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มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 3  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ   
      สวนราชการระดับกรมหรือเทยีบเทา  
ตัวชี้วัดที่ 3.1    จํานวนขอมูลสถิติดานเศรษฐกิจและสังคม 
หนวยวัด :   เร่ือง  
น้ําหนัก  : รอยละ 5 
คําอธิบาย :    เปนตัวช้ีวัดผลสําเร็จเชิงปริมาณ คือ เปนจํานวนเรื่องของขอมูลสถิติพื้นฐาน ท่ีไดจากการสํารวจ

จากสถานประกอบการ และครัวเรือน ท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนขอมูลสถิติเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นของประชาชนตอนโยบายภาครัฐ 

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 

2547 2548 2549 
จํานวนขอมูลสถิติพื้นฐานดานเศรษฐกิจและ

สังคม 1/

เรื่อง 22 38 

 

27 

 

 

หมายเหตุ :  1/ เปนจํานวนผลผลิตท่ีไดจากการสํารวจแตละเรื่อง 

แหลงขอมูล / วธิีการจัดเก็บขอมูล :  - 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาววิไลลักษณ ชุลีวัฒนกุล  เบอรติดตอ:  02 2810333 ตอ 1200 
ผูจัดเก็บขอมูล    : นางเบ็ญจพร ฉัตรกุล ณ อยุธยา   เบอรติดตอ:  02 2810333 ตอ 1202 
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เพื่อใชในการศึกษา วิเคราะห จัดทําดัชนีช้ีวัดการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศ 

ตัวชี้วัดที่ 3.2    รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการสํารวจขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและ        
                          การสื่อสาร  พ.ศ. 2548 -2551 
หนวยวัด :   รอยละ 
น้ําหนัก  : รอยละ 5 
คําอธิบาย : เปนการวัดผลสําเร็จของความกาวหนาของโครงการสํารวจขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร เพื่อนําไปใชประโยชนในการวางแผนเพื่อกําหนดนโยบายการพัฒนาใหสามารถยกระดับ
ความสามารถในการแขงขันไดในสังคมแหงปญญา และการเรียนรู (Knowledge Based Society) 
ตามที่กําหนดไวในยุทธศาสตรการพัฒนาภายใตแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของประเทศไทย พ.ศ. 2545 – 2549 

การสํารวจนี้  ในแตละปจะทําการสํารวจเกี่ยวกับการมี/การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารจากทั้ง 2 สวน คือ 

1)  สถานประกอบการ  และ 
2)  ครัวเรือน  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 กิจกรรมที่ดําเนินการประกอบดวย :  
1)  การสํารวจจากครัวเรือน 

พ.ศ. 2549   -  การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล 
                   -  การนําเสนอและการจัดทํารายงาน 
พ.ศ. 2550   -  การวางแผนเตรียมงาน 
                   -  การเก็บรวบรวมขอมูล 

2) การสํารวจจากสถานประกอบการ 
พ.ศ. 2549   -  การนําเสนอและการจัดทํารายงาน(ฉบับสมบูรณรายภาค/ท่ัวประเทศ) 
พ.ศ. 2550   -  การวางแผนเตรียมงาน 
                   -  การเก็บรวบรวมขอมูล 

    -  การประมวลผลและการวเิคราะหขอมูล 
                   -  การนําเสนอและการจัดทํารายงาน (สรุปผลเบื้องตน) 

       
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนนเพ่ิมขึ้น รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้ 

 

•   บรรลุเปาหมายผลผลิต   รอยละ  60 
(สรุปผลเบื้องตนของการสํารวจ (ครัวเรือน) พ.ศ. 2549 ไดรับอนุมัติใหเผยแพร = 1 คะแนน) 

เทากับ   1   คะแนน 

•   บรรลุเปาหมายผลผลิต   รอยละ  70 
(รายงานผลฉบับสมบูรณของการสํารวจ (ครัวเรือน) พ.ศ. 2549 ไดรับอนุมัติใหจัดพิมพ = 1 คะแนน) 
 

เทากับ   2   คะแนน 
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•   บรรลุเปาหมายผลผลิต   รอยละ  80 
(ทําการเก็บรวบรวมขอมูลและติดตามการสํารวจ (สถานประกอบการ) พ.ศ. 2550 แลวเสร็จ  = 1 คะแนน ) 

เทากับ   3   คะแนน 

•   บรรลุเปาหมายผลผลิต   รอยละ  90 
(ทําการเก็บรวบรวมขอมูลการสํารวจ (ครัวเรือน) พ.ศ. 2550 แลวเสร็จ = 1 คะแนน) 

เทากับ   4   คะแนน 

•   บรรลุเปาหมายผลผลิต   รอยละ  100 
(สรุปผลเบื้องตนของการสํารวจ (สถานประกอบการ) พ.ศ. 2550 ไดรับอนุมัติใหเผยแพร = 1 คะแนน) 

เทากับ   5   คะแนน 

 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ 

พ.ศ. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวย
วัด 

2547 2548 2549 
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการสํารวจ
ขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2548 - 
2551 

รอยละ 
100 100 100 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล: - 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายอังสมุาล ศุนาลัย                     เบอรติดตอ: 0-2281-0333 ตอ 1010 
                                : นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม                  เบอรติดตอ: 0-2281-0333 ตอ 1020 
ผูจัดเก็บขอมูล    : นางลักขณา ยุวประกร                   เบอรติดตอ: 0-2281-0333 ตอ 1210 
                               : นางสาวอรนุช หุตะชาต                เบอรติดตอ: 0-2281-0333 ตอ 1223 
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ตัวชี้วัดที่ 3.3    รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการสํามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2550 
หนวยวัด :   รอยละ 
น้ําหนัก  : รอยละ 5 
คําอธิบาย : เปนการวัดผลของความกาวหนาของโครงการสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 เพื่อเก็บรวบรวม

ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานและขอมูลในการดําเนินกิจการของสถานประกอบการอุตสาหกรรมทุก
ขนาดทั่วประเทศ เพื่อใชในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาการลงทุน และปรับปรุงกิจการ
อุตสาหกรรมการผลิตท้ังในภาครัฐและเอกชน และเพื่อใหสอดคลองกับขอเสนอแนะขององคการ
สหประชาชาติท่ีเสนอแนะใหจัดทําสํามะโนทุก 10 ป 

สํานักงานสถิติแหงชาติ กําหนดแผนงานการจัดทําโครงการสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 
ครอบคลุมแผนงานตั้งแตข้ันการวางแผนเตรียมงาน จนถึงนําเสนอผลขอมูลเปนเวลา 3 ป คือ ตั้งแต
ปงบประมาณ 2549 – 2551 ดังนี้ 

ป 2549:  ปฏิบัติงานนับจดสถานประกอบการในพื้นที่นอกเขตเทศบาล ท่ัวประเทศ 
ป 2550:  ปฏิบัติงานนับจดสถานประกอบการในเขตเทศบาล 

และปฏิบัติงานแจงนับสถานประกอบการผลติท่ัวประเทศ 
ป 2551:  ทําการประมวลผล และจัดทํารายงานผลการแจงนบั 

เกณฑการใหคะแนน 1/: 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน   เพิ่มข้ึนรอยละ 10   ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

•   บรรลุเปาหมายผลผลิต รอยละ 35 ของทั้งโครงการ 
(ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูลงานนับจดในเขตเทศบาลแลวเสร็จ = 1 คะแนน) 

เทากับ   1   คะแนน 

•   บรรลุเปาหมายผลผลิต รอยละ 45 ของทั้งโครงการ 
(ไดรับอนุมัติจัดทํารายงานผลเบื้องตนงานนับจดในเขตเทศบาล = 1 คะแนน) 

เทากับ   2   คะแนน 

•   บรรลุเปาหมายผลผลิต รอยละ 55 ของทั้งโครงการ 
(ไดรับอนุมัติจัดทํารายงานผลฉบับสมบูรณ งานนับจดในเขตเทศบาล ระดับจังหวัด = 1 คะแนน) 

เทากับ   3   คะแนน 

•   บรรลุเปาหมายผลผลิต รอยละ 65 ของทั้งโครงการ 
(ไดรับอนุมัติจัดทํารายงานผลฉบับสมบูรณ งานนับจดในเขตเทศบาล ระดับภาค = 1 คะแนน) 

เทากับ   4   คะแนน 

•   บรรลุเปาหมายผลผลิต รอยละ 75 ของทั้งโครงการ 
(ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูลและติดตามงานแจงนับแลวเสร็จ = 1 คะแนน) 

เทากับ   5   คะแนน 

 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  
ผลการดาํเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 

2547 2548 2549 
 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการ  
สํามะโนอุตสาหกรรม  พ.ศ.2550              

รอยละ - - 20 

 

หมายเหตุ : 1/ เปาหมายผลผลิตใน ปงบประมาณ 2549 คือ บรรลุผลสําเร็จรอยละ 20 ของทั้งโครงการ 
                      เปาหมายผลผลิตในปงบประมาณ 2550 คือ บรรลุผลสําเร็จรอยละ 75 ของทั้งโครงการ 
                      เปาหมายผลผลิตในปงบประมาณ 2551 คือ บรรลุผลสําเร็จรอยละ 100 ของทั้งโครงการ 
 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล:  - 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม                           เบอรติดตอ: 02 2810333 ตอ 1020 
ผูจัดเก็บขอมูล    : นางเบ็ญจพร ฉัตรกุล ณ อยุธยา                              เบอรติดตอ: 02 2810333 ตอ   
                               : นางลักขณา ยุวประกร                                         เบอรติดตอ: 02 2810333 ตอ 1210 
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ตัวชี้วัดที่ 3.4 จํานวนรายการสถิติที่มีขอมูลนําเสนอในเชิงแผนที่ (GIS) และสามารถใหบริการทางอินเตอรเน็ต 
หนวยวัด: จํานวนรายการสถิติ   
น้ําหนัก  : รอยละ   5 
คําอธิบาย :  สํานักงานสถิติแหงชาติ  ไดพัฒนาระบบนําเสนอขอมูลสถิติเชิงแผนที่  (GIS)  เพื่อนํามาใชประโยชน
ในการนาํเสนอขอมูลสถิติท่ีสําคัญของสํานักงานสถิติแหงชาติในเชิงแผนที่ และสามารถใหบริการทางอินเตอรเน็ต
ได ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการบริหารและพัฒนาประเทศ  โดยเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 2547  
2548  และ 2550  มเีปาหมายที่จะนําเสนอขอมูลสถิติในเชงิแผนที่  เพิม่ข้ึนจากเดิมอีก  จาํนวน  100  รายการ  
(ขอมูลสถิติท่ีแสดงบนแผนที่ 1 แผน / ภาพ = รายการ)  
เกณฑการใหคะแนน1 : 

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/-… หนวย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
•   จํานวนรายการขอมูลฯ   จํานวน  60  รายการ เทากับ   1   คะแนน 
•   จํานวนรายการขอมูลฯ   จํานวน  70  รายการ เทากับ   2   คะแนน 
•   จํานวนรายการขอมูลฯ   จํานวน  80  รายการ เทากับ   3   คะแนน 
•   จํานวนรายการขอมูลฯ   จํานวน  90  รายการ เทากับ   4   คะแนน 
•   จํานวนรายการขอมูลฯ   จํานวน  100  รายการ เทากับ   5   คะแนน 

เงื่อนไข :     (-ถามี-) 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
2547 2548 2549 

จํานวนรายการของขอมูลสถิตท่ีินําเสนอใน     
เชิงแผนที่และใหบริการทางอนิเตอรเน็ตได 

รายการ 57 40 - 

หมายเหตุ :  * (ถามี) 

แหลงขอมูล / วธิีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1. นําขอมูลสถิติจากโครงการสํามะโน/สํารวจ  เปนรายพืน้ท่ี  (จงัหวัด  อําเภอ)  เชื่อมกับขอมลูแผนที่  
(Digital Map) 

2. นําเสนอขอมูลสถิติเปนรายพื้นที่  (จังหวัด  อําเภอ) โดยแสดงเปนสีท่ีแตกตางตามรายการแบงช้ัน
ของขอมูล 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางพรรณวดี พรปฏิมากร เบอรติดตอ: 0 2281 0333 ตอ 1300 
ผูจัดเก็บขอมูล    : นายนิรัตน รวดเรียว  เบอรติดตอ: 0 2281 0333 ตอ 1316 
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มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ 
ประเด็นการประเมินผล : ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ตัวชี้วัดที่  5:  รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการ 
หนวยวัด :  รอยละ 
น้ําหนัก  : รอยละ 5 
คําอธิบาย :   

1. ผูรับบริการ  หมายถึง  ประชาชนผูมารับบริการ ซึ่งประกอบดวย  เจาหนาท่ีของหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ  เจาหนาท่ีของสถาบันการศึกษา  สถาบันวิจัย องคกร สมาคม 
มูลนิธิ  รวมท้ังนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ  

2. ประเด็นการสํารวจ ประกอบดวยประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้ 
- ความพึงพอใจดานการกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 
- ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
- ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
- ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
โดยมีงานบริการท่ีเสนอขอประเมิน จํานวน 3 งานบริการ ไดแก 
- งานใหบริการขอมูลสถิติ โดยวธิีการติดตอดวยตนเองที่สํานักงานสถิติแหงชาติ 
- งานใหบริการขอมูลสถิติ โดยวธิีการติดตอทางโทรศัพท 
- งานใหบริการขอมูลสถิติ โดยวธิีการติดตอทาง  E-mail 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

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

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
2547 2548 2549 

 รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 77.80 78.22 N/A 
หมายเหตุ :  ผลการดําเนินงานในอดีต เปนผลคะแนนของผูประเมินอิสระ โดยสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
                      สวนดุสิต   
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แหลงขอมูล / วธิีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1.   กําหนดให กลุมบริการและเผยแพรขอมูล   สํานักสถิติพยากรณ  เปนหนวยงานที่รับผิดชอบใน
การจัดเก็บขอมูล 

2.  ไดมีการจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการขอมูลสถิติ  โดยใหผูรับบรกิาร
ตอบแบบสอบถาม     และนํามาประมวลผลเปนรายเดือน  เพื่อเปนการประเมินตนเอง 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นายวิลาส สุวี                                            เบอรติดตอ: 0-2280-3333 ตอ 1400                          
ผูจัดเก็บขอมูล     : นางสาวกุลลกัษณ เลิศภัทรพงศ   เบอรติดตอ: 0-2280-3333 ตอ 1410                         

: นางจุไรรัตน วิรยศิร ิ                 เบอรติดตอ: 0-2280-3333 ตอ 1422 
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ประเด็นการประเมินผล : การมีสวนรวมของประชาชน 
ตัวชี้วัดที่ 6:  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น          
                       และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 4 
คําอธิบาย : 

พิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของสวนราชการ    เพื่อกระตุนการ
ปรับระบบราชการสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบ
การบริหารราชการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ   
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

 

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

1      
2      
3      
4      
5      

 

โดยที ่:  

 
ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 

ขั้นตอนที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สวนราชการวิเคราะหภารกิจหลักหรอืยุทธศาสตรท่ีสําคัญ และเหมาะสมในการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและนําผลการวิเคราะหไปกําหนดกลุมผูท่ี 
เกี่ยวของและผูมีสวนไดเสียไดอยางเหมาะสม 
 สวนราชการมกีระบวนการในการสรางความรูความเขาใจสําหรับผูท่ีเกี่ยวของ และผูมี
สวนไดเสียท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน 
 สวนราชการแตงตั้งคณะทํางานภาคประชาชน โดยเปนคณะทํางานรวมระหวางภาครัฐ 
(ผูแทนองคกรภาครัฐท่ีเกี่ยวของ) และภาคประชาสังคม (เอกชน ผูแทนประชาชน NGOs 
สื่อมวลชน เปนตน) เพื่อจะไดรวมกันผลักดันกระบวนการพัฒนาระบบราชการหรือ
ผลักดันใหเกิดผลการปฏิบัติราชการ หรือการพัฒนาบริการสาธารณะ 
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ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
ขั้นตอนที่ 2  สวนราชการกบัคณะทํางานภาคประชาชนมีการปรึกษาหารือเพื่อกําหนดและเลือก

ประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะ       
ท่ีเห็นวาเหมาะสมที่จะนํามาดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2550 โดยประเด็นการ
พัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือกดําเนินการ
ควรเปนประเด็นที่เกี่ยวของกบัภารกิจหลัก (Core Function) ของหนวยงานหรือเรื่องท่ีมี
ผลกระทบกับประชาชนโดยตรงและตองไดรับการยอมรับหรือมีฉันทามติ 

 
ขั้นตอนที่ 3  สวนราชการและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันกําหนด เปาหมาย  ตัวช้ีวัด วิธีการ

วัดผล และระบบการจัดเก็บขอมูล ตามประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติ
ราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือกมาดําเนินการในขั้นตอนที่ 2 

 
ขั้นตอนที่ 4  สวนราชการและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันวางระบบการติดตามความกาวหนา

หรือระบบในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน 
 สวนราชการและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันติดตามตรวจสอบและรายงานผลการ
ดําเนินงานตามประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ ผลการปฏิบัติราชการ/ การพัฒนา
บริการสาธารณะที่เลือกใหเปนไปตามระบบที่วางไว และเสนอตอผูบรหิารของสวน 
ราชการอยางสม่ําเสมอ (รายเดอืน / รายไตรมาส) 

 
ขั้นตอนที่ 5  สวนราชการจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ 

ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือก และเผยแพรใหประชาชน ผูท่ี
เกี่ยวของ และผูมีสวนไดเสียรับทราบผานกระบวนการ หรือกลไกที่สวนราชการจัดใหมี
ข้ึนไดอยางเปนรูปธรรม 

 
 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 2547 2548 2549 

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการ 

ระดับ 3 - N/A 
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล:  -     
           กําหนดใหกองบริหารจัดเก็บขอมูลสถิติเปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล  โดย
ความรวมมือจากศูนย/สํานัก/กอง ในการดําเนินการใหเปนตาม 5 ข้ันตอนที่กําหนดขางตน 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   นายสมเกียรติ   ศิริวัฒนโชค  เบอรติดตอ: 02 2810333 ตอ 1600 
ผูจัดเก็บขอมูล        :    นางสาวพรทิพย   สมวงศ  เบอรติดตอ: 02 2810333 ตอ 1602 
    :    นางจิชุกร   รัศมีธัญ   เบอรติดตอ: 02 2810333 ตอ 1603 
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ประเด็นการประเมินผล : ความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่  7.1:  ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมลูขาวสารของราชการ 
หนวยวัด :  ระดับ 
น้ําหนัก  : รอยละ 3 
คําอธิบาย :   
              ความสําเร็จของการดําเนินการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ โดยสวนราชการในการ
ดําเนินการใหเปนไปตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  28  
ธันวาคม  พ.ศ. 2547  เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา และการจัดซื้อจัดจางของ
หนวยงานราชการ ซึ่งพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายที่กําหนดไวในแตละระดับ 
เกณฑการใหคะแนน : 
               แบงคะแนนเปน  5  ระดับ  โดยพิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) ตามเปาหมายแตละ
ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับขั้นของความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ระดับ
คะแนน ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

 
โดยที่  :   

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 
1 ปฎิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี ้

 จัดสถานที่/จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารเพื่อการบริการขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 เพื่อให
ประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก และมีเจาหนาท่ี
รับผิดชอบเกี่ยวกับการใหขอมูลขาวสารของสวนราชการเปนการเฉพาะ 

 มีปายบอกถึงท่ีตั้งของสถานที่หรือศูนยขอมูลขาวสารที่จัดไวสําหรับการใหบริการ
ขอมูลขาวสารที่เขาใจไดงายและมองเห็นไดชัดเจน  

 
2 จัดระบบขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ดังนี้ 

 มีขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 ครบถวน และเปนปจจุบัน 
 มีการจัดทําดัชนีขอมูลขาวสารท่ีจัดไวใหบริการไวอยางชัดเจนสามารถสืบคนไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 
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ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 
3 บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารไวอยางเปนระบบโดยมีการดําเนินการ ดังนี้ 

 มอบหมายใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ
ไวเปนการเฉพาะ 

  ผูบริหารของสวนราชการใหความสําคัญและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ขอมูลขาวสารของราชการอยางเครงครัด เชน มีการประชุมเพื่อซักซอมความเขาใจใน
การปฏิบัติตามกฎหมาย เปนตน 

 จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใชบริการรายงานใหผูบริหารทราบอยางสม่าํเสมอ    
(รายเดือนหรือไตรมาส) 

4 เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบ ดังนี้ 

 จัดอบรม ใหความรู และพัฒนาความรูท่ีเกี่ยวกบักฎหมายขอมูลขาวสาร และมีการ
ดําเนินการตามกิจกรรม/มาตรการ/ วิธีการในการสรางจิตสํานึกและทัศนคติท่ีดีของ
การเปนผูใหบริการขอมูลขาวสาร แกบุคลากรในสวนราชการอยางสม่ําเสมอ 

 ประชาสัมพันธเผยแพรเกี่ยวกบักฎหมายขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชน
รับทราบถึงสิทธิ ในการตรวจสอบการดําเนินงานของสวนราชการ ผานชองทางตางๆ 
อยางนอย 5 ชองทางโดย 1 ใน 5  ชองทางจะตองเปนการเผยแพร ประชาสัมพันธผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกส 

 รับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารผานชองทาง
ตางๆ และมีการนําความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาประกอบการบริหารจัดการ
ดานการเปดเผยหรือใหบริการขอมูลขาวสาร 

5  นําขอมูลเกี่ยวกบัการประกวดราคา ประกาศสอบราคาที่หัวหนาสวนราชการลงนาม
แลว เผยแพรบนเว็บไซตของสวนราชการ 

 จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือนและเผยแพรบนเว็บไซตของสวนราชการ
ทุกเดือน           

   
เหตุผล  :   
               เพื่อสนับสนุนใหสวนราชการมีการเปดเผยขอมูลขาวสาร และดําเนินการ ตาม  พ.ร.บ.  ขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540   และปฎิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับการเปดเผย
ขอมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา และการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายวิลาส สุวี                                เบอรติดตอ: 0-2280-3333 ตอ 1400 
ผูจัดเก็บขอมูล    :  นางสาวกุลลักษณ เลิศภัทรพงศ   เบอรติดตอ: 0-2280-3333 ตอ 1410 
                               :  นางสาวสุครีม กันไชย            เบอรติดตอ: 0-2280-3333 ตอ 1412 
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ตัวชี้วัดที่  7.2   ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
หนวยวัด :   ระดับ 
น้ําหนัก   :   รอยละ 3 
คําอธิบาย  : 
  ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยพิจารณาความครบถวนของการดําเนินการใน 3 ประเด็น ไดแก 

1. การกําหนดหลกัเกณฑ ระเบียบหรือแนวทางที่ชัดเจนในการปองกันการทจุริต ท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการ 

2. การจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐและขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 

3. การดําเนินการอยางเครงครัดเมื่อมีการกลาวหาวามีการกระทําผิดในปงบประมาณ พ.ศ.
2550 

ประเด็นที่ 1  :   การกําหนดหลักเกณฑ ระเบียบ หรือแนวทางที่ชัดเจนในการปองกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น           
ในการปฏิบัติราชการ      

ตัวชี้วัดที่  7.2.1  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  :  รอยละ 1 
คําอธิบาย  : 
  พิจารณาจากระดับขั้นของความสําเรจ็ในการดาํเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
เกณฑการใหคะแนน  : 
  กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ  (Milestone)  แบงเกณฑการใหคะแนนเปน  5  
ระดับ  พิจารณาจากความสําเร็จของขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรการปองกันการทุจริตตามเปาหมายแตละระดับ 
ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 • ทบทวนผลการดําเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2549 
• วิเคราะหความเสี่ยงตาง ๆ  ท่ีอาจจะกอใหเกิดการทุจริต  การปฏิบัติ และ/หรือ ละเวน

การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ 

สรุปขอมลูท่ีไดจากระบบการรบัฟงขอรองเรียนของสวนราชการ การรองเรยีนผานศูนยดํารง
ธรรม กระทรวงมหาดไทย และ ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
2 • นําขอมูลท่ีไดจากขั้นตอนที่  1  มาใชประกอบการจัดทํามาตรการ/แผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจรติของเจาหนาท่ีของรัฐ ปงบประมาณ พ.ศ.2550  ไดแลวเสร็จ โดยตอง
คํานึงถึงระดับความรุนแรงและโอกาสของความเสี่ยง รวมท้ังการ มีสวนรวมของ
ภาครัฐและเครอืขายภาคประชาชน  และในมาตรการ/แผนปฏิบัติการ จะตองระบุถึง 

 
- การกําหนดหรอืปรับปรุงแกไข หลักเกณฑ ระเบียบ หรือแนวทางการปฏิบัติ

ราชการของสวนราชการที่เอื้อตอการปฏิบัติงานที่โปรงใสสามารถตรวจสอบได และ
ประชาสัมพันธใหภาครัฐและประชาชน และ/หรอืผูมีสวนไดเสียไดรับรู 

- กําหนดใหมีกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจรยิธรรมใหกับเจาหนาท่ีของรัฐ เชน 
การอบรม/การปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมของศาสนาตาง ๆ เปนตน 

- กิจกรรมการสรางความเขมแข็งหรอืการใหความรูกับ ภาครัฐและเครือขาย ภาค
ประชาชนตลอดจนเครือขายที่เกี่ยวของในดานการปองกันการทุจริต 

3 • ดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ีของรัฐ  
ปงบประมาณ พ.ศ.2550  ไดแลวเสรจ็ครบถวน 

4 • ตอบสนองตอขอรองเรยีนเรือ่ง “การทุจริต การปฏิบัติ และ/หรือ ละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐในสังกัด” ในปงบประมาณ พ.ศ.2550 ท่ีมีการ
รองเรียนผานระบบรับฟงขอรองเรยีนของสวนราชการ ศูนยดํารงธรรม 
กระทรวงมหาดไทย และศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี อยาง
ครบถวน 

5 • สรุปผลการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ี
ของรัฐ ปงบประมาณ พ.ศ.2550 โดยระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรคในการ
ดําเนินงานและสรุปผลการตอบสนองตอขอรองเรยีนเรือ่ง “การทุจริต    การปฏิบัติ 
และ/หรือ ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ    ในสังกัด” ใน
ข้ันตอนที่ 4 พรอมท้ังกําหนดแนวทางหรือขอเสนอแนะในการ      ปรับปรุงมาตรการ/
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ีของรัฐ    ปงบประมาณ พ.ศ.2551 
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ประเด็นที่ 2 : การจัดทําขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวน 
                      การปฏิบัติหนาที่โดยมชิอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง 
ตัวชี้วัดที่ 7.2.2  ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนเกีย่วกับการทุจริต การ  
                         ปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมลูการ          
                         จัดซ้ือจัดจาง 
หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  :  รอยละ 1 
คําอธิบาย  : 
  พิจารณาจากความสําเร็จของการจัดทําขอมูลเรือ่งกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกบัการ
ทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐและขอมูลการจัดซื้อจดัจางเพื่อ
ใชเปนฐานขอมูลการทุจริตในระดับชาติ (สวนราชการสวนกลางรวบรวมขอมูลของหนวยงานในสังกัดท่ีตั้งอยู
ในสวนกลางและหนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงานตัง้อยูในสวนภูมิภาค   ท่ีผูมี
อํานาจของจังหวัดไมไดมอบอาํนาจใหแกผูวาราชการจังหวัด) 
เกณฑการใหคะแนน  : 
  กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 
ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 
 
 

ระดับขั้นของความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ระดับ
คะแนน ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

โดยที ่: 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 
 

จัดทําขอมูลกลาวหา/ขอรองเรยีนเกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติ และ/หรอื ละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐตามรูปแบบ รายการ และวิธีการท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด (ตามแบบฟอรม    
ขท 01) ไดอยางสมบูรณ ครบถวน และมีการปรับปรุงสถานะของผลการดําเนินงานใหเปน
ปจจุบันอยูเสมอ 
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2 มีการประมวลผลขอมูลท่ีจัดทําตามขั้นตอนที่ 1 ใหอยูในรูป Information และนําเสนอ  ใน
รูปแบบ กราฟ แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร ในการเฝา
ระวงัและติดตามการปฏิบัติงานในการปองกนัและปราบปรามการทุจริตหรอืการปฏิบัติหรือละ
เวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐได 

3 เก็บรวบรวมขอมูล การจัดซื้อจดัจาง โดยวิธีประกวดราคาหรอืวิธีประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสของสวนราชการแลวบันทึกขอมูลตามรูปแบบที่สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด ไดอยางสมบูรณ ครบถวน(ตามแบบฟอรม 
ขท 02 ) 

4 รายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยังสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เกินระยะเวลาที่กําหนด 

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

เงื่อนไข : 
• การดําเนินงานตามขั้นตอนที่ 4 และขั้นตอนที่ 5 สํานักงานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

(ป.ป.ช.) จะพิจารณาคุณภาพของการจัดทําขอมูลเพื่อนํามาเปนประเด็นปรับคะแนนเชิงคุณภาพดวย 
• ขอใหหนวยงานตอไปนี้ คือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ กองทพับก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ กําหนดใหมี

หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรยีนเกี่ยวกบัการทุจริตหรอืการปฏิบัติหรือละ
เวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐและขอมูลการจัดซื้อจดัจาง  แลวมีหนังสือแจงรายชื่อ
หนวยงานที่รับผิดชอบการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดยอยดงักลาวไปยังสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2550 เพื่อจะไดกําหนดรหัสในการ
รายงานขอมูล ตามขั้นตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยังสํานักงาน  คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดอยางถูกตอง 
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ประเด็นที่ 3 : การดําเนินการอยางเครงครัดเมื่อมีการกลาวหาวามีการกระทําผิดในปงบประมาณ   
                       พ.ศ. 2550 
ตัวชี้วัดที่ 7.2.3 รอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณภายในระยะเวลาที่  
                      กําหนด 
หนวยวัด :  รอยละ 
น้ําหนัก   : รอยละ 1 

คําอธิบาย : 
  พิจารณาจากรอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวน
สมบูรณตามประเด็นที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) มีหนังสือขอให
ดําเนินการ โดยมีเอกสารประกอบหรอืมีพยานหลกัฐานชัดเจนพรอมใหวินจิฉัยได และสามารถจดัสงสํานวนการ
สอบสวนและเอกสารประกอบหรอืพยานหลกัฐานดังกลาวไปยังสํานักงานคณะกรรมการปองกนัและปราบปราม        
การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ภายในระยะเวลาที่กําหนด เทียบกับจํานวนสํานวนการสอบสวนที่สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) มีหนังสือขอใหดําเนินการทั้งหมด 
สูตรการคาํนวณ : 
 
 
 
 

จํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณและจัดสงไปยังสํานักงาน ป.ป.ช.ไดภายในระยะเวลาที่กําหนด x 100 
จํานวนสํานวนการสอบสวนที่สํานักงาน ป.ป.ช. ขอใหดําเนินการทั้งหมด 

โดยท่ี จํานวนสํานวนการสอบสวนที่สํานักงาน ป.ป.ช. ขอใหดําเนินการท้ังหมด หมายถงึ จํานวนเรือ่งทั้งหมด ท่ี
สํานักงานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ใหสวนราชการดําเนินการ ใหแลว
เสร็จภายในวันที่  30  กันยายน  2550 
เกณฑการใหคะแนน : 
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการให
คะแนน ดังนี้ 
   

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

เงื่อนไข  :  การพิจารณาปรับคะแนนเชิงคณุภาพ 
  1.  กรณีท่ีสวนราชการไมสามารถดําเนินการเพื่อตอบสนองตอผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือของศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ดวย
ความรวดเรว็ และเด็ดขาด 
  2.  กรณีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไตสวนขอเท็จจริง
และ มีมติวามีมูลความผิดทางวินัย  และแจงใหสวนราชการทราบแลว  สวนราชการไมพิจารณาโทษใหแลวเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับเรื่องจากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
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(ป.ป.ช.) พรอมทั้งสงสําเนาคําสั่งลงโทษใหสํานักงานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ป.ป.ช.) ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดออกคําสั่ง 
  3.  กรณีมีการรองเรียนตอสวนราชการ เรื่องการทุจริตหรอืประพฤติมิชอบหากสวน
ราชการไมสามารถดําเนินการตอบสนองตอขอรองเรยีนดังกลาวไดภายใน 15 วัน 
 
หมายเหตุ : 
 1.  กรณีสวนราชการไมมีขอมูลตองรายงานตามแบบ ขท01 และแบบ ขท02 ใหนําน้ําหนัก
ตัวช้ีวัดรอยละ 1 ไปเพิม่ใหตัวช้ีวัดท่ี 7.2.1 ระดับความสําเร็จของการดาํเนนิการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต 
 2.  กรณีสวนราชการไมมีสํานวนการสอบสวนที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ขอทราบ ใหนําน้ําหนักตัวช้ีวัดรอยละ 1 ไปเพิ่มใหตัวช้ีวัดที่ 7.2.1 ระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 
 3.  กรณีสวนราชการไมมีขอมูลตองรายงานตามแบบ ขท01 และแบบขท02 และไมมี
สํานวนการสอบสวนที่สํานักงานคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ขอทราบ
ใหนําน้ําหนักตัวช้ีวัดทั้งหมดไปเพิ่มใหตัวช้ีวัดที่ 7.2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 4.  ใหสวนราชการสวนกลางมหีนาท่ีปองกันและปราบปรามการทุจริตและการปฏิบัติหรือ 
ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ หนวยงานในสังกัดท่ีตั้งอยูในสวนกลาง และหนวยงานราชการบริหารสวนกลาง
ท่ีปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค ท่ีผูบังคับบัญชาของสวนราชการไมไดมอบอํานาจใหแก   
ผูวาราชการจังหวัด 
 5.  ใหจังหวัดมีหนาท่ีปองกันและปราบปรามการทุจริตและการปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ หนวยงานราชการบริหารสวนภมูิภาคและหนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติ
ราชการหรอืมสีํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคและผูวาราชการจังหวัดไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชาของ
สวนราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.2546 ท้ังนี้ ไมรวมหนวยงานราชการ
สังกัดราชการบริหารสวนทองถิ่น หนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงานตั้งอยูใน
สวนภูมภิาค และผูวาราชการจงัหวัดไมไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชาของสวนราชการ เชน สํานกังานอัยการ
สูงสุด สํานักงานสรรพากรภาค สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนตน 

เหตุผล : 
 เนื่องจากการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนวาระเรงดวนท่ีรัฐบาลใหความสําคัญ 
และเรงรัดใหดาํเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางตอเนื่องเพือ่ใหระบบราชการ มีความโปรงใส 
โดยการวางระบบการตรวจสอบและประเมิน ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุมคา พัฒนา
กระบวนการติดตาม ตรวจสอบลงโทษผูทุจริตอยางเด็ดขาด เปดเผยขอมูล ขาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน
และการจัดซื้อ จัดจาง ใหเกิดความโปรงใสและมีประสิทธิภาพสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการรณรงค
เรื่องดงักลาวอยางจริงจัง และปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมของสังคม ใหประชาชนรวมกันตอตานการทจุริต และ
การประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ และยังเปนเรือ่งทีส่อดคลองพระราชกฤษฎีกา  วาดวยหลกัเกณฑและ
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วิธีการบรหิารกจิการบานเมอืงที่ดี พ.ศ.2546 สวนราชการจงึมีหนาท่ีปองกนัมิใหปญหา ดังกลาวเกิดขึ้น อันจะ
สะทอนถึงประสิทธิภาพ และความโปรงใสในการทํางานของสวนราชการได 
 
แหลงขอมูล  / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 

1. ศูนยประสานราชการใสสะอาด 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นายลือชัย  วนรัตน    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 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
ประเด็นการประเมินผล : การบริหารงบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 8  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายลงทุน 
หนวยวัด   :  รอยละ 
น้ําหนัก     :  รอยละ 3 
คําอธิบาย :  
  การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ  จะใชอัตราการเบิกจายรายจาย
ลงทุนของสวนราชการ  ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิก
จายเงินของสวนราชการ  ทั้งนี้ ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ  โดยจะ
ใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
  

รายการครุภัณฑ รายการที่ดินและส่ิงกอสราง 
(1) (2) (2) / (1)  (1) (2) (2) / (1)  

 
 

สวน
ราชการ 

งบประมาณ   
ที่ไดรับ      

(ลานบาท) 

ผลการเบิก
จายเงิน

งบประมาณ  
(ลานบาท) 

รอยละ
ของอัตรา

การ
เบิกจาย    
(รอยละ) 

คาคะแนนที่
ได  เม่ือ
เทียบกับ  

เกณฑการให   
คะแนนที่
กําหนด 

งบประมาณ   
ที่ไดรับ      

(ลานบาท) 

ผลการเบิก
จายเงิน

งบประมาณ  
(ลานบาท) 

รอยละของ
อัตราการ
เบิกจาย    
(รอยละ) 

คาคะแนนที่
ได  เม่ือ
เทียบกับ  

เกณฑการให  
คะแนนที่
กําหนด 

สสช. 113.2743    - - - - 
 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ 
รอยละของความสําเร็จของการเบิกจาย 

เงินงบประมาณรายจายลงทุน 

รายการ      
งบประมาณ   
รายจาย

ลงทุน       ( 
I )  

นํ้าหนักของ  
รายการ      

งบประมาณ    
รายจายลงทุน   

( W I ) 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

คะแนน 

 
คาคะแนนที่

ได 
ของแตละ 
รายการ 
( SW I ) 

 
คะแนนเฉลี่ยถวง

นํ้าหนัก 
( SW I  x W I ) 

1. รายการ 
    
ครุภัณฑ 

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

1.00) 
 รวม = 1   
ตารางและสูตรการคํานวณ 
 
 
 
 

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครุภัณฑ 
                               =   ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครุภัณฑ    x    100 
                                    วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครุภัณฑที่ไดรับ 

 
 
ผลรวมของ  (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน   x   น้ําหนักของรายการงบประมาณรายจายลงทุน) 
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เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน  x น้ําหนกัของ

รายการงบประมาณรายจายลงทุน)  =   1 
2 ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน  x น้ําหนกัของ

รายการงบประมาณรายจายลงทุน)  =   2 
3 ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน  x น้ําหนกัของ

รายการงบประมาณรายจายลงทุน)  =   3 
4 ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน  x น้ําหนกัของ

รายการงบประมาณรายจายลงทุน)  =   4 
5 ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน  x น้ําหนกัของ

รายการงบประมาณรายจายลงทุน)  =   5 
 
 
 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2547 2548 2549 
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกั
ของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุน 

ระดับ - - N/A 

 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเกบ็ขอมูล : 

• ขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐสู
ระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

• การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุน จะไมรวมงบประมาณที่สวนราชการประหยัดได และ
ไมไดนําเงินดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอืน่ๆ ตอ  ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการรายงาน
วงเงินงบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล 

 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :    นายลือชัย           วนรัตน                  เบอรติดตอ : 0-2281-0333 ตอ 1500 
ผูจัดเก็บขอมลู        :    นางสาวสุกัญญา  อรณัยกานนท     เบอรติดตอ : 0-2281-0333 ตอ 1512 
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ประเด็นการประเมินผล : ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน 
ตัวชี้วัดที่ 9    ระดับความสําเร็จของการดําเนนิการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 
หนวยวัด :    ระดับ 
น้ําหนัก   :    รอยละ 2 
คําอธิบาย: 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยดัพลังงานของสวนราชการ  จะพิจารณาจาก
ความครบถวนของขอมูล  ไดแกขอมูลการใชพลังงานไฟฟา  (kWh)  ขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง(ลิตร) 
ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน   เชน  เวลาที่ใหบริการ จํานวนบุคลากร พื้นที่ของอาคารที่
ใหบริการ เปนตน    และพิจารณาพลังงานที่สวนราชการสามารถลดการใชลงได เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช
ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2550      กับปริมาณการใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2546 

   พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน  2  ชนิด   คือ 
 1.  ไฟฟา     ใหน้ําหนักรอยละ  1 
 2.   น้ํามัน    ใหน้ําหนักรอยละ  1 

เกณฑการใหคะแนน 
 1.ไฟฟา 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ครบถวน 
2 ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 
3 ปริมาณการใชไฟฟาไมเปลี่ยนแปลง 
4 ประหยัดไฟฟาไดมากกวารอยละ 0 ถึงรอยละ 5              
5 ประหยัดไฟฟาไดมากกวารอยละ 5 ถึงรอยละ 10 ข้ึนไป 

 
กรณีหนวยงานมีปริมาณการใชไฟฟาในปงบประมาณ พ.ศ.2549 เพิ่มขึ้น เมื่อ
เทียบกับปงบประมาณ พ.ศ.2546 จะตองประหยัดไฟฟาไดรอยละ 15 ข้ึนไป 

 
 2. น้ํามัน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 ขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ครบถวน 
2 ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 
3 ปริมาณการใชน้ํามันไมเปลี่ยนแปลง 
4 ประหยัดน้ํามันไดมากกวารอยละ 0 ถึงรอยละ 5              
5 ประหยัดน้ํามันไดมากกวารอยละ 5 ถึงรอยละ 10 ข้ึนไป 

กรณีหนวยงานมีปริมาณการใชน้ํามันในปงบประมาณ พ.ศ.2549  เพิ่มขึ้น เมื่อ
เทียบกับปงบประมาณ พ.ศ.2546  จะตองประหยัดไฟฟาไดรอยละ 15 ข้ึนไป 
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สูตรการคํานวณ 

1.  รอยละของปริมาณไฟฟาท่ีประหยัดได  เทากับ 
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 2.   รอยละของน้ํามันที่ประหยัดได  เทากับ 

  ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ พ.ศ. 2546 (หนวย) - 
  ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (หนวย)                x 100 
  ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ พ.ศ. 2546 (หนวย) 

 
                        ปริมาณการใชน้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. 2546 (ลิตร) - 
            ปริมาณการใชน้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ลิตร)                        x 100 
            ปริมาณการใชน้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. 2546 (ลิตร) 
 

 
 
 
 
 
 
เหตุผล 

พลังงานเปนปจจัยท่ีสําคัญในการตอบสนองความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
แตประเทศไทยมิไดมีแหลงพลังงานเชิงพาณิชยภายในประเทศมากพอกับความตองการทําใหตองพึ่งพาพลังงาน
จากตางประเทศเปนสวนใหญท่ีปจจุบันมีมูลคากวา 5 แสนลานบาท แนวทางสําคัญท่ีจะชวยลดอัตราการเพิ่ม
ความตองการใชพลังงานของประเทศ คือการสงเสริมให มีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัดใน
ทุกภาคสวน โดยรัฐบาลเห็นวาภาครัฐควรจะเปนตนแบบที่ดีใหกับประชาชน สํานักงาน ก.พ.ร. จึงกําหนดที่จะ
ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการดานการใชพลังงานโดยมีสํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน เปนเจาภาพหลักของตัวช้ีวัด 
  
เงื่อนไข : 
 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ  สํานักงาน ก.พ.ร.        
จะใชขอมูลท่ีสวนราชการไดรายงานผลผาน         www.e-report.energy.go.th   
ของสวนอนุรักษพลังงานและพลังงานหมุนเวียน  สํานักนโยบายและแผนพลังงาน 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายลือชัย วนรัตน                   เบอรติดตอ: 0 2281 8607 
ผูจัดเก็บขอมูล        :  นางปริศนา วานิชยเจรญิการ   เบอรติดตอ:  0 2281 0333 ตอ 1520 
 
 

http://www.e-report.energy.go.th/
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ประเด็นการประเมินผล : การลดระยะเวลาการใหบริการ 
ตัวชี้วัดที่  10.1  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานรอบระยะเวลา 
  ของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ   
หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  : รอยละ 2 
คําอธิบาย :  
      สํานักงานสถิติแหงชาติ  ขอเสนอจํานวนกระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
 

งานบริการ (i) น้ําหนัก (Wi) 
1. ระยะเวลาดําเนินการ 1 วัน  จํานวน  8  กระบวนงาน 
1.1 การใหบริการขอมูลและขาวสารทางสถิติแกผูขอใช - ติดตอดวย

ตนเองที่สํานักงานสถิติแหงชาติ - ขอมูลท่ีไมยุงยาก 
0.1 

1.2 การใหบริการขอมูลและขาวสารทางสถิติแกผูขอใช - ติดตอดวย
ตนเองที่สํานักงานสถิติแหงชาติ - ขอมูลท่ีมีความยุงยาก 

0.1 

1.3 การใหบริการขอมูลและขาวสารทางสถิติแกผูขอใช - ติดตอขอขอมูล
โดยทางโทรศัพท - ขอมูลท่ีไมยุงยาก 

0.1 

1.4 การใหบริการขอมูลและขาวสารทางสถิติแกผูขอใช - ติดตอขอขอมูล
โดยทางโทรศัพท - ขอมูลท่ีมีความยุงยาก 0.1 

1.5 การใหบริการขอมูลและขาวสารทางสถิติแกผูขอใช - ติดตอขอขอมูล
โดยทาง E-mail - ขอมูลท่ีไมยุงยาก 

0.1 

1.6 การใหบริการขอมูลและขาวสารทางสถิติแกผูขอใช - ติดตอขอขอมูล
โดยทาง E-mail - ขอมูลท่ีมีความยุงยาก 

0.1 

1.7 การใหบริการขอมูลและขาวสารทางสถิติแกผูขอใช - ติดตอขอขอมูล
โดยทางจดหมาย/โทรสาร - ขอมูลท่ีไมยุงยาก 0.01 

1.8 การใหบริการจําหนายเอกสารและรายงานเชิงสถิติแกผูมาติดตอขอซื้อ
ดวยตนเองที่สํานักงานสถิติแหงชาติ 

0.1 

2. ระยะเวลาดําเนินการ 2-15 วัน  จํานวน  11  กระบวนงาน 
2.1 การใหบริการขอมูลและขาวสารทางสถิติแกผูขอใช - ติดตอดวย

ตนเองที่สํานักงานสถิติแหงชาติ – ขอมูลท่ีมีความยุงยากมาก 
0.01 

2.2 การใหบริการขอมูลและขาวสารทางสถิติแกผูขอใช - ติดตอดวย
ตนเองที่สํานักงานสถิติแหงชาติ - ขอมูลท่ีมีความยุงยากพิเศษ 0.01 

2.3 การใหบริการขอมูลและขาวสารทางสถิติแกผูขอใช - ติดตอขอขอมูล
โดยทาง E-mail - ขอมูลท่ีมีความยุงยากมาก 

0.01 

2.4 การใหบริการขอมูลและขาวสารทางสถิติแกผูขอใช - ติดตอขอขอมูล
โดยทาง E-mail - ขอมูลท่ีมีความยุงยากพิเศษ 

0.01 

2.5 การใหบริการขอมูลและขาวสารทางสถิติแกผูขอใช - ติดตอขอขอมูล
โดยทางจดหมาย/โทรสาร - ขอมูลท่ีมีความยุงยาก 0.01 

2.6 การใหบริการขอมูลและขาวสารทางสถิติแกผูขอใช - ติดตอขอขอมูล
โดยทางจดหมาย/โทรสาร - ขอมูลท่ีมีความยุงยากมาก 

0.01 

2.7 การใหบริการจําหนายเอกสารและรายงานเชิงสถิติ - ติดตอขอซื้อทาง 
E-mail 

0.01 

2.8 การใหบริการจําหนายเอกสารและรายงานเชิงสถิติ - ติดตอขอซื้อทาง
จดหมาย/โทรสาร 0.02 
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งานบริการ (i) น้ําหนัก (Wi) 

2.9 
การใหบริการสําเนาขอมูลดิบ จากโครงการสํามะโนและสํารวจแกผู
ขอใชขอมูล - ติดตอดวยตนเองที่สํานักงานสถิติแหงชาติ 0.08 

2.10 
การใหบริการสําเนาขอมูลดิบ จากโครงการสํามะโนและสํารวจแกผู
ขอใชขอมูล - ติดตอขอซื้อทาง E-mail 

0.01 

2.11 
การใหบริการสําเนาขอมูลดิบ จากโครงการสํามะโนและสํารวจแกผู
ขอใชขอมูล - ติดตอขอซื้อทางจดหมาย/โทรสาร 0.1 

3. ระยะเวลาดําเนินการมากกวา 15 วัน   จํานวน  1  กระบวนงาน 

3.1 การใหบริการขอมูลและขาวสารทางสถิติแกผูขอใช - ติดตอขอ
ขอมูลโดยทางจดหมาย/โทรสาร - ขอมูลที่มีความยุงยากพิเศษ 0.01 

รวมงานบริการ 1 

 
ตารางและสูตรการคํานวณ :  
 

  
จํานวนผูรับบรกิารท่ีไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  100 

จํานวนผูรับบรกิารท้ังหมดที่ไดรับบริการในแตละงานบริการ 
 

 

 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผูรับบริการที่ไดรับบริการ
ตามรอบระยะเวลามาตรฐานเทียบกับจํานวนผูรับบริการทั้งหมด งานบริการ 

(i) 

 
น้ําหนัก 

(Wi) 
 1 2 3 4 5 

 
คะแนน 
ที่ได 
(Ci) 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 
(Wi Ci) 

1  50 60 70 80 90  
2  50 60 70 80 90   
- 
i  

น้ําหนัก
รวม 

(W1 C1) 
(W2 C2) 

เกณฑการใหคะแ
 

 

W2 
- 50 60 70 80 90  - 
50 60 70 80 90    (Wi Ci) 
Wi 
W1
 

 คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากบั 
∑W1 = 1 

นน : 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
1  
2  
3  
4  
5  

∑ (Wi Ci) = 1 

∑ (Wi Ci) = 2 

∑ (Wi Ci) = 3 

∑ (Wi Ci) = 4 
∑ (Wi Ci) = 5 
-
Ci
 C1
C2
                          25

∑ (Wi Ci) 
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แหลงขอมูล / วธิีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1. กําหนดใหกลุมบริการและเผยแพรขอมูล สํานักสถิติพยากรณ เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการ
จัดเก็บขอมูล 

2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล กลุมบริการและเผยแพรขอมูล สํานักสถิติพยากรณ รวบรวมขอมูลเปน
รายเดือน 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายวิลาส สุวี                                    เบอรติดตอ: 0-2281-0333 ตอ 1400 
ผูจัดเก็บขอมูล     : นางสาวกุลลักษณ เลิศภัทรพงศ        เบอรติดตอ: 0-2281-0333 ตอ 1410 
                                : นายวิบูลย พลาดิสัย                    เบอรติดตอ: 0-2281-0333 ตอ 1411 
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ตัวชี้วัดที่ 10.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอการ 
                        เปลี่ยนแปลงดานขั้นตอนและวธิีปฏิบัติงานของสวนราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ  2 
คําอธิบาย : 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานสถิติแหงชาติจะแจงรายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติมภายหลัง 
 
 
 
 
 
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         
แผนงานที่ 2         
- ตัวช้ีวัดที่ 2.1         
- ตัวช้ีวัดที่ 2.2          

 รวม = 1*   

* แปลงน้ําหนักของแตละแผนงาน ใหผลรวมของน้ําหนักของทุกแผนงานเทากับ 1  
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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 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
2547 2548 2549 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ความสําเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอการ 
เปลี่ยนแปลงดานขั้นตอนและวธิีปฏิบัติงานของ
สวนราชการ 

 

ระดับ - - - 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1.  
2  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :                   เบอรติดตอ :  0-2810-3333 ตอ  
ผูจัดเก็บขอมูล       :     เบอรติดตอ :  0-2810-3333 ตอ  
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มิติที่ 4  มิติดานการพัฒนาองคกร 
ประเด็นการประเมินผล : การจัดการความรู 
ตัวชี้วัดที่ 12  ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเดน็ยุทธศาสตร   
หนวยวัด :  ระดับ 
น้ําหนัก  : รอยละ 3 
คําอธิบาย :  
 ระบบการจัดการความรูในองคกร หมายถึง การท่ีสวนราชการมีรูปแบบที่ชัดเจนของการรวบรวม
ฐานความรูท่ีมีอยูในองคกรซึง่กระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรอืเอกสาร มาพัฒนาใหเปนองคความรู และมีการ
ถายทอดและแบงปนความรูอยางเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู พัฒนาตนเองใหเปนผูรู 
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาสวนราชการเขาสูรูปแบบขององคกรแหงการเรียนรู (Learning 
Organization) ท่ียั่งยืนโดยที่ความรูม ี2 ประเภท คือ 

1. ความรูท่ีฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูท่ีไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือ
สัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตางๆ เปนความรูท่ีไมสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูด
หรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห 

2. ความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูท่ีสามารถรวบรวม ถายทอดไดโดยผานวธิีตางๆ เชน 
การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตางๆ  

กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การ
รวบรวม การจัดระบบจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูลเพื่อสรางเปนความรู และการแลกเปลี่ยนความรูท้ังภายใน
และภายนอกองคกร การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน
ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในองคกรใหดียิ่งข้ึน 
เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดเปนระดับข้ัน โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากรายละเอียดของการ 
ดําเนินการตามเกณฑท่ีกําหนดแตละระดับ ดังนี้ 
โดยที ่: 

ขอที ่ รายละเอียดการดําเนินงาน 
1 จําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันความสําเร็จของทุกประเด็นยุทธศาสตรตาม

คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ตามแบบฟอรมที่ 1 การ
จําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ) 
โดยระบุอยางนอย 3 องคความรูตอ 1 ประเด็นยุทธศาสตรและอยางนอยใน 1 องค
ความรูท้ังหมดที่ระบุตองเปนองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

2 จัดทําแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 อยางนอย 2 องคความรู 
โดยเลอืกองคความรูจากประเด็นยุทธศาสตรท่ีตางกัน และอยางนอย 1 ในองคความรูท่ี
เลือกดังกลาวตองเปนองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3 ผูบริหารของสวนราชการลงนามเห็นชอบแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 
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พ.ศ. 2550 และจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ภายใน 31 มกราคม พ.ศ. 2550 
4 สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2550 โดยสามารถดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูดังกลาวไดสําเร็จ
ครบถวนทุกกิจกรรม และสามารถดําเนินการครอบคลุมกลุมเปาหมายได ไมนอยกวา
รอยละ 90 ในกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรูท่ีระบุไว 

5 ผลการดําเนินงานของทุกตัวช้ีวัดตามคํารับรองฯ ท่ีเลือกมาดําเนินการตามแผนการ
จัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตองมีคะแนนของแตละตัวช้ีวัดตั้งแต 
4.0000 ข้ึนไป 

 
 

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

1      
2      
3      
4      
5      

 
เงื่อนไข : 

1. การประเมินผลการดําเนินงานตามขั้นตอนที่ 1-3 สํานักงาน ก.พ.ร. จะพิจารณาความสอดคลองกับ 
หลักเกณฑท่ีกําหนดไวตามแนวทางการประเมินผล และจะพิจารณาปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพตามรายละเอียด
ในคูมือการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดการจัดการความรูเพื่อสนบัสนุนประเด็นยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 (สามารถดาวนโหลดขอมูลไดจาก http://www.opdc.go.th/thai/KM.php) 

2. ในกรณีท่ีสวนราชการจัดสงแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ท่ีไดรับการอนุมัติ
แลวลาชากวากําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวในขั้นตอนที่ 3 จะปรับลด 0.25 คะแนนตอ 1 สัปดาห แตรวมการปรับ
ลดท้ังหมดแลวจะไมเกิน 1 คะแนน 

3. ใหสวนราชการปรับแกไขแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามขอเสนอแนะ
ของสํานักงาน ก.พ.ร. และนําเสนอแผนการจดัการความรู ฯ นั้น ในรายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองฯ 
หรือในชวงการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 

4. หากองคความรูท่ีสวนราชการเลือกมากําหนดในแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 ซ้ํากับองคความรูท่ีดําเนินการไปแลวตามแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สวน
ราชการจะตองแสดงถึงการดําเนินการทบทวน และเพิ่มเติมองคความรูใหมากขึ้นหรือครบถวนสมบูรณยิ่งข้ึน
อยางชัดเจน 

 
เหตุผล : 
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พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 กําหนด
ไววา สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยาง
สม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเรว็ เหมาะสมกับสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยน ทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรูรวมกัน 
 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
2547 2548 2549 

ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูเพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร   

ระดับ - - N/A 

หมายเหตุ :  * (ถามี) 
 
แหลงขอมูล / วธิีการจัดเก็บขอมูล : 

1. ใหสํานักงานเลขานุการกรมจัดเก็บขอมูล 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายลือชัย วนรัตน  เบอรติดตอ : 0-2281-8607 
ผูจัดเก็บขอมูล    : นางสาวประเทือง ดีดพิณ เบอรติดตอ : 0-2281-9618 

  : นายธเนศ รุงโรจนชัยพร                เบอรติดตอ : 0-2281-9618  
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ประเด็นการประเมินผล : การจัดการทุนมนุษย 
ตัวชี้วัดที่  13.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
หนวยวัด :  ระดับ  
น้ําหนัก  : รอยละ 2 
คําอธิบาย :   
                     พิจารณาจากระดับข้ันของความสําเร็จในการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับ    
สนุนการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสามารถดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรของสวน
ราชการ      โดยแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการเปนแผนที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการ    
ประจําป พ.ศ. 2551-2553        ซึ่งหัวหนาสวนราชการเห็นชอบที่จะดําเนินการตามแนวทาง/แผนงาน/โครงการที่    
กําหนดขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
เกณฑการใหคะแนน : 
               แบงคะแนนเปน  5  ระดับ  โดยพิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) ตามเปาหมายแตละ
ระดับ ดังนี้ 
 

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

1      
2 

     

3      
4      
5      

 
โดยที่  :   

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 
1 สวนราชการจัดกิจกรรมการพฒันาหรือเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ

การบริหารทรพัยากรบุคคล(HR Scorecard)    และการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร
บุคคลใหแกผูบริหารและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลไมนอยกวารอยละ 
60 

2 สวนราชการประเมินสถานภาพปจจุบันดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแลวเสร็จภายใน
ไตรมาสที่ 2 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยในรายงานผลการประเมินสถานภาพฯ มีการระบุ
จุดแข็งและจุดออนของการบริหารทรัพยากรบุคคลและมีการวิเคราะหความคาดหวังของผูมี
สวนไดเสียตอการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3 สวนราชการวิเคราะหทิศทาง     นโยบาย           และกําหนดประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหาร
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ทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับนโยบายยุทธศาสตรและแผนบริหารราชการของสวนราชการ 
4 สวนราชการกําหนดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและกําหนดตัว   

ช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของแตละเปาประสงค 
5 สวนราชการมแีผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ท่ีไดรับความ

เห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ    และมีการเผยแพรประชาสัมพันธใหแกเจาหนาท่ีของสวน
ราชการไดรับทราบ      

 
เหตุผล  :   
               เพื่อเปนแรงผลักดันในการยกระดับมาตรฐานและพัฒนาขีดความสามารถดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลของภาครัฐ  อันจะนําไปสูความพรอมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรขององคกร 
 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายลือชัย   วนรัตน                              เบอรติดตอ: 0-2280-3333 ตอ 1500 
ผูจัดเก็บขอมูล    :  สิบเอกนพดล   นิลทับ      เบอรติดตอ: 0-2280-3333 ตอ 1505 

                               :  นางสาวลัลนา นนทรังสี           เบอรติดตอ: 0-2280-3333 ตอ 1505 
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ตัวชี้วัดที่ 13.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอการ 
                        เปลี่ยนแปลงดานบุคลากรของสวนราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 3 
คําอธิบาย : 
 

สํานักงานสถิติแหงชาติจะแจงรายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติมภายหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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         
แผนงานที่ 2         
- ตัวช้ีวัดที่ 2.1         
- ตัวช้ีวัดที่ 2.2          

 รวม = 1*   

* แปลงน้ําหนักของแตละแผนงาน ใหผลรวมของน้ําหนักของทุกแผนงานเทากับ 1  
 
 
 
 
 



                                                                                                          รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ   
                                                          สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

                            35

 
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 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
2546 2547 2548 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ความสําเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอการ 
เปลี่ยนแปลงดานบุคลากรของสวนราชการ 

 

ระดับ - - - 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1.  
2  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :                   เบอรติดตอ :  0-2810-3333 ตอ  
ผูจัดเก็บขอมูล       :     เบอรติดตอ :  0-2810-3333 ตอ  
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ตัวชี้วัดที่ 13.3  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 
หนวยวัด :  ระดับ   
น้ําหนัก  : รอยละ 3 
คําอธิบาย : 
 องคกร  ในที่นี้หมายถึง  สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา  
 ความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล  หมายถึง  ความสําเร็จ
ท่ีสวนราชการจัดใหมีระบบประเมินผลของหนวยงานระดับสํานัก/กอง หรือเทียบเทาจนถึงระดับบุคคล(Internal 
Performance Agreement: IPA) เพื่อประโยชนในการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ  

ในการนี้สวนราชการจะตองมีกระบวนการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายในระดับสํานัก/กอง  ซึ่งเปน
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายที่ถายทอดมาจากระดับองคกร มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวางหัวหนา
หนวยงานระดับสํานัก/กองกับหัวหนาสวนราชการ รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายในระดับสํานัก/กอง  ในปงบประมาณ พ.ศ.2550  เพื่อใหผลการดําเนินงานของหนวยงาน
ระดับสํานัก/กองสนับสนุนการบรรลุเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรขององคกร  
 

เกณฑการใหคะแนน : 
แบงคะแนนเปน 5 ระดับ  โดยพิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)  ตามเปาหมายแตละระดับ 

ดังนี้ 

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

1      
2      
3      
4      
5      

โดยที่ :  
 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 

1 1) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดสรรสิ่งจูงใจใหแกหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือ
เทียบเทาภายในสวนราชการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีไดกําหนดไวในปงบประมาณ 
พ.ศ.2549 ไดแลวเสรจ็ 

2) ทบทวนกระบวนการประเมินผลภายในสวนราชการในปท่ีผานมา  พรอมท้ังสรุปขอดี 
ขอเสีย ปญหา อุปสรรค ของการดําเนินการตามกระบวนการประเมินผลและการนํา
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาไปปฏิบัติ  โดยมี
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ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและการดําเนินการ  สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2550 
3) นําผลสรุปขอดี ขอเสีย ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะที่ไดจากขอ 2) ไปใชในการ

ปรับปรุงกระบวนการ/แผนงานการประเมินผลภายในสวนราชการ สําหรับปงบประมาณ 
พ.ศ.2550 ไดแลวเสรจ็  และไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือ
เทียบเทา 

4) มีการสื่อสาร ทําความเขาใจ หรือช้ีแจงใหหวัหนาหนวยงานระดับสํานัก/กอง หรอื
เทียบเทารับทราบถึงกระบวนการ/แผนงานการประเมินผลฯ ดังกลาว 

2  สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทายืนยันวิสัยทัศน  ประเด็นยุทธศาสตร และ 

 

       เปาประสงค และจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร  (Strategy Map)  เพื่อแสดงใหเห็นถึงความ   
       สอดคลองของวิสัยทัศน  ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงคของสวนราชการระดับ 
        กรมหรือเทียบเทา  
 หนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา  กําหนดเปาประสงคและจัดทําแผนที่
ยุทธศาสตร  (Strategy Map)  ท่ีแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงหรอืสอดคลองของ
เปาประสงคของหนวยงานระดับสํานัก/กอง หรือเทียบเทากับประเด็นยุทธศาสตรและ
เปาประสงคของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา  และ/หรือแสดงความสอดคลองกับ
พันธกิจ บทบาท หนาท่ีของหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา 

 มีการกําหนดตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และเกณฑการประเมินผลความสําเร็จของการบรรลุ
เปาประสงคแตละขอของหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาตามที่ปรากฏในแผนที่
ยุทธศาสตร  (Strategy Map)   

 มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 ระหวางหัวหนา
สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทากับหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา
โดยในคํารับรองฯ จะตองระบุตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และเกณฑการประเมินผลตัวช้ีวัดของ
หนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาท่ีใชประเมินผลไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม 

3            ดําเนินการติดตามกระบวนการ/แผนงานการประเมินผลภายในสวนราชการ ประจําป 
              งบประมาณ พ.ศ.2550  และมีการติดตามความกาวหนาและการรายงาน ผลความสําเร็จ 
              ตามตัวช้ีวัดและคาเปาหมายที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 
              งบประมาณ พ.ศ.2550 ของ หนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาอยางสม่ําเสมอ    
              (รายเดือน/รายไตรมาส)                 

4  มีการประเมินผลความสําเร็จตามตัวช้ีวัดและคาเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

               สวนราชการมีการสรปุผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ 
               ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  ของหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา  
               ไดแลวเสร็จ และรายงานสรุปผลการประเมินดังกลาวมาพรอมกับ การรายงานการ 
                 ประเมินผลตนเองรอบ 12 เดือน ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2550 ] 
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5  มีการประกาศหลักเกณฑ/แนวทางที่ชัดเจน ในการนําผลการประเมินผลการปฏิบัติ  

        ราชการ    ของหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาไปเชื่อมโยงกบัระบบการสราง 
        แรงจูงใจ (Motivation) ของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 
  มีการจัดสรรสิง่จูงใจตามหลักเกณฑ/แนวทางที่กําหนดไว   

 
 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
  2547 2548 2549 
ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวัดและ
เปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล   
 

ระดับ - - N/A 

 
แหลงขอมูล / วธิีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1. กําหนดใหสํานักนโยบายและวิชาการสถิติเปนหนวยงานที่รบัผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล  โดย
ความรวมมือศูนย/สํานัก/กอง 

2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  สํานักนโยบายและวิชาการสถิติรวบรวมขอมูลจดัสงใหกลุมงาน
พัฒนาระบบบริหาร  ซึ่งจะสรปุผลการดําเนินงานเปนรายเดือนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการสํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางพรรณวดี     พรปฏิมากร   เบอรติดตอ: 0 2281 0333 ตอ 1300 
ผูจัดเก็บขอมูล    : นางสาวสุวิมล   คงเศรษฐกุล   เบอรติดตอ: 0 2281 0333 ตอ 1304 
                               : นางสาวขจิตรัตน    ปรีชาไพศาลจิต  เบอรติดตอ: 0 2281 0333 ตอ 1305 
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ประเด็นการประเมินผล : การจัดการสารสนเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 14   ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ 
หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก   : รอยละ 4 
คําอธิบาย : 

ระดับคุณภาพของการบริหารจดัการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ หมายถึง ระดับใน
การพัฒนาทางดานการจัดการสารสนเทศของสวนราชการ เมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยจะพิจารณา
จากความครอบคลุมและความกาวหนาในการพัฒนาทั้ง 10 ประเด็นดังตอไปนี้  
1. ดานระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการ แบงเปน 

ประเด็นยอยท่ี  
1.1 ระบบงาน/กระบวนงาน ของสวนราชการที่ควรมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศ โดยตองครอบคลุมถึงฐาน  

ขอมูลสําหรับผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดทั้งหมดตามมิติท่ี 1 : มิติดานประสิทธิผล ตามแผนปฎิบัติ
ราชการ และฐานขอมูลดานยุทธศาสตรท้ังหมดของสวนราชการ 

1.2 ระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและจําเปนตองปรับปรุงระบบฐาน       
ขอมูลสารสนเทศที่ใชอยูเดิมพรอมระบุสิ่งท่ีจะปรับปรุงหรือเพิ่มเติมจากที่ปฏิบัติในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

2. ดานผูใชงาน (User) กลุมตางๆ ไดแก ประชาชน สวนราชการที่เกี่ยวของและผูบริหารของสวนราชการ   
แบงเปน 
ประเด็นยอยท่ี  

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

3. การบริหารจัดการของศูนยปฏิบัติการสารสนเทศของสวนราชการ 
ประเด็นยอยท่ี  

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 ( IT Contingency  Plan)    
3.5 การฝกอบรมในดานที่เกี่ยวของกับระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่จําเปนสําหรับบุคลากรของสวนราชการ 

 
สวนราชการจัดใหมีการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศ พรอมจัดทําเอกสาร 

1. สรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ       
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2. แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการโดยใชขอมูลท่ีไดมาจากผล
การทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศในขอ 1.   โดยในแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาวจะตอง
ระบุผูรับผิดชอบ และ ชวงเวลาที่จะดําเนินการในแตละกิจกรรม พรอมระบุวัตถุประสงคท่ีวัดไดของแตละ
แผนปฏิบัติการ ซึ่งแตละโครงการหรอืกิจกรรมยอยในแผนปฏิบัติการควรระบุผลลัพธของ แตละกิจกรรม
ยอยอยางชัดเจน 

 
เกณฑการใหคะแนน :  
การพิจารณาระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ แบงเปน  

 
เกณฑการใหคะแนน การประเมินผล น้ําหนัก 

(รอยละ) 1 2 3 4 5 
1) ระยะเวลาการสงสรุปผลการ

ทบทวน และวิเคราะห
ระบบฯ และแผนปฏิบัติการ
ฯ 

0.5 1 มี.ค. 50 22 ก.พ. 50 15 ก.พ. 50 8 ก.พ. 50 1 ก.พ. 50 

2) สรุปผลการทบทวน และ
วิเคราะหระบบฯ  มีคุณภาพ 
และเนื้อหาครอบคลุมท้ัง 3 
ประเด็นหลัก และ 10 
ประเด็นยอย 

0.5 6 
ประเด็นยอย 

7 
ประเด็นยอย 

8 
ประเด็นยอย 

9 
ประเด็นยอย 

10 
ประเด็นยอย 

3) แผนปฏิบัติการฯ มีเนื้อหา
และคุณภาพครอบคลุม  ท้ัง 
3 ประเด็นหลักและ 10 
ประเด็นยอย และระบุถึง
สวนที่จะพัฒนาเพิ่มเติมจาก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

0.5 6 
ประเด็นยอย 

7 
ประเด็นยอย 

8 
ประเด็นยอย 

9 
ประเด็นยอย 

10 
ประเด็นยอย 

4) รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ
การดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ฯ   

1 60 75 80 90 100 

5) รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ
แผนปฏิบัติการ ฯ  ท่ี
สามารถบรรลุวตัถุประสงค
หรือเปาหมายตามที่ระบุใน
แผนปฎิบัติการ ฯ และมี
รายงานประเมินผล

1.5 80 85 90 95 100 
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เกณฑการใหคะแนน การประเมินผล น้ําหนัก 
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ  

 
เงื่อนไข :   (ถามี) 

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
2547 2548 2549 

ระดับคุณภาพของการบริหารจดัการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ 

รอยละ - 4.0 - 

 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

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

2. คณะทํางาน ฯ ซึ่งมีผูแทนจากทุกศูนย/สํานัก/กอง ไดมีการประชุมรวมกัน เพื่อทําการทบทวนและ
วิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่มีอยูของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

3. คณะทํางาน ฯ รวมกันกําหนดกรอบแผนงานการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 
4. คณะทํางาน ฯ จัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เสนอใหผูบังคับบัญชาใหความเห็นชอบ และ

มอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผน 
5. ติดตามการดําเนินงาน และใหรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ เพื่อเสนอผูบังคับบัญชา

ใหความเห็นชอบ 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายใหญยิ่ง ศิริธนาภิวฒัน เบอรติดตอ: 0-2281-0333 ตอ 1100 
ผูจัดเก็บขอมูล    :  นางสาวมาลี วงศาโรจน  เบอรติดตอ: 0-2281-0333 ตอ 1103 

    :  นางสาวนิตยา มุกดาอุดม เบอรติดตอ: 0-2281-0333 ตอ 1137  
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ประเด็นการประเมินผล : การพัฒนากฎหมาย 
ตัวชี้วัดที่ 15.1  ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมาย 
ตัวชี้วัดที่ 15.2  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนนิงานตามแผนพัฒนากฎหมายของ
สวนราชการ 
 
  สํานักงานสถิติแหงชาติไดสงชื่อรางกฎหมายตามแบบฟอรม ก  รางกฎหมายที่คางดําเนินการ  และ     
ขอยกเวนตัวชี้วดัการพัฒนากฎหมาย  ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2550    ใหสํานักงาน
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศแลว  ตามหนังสือประทบัตรา ที่ ทก 0508/0409   ลงวันที่ 22  กุมภาพันธ 
2550   แลว  
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ประเด็นการประเมินผล : การบริหารจัดการองคกร  
ตัวชี้วัดที่ 16  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  : รอยละ 5 
คําอธิบาย :  

 ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึงความสําเร็จท่ี
สวนราชการนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเปนกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากลไปใชเปน
กรอบแนวทางในการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) และเปนบรรทัดฐาน การติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการของสวนราชการ เพื่อปรับปรุงองคกรและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของ
สวนราชการสูระดับมาตรฐานสากล 

 การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับกรม ใหดําเนินการ 
คลอบคลุมทุกหนวยงานในสวนกลาง รวมถงึราชการสวนกลางที่ไปตั้งอยูในภูมิภาคดวย 

 แนวทางการดําเนินการตามตัวช้ีวัดนี้ สํานักงาน ก.พ.ร.จะจัดทําเปนคูมือ ซึ่งมี
รายละเอียดสําหรับสวนราชการใชในการดําเนินการ 
 
เกณฑการใหคะแนน1 : 

แบงคะแนนเปน 5 ระดับ  โดยพิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)  ตามเปาหมายแตละระดับ 

ดังนี้ 

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

1      
2      
3      
4      
5      

โดยที่  
ขั้นตอนที่ 1  จัดตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสวน

ราชการ และจัดทําแผนดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐัของ
สวนราชการ (Roadmap)     ท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร 

 จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐของสวนราชการใหกับบุคลากรและคณะทํางานของสวนราชการ 

ขั้นตอนที่  2  จัดทํารายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกรตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ไดแลวเสร็จครบถวน 

 
 



                                                                                                          รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ   
                                                          สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

                            44

ขั้นตอนที่ 3  จัดทํารายงานผลการดําเนินการขององคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐตามแนวทางและแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด ไดแลวเสรจ็
ครบถวน 

ขั้นตอนที่ 4  จัดทํารายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) ไดแลวเสร็จ
ครบถวน 

ขั้นตอนที่ 5  จัดทํารายงานการจัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงองคกร ไดแลว
เสร็จครบถวน 

 
 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2547 2548 2549 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

ระดับ  - - - 

 
 
 
แหลงขอมูล / วธิีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1. ใหกลุมงานพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บขอมูล 
2. รายงานความกาวหนาในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสํานักงานสถิติแหงชาติเปน

ประจําทุกเดือนและนําเผยแพรในระบบ http://intranet.nso.go.th 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายอังสมุาล ศุนาลัย  เบอรติดตอ: 0 2280 0333 ตอ 1010 
ผูจัดเก็บขอมูล    : นางศรีนวล โชติตะวัน  เบอรติดตอ: 0 2280 0333 ตอ 1801 
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