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ตัวชี้วัดท่ี 1 :  รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของรายไดของประชากรในกลุมรายไดต่ําสุดของประเทศ
หนวยวัด    :  รอยละ
น้ําหนัก      :   รอยละ 1.5

คําอธิบาย :

    ประชากรในกลุมรายไดต่ําสุดของประเทศ     คือ    ประชากรตามขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)

รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของรายไดของประชากรในกลุมรายไดต่ําท่ีสุดของประเทศ หมายถึง รอยละการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของรายไดของประชากรในกลุมรายไดต่ําที่สุดของประเทศในปงบประมาณ พ.ศ.2549 
เปรียบเทียบกับรายไดของประชากรในกลุมรายไดต่ําที่สุดของประเทศในปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สูตรการคํานวณ :

รายไดของประชากรในกลุมรายไดต่ําสุดของประเทศในปงบประมาณ 2549 – รายไดของประชากรในกลุมรายได
ต่ําสุดของประเทศปงบประมาณ 2548 x 100

                                             รายไดของประชากรในกลุมรายไดต่ําสุดของประเทศปงบประมาณ 2548

เกณฑการใหคะแนน :
        ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 1.5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้

รายไดของประชากรเพิ่มขึ้น รอยละ 0 เทากับ 1 คะแนน
รายไดของประชากรเพิ่มขึ้น รอยละ 1.5 เทากับ 2 คะแนน
รายไดของประชากรเพิ่มขึ้น รอยละ 3.0 เทากับ 3 คะแนน
รายไดของประชากรเพิ่มขึ้น รอยละ 4.5 เทากับ 4 คะแนน
รายไดของประชากรเพิ่มขึ้น รอยละ 6 เทากับ 5 คะแนน
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เงื่อนไข :
1. กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบในการรายงาน ขั้นตอน กระบวนการ และผลการดําเนินการตามตัว

ช้ีวัดเฉพาะผูที่จดทะเบียนแกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการไว
2. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) รับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล

และติดตามประเมินผล

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 2545 2547 2549
1. รายไดของประชากร
    (ตามขอมูลของ สศช.)

บาท 1,190 1,242 -

2. รอยละที่เพิ่มของรายไดประชากร รอยละ - 4.37 -

แหลงขอมูล :
  1. กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองรับผิดชอบในการรายงานขั้นตอน กระบวนงานและผลการ

ดําเนินการตามตัวช้ีวัดเฉพาะผูที่จดทะเบียนแกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการไว
 2. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เปนหนวยงานที่รับผิดชอบใน

การจัดเก็บขอมูลและติดตามประเมินผล

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายวีระวัฒน   ช่ืนวาริน เบอรติดตอ : 0-2629-8299

ผูจัดเก็บขอมูล : นายเสรี    ศรีหะไตร เบอรติดตอ : 0-2629-8306-14  ตอ 153
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ตัวชี้วัดท่ี 2  : รอยละของจํานวนหมูบานยากจนที่มีกระบวนการตัดสินใจแกไขปญหาของตนเอง
หนวยวัด    : รอยละ
น้ําหนัก      : รอยละ 1.5

เปาหมาย   : รอยละ 35 ของจํานวนหมูบานยากจนทั้งหมด (16,735 หมูบาน)

คําอธิบาย :

   หมูบานยากจนที่มีกระบวนการตัดสินใจแกไขปญหาของตนเอง หมายถึง หมูบานยากจนที่มีกระบวน
การในการดําเนินงานเพื่อตัดสินใจแกไขปญหาของหมูบาน 4 ใน 6 เร่ือง ดังนี้

1) มีระบบขอมูล
2) มีแผนชุมชน
3) มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
4) มีการนําแผนไปปฏิบัติ
5) มีเงินทุนของชุมชน
6) มีองคกรชุมชนเขมแข็งอยางนอย 1 องคกร

  หมูบานยากจน  หมายถึง หมูบานยากจนตามแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548 - 2551 จํานวน 
16,735 หมูบาน (ขอมูล กชช.2ค ป 2544)

สูตรการคํานวณ :

จาํนวนหมูบานยากจนทีม่กีระบวนการตดัสนิใจแกไขปญหาของตนเองทัง้หมดทีผ่านการประเมนิ 4 ใน 6 เร่ือง
                                                              ในป พ.ศ. 2549 x 100                                                                   

จํานวนหมูบานยากจนทั้งหมด

เกณฑการใหคะแนน :
          ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 5 หนวย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้

หมูบานยากจนที่มีกระบวนการตัดสินใจฯ รอยละ 25 เทากับ 1 คะแนน
หมูบานยากจนที่มีกระบวนการตัดสินใจฯ รอยละ 30 เทากับ 2 คะแนน
หมูบานยากจนที่มีกระบวนการตัดสินใจฯ รอยละ 35 เทากับ 3 คะแนน
หมูบานยากจนที่มีกระบวนการตัดสินใจฯ รอยละ 40 เทากับ 4 คะแนน
หมูบานยากจนที่มีกระบวนการตัดสินใจฯ รอยละ 45 เทากับ 5 คะแนน
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ผลการดําเนินงานในอดีต

ปงบประมาณ พ.ศ.ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2545 2547 2549
1. จํานวนหมูบานยากจนทั้งหมด 16,735 หมูบาน หมูบาน - - -
2. จํานวนหมูบานที่มีกระบวนการตัดสินใจใน
    การแกไขปญหา ฯ ทั้งหมด

หมูบาน - - -

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
      แหลงขอมูล :

1. แบบรายงาน
2. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ

      วิธีการจัดเก็บขอมูล :
              1. กําหนดใหพัฒนากรเปนผูจัดเก็บขอมูลเบื้องตน โดยใชแบบรายงานฐานขอมูลของกรมฯ เปนหลัก
ซ่ึงจะตองมีการจัดเก็บขอมูลหมูบานที่อยูในความรับผิดชอบแลวจึงวิเคราะหเปนรายหมูบานวาไดมีการดําเนิน
การในเรื่องขางตนหรือไม
             2. ระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูล ปละ 1 คร้ัง ในเดือนกันยายน 2549  โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
และสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด รวบรวมวิเคราะหขอมูล

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายสรรคชัย     อินหวาง เบอรติดตอ : 0-2622-3167

ผูจัดเก็บขอมูล        : 1.นางสาวสุณี   สุทธิวานิช เบอรติดตอ : 0-2622-3131 ตอ 124, 0-2221-9122

      2.นายพัลลภ     ตันจริยภรณ เบอรติดตอ : 0-2622-3131 ตอ 124, 0-2221-9122
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ตัวชี้วัดท่ี 3 : รอยละของผูยากจนสามารถประกอบอาชีพและมีรายไดไมนอยกวา 1,230 บาท/คน/เดือน
หนวยวัด   : รอยละ
น้ําหนัก      : รอยละ 1
คําอธิบาย :

ผูยากจน   คือ   ผูที่มีรายไดเทากับหรือไมนอยกวา  1,230 บาท/คน/เดือน ตามขอมูลของสํานักงานคณะ
กรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

พิจารณาจากรอยละของจํานวนผูยากจนที่มีอาชีพและรายไดไมนอยกวา 1,230 บาท/คน/เดือน เทียบกับ
จํานวนผูยากจนทั้งหมดตามขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)

สูตรการคํานวณ :

จํานวนผูยากจนที่มีอาชีพและรายไดไมนอยกวา 1,230 บาท/คน/เดือน x 100
จํานวนผูยากจนตามขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ

เกณฑการใหคะแนน :
        ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 1.5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน
1 ผูยากจนที่มีอาชีพและมีรายไดสูงกวา 1,230 บาท/คน/เดือน รอยละ 20
2 ผูยากจนที่มีอาชีพและมีรายไดสูงกวา 1,230 บาท/คน/เดือน รอยละ 25
3 ผูยากจนที่มีอาชีพและมีรายไดสูงกวา 1,230 บาท/คน/เดือน รอยละ 30
4 ผูยากจนที่มีอาชีพและมีรายไดสูงกวา 1,230 บาท/คน/เดือน รอยละ 35
5 ผูยากจนที่มีอาชีพและมีรายไดสูงกวา 1,230 บาท/คน/เดือน รอยละ 40

เงื่อนไข :
1. กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบในการรายงาน   ขั้นตอน   กระบวนงาน     และผลการดําเนินการตาม

ตามตัวช้ีวัดเฉพาะผูที่จดทะเบียนแกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการไว
2.สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) รับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล

และติดตามประเมินผล
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 2545 2547 2549
รอยละของผูยากจนสามารถ
ประกอบอาชีพและมีรายได
ไมนอยกวา 1,230 บาท/คน/
เดือน

รอยละ - - -

แหลงขอมูล :
        1. กระทรวงมหาดไทยโดย กรมการปกครองรับผิดชอบในการรายงานขั้นตอน กระบวนการ และ

ผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัดเฉพาะผูที่จดทะเบียนแกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการไว
      2. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เปนหนวยงานที่รับผิดชอบ

ในการจัดเก็บขอมูลและติดตามประเมินผล

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายวีระวัฒน  ช่ืนวาริน เบอรติดตอ  : 0-2629-8299

ผูจัดเก็บขอมูล : นายเสรี  ศรีหะไตร เบอรติดตอ   :0-2629-8306-14 ตอ 153
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ตัวชี้วัดท่ี 4   : สัดสวนจํานวนคดีเก่ียวกับยาเสพติดตอประชากรแสนคน
หนวยวัด      : สัดสวนตอแสนคน
น้ําหนัก        : รอยละ 2

คําอธิบาย :

     เปนตัวช้ีวัดรวมระหวางสํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงาน ป.ป.ส. และกรมการปกครองโดยใช
ขอมูลคดีจากสถิติจํานวนคดีของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนขอมูลในการคํานวณสัดสวนจํานวนคดี

สูตรการคํานวณ :

อยูระหวางการเจรจา

เงื่อนไข :  -
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 2546 2547 2548
1. จํานวนประชากรทั่วประเทศ 75 จังหวัด คน
2. สถิติจํานวนคดีเกี่ยวกับยาเสพติด คน

เปนตัวช้ีวัดใหมของกรมการปกครอง

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
ใชสถิติขอมูลเกี่ยวกับยาเสพติด จากสํานักงานตํารวจแหงชาติ

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผูอํานวยการสํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน
เบอรติดตอ  : 0-2279-0965

ผูจัดเก็บขอมูล     : หวัหนาฝายปองกนัและปราบปรามยาเสพตดิ สํานกัอาํนวยการกองอาสารกัษาดนิแดน
เบอรติดตอ  : 0-2279-0965
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ตัวชี้วัดท่ี 5  : รอยละท่ีลดลงของจํานวนขอรองเรียนหนวยงานและเจาหนาท่ีรัฐในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
หนวยวัด     : รอยละ
น้ําหนัก       : รอยละ 2

คําอธิบาย    :

     รอยละของจํานวนขอรองเรียนหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ไดรับ
การแกไขตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด     หมายถึง รอยละของเรื่องรองเรียนหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ไดรับการแกไขตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด        จากจํานวนเรื่องรองเรียนที่ไดรับ
ทั้งหมด/สะสม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549

สูตรการคํานวณ :

เร่ืองรองเรียนที่ไดรับการแกไขในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 x 100

จํานวนเรื่องรองเรียนทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2549

เกณฑการใหคะแนน :

      ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 3 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้

• จํานวนเรื่องรองเรียนที่ไดรับการแกไขรอยละ 26 เทากับ 1 คะแนน

• จํานวนเรื่องรองเรียนที่ไดรับการแกไขรอยละ 29 เทากับ 2 คะแนน

• จํานวนเรื่องรองเรียนที่ไดรับการแกไขรอยละ 32 เทากับ 3 คะแนน

• จํานวนเรื่องรองเรียนที่ไดรับการแกไขรอยละ 35 เทากับ 4 คะแนน

• จํานวนเรื่องรองเรียนที่ไดรับการแกไขรอยละ 38 เทากับ 5 คะแนน

เงื่อนไข : (ไมมี)
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
        ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

        2547          2548
เร่ืองรองเรียนหนวยงานและเจาหนาที่รัฐ

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ไดรับการแกไข

ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด

  รอยละ

              -             31.89

   (451 จาก 1,414)

รอยละที่เพิ่มขึ้น    รอยละ               -               -

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :

  1. กําหนดใหฝายเรื่องราวรองทุกข กตร.สป. เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล

  2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูลฝายเรื่องราวรองทุกข กตร.สป. รวบรวมขอมูลเปนรายเดือน
และราย3 เดือน

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผอ.กตร.สป.                เบอรติดตอ : 0-2222-1812

ผูจัดเก็บขอมูล        : นายกฤษมงคล   อุทัยเล้ียง    เบอรติดตอ : 0-2221-1133
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กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                                                           กรมโยธาธิการและผังเมือง
                                                                                                                                                                                                  กระทรวงมหาดไทย

ตัวชี้วัดท่ี 6  : ระดับความสําเร็จของการจัดตั้งศูนยบริการรวม
หนวยวัด    : ระดับ
น้ําหนัก      : รอยละ 2
คําอธิบาย   :

      เพื่อใหสอดคลองกับ พรฎ. วาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ซ่ึงกําหนด
ใหสวนราชการระดับกระทรวง จังหวัด และอําเภอ จัดใหมีศูนยบริการรวมเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน
เพื่อใหประชาชนสามารถติดตอสอบถามขอทราบขอมูล ขออนุญาตหรืออนุมัติในเรื่องตางๆ  โดยติดตอหรือขอ
รับบริการจากเจาหนาที่  ณ  ศูนยบริการรวมเพียงแหงเดียว

เกณฑการใหคะแนน :
• สํารวจงานบริการทั้งหมดภายในกระทรวงมหาดไทย เพื่อคัดเลือกกระบวนงาน

งานบริการสําหรับจัดทําแผน โดยสํารวจจากความตองการของประชาชนผูใช
บริการ/หนวยงานที่เกี่ยวของวาตองการใหมีงานบริการใดอยูรวมกัน เพื่อให
บริการประชาชน

เทากับ 1 คะแนน

• จัดทําแผนสําหรับดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมใหแลวเสร็จภายในวันที่
31 มีนาคม พ.ศ.2549

เทากับ 2 คะแนน

• มีความคืบหนาในการดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมตามแผนงานและ
ขั้นตอนที่กําหนดในปงบประมาณ พ.ศ.2549 ไมนอยกวารอยละ 60

เทากับ 3 คะแนน

• ศูนยบริการรวมจํานวนอยางนอย 1 แหง สามารถเปดดําเนินการไดภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2549

เทากับ 4 คะแนน

• จัดทํารายงานประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนและผล
สําเร็จโดยรวมของการดําเนินงานของศูนยบริการรวม พรอมทั้งรายงานขอมูล
ที่ไดจากประชาชนผูใชบริการ/หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ความคิดเห็น
ขอเสนอแนะ ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ณ ศูนยบริการรวม*

เทากับ 5 คะแนน

หมายเหตุ  : ใหสวนราชการจัดเก็บขอมูลผลการสํารวจความพึงพอใจ ณ จุดที่ใหบริการ
เงื่อนไข     :  1. การจัดการใหความรูแกผูใชบริการ

       2. จัดประชาสัมพันธทางสื่อตาง ๆ ในการเปดศูนยบริการรวมภายในกระทรวงมหาดไทย

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางเพชรี         เขมวิรัตน    เบอรติดตอ : 0-2223-50314
ผูจัดเก็บขอมูล        : นางละเอียด    โรจนประทีป    เบอรติดตอ : 0-2223-50314
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กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                                                           กรมโยธาธิการและผังเมือง
                                                                                                                                                                                                  กระทรวงมหาดไทย

ตัวชี้วัดท่ี 7  :   จํานวนจังหวัดท่ีสามารถจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดถึงขั้นตอนนํารางกฎกระทรวงฯ  เสนอ
                        กระทรวงมหาดไทย
หนวยวัด     :   จํานวน
น้ําหนัก       :   รอยละ 3

คําอธิบาย :
• จํานวนจังหวัดที่สามารถจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดถึงขั้นตอนนํารางกฎกระทรวงฯ

เสนอกระทรวงมหาดไทย  หมายถึง จํานวนจังหวัดที่สามารถวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดไดตามขั้นตอน ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2549  ถึงขั้นตอนนํารางกฎกระทรวงฯ  เสนอกระทรวงมหาดไทย

• ขั้นตอนนํารางกฎกระทรวงฯ  เสนอกระทรวงมหาดไทย หมายถึง การนําเอกสารราง
กฎกระทรวงฯ ที่ผานขั้นตอนการตรวจรางเสร็จเรียบรอยแลวจากกองนิติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดสง 
ใหกระทรวงมหาดไทย

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 3 หนวย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดการใหคะแนน ดังนี้

ระดับ
คะแนน

เกณฑการใหคะแนน

1 จํานวนจังหวัดที่ดําเนินการถึงขั้นตอนนํารางกฎกระทรวงฯ เสนอกระทรวงมหาดไทย
จํานวน  24 จังหวัด

2 จํานวนจังหวัดที่ดําเนินการถึงขั้นตอนนํารางกฎกระทรวงฯ เสนอกระทรวงมหาดไทย
จํานวน  27 จังหวัด

3 จํานวนจังหวัดที่ดําเนินการถึงขั้นตอนนํารางกฎกระทรวงฯ เสนอกระทรวงมหาดไทย
จํานวน  30 จังหวัด

4 จํานวนจังหวัดที่ดําเนินการถึงขั้นตอนนํารางกฎกระทรวงฯ เสนอกระทรวงมหาดไทย
จํานวน  33 จังหวัด

5 จํานวนจังหวัดที่ดําเนินการถึงขั้นตอนนํารางกฎกระทรวงฯ เสนอกระทรวงมหาดไทย
จํานวน  36 จังหวัด



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                                                           กรมโยธาธิการและผังเมือง
                                                                                                                                                                                                  กระทรวงมหาดไทย

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 2546 2547 2548
จังหวัดที่สามารถวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด
ไดตามขั้นตอนที่ 1 - 6 รอยละ - 79.45

จังหวัดที่สามารถวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด
ไดตามขั้นตอนที่ 7 - 13 รอยละ - 100.00

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1. จัดเก็บและรวบรวมขอมูลตางๆ โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
2. สํานักผังประเทศและผังภาคใหการสนับสนุนทางดานวิชาการ ใหคําปรึกษาและคําแนะนํา

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 1. นายสุรพล         คัชมาตย                 ผูอํานวยการสํานักผังประเทศและผังภาค
                เบอรติดตอ : 0-2201-8275 , 0-1928-1719

                                  2. นายสมพงษ     จุลดุสิตพรชัย              สถาปนิก 8 วช
                                                              เบอรติดตอ : 0-2201-8322 ,  0-1927-9319

ผูจัดเก็บขอมูล   :      1. น.ส.สุรีรัตน   ณ นคร   เจาหนาที่วิเคราะหผังเมือง 8ว
  เบอรติดตอ : 0-2201-8258 ,  0-9159-9477

                                 2. น.ส.ขวัญศิริ  วรรณชนะ   นักผังเมือง 7 ว
  เบอรติดตอ : 0-2201-8273 ,  0-9890-7098

                                 3. น.ส.สอิ้ง        จอมแดงธรรม              นักผังเมือง 7 ว
                                                                                                 เบอรติดตอ : 0-2201-8257 ,  0-9179-8957

                                 4. นายสุเทพ      ประเทืองโภคเจริญ        นักผังเมือง 6 ว
                                                        เบอรติดตอ : 0-2201-8272   0-9118-9910
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กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                                                   กรมโยธาธิการและผังเมือง
                                                                                                                                                                                          กระทรวงมหาดไทย

ตัวชี้วัดท่ี 8   :    จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนท่ีจัดทําแผนของบประมาณ ป พ.ศ.2551  สําหรับ
                          แผนงาน/โครงการที่อยูในเขตผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
หนวยวัด     :   จํานวน
น้ําหนัก       :    รอยละ  1.5

คําอธิบาย :       
                         จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่จัดทําแผนของบประมาณ ป พ.ศ.2551 สําหรับแผนงาน/
โครงการที่อยูในเขตผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน  หมายถึง   จํานวนของการจัดทําแผนของบประมาณประจําป
พ.ศ. 2551  ตามผังเมืองรวมที่ไดประกาศเปนกฎกระทรวง (1 ผัง 1 แผน)
                         ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน หมายถึง   ผังเมืองรวมที่ไดเคยประกาศเปนกฎกระทรวงตาม พ.ร.บ.
การผังเมือง พ.ศ. 2518 ไมนับรวมผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
                         แผนงาน/โครงการที่อยูในเขตผังเมืองรวม  หมายถึง  แผนงาน/โครงการที่สงเสริมและ
สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาเมืองใหเปนไปตามผังเมืองรวมซึ่งบรรจุไวในการจัดทําแผนงบประมาณประจําป 
พ.ศ.2551 ของทุกหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ

วิธีการดําเนินงาน  :
                       1. เตรียมความพรอมในการดําเนินการโดยการจัดสัมมนาโครงการฝกอบรมหลักสูตรวิธีการ
จัดทําแผนงาน/โครงการ ใหเปนไปตามผังเมืองรวมกับสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและหนวย
งานอื่นที่เกี่ยวของ
                       2. จัดทําคูมือวิธีการจัดทําแผนงาน/โครงการใหเปนไปตามผังเมืองรวม
                       3. จัดสัมมนาโครงการฝกอบรมหลักสูตรวิธีการจัดทําแผนงาน/โครงการใหเปนไปตามผัง
เมืองรวมใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่อยูในเขตผังเมืองรวม/ชุมชน

4. ติดตามผลการดําเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง และองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
อยูในเขตผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน  :
                       1. ไดรับงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานตามโครงการ
                       2. จัดทําคูมือวิธีการจัดทําแผนงาน/โครงการใหเปนไปตามผังเมืองรวมเสร็จ
                       3. มีแผนงานจัดสัมมนาโครงการผึกอบรมหลักสูตรวิธีการจัดทําแผนงาน/โครงการใหเปนไป
ตามผังเมืองรวมใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่อยูในเขตผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่ชัดเจนสมบูรณ
                      4. หนวยงานราชการในทุกภาคสวนที่เกี่ยวของใหความรวมมือในการดําเนินงานตามแผนที่วางไว
อยางเครงรัด
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กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                                                   กรมโยธาธิการและผังเมือง
                                                                                                                                                                                          กระทรวงมหาดไทย

เกณฑการใหคะแนน  :
                      ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 7 หนวย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
16 ผัง 23 ผัง 30 ผัง 37 ผัง 44 ผัง

เงื่อนไข :
                            1. ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่เคยประกาศเปนกฎกระทรวงตาม พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518
จํานวน  147 ผัง (ไมรวมผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร)
                            2. เปาหมายผลผลิตการจัดทําแผนงาน/โครงการของบประมาณประจําป พ.ศ.2551 ที่เปน
ไปตามผังเมืองรวม  ไมคํานึงถึงปริมาณของแผนงาน/โครงการที่ของบประมาณประจําป พ.ศ. 2551 แตตองมี
ไมนอยกวา 1 แผน
                            3. การดําเนินโครงการตองไดรับความรวมมือจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของไดแก
กระทรวง  กรม  และจังหวัด

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2546 2547 2548
จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่จัดทําแผนขอ
งบประมาณป พ.ศ. 2551 สําหรับแผนงาน/
โครงการที่อยูในเขตผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน

จํานวน - - -

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
                       สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดรวมกับทองถ่ินจังหวัดรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงาน

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 1.นายพิชัย  เครือชัยพินิต         ที่ปรึกษาดานการผังเมือง    เบอรติดตอ : 0-2201-8005

ผูจัดเก็บขอมูล     : 1.นายชัยฤทธิ์  วงศพุฒ             สถาปนิก 8 วช                    เบอรติดตอ : 0-2201-8202
                                 2. นางสรัลพัชร  ประโมทะกะ นักผังเมือง 8 ว                    เบอรติดตอ :  0-2201-8204

      3. นางสาวอรอุมา  นอยกลัด   พนักงานวิเคราะหผังเมือง    เบอรติดตอ :  0-2201-8204



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549

กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                       
                                                                                                              

 ตัวชี้วัดท่ี  9  :   รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีอยูในเขตผังเมืองรวมมีการพัฒนาระบบ
                           ความปลอดภัย
หนวยวัด       :   รอยละ
น้ําหนัก         :   รอยละ 2.25

คําอธิบาย  :
รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีอยูในเขตผังเมืองรวมมีการพัฒนาระบบความ

ปลอดภัย  หมายถึง รอยละของการไดรับการพัฒนาความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในปงบประมาณ พ.ศ.2549
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่อยูในเขตผังเมืองรวมตามรายชื่อกฎกระทรวงผังเมืองรวม

ผงัเมอืงรวม   หมายถงึ   แผนผงั    นโยบายและโครงการ  รวมทัง้มาตรการควบคมุโดยทัว่ไป
เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบทในดานการใช
ประโยชนในทรัพยสิน  การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดลอม
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของผังเมือง

ระบบความปลอดภัย   หมายถึง   ปจจัยหลักในการบริหารจัดการสาธารณภัย ประกอบดวย
1)  แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําป           2)  การฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3)  เครือขายเพื่อการปองกันสาธารณภัย         4)  การแจงขอมูลขาวสารและสถานการณเกี่ยวกับสาธารณภัย           
5)  การบริหารจัดการภัยพิบัติโดยอาศยัชุมชนเปนฐาน

สูตรการคํานวณ  :

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-รอยละ 2.5

1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในเขตผังเมืองรวมมีการพ
2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในเขตผังเมืองรวมมีการพ
3 องคองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในเขตผังเมืองรวมมีก
4 องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในเขตผังเมืองรวมมีการพ
5 องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในเขตผังเมืองรวมมีการพ

รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิน่ทีอ่ยูในเขตผงัเมอืงรวม    
มีการพัฒนาระบบความปลอดภัย

ับ
=

จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในเขตผังเมืองรวมที่ไดร
การพัฒนาความรูเกี่ยวกับความปลอดภัย
 
 

จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในเขตผังเมืองรวม
                                                                                     กรมโยธาธิก
                                                                                     กระทรวงม

 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดการใหคะแนนดังนี้

ัฒนาระบบความปลอดภัยรอยละ 90 เทากับ  1  ค
ัฒนาระบบความปลอดภัยรอยละ 92.5 เทากับ  2  ค
ารพัฒนาระบบความปลอดภัยรอยละ 95 เทากับ  3  ค
ัฒนาระบบความปลอดภัยรอยละ 97.5 เทากับ  4  ค
ัฒนาระบบความปลอดภัยรอยละ 100 เทากับ  5  ค
×

ารและผังเมือง
หาดไทย

ะแนน
ะแนน
ะแนน
ะแนน
ะแนน



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549

กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                                                             กรมโยธาธิการและผังเมือง
                                                                                                                                                                                                    กระทรวงมหาดไทย

เงื่อนไข :  
               มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่อยูในเขตผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 1,173 แหง   ประกอบดวย
เทศบาล  238 แหง  องคการบริหารสวนตําบล  935  แหง  (ขอมูลป พ.ศ. 2547)

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 2546 2547 2548
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่อยูในเขต
ผังเมอืงรวมมกีารพฒันาระบบความ
ปลอดภยั

รอยละ
( แหง )

- 26.0869
 ( 306 )

66.4109
(779)

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1. กําหนดใหสํานักสงเสริมการปองกันสาธารณภัยเปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล
โดยความรวมมือจากกรมโยธาธิการและผังเมือง

2. วิธีการจัดเก็บขอมูล สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดรวมกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานโดยสํานักสงเสริมการปองกันสาธารณภัยสรุปผลการ
ดําเนินงาน

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด        :    นายภูมิชาย   อินทรวิเชียร       เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว
                                                                                           กรมปองกันบรรเทาสาธารณภัยและพัฒนาเมือง
                                                                                           เบอรติดตอ :  0-2243-4095
ผูจัดเก็บขอมูลตัวชี้วัด   : 1. นายวินัย           อํ่ารัศมี           เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว
                                                                                           เบอรติดตอ :  0-2243-4257
                                      : 2. นายประชา        แซโคว          เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5
                                                                                           เบอรติดตอ :   0-2243-4257
                                      : 3. นางนันทนา       จําจด            นักผังเมือง  7 ว สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
                                                                                           กรมโยธาธิการและผังเมือง
                                                                                           เบอรติดตอ : 0-2201-8314 , 0-9992-3576



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549

กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                                                   กรมโยธาธิการและผังเมือง
                                                                                                                                                                                          กระทรวงมหาดไทย                              

ตัวชี้วัดท่ี  10  :  จํานวนชุมชนเทศบาลใหมมีขีดความสามารถในการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
หนวยวัด        :  จํานวน  (แหง)
น้ําหนัก          :  รอยละ 2.25

คําอธิบาย :
       จํานวนชุมชนเทศบาลใหมมีขีดความสามารถในการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง / ชุมชน          

หมายถึง  จํานวนของชุมชนเทศบาลใหมที่จัดสงบุคลากรเขารับการฝกปฏิบัติตามโครงการฝกปฏิบัติการวาง
ผังเมืองรวมระดับชุมชนแกทองถ่ิน   ตามนโยบายถายโอนการภารกิจการวางและจัดทําผังเมืองรวมสูทองถ่ิน
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  (และผานการฝกอบรมตามหลักสูตร) ในปงบประมาณ พ.ศ.2549
                  ชุมชนเทศบาลใหม หมายถึง เทศบาลที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ
สุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 และองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีพื้นที่เขตติดตอกับเขตเทศบาลซึ่งถูก
กําหนดรวมกันไวเปนพื้นที่วางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน   
                  ขีดความสามารถในการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน หมายถึง ชุมชนเทศบาลใหมที่ได
รับความรูในดานการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน  ดังนี้

1. สามารถจัดทําแผนที่ลายเสนบริเวณพื้นที่ชุมชนวางผังที่ไดจากการแปลภาพถายทาง
       อากาศ
 2.   รูขั้นตอนและวิธีการวิเคราะหขอมูลดานกายภาพ  จํานวน 3 ช้ันขอมูลเปนอยางนอย

                                  ควบคูกับการใชตารางวิเคราะหกายภาพของกรมโยธาธิการและผังเมือง
 3.   รูวิธีการจัดเก็บขอมูล ดานเศรษฐกิจ สังคม  ประชากร  เพื่อเตรียมการวิเคราะหเบื้องตน

ในพื้นที่เขตวางผังควบคูกับการใชแบบสํารวจประกอบการฝกปฏิบัติ

เกณฑการใหคะแนน  :
     ชวงการปรบัเกณฑการใหคะแนน +/- 10 หนวย  ตอ 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑการใหคะแนนดงั

นี้
• 130  (แหง) เทากับ   1   คะแนน
• 140  (แหง) เทากับ   2   คะแนน
• 150  (แหง) เทากับ   3   คะแนน
• 160  (แหง) เทากับ   4   คะแนน
• 170  (แหง) เทากับ   5   คะแนน



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549

กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                                                   กรมโยธาธิการและผังเมือง
                                                                                                                                                                                          กระทรวงมหาดไทย                              

เงื่อนไข :
1. กระทรวงมหาดไทยมีการมอบนโยบายใหจังหวัดและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ

สนับสนุนการพัฒนาองคความรูการวางและจัดทําผังเมืองรวมใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน

2. ชุมชนองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งอยูในเขตพื้นที่วางผังเมืองรวม   จะตองจัดสง
บุคลากรชุดเดียวกันเขารับการฝกปฏิบัติอยางตอเนื่องตลอดหลักสูตรไมนอยกวารอยละ
85  ของเวลาการฝกปฏิบัติที่กําหนดไว  และใหการสนับสนุนงบประมาณคาใชจายใน
การเขารับการฝกปฏิบัติ พรอมทั้งสนับสนุนอุปกรณการฝกปฏิบัติแกผูเขารับการฝก
ปฏิบัติ

3. บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ที่จะเขารับการฝกปฏิบัติตามโครงการ  จะ
ตองเกี่ยวของกับงานวางและจัดทําผังเมืองรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ
โดยตรง  หรือมีความรูความเขาใจ  มีประสบการณดานการวิเคราะหวิจัย  หรือทางดาน
ชางที่เกี่ยวของกับการทําแผนที่เปนอยางนอย

4. องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่อยูภายใตการกําหนดใหเปนตัวช้ีวัดขีดความสามารถใน
การวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง / ชุมชนดังกลาว   จะตองมีความพรอมในดานการมี
อุปกรณคอมพิวเตอร  ซ่ึงมีขีดความสามารถที่จะใชโปรแกรมเพื่อการเขียนแผนที่ได
พรอมทั้งมีขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศมากอนในพื้นที่ที่จะวางและจัดทําผังเมือง
รวมเปนอยางนอย

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2546 2547 2548
จํานวนชุมชนเทศบาลใหมมีขีดความสามารถ
ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน

จํานวน - - -

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

  สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดรวมกับทองถ่ินจังหวัดรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงาน



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549

กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                                                   กรมโยธาธิการและผังเมือง
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ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  1. นายพิชัย       เครือชัยพินิต    ที่ปรึกษาดานการผังเมือง    เบอรติดตอ : 0-2201-8005

ผูจัดเก็บขอมูล  :  1. นายสาทิศ      โพธิกนิษฐ             นักผังเมือง 8 ว                   เบอรติดตอ :  0-2201-8054
               2. นายศักดา       อารุณี    นักผังเมือง 8 ว                    เบอรติดตอ : 0-2201-8342   

                             3. นายณัฐนาท   สุวรรณ                 นักผังเมือง 8 ว                    เบอรติดตอ : 0-2201-8067
                             4. นายชํานาญ    พินศรี             เจาหนาที่วิเคราะหผังเมือง 7 ว  เบอรติดตอ : 0-2201-8048
                             5. น.ส.ณัฐธยาน  จองคํา           นักผังเมือง 6 ว                           เบอรติดตอ : 0-2201-8067
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 ตัวชี้วัดท่ี  11  :  รอยละความสําเร็จของการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในองคกรปกครอง
                           สวนทองถิ่นท่ีอยูในเขตผังเมืองรวมซึ่งมีการพัฒนาระบบความปลอดภัยแลวไมมีผูเสียชีวิต
หนวยวัด        :   รอยละ
น้ําหนัก          :   รอยละ  6

คําอธิบาย  :
รอยละความสําเร็จของการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นท่ีอยูในเขตผังเมืองรวมซึ่งมีการพัฒนาระบบความปลอดภัยแลวไมมีผูเสียชีวิต         หมายถึง     
รอยละของการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่อยูใน
เขตผังเมืองรวมตามรายชื่อกฎกระทรวงผังเมืองรวมที่กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดําเนินการการ
พัฒนาระบบความปลอดภัยแลว

สาธารณภยั   หมายถงึ  ภยัอันตราย หรือเหตกุารณรายแรง  ซ่ึงเกดิขึน้อยางรวดเรว็ กระทนัหัน
จนเปนเหตรุายแรงกอใหเกดิความสญูเสยีแกชีวติ กาํหนดประเภทของภยัจาํนวน  5  ประเภท   ไดแก    อุทกภัย
วาตภัย ดินถลม  อัคคีภัย  และภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  หมายถึง  เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล
ผงัเมอืงรวม  หมายถงึ  แผนผงั  นโยบายและโครงการ  รวมทัง้มาตรการควบคมุโดยทัว่ไป

เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของ  หรือชนบทในดานการใช
ประโยชนในทรพัยสิน    การคมนาคม  และการขนสง   การสาธารณปูโภค   บริการสาธารณะ  และสภาพแวดลอม
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของผังเมือง

ระบบความปลอดภยั  หมายถงึ  ปจจยัหลักในการบรหิารจดัการสาธารณภยั ประกอบดวย
1)  แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําป      2)  การฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3)  เครือขายและอาสาสมัครเพื่อการปองกันสาธารณภัย  4)  การแจงขอมูลขาวสารและสถานการณเกี่ยว
กับสาธารณภัย   5)  การบริหารจัดการภัยพบิัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน

การปฏบิตังิานปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั หมายถงึ  การดาํเนนิการกอนเกดิภยั
(การปองกนั/การเตรยีมความพรอม) ขณะเกดิภยั (การคนหาและการกูภยั/การระงบัภยั/การชวยเหลือ/การ
บรรเทาภยั) และภายหลงัทีภ่ยัไดผานพนไปแลว (การฟนฟบูรูณะ/การบรรเทาทกุข/การสงเคราะห) ซ่ึงดาํเนนิ
การโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานในสงักดัของกรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตที่
มกีารประกาศเปนพืน้ทีป่ระสบภยัพบิตั ิเพือ่ใหเกดิผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนใหนอยที่สุด
และบูรณะฟนฟูความเสียหายตาง ๆ ใหเขาสูภาวะปกติโดยเร็ว
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เกณฑการใหคะแนน :

*
ความสําเร็จของการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในองคกรปก
ครองสวนทองถ่ินที่อยูในเขตผังเมืองรวมซึ่งมีการพัฒนาระบบความปลอดภัย
แลวไมมีผูเสียชีวิตรอยละ 65

เทากับ  1  คะแนน

*
ความสําเร็จของการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในองคกรปก
ครองสวนทองถ่ินที่อยูในเขตผังเมืองรวมซึ่งมีการพัฒนาระบบความปลอดภัย
แลวไมมีผูเสียชีวิตรอยละ 70

เทากับ  2  คะแนน

*
ความสําเร็จของการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในองคกรปก
ครองสวนทองถ่ินที่อยูในเขตผังเมืองรวมซึ่งมีการพัฒนาระบบความปลอดภัย
แลวไมมีผูเสียชีวิตรอยละ 75

เทากับ  3  คะแนน

*
ความสําเร็จของการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในองคกรปก
ครองสวนทองถ่ินที่อยูในเขตผังเมืองรวมซึ่งมีการพัฒนาระบบความปลอดภัย
แลวไมมีผูเสียชีวิตรอยละ 80

เทากับ  4  คะแนน

*
ความสําเร็จของการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในองคกรปก
ครองสวนทองถ่ินที่อยูในเขตผังเมืองรวมซึ่งมีการพัฒนาระบบความปลอดภัย
แลวไมมีผูเสียชีวิตรอยละ 85

เทากับ  5  คะแนน

เงื่อนไข :
               การปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่อยูในเขตผังเมือง
รวมมีการพัฒนาระบบความปลอดภัยแลวไมมีผูเสียชีวิต  อยูภายใตเงื่อนไขของภัยดังนี้
                 การเกิดอัคคีภัย คือ การเกิดอัคคีภัยเฉพาะในอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคน
โรงมหรสพ อาคารพาณิชย โรงงาน และโรงแรม

   การเกดิอุทกภยั วาตภยัและดนิถลม คอื ภยัอันตรายทีเ่กดิจากสภาวะน้าํปาไหลหลาก  น้าํทวมฉับพลัน
น้ําลนตลิ่ง พายุหมุนเขตรอน ดินและโคลนถลม  เกิดฝนตกหนัก ฝนตกตอเนื่อง หรือพายุลมแรง ผูเสยีชีวติจะ
พจิารณาสาเหตกุารเสยีชีวติจากอทุกภยั วาตภยั ดนิและโคลนถลม   เนือ่งจากถกูกระแสน้าํพดัพา หรือจมน้ํา
ขณะเกิดอุทกภัย หรือถูกดิน โคลนหรือส่ิงกอสรางถมทับจนเสียชีวิต

  อุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย คือ ภัยที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตรายร่ัวไหล เพลิงไหม
และการระเบิด ซ่ึงเกี่ยวกับสถานที่เก็บรักษา การใช การบรรจุและการขนสงทั้งที่เคลื่อนที่ไดและไมได โดย
ไมรวมถึงการลักลอบทิ้งกากของเสียจากสารเคมีฯ  และอุบัติภัยจากสารเคมี   ฯ ที่เกิดขึ้นในความรับผิดชอบ
ของกระทรวงกลาโหม,  สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (สารรังสี),   กรมธุรกิจพลังงาน    (น้ํามันและกาซเชื้อ-
เพลิง), กรมโรงงานอุตสาหกรรม, กรมวิชาการเกษตร,  กรมประมง, สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูลโดยความรวมมือ
จากกรมโยธาธิการและผังเมือง

2. วิธีการจัดเก็บขอมูล สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดรวมกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานโดยศูนยอํานวยการบรรเทาสาธารณภัยสรุปผลการดําเนิน
งาน

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   นายอนุสรณ    แกวกังวาล    เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8ว
เบอรติดตอ :  0-2243-0038

ผูจัดเก็บขอมูลตัวชี้วัด : 1. นางมณีรัตน   อดุลยประภากร   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6ว
เบอรติดตอ :  0-2243-3201

                                       2. น.ส.จารุณี   บํารุงศิลป    เจาหนาที่ประชาสงเคราะห 5
เบอรติดตอ :  0-2243-3201

                                       3. น.ส.ลําดวน  แกวเพิ่ม    เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6ว
เบอรติดตอ :  0-2243-3201

                                       4. น.ส.นัชชารินี  ศรีทินนท เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6ว
เบอรติดตอ :  0-2243-3201

                                       5. นายภราดล  รุงโรจนธีระ   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6ว
เบอรติดตอ :  0-2243-3201

                                      6. นายวิชิต  สุทธโส นักสังคมสงเคราะห 4
เบอรติดตอ :  0-2243-3201
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ตัวชี้วัดท่ี  12  :  จํานวนมูลคางานของการใหบริการดานชางสําหรับสิ่งกอสรางที่ไดมาตรฐานทางวิชาการ
หนวยวัด        :  จํานวน (ลานบาท)
น้ําหนัก          :  รอยละ  5

คําอธิบาย :
จํานวนมูลคางานของการใหบริการดานชางสําหรับสิ่งกอสรางที่ไดมาตรฐานทางวิชาการ  หมายถึง

กรมโยธาธิการและผังเมืองใหบริการดานการสํารวจ  การออกแบบ  การเขียนแบบ  การประมาณราคา  และ
การควบคุมงานกอสราง รวมถึงการใหคําปรึกษาทางดานสิ่งกอสรางแกหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและภาคเอกชน  ซ่ึงนําผลงานการใหบริการดานชางดังกลาวมาประมาณราคาคากอสรางคิดเปน
มูลคางาน

ส่ิงกอสราง     ไดแก  อาคาร  ภูมิสถาปตยกรรม  ตกแตงภายใน   โครงสรางพื้นฐาน โครงสรางพิเศษ
และเขื่อนปองกันตลิ่ง รวมถึงงานออกแบบกอสรางใหม และงานปรับปรุงของเดิม

เกณฑการใหคะแนน  :
ชวงการปรบัเกณฑการใหคะแนน +/- 50 ลานบาท ตอ 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑการให

คะแนนดงันี้

• มูลคางานการใหบริการ    1,500  ลานบาท เทากับ   1   คะแนน
• มูลคางานการใหบริการ    1,550  ลานบาท เทากับ   2   คะแนน
• มูลคางานการใหบริการ    1,600  ลานบาท เทากับ   3   คะแนน
• มูลคางานการใหบริการ    1,650  ลานบาท เทากับ   4   คะแนน
• มูลคางานการใหบริการ    1,700  ลานบาท เทากับ   5   คะแนน

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2546 2547 2548
จํานวนมูลคางานของการใหบริการดานชาง
สําหรับสิ่งกอสรางที่ไดมาตรฐานทาง
วิชาการ

จํานวน
(ลานบาท)

- - 1,600
ลานบาท
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1. สํานักสถาปตยกรรม    สํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ   สํานักสนับสนุนและพัฒนา-
ตามผังเมือง  และสํานักควบคุมการกอสราง    จัดทํา BSC ติดตามผลและรายงานความกาวหนา
ของการรวมมูลคางานการใหบริการดานชางสําหรับสิ่งกอสรางในสวนที่รับผิดชอบทุก 3 เดือน

2. สํานักสถาปตยกรรมเปนหนวยงานรวบรวมสรุปและรายงานผลใหหนวยงานที่เกี่ยวของ

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 1. ผูอํานวยการสํานักสถาปตยกรรม
                                                                              เบอรติดตอ  :  0-2299-4858-9
                                  2. นายศิริชัย  กิจจารึก         ผูอํานวยการสํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ
                                                                              เบอรติดตอ  :  0-2299-4796
                                  3. วาที่รอยตรีกิตติ  ศิริวิชญไมตรี  ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
                                                                              เบอรติดตอ  :  0-2299-4678
                                  4. ผูอํานวยการสํานักควบคุมการกอสราง
                                                                              เบอรติดตอ  :  0-2299-4413

ท่ีปรึกษาตัวชี้วัด       นายวันชัย  โกลละสุต         ผูตรวจราชการกรม

ผูจัดเก็บขอมูล  :      1. นายอนันต  สิริพฤกษา     สถาปนิก 6 ว สํานักสถาปตยกรรม
                                                                              เบอรติดตอ  :  0-2299-4868
                                 2. นางอรุณี  นะตาปา           เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7  สํานักสถาปตยกรรม
                                                                              เบอรติดตอ  :  0-2299-4877
                                 3. นายวิเชียร  ธนสุกาญจน  วิศวกรโยธา8 วช  สํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบ
                                                                              เบอรติดตอ  :  0-2299-4803

                                    4. นายสมชาย  อรุณรัตนมุขย วิศวกรไฟฟา7วช สํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ
เบอรติดตอ  :  0-2299-4750

                                 5. นายพูลทรัพย สมบูรณปญญา  วิศวกรวิชาชีพ8วช สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
                                                                              เบอรติดตอ  :  0-2299-4690
                                 6. นายวีระพันธ  อุปถัมภากุล วิศวกรวิชาชีพ 8 วช (วิศวกรรมโยธา)
                                                                              สํานักควบคุมการกอสราง   เบอรติดตอ  :  0-2299-4430
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ตัวชี้วัดท่ี   13 :  จํานวนอาคารของทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัย
                          ดานอัคคีภัย
หนวยวัด    :   จํานวน (อาคาร)
น้ําหนัก   :   รอยละ   3

คําอธิบาย :
                    อาคารของทางราชการ หมายถึง อาคารของทางราชการที่ใชเพื่อประโยชนในกิจกรรมทาง
ราชการที่มีประชาชนเขาไปติดตอใชสอยประจํา  ไดแก  ศาลากลางจังหวัด  ที่วาการอําเภอ  ที่วาการกิ่งอําเภอ
ศาลาประชาคม  หอประชุม และอาคารอื่นๆของทางราชการที่มีความสําคัญและประชาชนเขาไปใช
ประโยชนเปนจํานวนมาก
                    อาคารของทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบความมั่นคงแขง็แรงและความปลอดภัยดานอัคคีภัย 
หมายถึง อาคารของทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบสภาพดานความมั่นคงแข็งแรง และดานความปลอดภัย
จากอัคคีภัย แลวมีผลการตรวจสอบแจงใหกับหนวยงานที่ใชสอยอาคารนั้นหรือเจาของอาคารรับทราบ

เกณฑการใหคะแนน  :
ชวงการปรบัเกณฑการใหคะแนน +/- 100 อาคาร ตอ 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑการใหคะแนน

ดงันี้
• จํานวนอาคารของทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบ    900 อาคาร เทากับ   1   คะแนน
• จํานวนอาคารของทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบ 1,000 อาคาร เทากับ   2   คะแนน
• จํานวนอาคารของทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบ 1,100 อาคาร เทากับ   3   คะแนน
• จํานวนอาคารของทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบ 1,200 อาคาร เทากับ   4   คะแนน
• จํานวนอาคารของทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบ 1,300 อาคาร เทากับ   5   คะแนน

เงื่อนไข :
                    การนับจํานวนอาคารของทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบ ใหนับจากอาคารของทางราชการที่
ไดรับการตรวจสอบสภาพอาคารดานความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยดานอัคคีภัยแลว ไดมีรายงานผล
การตรวจสอบแจงใหกับหนวยงานที่ใชสอยอาคารนั้น หรือเจาของอาคารรับทราบดวย
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2546 2547 2548
จํานวนอาคารของทางราชการที่ไดรับการ
ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความ
ปลอดภัยดานอัคคีภัย

จํานวน
(อาคาร)

- - -

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1. การดําเนินการตรวจสอบอาคาร และจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ กระทําโดยเจาหนาที่ของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง  รวบรวมขอมูลโดยสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

2. อาคารที่จะดําเนินการตรวจสอบ คัดเลือกโดยการประสานงานกับหนวยงานราชการเจาของ
อาคาร   หรือการสุมเลือกตามความเหมาะสมของแตละพื้นที่

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : นายสุรชัย  พรภัทรกุล        วิศวกรวิชาชีพ 9 วช       สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
                                                                 เบอรติดตอ : 0-2299-4349

ผูจัดเก็บขอมูล      : นายอนวัช  บูรพาชน           วิศวกรโยธา 7 วช
                                                                               เบอรติดตอ : 0-2299-4350-1
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ตัวชี้วัดท่ี  14 : ระดับความสําเร็จในการวางและจัดทําผังประเทศ
หนวยวัด       : ระดับ
น้ําหนัก         : รอยละ 5

คําอธิบาย :
         ระดับความสําเร็จในการวางและจัดทําผังประเทศ     หมายถึง    ระดับการดําเนินงานวางและจัดทํา

ผังประเทศที่จัดทําในปงบประมาณ พ.ศ. 2549   เปรียบเทียบกับเปาหมายแผนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
ของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่กําหนดไว
               -     ป พ.ศ. 2548 ดําเนินการไดถึงรอยละ 53  ถึงขั้นตอนการประชุมระดมความคิดเห็น   (วิสัยทัศน        
                      ผังแนวความคิด รางผังนโยบาย)
               -     ป พ.ศ. 2549 ดําเนินการไดรอยละ 100 ถึงขั้นตอนไดผังประเทศ

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล
เนื่องจากการดําเนินการวางและจัดทําผังประเทศเปนงานที่ตอเนื่องจากการดําเนินการในป พ.ศ. 2548

ดังนั้นการจัดเก็บขอมูลในขั้นตอนนี้ จึงเปนลักษณะ
1. การนําขอมูลและฐานขอมูลที่ดําเนินการไวแลว มาวิเคราะหในรายละเอียด
2. บูรณาการขอมูลในรายสาขาสําคัญที่ตองมีการศึกษาวิเคราะหเพิ่มเติมในรายละเอียด
3. ขอมูลที่ไดจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคสวนตางๆ

เกณฑการใหคะแนน :
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน

1 จัดทําผังนโยบาย  และจัดทํารางผังกลยุทธ
2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ(ผังนโยบาย  และรางผังกลยุทธ)
3 จัดทําผังกลยุทธ  และจัดทํารางมาตรการ
4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (ผังกลยุทธ รางมาตรการ)
5 ผังประเทศ

หมายเหตุ 1. ระดับ 1 เปนการดําเนินการจัดทําผังนโยบายสาขาหลัก พรอมกับโครงการที่สําคัญๆ
2. ระดับ 2 เปนการดําเนินการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในระดับประเทศ  เพื่อระดม

                                   ความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากภาคสวนตางๆทั้งภาครัฐ  เอกชน และประชาสังคม
                                   ในประเด็นตามขอ  1

3. ระดับ 3 เปนการดําเนินการที่นําผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในระดับประเทศ
                                   ตามขอ 2 มาบูรณาการพรอมจัดทําแนวทางที่จะทําใหไปสูการสัมฤทธิ์ผล
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   4. ระดับ 4 เปนการดําเนินการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในระดับประเทศ  เพื่อระดม
                                   ความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากภาคสวนตางๆทั้งภาครัฐ  เอกชนและประชาสังคม    
                                  ในประเด็นตามขอ 3

5. ระดับ 5 เปนการดําเนินการที่มีการบูรณาการผลงานจากขอ 1 – 4 ซ่ึงจะไดผังประเทศ
                                   พรอมกับรายงานเพื่อนําเสนออธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อทราบ

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ผลการดําเนินงานในอดีต  ปงบประมาณ  พ.ศ.ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 2546 2547 2548

ความสําเร็จในการวางและจัดทํา
ผังประเทศ

ระดับ - 5 5

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 1. นายสุรพล         คัชมาตย                 ผูอํานวยการสํานักผังประเทศและผังภาค
                เบอรติดตอ : 0 – 2201 – 8275

      2. นางสาวปราณี  นันทเสนามาตร          นักผังเมือง 8ว
                                                                                                  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 7 ว
   เบอรติดตอ : 0 – 2201 – 8327



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549
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เอกสารแนบตัวชี้วัดท่ี 14 :
ระดับของความสําเร็จในการวางและจัดทําผังประเทศ

การวางและจัดทําผังประเทศ มีขั้นตอนการดําเนินงาน 19 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ การดําเนินงาน รอยละ รอยละสะสม หมายเหตุ
1
2
3
4
5

เก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ คร้ังที่ 1 ( ปญหา/ความ
ตองการ )
การวิเคราะหขอมูลดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม
ประชากร
รางวิสัยทัศน วัตถุประสงค กลยุทธ เปาหมาย
รางผังแนวคิด และทางเลือกแตละดาน

2
4
4
5
5

2
6
10
15
20

ป พ.ศ. 2547

6

7
8
9
10
11
12

ประชุมระดมความคิดเห็น คร้ังที่ 1
( ภาพอนาคตประเทศไทยในสาขาหลัก )
จัดทําวิสัยทัศน
กําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย
กําหนดกลยุทธ
จัดทําผังแนวความคิด
จัดทํารางผังนโยบาย
การประชุมระดมความคิดเห็น คร้ังที่ 2
( วิสัยทัศน ผังแนวความคิด รางผังนโยบาย )

4

9

5
5
5
5

24

33

38
43
48
53

ป พ.ศ. 2548

13
14
15

16
17
18
19

จัดทําผังนโยบาย
จัดทํารางผังกลยุทธ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (  ผังนโยบาย รางผัง   กล
ยุทธ )
จัดทําผังกลยุทธ
จัดทํารางมาตรการ ( Staging Plan )
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ( ผังกลยุทธ รางมาตรการ )
ผังประเทศ

8
8
5

8
8
5
5

61
69
74

82
90
95
100

ป พ.ศ. 2549
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ตัวชี้วัดท่ี 15   :  ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานศึกษาวางแผนหลักระบบปองกันน้ําทวมพื้นท่ีชุมชน     
                          จํานวน 16  แหง
หนวยวัด       :   ระดับ
น้ําหนัก         :   รอยละ  3

คําอธิบาย :

   ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานศึกษาวางแผนหลักระบบปองกันน้ําทวมพื้นท่ีชุมชน          
จํานวน 16  แหง  หมายถึง  ระดับการดําเนินการศึกษาวางแผนหลักระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชนที่จัดทํา
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549  เปรียบเทียบกับเปาหมายแผนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของ                
กรมโยธาธิการและผังเมืองที่กําหนดไว

เกณฑการใหคะแนน  :

ระดับ 1 ทบทวนรายงานการศึกษาวางแผนหลักโครงการ
ศึกษาจัดทําแผนหลักปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชน
และผลการศกึษาอืน่  ๆทีเ่กีย่วของ  จาํนวน 16 แหง

เทากับ 1  คะแนน

ระดับ 2 สํารวจรวบรวมและศึกษาขอมูลทางกายภาพ
เศรษฐกจิ สังคม ส่ิงแวดลอม อุตนุยิมวทิยา  อุทกวทิยาและ
สมุทรศาสตร  จํานวน 16 แหง

เทากับ  2  คะแนน

ระดับ 3 ศึกษา สํารวจและพยากรณ ดานชลศาสตร (ระดับน้ํา
ปริมาณน้ําหลาก อัตราการไหลของน้ําหลาก ฯลฯ)
จํานวน 16 แหง

เทากับ  3  คะแนน

ระดับ 4 ศึกษา วิเคราะห และปริมาณผล สภาพปญหา         
วางแผน พรอมหาแนวทางแกไขปญหาน้ําทวม
จํานวน 16 แหง

เทากับ  4  คะแนน

ระดับ 5 จัดแผนหลักระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชน
จํานวน 16 แหง

เทากับ  5  คะแนน
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2546 2547 2548
 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานศึกษา
วางแผนหลักระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่
ชุมชน จํานวน 16 แหง

ระดับ - - ระดับ 5
(22 แหง)

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1 สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมืองเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล
2 ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล รวบรวมขอมูลรายเดือนและสรุปผลการดําเนินงานเปนรายเดือน

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : วาที่รอยตรี กิตติ   ศิริวิชญไมตรี   ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
                                                                                       เบอรติดตอ : 0-2299-4678

ผูจัดเก็บขอมูล   :  นายชัยยา   เจิมจุติธรรม                 วิศวกรวิชาชีพ  8 วช (วิศวกรรมโยธา)
                                                                                       เบอรติดตอ : 0-2299-4653
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ตัวชี้วัดท่ี  16   : ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมพื้นท่ีเสี่ยงภัยตอการพังทลาย
                          ของตลิ่งริมแมน้ําและริมทะเลท่ัวประเทศ
หนวยวัด        :  ระดับ
น้ําหนัก          :  รอยละ 4

คําอธิบาย :
ประเทศไทยมีชุมชนที่ตั้งอาศัย อยูบริเวณริมฝงแมน้ําและริมทะเลทั่วประเทศ เปนจํานวนมาก

ที่ไดประสบปญหาการพังทลายของตลิ่งจากการกัดเซาะของกระแสน้ําและคลื่น เปนภัยที่คุกคามตอสวัสดิภาพ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน สรางความเสียหายทั้งโดยทางตรงและทางออมตอทรัพยสินสิ่งกอสราง สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวตางๆ ซ่ึงกระทบตอสภาพภูมิทัศนและความนาอยู
อาศัยของเมืองโดยตรง จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางเรงดวน  โดยแกไขปญหา
การพังของตลิ่งควบคูกันไปกับการจัดระเบียบการใชพื้นที่และการจัดสภาพภูมิทัศนของชุมชนตามริมฝงแมน้ํา
และริมฝงทะเล

จากความยาวของแมน้ําและลําคลอง สายหลักของประเทศไทย มีความยาวรวมกันประมาณ
10,000 กิโลเมตร แนวชายฝงทะเลดานอาวไทยและดานทะเลอันดามัน มีความยาวรวมกันประมาณ  2,600
กิโลเมตร  มีปญหาการพังของตลิ่งเกิดขึ้น โดยมีตําแหนงกระจายอยูในทุกลุมน้ําทั่วประเทศ ซ่ึงปจจุบันยังไม
มีการจัดทําฐานขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยตอการพังทลายของตลิ่งอยางเปนระบบ ดังนั้นเพื่อใหเกิดความชัดเจนใน
การดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น จึงควรรวบรวมและจัดทําฐานขอมูลแสดงพื้นที่ตล่ิงริมแมน้ําและริม
ทะเลทั่วประเทศ ที่เปนพื้นที่เสี่ยงตอการพังทลาย และบริเวณที่มีการดําเนินการแกไขปรับปรุงมาแลวในอดีต
เปนระบบฐานขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร เพื่อการบูรณาการขอมูลทั้งหมดและสามารถนําไปใช
ประโยชนสําหรับองคกรที่เกี่ยวของ รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินทั่วประเทศ ในการบริหารจัดทําแผน
การแกไข และเพื่อการติดตามประเมินผล  ใหมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุด

เกณฑการใหคะแนน  :

• จัดทําฐานขอมูลพ้ืนที่เสี่ยง ไดความยาว 1,000 กิโลเมตร เทากับ   1   คะแนน
• จัดทําฐานขอมูลพ้ืนที่เสี่ยง ไดความยาวเพิ่มขึ้นเปน 1,250 กิโลเมตร เทากับ   2   คะแนน
• จัดทําฐานขอมูลพ้ืนที่เสี่ยงไดความยาวเพิ่มขึ้นเปน 1,500 กิโลเมตร เทากับ   3   คะแนน

• 
จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรพ้ืนที่ตลิ่งริมฝงแมน้ําและ
ริมทะเลที่ไดรับความเสียหายไดความยาวรวม 1,500 กิโลเมตร

เทากับ   4   คะแนน

• 
เผยแพรขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรพ้ืนที่ตลิ่งริมฝงแมน้ําและริม
ทะเลที่ไดรับความเสียหายและที่ไดรับการแกไขไดความยาวรวม 1,500
กิโลเมตร ผาน ระบบ Internet

เทากับ   5   คะแนน
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เงื่อนไข :
1. พื้นที่เสี่ยงหมายถึงพื้นที่ริมแมน้ําและริมทะเล ที่มีการกัดเซาะ
2. หนวยนับความยาว เปน กิโลเมตร หมายถึงความยาวของแมน้ําและชายฝงทะเล
3. พื้นที่ดําเนินการ เฉพาะพื้นที่ริมแมน้ําภายในประเทศ ไมนับรวมพื้นที่ริมแมน้ําตามแนว
    พรมแดนของประเทศ
4. พื้นที่เสี่ยงตอการกัดเซาะพังทลาย อาจมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงและความยาว  โดยอาจ
    เพิ่มขึ้น หรือ ลดลงได ตามสภาพการไหลของลําน้ําที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา
5. ขอมูลพื้นที่เสี่ยงตอการกัดเซาะพังทลายที่ไดรับการแกไข จะดําเนินการรวบรวม จัดเก็บ
    เฉพาะในสวนความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด
2546 2547 2548

   ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตรวจ
สอบและรวบรวมพื้นที่เสี่ยงภัยตอการพัง
ทลายของตลิ่งริมแมน้ําและริมทะเลทั่ว
ประเทศ

ระดับ - - -

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1. สํารวจ รวบรวม และจัดทําฐานขอมูลพื้นที่ตล่ิงริมฝงแมน้ําและริมทะเลที่ไดรับความเสียหาย
    จากการกัดเซาะ
2. สํารวจ รวบรวม และจัดทําฐานขอมูลพื้นที่ตล่ิงริมฝงแมน้ําและริมทะเลที่ไดรับการแกไข
    ปญหาจากการกัดเซาะจาก
3. จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรพื้นที่ตล่ิงริมฝงแมน้ําและริมทะเลที่ไดรับความ
    เสียหายและที่ไดรับการแกไขจากปญหาการกัดเซาะ โดยแสดงคาพิกัด  ภาพถายหลังการแกไข
    และรายละเอียดประกอบพรอมกับเผยแพรขอมูลผานระบบ Internet

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 1. วาที่ ร.ต.กิตติ   ศิริวิชญไมตรี      ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
        เบอรติดตอ : 0- 2299-4678  , 0-1910-4427

                                  2. นายเกียรติศักดิ์   จันทรา             วิศวกรวิชาชีพ 9 วช
                                                                                          เบอรติดตอ : 0-2299-4681  ,  0-1845-8344
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ผูจัดเก็บขอมูล   : 1. นายพูลทรัพย   สมบูรณปญญา         วิศวกรวิชาชีพ 8 วช (วิศวกรรมโยธา)
         เบอรติดตอ : 0-2299-4690 ,  0-1828-2759

 2. นายจาตุรนต    โรจนหิรัญ         วิศวกรวิชาชีพ 8 วช (วิศวกรรมโยธา)
        เบอรติดตอ : 0-2299-4692 ,  0-1630-6125

                            3. นายอรัญ           กิติเรืองแสง           วิศวกรวิชาชีพ 8 วช (วิศวกรรมโยธา)
        เบอรติดตอ :0-2299-4692  ,  0-1821-4000
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ตัวชี้วัดท่ี 17 :  ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน       
                        ของจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนวยวัด      :  ระดับ
น้ําหนัก        : รอยละ 5
คําอธิบาย :

• พิจารณาจากผลสําเร็จของการดําเนินการปรับปรุงการบริหารจัดการ       เพื่อสนับสนุนการ
บริหารราชการสวนภูมิภาคของกลุมจังหวัด/จังหวัดใหสามารถดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร
ที่สําคัญของรัฐบาล   งานบริการของสวนราชการบริหารสวนภูมิภาค     การถายโอนภารกิจของสวนราชการ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวัด (POC)

• ประเด็นการปรับปรุงการบริหารจัดการ   ไดแก    การแกไขหรือยกเลิกกฎระเบียบ/กฎหมาย
ที่เปนอุปสรรคตอการบริหารจัดการของจังหวัด     การถายโอนภารกิจของสวนราชการใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน การกําหนดมาตรฐาน/คํานิยาม/วิธีการจัดเก็บขอมูลเปนแนวปฏิบัติที่ชัดเจนใหจังหวัดดําเนินการ
และ/หรือการกําหนดแนวทางปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน  ใหสอดคลองกับสถานการณของพื้นที่         การให
องคความรูทีใ่ชเพือ่การบรหิารจดัการ  การสนบัสนนุทรพัยากร  เชน บคุลากร งบประมาณทีเ่พยีงพอ อุปกรณที่
จาํเปน  เปนตน

เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ   (Milestone)    แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ

พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้

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

ขั้นตอนที่ 1 สวนราชการวิเคราะห หรือทบทวนความตองการของกลุมจังหวัด/จังหวัดในเรื่องที่
จังหวัดตองการไดรับการสนับสนุนดานยุทธศาสตรและ/หรืองานบริการของกลุม
จังหวัด/จังหวัด ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และจัดลําดับหรือทบทวนลําดับความสําคัญ
ของเรื่องที่กลุมจังหวัด/จังหวัดตองการไดรับการสนับสนุน

ขั้นตอนที่ 2 สวนราชการเลือกเรื่องที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2551 โดยรวมถึง
เร่ืองที่เปนนโยบายสําคัญที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา พรอมทั้งระบุประโยชนที่
คาดวาจะไดรับในการดําเนินการแตละเรื่อง และจัดทําแผนสนับสนุนการดําเนินงานของ
จังหวัด  3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551)

ขั้นตอนที่ 3 สวนราชการจัดทําแนวทางการดําเนินการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการ
สนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัดปงบประมาณ พ.ศ. 2549 รวมทั้งแผนการถายโอน
ภารกิจของสวนราชการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ถามี) เสนอผูบังคับบัญชา
พิจารณาและไดรับความเห็นชอบภายในวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2549

ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการสนับสนุน
การดําเนินงานของจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยมีการติดตามความกาวหนาใน
การดําเนินการระหวางปงบประมาณ และสรุปผลความกาวหนาในการดําเนินการเสนอผู
บังคับบัญชารับทราบ

ขั้นตอนที่ 5 ประเมนิผลการดาํเนนิการตามแนวทางการดําเนินการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติ
การสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และมกีารสรปุ
ประเมนิผลความสําเร็จ ณ ส้ินปงบประมาณ โดยระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค
ประโยชนที่ไดรับหรือผลกระทบจากการดําเนินงาน และแนวทางหรือขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาและ
ไดรับความเห็นชอบ

หมายเหตุ  :
เพื่อใหการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการมีการทํางานบูรณาการระหวางสวนราชการ

สวนกลาง และสวนราชการสวนภูมิภาค    รวมถึงสนับสนุนการถายโอนภารกิจของสวนราชการใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรมที่อยูในความรับผิดชอบได เชน ดานโครงสรางพื้นฐาน
คุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรม เปนตน
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2546 2547 2548
ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการ
บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ระดับ - - -

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

ผูจัดเก็บขอมูล        :   นางสาวกัลยาณี   ตันติวราภรณ                เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว
                                                                                                     เบอรติดตอ  : 0-2299-4129
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ตัวชี้วัดท่ี 18 :   รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
หนวยวัด      :   รอยละ
น้ําหนัก        : รอยละ 3

คําอธิบาย :

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร.จะเปนผูจัดจ
หนวยงานผูประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ

•   ประเด็นการสํารวจประกอบดวยประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้
1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
2. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
3. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก

•   ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากสวนราชการ

•   งานบริการที่กําหนดใหสํานักงาน ก.พ.ร.วัดระดับความพึงพอใจใน 3 เร่ือง ดังนี้
  1. การใหบริการความรูดานชางและดานผังเมือง น้ําหนัก 40 %
  2. การใหบริการคําปรึกษาดานชาง                                                       น้ําหนัก 30 %
  3. การใหบริการออกแบบอาคารและสิ่งกอสราง                                  น้ําหนัก 30 %

 เกณฑการใหคะแนน :

ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน
1 ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรอยละ 65
2 ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรอยละ 70
3 ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรอยละ 75
4 ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรอยละ 80
5 ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรอยละ 85
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ผลการดําเนินงานในอดีต
ปงบประมาณ  พ.ศ.ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

(งานบริการ) หนวยวัด
2546 2547 2548

1. การออกแบบกอสรางพลับพลาพิธี
2. การตออายุใบอนุญาตเปนผูรับจางกอสราง
3. การใหบริการตรวจสอบการใชประโยชน
    ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม
4. การใหบริการแผนที่ดิจิตอลและแผนที่ทั่วไป
5. การใหบริการทดสอบวัสดุ

     รอยละ - 5 5

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
                  1. เว็บไซตกรม WWW.dpt.go.th  ใหประชาชนสามารถติดตอสอบถามขอของใจ และรองเรียนเรื่อง
ตางๆที่เกี่ยวกับกรมฯ ได โดยทางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศจะเปนผูดําเนินการประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ

    2. ตู ปณ 299  ปณ.ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ใหประชาชนสามารถสงขอคิดเห็น ขอรองเรียนเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของกรม ฯ โดยมีเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายจะทําการเปดตูเปนประจํา

    3. ศูนยดํารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง โทรศัพทหมายเลข 0-2299-4311 รับเรื่องรองเรียน
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของกรม ฯ โดยมีเจาหนาที่จากสํานัก / กองตาง ๆ ประจําศูนยทุกวันในเวลา
ราชการ

    4. กลองรับความคิดเห็น ทุกสํานัก / กอง / จังหวัด โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบเปดกลองนี้เปนประจํา
และรวบรวมสงใหกองเผยแพรและประชาสัมพันธ เปนประจําทุกวันที่ 20 ของเดือน
                 5. สํานัก/กอง/จังหวัด จัดสงแบบสํารวจความพึงพอใจใหหนวยราชการ องคการบริการสวนจังหวัด
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล ประชาชน หนวยงานภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ นักศึกษา สถาบันการศึกษา
ที่มารับบริการไดกรอกแบบสํารวจความพึงพอใจการรับบริการของกรมโยธาธิการและผังเมือง          และการ
บันทึกการใหคําปรึกษาดานชางทางโทรศัพทของเจาหนาที่ผูใหบริการ        โดยมีขอมูลช่ือรับบริการ     ที่อยู
หมายเลขโทรศัพทที่ชัดเจน และรวบรวมสงใหกองเผยแพรและประชาสัมพันธ ทุกวันที่ 20 ของเดือน

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางอัธยา    เทพมงคล ผูอํานวยการกองเผยแพรและประชาสัมพันธ
                                                                                                เบอรติดตอ : 0-2299-4488
ผูจัดเก็บขอมูล        :  นางสุวิมล   ลีลาวรพร                          นักประชาสัมพันธ 7 ว
                                                                                                เบอรติดตอ : 0-2299-4463-72

http://www.dpt.go.th/
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ตัวชี้วัดท่ี 19 : ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ
หนวยวัด      : ระดับ
น้ําหนัก        : รอยละ 3
คําอธิบาย :

การบริหารราชการแบบมีสวนรวม    หมายถึง      การบริหารที่เจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐ
เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจทางการบริหาร     และการดําเนินกิจการของรัฐ
ทั้งทางตรงและทางออม            เพื่อนําไปสูการปฏิบัติราชการที่จะสนองตอบตอความตองการของประชาชน
โดยรวม โดยในทางตรง ไดแก การที่ภาครัฐเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการใหขอมูลเพื่อการ
ตัดสินใจเลือกนโยบายสาธารณะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเขามามีสวนรวมดําเนินการในกิจการของรัฐโดยตรง
เชน การจัดรับฟงความเห็น การรวมในการจัดทําแผนพัฒนาพื้นที่ การใหประชาชนรวมเปนกรรมการจัดซื้อ
จัดจาง การลงประชามติ เปนตน สวนในทางออม ไดแก การเสนอความคิดเห็นผานเครือขายหรือตัวแทน
กลุมตางๆ รวมทั้งการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนผานสื่อตางๆ เชน จดหมายขาว เว็บไซต ส่ือโทรทัศน
วิทยุ เปนตน

เกณฑการใหคะแนน :

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้

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

1
2
3
4
5
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โดยที่ :

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 สวนราชการมีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส โดยชองทางตางๆ

ตอไปนี้ อยางนอย 5 ชองทาง ไดแก
1) เอกสารสิ่งพิมพ
2) แผนพับ
3) จดหมายขาว

    4) แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
    5) ติดประกาศตางๆ

     6) เว็บไซต
    7) การจัดทํา Spot โฆษณา
  8) การจัดทําโลโก

    9) การจัดนิทรรศการ
    10) การเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อส่ิงพิมพ (press release)
    11) การเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อโทรทัศน
    12) การเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อวิทยุ
    13) การจัดงานแถลงขาว (press conference)
    14) การจัดทําสื่อเผยแพร (bill board)

ขั้นตอนที่ 2 สวนราชการมีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางนอย 3 ชองทาง ตอไปนี้
ไดแก

1) การจัดใหมีตูรับขอคิดเห็น
2) การจัดใหมีสายดวน
3) การจัดใหมีตูไปรษณียรับเรื่องจากประชาชน
4)   การสัมภาษณความคิดเห็นของประชาชน
5) การจัดสัมมนาวิชาการตางๆ
6)    การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (Focus Group)

    7)    การจัดใหมีศูนยขอมูล / หองสมุด
    8)    จัดทําเว็บไซตซ่ึงมีชองทางสื่อสารกับประชาชน (Chat room หรือ Web board)
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ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 3 สวนราชการมีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีระบบ

การนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน มีเจาหนาที่รับผิดชอบและ
ขั้นตอนที่ 4 สวนราชการมีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน (เปนทางการและไมเปนทางการ) โดยมี

การดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน มีการจัดประชุมรวมกัน
อยางนอยปละ 2 คร้ัง เปนตน

ขั้นตอนที่ 5 มีกระบวนการ / กลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2546 2547 2548
ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
ระบบราชการ

ระดับ - - -

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

ผูจัดเก็บขอมูล       :    นางวนิดา    วานิช เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว
เบอรติดตอ : 0-2299-4368
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ตัวชี้วัดท่ี 20  : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต    
                        และประพฤติมิชอบ
หนวยวัด      :  ระดับ
น้ําหนัก        : รอยละ 4
คําอธิบาย :

ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ซ่ึงพิจารณาความครบถวนของการดําเนินการใน 2 ประเด็น ไดแก

1. การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ      และการสนับสนุนใหภาค
ประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐมีสวนรวมในปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอยาง

                            จริงจัง
2. การจัดทําขอมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการและการดําเนินการอยาง

เครงครัดเมื่อพบวามีการกระทําผิด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549

ตัวชี้วัดท่ี 20.1 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบ
                          ปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หนวยวัด        :  ระดับ
น้ําหนัก : รอยละ 1.5
คําอธิบาย :

      พิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปงบประมาณ พ.ศ. 2549
เกณฑการใหคะแนน :
                          กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้

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

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 มกีารทบทวนผลการดําเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ไดดําเนินการตามปงบประมาณ พ.ศ. 2548
มีการวเิคราะหความเสีย่งตาง ๆ ทีก่อใหเกดิการทจุริตและประพฤตมิชิอบในการปฏบิตัิ
ราชการ และสรปุขอมูลที่ไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียน

ขั้นตอนที่ 2 *  นาํผลการทบทวนผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ผลการวเิคราะห
    ความเสีย่งฯ ผลสรปุจากระบบการรับฟงขอรองเรียนมาใชประกอบการจัดทํา
    แนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการการปองกันการปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ใหแลวเสร็จ  ทั้งนี้ ในการ
    จัดทําแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการฯ  ตองคํานึงถึงระดับ
    ความรุนแรงและโอกาสของความเสี่ยงที่จะเกิดการทจุริตและประพฤตมิชิอบในการ
    ปฏิบตัริาชการขึ้นดวย
*  ในแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการ ฯ มีการระบุการดําเนิน
    งานเชิงรุกในการสนับสนุนใหภาคประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐมีสวนรวมในการ
    ปองกันการทุจริตอยางจริงจัง โดยตองกําหนดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับภาคประชาชนและ
    ภาครัฐ ดังนี้

ภาคประชาชน
1. การสรางความเขมแข็งใหกับ “เครือขายภาคประชาชน” โดยการสรางความรู
        ความเขาใจ และสรางทัศนคติที่ดีตอการเปนผูสอดสอง แจงเบาะแสและเฝาระวัง
        การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ
2. การจัดกิจกรรมสงเสริมใหเครือขายสามารถ “เผยแพรความรูแกประชาชน”
       เกี่ยวกับ
       - วิธีการตรวจสอบ เฝาระวัง และเขามามีสวนรวมในการแจงเบาะแสการทุจริต
          และประพฤติมิชอบใหกับสวนราชการ/จังหวัด
      - การใหความรูกับประชาชนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ/หลักการเกี่ยวกับการจัดซื้อ
         จัดจาง และการประมูลแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)
     -  วิธีการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของสวนราชการ และการเขียนคํารองที่ถูกตอง
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ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ
     -  การประชาสัมพันธใหทราบถึงชองทางการรองเรียนและแจงกลับไปยังสวนราชการ
        หรือหนวยงานสวนกลางที่เกี่ยวของ (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบ
        ปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) และศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย)
3.  วิธีการใหประชาชนและผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ
      การประมูลงานการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการ
4.  การติดตามการดําเนินงานของ ”เครือขายภาคประชาชน” อยางเปนรูปธรรม

ภาครัฐ (เจาหนาท่ีของรัฐ)

1. สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)/
หนวยงานภาครัฐ/หรือหนวยงานสวนทองถ่ินในพื้นที่และเผยแพรความรู/ขอมูล         
ขาวสาร/ระเบียบ/ขอบังคับ/วิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปองกันปราบปรามการ
ทุจริต (Ex Parte Rule) รวมทั้งความรูเกี่ยวกับการสงเสริมดานคุณธรรมและ
จริยธรรมและภัยของการทุจริตคอรัปชั่นใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและผูมีสวนได
สวนเสียไดรับทราบอยางตอเนื่องเพื่อปองกันปญหาการรวมมือกันกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบ อันจะสงผลที่สําคัญตอการทําใหพฤติกรรมของเจาหนาที่ของรัฐ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี

หมายเหตุ : ทั้งนี้ สวนราชการอาจเสนอขอรับการสนับสนุนวิทยากรและเอกสารที่เกี่ยวของจาก
                   สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ(ป.ป.ช.) หรือขอรับ
                      การสนับสนุนการสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมจากสํานักงาน ก.พ. ได
2. การจดักจิกรรมยกยองใหรางวลัหนวยงานของรฐั/เอกชน/ประชาชนหรอืขาราชการที่

ปฏิบตัตินเปนแบบอยางเรือ่งความซือ่สัตยสุจริต

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

ขั้นตอนที่ 4 มีการตอบสนองตอขอรองเรียนเรื่อง “การทุจริตและประพฤติมิชอบ”
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ที่มีการรองเรียนผานศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
และจากระบบรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการไดอยางครบถวน
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ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 5 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผน

ปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปงบประมาณ พ.ศ.2549
โดยระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานและสรุปผลการตอบสนองตอ
ขอรองเรียนเรื่อง“การทุจริตและประพฤติมิชอบ”ในขั้นตอนที่ 4 พรอมทั้งกําหนดแนวทาง
หรือมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2550

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 2546 2547 2548
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต    
และประพฤติมิชอบ

ระดับ - - -
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ตัวชี้วัดท่ี 20.2 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ
หนวยวัด        :  ระดับ
น้ําหนัก          : รอยละ 1.5
คําอธิบาย :

พิจารณาจากความสําเร็จของการจัดทําและรายงานขอมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบของ    
สวนราชการ เพื่อใชเปนฐานขอมูลดานการทุจริตในระดับชาติ

เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 

พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้

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

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน
1 จัดทําขอมูลดานการทุจริตตามรูปแบบ รายการ และวิธีการที่สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด
(ตามแบบฟอรม ขท 01 แบบขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ) และมีการปรับปรุงสถานะ
ของผลการดําเนินงานใหเปนปจจุบันอยูเสมอ

2 มีการประมวลผลขอมูลการทุจริตที่จัดทําตามขั้นตอนที่ 1 ใหอยูในรูป
Information และนําเสนอในรูปแบบ กราฟ แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ เพื่อเปน
ขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหารสวนราชการในการเฝาระวัง และ
ติดตามการปฏิบัติงานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบได
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน
3 เก็บรวบรวมขอมูล การจัดซื้อจัดจาง การประมูลงานของสวนราชการ

โดยใหมีความครอบคลุมในเรื่องความโปรงใส (Transparency)               
ใน 3 ประเด็นหลัก ไดแก

- ความโปรงใสของกระบวนการ (Process)
- ความโปรงใสของผูปฏิบัติหนาที่ (Bureaucrat)
- ความโปรงใสของการเผยแพรขอมูล (Publication)

ตามรูปแบบที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด (ตามแบบฟอรม ขท 02 แบบขอมูลการจัดซื้อ
จัดจาง)

4 มีการรายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ         
(ป.ป.ช.) เกินระยะเวลาที่กําหนด

5 มีการรายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ        
(ป.ป.ช.) ภายในระยะเวลาที่กําหนด

หมายเหตุ :
          กําหนดการรายงานขอมูล : ใหสวนราชการรายงาน 3 คร้ัง คือ ภายในเวลา 30 วัน   นับจากวัน

ครบรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน 9 เดือน  และ 12 เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ. 2549

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 2546 2547 2548
ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลการทุจริต
และประพฤติมิชอบของสวนราชการ

ระดับ - - -
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ตัวชี้วัดท่ี 20.3 : รอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณภายในระยะเวลา
                          ท่ีกําหนด
หนวยวัด        :  รอยละ
น้ําหนัก          : รอยละ 1
คําอธิบาย :

พิจารณาจากรอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณตาม
ประเด็นที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ขอทราบ โดยมี
เอกสารประกอบหรือมีพยานหลักฐานชัดเจนพรอมใหวินิจฉัยได และสามารถจัดสงสํานวนการสอบสวน
และเอกสารประกอบหรือพยานหลักฐานดังกลาวไปยังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหง
ชาติ  ภายในระยะเวลาที่กําหนดเทียบกับจํานวนสํานวนการสอบสวนที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ขอทราบ

สูตรการคํานวณ :

       จํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณและจัดสงไปยังสํานักงาน ป.ป.ช. ภายในระยะเวลาที่กําหนด x 100

จํานวนสํานวนการสอบสวนที่สํานักงาน ป.ป.ช. ขอทราบ

เกณฑการใหคะแนน :
                     ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้

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

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 2546 2547 2548
รอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่
ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณภายในระยะ
เวลาที่กําหนด

รอยละ - - -
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :
  กําหนดใกกองการเจาหนาที่เปนหนวยรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูลโดยความรวมมือจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ผูกํากับดูแลตัวชีวัด   :  นางวนิดา   จั่นอุไร        ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่   เบอรติดตอ : 0-2273-0890
ผูจัดเก็บขอมูล          :  จ.อ.จอมทอง  บุญตะโก  นิติกร 6 ว                                   เบอรติดตอ : 0-2299-4253
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ตัวชี้วัดท่ี  21  :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
                          รายจายลงทุน
หนยวัด          :  ระดับ
น้ําหนัก          : รอยละ 3

คําอธิบาย  :
การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายรายจายลงทุนของ

สวนราชการ ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจายเงินของ     
สวนราชการ ทั้งนี้ ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการ    
เบิกจายเงินงบประมาณจากโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS)

การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจาย และถวงน้ําหนักสําหรับอัตราการ
เบิกจายเงินในสวนของรายการคาครุภัณฑและรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง ดังนี้

การกําหนดน้ําหนักความสําคัญของแตละรายการ
รายการงบประมาณรายจายลงทุน น้ําหนัก : Wi (รอยละ)

1. รายการคาครุภัณฑ 0.90
2. รายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง 2.10

ตารางและสูตรการคํานวณ :

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครุภัณฑ
                                 =  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครุภัณฑ  x 100
                                      วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครุภัณฑที่ไดรับ

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง
                                 =  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง   x 100
                                      วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาที่ดินและสิ่งกอสรางที่ไดรับ
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หมายเหตุ : การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุน จะไมรวมงบประมาณที่สวนราชการประหยัดได
และไมไดนําเงินดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่น ๆ ตอ   

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ
รอยละของความสําเร็จของการเบิกจาย

เงินงบประมาณรายจายลงทุน

  รายการงบ
ประมาณราย
จายลงทุน

(i)

น้ําหนักของ
รายการงบ
ประมาณราย
จายลงทุน

(W i)
1

คะแนน
2

คะแนน
3

คะแนน
4

คะแนน
5

คะแนน

คาคะแนนที่
ไดของแตละ
รายการ
(SMi)

คะแนนเฉลี่ยถวงน้ํา
หนัก

(SMi x W i)

1. รายการ
คาครุภัณฑ

0.30
(0.90/3.00)

63 68 73 78 83 คาคะแนน
ของรายการ
คาครุภัณฑ

(คาคะแนนของรายการ
คาครุภัณฑ x  น้ําหนักของ

รายการคาครุภัณฑ)
2. รายการ
คาที่ดิน
และสิ่ง

    กอสราง

0.70
(2.10/3.00)

63 68 73 78 83 คาคะแนน
ของรายการ
คาที่ดินและ
ส่ิงกอสราง

(คาคะแนนของรายการ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง x
น้ําหนักของรายการคาที่
ดินและสิ่งกอสราง)

รวม =1 ผลรวมของ (คาคะแนน
ของรายการคาครุภัณฑ
x น้ําหนักของรายการคา
ครุภัณฑ) +
(คาคะแนนของรายการ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
x น้ําหนักของรายการ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง)

หมายเหตุ : แปลงน้ําหนักของแตละรายการใหผลรวมของน้ําหนักของทุกรายการเทากับ 1
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สูตรการคํานวณ :

ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนักของรายการงบประมาณรายจายลงทุน)

หรือ

โดยที่ :

น้ําหนักของรายการ
งบประมาณรายจายลงทุน

(Wi)

หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับงบประมาณรายจายลงทุนแตละรายการ
โดยน้ําหนักของทุกรายการรวมกัน = 1

คาคะแนนที่ไดของ
แตละรายการ (SMi)

หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเปรียบเทียบผลสําเร็จของรอยละของอัตราการ
เบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนในแตละรายการกับเปาหมายที่กําหนดไว

รายการงบประมาณราย
จายลงทุน (i)

หมายถึง ลําดับที่ของงบประมาณรายจายลงทุน ซ่ึงประกอบดวยรายการคา
ครุภัณฑ และรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง

เกณฑการใหคะแนน :

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน
1 ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนัก

ของรายการงบประมาณรายจายลงทุน) = 1
2 ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนัก

ของรายการงบประมาณรายจายลงทุน) = 2
3 ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนัก

ของรายการงบประมาณรายจายลงทุน) = 3

(คาคะแนนที่ไดของรายการคาครุภัณฑ x น้ําหนักของรายการคาครุภัณฑ)

(คาคะแนนที่ไดของรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง x น้ําหนักของรายการคาที่ดินและส่ิงกอสราง)

+
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549
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4 ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนัก
ของรายการงบประมาณรายจายลงทุน) = 4

5 ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนัก
ของรายการงบประมาณรายจายลงทุน) = 5

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2546 2547 2548
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุน

ระดับ - - -

แหลงขอมูลอางอิง :   ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : นายอนุกูล     ตังคณานุกูลชัย      ผูอํานวยการกองคลัง
                                                                                       เบอรติดตอ : 0-2299-4162

ผูจัดเก็บขอมูล      : นายสมเกียรติ    กล่ินนุช                    เจาหนาที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7
                                                                                       เบอรติดตอ : 0-2299-4164
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ตัวชี้วัดท่ี  22  : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ
หนวยวัด        : ระดับ
น้ําหนัก          : รอยละ 2

คําอธิบาย  :

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ              
จะพิจารณาจากความครบถวนของขอมูล เชน จํานวนหนวยน้ํามันและไฟฟาที่ใช เปนตน ที่จัดเก็บในฐาน  
ขอมูลที่จําเปนสําหรับการประหยัดพลังงานตามแบบฟอรมการรายงานการใชพลังงานของสํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) การทบทวนมาตรการ/แนวทางการประหยัดพลังงาน การจัดทําและ
ดําเนินงานตามแนวทาง/มาตรการประหยัดพลังงานไดอยางครบถวน รวมถึงปริมาณพลังงานที่สวนราชการ
สามารถลดไดเมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใชในปงบประมาณ พ.ศ.2549 กับปริมาณการใชในปงบประมาณ 
พ.ศ.2546   

• พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ
1. ไฟฟา กําหนดน้ําหนักรอยละ 1
2. น้ํามัน กําหนดน้ําหนักรอยละ 1

เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 

พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ 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  :
1. ไฟฟา

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

มาตรการประหยัดไฟฟา ปงบประมาณ พ.ศ.2549 ไดแลวเสร็จครบถวน
ขั้นตอนที่ 3 ประหยัดไฟฟาไดตั้งแตรอยละ 0 ถึงรอยละ 5
ขั้นตอนที่ 4 ประหยัดไฟฟาไดมากกวารอยละ 5 ถึงรอยละ 10
ขั้นตอนที่ 5 ประหยดัไฟฟาไดมากกวารอยละ 10 ถึงรอยละ 15

2. น้ํามัน

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

มาตรการประหยัดน้ํามัน ปงบประมาณ พ.ศ.2549 ไดแลวเสร็จครบถวน
ขั้นตอนที่ 3 ประหยัดน้ํามันไดตั้งแตรอยละ 0 ถึงรอยละ 5
ขั้นตอนที่ 4 ประหยัดน้ํามันไดมากกวารอยละ 5 ถึงรอยละ 10
ขั้นตอนที่ 5 ประหยดัน้ํามันไดมากกวารอยละ 10 ถึงรอยละ 15

สูตรการคํานวณ :

1. รอยละของปริมาณไฟฟาท่ีประหยัดได เทากับ

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



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549
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2. รอยละของน้ํามันท่ีประหยัดได  เทากับ

                                  ปริมาณการใชน้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. 2546 (ลิตร) –
                                  ปริมาณการใชน้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. 2549 (ลิตร)           x 100
                                  ปริมาณการใชน้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. 2546 (ลิตร)

เงื่อนไข :

สําหรับระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ
สํานักงาน ก.พ.ร. จะใชขอมูลของสวนอนุรักษพลังงานและพลังงานหมุนเวียน สํานักงานนโยบายและแผน
พลังงานที่สวนราชการไดรายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 
1201/ว 23 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2548

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2546 2547 2548
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ

ระดับ - - -

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : นายอนุกูล     ตังคณานุกูลชัย        ผูอํานวยการกองคลัง
       เบอรติดตอ : 0-2299-4162

ผูจัดเก็บขอมูล      : นายไพฑูรย   นนทศุข               เจาหนาที่บริหารงานพัสดุ 7
       เบอรติดตอ : 0-2299-4174

http://www.e-report.energy.go.th/
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ตัวชี้วัดท่ี  23  :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการ

หนวยวัด       :  ระดับ
น้ําหนัก          : รอยละ 3
คําอธิบาย :

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของรอบระยะเวลาที่ลดไดของแต
ละงานบริการประชาชนที่สวนราชการจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. โดยจํานวนกระบวนงานที่สวนราชการ
เสนอเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ.2549 เมื่อรวมกับกระบวนงานที่ถูก
ประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 และปงบประมาณ พ.ศ. 2548 แลว ตองคิดเปนจํานวนไมนอยกวา
รอยละ 75 จากจํานวนกระบวนงานทั้งหมดที่สวนราชการไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ตามเอกสารแนวทาง
ดําเนินการเรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ป พ.ศ. 2547-2550

ตารางและสูตรการคํานวณ :

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของ
การลดรอบระยะเวลาการใหบริการลงไดงานบริการประชา

ชน (i)
น้ําหนัก

(Wi) 1 2 3 4 5

คะแนน
ท่ีได
(Ci)

คะแนนเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก

(Wi x Ci)
1 W1 10 20 30 40 50 C1 (W1 x C1)
2 W2 10 20 30 40 50 C2 (W2 x C2)
. . 10 20 30 40 50 . .
. . 10 20 30 40 50 . .
i Wi 10 20 30 40 50 C i (Wi x Ci)

น้ําหนักรวม Σ Wi =1 คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากับ Σ (Wi x Ci)



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549

กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                                                   กรมโยธาธิการและผังเมือง
                                                                                                                                                                                          กระทรวงมหาดไทย

ขอมูลพื้นฐาน :
1. กรมโยธาธิการและผังเมืองไดจัดสงแผนการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ จาํนวน  7  กระบวนงาน

และไดมีการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ในป 2547 และ 2548  โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้

กระบวนงาน ดําเนินการป พ.ศ. ลดลงรอยละ
1. การตออายุทะเบียนผูรับจางงานกอสราง
2. การพิจารณาอุทธรณคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน
3. การเบิกจายคาจัดซื้อ – จัดจาง

(โดยวิธีสอบราคาและประกวดราคา)
4. การตรวจสอบการใชประโยชนที่ดิน ตามกฎกระทรวง

ผังเมืองรวม     (กรณีผูขอตรวจสอบมีหนัง สือ ถึง
กรมโยธาธิการและผังเมือง และตองการผลการตรวจสอบ
เปนหนังสือ)

5. การพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ
6. การใหบริการทดสอบวัสดุคุณสมบัติของวัสดุ
7. การบริการออกแบบอาคารและสิ่งกอสราง

 2547
2547
2547

2548

2548
2548
2548

 80.00
37.14
38.46

80.00

70.00
52.78
34.77

   2.  กระบวนงานที่ 2, 3, และ 7  ไมสามารถลดรอบระยะเวลาการใหบริการไดอีก   กรมโยธาธิการ
และผังเมือง จึงไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0722/2  ลงวันที่  4  มกราคม  2549       ถึงสํานักง าน  ก .พ .ร .
ขอยกเลิกตัวช้ีวัดเรื่อง การลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการดังกลาว และใหนําคะแนนของตัว
ช้ีวัดนี้ (3 คะแนน) ไปเพิ่มใหกับตัวช้ีวัด เร่ืองระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 1 คะแนน จากเดิมรอยละ 3 
เปนรอยละ 4   และตัวช้ีวัดเรื่อง  ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรู เ พื่อ สนับ สนุนประเด็น
ยุทธศาสตร  2  คะแนน  จากเดิมรอยละ  3  เปนรอยละ 5  ซ่ึงขณะนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองกําลังรอผล
การพิจารณาจากสํานักงาน ก.พ.ร.

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

ผูจัดเก็บขอมูล      : นางวนิดา  วานิช     เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7ว
                                                                                      เบอรติดตอ : 0-2299-4368



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549

กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                                                   กรมโยธาธิการและผังเมือง
                                                                                                                                                                                           กระทรวงมหาดไทย

ตัวชี้วัดท่ี  24  : ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
หนวยวัด        :  ระดับ
น้ําหนัก          : รอยละ 2

คําอธิบาย :

        ความสาํเรจ็ของการจดัทาํตนทนุตอหนวยผลผลิต หมายถงึ การทีส่วนราชการสามารถจดัทาํบญัชี
ตนทนุตอหนวยผลผลิตตามภารกจิหลักได

เกณฑการใหคะแนน :
                     กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้

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

2
3
4
5



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549

กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                                                   กรมโยธาธิการและผังเมือง
                                                                                                                                                                                           กระทรวงมหาดไทย

โดยที่ :
ขั้นตอนที่ 1 มีการแตงตั้งคณะทํางานหรือมอบหมายผูรับผิดชอบในการจัดทําตนทุนตอหนวย

ผลผลิตและมีการอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการจัดทําตนทุนตอหนวยตาม
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด

ขั้นตอนที่ 2 มีฐานขอมูลที่ใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับ
ผลผลิต กิจกรรมศูนยตนทุน คาใชจายตามเกณฑคงคางทั้งคาใชจายทางตรงและ
คาใชจายทางออม และเกณฑการปนสวนคาใชจาย

ขั้นตอนที่ 3 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตอยางนอย 6 เดือน ของปงบประมาณ
พ.ศ.2548 และปงบประมาณ พ.ศ.2549 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรม
บัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง
และสํานักงาน ก.พ.ร. รับทราบ

ขั้นตอนที่ 4 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ
พ.ศ.2548  และปงบประมาณ พ.ศ.2549  ที่จัดทําขึ้นในขั้นตอนที่ 3 วามีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร พรอมทั้งวิเคราะหถึงสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว และจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวย
ผลผลิตไดแลวเสร็จ

ขั้นตอนที่ 5 มีการนําผลการดําเนินงานไปกําหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2550

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 2546 2547 2548
ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอ
หนวยผลผลิต

ระดับ - - -

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : นายอนุกูล     ตังคณานุกูลชัย       ผูอํานวยการกองคลัง
                                                                                        เบอรติดตอ : 0-2299-4162

ผูจัดเก็บขอมูล      : นางอุษา    พฤกษพิทักษกุล              นักวิชาการเงินและบัญชี 8ว
                                                                                        เบอรติดตอ : 0-2299-4263



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549

กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                                                กรมโยธาธิการและผังเมือง
                                                                                                                                                                                       กระทรวงมหาดไทย

ตัวชี้วัดท่ี  25  :  ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
หนวยวัด        :  ระดับ
น้ําหนัก          :  รอยละ 3

คําอธิบาย  :

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

โดยกําหนดใหสวนราชการเลือก 1 ประเด็นยุทธศาสตรมาจัดทําแผนการจัดการความรูเพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตร

ตวัชีวั้ดท่ี  25.1  :  ระยะเวลาของการสงมอบแผนการจดัการความรูเพือ่สนบัสนนุประเดน็ยทุธศาสตร
หนวยวัด           :  เวลา
น้าํหนกั             :  รอยละ 0.5

คาํอธบิาย  :

พจิารณาความสาํเรจ็จากวนัทีไ่ดรับเอกสารแผนการจดัการความรูเพือ่สนบัสนนุประเดน็ยทุธศาสตร

เกณฑการใหคะแนน  :

 กาํหนดเปนระยะเวลาทีส่ามารถจดัสงแผนการจดัการความรูเพือ่สนบัสนนุประเด็นยุท ธศาสตร
โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดบั พจิารณาจากความสาํเรจ็ตามเปาหมายแตละระดบั  ดงันี้

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

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

ทีมงาน KM  จัดทําแผนการจัดการความรู ตามขั้นตอนในคูมือการจัดทําแผนการจัดการความรู



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549

กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                                                กรมโยธาธิการและผังเมือง
                                                                                                                                                                                       กระทรวงมหาดไทย

ตวัชีวั้ดท่ี  25.2  : ระดบัคณุภาพของแผนการจดัการความรูเพือ่สนบัสนนุประเดน็ยทุธศาสตร
หนวยวัด           :   ระดบั
น้าํหนกั             :   รอยละ 1

คาํอธบิาย :

เพือ่กาํหนดรปูแบบแผนการจดัการความรูของทกุหนวยงานใหอยูบนมาตรฐานเดยีวกนัและมี
ผลลัพธของแผนที่มุงเนนการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

เกณฑการใหคะแนน :

กาํหนดเปนระดบัขัน้ของคณุภาพของแผน  โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดบั พจิารณา
จากรายละเอยีดของแผนตามเกณฑทีก่าํหนดแตละระดบั  ดงันี้

ระดับคุณภาพของแผน

ระดับคะแนน ดําเนินการ
ครบถวน 1 ขอ

ดําเนินการ
ครบถวน 2 ขอ

ดําเนินการ
ครบถวน 3

ขอ

ดําเนินการ
ครบถวน 4

ขอ

ดําเนินการ
ครบถวน 5

ขอ
1
2
3
4
5



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549

กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                                                กรมโยธาธิการและผังเมือง
                                                                                                                                                                                       กระทรวงมหาดไทย

โดยที่ :

ขอ เกณฑการใหคะแนน
1 มีรูปแบบ (Format) ของแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุน

ประเด็นยุทธศาสตรตรงตามที่กําหนดและไดผานการตรวจสอบแลว
จาก Chief Knowledge Officer - CKO

2 มีการระบุระยะเวลาของแตละกิจกรรมที่ชัดเจน
3 มีการระบุผูรับผิดชอบของแตละกิจกรรมที่ชัดเจน
4 มีการระบุผลลัพธของแตละกิจกรรมที่ชัดเจน
5 มีรายละเอียดของกิจกรรมที่สนับสนุนการสรางหรือการเพิ่มพูนคลัง

ความรูที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

มีการจัดทําแผนการจัดการความรู ตามเกณฑที่กําหนด



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549

กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                                                กรมโยธาธิการและผังเมือง
                                                                                                                                                                                       กระทรวงมหาดไทย

ตัวชี้วัดท่ี  25.3  : รอยละความสาํเรจ็ของการดาํเนนิการตามแผนการจดัการความรูเพือ่สนบัสนนุประเดน็
                ยทุธศาสตรประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2549

หนวยวัด            :   รอยละ
น้าํหนกั              :   รอยละ 1.5
คาํอธบิาย :

พจิารณาจากความสาํเรจ็ของการดาํเนนิการตามแผนการจดัการความรูเปนรอยละของกจิกรรม
ทัง้หมด

เกณฑการใหคะแนน :

กาํหนดเปนรอยละความสาํเรจ็ของการดาํเนนิการตามแผน   โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน
5  ระดบั พจิารณาจากความสาํเรจ็ตามเปาหมายแตละระดบั ดงันี้

ระดบัคะแนน เกณฑการใหคะแนน
1 ผลสําเรจ็ของการดาํเนนิงานตามแผน   รอยละ   60
2 ผลสําเรจ็ของการดาํเนนิงานตามแผน   รอยละ   70
3 ผลสําเรจ็ของการดาํเนนิงานตามแผน   รอยละ   80
4 ผลสําเรจ็ของการดาํเนนิงานตามแผน   รอยละ   90
5 ผลสําเรจ็ของการดาํเนนิงานตามแผน   รอยละ  100

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1. กาํหนดใหกลุมงานวางแผนและประสานงาน  สถาบนัพฒันาบคุลากรดานการพฒันาเมอืง เปน
หนวยงานรบัผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล

2. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล  กลุมงานวางแผนและประสานงาน  สถาบันพัฒนาบุคลากรดาน
การพัฒนาเมือง จะรวบรวมขอมูลเปนรายเดือน

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : ผอ.สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาเมือง เบอรติดตอ : 0-2299-4616

ผูจัดเก็บขอมูล      : นางภัชรา  นาคดิษฐ                           นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8ว
                                                                                       เบอรติดตอ : 0-2299-4621
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ตัวชี้วัดท่ี  26  : ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ
หนวยวัด        :  ระดับ
น้ําหนัก          :  รอยละ 4

คําอธิบาย :
                  ดําเนินการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศ พรอมจัดทํา

1. สรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศ   
                  2.   แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ      โดยใชขอมูลที่ไดมาจาก
ผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศในขอ 1.   

           ซ่ึงในสรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศ     และแผนปฏิบัติการการ
บริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  จะมีเนื้อหาครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก และประเด็นยอยในแตละ
ประเด็นหลักรวมทั้งสิ้น 10 ประเด็น ดังตอไปนี้

 1. ดานระบบงาน/กระบวนงาน   แบงเปน
ประเด็นยอยท่ี
1.1 ระบบงาน/กระบวนงาน มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
1.2 ระบบงาน/กระบวนงาน   ที่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  และจําเปนตองปรับปรุงระบบฐานขอมูล

สารสนเทศที่ใชอยูเดิม
2.   ดานผูใชงาน  (User)  กลุมตาง ๆ ไดแก  ประชาชน  สวนราชการที่เก่ียวของ      และผูบริหารของ

สวนราชการ แบงเปน
 ประเด็นยอยท่ี
2.1 การไดรับบริการทางอิเล็กทรอนิกสที่เหมาะสมของผูใชงาน (User) แตละกลุม
2.2 รูปแบบ/ชองทางการใหบริการที่เหมาะสมและตอบสนองตอความตองการของผูใชงาน (User)

กลุมตาง ๆ  
2.3 การรณรงคหรือสงเสริมใหมีการใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง

2. การบริหารจัดการของศูนยปฏิบัติการสารสนเทศ
ประเด็นยอยท่ี
3.1 กระบวนการหรือระบบในการสํารองและกูคืนขอมูล (Backup and Recovery Procedures)
3.2 กระบวนการในการทดสอบความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (Security Audit Procedure)
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3.3 การกําหนดสิทธิ (Access Right) ในการ อาน เขียน หรือใชงานขอมูลในระบบสารสนเทศ
สําหรับผูใชงาน(User) กลุมตางๆ ไดแก ประชาชน สวนราชการที่เกี่ยวของ และผูบริหารของ
สวนราชการ

3.4 แผนการจัดการหรือแกไขปญหาจากภัยพิบัติ (Contingency Plan)   
3.5 การฝกอบรมในดานที่เกี่ยวของกับระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่จําเปนสําหรับบุคลากร

เกณฑการใหคะแนน :

                  พิจารณาระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ   แบงเปน
เกณฑการใหคะแนนการประเมนิผล น้าํหนกั

(รอยละ) 1 2 3 4 5
1) ระยะเวลาการสงสรปุผลการ

ทบทวนและวเิคราะหระบบฯ
และแผนปฏบิตักิารฯ

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

2) สรุปผลการทบทวน   และ
วเิคราะหระบบฯ มคีณุภาพ
และเนือ้หาครอบคลมุทัง้

     3 ประเดน็หลัก และ
    10 ประเดน็ยอย

0.5 6
ประเดน็
ยอย

7
ประเดน็ยอย

8
ประเดน็ยอย

9
ประเดน็ยอย

10
ประเดน็ยอย

3) แผนปฏบิตักิารฯ มเีนือ้หา
และคณุภาพครอบคลมุ    

     ทัง้ 3 ประเดน็หลัก
     และ 10 ประเดน็ยอย

1 6
ประเดน็
ยอย

7
ประเดน็ยอย

8
ประเดน็ยอย

9
ประเดน็ยอย

10
ประเดน็ยอย

4) รอยละของจาํนวนแผนปฏบิตัิ
การฯ ทีน่าํไปปฏบิตัไิดแลว
เสรจ็ครบถวน

1 80 85 90 95 100

5) รอยละของจาํนวนแผนปฏบิตัิ
การฯ ทีส่ามารถบรรลวุตัถุ
ประสงคหรือเปาหมายตาม
แผนปฏบิตักิารฯ ทีก่าํหนดไว

1 80 85 90 95 100
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :

1. ทบทวนและวิเคราะหสภาพปจจุบันระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
2. วิเคราะหความตองการใชระบบฐานขอมูลของหนวยงานตาง ๆ จากแบบสํารวจความตองการ

ใชขอมูลสารสนเทศ
3 ทบทวนและวิเคราหสถานภาพระบบงาน/กระบวนงานที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
4 ศึกษาการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสที่มีอยูในปจจุบัน
5 ศึกษารูปแบบ/ชองทางการใหบริการที่มีอยูในปจจุบัน
6 ทบทวนและวิเคราะหสถานภาพปจจุบันการบริหารจัดการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 ทบทวนกระบวนการในการสํารองและกูคืนขอมูลที่ใชอยูในปจจุบัน
7 ทบทวนกระบวนการในการทดสอบความมั่นคงของระบบสารสนเทศที่มีอยูในปจจุบัน
8 ทบทวนการกําหนดสิทธิ์ในการใชงานขอมูลในระบบสารสนเทศสําหรับผูใชงานกลุมตาง ๆ
9 ทบทวนแผนการจัดการหรือแกไขปญหาจากภัยพิบัติ
10 ทบทวนแผนการฝกอบรมดานระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเกียรติศักดิ์   อมรประเสริฐสุข        ผอ.ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 เบอรติดตอ : 0-2201-8070

ผูจัดเก็บขอมูล     :  1.นายสุเทพ            รัขติยาภรณ  นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8ว
 เบอรติดตอ : 0-2201-8072

                                  2.นางลักขณา          ขาวขํา                    เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 7ว
                                                                                   เบอรติดตอ : 0-2201-8079
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ตัวชี้วัดท่ี 27 : ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนและนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ
หนวยวัด      : ระดับ
น้ําหนัก        : รอยละ 10
คําอธิบาย :

ระดับความสําเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ หมายถึงความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ (Blueprint for Change) ที่สวนราชการ ไดจัดทําขึ้น
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยเลือก 1 ประเด็นยุทธศาสตรมาจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง สําหรับ
ประเด็นยุทธศาสตรที่เหลือ สวนราชการจะตองดําเนินการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงใหครบทุกประเด็น                
ยุทธศาสตรในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 นี้ โดยการประเมินผล แบงเปน 2 ตัวช้ีวัด ดังนี้

1. ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ
2. รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของ

                        สวนราชการ

ตัวชี้วัดท่ี 27.1 :  ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ
หนวยวัด         :   ระดับ
น้ําหนัก           : รอยละ 6
คําอธิบาย :

ความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ หมายถึง ความสําเร็จของ
สวนราชการในการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความพรอมในการสนับสนุนยุทธศาสตร 3 ดาน 
ดังนี้
                     1. ดานการปรับปรุงประสิทธิภาพ เปนการปรับปรุง ขั้นตอนและกระบวนงาน โดยวิธีบริหาร
จัดการสมัยใหม เพื่อลดตนทุนคาใชจายและเพิ่มผลผลิต
                     2. ดานการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ เปนการวางระบบอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความตองการของประชาชนผูรับบริการ
                     3.   ดานการสรางสมรรถนะขององคกร (Organization Capacity-building) เปนการจัดทําแผน
การพัฒนาบุคลากรในองคกร เพื่อเพิ่มความรูและทักษะใหมีความพรอมตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร รวมทัง้
การจดัทาํแผนเทคโนโลยสีารสนเทศและการวางแผนการพฒันาองคการและการสือ่สารเพือ่การเปลีย่นแปลง
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ความสําเร็จของการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ หมายถึง การดําเนินการเปลี่ยน
แปลงองคกรทั้งในสวนที่ เกี่ยวของกับกระบวนงาน การนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการปฏิบัติงาน                
และในดานของการเพิ่มขีดสมรรถนะขององคกรและบุคลากร ตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะ
สม และบรรลุเปาประสงคตามที่กําหนดไวในแตละประเด็นยุทธศาสตร

สํานักงาน ก.พ.ร ไดมีหนังสือ ว1/2548 ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2548 และ ว2/2548 ลงวันที่ 21 
มกราคม พ.ศ.2548 แจงสวนราชการ ใหทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 เพื่อใหสวนราชการไดวางแผนการบริหารจัดการใหเกิด
การเปลี่ยนแปลง และเกิดความพรอมในการสนับสนุนและผลักดันใหประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 
เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยในระยะแรกใหจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงอยางนอย 1 ประเด็นยุทธศาสตร 
ภายในวันที่        30 กันยายน 2548 สวนประเด็นยุทธศาสตรที่เหลือใหจัดทําและสงสํานักงาน ก.พ.ร. ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549

ท้ังนี้ สําหรับสวนราชการที่ไมไดจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงครบทุกประเด็นยุทธศาสตร      
ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 ใหจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงสําหรับประเด็นยุทธศาสตรที่เหลือใหครบ
และสงสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549

เกณฑการใหคะแนน :
พจิารณาความสาํเรจ็ในการจดัทาํขอเสนอการเปลีย่นแปลงตามขอกาํหนดของสาํนกังาน ก.พ.ร.

โดยแบงเปน 2 ชวง ดงันี้

ชวงท่ี 1 การประเมนิผล ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2549 กาํหนดน้าํหนกั รอยละ 3 แบงเปน
             1)  ระยะเวลาการสงงาน กาํหนดน้าํหนกัรอยละ 1
             2)  ความครบถวนของงาน กาํหนดน้าํหนกัรอยละ 2

เกณฑการใหคะแนนประเดน็การประเมนิผล น้าํหนกั
(รอยละ) 1 2 3 4 5

1) ระยะเวลาการสงงาน 1 28 เม.ย. 49 21 เม.ย. 49 14 เม.ย. 49 7 เม.ย. 49 31 ม.ีค. 49
2) ความครบถวนของงาน 2 1 2 3 4 5
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ชวงท่ี 2 การประเมนิผล ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2549 กาํหนดน้าํหนกั รอยละ 3 แบงเปน
              1) ระยะเวลาการสงงาน กาํหนดน้าํหนกัรอยละ 1
              2) ความครบถวนของงาน กาํหนดน้าํหนกัรอยละ 2

เกณฑการใหคะแนนประเดน็การประเมนิผล น้าํหนกั
(รอยละ) 1 2 3 4 5

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

หมายเหต ุ :
ความครบถวนของงาน หมายถงึ ความครบถวนของประเด็นยุทธศาสตรที่จัดสงใหสํานักงาน ก.

พ.ร. ตามแบบฟอรมรูปเลมขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
(1) บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary)

 หลักการและเหตุผล
 ขั้นตอนการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
 สรุปขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของแตละประเด็นยุทธศาสตร
 แผนการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงสูการปฏิบัติและประมาณการงบประมาณ

      (2)  รายละเอียดขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานการจัดแบงงานและหนาที่
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ...
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานการจัดแบงงานและหนาที่
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร
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 ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรมากกวา 1 ประเด็นยุทธศาสตร
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานการจัดแบงงานและหนาที่
- ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร

(3)  ภาคผนวก
 รายละเอียดการสํารวจสิ่งที่ตองดําเนินการในปจจุบัน

- แบบฟอรมเพื่อรวบรวมกระบวนงานในปจจุบันที่สนับสนุนแตละกลยุทธ
(แบบฟอรมที่ 1.1 ชุดที่ 1)

- แบบฟอรมเพื่อรวบรวมกระบวนงานที่ควรจะดําเนินการแตยังไมไดดําเนินการ
ในปจจุบัน (แบบฟอรมที่ 1.1 ชุดที่ 2)

- แบบฟอรมการสรุปรวบรวมกระบวนงานที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาปรับ
ปรุงครบถวนทุกแบบฟอรมทั้งการวิเคราะหกระบวนงานและการวิเคราะหศักย
ภาพของบุคลากร และครบถวนทุกกลยุทธ (แบบฟอรมที่ 4.2)

 รายละเอียดผลการวิเคราะหส่ิงที่ตองดําเนินการ/ส่ิงที่ตองเปลี่ยนแปลง
- แบบฟอรมเพื่อวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน/ให

ความสําคัญ (แบบฟอรมที่ 5)
- แบบฟอรมเพื่อวิเคราะหส่ิงที่ตองดําเนินการ/ส่ิงที่ตองเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis)

(แบบฟอรมที่ 6)
- แบบฟอรมเพื่อวิเคราะหและคัดเลือกแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร

(แบบฟอรมที่ 4)
เกณฑการใหคะแนน : ความครบถวนของงาน

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน
1 ไมมีการจัดสงขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
2 การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงโดยครอบคลุมรอยละ 10

ของจํานวนประเด็นยุทธศาสตรท้ังหมด
3 การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงโดยครอบคลุมรอยละ 25                             

ของจํานวนประเด็นยุทธศาสตรท้ังหมด
4 การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงโดยครอบคลุมรอยละ 50                       

ของจํานวนประเด็นยุทธศาสตรท้ังหมด
5 การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไดครอบคลุมทุกประเด็นยุทธศาสตร
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 2546 2547 2548
ระดับความสําเร็จในการจัดทําขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลงของสวนราชการ

ระดับ - - -
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ตัวชี้วัดท่ี 27.2 : รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของ
                          สวนราชการ
หนวยวัด         : รอยละ
น้ําหนัก           : รอยละ 4
คําอธิบาย :

พจิารณาจากระดบัความสาํเรจ็ของรอยละเฉลีย่ถวงน้าํหนกัของเปาหมายหรอืรายละเอยีดกจิกรรม
ทีก่าํหนดในแตละแผนงาน ตามประเดน็ยทุธศาสตรทีจ่ดัทาํขอเสนอฯ ไดแลวเสรจ็ ณ 30 กนัยายน พ.ศ. 2548              
โดยแตละแผนงานจะตองจดัลําดบัความสาํคญั (Ranking) และกาํหนดน้าํหนกัในแตละแผนงาน

ตารางและสูตรการคํานวณ :

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของ
ความสําเร็จหรือความคืบหนาที่ปฏิบัติได

ตามแผนการดําเนินงานของ
ปงบประมาณที่ทําการประเมินผล

ลําดับที่ของแผนงาน /   ชื่อแผนงาน
(i)

น้ําหนัก
ของแตละ
แผนงาน

(Wi) 1
คะแนน

2
คะแนน

3
คะแนน

4
คะแนน

5
คะแนน

 คะแนนที่ได
ของแตละ
แผนงาน

(SMi)

ค  คะแนนเฉลี่ย
  ถวงน้ําหนัก
  (SMi x Wi)

1. พัฒนาคูมือ เกณฑ มาตรฐานดานการผังเมือง
    และเอกสารทางวิชาการและสื่อการสอนใหเกิด
    ความเขาใจงาย

0.125 60 70 80 90 100

2.พัฒนาฐานขอมูลในดานตาง ๆ ดังนี้
   2.1 ดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและประชากร
   2.2 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) และ
         โปรแกรมประยุกตเพื่อใชในการวางและ
          จัดทําผังเมือง

0.125 60 70 80 90 100

3.ถายทอดใหคําแนะนําการใชคูมือ เกณฑ
   มาตรฐานดานการผังเมืองและเอกสารทางวิชาการ

0.125 60 70 80 90 100

4.อบรมและสรางความรู ความเขาใจใหองคกร
   ปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนในเรื่องการ
   วางผังเมือง (บางขั้นตอน)

0.125 60 70 80 90 100

5.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเทคโนโลยี
   พรอมโปรแกรม

0.125 60 70 80 90 100



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549

กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                                                   กรมโยธาธิการและผังเมือง
                                                                                                                                                                                          กระทรวงมหาดไทย

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของ
ความสําเร็จหรือความคืบหนาที่ปฏิบัติได

ตามแผนการดําเนินงานของ
ปงบประมาณที่ทําการประเมินผล

ลําดับที่ของแผนงาน /   ชื่อแผนงาน
(i)

น้ําหนัก
ของแตละ
แผนงาน

(Wi) 1
คะแนน

2
คะแนน

3
คะแนน

4
คะแนน

5
คะแนน

คะแนนที่ได
ของแตละ
แผนงาน

(SMi)

ค  คะแนนเฉลี่ย
  ถวงน้ําหนัก
  (SMi x Wi)

6. พัฒนาบุคลากรภายในองคกรตามแนวทางการ
    พัฒนาที่เหมาะสม

0.125 60 70 80 90 100

7. สรรหาบุคลากรที่มีความรูความชํานาญ
    เฉพาะดานใหเพียงพอและเหมาะสมกับ
    ปริมาณงาน

0.125 60 70 80 90 100

8. สงเสริมการประชาสัมพันธใหองคกรปกครอง
    สวนทองถ่ินและประชาชนมีความรู ความเขาใจ
    ในงานผังเมือง

0.125 60 70 80 90 100

รวม
= 1*

* แปลงน้ําหนักของแตละแผนงาน ใหผลรวมของน้ําหนักของทุกแผนงานเทากับ 1

ผลรวมของ ( คาคะแนนทีไ่ดของแผนงาน  x น้าํหนกัของแผนงาน)

หรือ

(น้าํหนกัของแผนงานที ่1 x คะแนนทีไ่ดของแผนงานที ่1) + (น้าํหนกัของแผนงานที ่2 x คะแนนทีไ่ดของแผนงานที ่2)
(น้าํหนกัของแผนงานที ่3 x คะแนนทีไ่ดของแผนงานที ่3) + (น้าํหนกัของแผนงานที ่i x คะแนนทีไ่ดของแผนงานที ่i)

โดยที่ :

น้ําหนักของแผนงาน
(Wi)

หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละแผนงานในการนําขอเสนอ
การเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ โดยน้ําหนักของทุกแผนงานรวมกัน = 1

คะแนนที่ไดของแผน
งาน

(SMi)

หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเปรียบเทียบความคืบหนาที่สามารถปฏิบัติได
กับแผนการดําเนินงานที่จะตองปฏิบัติทั้งหมดของแตละแผนงานที่ได
กําหนดไวตามรายละเอียดแผนงาน

I หมายถึง ลําดับที่ของแผนงานในการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ
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เกณฑการใหคะแนน :
ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน
1 ผลรวมของ (คาคะแนนที่ไดของแผนงาน x น้ําหนักของแผนงาน) = 1
2 ผลรวมของ (คาคะแนนที่ไดของแผนงาน x น้ําหนักของแผนงาน) = 2
3 ผลรวมของ (คาคะแนนที่ไดของแผนงาน x น้ําหนักของแผนงาน) = 3
4 ผลรวมของ (คาคะแนนที่ไดของแผนงาน x น้ําหนักของแผนงาน) = 4
5 ผลรวมของ (คาคะแนนที่ไดของแผนงาน x น้ําหนักของแผนงาน) = 5

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 2546 2547 2548

รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
ของสวนราชการ

รอยละ - - -

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :

           กลุมพัฒนาระบบบริหารรวมกันดําเนินการกับสํานัก/กอง ที่เกี่ยวของกับประเด็นยุทธศาสตร/
กลยุทธ ในการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549

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

ผูจัดเก็บขอมูล        : นางภาวดี  ภูมรินทร           เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว
          เบอรติดตอ : 0-2299-4368
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ตัวชี้วัดท่ี  28  : ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ
หนวยวัด  :  ระดับ
น้ําหนัก :  รอยละ  3
คําอธิบาย  :

ความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ  หมายถึง  ความสําเร็จของการจัดทํา
คูมือการปฏิบัติงาน       โดยการรวบรวมบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องเดียวกันไวดวยกันในสวนที่เกี่ยวกับ
กฎหมายควบคุมอาคาร  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการศึกษาคนควา
เกณฑการใหคะแนน  :

พิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานในแตละขั้นตอน  ซ่ึงแบงออกเปน 5  ขั้นตอน  ดังนี้

 1.

 2.

 3.
 4.

 5.

ดําเนินการรวบรวมกฎหมายหลักและอนุบัญญัติ  ในประเด็นกฎหมายที่จะ
ดําเนินการรวบรวม
จัดทําสารบัญหมวดหมู  (หัวขอหลักและหัวขอยอย)  และจัดการรับฟงความ
คิดเห็นเพื่อตรวจสอบความสมบูรณครบถวนหัวขอหลักและหัวขอยอยจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการรวบรวมเนื้อหาบทบัญญัติกฎหมายเรื่องเดียวกันไวดวยกัน
จัดทําการรับฟงความคิดเห็นจากสวนราชการผูเกี่ยวของ  ตรวจสอบความ
สมบูรณครบถวนของเนื้อหาที่รวบรวม
จัดทํารายงานการรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายเรื่องเดียวกันไวดวยกัน

เทากับ  1  คะแนน

เทากับ  2  คะแนน

เทากับ  3  คะแนน
เทากับ  4  คะแนน

เทากับ  5  คะแนน

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน  :  ไมมีผลการดําเนินงานในอดีต

หมายเหตุ   กรมโยธาธิการและผังเมืองไดเสนอกฎหมายที่เห็นควรจะพัฒนา  4  ฉบับ  ตอสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ซ่ึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นวา กฎหมายที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ  ยังไม
เขากรอบนโยบายตาม 3 หลักการ 15 แนวทาง    ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548  และ
วันที่  22  มีนาคม  2548   เพิ่มแนวทางในการพัฒนากฎหมายอีก 2 แนวทาง คือ แนวทางที่ 16 และ 17  ซ่ึง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดดําเนินการตามแนวทางที่ 16



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549

กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                                                   กรมโยธาธิการและผังเมือง
                                                                                                                                                                                          กระทรวงมหาดไทย

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล  :
1.    กําหนดใหกองนิติการเปนหนวยงานรับผิดชอบในการรวบรวมกฎหมายใหเปนหมวด
       หมูโดยความรวมมือจากสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
2. กองนิติการโดยความรวมมือจากสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคารรวบรวมขอมูลและ

จัดสงใหกองนิติการสรุปผลการดําเนินงาน

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นายวีระพงษ  บุญญานุสนธิ์ 
         ผูอํานวยการกองนิติการ เบอรติดตอ :  0-2299-4238

ผูจัดเก็บขอมูล         :  นายเสถียร  เขงวา  
         นิตกิร 8ว เบอรติดตอ :  0-2299-4142



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549

กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                                                   กรมโยธาธิการและผังเมือง
                                                                                                                                                                                          กระทรวงมหาดไทย

ตัวชี้วัดท่ี  29  :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมาย
                          ของสวนราชการ
หนวยวัด        :  ระดับ
น้ําหนัก          :  รอยละ  7

คําอธิบาย  :

  ความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ  หมายถึง  ความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไวในการรวบรวมบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่อง เดียวกันไวดวยกัน

เกณฑการใหคะแนน  :

1.
2.
3.
4.
5.

ระดับ  1
ระดับ  2
ระดับ  3
ระดับ  4
ระดับ  5

เทากับ  1  คะแนน
เทากับ  2  คะแนน
เทากับ  3  คะแนน
เทากับ  4  คะแนน
เทากับ  5  คะแนน

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล  :
1.  กําหนดใหกองนิติการเปนหนวยงานรับผิดชอบในการรวบรวมกฎหมายใหเปน
     หมวดหมูโดยความรวมมือจากสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
2.  กองนิติการโดยความรวมมือจากสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคารรวบรวมขอมูลและ
    จัดสงใหกองนิติการสรุปผลการดําเนินงาน

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นายวีระพงษ  บุญญานุสนธิ์ ผูอํานวยการกองนิติการ
เบอรติดตอ :  0-2299-4238

ผูจัดเก็บขอมูล         :  นายเสถียร  เขงวา  นิติกร 8ว
เบอรติดตอ :  0-2299-4142



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549

กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                                                  กรมโยธาธิการและผังเมือง
                                                                                                                                                                                         กระทรวงมหาดไทย

ตัวชี้วัดท่ี  30  :  ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง
หนวยวัด       :  ระดับ
น้ําหนัก         : รอยละ  3

คําอธิบาย
     ความเสี่ยง  คือ  เหตุการณ/การกระทําใดๆ  ที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ไมแนนอนและ

จะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย   (ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน)  หรือกอใหเกิดความลมเหลว
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ  4  ป  (พ.ศ.2548  -  2551)  ของสวนราชการ

      ระบบบริหารความเสี่ยง  หมายถึง  ระบบการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวน
การการดําเนินการตางๆ  โดยลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหาย  เพื่อใหระดับของความ
เสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่สามารถรับได  ประเมินได  ควบคุมไดและตรวจสอบ
ไดอยางมีระบบโดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ  4  ป  (พ.ศ.2548  -  2551)  ของสวน
ราชการเปนสําคัญ

เกณฑการใหคะแนน  :
กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ  (Milestone)  แบงเกณฑการใหคะแนนเปน  5  ระดับ พิจารณา

จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ  ดังนี้

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน ระดับคะแนน
1 มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติราชการ  4

ป  (พ.ศ.2548  -  2551)  โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนจากทุกหนวยงาน
ในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการ / คณะทํางาน  โดยผูบริหารระดับสูงตองมี
บทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง

เทากับ  1
คะแนน

2 •  วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือ
ความลมเหลว  หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ  4
ป  (พ.ศ.2548  -  2551)
•  จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง

เทากับ 2
คะแนน



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549

กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                                                  กรมโยธาธิการและผังเมือง
                                                                                                                                                                                         กระทรวงมหาดไทย

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน ระดับคะแนน
3 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ

4  ป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2549    จัดสงให  สํานักงาน ก.พ.ร.  ภายใน
วันที่  31  มีนาคม  2549  โดยในแผน ฯ  ดังกลาวตองมีการกําหนดมาตรการ
หรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู  ความเขาใจ  ใหกับบุคลากรทุกระดับ
ของสวนราชการ  ในดานการบริหารความเสี่ยง  และการดําเนินการแกไข
ลด  หรือ  ปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม

เทากับ  3
คะแนน

4 ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของการบรรลุเปาหมายแผนปฏิบัติราช
การ  4  ป  (พ.ศ.2548  -  2551)  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2549  ไดแลวเสร็จ
ครบแลว

เทากับ  4
คะแนน

5 สรุปประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ  4  ป  (พ.ศ.2548  -  2551)  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  2549  และกําหนดแนวทางการปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสี่ยง ฯ ของสวนราชการสําหรับปงบประมาณ  พ.ศ.  2550  และไดรับ
ความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ

เทากับ  5
คะแนน

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2546 2547 2548
    ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบ
บริหารความเสี่ยง

ระดับ - - -

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นางสาวประภาพร  วัฒนเจริญยิ่ง              หัวหนาผูตรวจสอบภายใน
                                                                                       เบอรติดตอ  0-2299-4271

ผูจัดเก็บขอมูล         :  นางสุนีรัตน     แสงศรี                              เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 7ว    
                                                                                                     เบอรติดตอ  0-2299-4169
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