้อจัดจางของสวนราชการ 

4. การติดตามการดําเนินงานของ “เครือขายภาคประชาชน” อยางเปนรูปธรรม 

ภาครัฐ (เจาหนาท่ีของรัฐ) 
1. สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ

สํานักงานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)/
หนวยงานภาครัฐ/หรือหนวยงานสวนทองถิ่นในพื้นที่และเผยแพรความรู/ขอมูล    
ขาวสาร/ระเบียบ/ขอบังคับ/วิธีการปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับการ    ปองกันปราบปรามการ
ทุจริต (Ex Parte Rule)  รวมท้ังความรูเกี่ยวกบัการสงเสริมดานคุณธรรมและ จริยธรรม
และภยัของการทุจริตคอรัปชั่นใหกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานและผูมีสวนไดสวนเสีย  
ไดรับทราบอยางตอเนื่องเพือ่ปองกันปญหาการรวมมือกันกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ อันจะสงผลที่สําคัญตอการทําใหพฤติกรรมของ       เจาหนาท่ีของรัฐ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี 

 
หมายเหต ุ :  ท้ังนี้ สวนราชการอาจเสนอขอรบัการสนับสนุนวิทยากรและเอกสารที่
เกี่ยวของจากสาํนักงานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
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หรือขอรับการสนับสนุนการสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมจากสํานักงาน ก.พ. ได 

 
2. การจัดกิจกรรมยกยองใหรางวลัหนวยงานของรัฐ/เอกชน/ประชาชนหรอืขาราชการที่

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางเรือ่งความซื่อสัตยสุจรติ 

ข้ันตอนที่  3 มีการดําเนินการตามแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไดแลวเสร็จครบถวน 

ข้ันตอนที่  4 มีการตอบสนองตอขอรองเรียนเรื่อง “การทุจริตและประพฤติมิชอบ”  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ท่ีมีการรองเรียนผานศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทยและ
จากระบบรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการไดอยางครบถวน 

ข้ันตอนที่  5 มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยระบุ
ปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานและสรุปผลการตอบสนองตอขอ
รองเรียนเรื่อง “การทุจริตและประพฤติมิชอบ” ในขั้นตอนที่ 4 พรอมทั้งกําหนดแนวทางหรือ
มีขอเสนอแนะในการปรับปรุงแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สําหรับป  งบประมาณ พ.ศ. 2550 

 
ประเด็นที่ 2 : การจัดทําขอมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการและการดําเนินการอยาง    
                      เครงครัดเมื่อพบวามีการกระทําผิด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
ตัวชี้วัดที่ 7.2  ระดับความสําเรจ็ของการจัดทําขอมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ 
น้ําหนัก  :  รอยละ 1.5 
คําอธิบาย  : 
  พิจารณาจากความสําเร็จของการจัดทําและรายงานขอมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ  
เพื่อใชเปนฐานขอมูลดานการทุจริตในระดับชาติ 
เกณฑการใหคะแนน  : 
  กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 
 
ระดับคะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 
1 

จัดทําขอมูลดานการทุจริตตามรูปแบบ รายการ และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด (ตามแบบฟอรม ขท 01  แบบขอมูลเรือ่ง
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กลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรอืประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ) และมีการ
ปรับปรุงสถานะของผลการดําเนินงานใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

2 
มีการประมวลผลขอมูลการทจุริตท่ีจัดทําตามขั้นตอนที่ 1 ใหอยูในรูป Information และนําเสนอ
ในรูปแบบ กราฟ แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหารสวน
ราชการในการเฝาระวังและติดตามการปฏิบัติงานในการปองกนัและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบได 

3 
เก็บรวบรวมขอมูล การจัดซื้อจดัจาง การประมูลงานของสวนราชการ โดยใหมีความครอบคลุม
ในเรื่องความโปรงใส (Transparency) ใน 3 ประเด็นหลัก ไดแก 
     -  ความโปรงใสของกระบวนการ (Process) 
     -  ความโปรงใสของผูปฏิบัติหนาท่ี (Bureaucrat) 
     -  ความโปรงใสของการเผยแพรขอมูล (Publication) 
ตามรูปแบบที่สํานักงานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ         (ป.ป.ช.) 
กําหนด (ตามแบบฟอรม ขท 02 แบบขอมูลการจัดซื้อจัดจาง) 

4 
มีการรายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เกินระยะเวลาที่กําหนด 

5 
มีการรายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 
ประเด็นที่ 2 : การจัดทําขอมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการและการดําเนินการอยาง   
                       เครงครัดเมื่อพบวามีการกระทําผิด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
ตัวชี้วัดที่ 7.3 รอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนนิการไดครบถวนสมบูรณภายในระยะเวลาที่  
                      กําหนด 
น้ําหนัก : รอยละ 1 

คําอธิบาย : 
  พิจารณาจากรอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณตามประเด็นที่
สํานักงานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ขอทราบ โดยมีเอกสารประกอบหรือมี
พยานหลักฐานชัดเจนพรอมใหวินิจฉัยได และสามารถจัดสงสํานวนการสอบสวนและเอกสารประกอบหรือพยานหลักฐาน
ดังกลาว ไปยังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต แหงชาติ ภายในระยะเวลาที่กําหนดเทียบกับจํานวนสํานวนการ
สอบสวนที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ขอทราบ 
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สูตรการคํานวณ : 
 
 
 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
   

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

 
เงื่อนไข  :  การพิจารณาปรับคะแนนเชิงคณุภาพ 
  1.  กรณีสวนราชการไมมีสํานวนการสอบสวนที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ขอทราบ ใหนําน้ําหนักตัวช้ีวัดรอยละ 1 ไปเพิ่มใหตัวช้ีวัดท่ี 7.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูล
การทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ เปนรอยละ 2.5 
  2.  กรณีท่ีไมสามารถดําเนินการเพื่อตอบสนองตอผลการพิจารณาของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ หรือของศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ดวยความรวดเร็ว และ   เด็ดขาด 
  3.  กรณีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไตสวนขอเท็จจริงและมีมติวามีมูล
ความผิดทางวินัย และแจงใหสวนราชการทราบแลว สวนราชการไมพิจารณาโทษใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับ
เรื่องจากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) พรอมทัง้สงสําเนาคําสั่งลงโทษให
สํานักงานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดออกคําสั่งตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 93 
  4.  กรณีมีการรองเรียนตอสวนราชการ เรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หากสวนราชการไมสามารถ
ดําเนินการตอบสนองตอขอรองเรียนดังกลาวไดภายใน 15 วนั 
 
 
เหตุผล  :   
  เนื่องจากการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการเปนวาระ     เรงดวนที่
รัฐบาลใหความสําคัญและเรงรดัใหดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต  อยางตอเนื่องเพือ่ใหระบบราชการมีความ
โปรงใส    โดยการวางระบบการตรวจสอบและประเมิน  ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรม  ความคุมคา  พัฒนา
กระบวนการติดตาม  ตรวจสอบลงโทษผูทุจริตอยางเด็ดขาด  เปดเผยขอมูลขาวสาร  ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานและการ
จัดซื้อ  จัดจาง  ใหเกิดความโปรงใสและมีประสิทธิภาพสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวม  ในการรณรงคเรือ่งดงักลาว
อยางจริงจัง  และปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมของสังคม  ใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตและการประพฤติมิชอบของ
เจาหนาท่ีของรัฐ  และยังเปนเรื่องท่ีสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.2548 – 2551  (ในประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 

จํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณและจัดสงไปยังสํานักงาน ป.ป.ช.ภายในระยะเวลาที่กําหนด x 100 
จํานวนสํานวนการสอบสวนที่สํานักงาน ป.ป.ช. ขอทราบ 
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6 : การพัฒนากฎหมายและการสงเสริมการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี  สวน ง.การปองกันและปราบปรามทุจริต)  ตลอดจนพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546   สวนราชการ  จึงมีหนาท่ีปองกันมิใหปญหา
ดังกลาวเกิดข้ึน  อันจะสะทอนถึงประสิทธิภาพความโปรงใส  ในการทํางานของสวนราชการได 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน  : 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 2546 2547 2548 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

ระดับ 5  - 5 

 
แหลงขอมูล  / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 

1. ศูนยประสานราชการใสสะอาด 
2.  

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  เลขานุการกรม    เบอรติดตอ  0-2281-8607 
ผูจัดเก็บขอมูล         :  นายธีระศักดิ์  แงเจริญกุล   เบอรติดตอ  0-2281-0770 
     :  นางปนัดดา  สุขขํา    เบอรติดตอ  0-2281-0333  ตอ  1506  
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มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
ประเด็นการประเมินผล : การบริหารงบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 8  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
หนวยวัด   :  รอยละ 
น้ําหนัก     :  รอยละ 3 
คําอธิบาย :  
  การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ  จะใชอัตราการเบิกจายรายจายลงทุนของสวนราชการ  
ท้ังท่ีเบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจายเงินของสวนราชการ  ท้ังนี้ ไมรวม
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ  โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากโครงการเปลี่ยน
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
   

รายการครุภัณฑ รายการที่ดินและสิ่งกอสราง 
(1) (2) (2) / (1)  (1) (2) (2) / (1)  

 
 

สวน
ราชการ 

งบประมาณ  
ท่ีไดรับ      

(ลานบาท) 

ผลการเบิก
จายเงิน

งบประมาณ  
(ลานบาท) 

รอยละ
ของ

อัตราการ
เบิกจาย    
(รอยละ) 

คาคะแนนที่
ได  เมื่อเทียบ
กับ  เกณฑ
การให    
คะแนนที่
กําหนด 

งบประมาณ  
ท่ีไดรับ      

(ลานบาท) 

ผลการเบิก
จายเงิน

งบประมาณ  
(ลานบาท) 

รอยละ
ของอัตรา

การ
เบิกจาย    
(รอยละ) 

คาคะแนนที่
ได  เมื่อ
เทียบกับ  
เกณฑการ

ให    
คะแนนที่
กําหนด 

สสช. 71.9287    - - - - 
 
 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ 
รอยละของความสําเร็จของการเบิกจาย 

เงินงบประมาณรายจายลงทุน 

รายการ      
งบประมาณ  
รายจาย

ลงทุน       ( 
I )  

น้ําหนักของ  
รายการ      

งบประมาณ   
รายจาย

ลงทุน       ( 
W I ) 

1 
คะแนน 

2 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
คะแนน 

 
คาคะแนนที่

ได 
ของแตละ 
รายการ 
( SW I ) 

 
คะแนนเฉลี่ยถวง

น้ําหนัก 
( SW I  x W I ) 

1. รายการ 
    ครุภัณฑ 

1.00 63 68 73 78 83   
(........... x 1.00) 

 รวม = 1   
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ตารางและสูตรการคํานวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน  x น้ําหนักของ

รายการงบประมาณรายจายลงทุน)  =   1 
2 ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน  x น้ําหนักของ

รายการงบประมาณรายจายลงทุน)  =   2 
3 ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน  x น้ําหนักของ

รายการงบประมาณรายจายลงทุน)  =   3 
4 ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน  x น้ําหนักของ

รายการงบประมาณรายจายลงทุน)  =   4 
5 ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน  x น้ําหนักของ

รายการงบประมาณรายจายลงทุน)  =   5 
 
 
 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
2546 2547 2548 

รอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักของอตัรา 
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

รอยละ - - - 

 

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครุภัณฑ 
                               =   ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครุภัณฑ    x    100 
                                    วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครุภัณฑที่ไดรับ 

ผลรวมของ  (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน   x   น้ําหนักของรายการงบประมาณรายจายลงทุน) 
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

• ขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS) 

• การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุน จะไมรวมงบประมาณที่สวนราชการประหยัดได และไมไดนําเงิน
ดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรอืโครงการอื่นๆ ตอ  ท้ังนี้ ขอใหสวนราชการรายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดได
ดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล 

 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : เลขานุการกรม                               เบอรติดตอ : 0-2281-0333 ตอ 1500 
ผูจัดเก็บขอมูล     : หัวหนาฝายการคลัง   เบอรติดตอ : 0-2281-0333 ตอ 1512 
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ประเด็นการประเมินผล : การประหยัดพลังงาน 
ตัวชี้วัดที่   9   ระดับความสําเรจ็ของการดําเนนิการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 
หนวยวัด :  รอยละ 
น้ําหนัก  :   รอยละ 2 
คําอธิบาย : 
                           ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยดัพลังงานของสวนราชการจะพิจารณาจากความ
ครบถวนของขอมูล  เชน  จํานวนหนวยน้ํามัน  และ  ไฟฟาท่ีใช  เปนตน  ท่ีจัดเก็บในฐานขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการประหยัด 
พลังงานตามแบบฟอรมการรายงาน  การใชพลังงาน  ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) การทบทวนมาตรการ/ 
แนวทางการประหยัดพลังงาน  การจัดทําและดําเนินงานตามแนวทาง / มาตรการประหยัดพลังงานไดอยางครบถวน  รวมถึง
ปริมาตรพลังงานที่สวนราชการสามารถลดไดเมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใชในปงบประมาณ  พ.ศ. 2549  กับปริมาตรการใช
ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2546   
 
                           พิจารณาจากรอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักของพลังงาน  2  ชนิด    คือ  
 

1. ไฟฟา   กําหนดน้ําหนักรอยละ 1 
2.  น้ํามัน  กําหนดน้ําหนกัรอยละ 1         
 
 

สูตรการคํานวณ :  
1. รอยละของปรมิาณไฟฟาท่ีประหยัดได  เทากับ 
 

                  
                                                 ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ  พ.ศ. 2546 (หนวย) –  
                                                 ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ  พ.ศ. 2549 (หนวย)                        x  100 
                                                 ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ  พ.ศ. 2546 (หนวย) 
 

 
                            2.    รอยละของน้ํามันที่ประหยัดได  เทากับ 
 
                        
                                                ปริมาณการใชน้ํามันปงบประมาณ  พ.ศ. 2546 (ลิตร) –  
                                                 ปริมาณการใชน้ํามันปงบประมาณ  พ.ศ. 2549 (ลิตร)                        x  100 
                                                 ปริมาณการใชน้ํามันปงบประมาณ  พ.ศ. 2546 (ลิตร) 
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เกณฑการใหคะแนน1 : 
กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ  พิจารณาจาก

ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

โดยที่ :  
 

ระดับขั้นของความสําเร็จ  (Milestone) ระดับคะแนน 
ขั้นตอนที่  1 ขั้นตอนที่  2 ขั้นตอนที่  3 ขั้นตอนที่  4 ขั้นตอนที่  5 

1       
2        
3         
4          
5           

 
1. ไฟฟา 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
ข้ันตอนที่ 1 มีขอมูลในฐานขอมูลการประหยัดไฟฟาครบถวน 
ข้ันตอนที่  2 ทบทวนมาตรการ/ แนวทางการประหยัดไฟฟา  จัดทําและดําเนินงานตามแนวทาง / 

 มาตรการประหยัดไฟฟา  ปงบประมาณ  พ.ศ.2549  ไดแลวเสร็จครบถวน 
ข้ันตอนที่ 3 ประหยัดไฟฟาไดตั้งแตรอยละ 0  ถึงรอยละ  5  
ข้ันตอนที่ 4 ประหยัดไฟฟาไดมากกวารอยละ  5   ถึงรอยละ   10 

   ข้ันตอนที่ 5 ประหยัดไฟฟาไดมากกวารอยละ  10  ถึงรอยละ  15 
 
2. น้ํามัน 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
ข้ันตอนที่ 1 มีขอมูลในฐานขอมูลการประหยัดน้ํามันครบถวน 
ข้ันตอนที่  2 ทบทวนมาตรการ/ แนวทางการประหยัดน้ํามัน  จัดทําและดําเนินงานตามแนวทาง / 

 มาตรการประหยัดน้ํามัน  ปงบประมาณ  พ.ศ.2549  ไดแลวเสร็จครบถวน 
ข้ันตอนที่ 3 ประหยัดน้ํามันไดตั้งแตรอยละ 0  ถึงรอยละ  5  
ข้ันตอนที่ 4 ประหยัดน้ํามันไดมากกวารอยละ  5   ถึงรอยละ   10 

   ข้ันตอนที่ 5 ประหยัดน้ํามันไดมากกวารอยละ  10  ถึงรอยละ  15 
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เงื่อนไข :   (ถามี) 
                                            เนื่องจาก  สํานักงานฯ ไดเริ่มมาตรการประหยัดพลังงานมาตั้งแตป 2540  และสามารถลดการใช
พลังงานลงได  ซึ่งปงบประมาณ 2546  ไดใชพลังงานประหยัดมาอยางตอเนื่องตามมาตรการที่มีกําหนดไว  ซึ่งการวดัระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ ตามตัวช้ีวัดท่ี 9  ใหใชปริมาณพลังงานที่ใชใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2546 เปนปฐาน เพื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2549  อาจจะทําใหไมสามารถลด
ปริมาณการใชพลังงานลงไดตามเกณฑการใหคะแนน  ประกอบกับตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 เปนตนมามีการใชไฟฟา
สูงข้ึนเนื่องจากมีการเพิ่มจํานวนพื้นที่ปฎิบัติงานเชน   หองสมุด  และหองประชุม  ซึ่งตองติดตั้งไฟฟาแสงสวาง  
เครื่องปรับอากาศ  และอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  มีการปรับปรุงหองปฏิบัติหองราชการใหกวางขึ้น      มีการจัดหาและติดตั้ง
ระบบคอมพิวเตอรเพิ่มข้ึนหลายระบบ      มีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของศูนย  / สํานัก / กอง ท้ังวันหยุดราชการและวัน
ธรรมดามากขึ้น  และมีจํานวนรถยนตจํานวนเพิ่มข้ึน  มีภารกิจที่ตองใชรถไปปฏิบัติงานและติดตอราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน
มากขึ้น  ซึ่งเปนปจจัยแปรผันของการใชไฟฟาและน้ํามันในปงบประมาณ พ.ศ. 2549  เมือ่เปรียบเทียบกับป 2546    
 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  
 
                    สําหรับระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ  สํานักงาน  ก.พ.ร.  
จะใชขอมูลของสวนอนรุักษพลังงานและพลังงานหมุนเวียน  สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานที่สวนราชการไดรายงานผล
ผาน  www.e-report.energy.go.th ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ท่ีนร  1201/ว 23 ลงวันที่  28  ตุลาคม  2548 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  เลขานุการกรม(  Mr. LUECHAI   VANARATANA)   เบอรติดตอ : 02- 281-0333  ตอ  1500 
ผูจัดเก็บขอมูล     :  นางปริศนา    วานิชยเจริญการ ( Mrs.PRISANA   VANIJCHAROENKRAN) 
                                    เบอรติดตอ : 02-281-0333  ตอ  1520 
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ประเด็นการประเมินผล : การลดระยะเวลาการใหบริการ 
ตัวชี้วัดที่   10  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวน
          ราชการ 
หนวยวัด :  รอยละ 
น้ําหนัก  :   รอยละ 3 
คําอธิบาย :  

จํานวนงานบริการทั้งหมดที่สวนราชการจะดาํเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2550 
1. การใหบริการขอมูลและขาวสารเชิงสถิติแกผูขอใช 
       1.1  ติดตอดวยตนเองที่สํานักงานสถิติแหงชาติ 
              -  ขอมูลท่ีไมยุงยาก 
              -  ขอมูลท่ีมีความยุงยาก 
              -  ขอมูลท่ีมีความยุงยากมาก 
              -  ขอมูลท่ีมีความยุงยากพิเศษ 
       1.2  ติดตอขอขอมูลโดยทางโทรศัพท 
              -  ขอมูลท่ีไมยุงยาก 
              -  ขอมูลท่ีมีความยุงยาก 
       1.3  ติดตอขอขอมูลโดยทาง e-mail 
              -  ขอมูลท่ีไมยุงยาก 
              -  ขอมูลท่ีมีความยุงยาก 
              -  ขอมูลท่ีมีความยุงยากมาก 
              -  ขอมูลท่ีมีความยุงยากพิเศษ 
       1.4  ติดตอขอขอมูลโดยทางจดหมาย/โทรสาร 
              -  ขอมูลท่ีไมยุงยาก 
              -  ขอมูลท่ีมีความยุงยาก 
              -  ขอมูลท่ีมีความยุงยากมาก 
              -  ขอมูลท่ีมีความยุงยากพิเศษ 
 2.   การใหบริการสําเนาขอมูลดิบจากโครงการสํามะโนและการสํารวจแกผูขอใชขอมูล 
       2.1  ติดตอดวยตนเองที่สํานักงานสถิติแหงชาติ 
       2.2  ติดตอขอซื้อทาง e-mail 
       2.3  ติดตอขอซื้อทางจดหมาย/โทรสาร 
 3.   การใหบริการสืบคนขอมูลดวยตนเองที่สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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 4.   การใหบริการจําหนายเอกสารและรายงานเชิงสถิติผูท่ีมาติดตอขอซื้อท่ีสํานักงานสถิติแหงชาติ 
       4.1  ติดตอขอซื้อดวยตนเองที่สํานักงานสถิติแหงชาติ 
       4.2  ติดตอขอซื้อทาง e-mail 
       4.3  ติดตอขอซื้อทางจดหมาย/โทรสาร 

จํานวนงานบริการที่สวนราชการเสนอที่จะดาํเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549      
           จํานวนงานบริการท่ีเสนอเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2549  เมื่อรวมกับงานบรกิาร  
 ท่ีถูกประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 และปงบประมาณ พ.ศ. 2548  แลว  ตองคิดเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 75   
 ของจํานวนงานบริการท้ังหมด ท่ีสวนราชการไดจัดทําแผนงานตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2550   
       

 ปงบประมาณ 
รอบ

ระยะเวลาที ่
จํานวนขั้นตอน

ยอย หมาย 
น้ําหนัก 

(w) พ.ศ. ดําเนินการอยู 
ในรอบ

กระบวนงาน เหตุ 
 รายละเอยีด / ชื่อเรียกงานบรกิาร (i)  

 ที่ดําเนินการ ในปจจุบัน ปจจุบัน  
     กระบวนงานที่แลวเสร็จใน 1 วัน           

1 การใหบริการจาํหนายเอกสารและรายงานเชิงสถิติ      
 

   1.1 ติดตอขอซื้อดวยตนเองที่สํานักงานสถิติ          
         แหงชาติ   1   2549   9 นาที   5    
            
            
            
              
            
   รวมงานบริการที่จะลดในปงบประมาณ พ.ศ. 2549   1         
              
       
 ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นายชุติชาติ  บุญชูวิทย     เบอรติดตอ : 0-2281-0333  ตอ 1410    
 ผูจัดเก็บขอมูล       : นายวิบูลย  พลาดิสัย   เบอรติดตอ : 0-2281-0333  ตอ 1411    
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ประเด็นการประเมินผล : การประหยัดงบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 11 รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได 
หนวยวัด   : รอยละ 
น้ําหนัก     : รอยละ 2 
คําอธิบาย : 

สวนราชการที่สามารถใชงบประมาณต่ํากวางบประมาณที่ไดรับจัดสรร และยังไดผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
ท่ีกําหนด แสดงถึงการมีประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณ โดยพิจารณาจากคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงในรอบปงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร หมายถึง งบประมาณทุกงบท่ีไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ท้ังนี้ไมรวม
งบบุคลากร (เฉพาะขาราชการและลูกจางประจํา) งบกลาง และงบประมาณที่สวนราชการไดรับจัดสรรเพิ่มเติมระหวาง
ปงบประมาณ 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

งบประมาณรายจายที่ไดรับจัดสรร งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ(ถามี) 
1. งบบุคลากร 213,538,700  
    1.1 คาจางชั่วคราว 213,538,700  
2. งบดําเนินงาน 213,969,900  
    2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 196,791,300  
    2.2 คาสาธารณูปโภค  17,178,600  
3. งบลงทุน 71,928,700  
    3.1 คาครุภัณฑ  71,928,700  
         3.1.1 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 71,409,900  
         3.1.2 ครุภัณฑสํานักงาน 518,800  
    3.2 ที่ดินและสิ่งกอสราง -  
         3.2.1 สิ่งกอสราง -  
4. งบเงินอุดหนุน 822,700  
5. งบรายจายอื่น 435,600  
    5.1 คาใชจายในการจัดประชุมนานาชาติ 435,600  

รวม 500,695,600  
 
สูตรการคํานวณ : 

  (งบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 - คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2549) x100 
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 



                                                                                                                                     รายละเอียดตวัชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  สํานักงานสถติิแหงชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

                                                                                                                                                                                                       ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

   สสช.                         30

 
เกณฑการใหคะแนน :  

ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ลดคาใชจายไดรอยละ    1 
2 ลดคาใชจายไดรอยละ    2 
3 ลดคาใชจายไดรอยละ    3 
4 ลดคาใชจายไดรอยละ    4 
5 ลดคาใชจายไดรอยละ    5 

 
 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
2546 2547 2548 

 
รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได 

 
รอยละ 6.47 13.84 11.26 

 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :    
   

• ขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS) 

 
  
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด     : เลขานุการกรม                         เบอรติดตอ : 0-2281-0333 ตอ 1500 
ผูจัดเก็บขอมูล        : หัวหนาฝายการคลัง  เบอรติดตอ : 0-2281-0333 ตอ 1512 
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มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร 
ประเด็นการประเมินผล : การจัดการความรู 
ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสําเร็จของแผนการจดัการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาความสําเร็จโดยกําหนดการประเมินผลใน 3 ประเด็นยอยคือ  
1) ผลสําเร็จของการสงมอบแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
2) ระดับคุณภาพของรายละเอยีดของแผนการจัดการความรูเพือ่สนับสนุนประเดน็ยุทธศาสตร   
3) ผลสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร      

โดยกําหนดใหสวนราชการเลือก 1 ประเด็นยุทธศาสตรมาจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร ท้ังนี้ ประเด็นยุทธศาสตรดังกลาวควรเปนประเด็นยุทธศาสตรเดียวกันกับที่สวนราชการไดจัดทําขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลงแลวในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
หมายเหตุ :  

การจัดการความรูในองคกร หมายถึง การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล
หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ัง ปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหจังหวัดมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด  

 

โดยท่ีความรูมี 2 ประเภท คือ 
1. ความรูท่ีฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูท่ีไดจากประสบการณ พรสวรรคหรอืสัญชาตญาณของ

แตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตางๆ เปนความรูท่ีไมสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรได
โดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห บางคนจึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม 

2. ความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูท่ีสามารถรวบรวม ถายทอดไดโดยผานวิธีตางๆ เชน การ
บันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตางๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม 

กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การ
จัดระบบจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูลเพื่อสรางเปนความรู และการแลกเปลี่ยนความรูท้ังภายในและภายนอกองคกร การ
สรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในองคกรใหดียิ่งข้ึน  
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ตัวชี้วัดที่ 13.1 ระยะเวลาของการสงมอบแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร   
น้ําหนัก : รอยละ 0.5 
คําอธิบาย :  

พิจารณาความสําเร็จจากวันที่ไดรับเอกสารแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
 

เกณฑการใหคะแนน :  
กําหนดเปนระยะเวลาที่สามารถจัดสงแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร  โดยแบงเกณฑ

การใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความสําเร็จตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
28 ก.พ. 49 21 ก.พ. 49 14 ก.พ. 49 7 ก.พ. 49 31 ม.ค. 49 

 
ตัวชี้วัดที่ 13.2 ระดับคุณภาพของแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร   
น้ําหนัก : รอยละ 1.0 
คําอธิบาย :  

เพื่อกําหนดรูปแบบแผนการจัดการความรูของทุกหนวยงานใหอยูบนมาตรฐานดียวกันและ               มีผลลัพธ
ของแผนที่มุงเนนการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ 
 

เกณฑการใหคะแนน :  
กําหนดเปนระดับขั้นของคุณภาพของแผน โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากรายละเอียด

ของแผนตามเกณฑท่ีกําหนดแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคุณภาพของแผน 
ระดับคะแนน ดําเนินการ

ครบถวน 1 ขอ 
ดําเนินการ

ครบถวน 2 ขอ 
ดําเนินการ

ครบถวน 3 ขอ 
ดําเนินการ

ครบถวน 4 ขอ 
ดําเนินการ

ครบถวน 5 ขอ 
1      
2      
3      
4      
5      
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โดยที ่:   
ขอ เกณฑการใหคะแนน 
1 มีรูปแบบ (Format) ของแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนนุประเด็น        

ยุทธศาสตรตรงตามที่กําหนดและไดผานการตรวจสอบแลวจาก Chief 
Knowledge Officer - CKO 

2 มีการระบุระยะเวลาของแตละกิจกรรมที่ชัดเจน 
3 มีการระบุผูรับผิดชอบของแตละกิจกรรมที่ชัดเจน     
4 มีการระบุผลลพัธของแตละกิจกรรมที่ชัดเจน 
5 มีรายละเอียดของกิจกรรมที่สนับสนุนการสรางหรือการเพิ่มพูนคลัง

ความรูท่ีสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ 
เงื่อนไข :  

1. จะพิจารณาปรับลดคะแนน ในกรณีท่ีท่ีปรึกษามีขอเสนอแนะใหสวนราชการปรับหรือแกไขแผนการจัดการ
ความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ในหัวขอหรือประเด็นที่สําคัญ 

2. สําหรับสวนราชการที่จะตองปรับหรือแกไขแผนฯ ตามขอเสนอแนะของที่ปรึกษา ตองจัดสงแผนฯ ท่ีปรับ
หรือแกไขแลวเสร็จมายังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 หากไมสามารถจัดสงไดภายในระยะเวลาที่
กําหนดจะพิจารณาปรับลดคะแนนลง 0.5 คะแนน จากคะแนนที่ไดรับตามตัวช้ีวัด 
 
ตัวชี้วัดที่ 13.3 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยทุธศาสตรประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2549      
น้ําหนัก : รอยละ 1.5 
คําอธิบาย :  

พิจารณาความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูเปนรอยละของกิจกรรมทั้งหมด 

เกณฑการใหคะแนน :  
กําหนดเปนรอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน     5 ระดับ 

พิจารณาจากความสําเร็จตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน รอยละ 60  
2 ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน รอยละ 70 
3 ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน รอยละ 80 
4 ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน รอยละ 90  
5 ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน รอยละ 100  
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
2546 2547 2548 

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม 
แผนปฏิบัติการในการพัฒนาระบบบริหาร 
ความรูในองคกร 
 

รอยละ - - 5 

 
หมายเหตุ :  * (ถามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1. สํานักงานเลขานุการกรม ไดรบัมอบหมายใหเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล  โดยมี
การแตงตั้งคณะกรรมการ  ท่ีมีผูแทนจากศูนย/สํานัก/กอง รวมดําเนินการ 

2. ติดตามการดําเนินงาน และใหรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เพื่อเสนอผูบังคับบัญชา
ใหความเห็นชอบ  

 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : เลขานุการกรม                         เบอรติดตอ :  0-2281-0333 ตอ 1500 
ผูจัดเก็บขอมูล       : นางสาวประเทือง   ดีดพิณ  เบอรติดตอ :  0-2810-9618  
                                  นายธเนศ   รุโรจนชัยพร  เบอรติดตอ :  0-2810-9618 
                                            สิบเอกนพดล  นิลทับ                        เบอรติดตอ :         0-2281-0333 ตอ 1506 
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ประเด็นการประเมินผล : การจัดการสารสนเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 14  ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ 
หนวยวัด :  รอยละ   
น้ําหนัก  :   รอยละ 3 
คําอธิบาย :  

สวนราชการจัดใหมีการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศ พรอมจัดทํา 
1. สรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ  
2. แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ โดยใชขอมูลท่ีไดมาจากผลการ

ทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศในขอ 1. โดยในแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาวจะตองระบุ
ผูรับผิดชอบและชวงเวลาที่จะดําเนินการในแตละกิจกรรม  พรอมระบุผลลพัธของแตละกิจกรรมอยางชัดเจน 

ซึ่งในสรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ และแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  
จะตองมีเนื้อหาครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก  และ    ประเด็นยอยในแตละประเด็นหลักรวมทั้งสิ้น 10 ประเด็น ดังตอไปนี้  
1. ดานระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการ แบงเปน 

ประเด็นยอยท่ี  
1.1 ระบบงาน/กระบวนงาน ของสวนราชการที่ควรมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 
1.2 ระบบงาน/กระบวนงาน ของสวนราชการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และจําเปนตองปรับปรุงระบบฐานขอมูล

สารสนเทศที่ใชอยูเดิม 
2. ดานผูใชงาน (User) กลุมตางๆ ไดแก ประชาชน สวนราชการที่เกี่ยวของและผูบริหารของสวนราชการแบงเปน 

ประเด็นยอยท่ี  
2.1 การไดรับบริการทางอิเล็กทรอนิกสท่ีเหมาะสมของผูใชงาน (User) แตละกลุม 
2.2 รูปแบบ/ชองทางการใหบริการท่ีเหมาะสมและตอบสนองตอความตองการของผูใชงาน (User)กลุมตาง ๆ   
2.3 การรณรงคหรอืสงเสริมใหมกีารใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

3. การบริหารจัดการของศูนยปฏิบัติการสารสนเทศของสวนราชการ 

          ประเด็นยอยที่  
3.1 กระบวนการหรือระบบในการสํารองและกูคืนขอมูล (Backup and Recovery Procedures) 
3.2 กระบวนการในการทดสอบความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (Security Audit Procedure) 
3.3 การกําหนดสิทธิ (Access Right) ในการ อาน เขียน หรือใชงานขอมูลในระบบสารสนเทศ  สําหรับผูใชงาน 

(User) กลุมตางๆ ไดแก ประชาชน สวนราชการที่เกี่ยวของ และผูบริหารของสวนราชการ 
3.4 แผนการจัดการหรือแกไขปญหาจากภัยพิบัติ (Contingency Plan)    
3.5 การฝกอบรมในดานที่เกี่ยวของกับระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่จําเปนสําหรับบุคลากรของสวนราชการ 
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เกณฑการใหคะแนน : 
การพิจารณาระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ แบงเปน  

เกณฑการใหคะแนน การประเมินผล น้ําหนัก 
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

1) ระยะเวลาการสงสรุปผลการ
ทบทวนและวิเคราะหระบบ
ฯ และแผนปฏิบัติการฯ 

0.5 1 มี.ค. 49 22 ก.พ. 49 15 ก.พ. 49 8 ก.พ. 49 1 ก.พ. 49 

2) สรุปผลการทบทวน              
และวิเคราะหระบบฯ             
มีคุณภาพ และเนื้อหา
ครอบคลุมท้ัง 3 ประเด็น
หลักและ 10 ประเด็นยอย 

0.5 6 
ประเด็นยอย 

7 
ประเด็นยอย 

8 
ประเด็นยอย 

9 
ประเด็นยอย 

10 
ประเด็นยอย 

3) แผนปฏิบัติการ ฯ มีเนื้อหา
และคุณภาพครอบคลุม  ท้ัง 
3 ประเด็นหลักและ 10 
ประเด็นยอย 

1 6 
ประเด็นยอย 

7 
ประเด็นยอย 

8 
ประเด็นยอย 

9 
ประเด็นยอย 

10 
ประเด็นยอย 

4) รอยละของจํานวน
แผนปฏิบัติการ ฯ ท่ีนําไป
ปฏิบัติไดแลวเสร็จครบถวน 

1 80 85 90 95 100 

5) รอยละของจํานวน
แผนปฏิบัติการ ฯ  ท่ี
ดําเนินการไดแลวเสร็จ
ครบถวนและสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคหรือเปาหมาย
ของแผนปฏิบัติการ ฯ ท่ี
กําหนดไว 

1 80 85 90 95 100 

เงื่อนไข :   (ถามี) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………  
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
2546 2547 2548 

  - - - 
 
หมายเหตุ :  * (ถามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการ
จัดเก็บขอมูล  โดยมีการแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบตัวช้ีวัด  ท่ีมีผูแทนจากศูนย/สํานัก/กอง รวม
ดําเนินการ 

2. คณะทํางานฯ ซึ่งมีผูแทนจากทุก ศูนย/สํานัก/กอง  ไดมีการประชุมรวมกัน เพื่อทําการทบทวนและ
วิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่มีอยูของสํานักงานสถิติแหงชาติ    

3. คณะทํางานฯ รวมกันกําหนดกรอบแผนงานของระบบสารสนเทศ   
4. คณะทํางานฯ จัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  และมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผน 
5. ติดตามการดําเนินงาน และใหรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเปนรายเดือน เพื่อเสนอ

ผูบังคับบัญชาใหความเห็นชอบ  

 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายใหญยิ่ง ศิริธนาภิวัฒน                 เบอรติดตอ :  0-2810-3333 ตอ 1100 
ผูจัดเก็บขอมูล       : นางสาวมาลี วงศาโรจน  เบอรติดตอ :  0-2810-3333 ตอ 1103 
                                  นางสาวนิตยา  มุกดาอุดม  เบอรติดตอ :  0-2810-3333 ตอ 1137     
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ประเด็นการประเมินผล   การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาบุคลากร 
ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนและนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ 
น้ําหนัก : รอยละ 10 
คําอธิบาย : 

ระดับความสําเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลงของสํานักงานสถิติแหงชาติ หมายถึงความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสํานักงานสถิติแหงชาติ (Blueprint for Change) ท่ีสํานักงานสถิติแหงชาติไดจัดทํา
ข้ึนในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยเลือก 1 ประเด็นยุทธศาสตรมาจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง สําหรับประเด็นยุทธศาสตร
ท่ีเหลืออีก 2  ประเด็นยุทธศาสตร ซึ่งสํานักงานสถิติแหงชาติตองดําเนินการจัดทําในปงบประมาณ พ.ศ.2549   คือ  
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1   พัฒนาระบบสถิติของประเทศใหมีมาตรฐานและเปนเอกภาพ 
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  เปนศูนยกลางขอมูลสถิติท่ีทันสมัยและสามารถใหบริการได ณ จุดเดียว   
สําหรับประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4  ประยุกตใช ICT  อยางเหมาะสม    ตามความเห็นของที่ปรึกษา ก.พ.ร.  ในการเจรจาความ
เหมาะสมสําหรับตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ.2547   เปนเรื่องเกี่ยวกับการนํา IT  มาประยุกตหรือใชในการ
ทํางาน และการผลิตขอมูลใหรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประหยัดคาใชจาย   ซึ่งผลสําเร็จของการนํา  IT  มาใชจะปรากฏตาม
ตัวช้ีวัดในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1-3  แลว   จึงไมมีขอเสนอการเปลี่ยนแปลงตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  
โดยการประเมินผล แบงเปน 2 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

1. ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ 
2. รอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของ สวนราชการ 

 
ตัวชี้วัดที่ 15.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 6 
คําอธิบาย : 

ความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ หมายถึง ความสําเร็จของสวนราชการใน
การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความพรอมในการสนับสนุนยุทธศาสตร 3 ดาน ดังนี้ 

1. ดานการปรับปรุงประสิทธิภาพ เปนการปรับปรุง ข้ันตอนและกระบวนงาน โดยวิธีบริหารจัดการสมัยใหม 
เพื่อลดตนทุนคาใชจายและเพิ่มผลผลิต 

2. ดานการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ เปนการวางระบบอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการ
ของประชาชนผูรับบริการ 

3. ดานการสรางสมรรถนะขององคกร (Organization Capacity-building) เปนการจัดทําแผนการพัฒนา
บุคลากรในองคกร เพื่อเพิ่มความรูและทักษะใหมีความพรอมตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร รวมทั้งการจัดทําแผนเทคโนโลยี
สารสนเทศและการวางแผนการพัฒนาองคการและการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
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ความสําเร็จของการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ หมายถึง การดําเนินการเปลี่ยนแปลงองคกรทั้ง
ในสวนที่เกี่ยวของกับกระบวนงาน การนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการปฏิบัติงาน และในดานของการเพิ่มขีดสมรรถนะของ
องคกรและบุคลากร ตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม และบรรลุเปาประสงคตามที่กําหนดไวในแตละประเด็น
ยุทธศาสตร 

สํานักงาน ก.พ.ร ไดมีหนังสือ ว1/2548 ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2548 และ ว2/2548 ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.
2548 แจงสวนราชการ ใหทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2548 เพื่อใหสวนราชการไดวางแผนการบริหารจัดการใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และเกิดความพรอมในการ
สนับสนุนและผลักดันใหประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยในระยะแรกใหจัดทําขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลงอยางนอย 1 ประเด็นยุทธศาสตร ภายในวันที่      30 กันยายน 2548 สวนประเด็นยุทธศาสตรท่ีเหลือใหจัดทําและ
สงสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549  

ทั้งนี้ สําหรับสวนราชการที่ไมไดจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงครบทุกประเด็นยุทธศาสตร      ในวันที่ 31 
มีนาคม พ.ศ. 2549 ใหจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงสําหรับประเด็นยุทธศาสตรท่ีเหลือใหครบและสงสํานักงาน ก.พ.ร. 
ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

พิจารณาความสําเร็จในการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.พ.ร.  
โดยแบงเปน 2 ชวง ดังนี้ 
 

ชวงที่ 1 การประเมินผล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 กําหนดน้ําหนัก รอยละ 3 แบงเปน 
1) ระยะเวลาการสงงาน กําหนดน้ําหนักรอยละ 1 
2) ความครบถวนของงาน กําหนดน้ําหนักรอยละ 2 
 

เกณฑการใหคะแนน ประเด็นการประเมินผล น้ําหนัก 
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

1) ระยะเวลาการสงงาน   1 28 เม.ย. 49 21 เม.ย. 49 14 เม.ย. 49 7 เม.ย. 49 31 มี.ค. 49 
2) ความครบถวนของงาน 2 1 2 3 4 5 

ชวงที่ 2 การประเมินผล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 กําหนดน้ําหนัก รอยละ 3 แบงเปน 
1) ระยะเวลาการสงงาน กําหนดน้ําหนักรอยละ 1 
2) ความครบถวนของงาน กําหนดน้ําหนักรอยละ 2 

เกณฑการใหคะแนน ประเด็นการประเมินผล น้ําหนัก 
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

1) ระยะเวลาการสงงาน   1 28 ต.ค. 49 21 ต.ค. 49 14 ต.ค. 49 7 ต.ค. 49 30 ก.ย. 49 
2) ความครบถวนของงาน 2 1 2 3 4 5 
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เกณฑการใหคะแนน : ความครบถวนของงาน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 ไมมีการจัดสงขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 
2 การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงโดยครอบคลุมรอยละ 10                       

ของจํานวนประเด็นยุทธศาสตรท้ังหมด 
3 การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงโดยครอบคลุมรอยละ 25                             

ของจํานวนประเด็นยุทธศาสตรท้ังหมด 
4 การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงโดยครอบคลุมรอยละ 50                       

ของจํานวนประเด็นยุทธศาสตรท้ังหมด 
5 การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไดครอบคลุมทุกประเด็นยุทธศาสตร 

 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 15.2 รอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 4 
คําอธิบาย : 
ตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงสํานักงานสถิติแหงชาติ  สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2549—2551                  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขอมูลเพือ่สนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในยุคแหงการเปลี่ยนแปลง    
ซึ่งไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ในปงบประมาณ พ.ศ.2548    
มีแผนงานที่ตองดําเนนิการในปงบประมาณ พ.ศ.2549   คือ  
แผนงานที่ 1 -   แผนงานดานขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน    น้ําหนัก รอยละ 0.3 
แผนงานที่ 2 -   แผนงานดานเทคโนโลย ี             น้ําหนัก รอยละ 0.4  
โดยมีตัวช้ีวัดตามแผนงานที่ 2 ดังนี้  

2.1 รอยละที่เพิ่มข้ึนของปริมาณผูใชขอมูลใน website            น้ําหนัก รอยละ 0.1 
2.2 จํานวนโครงการของสํานักงานสถิติแหงชาติท่ีนําระบบนี้มาใช  น้ําหนัก รอยละ 0.3 

แผนงานที่ 3   - แผนพัฒนาบุคลากร                            น้ําหนัก รอยละ 0.3 
 
* แปลงน้ําหนักของแตละแผนงาน ใหผลรวมของน้ําหนักของทุกแผนงานเทากับ 1  
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ตารางและสูตรการคํานวณ :   
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของความสําเร็จ
หรือความคืบหนาท่ีปฏิบัติไดตามแผนการดําเนินงาน

ของปงบประมาณ ท่ีทําการประเมินผล 

ลําดับท่ีของ
แผนงาน /   ชือ่

แผนงาน 
(i) 

น้ําหนัก 
ของแตละ
แผนงาน 

(Wi) 1 
คะแนน 

2 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
คะแนน 

คะแนนที่ได 
ของแตละแผนงาน 

(SMi) 

คะแนนเฉลี่ยถวงน้าํหนัก 
(SMi x Wi) 

แผนงานที่ 1 0.3 55 60 65 70 75   
แผนงานที่ 2          
- ตัวชี้วัดที่ 2.1 0.1 2 4 6 8 10   
- ตัวชี้วัดที่ 2.2  0.3 0 - 1 - 2   
แผนงานที่ 3 0.3 40 45 50 55 60   

 รวม = 1*   

* แปลงน้ําหนักของแตละแผนงาน ใหผลรวมของน้ําหนักของทุกแผนงานเทากับ 1  
 

ผลรวมของ ( คาคะแนนที่ไดของแผนงาน  x น้ําหนักของแผนงาน) 
หรือ 

(น้ําหนักของแผนงานที่ 1 x คะแนนที่ไดของแผนงานที่ 1) + (น้ําหนักของแผนงานที่ 2 x คะแนนที่ไดของแผนงานที่ 2)  
(น้ําหนักของแผนงานที่ 3 x คะแนนที่ไดของแผนงานที่ 3) + (น้ําหนักของแผนงานที่ i x คะแนนที่ไดของแผนงานที่ i) 

 
โดยที่ : 

น้ําหนักของแผนงาน 
(Wi) 

หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละแผนงานในการนําขอเสนอ                         
การเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ โดยน้ําหนักของทุกแผนงานรวมกัน = 1 

คะแนนที่ไดของแผนงาน 
(SMi) 

หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเปรียบเทียบความคืบหนาท่ีสามารถปฏิบัติได                 
กับแผนการดําเนินงานที่จะตองปฏิบัติท้ังหมดของแตละแผนงานที่ไดกําหนดไวตาม
รายละเอียดแผนงาน 

I หมายถึง ลําดับที่ของแผนงานในการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ 
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

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



                                                                                                                                     รายละเอียดตวัชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  สํานักงานสถติิแหงชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

                                                                                                                                                                                                       ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

   สสช.                         42

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
2546 2547 2548 

ผลสําเร็จในการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 
 

ระดับ - - 5 

 
หมายเหตุ :  * (ถามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1. กลุมงานพัฒนาระบบบริหาร ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล  
โดยมีการแตงตัง้คณะทํางานรับผิดชอบตัวช้ีวัด  ท่ีมีผูแทนจากศูนย/สํานัก/กอง รวมดําเนินการ 

5. ติดตามการดําเนินงาน และใหรายงานผลการดําเนินงานตามแผนเพื่อเสนอผูบังคับบัญชา  

 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายอังสุมาล    ศุนาลัย                 เบอรติดตอ :  0-2810-3333 ตอ 1010 
ผูจัดเก็บขอมูล       : นางศรีนวล     โชติตะวัน  เบอรติดตอ :  0-2810-3333 ตอ 1800 
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ประเด็นการประเมินผล : การพัฒนากฎหมาย 
ตัวชี้วัดที่   16 ระดับความสําเรจ็ของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ    
น้ําหนัก : รอยละ 3 
ตัวชี้วัดที่ 17 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตามแผนพัฒนา กฎหมายของสวนราชการ    
น้ําหนัก : รอยละ 7 
คําอธิบาย 
 สํานักงานสถิติแหงชาติไดสํารวจตรวจสอบกฎหมายหลัก กฎหมายรองที่อยูในความรับผิดชอบแลว ปรากฏวาไม
มีกฎหมายใดอยูในกรอบนโยบายที่ตองดําเนินการปรับปรุงพัฒนากฎหมายจํานวน 15 กรอบแนวทาง/กรอบยุทธศาสตรการ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ             ในระยะเวลา 4  ป (พ.ศ.2548 – 2551) ตามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 
มกราคม 2548  จึงขอยกเวน          คํารับรองการปฏิบัติราชการ สําหรับประเด็นการประเมินผลการพัฒนากฎหมาย ตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549  
 อนึ่ง  สํานักงานสถิติแหงชาติ   จักไดดําเนินการขอยกเวนประเด็นการประเมินผล การพัฒนากฎหมาย  
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549   ไปยังสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อดําเนินการ 
ตอไป 
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ประเด็นการประเมินผล : การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 
ตัวชี้วัดที่ 20 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย :  

ความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับองคกรสูระดับบุคคล หมายถึง ความสําเร็จที่สวนราชการ
จัดใหมีระบบประเมินผลการดําเนินงานภายในสวนราชการ (Internal Performance Agreement: IPA) โดยจะตองจัดใหมีระบบใน
การถายทอดเปาประสงค ตัวช้ีวัด ตามพันธกิจและยุทธศาสตร ของสวนราชการ ไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ กําหนดเปน
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานและเปาหมายในระดับหนวยงานจนถึงระดับบุคคล และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ รวมถึงจัด
ใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

เกณฑการใหคะแนน :  
แบงคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)  ตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) ระดับ
คะแนน ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

 
โดยที่ : 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 
1 มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการ/แผนงานการประเมินผลภายในสวนราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
2  มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการระดับกรมหรือ

เทียบเทากับหนวยงานในสังกัด 
 จัดทํา Strategy Map ของแตละหนวยงานในสังกัด โดยกําหนดเปาประสงคของ
แตละประเด็นยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานดังกลาวใหเช่ือมโยงกับ
เปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

 กําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมาย และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการในระดับ
ผูอํานวยการสํานัก/กองกับหัวหนาสวนราชการ 
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ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 
3 มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและเปาหมายตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการของผูอํานวยการสํานัก/กอง และมีการติดตามผลการดําเนินงานอยาง
สม่ําเสมอ 

4 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ในระดับผูอํานวยการสาํนัก/กอง 

5 มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานในระดับผูอํานวยการสํานัก/กองไปเชื่อมโยง
กับระบบการสรางแรงจูงใจ (Motivation) 

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
2546 2547 2548 

ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวัดและ 
เปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

ระดับ - - - 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1. กําหนดใหสํานักนโยบายและวิชาการสถิติเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล โดยความ
รวมมือศูนย/สํานัก/กอง/กลุมในสํานักงานสถิติแหงชาติ 

2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล สํานักนโยบายและวิชาการสถิติรวบรวมขอมูล จัดสงใหกลุมงานพัฒนา
ระบบบริหาร ซึ่งจะสรุปผลการดําเนินงานเปนรายเดือนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ สํานักงานสถิติแหงชาติ  

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผูอํานวยการสํานักนโยบายและวิชาการสถิติ      เบอรติดตอ : 0-2281-3367 
ผูจัดเก็บขอมูล    :  นางสาวสุวมิล   คงเศรษฐกุล                             เบอรติดตอ : 0-2281-0333  ตอ 1304 
                                


