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ตัวชี้วัดท่ี 1 :  รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของจังหวัดแบบบูรณาการที่ผานเกณฑการประเมินระดับดี
หนวยวัด    :  รอยละ
น้ําหนัก       :  รอยละ 6.25
คําอธิบาย    :   หมายถึงรอยละท่ีเพิ่มขึ้นของจังหวัด โดยกําหนดเงื่อนไข ดังนี้

           1. ถาผลการประเมินประจําป 2547 ปรากฏวามีจังหวัดผานเกณฑการประเมิน โดยไดคะแนน
ตั้งแตระดับ 4 ขึ้นไป มีจํานวนมากกวาครึ่งหนึ่งของจังหวัดทั้งหมด  (38 จังหวัดขึ้นไป)  ใหนําจํานวนจังหวัด
ที่ผานเกณฑการประเมินไมถึงระดับ  4   มาเปนฐานในการคํานวณจํานวนรอยละที่เพิ่มขึ้น     โดยยังสามารถ
คงจํานวนจังหวัดที่ผานเกณฑการประเมินที่ไดคะแนนตั้งแตระดับ 4 ขึ้นไปในป 2547 เอาไวได

          2. ถาผลการประเมินประจําป 2547 ปรากฏวามีจังหวัดผานเกณฑการประเมิน    โดยไดคะแนน
ตั้งแตระดับ 4 ขึ้นไป มีจํานวนนอยกวาครึ่งหนึ่งของจังหวัดทั้งหมด (ต่ํากวา 38 จังหวัด)    ใหนําจํานวนจังหวัด
ที่ผานเกณฑการประเมินตั้งแตระดับ 4 ขึ้นไป มาเปนฐานในการคํานวณจํานวนรอยละที่เพิ่มขึ้น โดยยังสามารถ
คงจํานวนจังหวัดที่ผานเกณฑการประเมินที่ไดคะแนนตั้งแตระดับ 4 ขึ้นไปในป 2547 เอาไวได

สูตรการคํานวณ :
กรณีท่ี 1

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
จํานวนจังหวัดที่
ไดระดับ 4  ขึ้นไป
ในป 2547 -10 %
ของจํานวนจังหวัด
ที่ไดต่ํากวาระดับ
4 ในป 2547

จํานวนจังหวัดที่ได
ระดับ 4 ขึ้นไปในป
2547 -5 % ของ
จํานวนจังหวัด
ที่ไดต่ํากวาระดับ
4  ในป 2547

จํานวนจังหวัดที่
ไดระดับ 4 ขึ้นไป
ในป 2547 + 0 %
ของจํานวนจังหวัด
ที่ไดต่ํากวาระดับ
4 ในป 2547

จํานวนจังหวัดที่
ไดระดับ 4 ขึ้นไป
ในป 2547 + 5 %
ของจํานวนจังหวัด
ที่ไดต่ํากวาระดับ
4  ในป 2547

จํานวนจังหวัดที่
ไดระดับ 4 ขึ้นไป
ในป 2547 +10 %
ของจํานวนจังหวัด
ที่ไดต่ํากวาระดับ
4 ในป 2547

กรณีท่ี 2

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
จาํนวนจงัหวดัทีไ่ด
ระดบั 4 ขึน้ไปใน
ป 2547 -10 % ของ
จาํนวนจงัหวดัทีไ่ด
ระดบั 4 ในป 2547

จาํนวนจงัหวดัทีไ่ด
ระดบั 4 ขึน้ไปใน
ป 2547 -5 % ของ
จาํนวนจงัหวดัทีไ่ด
ระดบั 4 ในป 2547

จาํนวนจงัหวดัทีไ่ด
ระดบั 4 ขึน้ไปใน
ป 2547 +0 % ของ
จาํนวนจงัหวดัทีไ่ด
ระดบั 4 ในป 2547

จาํนวนจงัหวดัทีไ่ด
ระดบั 4 ขึน้ไปใน
ป 2547 +5 % ของ
จาํนวนจงัหวดัทีไ่ด
ระดบั 4 ในป 2547

จาํนวนจงัหวดัทีไ่ด
ระดบั 4 ขึน้ไปใน
ป 2547 +10 % ของ
จาํนวนจงัหวดัทีไ่ด
ระดบั 4 ในป 2547
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เกณฑการใหคะแนน :

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2548ตัวชี้วัด หนวยวัด
1 2 3 4 5

รอยละของจังหวัด
แบบบูรณาการที่ผาน
เกณฑการประเมิน
ระดับดี

รอยละ 1 2 3 4 5

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.ขอมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด
2545 2546 2547

- จังหวัดที่ผานการ
   ประเมินระดับดี

จังหวัด ไมมี ไมมี รอผลการประเมิน

- รอยละของจังหวัดที่
   ผานการประเมิน

รอยละ ไมมี ไมมี รอผลการประเมิน

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
- กําหนดใหใชขอมูลการประเมินผลจาก 75 จังหวัด ซ่ึงจะดําเนินการแลวเสร็จในเดือนธันวาคม 2548

จากสํานักงาน ก.พ.ร. โดยจัดเก็บขอมูลคร้ังเดียวจากรายงานการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
รอบ 12 เดือน (SAR) ซ่ึงกําหนดภายใน 31 ตุลาคม 2548

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางมิศรา      สามารถ              เบอรติดตอ 0-2221-9200

ผูจัดเก็บขอมูล        : นายชูเกียรติ  บุศยรัตน เบอรติดตอ 0-2221-9200
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ตัวชี้วัดท่ี 2 :  คาเฉล่ียของระดับความสําเร็จของยุทธศาสตรกลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง
                      ท่ีผานเกณฑการประเมินในระดับดี
หนวยวัด    :  คาเฉลี่ย (คะแนน)
น้ําหนัก      :  รอยละ 2.5 (กรณีกรมในสังกัดกลุมภารกิจ) และ 6.25 (กรณี สป.มท.)
คําอธิบาย :

    •  คาเฉลี่ยของระดับความสําเร็จของยุทธศาสตรกลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมืองที่ผาน
เกณฑการประเมินในระดับดี หมายถึง คาเฉลี่ยของผลคะแนนรวมในการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดใหบรรลุเปาหมาย
ตามแผนยุทธศาสตรของกลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง จํานวน 5 ตัวช้ีวัด คือ

         1. รอยละของจังหวัดที่สามารถวางผังเมืองรวมจังหวัดไดสําเร็จตามเปาหมายถึงขั้นตอนที่ 13
         2. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีผังเมืองรวม และมีการพัฒนาระบบความปลอดภัย
         3. จํานวนครั้งของการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี
         4. จํานวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ 

อาคารพาณิชย โรงงาน และโรงแรม
         5. จํานวนผูเสียชีวิตจากการเกิดอุทกภัย

สูตรการคํานวณ :

        ผลรวมของ (คะแนนที่ไดรับในแตละตัวชี้วัด x น้ําหนักแตละตัวชี้วัด)
                                 น้ําหนักรวมของตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรกลุมภารกิจ

เกณฑการใหคะแนน :

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน
      1 คาเฉลี่ยผลคะแนนรวมของการดําเนินการตามยุทธศาสตรกลุมภารกิจอยูในระดับ 1

2 คาเฉลี่ยผลคะแนนรวมของการดําเนินการตามยุทธศาสตรกลุมภารกิจอยูในระดับ 2
3 คาเฉลี่ยผลคะแนนรวมของการดําเนินการตามยุทธศาสตรกลุมภารกิจอยูในระดับ 3
4 คาเฉลี่ยผลคะแนนรวมของการดําเนินการตามยุทธศาสตรกลุมภารกิจอยูในระดับ 4
5 คาเฉลี่ยผลคะแนนรวมของการดําเนินการตามยุทธศาสตรกลุมภารกิจอยูในระดับ 5
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548

กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย

6                                    กลุมพัฒนาระบบบริหาร

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ผลการดาํเนนิงานในอดตี ปงบประมาณ พ.ศ.ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด
2545 2546 2547

คาเฉลี่ยของความสําเร็จของ
ยุทธศาสตรกลุมภารกิจดาน
สาธารณภัยและพัฒนาเมือง

คาเฉลี่ย
(คะแนน)

- - 4.08

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1. กําหนดใหกรมโยธาธิการและผังเมือง เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล และประมวลผล

การดําเนินการเปนคาคะแนน ตามตัวช้ีวัดยุทธศาสตรกลุมภารกิจ ตัวช้ีวัดที่ 1
2. กาํหนดใหกรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั เปนหนวยงานทีรั่บผิดชอบในการจดัเกบ็ขอมลู และประมวลผล

การดาํเนนิการเปนคาคะแนน ตามตวัช้ีวดัยทุธศาสตรกลุมภารกจิ ตวัช้ีวดัที ่2 - 5
3. กาํหนดใหสวนยทุธศาสตรดานสาธารณภยัและพฒันาเมอืง สนผ.สป. ประมวลผลการดาํเนนิการเพือ่

คาํนวณคาเฉลีย่ของผลคะแนนรวม จากหนวยงานทีรั่บผิดชอบ ตาม 1 และ 2
4. ความถีใ่นการจดัเกบ็ขอมลู ใหกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงรายงานผลการดาํเนนิการเปนรายเดอืน

ใหสวนยทุธศาสตรดานสาธารณภยัและพฒันาเมอืงประมวลผลการดาํเนนิงานเปนรายเดอืน

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  ร.ต. สุวชิา แกวมณ ี ผูอํานวยการสวนยทุธศาสตรดานสาธารณภยัและพฒันาเมอืง  
                                        เบอรติดตอ : 0-2222-1855

ผูจัดเก็บขอมูล         :  กรมโยธาธิการและผังเมือง   กลุมพัฒนาระบบบริหาร
        เบอรติดตอ :  0-2299-4368   โทรสาร.  0-2299-4368 , 0-2273-0894
     :  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุมพัฒนาระบบบริหาร
        เบอรติดตอ : 0-2243-5310     โทรสาร. 0-2241-7469



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548

กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย

7                                    กลุมพัฒนาระบบบริหาร

ตัวชี้วัดท่ี  3 :  คาเฉล่ียของระดับความสําเร็จของยุทธศาสตรกลุมภารกิจดานกิจการดานความมั่นคงภายในที่ผาน
                       เกณฑการประเมินในระดับดี
หนวยวัด    :   คาเฉลี่ย  (คะแนน)
น้ําหนัก      :   รอยละ 2.5
คําอธิบาย :

  •    คาเฉลี่ยของระดับความสําเร็จของยุทธศาสตรกลุมภารกิจดานกิจการความมั่นคงภายในที่ผานเกณฑ
การประเมินในระดับดี หมายถึง คาเฉลี่ยของผลคะแนนรวมในการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนยุทธศาสตรของกลุมภารกิจดานความมั่นคงภายใน จํานวน 4  ตัวช้ีวัด คือ

1. รอยละที่ลดลงของเหตุการณความไมสงบเรียบรอยในหมูบานที่มีการเตรียมความพรอมแลว
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (845 หมูบาน)

2. รอยละที่เพิ่มขึ้นของผูประสานพลังแผนดิน
3. จํานวนประชาชนที่มีโอกาสเขาถึงแหลงทุนและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
     3.1 จํานวนประชาชนที่ไดรับโฉนดที่ดินเพิ่มขึ้น (ราย)
     3.2 จํานวนครัวเรือนที่ยากจนที่ไดรับการจัดที่ดินทํากินในที่ดินของรัฐ (ครัวเรือน)
4. รอยละของปญหาเรื่องรองเรียนและรองขอที่ไดรับการตอบสนอง

สูตรการคํานวณ  :

เกณฑการใหคะแนน :

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน
      1 คาเฉลี่ยผลคะแนนรวมของการดําเนินการตามยุทธศาสตรกลุมภารกิจอยูในระดับ 1

2 คาเฉลี่ยผลคะแนนรวมของการดําเนินการตามยุทธศาสตรกลุมภารกิจอยูในระดับ 2
3 คาเฉลี่ยผลคะแนนรวมของการดําเนินการตามยุทธศาสตรกลุมภารกิจอยูในระดับ 3
4 คาเฉลี่ยผลคะแนนรวมของการดําเนินการตามยุทธศาสตรกลุมภารกิจอยูในระดับ 4
5 คาเฉลี่ยผลคะแนนรวมของการดําเนินการตามยุทธศาสตรกลุมภารกิจอยูในระดับ 5

ผลรวมของ ( คะแนนที่ไดรับในแตละตัวชี้วัด X น้ําหนักแตละตัวชี้วัด )

                         น้ําหนักรวมของตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรกลุมภารกิจ



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548

กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย

8                                    กลุมพัฒนาระบบบริหาร

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ผลการดาํเนนิงานในอดตี ปงบประมาณ พ.ศ.ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด
2545 2546 2547

คาเฉลี่ยของความสําเร็จของ
ยุทธศาสตรกลุมภารกิจ
ดานความมั่นคงภายใน

คาเฉลี่ย
(คะแนน)

- - 5.00

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1. กาํหนดใหกรมการปกครอง เปนหนวยงานทีรั่บผิดชอบในการจดัเกบ็ขอมลู และประมวลผลการดาํเนนิ

การเปนคาคะแนน ตามตวัช้ีวดัยทุธศาสตรกลุมภารกจิ ตวัช้ีวดัที ่1,2 และ 4
2. กาํหนดใหกรมทีด่นิ เปนหนวยงานทีรั่บผิดชอบในการจดัเกบ็ขอมลู และประมวลผลการดาํเนนิการเปน

คาคะแนน ตามตวัช้ีวดัยุทธศาสตรกลุมภารกจิ ตวัช้ีวดัที ่3
3. กาํหนดใหสวนยทุธศาสตรดานความมัน่คงภายใน สนผ.สป. ประมวลผลการดาํเนนิการเพือ่คาํนวณคา

เฉลีย่ของผลคะแนนรวม จากหนวยงานทีรั่บผิดชอบ ตาม 1 และ 2
4. ความถีใ่นการจดัเกบ็ขอมลู ใหกรมการปกครองและกรมทีด่นิรายงานผลการดาํเนนิการเปนรายเดอืน ให

สวนยทุธศาสตรดานความมัน่คงภายในประมวลผลการดาํเนนิงานเปนรายเดอืน

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายอุทาร  พชิญาภรณ  ผูอํานวยการสวนยทุธศาสตรดานความมัน่คงภายใน   
                                       เบอรตดิตอ :  0-2222-4162

ผูจัดเก็บขอมูล        :  กรมการปกครอง  กลุมพัฒนาระบบบริหาร
       กรมที่ดิน กองแผนงานและวิชาการ
       นางปทุมทอง อินทะกนก   เบอรติดตอ :  0-2222-2148



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548

กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย

9                                    กลุมพัฒนาระบบบริหาร

ตัวชี้วัดท่ี 4  :  คาเฉล่ียของระดับความสําเร็จของยุทธศาสตรกลุมภารกิจดานพัฒนาชุมชนและ
                       สงเสริมการปกครองทองถิ่นท่ีผานเกณฑการประเมินในระดับดี
หนวยวัด     :  คาเฉลี่ย (คะแนน)
น้ําหนัก       :  รอยละ 2.5
คําอธิบาย :

  •   คาเฉลี่ยของระดับความสําเร็จของยุทธศาสตรกลุมภารกิจดานพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินที่ผานเกณฑการประเมินในระดับดี หมายถึง คาเฉลี่ยของผลคะแนนรวมในการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดให
บรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรของกลุมภารกิจดานพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จํานวน
5  ตัวช้ีวัด   คือ

        1. รอยละที่ลดลงของครัวเรือนยากจนที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ.
        2. รอยละ (สะสม) ของกลุมเศรษฐกิจชุมชนที่ไดรับการพัฒนาเปนวิสาหกิจชุมชนที่เขมแข็ง
        3. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีการจัดสรรงบประมาณดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานราก การคา/การลงทุน และการทองเที่ยวเพ่ิมขึ้น
        4. รอยละ (สะสม) ของชุนชนที่มีความสามารถในการบริหารจัดการแกไขปญหา โดยชุมชนตาม

เกณฑที่กําหนด
        5. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทีส่ามารถใหบริการขอมลูสารสนเทศทางระบบอนิเตอรเนต็ตาํบล

สูตรการคํานวณ  :

ผลรวมของ (คะแนนที่ไดรับในแตละตัวชี้วัด x น้ําหนักแตละตัวชี้วัด)
น้ําหนักรวมของตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรกลุมภารกิจ

เกณฑการใหคะแนน :

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน
      1 คาเฉลี่ยผลคะแนนรวมของการดําเนินการตามยุทธศาสตรกลุมภารกิจอยูในระดับ 1

2 คาเฉลี่ยผลคะแนนรวมของการดําเนินการตามยุทธศาสตรกลุมภารกิจอยูในระดับ 2
3 คาเฉลี่ยผลคะแนนรวมของการดําเนินการตามยุทธศาสตรกลุมภารกิจอยูในระดับ 3
4 คาเฉลี่ยผลคะแนนรวมของการดําเนินการตามยุทธศาสตรกลุมภารกิจอยูในระดับ 4
5 คาเฉลี่ยผลคะแนนรวมของการดําเนินการตามยุทธศาสตรกลุมภารกิจอยูในระดับ 5



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548

กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย

10                                    กลุมพัฒนาระบบบริหาร

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ผลการดาํเนนิงานในอดตี ปงบประมาณ พ.ศ.ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด
2545 2546 2547

คาเฉลี่ยของความสําเร็จของ
ยุทธศาสตรกลุมภารกิจ
ดานพัฒนาชุมชนและสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน

คาเฉลี่ย
(คะแนน)

- - 4.8152

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1. กาํหนดใหกรมการพฒันาชมุชน เปนหนวยงานทีรั่บผิดชอบในการจดัเกบ็ขอมลู และประมวลผลการ

ดาํเนนิการเปนคาคะแนน ตามตวัช้ีวดัยทุธศาสตรกลุมภารกจิ ตวัช้ีวดัที ่1,2 และ 4
2. กาํหนดใหกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน เปนหนวยงานทีรั่บผิดชอบในการจดัเกบ็ขอมลู และประมวลผล

การดาํเนนิการเปนคาคะแนน ตามตวัช้ีวดัยทุธศาสตรกลุมภารกจิ ตวัช้ีวดัที ่3 และ 5
3. กาํหนดใหสวนยทุธศาสตรดานการพฒันาชมุชนและสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน สนผ.สป. ประมวล

ผลการดาํเนนิการเพือ่คาํนวณคาเฉลีย่ของผลคะแนนรวม จากหนวยงานทีรั่บผิดชอบ ตาม 1 และ 2
4. ความถีใ่นการจดัเกบ็ขอมลู ใหกรมการพฒันาชมุชนและกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ินรายงานผล

การดาํเนนิการเปนรายเดอืน ใหสวนยทุธศาสตรดานการพฒันาชมุชนและสงเสรมิการปกครองทองถ่ินประมวลผล
การดาํเนนิงานเปนรายเดอืน

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : น.ส. สิริมา    ปรียาวงศากลุ     ผูอํานวยการสวนยทุธศาสตรดานการพฒันาชมุชนฯ            
                                        เบอรตดิตอ :  0-2223-5249

ผูจัดเก็บขอมูล        : กรมการพัฒนาชุมชน  กลุมพัฒนาระบบบริหาร
      กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  กลุมพัฒนาระบบบริหาร
      นางกรรณิการ   วนิชประภา     เบอรติดตอ : 0-2223-5248
      นางพวงเพชร    นาคชาติ          เบอรติดตอ : 0-2223-5244



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548

กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย

11                                    กลุมพัฒนาระบบบริหาร

 ตัวชี้วัดท่ี 5 :  รอยละของจังหวัดท่ีสามารถวางผังเมืองรวมจังหวัดไดสําเร็จตามเปาหมายถึงขั้นตอนที่ 13
หนวยวัด   : รอยละ
น้ําหนัก     : รอยละ 3
คําอธิบาย :

    •   รอยละของจังหวัดที่สามารถวางผังเมืองรวมจังหวัดไดสําเร็จตามเปาหมายถึงขั้นตอนที่ 13
หมายถึง  รอยละของจังหวัดที่สามารถวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดไดในปงบประมาณ พ.ศ.2548 เทียบกับ
เปาหมายแผนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของกลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมืองที่กําหนดไว
ดังนี้

                               -     ป พ.ศ.2548  ดําเนินการไดถึงรอยละ 55  ของกระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด
                               (ดําเนินการตั้งแตขั้นตอนที่ 7 – 13)

- ป พ.ศ.2549  ดําเนินการไดถึงรอยละ 100 ของกระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด
(ดําเนินการตั้งแตขั้นตอนที่ 14 – 17)

สูตรการคํานวณ :

เกณฑการใหคะแนน :

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน
      1 จังหวัดที่ดําเนินการไดตามเปาหมายถึงขั้นตอนที่ 13 รอยละ 80   (  59 จังหวัด)

2 จังหวัดที่ดําเนินการไดตามเปาหมายถึงขั้นตอนที่ 13 รอยละ 85   (  62 จังหวัด)
3 จังหวัดที่ดําเนินการไดตามเปาหมายถึงขั้นตอนที่ 13 รอยละ 90   (  66 จังหวัด)
4 จังหวัดที่ดําเนินการไดตามเปาหมายถึงขั้นตอนที่ 13 รอยละ 95   (  69 จังหวัด)
5 จังหวัดที่ดําเนินการไดตามเปาหมายถึงขั้นตอนที่ 13 รอยละ 100 (  73 จังหวัด)

     เงื่อนไข :   ในกรณีเกิดปจจัยภายนอกที่ไมสามารถดําเนินการตามแผนได ขอเสนอเพื่อการทบทวนเกณฑ
                        การใหคะแนนกับคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล     

             จํานวนจังหวัดท่ีดําเนินการถึงขั้นตอนที่ 13 x 100
                                       73 จังหวัด



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย

12                                    กลุมพัฒนาระบบบริหาร

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2545 2546 2547
จังหวัดที่สามารถวางและจัดทําผังเมืองรวม
จังหวัดไดตามขั้นตอนที่ 1 – 6

รอยละ - - 79.45

หมายเหตุ :  1. จังหวัดใดที่ยังไมไดดําเนินการครบตามขั้นตอนกระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด
                        ในปงบประมาณ พ.ศ.2547 (เฉพาะขั้นตอนที่ยังไมเรียบรอย)  ใหดําเนินการตอไปได พรอมทั้ง
                         ดําเนินการเฉพาะขั้นตอนที่ยังไมเรียบรอยดังกลาวจนถึงขั้นตอนที่ 13ในปงบประมาณ พ.ศ.2548
                    2. ในปงบประมาณ พ.ศ.2547 จังหวัดที่ไดดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการวางและจัดทําผังเมือง
                         รวมจังหวัด ตั้งแตขั้นตอนที่ 6 ไปแลวใหถือวาเปนผลงานในปงบประมาณ พ.ศ.2548 และใหดําเนิน
                         การตอไปจนถึงกระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดในขั้นตอนที่ 13 ได

3. ในขั้นตอนที่ 12 และ 16  ประชุมคณะกรรมการผังเมือง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8
                         แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518  คณะกรรมการผังเมือง มีคําสั่งที่ 10/2547 ลงวันที่ 25
                         สิงหาคม 2547 แตงตั้งคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด มีอํานาจหนาที่เพื่อพิจารณาผังเมือง
                         รวมจังหวัด   และพิจารณาคํารองของผูมีสวนไดเสียที่รองขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอ
                         กําหนดการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวมจังหวัด  ดังนั้นในขั้นตอนที่ 12 และ 16 การประชุม
                         คณะกรรมการผังเมือง โดยคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด จึงถือวามีผลสมบูรณเปนไป
                         ตามขั้นตอนดังกลาวทุกประการ

4. ในขั้นตอนที่ 13  ปดประกาศพรอมขอกําหนด หมายความวา เปนการปดประกาศแผนที่แผนผัง
                         พรอมขอกําหนด แสดงเขตผังเมืองรวมในที่เปดเผย เพื่อเชิญชวนผูมีสวนไดสวนเสียไปตรวจดู

     แผนผังและขอกําหนดของผังเมืองรวมจังหวัด เมื่อเร่ิมปดประกาศจึงถือวามีผลสมบูรณเปนไป
                         ตามขั้นตอนที่ 13 ทุกประการ

แหลงขอมูล /  วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1. จัดเก็บและรวบรวมขอมูลตาง ๆ โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
2. สํานักผังประเทศและผังภาค ใหการสนับสนุนทางดานวิชาการใหคําปรึกษา คําแนะนํา



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย

13                                    กลุมพัฒนาระบบบริหาร

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : 1. นายสุรพล       คัชมาตย               ผูอํานวยการสํานักผังประเทศและผังภาค
                                                                                                เบอรติดตอ : 0-2201- 8275 , 0-2201-8321
                                : 2. นายสมพงษ    จุลดุสิตพรชัย             สถาปนิก 8 วช

                            เบอรติดตอ : 0-2201- 8275, 0-2201-8321

ผูจัดเก็บขอมูล      : 1.นายธรรมรงค    ราชามุสิกะ               นักผังเมือง 7 ว
                                                                                                เบอรติดตอ : 0-2201- 8275, 0-2201-8321
                                : 2. นางสาวขวัญศิริ  วรรณชนะ             นักผังเมือง 7 ว
                                                                                                เบอรติดตอ : 0-2201- 8273, 0-2201-8321
                                : 3. นางสาวสอิ้ง        จอมแดงธรรม       นักผังเมือง 7 ว
                                                                                                เบอรติดตอ : 0-2201- 8257, 0-2201-8321
                                : 4. นายสุเทพ     ประเทืองโภคเจริญ      นักผังเมือง 6 ว
                                                                                                เบอรติดตอ : 0-2201- 8275, 0-2201-8321
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กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย
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                                                                                      เอกสารแนบตัวชี้วัดท่ี 5 :
   รอยละของจังหวัดท่ีสามารถวางผังเมืองรวมจังหวัดไดสําเร็จตามเปาหมายถึงขั้นตอนที่ 13

ขัน้ตอนดาํเนนิการออกกฎกระทรวงใหใชบงัคบัผงัเมอืงรวมจังหวดั

ขัน้ตอนการดาํเนนิการ รอยละของแตละ
ขัน้ตอนดาํเนนิการ รวมรอยละ  (%)

1. เกบ็รวบรวมขอมูล สํารวจพืน้ทีภ่าคสนาม และจัดทาํแผนทีพ่ืน้ฐาน
2. ประชมุเชงิปฏบัิตกิาร คร้ังที ่1
3. ประมวลผลขอมูล
4. ศกึษาและสาํรวจพืน้ที่
5. การวเิคราะหเบ้ืองตน และจัดทาํแนวคดิการวางผงั
6. ประชมุเชงิปฏบัิตกิารครัง้ที ่2 (ผังแนวความคดิ)
7. จัดทาํผังแนวความคดิผังเมืองรวมจังหวดัเบ้ืองตน
8. ประชมุเชงิปฏบัิตกิารครัง้ที ่3 (กลุมพืน้ทีอ่าํเภอ)
9. ประชมุเชงิปฏบัิตกิารครัง้ที ่4
10. ประชมุคณะกรรมการกาํกบัการวางและจดัทาํผังจังหวดั
11. ประชมุคณะทีป่รึกษาผงัเมืองรวมจังหวดั / ประชมุประชาชน

11.1 เตรียมเอกสารแผนที่
11.2 โฆษณาหนงัสือพมิพ วทิย ุตดิตอกนั 7 วนั
11.3 ปดประกาศ 15 วนั
11.4 ประชมุคณะทีป่รึกษาผงัเมืองรวมจังหวดั
11.5 ประชมุรับฟงความคดิเหน็ประชาชน

12. ประชมุคณะกรรมการผงัเมือง (โดยคณะอนกุรรมการผงัเมืองระดบัจังหวดั)
13. ปดประกาศพรอมขอกาํหนด

13.1 เตรียมเอกสารปดประกาศ
13.2 ตรวจสอบเอกสาร
13.3 พมิพเอกสารปดประกาศ
13.4 ปดประกาศ พรอมขอกาํหนด

(เพือ่รับคาํรอง ฯ ภายใน 90 วนั นับตัง้แตวนัปดประกาศ)
14. พจิารณาคาํรอง
15. ประชมุคณะทีป่รึกษาผงัเมืองรวมจังหวดั
16. ประชมุคณะกรรมการผงัเมือง (โดยคณะอนกุรรมการผงัเมืองระดบัจังหวดั)
17. รางกฎกระทรวง

17.1 ประชมุคณะกรรมการรางกฎหมายมหาดไทย
17.2 ประชมุกระทรวง

                                                                                                รวม

4.00
3.00
2.00
1.00
2.00
3.00
2.00
5.00
3.00
2.00
3.00

3.00
            22.00

14.00
3.00
3.00
25.00

100.00

4.00
7.00
9.00

            10.00
12.00
15.00
 17.00
22.00
25.00
27.00
30.00

33.00
55.00

69.00
72.00
75.00
100.00

100.00

หมายเหต ุ ขัน้ตอนที ่1 – 6       ดาํเนนิการในปงบประมาณ พ.ศ.2547
                   ขัน้ตอนที ่7 – 13     ดาํเนนิการในปงบประมาณ พ.ศ.2548
                   ขัน้ตอนที ่14 – 17   ดาํเนนิการในปงบประมาณ พ.ศ.2549
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548

ตัวชี้วัดท่ี 6  : รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีผังเมืองรวมมีการพัฒนาระบบความปลอดภัย
หนวยวัด    :  รอยละ
น้ําหนัก      :  รอยละ 3
คําอธิบาย  :

     •  รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีผังเมืองรวมมีการพัฒนาระบบความปลอดภัย  หมายถึง
รอยละของการไดรับการพัฒนาความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2548   ขององคกรปกครอง-
สวนทองถ่ินที่มีผังเมืองรวม  ตามรายชื่อกฎกระทรวงผังเมืองรวม

           ผงัเมอืงรวม  หมายถงึ  แผนผงั  นโยบายและโครงการ  รวมทัง้มาตรการควบคมุโดยทัว่ไป  เพื่อใช
เปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบทในดานการใชประโยชนใน
ทรัพยสิน  การคมนาคม  และการขนสง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดลอม  เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคของผังเมือง

         ระบบความปลอดภัย  หมายถึง   ปจจัยหลักในการบริหารจัดการสาธารณภัย   ประกอบดวย
1)  แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําป     2)  การฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3)  เครือขายเพื่อการปองกันสาธารณภัย                   4)  การแจงขอมูลขาวสารและสถานการณเกี่ยวกบัสาธารณภัย
5)   การบริหารจัดการภัยพิบัติโดยใชชุมชนเปนฐาน

สูตรการคํานวณ  :
รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีผังเมืองรวม    =    จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีผังเมืองรวม
มีการพัฒนาระบบความปลอดภัย                                             ท่ีไดรับการพัฒนาความรู เก่ียวกับระบบความปลอดภัย X 100
                                                                                                      จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีผังเมืองรวม
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย

15                                    กลุมพัฒนาระบบบริหาร

เกณฑการใหคะแนน :

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน
      1 องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีผังเมืองรวมมีการพัฒนาระบบความปลอดภัย  รอยละ 55

2 องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีผังเมืองรวมมีการพัฒนาระบบความปลอดภัย  รอยละ 57.5
3 องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีผังเมืองรวมมีการพัฒนาระบบความปลอดภัย  รอยละ 60
4 องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีผังเมืองรวมมีการพัฒนาระบบความปลอดภัย  รอยละ 62.5
5 องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีผังเมืองรวมมีการพัฒนาระบบความปลอดภัย  รอยละ 65
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เงื่อนไข :  
                 รายช่ือกฎกระทรวงผังเมืองรวม มีจํานวน 153 ผัง 1,173  องคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบดวย
เทศบาล  238 แหง  องคการบริหารสวนตําบล  935  แหง

   รอยละ 65 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีผังเมืองรวมมีการพัฒนาระบบความปลอดภัยจํานวน
763  แหง  โดยในป พ.ศ. 2548 ตองมีผลการดําเนินงานจํานวน  763 – 301 = 462 แหง

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 2545 2546 2547
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีผังเมือง
รวมมีการพัฒนาระบบความปลอดภัย

รอยละ
   (แหง)

- - 25.6606
( 301 แหง )

หมายเหตุ :  ในป พ.ศ. 2547 องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีผังเมืองรวมมีการพัฒนาระบบความปลอดภัยจํานวน
                     301 แหง

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
   1.  กําหนดใหสํานักสงเสริมการปองกันสาธารณภัยเปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล

โดยความรวมมือจากกรมโยธาธิการและผังเมือง
   2.  วิธีการจัดเก็บขอมูล สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดรวมกับองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานโดยสํานักสงเสริมการปองกันสาธารณภัยสรุปผลการดําเนนิงาน

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด     :    นายสมภพ สมิตะสิริ    เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8ว
                                                                                                กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
                                                                                                เบอรติดตอ :  0-2243-6622
ผูจัดเก็บขอมูลตัวชี้วัด :   1. นายกระสินธุ    เจริญกุล    เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7ว
                                                                                                กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
                                                                                                เบอรติดตอ :  0-1561-8271
                                        2.  นางนันทนา     จําจด                  นักผังเมือง 7ว  สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
                                                                                                กรมโยธาธิการและผังเมือง
                                                                                                เบอรติดตอ :  0-2201-8314
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ตัวชี้วัดท่ี 7  : จํานวนครั้งของการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี
หนวยวัด     : จํานวน (คร้ัง)
น้ําหนัก       : รอยละ  3
คําอธิบาย  : 

                  •   อุบัติภัยจากสารเคมี หมายถึง อุบัติเหตุที่เกิดจากสารเคมีภายในชุมชน ซ่ึงทําใหสาธารณชน
ไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

เกณฑการใหคะแนน :

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน
      1 เกิดอุบัติภัยจากสารเคมีในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 จํานวน  25  คร้ัง

2 เกิดอุบัติภัยจากสารเคมีในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 จํานวน  24  คร้ัง
3 เกิดอุบัติภัยจากสารเคมีในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 จํานวน  23  คร้ัง
4 เกิดอุบัติภัยจากสารเคมีในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 จํานวน  22  คร้ัง
5 เกิดอุบัติภัยจากสารเคมีในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 จํานวน  21  คร้ัง

เงื่อนไข :
 อุบัติภัยจากสารเคมีที่เกิดขึ้นไมรวมถึง

1.  การลักลอบทิ้งกากของเสียจากสารเคมี
 2.  อุบัติภัยจากสารเคมีที่เกิดขึ้นในความรับผิดชอบของกระทรวงกลาโหม, สํานักงานปรมาณู
                   เพื่อสันติ  ( สารรังสี ) , กรมธุรกิจพลังงาน(น้ํามันและกาซเชื้อเพลิง), กรมโรงงานอุตสาหกรรม
                   กรมวิชาการเกษตร, กรมประมง, สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 2545 2546 2547
จํานวนครั้งของการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี จํานวน

(คร้ัง)
27 คร้ัง 28 คร้ัง 20 คร้ัง
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1. กําหนดใหสํานักมาตรการปองกันสาธารณภัยเปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล     โดย

ความรวมมือจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กรมควบคุมมลพิษ  กรมธุรกิจพลังงาน  และ  กรม
ศุลกากร และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

2. สํานักนโยบายปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวบรวมขอมูลและ สรุปผลการดําเนินงานเปน
                     รายเดือน

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   วาที่ ร.ต.ณัฐพงค   ฐิตวิกรานต    เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7ว
                                                                                                กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
                                                                                                เบอรติดตอ :  0-2243-2187
ผูจัดเก็บขอมูล        :   นายอภิวัฒน    เลาหวัฒน  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6ว
                                                                                                เบอรติดตอ :  0-2243-2187
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ตัวชี้วัดท่ี 8  :   จํานวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง  อาคารขนาดใหญพิเศษ  อาคารชุมนุมคน
          โรงมหรสพ  อาคารพาณิชย  โรงงาน  และโรงแรม

หนวยวัด    :    จํานวน (คร้ัง)
น้ําหนัก      :    รอยละ  3
คําอธิบาย  :

                   •   จาํนวนครัง้ของการเกดิอคัคภียัในอาคารสงู อาคารขนาดใหญพเิศษ  อาคารชมุชนคน โรงมหรสพ
โรงงาน และโรงแรม หมายถึง จํานวนครั้งของการเกิดอุบัติภัยในอาคารสูง อาคารขนาดใหญพเิศษ อาคารชุมชน
คนโรงมหรสพ โรงงาน และโรงแรม ในปงบประมาณ 2548  โดยเปรยีบเทยีบกบัสถติกิารเกดิอบุตัภิยัจากอคัคภียั ฯ
ในปงบประมาณ 2547

คํานิยามเพิ่มเติม :
        อาคารสูง  หมายความวา  อาคารที่บุคคลเขาอยูหรือใชสอยได มีความสูงตั้งแต 23 เมตรขึ้นไป

    อาคารขนาดใหญพิเศษ หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชพื้นที่อาคาร หรือสวนใด
สวนหนึ่งของอาคารเปนที่อยูอาศัย  หรือประกอบกิจการประเภทเดียวกัน  หรือหลายประเภท  โดยมีพื้นที่
รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต 10,000 ตารางเมตร ขึ้นไป
                 อาคารชุมนุมคน  หมายความวา   อาคารหรือสวนใดของอาคารที่บุคคลอาจเขาไปภายใน
เพือ่ประโยชนในการชมุนมุคน มพีืน้ทีต่ัง้แต 1,000 ตารางเมตร ขึน้ไป หรือชุมนมุคนไดตัง้แต 500 คน ขึน้ไป
                 โรงมหรสพ   หมายความวา   อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่สําหรับฉายภาพยนต
แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงคเพื่อเปดใหสาธารณชนเขาชมการ
แสดงนั้นเปนปกติ โดยจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม

   โรงงาน   หมายความวา  อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใชเครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแต
5 แรงมา หรือเทียบเทาขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแต 7 คนขึ้นไป โดยใชเครื่องจักรหรือไมก็ตาม สําหรับทํา
ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใด ๆ
                 โรงแรม  หมายความวา   สถานทีพ่กัทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงคในทางธรุกจิเพือ่ใหบริการ
ที่พักชั่วคราว สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน ทั้งนี้ไมรวมถึง

(1) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใหบริการที่พักชั่วคราว ซ่ึงดําเนินการโดยสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องคการมหาชน  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือเพื่อการกุศล หรือการศึกษา   ทั้งนี้  โดยมิใชเปนการหาผลกําไร
หรือรายไดมาแบงปนกัน

(2)  สถานที่พักที่จัดตั้งขึ่นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการที่พักอาศัยโดยคิดคาบริการ
เปนรายเดือนเทานั้น

(3)  สถานที่พักอื่นใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
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                  อาคารพาณิชย  หมายความวา   อาคารที่ใชเพื่อประโยชนในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจ
หรือุตสาหกรรมที่ใชเครื่องจักรที่มีกําลังการผลิตเทียบไดไมนอยกวา 5 แรงมา       ทั้งนี้  ไมใหหมายความ
รวมถึง อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่สําหรับเก็บสินคา หรือส่ิงของเพื่อประโยชนทาง
การคาหรืออุตสาหกรรม

เกณฑการใหคะแนน :

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน
              1 สถิติการเกิดอัคคีภัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 จํานวน 240 คร้ัง

2 สถิติการเกิดอัคคีภัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 จํานวน 234 คร้ัง
3 สถิติการเกิดอัคคีภัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 จํานวน 228 คร้ัง
4 สถิติการเกิดอัคคีภัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 จํานวน 222 คร้ัง
5 สถิติการเกิดอัคคีภัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 จํานวน 216 คร้ัง

เงื่อนไข :   การนับจํานวนครั้งของการเกิดอัคคีภัย ใหนับเฉพาะการเกิดอัคคีภัยในอาคารที่กําหนดไวใน
                  คํานิยามเพิ่มเติมขางตน
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวย
วัด 2545 2546 2547

จํานวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง
อาคารขนาดใหญพิเศษ  อาคารชุมนุมคน
โรงมหรสพ  อาคารพาณิชย  โรงงาน  และ
โรงแรม

จํานวน
(คร้ัง)

- 268  คร้ัง 153  คร้ัง

       แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1. กําหนดใหศูนยอํานวยการปองกันสาธารณภัยเปนหนวยงานรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูล

โดยความรวมมือจากจังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2. วิธีการจัดเก็บขอมูล สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดรวมกับอําเภอและองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินรวบรวมขอมูลสงใหกลุมงานปฏิบัติการ  ศูนยอํานวยการบรรเทาสาธารณภัย
                     เพื่อสรุปผลการดําเนินงานภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
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ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด      :   นายอนุสรณ    แกวกังวาล           เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8ว
                                                                                             กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
                                                                                             เบอรติดตอ :  0-2243-0038
ผูจัดเก็บขอมูลตัวชี้วัด :   1.นางมณีรัตน   อดุลยประภากร  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6ว
                                                                                             เบอรติดตอ :  0-2243-3201
                                         2.นายอนวัช  บูรพาชน                วิศวกรโยธา  7 วช  สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
                                                                                              กรมโยธาธิการและผังเมือง

             เบอรติดตอ :  0-2299-4350
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ตัวชี้วัดท่ี 9 :   จํานวนผูเสียชีวิตจากการเกิดอุทกภัย
หนวยวัด    :   จํานวน (คน)
น้ําหนัก      :   รอยละ  3
คําอธิบาย  :

    •  อุทกภัย คือ ภัยอันตรายที่เกิดจากสภาวะน้ําทวมหรือน้ําทวมฉับพลัน มีสาเหตุมาจากการเกิดฝนตก
หนักหรือฝนตกตอเนื่องเปนเวลานาน

    • จํานวนผูเสียชีวิตจากการเกิดอุทกภัย ป 2548  นับตั้งแตเดือน 1 ตุลาคม 2547 ถึง เดือน 30 กันยายน
2548
เกณฑการใหคะแนน :

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน
      1 จํานวนผูเสียชีวิตจากการเกิดอุทกภัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 จํานวน 100 คน

2 จํานวนผูเสียชีวิตจากการเกิดอุทกภัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 จํานวน   90 คน
3 จํานวนผูเสียชีวิตจากการเกิดอุทกภัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 จํานวน   80 คน
4 จํานวนผูเสียชีวิตจากการเกิดอุทกภัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 จํานวน   70 คน
5 จํานวนผูเสียชีวิตจากการเกิดอุทกภัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 จํานวน   60 คน

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 2545 2546 2547

จํานวนผูเสียชีวิตจากการเกิดอุทกภัย จํานวน
(คน)

216 คน 53 คน 46 คน

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1. ใชขอมูลสถิติผูเสียชีวิตจากอุทกภัยจากศูนยอํานวยการบรรเทาสาธารณภัย

2. วิธีการจัดเก็บขอมูล ศูนยอํานวยการบรรเทาสาธารณภัย  และตรวจสอบความถูกตองของจํานวนผู
เสียชีวิต

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   นายปริญญา   จาติเสถียร    วิศวกรโยธา 8 วช
                                                                                                เบอรติดตอ :  0-2243-2212
ผูจัดเก็บขอมูลตัวชี้วัด :1. นายภราดล   รุงโรจนธีระ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6ว
                                                                                                เบอรติดตอ :  0-2243-0038
                                    : 2. นายมนตชัย   มโนสมุทร    วิศวกรโยธา 5      เบอรติดตอ :  0-2243-2209
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ตวัชีวั้ดท่ี 10  :  ระดบัของความสาํเรจ็ในการวางและจดัทําผงัประเทศตามแผนการดาํเนนิงานประจาํป
รอยละ          :  ระดับ
น้ําหนัก         :  รอยละ 4
คําอธิบาย :   

• ระดับของความสําเร็จในการวางและจัดทําผังประเทศตามแผนการดําเนินงานประจําป หมายถึง
ระดับของการดําเนินงานวางและจัดทําผังประเทศที่ทําไดในปงบประมาณพ.ศ.2548  เปรียบเทียบกับเปาหมาย
แผนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่กําหนดไว   ดังนี้

 -  ป พ.ศ.2548 ดําเนินการไดถึงรอยละ 53 ถึงขั้นตอนการประชุมระดมความคิดเห็นครั้งที่ 2
                            (วิสัยทัศน ผังแนวความคิด รางผังนโยบาย)
                         -  ป พ.ศ.2549  ดําเนินการไดรอยละ 100 ถึงขั้นตอนไดผังประเทศ

เกณฑการใหคะแนน :

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน
1 การประชุมระดมความคิดเห็นครั้งที่ 1

(ภาพอนาคตประเทศไทยในสาขาหลัก)
2 การจัดทําวิสัยทัศน  กําหนดวัตถุประสงค  เปาหมาย
3 การกําหนดกลยุทธ  จัดทําผังแนวความคิด
4 การจัดทํารางผังนโยบาย
5 การประชุมระดมความคิดเห็นครั้งที่ 2

(วิสัยทัศน ผังแนวความคิด รางผังนโยบาย)

หมายเหตุ :  1.ระดับคะแนน 1  การประชุมระดมความคิดเห็นครั้งที่ 1 (ภาพอนาคตประเทศไทยในสาขาหลัก)
                        เปนลักษณะการประชุมระดมความคิดเห็นใน 4 ดาน  ไดแก ดานพลังงาน ดานขีดความสามารถ
                        ในการแขงขัน  ดานการเกษตรกรรม และดานอุตสาหกรรม
                    2. ระดับคะแนน 5  การประชุมระดมความคิดเห็นครั้งที่ 2  (วิสัยทัศน ผังแนวความคิด รางผัง
                         นโยบาย) เปนการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ กรุงเทพมหานคร  โดยมีผูเขารวมสัมมนา
                         ประมาณ 200 คน ซ่ึงประกอบดวยภาคสวนตาง ๆ เชน ภาครัฐ  เอกชน  ประชาสังคม  ทั้งใน
                         สวนกลางและสวนภูมิภาค  โดยในสวนภูมิภาคเชิญผูรวมประชุมทั้ง 6 ภาค ๆ ละประมาณ
                         10 – 20 คน
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด
พ.ศ.2547

ระดบัของความสาํเรจ็ในการวางและจดั
ทาํผังประเทศตามแผนการดาํเนนิงาน
ประจาํป   ดังนี้
1.  เอกสารรายงานขอมูลเบื้องตนที่
      เกี่ยวของสําหรับการวางและจัดทํา
      ผังประเทศดานตาง ๆ ไดแก ดาน
      กายภาพ  เศรษฐกิจ สังคม ประชากร
      ฯลฯ  ทั้งจาดหนวยงานภาครัฐและ
      เอกชนที่เกี่ยวของ
2.  ขอมูลที่เปนเหตุการณและสถาน-
      การณ ทั้งภายในประเทศ และ
      ตางประเทศ
3.  การเดินทางไปสํารวจสภาพพื้นที่
      ในภาคสนาม
4.  การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1
      (ปญหาและความตองการ)
      -  เอกสารดําเนินการจัดสัมมนาและ
         ประชุมเชิงปฏิบัติการ
     -   สรุปผลการสัมมนาและประชุม
         สัมมนากลุมยอยทั้งประเทศ
5. เอกสารการวิเคราะหขอมูลดาน
     กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ประชากร
     ฯลฯ
6. รางวิสัยทัศน วัตถุประสงค กลยุทธ
     และเปาหมาย
7. รางผังแนวความคิดและทางเลือก
     แตละดาน

   ระดับ 1.  เก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตน
2.  ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1
      (ปญหาและความตองการ)
3. วิเคราะหขอมูลดานศักยภาพ เศรษฐกิจ สังคม
     ประชากร ฯลฯ
4. จัดทํารางวิสัยทัศน วัตถุประสงค  กลยุทธ
     และเปาหมาย
5.  รางผังแนวคิดและทางเลือกแตละดาน
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ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 1. นายสุรพล          คัชมาตย                 ผูอํานวยการสํานักผังประเทศและผังภาค
                                                                                 เบอรติดตอ : 0-2201-8275

                               :  2. นางสาวปราณี   นันทเสนามาตร     นักผังเมือง 8 ว
                                                                                               เบอรติดตอ : 0-2201-8320

ผูจัดเก็บขอมูล   :  1. นางสาวอุบล        บุญศรี                   นักผังเมือง 7 ว
                                                                                               เบอรติดตอ : 0-2201-8325
                             :   2. นางสาวจริยาพร       จิตตใจมั่น         นักผังเมือง 7 ว
                                                                                               เบอรติดตอ : 0-2201-8326
                             :   3.  นางสาวพรรณทิพย  เปยมพุทธากุล  นักผังเมือง 7ว
                                                                                                เบอรติดตอ : 0-2201-8327
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เอกสารแนบตัวชี้วัดท่ี 10 :
              ระดบัของความสาํเรจ็ในการวางและจดัทําผงัประเทศตามแผนการดาํเนนิงานประจาํป

 การวางและจัดทําผังประเทศ มีขั้นตอนการดําเนินงาน 19 ขั้นตอน  ดังนี้

ขั้นตอนที่ การดําเนินงาน รอยละ รอยละ
สะสม หมายเหตุ

1
2
3

4
5
6

7
         8
         9

10
11
12

13
14
15
16
17
18

19

เก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตน
การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 (ปญหา / /ความตองการ)
การวิเคราะหขอมูลดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ประชากร
ฯลฯ
รางวิสัยทัศน วัตถุประสงค กลยุทธ  เปาหมาย
รางผังแนวคิด และทางเลือกแตละดาน
ประชุมระดมความคิดเห็น คร้ังที่ 1
(ภาพอนาคตประเทศไทย ในสาขาหลัก)
จัดทําวิสัยทัศน
กําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย
กําหนดกลยุทธ
จัดทําผังแนวความคิด
จัดทําผังรางนโยบาย
ประชุมระดมความคิดเห็น คร้ังที่ 2
 (วิสัยทัศนผังแนวความคิด ผังรางนโยบาย)
จัดทําผังนโยบาย
จัดทํารางผังกลยุทธ
ประชุมระดมความคิดเห็น คร้ังที่ 3 (ผังนโยบายรางผังกลยุทธ)
จัดทําผังกลยุทธ
จัดทําผังรางมาตรการ (Staging Plan)
ประชุมระดมความคิดเห็น คร้ังที่ 4
 (ผังกลยุทธ ผังรางมาตรการ)
ผังประเทศ

2
4
4

5
5
4

9

5
5
5
5

8
8
5
8
8
5

5

2
6
10

10
20
24

33

38
43
48
53

61
69
74
82
90
95

100
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ตวัชีวั้ดท่ี  11   : จํานวนพืน้ท่ีดาํเนนิงานโครงการนาํรองจดัรปูท่ีดนิเพือ่พฒันาพืน้ท่ีตามแผนการดาํเนนิงานประจาํป
หนวยวัด        :  จํานวน (แหง)
น้ําหนัก          :  รอยละ 4
คําอธิบาย :   

• การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  หมายถึง  การดําเนินการพัฒนาที่ดินโดยการนําที่ดินหลายแปลง
มารวมกันแลววางผังจัดรูปที่ดินใหม  ปรับปรุงหรือจัดสรางโครงสรางพื้นฐาน การรวมรับทราบและกระจายผล
ตอบแทนตอเจาของที่ดินอยางเปนธรรม      ทั้งนี้  โดยความรวมมือระหวางรัฐกับเอกชน หรือ เอกชนกับเอกชน
เพื่อใหเกิดการใชประโยชนที่ดินที่เหมาะสมไดผลประโยชนสูงสุดทั้งในดานการคมนาคม    เศรษฐกิจ    สังคม
ส่ิงแวดลอมและชุมชน และเปนการสอดคลองกับการผังเมือง

•     จํานวนพื้นที่ดําเนินงานโครงการนํารองจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จํานวน 10 แหง ไดแก กรุงเทพฯ
(ถนนพระราม  9 ) ลําปาง ยะลา นราธิวาส เพชรบุรี สมุทรสาคร พิษณุโลก พะเยา นาน และอุทัยธานี      โดยในป
งบประมาณ พ.ศ.2548 ดําเนินงานแลวเสร็จถึงรอยละ 26  ของขั้นตอนการดําเนินงาน (ดําเนินการขั้นตอนที่ 2 – 5)

เกณฑการใหคะแนน  :

ชวงการปรบัเกณฑการใหคะแนน +/-  1 แหง ตอ 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑการใหคะแนนดงันี้

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน
1 ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนงาน ป 2548 จํานวน  6    แหง
2 ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนงาน ป 2548 จํานวน  7    แหง
3 ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนงาน ป 2548 จํานวน  8    แหง
4 ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนงาน ป 2548 จํานวน  9    แหง
5 ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนงาน ป 2548 จํานวน  10  แหง

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2545 2546 2547
จํานวนพื้นที่ดําเนินงานโครงการฯ   จํานวน

   (แหง)
- - 10 แหง

 (แหงละ 10 %)
หมายเหตุ :  *   การดําเนินงานโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  ไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานไวทั้งสิ้น

19 ขั้นตอน  ซ่ึงกําหนดดําเนินการแลวเสร็จภายใน  10  ป (100%)
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1. สํานักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จัดเก็บขอมูลโดยความรวมมือจากสํานักงานโยธาธิการ-

และผังเมืองจังหวัด
2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด รวบรวมขอมูลเปน

รายไตรมาสสงใหสํานักงานจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่สรุปผลการดําเนินงานเปนรายไตรมาส

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : นายปรีชา             รณรงค  ผูอํานวยการสํานักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
                                                                                   เบอรติดตอ : 0-2201-8140
ผูจัดเก็บขอมูล       : นางวลัญชนลิณ   ธนานุวงศ  เจาหนาที่วิเคราะหผังเมือง 8 ว
                                                                                   เบอรติดตอ : 0-2201-8143
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                                                                                  เอกสารแนบตัวชี้วัดท่ี 11 :
                                 จํานวนพื้นท่ีดําเนินงานโครงการนํารองจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ีตามแผนการดําเนินงาน

                                          ขั้นตอนการดําเนินงานโครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี

ขั้นตอนที่ การดําเนินงาน รอยละ  รอยละ
 สะสม

หมายเหตุ

1

2

3

4

5

6

7

8

ตรวจสอบพื้นที่และจัดเตรียมโครงการเบื้องตน
-   ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของหรือเจาของที่ดิน
-   รวบรวมขอมูลกายภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม
-   ศึกษา  วิเคราะหขอมูล  และความเปนไปไดเบื้องตน
    ในการดําเนินโครงการ

กําหนดเขตพื้นที่โครงการเบื้องตน จัดตั้งคณะทํางานและ
ประชุมพิจารณาพื้นที่โครงการเบื้องตน

ประชุมชี้แจง และรับฟงความคิดเห็นของเจาของที่ดินในพื้นที่
โครงการ

สํารวจสภาพพืน้ทีป่จจบุนัทางกายภาพ และจดัทาํแผนที่
รายละเอยีด

เสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อสวนจังหวัดเพื่ออนุมัติ
โครงการเบื้องตน

สํารวจ รังวดั และสอบเขตแปลงทีด่นิในพืน้ทีโ่ครงการ

สํารวจประเมนิราคาทีด่นิ  อาคาร  และสิง่ปลกูสรางกอน
โครงการ

กาํหนดนโยบายและจดัทาํแนวความคดิในการพฒันา
ประชมุรับฟงความคดิเหน็ของเจาของทีด่นิ

10

     5

5

4

2

4

5

     5

10

15

20

24

26

30

35

40

1.การดําเนินงาน
จัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ในบาง
ข้ันตอนสามารถ
ดําเนินการควบคู
หรือสลับข้ันตอน
กันได โดยไมมีผล
กระทบตอการ
ดําเนินงานใน
ภาพรวม
2.โครงการจัดรูป
ที่ดินโครงการ
พระราม 9
ลําปาง และยะลา
ไดดําเนินการ
บางข้ันตอนมา
กอนแลว เชน
การกําหนดเขต
พื้นที่โครงการ
เบ้ืองตนและการ
ประชุมชี้แจงเจา
ของท่ีดิน เปนตน
แตจะตองดําเนิน
การใหมอีกครั้ง
หน่ึงหลังจาก มี
พ.ร.บ.ใชบังคับ
แลว
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ขั้นตอนที่ การดําเนินงาน รอยละ  รอยละ
 สะสม

หมายเหตุ

9.

10.

11.

12

13

14

15

16

17

18

19

กําหนดแผนผังและรายละเอียดโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่
-    ผังการใชประโยชนที่ดิน
-    ผังโครงขายสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
-    รายละเอียดแผนพัฒนาและแผนการเงิน
-    ประชุมรับฟงความคิดเห็นของเจาของที่ดิน
      และหนวยงานที่เกี่ยวของ

ออกแบบผงัจดัรูปแปลงทีด่นิใหมเบือ้งตน
-    ประเมินมูลคาที่ดินเพื่อการจัดรูปแปลงที่ดินใหม
-    ออกแบบผังจัดรูปแปลงที่ดินใหม
-    ประชุมรับฟงความคิดเห็นของเจาของที่ดิน

เสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่สวนจังหวัด
อนุมัติโครงการ

กาํหนดจดัรูปแปลงทีด่นิใหมช่ัวคราว  และประชมุรับฟง
ความคดิเหน็ของเจาของทีด่นิ

รังวัดแบงแปลงที่ดินใหม

ตกลงชาํระคาชดเชย

ร้ือยายอาคารสิ่งปลูกสราง

กอสรางโครงการ

ประเมินราคาที่ดิน  อาคาร  และสิ่งปลูกสรางหลังโครงการ

ชําระมูลคาเพิ่มหรือลด

ออกเอกสารสิทธิที่ดินใหม

10

8

2

     5

5

4

6

5

5

5

5

50

58

60

65

70

74

80

85

90

95

   100
หมายเหตุ    ในปงบประมาณ พ.ศ.2548  กรมโยธาธิการและผังเมืองจะดําเนินงานแลวเสร็จถึงรอยละ 26
                     ของการดําเนินงานตามขั้นตอนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  (ข้ันตอนที่ 2 – 5)
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ตวัชีวั้ดท่ี  12  :  จํานวนพืน้ท่ีดาํเนนิการศกึษาวางแผนหลกัระบบปองกนัน้าํทวมพืน้ท่ีชมุชน
                            ตามแผนการดาํเนนิงานประจําป
หนวยวัด     :   จํานวน (แหง)
น้ําหนัก       :   รอยละ 4
คําอธิบาย :   

• จํานวนพื้นที่ดําเนินการศึกษาวางแผนหลักระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชนตามแผนการดําเนิน
งานประจําป หมายถึง จํานวนพื้นที่ดําเนินการศึกษาวางแผนหลกัระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชนตามแผนการ
ดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรบัเกณฑการใหคะแนน +/-  1 แหง ตอ 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑการใหคะแนนดงันี้

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน
1       ดําเนินการแลวเสร็จ   17    แหง
2       ดําเนินการแลวเสร็จ   18    แหง
3       ดําเนินการแลวเสร็จ   19    แหง
4       ดําเนินการแลวเสร็จ   20    แหง
5       ดําเนินการแลวเสร็จ   21    แหง

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด
2545 2546 2547

จํานวนพื้นที่ดําเนินการศึกษาวางแผนหลัก
ระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชนตามแผน
การดําเนินงานประจําป

จํานวน
(แหง)

ป พ.ศ.2540 – 2547  เทากับ 16 แหง

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1.  สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมืองเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล
2.  ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  รวบรวมขอมูลรายเดือนและสรุปผลการดําเนินงานเปนรายเดือน

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : วาที่ ร.ต.  กิตติ  ศิริวิชญไมตรี ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
                                                                                                เบอรติดตอ : 0-2299-4678
ผูจัดเก็บขอมูล     :  นายเทพชัย  เสรีอํานวย               วิศวกรวิชาชีพ 8 วช
                                                                                                เบอรติดตอ : 0-2299-4648
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 ตัวชี้วัดท่ี 13  :   รอยละของจังหวัดท่ีมีระบบฐานขอมูลอาคารที่ตองตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร
                            ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
หนวยวัด       : รอยละ
น้ําหนัก         : รอยละ 4
คําอธิบาย  :
                  •   รอยละของจังหวัดที่มีระบบฐานขอมูลอาคารที่ตองตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร ตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  ฐานขอมูลอาคาร  หมายถึง การจัดเก็บรวบรวมขอมูลของอาคาร 9 ประเภท
ที่กฎหมายกําหนดใหเจาของอาคารตองจัดใหมีการตรวจสอบ ที่อยูในพื้นที่ที่เปนเขตควบคุมอาคารใน 75 จังหวัด
และกรุงเทพมหานครจดัเก็บรวบรวมขอมูลของอาคาร 4 ประเภท คือ อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ โรงมหรสพ
และโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรมที่มีหองพักตั้งแต 80 หองขึ้นไป

   •    ขอมูลที่จัดเก็บประกอบดวย  ช่ืออาคาร  ช่ือเจาของอาคาร  ประเภทอาคาร  ลักษณะการใชสอย
อาคาร  สถานที่ตั้ง  อายุของอาคาร  ช่ือราชการสวนทองถ่ินที่อาคารตั้งอยู ฯลฯ
สูตรคํานวณ :

              รอยละของจังหวัดท่ีมีระบบฐานขอมูลอาคาร =  จํานวนจังหวัดท่ีดําเนินการสํารวจ   X 100
                                                         และ จัดเก็บขอมูลอาคาร แลวเสร็จ

                                                                                                             76 จังหวัด                                 
เกณฑการใหคะแนน :
       ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน
1 รอยละ 80 ของจังหวัดท่ีมีระบบฐานขอมูลอาคาร  (61 จังหวัด)
2 รอยละ 85 ของจังหวัดท่ีมีระบบฐานขอมูลอาคาร  (65 จังหวัด)
3 รอยละ 90 ของจังหวัดท่ีมีระบบฐานขอมูลอาคาร  (69 จังหวัด)
4 รอยละ 95 ของจังหวัดท่ีมีระบบฐานขอมูลอาคาร  (73 จังหวัด)
5 รอยละ100 ของจังหวัดท่ีมีระบบฐานขอมูลอาคาร (76 จังหวัด)

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
   ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด  หนวยวัด                          ผลการดําเนินงานในอดีต

2545 2546 2547
รอยละของจังหวัดที่มีระบบฐานขอมูลอาคาร
ที่ตองตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

   รอยละ - - -
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1. สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคารเปนหนวยงานในการจัดเก็บขอมูลจากจังหวัด และ

กรุงเทพมหานคร
2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล รวบรวมขอมูลรายเดือนและสรุปผลการดําเนินงานเปน

รายเดือน

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายสุรพล    พงษไทยพัฒน ผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
                                                                                                เบอรติดตอ : 0-2299-4369
ผูจัดเก็บขอมูล     :  นายอนวัช     บูรพาชน                          วิศวกรโยธา 7 วช
                                                                                            เบอรตดิตอ : 0-2299-4350-1

.
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                                                                                 เอกสารแนบตัวชี้วัดท่ี 13 :
รอยละของจังหวัดท่ีมีระบบฐานขอมูลอาคารที่ตองตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

อาคารที่ตองตรวจสอบตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
หมายถึง  อาคาร  9  ประเภท ดังตอไปนี้
1. อาคารสูง  หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดโดยมีความสูงตั้งแต 23.00  เมตร
       ขึ้นไป  การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่ว หรือ
       ปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
2. อาคารขนาดใหญพิเศษ  หมายถึง  อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใหอาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารเปนที่อยู

อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือช้ันหนึ่งชั้นใดใน
หลังเดียวกันตั้งแต  10,000  ตารางเมตรขึ้นไป

3. อาคารชมุนมุคน  หมายถงึ  อาคารหรอืสวนใดของอาคารทีบ่คุคลอาจเขาไปภายในเพือ่ประโยชนในการชุมนุมคน
ที่มีพื้นที่ตั้งแต  1,000  ตารางเมตรขึ้นไป  หรือชุมนุมคนไดตั้งแต  500  คนขึ้นไป

4. โรงมหรสพ  หมายถงึ  อาคารหรอืสวนใดของอาคารทีใ่ชเปนทีสํ่าหรับฉายภาพยนต  แสดงละคร  แสดงดนตรี
หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด  และมีวัตถุประสงคเพื่อเปดใหสาธารณชนเขาชมการแสดงนั้นเปนปกติธุระ
โดยจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม

5. โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรมที่มีหองพักตั้งแต  80 หองขึ้นไป
6.  อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดหรืออาคารอยูอาศัยรวมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  
        ที่มีพื้นที่ตั้งแต  2,000  ตารางเมตรขึ้นไป
7.     โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานที่มีความสูงเกิน 1 ช้ันและมีพื้นที่ตั้งแต  5,000 ตารางเมตร
8.      สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต  200  ตารางเมตรขึ้นไป
9.      ปายที่มีความสูงตั้งแต  15  เมตรขึ้นไปหรือมีพื้นที่ของปายตั้งแต  50  ตารางเมตรขึ้นไป

---------------------------------------------------
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ตัวชี้วัดท่ี 14  :  การใหบริการออกแบบสิ่งกอสรางที่ไดมาตรฐานทางวิชาการคิดตามมูลคางาน
หนวยวัด       :  จํานวน (ลานบาท)
น้ําหนัก         :  รอยละ 4
คําอธิบาย :

   •   การใหบริการออกแบบสิ่งกอสรางที่ไดมาตรฐานทางวิชาการ คือ การออกแบบตามกระบวนการ
และหลักวิชาชาง และผลงานออกแบบนํามาประมาณราคาคากอสรางเปนมูลคางาน  หมายถึง  การที่กรมโยธา-
ธิการและผังเมืองใหบริการออกแบบสิ่งกอสรางแกหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชน
ส่ิงกอสราง  ไดแก อาคาร   ภูมิสถาปตยกรรม  ตกแตงภายใน โครงสรางพื้นฐานเมือง และเขื่อนปองกันตลิ่ง   ซ่ึง
มีทั้งงานออกแบบกอสรางใหม  และงานปรับปรุงของเดิม  ในปงบประมาณ พ.ศ.2548   กําหนดเปาหมายการให
บริการออกแบบสิ่งกอสรางคิดเปนมูลคา 1,200  ลานบาท เมื่อเทียบกับขอมูลพื้นฐาน (Baseline Data) พ.ศ.2545
ถึง พ.ศ.2547  เฉลี่ย 3 ป  มูลคา 800 ลานบาท

เกณฑการใหคะแนน  :

ชวงการปรบัเกณฑการใหคะแนน +/- 100 ลานบาทตอ 1 คะแนนโดยกาํหนดเกณฑการใหคะแนนดงั
นี้

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน
1 มูลคางานออกแบบ       800   ลานบาท
2 มูลคางานออกแบบ       900   ลานบาท
3 มูลคางานออกแบบ     1,000   ลานบาท
4 มูลคางานออกแบบ     1,100   ลานบาท
5 มูลคางานออกแบบ     1,200   ลานบาท

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน  :

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2545 2546 2547
มูลคางานออกแบบสิ่งกอสราง
ที่ไดมาตรฐานทางวิชาการ

     จํานวน
   (ลานบาท)

เฉลี่ย 3 ป มูลคา 800 ลานบาท
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

                   1. สํานักสถาปตยกรรม  สํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ  และสํานักสนับสนุนและ
พัฒนาตามผังเมือง   จัดทํา BSC   ติดตามผลและรายงานความกาวหนาของการรวมมูลคางานการใหบริการ
ออกแบบสิ่งกอสรางในสวนที่รับผิดชอบ ทุก 3 เดือน

     2. สํานักสถาปตยกรรมเปนหนวยงานรวบรวมสรุปและรายงานผลใหหนวยงานที่เกี่ยวของ

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 1. นายสุนัย    อภิรักษธาธาร               ผูอํานวยการสํานักสถาปตยกรรม
                                                 เบอรติดตอ : 0-2299-4858-9

       2. นายศิริชัย   กิจจารึก                        ผูอํานวยการสํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ
                          เบอรติดตอ : 0-2299-4796

                     3. วาที่รอยตรีกิตติ  ศิริวิชญไมตรี       ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
                                        เบอรติดตอ : 0-2299-4678

ผูจัดเก็บขอมูล   :    1.  นายทวีเกียรติ     ศรีสกุลเมฆี          สถาปนิก 8 วช    สํานักสถาปตยกรรม               
                                                                                 เบอรติดตอ : 0-2299-4871

                                   2.  นางอรุณี            นะตะปา               เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7
                                                                                               สํานักสถาปตยกรรม
 เบอรติดตอ : 0-2299-4877
                                   3.  นายวิเชียร          ธนสุกาญจน        วิศวกรโยธา 8 วช
                                                                                               สํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ
                                                                                               เบอรติดตอ : 0-2299-4803
                                   4.  นายวินิจ           ชัยชนะศิริวิทยา     วิศวกรวิชาชีพ 8 วช
                                                                                               สํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ
                                                                                               เบอรติดตอ : 0-2299-4750
                                   5.  นายพูลทรัพย      สมบูรณปญญา   วิศวกรวิชาชีพ 8 วช
                                                                                               สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
                                                                                               เบอรติดตอ : 0-2299-4690
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ตวัชีวั้ดท่ี 15 : รอยละของความสาํเรจ็ตามเปาหมายผลผลติของสวนราชการ  (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย)
หนวยวัด      :  รอยละ
น้าํหนกั        :   รอยละ 5
คําอธิบาย

วดัผลสาํเรจ็จากรอยละของผลผลิต (Output) เชงิปรมิาณ ของงานหรอืโครงการทีส่วนราชการ ทาํได
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 เทยีบกบัเปาหมายผลผลติของตวัช้ีวดัเชงิปรมิาณสาํหรับปงบประมาณ  พ.ศ. 2548 ที่
กาํหนดไว ตาม  “ เอกสารงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ”

เปาหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2548    ของกรมโยธาธิการ
และผังเมืองที่กําหนดไวตาม  “ เอกสารงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ” มีดังตอไปนี้

ผลผลิตของหนวยงานและตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตัวชี้วัด น้ําหนัก เปาหมาย หมายเหตุ

1.  การวางและจดัทําผงัเมอืง 2.0006
- จาํนวนผงัภาค  6/30   ผัง / รอยละ
- จาํนวนผงัเมอืงเฉพาะ 5/100  ผัง / รอยละ
- พืน้ทีท่ีไ่ดรับการวางและจดัทาํผังเมอืงเฉพาะ 1  แหง
พืน้ทีโ่ครงการเมอืงใหม

- จาํนวนผงัเมอืงรวม/ชุมชน 93/40  ผัง / รอยละ
- จาํนวนเทศบาลตาํบลทีไ่ดรับการถายโอน 289/80  แหง / รอยละ
    ภารกจิดานการผงัเมอืงสูทองถ่ินดวยวธีิรวม
ดาํเนนิการและฝกปกบิตัิ

2.  การพฒันาตามผงัเมอืง 0.8082
7. จาํนวนเขือ่นปองกนัตลิง่ทีไ่ดรับการ
          ซอมแซมปรบัปรงุ

79,380 เมตร

- จาํนวนพืน้ทีชุ่มชนทีไ่ดกอสรางระบบปองกนั 2/20  พืน้ทีชุ่มชน / รอยละ
น้าํทวม

8. กอสรางและพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน
      ชุมชนเมอืง

          1/20 แหง / รอยละ
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ผลผลิตของหนวยงานและตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตัวชี้วัด น้ําหนัก เปาหมาย หมายเหตุ

3. การบรกิารดานชาง 0.9631
- จาํนวนงานทีใ่หบรกิารดานชาง 353  แหง
- จาํนวนพลบัพลาพธิท่ีีกอสรางและตกแตงสถานที่ 750  งาน
- จาํนวนครัง้ท่ีใหบรกิารใหคําปรกึษาแนะนาํ 71,000  ครัง้
วชิาการดานชาง

- จาํนวนบคุลากรไดรบัการฝกอบรมเพือ่เพิม่ 9 /15 /1,510
ประสทิธภิาพ หลกัสตูร /ครัง้ /คน

-  จาํนวนบคุลากรไดรบัการถายทอดเทคโนโลยี
          ดานชาง

 28 /47 / 1,480
หลกัสตูร / ครัง้ / คน

- จาํนวนงานจางทีป่รกึษาพระทีน่ัง่อมัพรสถาน ฯ 1  งาน
- จาํนวนงานทีใ่หบรกิารวเิคราะหวจิยัทางดาน 230  งาน
ปฐพวีศิวกรรมและวสัดวุศิวกรรม

4. การกาํกับ   ดแูลความปลอดภยัในชวิีต และ 0.0704
ทรัพยสนิเกีย่วกับอาคาร และการใชประโยชนท่ีดนิ
- จาํนวนกฎหมายทีไ่ดรบัการปรบัปรงุและพฒันา 310  ครัง้
และจาํนวนครัง้ท่ีใหคําปรกึษาแนะนาํ กาํกบั
ตามกฎหมาย

- จาํนวนการตรวจสอบปรบัปรงุและออกใบ 720  ราย
อนญุาตเกีย่วกบัโรงมหรสพ

-  จาํนวนอาคารของรฐัท่ีไดรบัการตรวจสอบ 20  แหง
5. โครงการ 1.1577

1. โครงการกอสรางเขือ่นปองกนัตลิง่รมิแมน้าํ
และรมิทะเลทัว่ประเทศ
-  เขือ่นปองกนัตลิง่ท่ีไดรบัการกอสราง 2,665  เมตร

2. โครงการเงนิกู OECF เพือ่พัฒนาและสงเสรมิ
  การทองเทีย่ว (ระยะที ่3)

          - กอสรางเขือ่น คสล.พรอมปรบัปรงุสภาพ 2,429.35 / 24
            ภมูทัิศน เมตร / รอยละ

รวมทัง้สิน้ 5.0000



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548

กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย

39                                    กลุมพัฒนาระบบบริหาร

เกณฑการใหคะแนน :

เกณฑการใหคะแนนปงบประมาณ พ.ศ. 2547
ตัวชี้วัด หนวยวัด

1 2 3 4 5
รอยละของความสาํเรจ็ตาม
เปาหมายผลผลติของสวนราชการ

รอยละ 80 85 90 95 100

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นายประภัสสร    มาลากาญจน ผูอํานวยการกองแผนงาน
เบอรติดตอ : 0-2299-4133

ผูจัดเก็บขอมูล  :  นางสาวกัลยาณี ตันติวราภรณ     เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7ว
เบอรติดตอ : 0-2299-4129
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ตวัชีวั้ดท่ี 16  :  ระดบัความสาํเรจ็ของการปรบัปรงุการบรหิารจดัการเพือ่สนบัสนนุการดาํเนนิงานของจงัหวดัและ              
                            องคกรปกครองสวนทองถิน่
หนวยวัด      :  ระดบั
น้าํหนกั        :  รอยละ 10
คําอธิบาย

• พจิารณาจากผลสาํเรจ็ของการดาํเนนิการปรบัปรงุการบรหิารจดัการเพือ่สนบัสนนุการบรหิาร
ราชการสวนภมูภิาคของกลุมจงัหวดั/จงัหวดั  ใหสามารถดาํเนนิการเพือ่บรรลุเปาหมายตามยทุธศาสตรทีสํ่าคญั ๆ ของ
รัฐบาล  งานบรกิารของสวนราชการบรหิารสวนภมูภิาค     การถายโอนภารกจิของสวนราชการใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินรวมถงึการสนบัสนนุการพฒันาระบบฐานขอมลูของจงัหวดั (POC)

• ประเดน็การปรบัปรงุการบรหิารจดัการ    ไดแก       การแกไขหรอืยกเลกิกฎระเบยีบ/กฎหมายที่
เปนอปุสรรคตอการบรหิารจดัการของจงัหวดั      การมอบอาํนาจ     การถายโอนภารกจิของสวนราชการใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน          การกาํหนดมาตรฐาน/คาํนยิาม / วธีิการจดัเกบ็ขอมลู เปนแนวปฎบัิตทิีชั่ดเจนใหแกจงัหวดั
ดาํเนนิการและ/หรือการกาํหนดแนวทางปฎบิตังิานทีม่คีวามชดัเจนใหสอดคลองกบัสถานการณของพืน้ที ่ การผลกัดนั
จากหนวยงานสวนกลาง    การใหองคความรูทีใ่ชบริหารจดัการ   การสนบัสนนุทรพัยากร  เชน  บคุลากร  งบประมาณ
ทีเ่พยีงพอ    อุปกรณทีจ่าํเปน  เปนตน

เกณฑการใหคะแนน
กําหนดเปนระดับขั้นความสําเร็จ  (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ  พิจารณา

จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ  ดังนี้

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

1 √
2 √ √
3 √ √ √
4 √ √ √ √
5 √ √ √ √ √
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โดยที่
ขั้นตอนที่  1  : สวนราชการดําเนินการวิเคราะหหรือสํารวจความตองการของกลุมจังหวัด/จังหวัด ใน

เร่ืองที่ตองการไดรับการสนับสนุนดานยุทธศาสตรและ/หรืองานบริการของกลุมจังหวัด
/จังหวัด

ขั้นตอนที่  2  : จากขั้นตอนที่  1  สวนราชการจัดลําดับความสําคัญของเรื่องที่กลุมจังหวัด/จังหวัด
ตองการไดรับการสนับสนุนและเลือกเร่ืองที่จะดําเนินการ

ขั้นตอนที่  3  : สวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติการของเรื่องที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2548
และเสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาใหความเห็นชอบ

ขั้นตอนที่  4  : ดําเนินการตามแผนที่กําหนด  พรอมทั้งติดตามความกาวหนาในการดําเนินการ  และจัด
ทํารายงานความกาวหนา

ขั้นตอนที่  5  : ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนและจัดทํารายงานประเมินผลความสําเร็จ

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นายประภัสสร    มาลากาญจน ผูอํานวยการกองแผนงาน
เบอรติดตอ : 0-2299-4133

ผูจัดเก็บขอมูล  :  นางสาวกัลยาณี ตันติวราภรณ     เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7ว
เบอรติดตอ : 0-2299-4129
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ตัวชี้วัดท่ี 17 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
หนวยวัด     :  รอยละ
น้ําหนัก       :  รอยละ 5
คําอธิบาย :

• ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจ ดังนี้
1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ ระบบและระยะเวลาขั้นตอนมีความ

เหมาะสม มีแผนผังแสดงลําดับขั้นตอนที่ชัดเจน มีคําแนะนําหรือปายประกาศ มีกลองรับความคิดเห็น
              2.    ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  ความเอาใจใส    ความสุภาพเต็มใจใหบริการ

ดวยความรวดเร็ว ใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามเปนอยางดี
                            3.    ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก   มีที่นั่งพักรอ   มีน้ําดื่มบริการ  มีหนังสือพิมพ
หรือวารสารบริการระหวางรอ   มีปายบอกทางชัดเจน   สถานที่สะอาดเปนระเบียบเรียบรอย

• ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากสวนราชการ

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑการใหคะแนนดงันี้

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน
1 ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรอยละ 45
2 ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรอยละ 55
3 ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรอยละ 65
4 ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรอยละ 75
5 ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรอยละ 85

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล
- เว็บไซตกรม  www.dpt.go.th   โดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูดําเนินการประสานหนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของเพื่อตอบปญหาตาง ๆ เปนประจํา
- ตู  ปณ. 299  ปณ. ดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โดยเจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมายจะทําการเปดตูเปนประจํา

ทุก  2  วัน
- ศูนยดํารงธรรม   กรมโยธาธิการและผังเมือง  โดยมีเจาหนาท่ีจากสํานัก / กองตาง ๆ  ประจําศูนย ทุก

วันในเวลาราชการ
- กลองรับความคิดเห็น ทุกสํานัก / กอง / จังหวัด  โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบเปดกลองนี้เปน

ประจํา   และรวบรวมสงใหกองเผยแพรและประชาสัมพันธ เปนประจําทุกวันที่  20  ของเดือน

http://www.dpt.go.th/
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เปาหมาย กําหนดใหสํานักงาน  ก.พ.ร. วัดระดับความพึงพอใจใน  5  เร่ือง  ดังนี้
1. การออกแบบกอสรางพลับพลาพิธี   น้ําหนัก  40 %
2. การตออายุใบอนุญาตเปนผูรับจางกอสราง  น้ําหนัก  15 %
3. การใหบริการตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม   น้ําหนัก  15 %
4. การใหบริการแผนที่ดิจิตอล  และแผนที่ทั่วไป   น้ําหนัก  15%
5. การใหบริการทดสอบวัสดุ   น้ําหนัก  15%

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางอัธยา   เทพมงคล                         ผูอํานวยการกองเผยแพรและประชาสัมพันธ
                                                 เบอรติดตอ : 0-2299-4488
ผูจัดเกบ็ขอมูล     :   นางสุวิมล  ลีลาวรพร              นักประชาสัมพันธ 7ว        
                                                                                              เบอรติดตอ : 0-2299-4463-72
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ตัวชี้วัดท่ี 18  : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
     ประพฤติมิชอบ

หนวยวัด      : ระดับ
น้ําหนัก        : รอยละ  5
คําอธิบาย :

• ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ  พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ

เกณฑการใหคะแนน  :
กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ  (Milestone)  แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5  ระดับ พิจารณา

จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตามเปาหมายแตละระดับ  ดังนี้

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

1 √
2 √ √
3 √ √ √
4 √ √ √ √
5 √ √ √ √ √

โดยที่
ขั้นตอนที่ 1 :  สงเสริมจิตสํานึกราชการใสสะอาด โดยดําเนินการ

   1.1 จัดตั้งศูนยประสานราชการใสสะอาดกรมฯ  เพื่อ
    (1) จัดทําแผนกลยุทธหนวยงานใสสะอาด
    (2) ทําการปลูกจิตสํานึกและสงเสริมจริยธรรม
    (3)  สงเสริมและปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
    (4)  ติดตามประเมินผลงานและการใชงบประมาณ
    (5)  เฝาระวังการทุจริต  และเปนหนวยงานรับขอมูลการทุจริตในราชการ  รวมทั้งเสนอ

      การลงโทษผูทุจริต
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1.2  การสงเสริมดานคุณธรรม  จริยธรรม  และใหความรูเกี่ยวกับภัยของการทุจริต  เชน
- จัดโครงการฝกอบรมจิตสํานึกราชการใสสะอาด

1.3 สรางเครือขายหนวยงานใสสะอาดเชื่อมโยงระหวางหนวยงานในสังกัดทั้งสวนกลางและ
สวนภูมิภาค  เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับแผน/โครงการ/แนวทาง  และประสบการณสรางราชการใสสะอาด

ขั้นตอนที่ 2 :  ระบบการรับขอมูลการทุจริต  โดยการ
2.1 จัดใหมีระบบในการรับฟงขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของกรมฯ  จากประชาชนผูรับ

                                 บริการ
2.2 การตอบขอรองเรียน
2.3 การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
2.4 การจัดทําแบบสอบถามและดําเนินการสอบถามไปยังประชาชนผูรับบริการหรือหนวย

                                งานอื่นมาติดตอ
2.5 การวิเคราะหความเสี่ยงตางๆ ที่กอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ

ขั้นตอนที่ 3 :  การนําขอมูลที่ไดและการวิเคราะหในขั้นตอนที่ 2  มาใชในการทบทวนมาตรการและ
หรือวางแนวทาง  หรือมาตรการเพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางยั่งยืน โดยการ
3.1 จัดทําแผนปฏิบัติการปรับปรุงแกไข  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือระบบงาน

ที่สรางภาระใหกับประชาชน  ซ่ึงจะเปนชองทางใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2 ปรับปรุงวิธีการบริการจัดการใหทันสมัย  มีความโปรงใสชัดเจนและปฏิบัติได  เชน

- การปรับปรุงระบบงานที่ชวยลดการใชดุลพินิจของบุคลากร
- การนําระบบ  IT  มาใช
- การเพิ่มจํานวนโครงการที่ประมูลผานเว็บไซด
- การนําระบบ GFMIS  มาใชในการบริหารงบประมาณ
- การพัฒนาระบบการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแจงเบาะแสการทุจริต

และประพฤติมิชอบ
- การจัดใหมีระเบียบการรับของขวัญและสินน้ําใจ

ขั้นตอนที่ 4 :  การปฏิบัติตามแผนหรือมาตรการในขั้นตอนที่ 3  ใหแลวเสร็จครบถวน

ขั้นตอนที่ 5 :  การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผน  จัดทํารายงานประเมินผลความสําเร็จของแผน
และผลสําเร็จโดยรวม  ดังนี้

5.1 มีการสื่อสารกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกถึงการดําเนินการ
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5.2 การประกาศมาตรการและผลการดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบที่เปนรูปแบบอยางชัดเจน  เชน
- จํานวนขอรองเรียนเรื่องทุจริต
- จํานวนขอรองเรียนเรื่องทุจริตที่ไดรับการตอบสนอง
- ระยะเวลาการตอบสนองตอขอรองเรียนเรื่องทุจริต
- จํานวนคดีที่มีผลจากสํานักงาน ป.ป.ช.

5.3 การสงเสริมดานคุณธรรมและจริยธรรมใหกับขาราชการ  เชน
- โครงการอบรมสงเสริมจิตสํานึกราชการใสสะอาด

ขอมูลพื้นฐาน  :

ขอมูลพื้นฐาน  (Baseline Data)

พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547

- - 5  เร่ือง

ผูกํากับตัวชี้วัด  :  นางวนิดา  จั่นอุไร  ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
                                            เบอรติดตอ : 0-2299-4149
ผูจัดเก็บขอมูล  : นายคํานวณ  สินธุรัตน นิติกร 8ว
                                                                         เบอรติดตอ : 0-2299-4152
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ตัวชี้วัดท่ี 19  : รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได
หนวยวัด       : รอยละ
น้ําหนัก         : รอยละ 5
คําอธิบาย :

•  สวนราชการที่สามารถใชงบประมาณต่ํากวางบประมาณที่ไดรับจัดสรร และยังไดผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนงานที่กําหนด แสดงถึงการมีประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณ  โดยพิจารณาจากคาใชจายที่เกิดขึ้น
จริงในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2548   เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2548
                  • งบประมาณที่ไดรับจัดสรร หมายถึง งบประมาณทุกงบที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณพ.ศ.2548   
ทั้งนี้ไมรวมงบบุคลากร (เฉพาะขาราชการและลูกจางประจํา) งบกลาง และงบประมาณที่สวนราชการไดรับจัด
สรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณหลังวันที่  2  กรกฎาคม พ.ศ. 2548
เงื่อนไข :

การปรับงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 สําหรับการประเมินผลสามารถปรับ
ตัวเลขของเงินงบประมาณไดเฉพาะกรณีดังตอไปนี้

1. กรณีที่สวนราชการจะตองปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล อันมีการระบุไวเปนลายลักษณอักษรหรือ
มติคณะรัฐมนตรี เชน การใหชะลอโครงการ หรือการใหมีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดของอุปกรณที่ใชทําใหมูล
คาเปลี่ยนแปลงไป
                     2.   กรณีแผนงาน/โครงการที่มีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว(ไมอยูในกรณีที่ 1)
สูตรการคํานวณ  :

         (งบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 - คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2548) x100
งบประมาณทีไ่ดรับจดัสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2548

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 1 ตอ 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑการใหคะแนนดงันี้

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน
1 ลดคาใชจายไดรอยละ    1
2 ลดคาใชจายไดรอยละ    2
3 ลดคาใชจายไดรอยละ    3
4 ลดคาใชจายไดรอยละ    4
5 ลดคาใชจายไดรอยละ    5

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชนินทร    ทิพยรัตน       ผูอํานวยการกองคลัง       เบอรติดตอ : 0-2273-0889
ผูจัดเก็บขอมูล        :  นายสมเกียรติ  กล่ินนุช         เจาหนาที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7 เบอรติดตอ : 0-2299-4164
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ตัวชี้วัดท่ี 20  : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ
                        ราชการของสวนราชการ
หนวยวัด       : ระดับ
น้ําหนัก          : รอยละ 5
คําอธิบาย :

•    ความสําเร็จในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  หมายถึง  ความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่สามารถลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน  ตามแนวทางการลดระยะเวลาการใหบริการใน
แตละขั้นตอนที่หนวยงานภายในสามารถควบคุมการปฏิบัติงานได สําหรับขั้นตอนใดที่อยูนอกเหนือการควบคุม
ของหนวยงานภายในจะไมรวมอยูในความหมายดังกลาว

                         ในการดําเนินการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ เพื่อเปนการตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลในการพัฒนาระบบราชการใหมีประสิทธิภาพรวดเร็ว โปรงใส  ตรวจสอบไดและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานใหคุมคาในการดําเนินงาน

    •     กระบวนงานบริการที่กรมโยธาธิการและผังเมืองจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2548
1. กระบวนงานการตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม
2. กระบวนงานการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ
3. กระบวนงานการใหบริการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ
4. กระบวนงานบริการออกแบบอาคารและสิ่งกอสราง

    •     กระบวนงานการตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม    หมายถึง
การตรวจสอบประเภทการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกในกฎกระทรวงและรายละเอียดของขอกําหนด
การใชประโยชนที่ดินประเภทนั้น ๆ โดยผูยื่นคําขอมีหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ (แผนผังแสดงตําแหนงที่ตั้ง
แปลงที่ดินสามารถอางอิงไดในกฎกระทรวง เชน ถนน สถาบันราชการ วัด โรงเรียน แมน้ํา คลอง หวย เปนตน)

   •     กระบวนงานการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ  หมายถึง  การขอใชอาคารเพื่อประกอบ
กิจการโรงมหรสพ

   •     กระบวนงานการใหบริการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ  หมายถึง งานทดสอบวัสดุกอสราง เหล็ก
หินทราย  คอนกรีต
                 •     กระบวนงานบริการออกแบบอาคารและสิ่งกอสราง หมายถึง การออกแบบอาคาร /ภูมิสถาปตยกรรม
 ตกแตงภายใน
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   รายละเอียด/ชื่อเรียกงานบริการ (i)   นํ้าหนัก

   (w)

รอบระยะเวลาที่
ดําเนินการอยู
   ในปจจุบัน

จํานวนข้ันตอนยอย
ในรอบกระบวนงาน
          ปจจุบัน

     หมายเหตุ

1. กระบวนงานการตรวจสอบการใช
ประโยชนที่ดินตามกฎกระทรวง

       ผังเมืองรวม
2.    กระบวนงานการพิจารณาการ

ประกอบกิจการโรงมหรสพ
3.    กระบวนงานการใหบริการทดสอบ

คุณสมบัติของวัสดุ
4.    กระบวนงานการบริการออกแบบ
       อาคารและสิ่งกอสราง
       (มูลคางาน 5 – 50 ลานบาท)

0.20

0.30

0.25

0.25

10 วัน

45 วัน

9 วัน

     120 วัน

5 ขั้นตอน

6 ขั้นตอน

6 ขั้นตอน

6 ขั้นตอน

น้ําหนักรวม ∑(Wi)= 1

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 1. นายพิชัย            เครือชัยพินิต        ผูอํานวยการสํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
                                                                                            เบอรติดตอ : 0-2201-8280

    : 2. นายสุรพล         พงษไทยพัฒน      ผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
                                      เบอรติดตอ : 0-2299-4348

                               : 3. นางสาวศิระภา    วาระเลิศ             ผูอํานวยการสํานักควบคุมการกอสราง
                                                                                             เบอรติดตอ : 0-2299-4411-3

    : 4. นายยงยุทธ          ศรีเมฆารัตน       วิศวกรวิชาชีพ 8 วช สํานักควบคุมการกอสราง
                                                                                             เบอรติดตอ : 0-2299-4422
                               : 5. นายสุนัย            อภิรักษธาธาร       ผูอํานวยการสํานักสถาปตยกรรม
                                                                                             เบอรติดตอ : 0-2299-4858-9
ผูจัดเก็บขอมูล     :  1. นางเบญจวรรณ      ศรีสงา               นักผังเมือง 8 ว           เบอรติดตอ : 0-2201-8258
                            :  2. นางนันทนา           จําจด                  นักผังเมือง 7 ว           เบอรติดตอ : 0-2201-8314
                            :  3. นางสาวทิพยอัปสร  กลาหาญ          นักผังเมือง 4              เบอรติดตอ : 0-2201-8311
                            :  4. นายเกียรติชัย         ล้ิมทองคํา          วิศวกรโยธา 7 วช       เบอรติดตอ : 0-2299-4356
                            :  5.  นายวีระพันธ      อุปถัมภากุล          วิศวกรวิชาชีพ 8 วช   เบอรติดตอ : 0-229-4386
                            :  6.  นายชวกิจ            หิรัญญภิรมย        วิศวกรโยธา 8 วช      เบอรติดตอ : 0-2299-4424
                            :  7. นายทวีเกียรติ       ศรีสกุลเมฆี           สถาปนิก 8 วช          เบอรติดตอ : 0-2299-4871
                            :  8. นายพงษศักดิ์       บุญกลอมจิตร        สถาปนิก 5               เบอรติดตอ : 0-2299-4867
                            :  9. นางอรุณี            นะตะปา    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7  เบอรติดตอ :  0-2299-4871
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ตัวชี้วัดท่ี 21  : รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในการพัฒนาระบบบริหารความรู
                        ภายในองคกรปงบประมาณ พ.ศ.2548
หนวยวัด      : รอยละ
น้ําหนัก        : รอยละ 5
คําอธิบาย :

•    พิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานจริงเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการในการพัฒนา
ระบบบริหารความรูภายในองคกรปงบประมาณ พ.ศ.2548โดยแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาวเปนแผนที่กําหนดให
สวนราชการจัดทําในปงบประมาณ พ.ศ. 2547
เกณฑการใหคะแนน :

ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑการใหคะแนน ดงันี้
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน

1 ผลสําเร็จของการดําเนินการตามแผนรอยละ    80
2 ผลสําเร็จของการดําเนินการตามแผนรอยละ    85
3 ผลสําเร็จของการดําเนินการตามแผนรอยละ    90
4 ผลสําเร็จของการดําเนินการตามแผนรอยละ    95
5 ผลสําเร็จของการดําเนินการตามแผนรอยละ    100

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1. กําหนดใหกลุมงานติดตามและประเมินผล  สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาเมือง

เปนหนวยที่รับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล
2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล กลุมงานติดตามและประเมินผล สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการ

พัฒนาเมือง รวบรวมขอมูลเปนรายเดือน

ขอมูลพื้นฐาน :
ขอมูลพื้นฐาน  (Baseline Data)

พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547
- - -

ผูกํากับตัวชี้วัด  :  ดร.สมหมาย  ปรีชาศิลป              ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาเมือง
                        เบอรติดตอ : 0-2299-4646

ผูจัดเก็บขอมูล  :  นางภัชรา       นาคดิษฐ                 นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8 ว
                                                                                           เบอรติดตอ : 0-2299-4621
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ตัวชี้วัดท่ี  22 :  ระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศของสวนราชการ
หนวยวัด       : ระดับ
น้ําหนัก         : รอยละ 5
คําอธิบาย :

•     การพิจารณาระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศของสวนราชการ แบงเปน 2 สวน ดังนี้
                   1.  คุณภาพของระบบสารสนเทศ         (รอยละ 2)

2.  การใชประโยชนระบบสารสนเทศ (รอยละ 3)
    กรมโยธาธิการและผังเมือง   จะดําเนินการจัดการระบบสารสนเทศของกรม ฯ ใหมีคุณภาพและ

สามารถนําไปใชประโยชนตอการปฏิบัติราชการ   โดยมีแนวทางการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้
                                  หัวขอ                            ประเด็นการประเมิน
1 .  คุณภาพของระบบสารสนเทศ  (รอยละ 2)

1.1 ระบบฐานขอมูล (Database)  และความพรอม
             ใชงานของขอมูล    (รอยละ 0.5)

1. มีระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Database)  เพื่อใช
    ในการบริหารจัดการภายในองคกรและสนับสนุนงาน
     ตามภารกิจหลักในดานตาง ๆ เชน
      -  ฐานขอมูลการเงินและงบประมาณ
      -  ฐานขอมูลการบัญชี
      -  ฐานขอมูลสินทรัพย
      -  ฐานขอมูลบุคลากร
      -  ฐานขอมูลฝกอบรม
      -  ฐานขอมูลผังเมืองรวมในระบบสารสนเทศ
         ภูมิศาสตร  ( GIS)
2. มีระบบฐานขอมูลที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลที่เกี่ยว
    เนื่องกัน เพื่อใหผูเกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลได
    เชน ฐานขอมูลบุคลากรกับฐานขอมูลฝกอบรม
3. มีระบบการตรวจสอบ (Verify) ที่เชื่อถือได เพื่อให
    มั่นใจวาขอมูลที่ไดมาเชื่อถือได เชน
    - การตรวจสอบเทียบกับตนฉบับ
    - การเขียนโปรแกรมตรวจสอบขอมูล
    - การตรวจเช็คเฉพาะชนิดขอมูล เชน ตัวเลข
    - การเห็นชอบจากหนวยงาน
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1.2  ระบบรักษาความปลอดภัย (Scurity)(รอยละ 0.5)

1.3  ระบบการบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ
        (รอยละ 1)

4. มีระบบการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน
    - มีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน
    - มีการกําหนดความถี่ในการปรับปรุง

1. มีการกําหนดอํานาจ  หนาที่  ความรับผิดชอบของ
    เจาหนาที่ไวอยางชัดเจน
2. มีระบบรักษาความปลอดภัยที่อนุญาตใหผูเกี่ยวของ
    เขาในระบบไดตามความรับผิดชอบ ประกอบดวย
    - การใช Username และ  Password
    - การกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบตามลําดับชั้น
    - มีอุปกรณรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขาย
       (Firewall)

1. มีระบบบริหารความเสี่ยงตอความเสียหายที่อาจ
    เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ / การฟนฟูระบบ /ขอมูล
    จากความเสียหาย (Recover) ประกอบดวย
     - มีการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง
     - มีอุปกรณปองกันภัยพิบัติ
        • มีเครื่องสํารองไฟ :  ปองกันไฟดับ ไฟตก
        • มีอุปกรณดับเพลิง : ปองกันไฟไหม
        • มีสายดิน : ปองกันฟาผา
        • รอยสายสัญญาณในทอ : ปองกันสายถูกทําลาย
    - การ Back up ขอมูล การ Restore ขอมูล
2. มีแผนแกไขปญหาจากภัยพิบัติ (Contingency Plan )
    และประชาสัมพันธใหความรูกับผูที่เกี่ยวของทราบ
    ประกอบดวย
    - การ Back up ขอมูล การ Restore ขอมูล
    - การจัดเครื่องสํารอง
   -  มีการซักซอมแผนการปองกันอัคคีภัย
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2. การใชประโยชนระบบสารสนเทศ (รอยละ 3)
    2.1 การใชประโยชนระบบสารสนเทศ 1. มีการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประชา

    สัมพันธ  เผยแพรขอมูล ขาวสารขององคกร ประกอบ
    ดวย     - ระบบ  Internet
                - ระบบ  Intranet
                -  Webboard

 2. มีระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย
     - ระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E–mail)
     - ระบบการจัดการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส
        (E-learning)
3. มีการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
    ภายในองคกร ประกอบดวย
    - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล (DPIS)
    - การใชระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)
      ในการรับ-สงหนังสือราชการ
    - ระบบฐานขอมูลบัญชี  การเงิน
    - ระบบฐานขอมูลทรัพยสิน
4. มีการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ
     ประชาชน ประกอบดวย
     - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขอมูลผลการสํารวจ
        ช้ันดินทั่วประเทศ
     - ศูนยบริการประชาชน   Call   center
     - Webboard
     -  การใหบริการจําหนายแผนที่ดิจิตอลทางระบบ
        ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)
     -  การใหบริการตอบขอกฎหมาย ตามกฎหมายวา
         ดวยการควบคุมอาคาร และกฎหมายวาดวยการ
         ขุดดินและถมดิน
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  -  การใหบริการสืบคนขอมูลแกประชาชน
         :  ขอมูลแผนที่กายภาพเพื่อการวางผังในระบบ
             สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)
         :  แผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินจําแนก
            ประเภททายกฎกระทรวงผังเมืองรวม
         :  ขอมูลทางวิชาการอื่น ๆ

5. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการตัดสินใจ
    ของผูบริหาร ไดแก
     - ระบบสารสนเทศสําหรับศูนยปฏิบัติราชการ
        กรมโยธาธิการและผังเมือง (DOC)

6. มีการจัดรายงานการประเมินผลความเสี่ยงของระบบ
    สารสนเทศ แลวเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2548

เกณฑการใหคะแนน  :

1.  คณุภาพของระบบสารสนเทศ (รอยละ 2) คาคะแนนถวงน้ําหนัก
• ระบบฐานขอมูลและความพรอมใชงานของขอมูล 0.5
• ระบบรักษาความปลอดภัย 0.5
• ระบบการบริหารความเสี่ยง 1.0

2.  การใชประโยชนระบบสารสนเทศ  (รอยละ 3) คาคะแนนถวงน้ําหนัก
• การใชประโยชนระบบสารสนเทศ 3.0

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเกียรติศักดิ์   อมรประเสริฐสุข    ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
                                                 เบอรติดตอ : 0-2201-8070

ผูจัดเก็บขอมูล   :     นางลักขณา        ขาวขํา            เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 7 ว
                                 เบอรติดตอ : 0-2201-8079
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ตัวชี้วัดท่ี  23  :  ระดับความสําเร็จและคุณภาพของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ
หนวยวัด        : ระดับ
น้ําหนัก          : รอยละ 10
คําอธิบาย :

•      ความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ คือ ความสําเร็จของสวน
ราชการในการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความพรอมในการสนับสนุนยุทธศาสตร ดานการปรับ
ปรุงประสิทธิภาพ ดานการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ  และการสรางสมรรถนะขององคกร    (Organization
Capacity-building)
                 •      การบริหารการเปลี่ยนแปลงคือ     การที่บุคคลในสวนราชการดําเนินกระบวนการที่ใชกระตุน
และสนับสนุนสวนราชการใหสามารถผานชวงการปรับเปลี่ยนเพื่อเขาสูสภาพแวดลอมใหม     (Targeted
environment) ในการทํางานไดอยางสําเร็จ

เกณฑการใหคะแนน :
                         ใหคะแนนความสาํเรจ็เปน 2 สวน คอื

                   1.  ผลสําเรจ็ในการจดัทาํขอเสนอการเปลีย่นแปลง (Blueprint for Change) โดยขอเสนอดงักลาว
จะตองดาํเนนิการตามกรอบและขัน้ตอนทีท่ีป่รึกษาการจดัทาํขอเสนอการเปลีย่นแปลง      และสาํนกังาน ก.พ.ร.
กาํหนด และไดรับความเหน็ชอบจากทีป่รึกษาการจดัทาํขอเสนอการเปลีย่นแปลง และสาํนกังาน ก.พ.ร.
                         2.   คณุภาพของขอเสนอการเปลีย่นแปลง

1. ผลสาํเรจ็ในการจดัทําขอเสนอการเปลีย่นแปลง โดยขอเสนอนัน้จะตองดาํเนนิการตามกรอบและขัน้ตอนที่
ท่ีปรึกษาการจดัทําขอเสนอการเปลีย่นแปลง และสาํนกังาน ก.พ.ร. กําหนด (รอยละ 5 )

เกณฑการใหคะแนน    องคประกอบสาํคญั น้าํหนกั
(รอยละ) 1 2 3 4 5

ผลสําเรจ็ในการจดัทาํขอเสนอการ
เปลีย่นแปลง

5 ไม
สําเรจ็

- - - สําเรจ็

โดยที ่:
ระดบัคะแนน 5  คอื  สวนราชการสามารถดาํเนนิการจดัทาํขอเสนอการเปลีย่นแปลงแลวเสรจ็สมบรูณ

สงใหสํานกังาน ก.พ.ร. ภายในวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2548
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ประเดน็สาํคญั
ในกระบวนการของการจดัทาํขอเสนอการเปลีย่นแปลง ใหมุงเนน การบรหิารราชการแบบมสีวนรวม

โดยคาํนงึถึงการมสีวนรวมของผูมสีวนไดสวนเสีย ไมวาจะเปนประชาชนผูรับบรกิาร ขาราชการ พนกังาน
หรือสังคมสวนรวมกต็าม

 การบรหิารราชการแบบมสีวนรวม หมายถงึ การบรหิารทีเ่จาหนาทีห่รือหนวยงานของรฐัไดเปดโอกาส
ใหประชาชนไดเขามามสีวนรวมในการตดัสนิใจทางการบรหิาร  และการดาํเนนิกจิการของรฐัทัง้ทางตรง   และ
ทางออมในอนัทีจ่ะสนองตอบตอความตองการของประชาชน โดยในทางตรง  ไดแก    การทีภ่าครัฐเปดโอกาส
ใหประชาชนไดตดัสนิใจเลอืกนโยบายสาธารณะเรือ่งใดเรือ่งหนึง่หรอืเขารวมดาํเนนิการในกจิการของรฐัโดยตรง
เชน การจดัรับฟงความเหน็ การรวมในการจดัทาํแผนพฒันาทองถ่ิน การใหประชาชนรวมเปนกรรมการจดัซือ้จดั
จาง การลงประชามต ิเปนตน สวนในทางออม ไดแก การเสนอความเหน็ผานเครอืขายหรือตวัแทนกลุมตางๆ รวม
ทัง้การใหขอมลูขาวสารผานสือ่ตางๆ เชน จดหมายขาว หอกระจายขาว เปนตน

2.   คณุภาพของขอเสนอการเปลีย่นแปลง (รอยละ 5)

                 แบงคะแนนเปน 5 ระดบั โดยพจิารณาคณุภาพของขอเสนอการเปลีย่นแปลง ดงันี้

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน
1 ตองปรับปรงุมาก 
2 ตองปรับปรงุ 
3 พอใช  
4 ด ี
5 ดมีาก               

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายวิรัช    วงษทวีพิทักษ       หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
                                                                                  เบอรติดตอ : 0-2299-4368

ผูจัดเก็บขอมูล        :  นางภาวดี   ภูมรินทร              เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7ว
                                                                                  เบอรติดตอ : 0-2299-4368
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 ตัวชี้วัดท่ี  24  :  ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ
หนวยวัด         :  ระดับ
น้ําหนัก           :  รอยละ 7
คําอธิบาย :

                •   ความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ  พิจารณาจากระดับความสําเร็จ
ของการจัดทําแผนการพัฒนากฎหมายของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548

เกณฑการใหคะแนน :

  กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา
จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2548  ดังนี้

 ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน
1 รวบรวมกฎหมายและอนุบัญญัติของสวนราชการทั้งหมด
2 สํารวจ  ตรวจสอบกฎหมายหลัก  กฎหมายรอง หรือขอบังคับที่จะตองดําเนินการยกเลิก หรือ

แกไขเพิ่มเติมที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการใหสอดคลอง ตามกรอบนโยบายในการ
พัฒนากฎหมายที่คณะรัฐมนตรีไดกําหนดไว ซึ่งจะตองดําเนินการปรับปรุงพัฒนากฎหมาย
ในหลัก 3 ประการ  15  แนวทาง / กรอบยุทธศาสตรการปรับโครงสราง  เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศในระยะ 4 ป (พ.ศ.2548 – 2551) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  11 มกราคม
2548  และหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

3 จัดทํารายงานวิเคราะหกฎหมายและประเด็นทางกฎหมาย ตามกรอบนโยบายที่คณะรัฐมนตรี
กําหนดไว  โดยมีการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับของกฎหมาย หรือผูมีสวน
ไดเสียในกฎหมาย หรือนําขอเสนอจากผลงานวิจัยมาดําเนินการ และนําความเห็นและขอเสนอ
แนะของคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายทั้ง 9 คณะ หรือทีมผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายที่คณะ-
อนุกรรมการกํากับการพัฒนากฎหมายของสวนราชการไดแตงต้ังใหดําเนินการพัฒนากฎหมาย
ในสวนที่รับผิดชอบ  หากไมสามารถดําเนินการไดตองชี้แจงเหตุผลประกอบ   ซึ่งคณะอนุ -
กรรมการพัฒนาของสวนราชการจะเปนผูใหความเห็นชอบ

4 จัดทําแผนการพัฒนากฎหมาย ประจําป พ.ศ.2548  โดยระบุกฎหมายที่จะดําเนินการพัฒนา
สาระสําคัญ/ประเด็นทางกฎหมายที่จะดําเนินการและเหตุผลที่จะดําเนินการในแตละประเด็น
ทางกฎหมายแลวเสร็จ จัดสงใหคณะอนุกรรมกํากับการพัฒนากฎหมายของสวนราชการได
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2548

5 แผนพัฒนากฎหมายที่สวนราชการนําเสนอไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :

กองนิติการ และสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคารวมกันดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากฎหมาย
ของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548  และรายงานผลการดําเนินงาน

ผูกํากับตัวชี้วัด  :  1. นายวีระพงษ       บุญญานุสนธิ์  ผูอํานวยการกองนิติการ
 เบอรติดตอ 0-2299-4238

 2. นายสุรพล            พงษไทยพัฒน             ผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
       เบอรติดตอ 0-2299-4349

ผูจัดเก็บขอมูล  : 1. นายเสถียร              เขงวา                         นิติกร 8 ว
                                                                                                 เบอรติดตอ 0-2299-4142
                            2. นายถวัลย              วรรณกิจมงคล            นิติกร 8 ว
                                                                                                 เบอรติดตอ 0-2299-4240
                            3. นายอดิศร              มโนมัยธํารงกุล          ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร
                                                                                                 เบอรติดตอ 0-2299-4353
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ตัวชี้วัดท่ี  25  :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมาย
                          ของสวนราชการ
หนวยวัด        :  ระดับ
น้ําหนัก          :  รอยละ 13
คําอธิบาย :

                •   ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ  หมายถึง  ความสําเร็จใน
การดําเนินการตามขั้นตอน(Milestone) ตามแผนพัฒนากฎหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 ที่สวนราชการ
นําเสนอและคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว  โดยประเมินผลงานถึงเดือนธันวาคม 2548

เกณฑการใหคะแนน :

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน
1 ผลรวมของ (คาคะแนนที่ไดของกฎหมาย X น้ําหนักของกฎหมาย)  =  1
2 ผลรวมของ (คาคะแนนที่ไดของกฎหมาย X น้ําหนักของกฎหมาย)  =  2
3 ผลรวมของ (คาคะแนนที่ไดของกฎหมาย X น้ําหนักของกฎหมาย)  =  3
4 ผลรวมของ (คาคะแนนที่ไดของกฎหมาย X น้ําหนักของกฎหมาย)  =  4
5 ผลรวมของ (คาคะแนนที่ไดของกฎหมาย X น้ําหนักของกฎหมาย)  =  5
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ก
ก

โดยมีตารางและสูตรการคํานวณ  ดังนี้

  ลําดับท่ีของ
 ชื่อกฎหมาย
        (i)

  น้ําหนัก
ของแตละ
กฎหมาย
   (Wi)

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ
ของความสําเร็จพรอมความคืบหนา
ท่ีปฏิบัติไดตามแผนพัฒนากฎหมาย
ของปงบประมาณที่ทําการประเมินผล

คะแนนที่ได
  ของแตละ
   กฎหมาย
      (Li)

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
           (Li  X  Wi)

1
คะแนน

2
คะแนน

3
คะแนน

  4     
 คะแนน

5
คะแนน

1.พระราช
  บัญญัติ
  ควบคุม
  อาคาร
  พ.ศ.2522

    0. 30 60 70 80 90 100

  2. พระราช
   บัญญัติการ
   ประกอบ
   อาชีพงาน
   กอสราง
   พ.ศ.2522

    0. 70 60 70 80 90 100

   รวม = 1*

สูตรการคํานวณ  :
 (น้ําหนักของกฎหมายที่ 1 X คะแนนที่ไดของกฎหมายที่ 1)  +  (น้ําหนักของกฎหมายท่ี 2 X คะแนนที่ไดของกฎหมายที่ 2)
รมโยธาธิการและผังเมือง
ระทรวงมหาดไทย
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :

กองนิติการ และสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคารวมกันดําเนินการตามขั้นตอน (Minestone)
ตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548  และรายงานผลการดําเนินงาน

ผูกํากับตัวชี้วัด  :  1. นายวีระพงษ       บุญญานุสนธิ์   ผูอํานวยการกองนิติการ
                เบอรติดตอ 0-2299-4238

 2. นายสุรพล            พงษไทยพัฒน              ผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
        เบอรติดตอ 0-2299-4349

ผูจัดเก็บขอมูล  : 1. นายเสถียร              เขงวา                           นิติกร 8 ว
                                                                                                   เบอรติดตอ 0-2299-4142
                            2. นายถวัลย              วรรณกิจมงคล              นิติกร 8 ว
                                                                                                   เบอรติดตอ 0-2299-4240
                            3. นายอดิศร              มโนมัยธํารงกุล            ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร
                                                                                                   เบอรติดตอ 0-2299-4353
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