
 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

  ตามท่ีคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 เห็นชอบเครื่องมือวัดความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ของส่วนราชการ  โดยส านักงาน ก.พ. ได้ด าเนินการส่งเสริมให้ทุกส่วนราชการมีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการและขั้นตอนเกี่ยวกับการประเมินมาตรฐานความโปร่งใส และเชิญชวนเข้าร่วมประเมินฯ อย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสดังกล่าว เป็นเครื่องมือหรือแนวทางที่ช่วยให้ส่วนราชการตระหนักถึงการ
ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ลดความเสี่ยงต่อปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ข้าราชการ อันส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อถือ ไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่
ของข้าราชการ และขอให้ทุกส่วนราชการ พิจารณาเข้าร่วมประเมินมาตรฐานความโปร่งใสเพ่ือให้สาธารณชน
รับทราบ และใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลสนับสนุนองค์ประกอบหลักด้านความโปร่งใสของส่วนราชการ ส าหรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment – ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช. ที่ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งด าเนินการในปี พ.ศ. 2557 นั้น 

  ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมการประเมินมาตรฐานความโปร่งใส  โดยใช้ “เครื่องมือวัดความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ”  ซึ่งประกอบไปด้วย 4 มิติ 13 ตัวชี้วัด มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส านักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้น ากิจกรรมในการประเมินมาตรฐานความ
โปร่งใส 4 มิติ 13 ตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของส านักงาน ก.พ. มาเป็นกิจกรรมในการด าเนิน
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ โดยมี
องค์ประกอบ ดังนี้ 

 

มิติที่ ตัวช้ีวัด 

มิติท่ี 1 ด้านนโยบาย/ผู้บริหารและความพยายาม/ริเริ่ม
ของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส 
 

1.1 มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส 
1.2 บทบาทของผู้บริหารในการสง่เสริมเรื่องความโปร่งใสใน 
องค์กร 
1.3 ความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส 

มิติท่ี 2 ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายใน
องค์กร และการมสี่วนร่วม 
 

2.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
2.2 การมีมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ 
2.3 การมีระบบตรวจสอบภายในที่ด าเนินการตรวจสอบมากกว่า
เรื่องเงิน/บัญช ี
2.4 การเผยแพรผ่ลการปฏิบตัิงานและผลการประเมินตนเองต่อ
สาธารณะ 
๒.๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ราชการ 

มิติท่ี 3 ด้านการใช้ดุลยพินิจ 
 

3.1 การลดการใช้ดุลยพินิจของเจา้หน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงาน 
3.2 การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล 
 

      3.2.1 การใช้ดลุยพินิจในการบริหารงานบุคคล (การสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร) 
 

      3.2.2 การใช้ดลุยพินิจในการบริหารงานบุคคล (การบรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากร) 
 

      3.2.3 การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล (การพัฒนา
บุคลากร) 
 

3.3 การมีระบบบรหิารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส 
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มิติที่ ตัวช้ีวัด 

มิติท่ี 4 การมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน 
 

4.1 การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการด าเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียน 
4.2 การมีระเบียบปฏิบัติในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 

 

  ในการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใส ส านักงานฯ ได้แต่งตั้งคณะท างานซึ่งประกอบไปด้วย ผอ.ศูนย์/
ส านักฯ ท าหน้าที่ประสานติดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากศูนย์/ส านัก เพ่ือส ารวจรวบรวมข้อมูลการด าเนินการตาม
เกณฑ์ประเมินความโปร่งใสทั้ง 4 มิติ และประชุมคณะกรรมการประเมินความโปร่งใสฯ พิจารณาให้คะแนนในแต่ละมิติ 
และตัวชี้วัดย่อย  โดยคณะกรรมการบางส่วนมาจากภายนอก เพ่ือให้มีมุมมองและข้อเสนอแนะที่หลากหลายจาก
คณะกรรมการ และส่งผลต่อการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานของส านักงานฯ ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
อย่างแท้จริง ส าหรับคะแนนการประเมินความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะกรรมการประเมินความโปร่งใส ได้ให้คะแนนประเมินดังนี้ 
 

มิติที่ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/การด าเนินการ 
มิติท่ี 1 ด้านนโยบาย/ผู้บริหารและ
ความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานใน
การสร้างความโปร่งใส 
 

1.1 มีนโยบายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับความ
โปร่งใส 
 

(มีการด าเนินการต่อเนื่องจากกิจกรรมที่
ด าเนินการในปีงบประมาณ 2555) 
1.มีการก าหนดนโยบายต่างๆ เพื่อสร้าง
ความโปร่งใสในองค์กร ได้แก่  
-น โ ย บ า ย ก า กั บ ดู แ ล อ ง ค์ ก ร ที่ ดี 
ประกาศใช้เมื่อวันที่  9 มี .ค. 2552 -
ปัจจุบัน 
-นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ประกาศใช้เมื่อวันที่  27 
ก.ค. 2553-ปัจจุบัน 
-นโยบายการบริหารงานของผู้อ านวยการ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ แถลงเมื่อวันที่ 
22 ธ.ค. 2553-ปัจจุบัน 
-นโยบายเสริมสร้างและป้องกันมิให้
ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย 
2.มกีารสื่อสารนโยบายฯ ไปยังเจ้าหน้าที่
ทุกระดับผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ
หนังสือเวียน ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
(ระบบอินทราเน็ต)  
3.มีการจัดท ายุทธศาสตร์ หรือแผนการ
ด าเนินการ เพื่อสร้างความโปร่งใส ใน
หน่วยงาน ได้แก่ 
-ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เพื่อสร้าง
ความโปร่งใสในกระบวนงานผลิตข้อมูล 
สถิติ 
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มิติที่ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/การด าเนินการ 
  -การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

หน่วยงาน พ.ศ. 2554-2556 
-การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 โดย
ก าหนดเป้าหมายตัวช้ีวัดความส าเร็จ และ
มีกลไกการติดตามผล 
-การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม ( เสริมสร้างและ
ป้องกันการการกระท าผิดวินัย) 
4.การด าเนินการตามแผน 
- การจัดท าระ เบียบส านักงานสถิติ
แห่งชาติว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล
สถิติ  ซึ่ ง เป็นการด า เนินการภายใต้
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เพื่อสร้าง
ความโปร่งใส 
ในกระบวนงานผลิตข้อมูลสถิติ (กิจกรรม
ใหม่ท่ีด าเนินการเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556) 
-การด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาองค์กร 
-การฝึกอบรมบุคลากรตามหลักสูตร “สสช.
ยุคใหม่หัวใจคุณธรรม” หลักสูตร “การ
บริหารการเงินและพัสดุภาครัฐแนวใหม่” 
หลักสูตร “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540” และ หลักสูตร “ทักษะ
การสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยงที่เป็นเลิศ 
(Coaching and mentoring skills) ตาม
แผนการพัฒนาบุคลากร 
5.ผลส าเร็จในการจัดสร้างความโปร่งใส 

 
คณะกรรมการประเมินให้คะแนนในตัวช้ีวัดที่ 1.1 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

มิติที่ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/การด าเนินการ 
มิติท่ี 1 ด้านนโยบาย/ผู้บริหารและ
ความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานใน
การสร้างความโปร่งใส 
 

1.2 บทบาทของผู้บริหารในการ
ส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสในองค์กร 

ผู้บริหารสูงสุดในศูนย์/ส านัก/กลุ่มขึ้นตรง
ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ มี
ส่วนในกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใส 
ไม่น้อยกว่า 5 ด้าน   
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มิติที่ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/การด าเนินการ 
  1.การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดระดับ

ศูนย์/ส านัก/กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ในการร่วมเป็น
คณะท างานจัดท าระเบียบส านักงานสถิติ
แห่งชาติว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล
สถิติ ภายใต้ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
เพื่อสร้างความโปร่งใสในกระบวนงาน
ผลิตข้อมูลสถิติ (กิจกรรมใหม่) 
2.การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดระดับ
ศูนย์/ส านัก/กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ในการคัดเลือก
กิจกรรม เพื่อน ามาจัดท ากระบวนการ
สร้างมาตรฐานความโปร่งใสในงานบริการ
ด้ วยระบบสารสนเทศ 1 กระบวนงาน 
(กิจกรรมใหม่) 
3.การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดระดับ
ศูนย์/ส านัก/กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ในการจัดท า
มาตรฐานความโปร่งใส ของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 
4.การปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม ประจ าส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
5.การบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ
ในส านักงานสถิติแห่งชาติ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 

 
คณะกรรมการประเมินให้คะแนนในตัวช้ีวัดที่ 1.2 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

มิติที่ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/การด าเนินการ 
มิติท่ี 1 ด้านนโยบาย/ผู้บริหารและ
ความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานใน
การสร้างความโปร่งใส 
 

1.3 ความพยายาม/ริเริ่มของ
หน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส 

1.จัดให้มีช่องทางการตรวจสอบสาธารณะ
ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นคณะกรรมการ
จริยธรรมของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
(กิจกรรมใหม่) 
2.จัดให้มีการเผยแพร่ผลส ารวจความพึง
พอใจผู้รับบริการต่อระบบสั่งซื้อเอกสาร
ออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
(กิจกรรมใหม่) 
3.จัดให้มีการเผยแพร่กรณีตัวอย่างตาม
สื่อการส่งเสริมจริยธรรมของส านักงาน 
ก.พ. เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการ  
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มิติที่ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/การด าเนินการ 
  กระท าผิดวินัยผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(กิจกรรมใหม่) 
4.จัดให้มี ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลการ
ด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับแผนแม่บท
ระบบสถิติประเทศไทยทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
5.จัดให้มีการใช้ระบบสารสนเทศเป็น
ศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ 
ระหว่างส านักงานสถิติแห่งช าติและ
หน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ  
 

 
คณะกรรมการประเมินให้คะแนนในตัวช้ีวัดที่ 1.3 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

มิติที่ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/การด าเนินการ 
มิติท่ี 2 ด้านความเปิดเผย การมีระบบ
ตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วน
ร่วม 
 

2.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
 

1.จัดสถานที่/จัดตั้งศูนย์ ข้อมูลข่าวสาร
ส าหรับให้  บริการข้อมูลข่าวสารตาม
มาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540 และแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ประจ าศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารและปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารเป็นการเฉพาะมี
ป้ายบอกถึงที่ตั้งของสถานที่ซึ่งสามารถ
มอบเห็นได้ชัดเจน 
2.จัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ณ ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม
มาตรา 9 ทางเว็บไซต์ส านักงาน 
3.จัดเอกสารดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้คอย
ให้บริการ ณ จุดให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
มอบหมายให้ ผู้ บริหารระดับสู งของ
หน่วยงานรับผิดชอบ ในการปฏิบัติหน้าที่
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 
2540 และมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ประกวดราคา ประกาศสอบราคา จัดท า
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน 
และ เผยแพร่บนเว็บไซต์ รวมทั้งจัดเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
4.จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช้บริการ ณ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รายงานให้ผู้บริหารของ
ส่วนราชการทราบอย่างสม่ าเสมอ (ราย
เดือนหรือรายไตรมาส) และมีการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ด้วยความรวดเร็ว  
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มิติที่ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/การด าเนินการ 
  โดยมีเรื่องที่สามารถตอบสนอง หรือ ให้บริการ

ข้อมูลข่าวสารได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 
5. เผยแพร่ข้อมูล ในประเด็นที่ ส่ งผล
กระทบต่อประชาชนโดยตรง และกระทบ
ต่อภารกิจหลัก (Core function) 

 
คณะกรรมการประเมินให้คะแนนในตัวช้ีวัดที่ 2.1 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

มิติที่ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/การด าเนินการ 
มิติท่ี 2 ด้านความเปิดเผย การมีระบบ
ตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วน
ร่วม 
 

2.2 การมีมาตรฐานการให้บริการ
ประชาชนและประกาศให้ทราบ 
 

1.ก าหนดมาตรฐานและขั้นตอนการ
ให้บริการประชาชน 
2.-4.ประกาศมาตรฐานและขั้นตอนใน
สถานที่ให้บริการ และทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
5.จัดท าแผ่นพับเผยแพร่มาตรฐานและ
ขั้นตอนการให้บริการ 

 
คณะกรรมการประเมินให้คะแนนในตัวช้ีวัดที่ 2.2 เท่ากับ 5 คะแนน 

 
มิติที่ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/การด าเนินการ 

มิติท่ี 2 ด้านความเปิดเผย การมีระบบ
ตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วน
ร่วม 
 

2.3 การมีระบบตรวจสอบภายในที่
ด าเนินการตรวจสอบมากกว่าเรือ่งเงิน/
บัญชี 5 ระบบ 
 

1.จั ด ให้ มี ระบบบริหารความคุ้ มค่ า 
(บริหารต้นทุนต่อหน่วย) 
2.จัดให้มีระบบควบคุมครุภัณฑ์ 
3.จัดให้มี ระบบควบคุมภายใน และ
มอบหมายผู้รับผิดชอบซึ่งประกอบด้วย
คณะท างานติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการควบคุมภายใน 
4.จัดให้มีระบบติดตามการปฏิบัติราชการ 
ภายใต้ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
5.จัดให้มีระบบติดตามโครงการ (Project 
Tracking) 

 
คณะกรรมการประเมินให้คะแนนในตัวช้ีวัดที่ 2.3 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

มิติที่ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/การด าเนินการ 
มิติท่ี 2 ด้านความเปิดเผย การมีระบบ
ตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วน
ร่วม 
 

2.4 การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน
และผลการประเมินตนเองต่อ
สาธารณะ 
 

1-5.การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน และผล
การประเมินตนเองของหน่วยงาน ต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ และเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
เช่น รายงานผลการปฏิบัติตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน  
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มิติที่ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/การด าเนินการ 
  เอกสารรายงานประจ าปีและเว็บไซต์ของ

ส านักงาน 
 
คณะกรรมการประเมินให้คะแนนในตัวช้ีวัดที่ 2.4 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

มิติที่ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/การด าเนินการ 
มิติท่ี 2 ด้านความเปิดเผย การมีระบบ
ตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วน
ร่วม 
 

๒.๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการปฏิบัตริาชการ 
 

1. เผยแพร่ งานตามภารกิ จหลักของ
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบผ่าน
เว็บไซต์ และรายงานประจ าปี 
2.การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องผ่านช่องทางและกระบวนการ
ต่าง ๆ ในภารกิจหลัก 
3-5. จัดให้มีนโยบายให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
ตามนโยบาย โดยประชาชนดังกล่าวอาจมี
คุ ณสมบั ติ  เ ช่ น  เ ป็ นผู้ ท ร งคุ ณ วุ ฒิ 
นักวิชาการ ผู้เช่ียวชาญ ประชาชนผู้ได้รับ
ประโยชน์ ร้อยละ 95 เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการก าหนดนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
สถิติของประเทศ 

 
คณะกรรมการประเมินให้คะแนนในตัวช้ีวัดที่ 2.5 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

มิติที่ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/การด าเนินการ 
มิติท่ี 3 ด้านการใช้ดุลยพินิจ 
 

3.1 การลดการใช้ ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
 

1.มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่อยู่ ใน
ภารกิจหลักของหน่วยงาน คือ ภารกิจด้าน
การให้บริการข้อมูลสถิติ 
2-5. มีคู่มือการปฏิบัติงาน 8 กระบวนงาน 
ได้แก ่
  - คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูล
สถิติ 
  - คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหาร
จัดการองค์ความรู้ด้านสถิติ 
 - คู่ มื อการปฏิ บั ติ ง านกระบวนกา ร
ประสานความร่ วมมื อ  ด้ านสถิติ กั บ
หน่วยงานภายในและต่างประเทศ 
  - คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนา
บุคลากร/ฝึกอบรม 
  - คู่ มื อการปฏิบั ติ ง านกระบวนการ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
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มิติที่ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/การด าเนินการ 
  - คู่ มื อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ม า ต ร ฐ า น

กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  - คู่ มื อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ม า ต ร ฐ า น
กระบวนการบริหารงานสารบรรณ 
 - คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการ
ประชาสัมพันธ์ 
 

 
คณะกรรมการประเมินให้คะแนนในตัวช้ีวัดที่ 3.1 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

มิติที่ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/การด าเนินการ 
มิติท่ี 3 ด้านการใช้ดุลยพินิจ 
 

3.2 การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงาน
บุคคล  
 

1.มกีารแจ้งเวียนประกาศ/หลักเกณฑ์ของ
ส านักงาน ก .พ. ในเรื่องเกี่ยวกับการ
พิจารณาแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งการ
พิจารณาความดีความชอบ 
2.มีการประกาศเผยแพร่ข้อมูลผู้สมัครเพื่อ
เลื่ อนต าแหน่ง  หรือพิจารณาความดี
ค ว า ม ช อ บ โ ด ย เ ปิ ด เ ผ ย ท า ง ร ะ บ บ
อินทราเน็ตของหน่วยงาน 
3.มีระบบฐานข้อมูลบุคลากร (ระบบ 
DPIS) เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อน
ต าแหน่งบุคลากร 
4.มี ก า ร รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง
ผู้ บั งคับบัญชาโดยตรงประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบหรือเลื่อน
ต าแหน่งบุคลากร 

 
คณะกรรมการประเมินให้คะแนนในตัวช้ีวัดที่ 3.2 เท่ากับ 4 คะแนน 
 

มิติที่ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/การด าเนินการ 
มิติท่ี 3 ด้านการใช้ดุลยพินิจ 
 

3.3 การมรีะบบบริหารความเสี่ยงด้าน
ความโปร่งใส 

(การด าเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555) 
การจัดท าข้อเสนอเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการฯ โดย
ก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
ด้านความโปร่งใส ในกระบวนการผลิต
ข้อมูลสถิติ โดยมีการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความ
ผิดพลาดในกระบวนการผลิตข้อมูลสถิติ 
อันเกิดจากการปฏิบัติราชการเป็นไปใน
ลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่ 

 
 



-9- 
 

มิติที่ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/การด าเนินการ 
  เพียงพอ และการไม่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิ

บาล 3 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน/ความเสี่ยงด้านการเงินและ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆและน าผลการ
วิเคราะห์มาจัดท าแผนการด าเนินงาน ซึ่ง
ประกอบด้วยแผนฯระยะยาวและแผนฯ 
รอบ 12 เดือนและก าหนดตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย   พร้อมทั้งก าหนดแนวทางการ
เฝ้าระวังความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ด้วย รวมทั้งปฏิทินการด าเนินกิจกรรม
ตามแผนฯ อย่างชัดเจน เพื่อให้สอดคล้อง
กับคาบเวลาและน าเสนอผู้บริหารองค์กร
พิจารณากระบวนการผลิตข้อมูลสถิติและ
ก าหนดผู้รับผิดชอบ เพ่ือติดตามผล 

 
คณะกรรมการประเมินให้คะแนนในตัวช้ีวัดที่ 3.3 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

มิติที่ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/การด าเนินการ 
มิติท่ี 4 ด้านการมีระบบ/กลไกจดัการรับ
เรื่องร้องเรียน 
 

4.1 การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
โดยตรงในการด าเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียน 
 

1.-4 มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ระดับ
ศูนย์/ส านัก/กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ และส านักงาน
สถิติจังหวัด ให้รับผิดชอบรับเรื่อง
ร้องเรียนทุกเรื่อง และส่งต่อเรื่องร้องเรียน
ให้ผู้รับผิดชอบ (กลุ่มนิติการ) ด าเนินการ
ต่อไป 
5. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ภายในและภายนอก ส านักงานสถิติ
แห่งชาติทราบว่าได้มีการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

 
คณะกรรมการประเมินให้คะแนนในตัวช้ีวัดที่ 4.1 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

มิติที่ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/การด าเนินการ 
มิติท่ี 4 ด้านการมีระบบ/กลไกจดัการรับ
เรื่องร้องเรียน 
 

4.2 การมีระเบียบปฏิบัติในการ
ด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 
 

1.มีการจัดตั้งคณะท างานเพื่อก าหนด
ระ เบี ยบ ในการด า เนินการต่ อ เ รื่ อ ง
ร้องเรียน 
2. มีระเบียบปฏิบัติในการด าเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียน 
3. มีขั้นตอนการปฏิบัติในการด าเนินการต่อ
เรื่องร้องเรียน 
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มิติที่ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/การด าเนินการ 
  4.เผยแพร่ระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติ

ให้หน่วยงานภายในและภายนอกทราบ
ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ขององค์กร เช่น 
ระบบหนังสือเวียน ระบบอินทราเน็ตและ   
เว็บไซต์ 
5.มีรายงานผลการด าเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียน ในแต่ละรอบปีงบประมาณเสนอ
ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
คณะกรรมการประเมินให้คะแนนในตัวช้ีวัดที่ 4.2 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

  จากผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ จะเห็นว่าทั้ง 4 มิติ 13 ตัวชี้วัด คณะกรรมการประเมินผลการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติให้คะแนนประเมินในระดับ 5 คะแนนทุกตัวชี้วัด ยกเว้น ในมิติที่ 3 ด้านการใช้ดุลยพินิจ 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ในเรื่องการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล ที่ได้ระดับคะแนน 4 คะแนน เนื่องจากในระดับ
คะแนนที่ 5 คะแนน ก าหนดให้การประกาศผลการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนต าแหน่ งจะต้องระบุ
เหตุผลอย่างชัดเจน  ซึ่งส านักงานฯ ไม่ได้มีการด าเนินการใส่เหตุผลในการประกาศเลื่อนขั้นเงินเดือน 

  ดังนั้น เพ่ือให้คะแนนในตัวชี้วัดที่ 3.2 ได้ระดับคะแนนที่ 5 คะแนน ในรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ที่ 2/2557 ส านักงานฯ จึงได้ด าเนินการแจ้งให้กลุ่มการเจ้าหน้าที่  ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน ให้เหตุผลประกอบการพิจารณาความดีความชอบ กรณีที่ให้ดีเด่น แก่ข้าราชการทุกราย  เพ่ือ
ปรับปรุงตัวชี้วัดที่ 3.2 ให้ได้คะแนนประเมิน 5 คะแนนในปีต่อไป ส าหรับตัวชี้วัดอ่ืน ๆ ได้คะแนนประเมินระดับ 5 คะแนน 
จึงไม่มีประเด็นที่ต้องปรับปรุง 

  นอกจากส านักงานฯ จะน ากิจกรรมในการประเมินมาตรฐานความโปร่งใส 4 มิติ 13 ตัวชี้วัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของส านักงาน ก.พ. มาเป็นกิจกรรมในการด าเนินมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แล้ว ส านักงานฯ ยังได้จัดท าแผนสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ ส านักงานสถิติแห่งชาติ  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการผลิตข้อมูลสถิติ ค่าความจริงที่ถูกต้อง 
ให้ผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้รับบริการทุกภาคส่วน ได้น าข้อมูลสถิติที่ถูกต้องและแม่นย าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนด 
วางแผนพัฒนานโยบายต่าง ๆ เพื่อเป็นเข็มทิศในการชี้น าประเทศ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมหรือองค์กร 
  2. เพ่ือทบทวนกระบวนการผลิตและกระบวนงานบริการข้อมูลสถิติ และน าผลมาปรับปรุง
กระบวนงาน ขั้นตอนมาตรฐานการด าเนินงานให้เหมาะสม และลดความเสี่ยงต่อการทุจริต สร้างความโปร่งใสใน
การผลิตข้อมูลและบริการข้อมูลสถิติ 
  3. เพ่ือทบทวนกระบวนงาน ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และน าผลมาปรับปรุงกระบวนงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงานที่เหมาะสม โปร่งใสตรวจสอบได้ เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการทุจริต และปลูกจิตส านึกให้
ตระหนักถึงผลกระทบในด้านต่าง ๆ ขององค์กร หากมีการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้น 
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  โดยได้ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
1. จ านวนข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตในกระบวนงาน 25 4 3 2 1 0 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 25 65 70 75 80 85 
3. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าระบบบริหารลูกค้า (CRM) และ   
    การประชาสัมพันธ์ 

25 60 70 80 90 100 

4. ร้อยละความส าเร็จของการปรับปรุงคู่มือการให้บริการ 10 60 70 80 90 100 
5. จ านวนบุคลากรของส านักงานฯ ที่ประพฤติผิดวินัย 15 - - - - 0 

รวม 100      
  
พร้อมทั้งได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี ้
 

แผนงาน ระยะเวลา 
1. การพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เม.ย. – ก.ย. 57 
2. การปรับปรุงกระบวนงานการผลิตข้อมูลสถิติ เม.ย. – ก.ย. 57 
3. ส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้รับบริการเพ่ือน ามา
ปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

เม.ย. – ก.ย. 57 

4. การจัดท าระบบบริหารลูกค้า (CRM) และประชาสัมพันธ์ เม.ย. – ก.ย. 57 
5. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

เม.ย. – ก.ย. 57 

6. การเพ่ิมมาตรการติดตาม ตรวจสอบการท างานของผู้ให้บริการ  โดย
จัดท ากล่องและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น 

พ.ค. – ก.ย. 57 

7. การควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ ให้บริการการปฏิบัติตามคู่มือและประกาศ
การให้บริการข้อมูล 

เม.ย. – ก.ย. 57 

8. การทบทวนคู่มือการให้บริการข้อมูลสถิติ โดยการเพ่ิมกระบวนงานการ
ให้บริการของส านักงานสถิติแห่งชาติให้ครบถ้วน 

พ.ค. – ก.ย. 57 

9. การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ 
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย 

ก.ค. 57 – มี.ค. 58 

10. จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดหาพัสดุ (จัดซื้อ-จัดจ้าง) 
ประจ าปีงบประมาณ 

เม.ย. – ก.ย. 57 
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ซึ่งผลของความส าเร็จของการด าเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ในตัวชี้วัดที่ 7 เท่ากับ 4.8198  คะแนน ดังนี้ 
 
 

ตารางสรุปคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ตัวชี้วดัผล                      
การปฏบิัติราชการ 

  หน่วยวดั น้ าหนัก(ร้อยละ) 
เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

ตัวชี้วดัที ่7 การสร้างความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติราชการ 

 5       4.8198  

7.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผน
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

ร้อยละ 1.50 50.0
0 

60.0
0 

70.0
0 

80.00 90.0
0 

97.7500 5.0000 0.0750 

7.2 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ
ตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

ระดับ 1.50 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.0750 

7.3 ผลส ารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

ร้อยละ 2.00 65.0 70.0 75.0 80.0 85.0 82.7470 4.5494 0.0910 

 

  จากผลการประเมินของการด าเนินงานมาตรฐานความโปร่งใส 4 มิติ 13 ตัวชี้วัด ของส านักงาน 
ก.พ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่ส านักงานสถิติแห่งชาติน ามาเป็นกิจกรรมในการด าเนินมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จะได้คะแนนในภาพรวมเท่ากับ 4.9 คะแนน และ
ผลการด าเนินงานตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ตามตัวชีวั้ดที่ 7 ได้คะแนนเท่ากับ 4.8198 คะแนน 
  ส านักงานสถิติแห่งชาติ ก็คงต้องด าเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในส านักงานสถิติแห่งชาติ เป็นคนดี คิดดี ท าดี มีความพร้อมในการ
ขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตในองค์กร พัฒนาสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ควบคู่กับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 ขึ้น  
โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับมาตรการเชิงบวกในการป้องกันการกระท าผิดวินัย การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาข้าราชการ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
 
 
      (นางปนัดดา  สุขข า) 
        นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
        ผู้อ านวยการกลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม 
            ผู้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ 


