
รายละเอียดตัวชีวั้ดประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ (มิติภายนอก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
สํานักงานสถิติแหง่ชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มิติภายนอก 
 

 
 

ตัวชี้วัดที ่1.2 ระดับความสําเร็จของรอ้ยละเฉลี่ยถว่งน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกจิหลัก  
ของกรมหรือเทยีบเท่า (ร้อยละ 30) 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1  ระดับความสําเร็จในการพฒันาระบบงานและระบบสถิติเพื่อเข้าสู่การบูรณาการแลกเปลี่ยนและ
เชื่อมโยงข้อมูล                                     

หน่วยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก : ร้อยละ 10 
คําอธิบาย :  

  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบระบบงานและระบบสถิติเพื่อเข้าสู่การบูรณาการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยง
ข้อมูล หมายถึง การพัฒนาระบบงานฯ  ให้สามารถรองรับข้อมูล ตามโครงสร้างและรูปแบบในการบูรณาการข้อมูล   
จากแผนพัฒนาสถิติรายสาขา ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย เพื่อนําไปสู่การบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อ
การแลกเปลี่ยน  สอดคล้องกับกรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลแห่งชาติ หรือมาตรฐาน TH-eGif 
(Thailand e-Government Interoperability Framework) และให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยการนําข้อมูล
สถิติทางการและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์และจัดทําเป็นสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

 วางแผน เตรยีมงาน และจัดทําแผนการดําเนินงาน เท่ากับ 1 คะแนน 

 พัฒนาระบบเชือ่มโยงและบูรณาการข้อมูลสถิต ิ เท่ากับ 2 คะแนน 

 มีชุดข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจ จากผังสถิตริายสาขา และข้อมูลอื่นที่
เกี่ยวข้อง และนําเสนอผ่านทางเว็บไซต์ อย่างน้อย 4 ประเดน็  

เท่ากับ 3 คะแนน 

 มีชุดข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจ จากผังสถิตริายสาขา และข้อมูลอื่นที่
เกี่ยวข้อง และนําเสนอผ่านทางเว็บไซต์ อย่างน้อย 5 ประเดน็ 

เท่ากับ 4 คะแนน

 มีชุดข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจ จากผังสถิตริายสาขา และข้อมูลอื่นที่
เกี่ยวข้อง และนําเสนอผ่านทางเว็บไซต์ อย่างน้อย 6 ประเดน็  

เท่ากับ 5 คะแนน

 
 

เงื่อนไข :   
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั หน่วยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554 2555 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบงานและ
ระบบสถิติเพื่อเข้าสู่การบูรณาการแลกเปลี่ยน
และเชื่อมโยงข้อมูล                                    

ระดับ - - - 

 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : การประเมินประสิทธผิล  
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 

- ข้อมูลและสารสนเทศ จากระบบแลกเปลี่ยนขอ้มูล 
- ชุดข้อมูลที่ได้ทาํการวเิคราะห์ และนําเสนอบน web site www.nic.go.th  

 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศยทุธศาสตร์ภาครัฐ เบอร์ติดต่อ : 0 2143 1292 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล       :  นางน้ําผ้ึง  เชิดชูพงษ์        เบอร์ติดต่อ : 0 2143 1293 

นางสาวณัฐภัสสร  นิธิประภาวฒัน์    เบอร์ติดต่อ : 0 2141 7444 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 : ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถเผยแพร่ต่อประชาชนได้ 
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หน่วยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก : ร้อยละ 10 
คําอธิบาย :  

เป็นการประเมินผลตัวชี้วัดแบบผสมผสาน (Hybrid) ในลักษณะตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (Output/Quantity) และ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (Quality)  

นิยาม 
 จํานวนฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม คือ จํานวนเรื่องของข้อมูลสถิติพื้นฐานที่ได้จากการสํารวจ

สถานประกอบการ และครัวเรือน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนข้อมูลสถิติเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อ
นโยบายภาครัฐ 

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

ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย (ขาวคาดแดง) ผลผลิตข้อมูลสถิติ  
- ตัวชี้วัดเชงิปรมิาณ คือ ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม  25 เรื่อง 
- ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ คือ ความคาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ ์ร้อยละ 10 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

• มีจํานวนฐานข้อมูลด้านเศรษฐกจิและสังคมที่สามารถเผยแพร่ตอ่ประชาชนได ้ 
จํานวน 21 ฐานข้อมูล 

เท่ากับ 1 คะแนน 

• มีจํานวนฐานข้อมูลด้านเศรษฐกจิและสังคมที่สามารถเผยแพร่ตอ่ประชาชนได ้ 
จํานวน 23 ฐานข้อมูล 

เท่ากับ 2 คะแนน 

• มีจํานวนฐานข้อมูลด้านเศรษฐกจิและสังคมที่สามารถเผยแพร่ตอ่ประชาชนได ้ 
จํานวน 25 ฐานข้อมูล 

เท่ากับ 3 คะแนน 

• คะแนนเฉลี่ยของจํานวนของฐานข้อมูลด้านเศรษฐกจิและสังคมเป้าหมาย     
ที่มีร้อยละของความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสมัพัทธข์องฐานข้อมูล (ค่า CV)      
ไม่เกินรอ้ยละ 10 

เท่ากับ 4 คะแนน 

เท่ากับ 5 คะแนน 

 
เงื่อนไข : 

1. การเผยแพร่ต่อประชาชน พิจารณาจากเอกสารขออนุมัติต้นฉบับเพื่อการเผยแพร่ข้อมูล 
2. การคิดคะแนนระดับ 4-5 จะคํานวณเทยีบบัญญัติไตรยางค์ ในระดับคะแนนเต็ม 2.00 โดยเทียบกับจํานวน

โครงการที่มกีารแสดงค่า RSE หรือ CV เช่น มีการแสดงค่า RSE หรือ CV จํานวน 5 โครงการ คิดเป็น
คะแนนเรื่องละ 0.4 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั หน่วยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2553 2554 2555 

ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
และสังคมที่สามารถเผยแพร่ต่อประชาชนได้1/   

เรื่อง 31 29 23 

 

หมายเหตุ : 1/ เป็นจํานวนผลผลิตที่ได้จากการสํารวจแต่ละเรื่อง 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
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 สรุปความก้าวหน้าการดําเนินโครงการฯ ที่แล้วเสร็จจากการรายงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล/ผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากเจ้าของขอ้มูลฯ 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  : ผู้อํานวยการสํานักสถิติเศรษฐกจิและสังคม เบอร์ติดต่อ : 0 2142 1232 
  ผู้อํานวยการสํานักสถิติสังคม 0 2142 1252  
  ผู้อํานวยการสํานักสถิติสาธารณมต ิ 0 2142 1268   
ผู้จัดเก็บขอ้มูล   :  นางสรัญญา  คุรุศักดาพงศ์ เบอร์ติดต่อ :  0 2142 1236 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 : ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของการให้บริการข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคมเมื่อเทียบกับปีทีผ่่านมา 
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หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ําหนัก : ร้อยละ 10 
คําอธิบาย :  

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น หมายถึง ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการให้บริการข้อมูลสถิติทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของปี 
2556 เมื่อเทียบกับปี 2555 

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

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

จํานวนของผู้รับบริการข้อมูลสถิติปี 2556 - จํานวนของผู้รับบริการข้อมูลสถิติปี 2555  x 100 
             จํานวนของผู้รับบริการข้อมูลสถิติปี 2555   
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ลดลง 

ร้อยละ 10 
ลดลง 

ร้อยละ 5 
เท่ากับปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5 
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 10 

 

เงื่อนไข (ถ้ามี) :    
 
รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั หน่วยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554 2555 

ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของการให้บรกิารข้อมูลสถิตดิ้าน
เศรษฐกิจและสังคมเมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 29.11 
(401,773 คร้ัง) 

8.97 
(437,821 คร้ัง) 

10.01 
(481,650  คร้ัง) 

 
 
 
 
แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเก็บขอ้มูล : 
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เก็บข้อมูลจํานวนผู้รับบริการจากการบริการข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่จัดให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนในทุกช่องทางการให้บริการ  ได้แก่ การมารับบริการด้วยตนเองที่สํานักงานฯ ติดต่อทางจดหมาย ติดต่อด้วย
ตนเอง โทรศัพท์/โทรสาร E-mail และทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการติดต่อขอรับและซื้อเอกสารรายงาน เป็นต้น 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  : ผู้อํานวยการสํานักสถิติพยากรณ์ เบอร์ติดต่อ : 0 2143 1319 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล : น.ส. กุลลักษณ์  เลิศภัทรพงศ ์ เบอร์ติดต่อ : 0 2141 7496 
                            น.ส. จริะนันท์ พันธรักษ์                               เบอร์ติดต่อ : 0 2141 7498 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : การประเมินคุณภาพ 



รายละเอียดตัวชีวั้ดประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ (มิติภายนอก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
สํานักงานสถิติแหง่ชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ   
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ําหนัก  : ร้อยละ 10 
คําอธิบาย  : 
คําอธิบาย :  

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

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

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

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

 

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

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั หน่วยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554 2555 

ร้อยละของระดบัความพึงพอใจ 
ของผูร้ับบรกิาร 
   

ร้อยละ ร้อยละ 82.17 
(ค่าคะแนน 4.4340) 

ร้อยละ 86.24 
 (ค่าคะแนน 5.0000) 

ร้อยละ 86.97 
(ค่าคะแนน 5.0000) 

 
แหลง่ข้อมูล/วธิีการจัดเก็บขอ้มูล 

สํานักงาน ก.พ.ร. ไดร้ับความอนุเคราะห์จากสํานักงานสถติิแห่งชาติ เป็นผู้ประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการ
สํารวจ 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  : ผู้อํานวยการสํานักสถิติพยากรณ์ เบอร์ติดต่อ : 0 2143 1319 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล : น.ส. กุลลักษณ์  เลิศภัทรพงศ ์ เบอร์ติดต่อ : 0 2141 7496 
 : น.ส. สุครีม  กันไชย                               เบอร์ติดต่อ : 0 2141 7497 
 


