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 ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ

  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
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                              ไดแก สํานักผูตรวจการรัฐสภา  สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ง…………………
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         ตัวชี้วัดท่ี 2.1  จํานวนจังหวัดสะสมที่สามารถจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดถึงขั้นตอนนํารางกฎกระทรวง ฯ
                               เสนอกระทรวงมหาดไทย (เปนตัวช้ีวัดตอเนื่องจากป 49)……………………………….1
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                               กระทรวง ฯ เสนอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา……………………………………3
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                               ชุมชนถึงขั้นตอนการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน…………………………5
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                              ทางวิชาการ……………………………………………………………………………..20
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 ควาพึงพอใจของผูรับบริการ
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ตัวชี้วัดท่ี 2.1  :    จํานวนจังหวัดสะสมที่สามารถจัดทําผงัเมืองรวมจังหวัดถึงขั้นตอนนํารางกฎกระทรวงฯ 
                            เสนอกระทรวงมหาดไทย 
หนวยวัด     :    จํานวน 
น้ําหนัก       :       รอยละ 2 
 
คําอธิบาย :  

• จํานวนจังหวัดสะสมที่สามารถจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดถึงขั้นตอนนํารางกฎ
กระทรวงฯเสนอกระทรวงมหาดไทย  หมายถึง  จํานวนจังหวัดคงเหลือที่จะดําเนินการวางและจัดทําผังเมือง
รวมจังหวัดตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ.2549  ถึงขั้นตอนนํารางกฎกระทรวงฯ เสนอกระทรวงมหาดไทย  

•  ขั้นตอนนํารางกฎกระทรวงฯ  เสนอกระทรวงมหาดไทย หมายถึง การนําเอกสารราง
กฎกระทรวงฯ ที่ผานขั้นตอนการตรวจรางเสร็จเรียบรอยแลวจากกองนิติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดสง
ใหกระทรวงมหาดไทย  
 

เกณฑการใหคะแนน :  
   

  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 3 หนวย ตอ 1 คะแนน โดยกาํหนดการใหคะแนน ดังนี ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ
คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จํานวนจังหวัดสะสมที่ดําเนนิการถึงขั้นตอนนํารางกฎกระทรวงฯ  
เสนอกระทรวงมหาดไทย จาํนวน  54 จังหวัด 

2 จํานวนจังหวัดสะสมที่ดําเนนิการถึงขั้นตอนนํารางกฎกระทรวงฯ 
 เสนอกระทรวงมหาดไทย จํานวน  57 จงัหวัด 

3 จํานวนจังหวัดสะสมที่ดําเนนิการถึงขั้นตอนนํารางกฎกระทรวงฯ 
 เสนอกระทรวงมหาดไทย จํานวน  60 จงัหวัด 

4 จํานวนจังหวัดสะสมที่ดําเนนิการถึงขั้นตอนนํารางกฎกระทรวงฯ  
เสนอกระทรวงมหาดไทย จาํนวน  63จังหวัด 

5 จํานวนจังหวัดสะสมที่ดําเนนิการถึงขั้นตอนนํารางกฎกระทรวงฯ 
 เสนอกระทรวงมหาดไทย จํานวน  66 จงัหวัด 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                             
กระทรวงมหาดไทย 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :   
ผลการดําเนินงานในอดีต  

ปงบประมาณ ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
2547 2548 2549 

จังหวัดที่สามารถวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดได 
ตามขั้นตอนที่ 1 - 6 รอยละ 79.45  

 

จังหวัดที่สามารถวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดได 
ตามขั้นตอนที่ 7 - 13 รอยละ - 

100 
(73 จังหวัด)  

จํานวนจังหวัดที่สามารถจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด 
ถึงขั้นตอนนํารางกฎกระทรวง ฯ เสนอ
กระทรวงมหาดไทย 

จํานวน - - 
36 

จังหวัด 
 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
1. จัดเก็บและรวบรวมขอมลูตางๆ โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวดั และ 
    กองนิตกิาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 

   2. สํานักผังประเทศและผงัภาคใหการสนับสนุนทางดานวิชาการ ใหคําปรึกษาและคําแนะนํา 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 1. นายวีรพงษ       บุญญานุสนธิ์      ผูอํานวยการกองนิติการ 

          เบอรติดตอ : 0-2619-6818 , 08-1923-0860 
                                  2. นายสมพงษ     จุลดสุิตพรชัย            สถาปนิก 8 วช 
                                                    เบอรติดตอ : 0-2201-8322 ,  0-1927-9319 
ผูจัดเก็บขอมูล   :     1. น.ส.ขวัญศิริ  วรรณชนะ     นักผังเมือง 8 ว 
          เบอรติดตอ : 0-2201-8273 ,  0-9890-7098 
 
                                  2. น.ส.สอิ้ง        จอมแดงธรรม             นักผังเมือง 7 ว 
                                                                                         เบอรติดตอ : 0-2201-8257 ,  0-9179-8957 
 
                                  3. นายสุเทพ      ประเทืองโภคเจริญ        นักผังเมือง 7 ว 
                                            เบอรติดตอ : 0-2201-8272   0-9118-9910 
 
                                  4. นายปกรณ      เทพจร            นักผังเมือง 6 ว 
                                               เบอรติดตอ : 0-2201-8274   0-9283-6549 



รายละเอียดตัวชีว้ัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                                                      
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                             
กระทรวงมหาดไทย 

 
        5. น.ส.พรเพ็ญ    ศิริมงคลรัตน         นิติกร 6 ว 
                                                   เบอรติดตอ : 0-2619-6872 
 
       6. น.ส.รุงนภา   สุวรรณโชติ                         นิติกร 5       

  เบอรติดตอ : 0-229-4239   
 



รายละเอียดตัวชีว้ัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                                                      
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                             
กระทรวงมหาดไทย 

ตัวชี้วัดท่ี 2.2  :    จํานวนจังหวัดสะสมที่สามารถจัดทําผงัเมืองรวมจังหวัดถึงขั้นตอนนํารางกฎกระทรวงฯ 
                            เสนอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หนวยวัด     :    จํานวน 
น้ําหนัก       :   รอยละ 2 
คําอธิบาย :  

• จํานวนจังหวัดสะสมที่สามารถจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดถึงขั้นตอนนํารางกฎกระทรวงฯ 
เสนอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมายถึง จํานวนจังหวัดที่ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด 
ตอเนื่องจากขั้นตอนในปงบประมาณ พ.ศ.2549 ถึงขั้นตอนนํารางกฎกระทรวงเสนอกระทรวงมหาดไทย จํานวน 
36 จังหวัด  ดําเนินการตอเนื่องถึงขั้นตอนนํารางกฎกระทรวงเสนอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   

• ขั้นตอนนํารางกฎกระทรวงฯ  เสนอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  หมายถึง การ
นําเอกสารรางกฎกระทรวงฯ ที่ผานขั้นตอนการพิจารณาเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว และสํานักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  
เกณฑการใหคะแนน :  
  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 3 หนวย ตอ 1 คะแนน โดยกาํหนดการใหคะแนน ดังนี ้

ระดับ
คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จํานวนจังหวัดสะสมที่ดําเนนิการถึงขั้นตอนนํารางกฎกระทรวงฯ 
เสนอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จาํนวน  24 จังหวัด 

2 จํานวนจังหวัดสะสมที่ดําเนนิการถึงขั้นตอนนํารางกฎกระทรวงฯ  
เสนอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จาํนวน  27 จังหวัด 

3 จํานวนจังหวัดสะสมที่ดําเนนิการถึงขั้นตอนนํารางกฎกระทรวงฯ  
เสนอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจํานวน  30 จังหวัด 

4 จํานวนจังหวัดสะสมที่ดําเนนิการถึงขั้นตอนนํารางกฎกระทรวงฯ  
เสนอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จาํนวน  33 จังหวัด 

5 จํานวนจังหวัดสะสมที่ดําเนนิการถึงขั้นตอนนํารางกฎกระทรวงฯ  
เสนอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจํานวน  36 จังหวัด 

 
 



รายละเอียดตัวชีว้ัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                                                      
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                             
กระทรวงมหาดไทย 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
ผลการดําเนินงานในอดีต 

ปงบประมาณ  ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวย
วัด 

2547 2548 2549 
จํานวนจังหวัดสะสมที่สามารถจัดทําผังเมืองรวมจงัหวัดถึงข้ันตอน 
นํารางกฎกระทรวง ฯ เสนอสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จํานวน   - - - 

 

      หมายเหตุ     กรณีการดําเนินการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในการนําเสนอรางกฎกระทรวงตอ  
                      คณะรัฐมนตรี มีปญหาอุปสรรคจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได  การประเมินรางกฎ  
                       กระทรวงดังกลาว ใหนับถึงกระบวนการนําเสนอเรื่องไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
         1. จัดเก็บและรวบรวมขอมูลตางๆ โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และกองนิติการ     
             กรมโยธาธิการและผังเมือง 

   2. สํานักผังประเทศและผงัภาคใหการสนับสนุนทางดานวิชาการ ใหคําปรึกษาและคําแนะนํา 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 1. นายวีรพงษ       บุญญานุสนธิ์  ผูอํานวยการกองนิติการ 
        เบอรติดตอ : 0-2619-6818 , 08-1923-0860 
 
         2. นายสมพงษ       จุลดุสิตพรชัย       สถาปนิก 8 วช 
                                               เบอรตดิตอ : 0-2201-8322 ,  08-1927-9319       
                          
ผูจัดเก็บขอมูล   :     1. น.ส.ขวัญศิริ  วรรณชนะ     นักผังเมือง 8 ว 
         เบอรติดตอ : 0-2201-8273 ,  08-9890-7098 
 
                                  2. น.ส.สอิ้ง        จอมแดงธรรม    นักผังเมือง 7 ว 
                                                                                               เบอรตดิตอ : 0-2201-8257 , 08-9179-8957 
 
                                  3. นายสุเทพ      ประเทืองโภคเจริญ     นักผังเมือง 7 ว 
                                         เบอรตดิตอ : 0-2201-8272   0-9118-9910 
 



รายละเอียดตัวชีว้ัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
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กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                                                      
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                             
กระทรวงมหาดไทย 

 
         4. นายปกรณ      เทพจร          นักผังเมือง 6 ว 
                                        เบอรตดิตอ : 0-2201-8274   0-9283-6549 
 
         5. น.ส.พรเพ็ญ  ศิริมงคลรัตน       นิติกร 6 ว 
                                         เบอรตดิตอ : 0-2619-6872 
 
         6. น.ส.รุงนภา   สุวรรณโชติ              นิติกร 5    

เบอรติดตอ : 0-229-4239 



รายละเอียดตัวชีว้ัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
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กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                                                      
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                             
กระทรวงมหาดไทย 

 
ตัวชี้วัดท่ี 2.3 : จํานวนผังเมืองรวมชุมชนท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดทําผังเมืองรวมชุมชน 

  ถึงขั้นตอนการประชุมรับฟงความคิดเห็นประชาชน 
หนวยวัด : จํานวน 
น้ําหนัก :  รอยละ 4 
คําอธิบาย : 

•  ผังเมืองรวมชุมชน  หมายถึง  ผังเมืองรวมที่ดําเนินการในเขตเทศบาลใหมที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ.
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ.2542 และองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีพื้นที่ตอเนื่องกับ
เทศบาล  ซ่ึงถูกกําหนดรวมกันไวเปนพื้นที่วางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชน 

• องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีสามารถจัดทําผังเมืองรวมชุมชนถึงขั้นตอนการประชุมรับฟง 
ความคิดเห็นประชาชน หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ผานการฝกปฏิบัติในการวางผังเมืองรวมใน               
ป 2547-2548 ที่สามารถจัดทําผังเมืองรวมชุมชนไดครบตามขั้นตอน ดังนี้ 
                                    1. กรมโยธาธิการและผังเมือง ช้ีแจงหนวยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวดักลุมภารกจิ  ไดแก     
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  และจังหวัด  ใหทราบถึงรายละเอียด 
                               2. กําหนดเขตวางผังเมอืงและจัดทาํผังรางการใชประโยชนทีด่ินในอนาคต ผังรางระบบ
คมนาคมขนสง  และขอเสนอแนะดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ขอกําหนดและบัญชีทายขอกําหนด 

            3. องคกรปกครองสวนทองถ่ินนําเขตวางผังและผังรางฯ เสนอตอคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชน  
                               4. จังหวดันําเสนอผังรางฯตอคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมือง 

           5. จังหวัดนําผังรางฯประชุมรับฟงความคิดเหน็ประชาชน 

    การประชุมรับฟงความคิดเห็นประชาชน  หมายถึง    จังหวัดไดนําผังรางเสนอที่ประชุมการ
รับฟงความคิดเห็นประชาชนในทองที่ที่ไดมีการวางและจัดทําผัง     

    คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม หมายถึง คณะที่ปรึกษาที่ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง ในแตละทองที่
ที่วางผังเมืองรวมนั้น ประกอบดวยผูแทนองคการบริหารสวนทองถ่ิน ผูแทนกรมโยธิการและผังเมือง     ผูแทนสวน
ราชการตาง ๆ ในทองที่ที่วางผังเมืองรวมนั้น และบุคคลอื่นที่เห็นสมควร มีจํานวนทั้งสิ้น   ไมนอยกวาสิบหาคน
และไมเกินยี่สิบเอ็ดคน มีหนาที่ใหคําปรึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวม    ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
หรือเจาพนักงานทองถ่ินวางและจัดทําขึ้น (มาตรา 21 ในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ. 2518) 

 



รายละเอียดตัวชีว้ัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
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กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                                                      
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                             
กระทรวงมหาดไทย 

คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมือง หมายถึง คณะกรรมการที่กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดตั้ง
ขึ้นเพื่อพิจารณา กล่ันกรองผังเมืองรวมกอนที่จะนําเสนอตอคณะกรรมการผังเมือง โดยมีอธิบดีกรมโยธาธิการและ                 
ผังเมืองเปนประธาน   ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานภายในกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนกรรมการ            
ผูอํานวยการสํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะเปนกรรมการ และเลขานุการ                                                             
 วิธีการดําเนินงาน      :  1. กรมโยธาธิการและผังเมอืง ช้ีแจงหนวยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวดักลุมภารกิจ  ไดแก  
                                             กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  และจังหวัด  ใหทราบถึงรายละเอียด 
   2. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนนิการใหมกีารวางและจัดทํา 
                                             ผังเมืองรวมชุมชนใหถึงขั้นตอนการประชมุรับฟงความคิดเห็นประชาชน 
   3.  กรมโยธาธิการและผังเมอืง  มีหนาที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
                                                    3.1  สํานกังานโยธาธิการและผังเมืองจังหวดัจัดเก็บเอกสารประกอบการวางผัง
เมืองรวมชุมชนในทุกขัน้ตอนเพื่อนําไปเปนขอมูลประกอบเปนหลักฐานอางอิงในการนําเสนอสํานักงาน ก.พ.ร.  
และใหการสนบัสนุนดานวิชาการ ใหคําปรกึษา  แนะนํา   และรวมประชุมชี้แจงกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในการประชุมตาง ๆ  ตามขั้นตอนในการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชน  
                                                   3.2  สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ  สํานักวิศวกรรมการผังเมือง  สํานัก
พัฒนามาตรฐาน  ใหการสนับสนุนทางดานวิชาการและมาตรฐานดานผังเมือง  ใหคําปรึกษา แนะนํา  และรวม
ประชุมตามขั้นตอนในการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชน  ตลอดจนเปนเลขานุการและจัดทํารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมือง 
 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน : 

1. ไดรับงบประมาณสนับสนนุในการดําเนนิงานตามโครงการ 
2. มีแผนปฏิบัติงานดานงบประมาณ 2550 ที่ชัดเจนสมบูรณ 
3. หนวยงานราชการในทุกภาคสวนที่เกีย่วของใหความรวมมือในการ 

ดําเนินงานตามแผนที่วางไวอยางเครงครัด 

เกณฑการใหคะแนน   
       ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +-/2  หนวยตอ  1  คะแนน  โดยกําหนดการใหคะแนน  ดังนี ้
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
47(ผัง) 49(ผัง) 51(ผัง) 53(ผัง) 55(ผัง) 



รายละเอียดตัวชีว้ัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                                                      
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                             
กระทรวงมหาดไทย 

 

เงื่อนไขของความสําเร็จ  : 
1.    กระทรวงมหาดไทย  รับผิดชอบมอบนโยบายใหจังหวัดและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ จัดทํา

ผังเมืองรวมชุมชน ถึงขั้นตอนรับฟงความคิดเห็นประชาชน และผลักดันใหเปนตัวช้ีวัดของจังหวัดและองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 2.  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ใหการสนับสนุนดานนโยบาย  ติดตามเรงรัดการจัดทําผัง 
ของทองถ่ิน  และผลักดันใหเปนตัวช้ีวัดกรมฯ 
               3.   ทั้งนี้   ใหหมายรวมถึง  ผังเมืองรวมทีด่ําเนนิการโดยองคกรปกครองทองถ่ิน  ตามขัน้ตอนการวาง ผัง ฯ  
 กอนลงนามคาํรับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2550  ไวดวย 
 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน  : 
ผลการดําเนินการใน 
ปงบประมาณ  พ.ศ. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2547 2548 2549 
จํานวนผังเมอืงรวมชุมชนที่องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นทีส่ามารถจัดทําผังเมืองรวมชุมชนถึง 
ข้ันตอนการประชุมรับฟงความคิดเห็นประชาชน 

จํานวน - - - 

 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
  สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวดัจัดเก็บเอกสารประกอบการวางผังเมืองรวมชุมชน             
ในทุกขั้นตอน  เพื่อนําไปเปนขอมูลประกอบเปนหลักฐานอางอิงในการนําเสนอสํานักงาน ก.พ.ร.  
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :    
1.  นายอนุกูล   ตังคณานุกูลชัย      ผูอํานวยการสาํนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ  

เบอรติดตอ    0-2643-1714  
2.  นายปรีชา รณรงค   ผูอํานวยการสาํนักพัฒนามาตรฐาน 
       เบอรติดตอ    0-2201-8210 
3.  นายโอฬาร ศักยโรจนกุล   เบอรติดตอ    0-2201-8238 
4.  นางสาวสิริรกัษ    ไสยวรรณ   เบอรติดตอ 0-2201-8177 
5.  นายรังสฤษฎ    งามศิริ   เบอรติดตอ 0-2201-8201 



รายละเอียดตัวชีว้ัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                                                      
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                             
กระทรวงมหาดไทย 

  6.  นางเบญจวรรณ     ศรีสงา   เบอรติดตอ 0-2201-8310 
  7.  นางอรไท     ศักดิ์พันธพนม เบอรติดตอ 0-2201-8240 
  8.  นายวิทยา                 เชียรศิลป  เบอรติดตอ 0-2201-8237 

ผูจัดเก็บขอมูล  :    
1.  นางสาวสายชล  สวามิภักดิ ์  เบอรติดตอ 0-2201-8317  
2.  นางภัทรินทร    แสงสวาง  เบอรติดตอ 0-2201-8204  
3.  นางสาวธิดารัตน      พินิจถิรวงศ  เบอรติดตอ 0-2201-8243  
4.  นางนันทนา    จําจด  เบอรติดตอ 0-2201-8314 
5.  นางสาวณัฐนันท     โรจนบุรานนท เบอรติดตอ 0-2201-8194 
6.  นายวิโรจน คงกะนันท  เบอรติดตอ 0-2201-8234 
7.  นายสายัณต ชางหลํา  เบอรติดตอ 0-2201-8235 
8.  นางกัลยา เกตุแกว  เบอรติดตอ 0-2201-8222 
9.  นางสาวมันธิณี ดีพุม  เบอรติดตอ 0-2201-8220 

  10. นางสาวนิรชา        บัณฑิตชาติ      เบอรติดตอ 0-2201-8191  
  11. นางสุนิสา              สอยเหลือง     เบอรติดตอ 0-2201-8313 
  12. นางสาวอรวรรณ    จันทรปะทิว  เบอรติดตอ 0-2201-8206 
  13. นายภัทรพงศ          สุภัทรนัต  เบอรติดตอ 0-2201-8245 
  14. นางมณฑา               อุนยะพันธุ    เบอรติดตอ 0-2201-8297 
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กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย                           
กระทรวงมหาดไทย  

 

 
ตัวชี้วัดท่ี 2.4  :  รอยละท่ีลดลงของผูเสียชีวิตท่ีเกิดจากอุบัติภัย 4 ประเภท ไดแก อัคคีภัย   สารเคมี             
อาคารถลม   การจราจรทางน้ํา   
หนวยวัด :  รอยละ 
น้ําหนัก  :  รอยละ  2 
คําอธิบาย :    

รอยละท่ีลดลงของผูเสียชีวิตท่ีเกิดจากอุบัติภัย  4  ประเภท  ไดแก  อัคคีภัย  สารเคมี                 
อาคารถลม  การจราจรทางน้ํา  หมายถึง  รอยละของการเปลี่ยนแปลงลดลงของผูเสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติภัย 4 
ประเภท   ที่เกิดขึ้นในปงบประมาณ  2550  โดยเปรียบเทียบกับผูเสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติภัย  4  ประเภท               
ในปงบประมาณ  2549  

 

สูตรการคํานวณ :  
จํานวนผูเสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติภัย 4 ประเภทในปงบประมาณ 2549 -  จํานวนผูเสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติภัย 4 ประเภทในปงบประมาณ 2550 X 100 

จํานวนผูเสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติภัย 4 ประเภทในปงบประมาณ 2549 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 4  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน

ดังนี้ 
 

เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน 
 รอยละของผูเสียชีวิตจากอุบตัิภัย  4  ประเภทลดลงรอยละ 4  เทากับ   1   คะแนน 
 รอยละของผูเสียชีวิตจากอุบตัิภัย  4  ประเภทลดลงรอยละ 8  เทากับ   2   คะแนน 
 รอยละของผูเสียชีวิตจากอุบตัิภัย  4  ประเภทลดลงรอยละ 12  เทากับ   3   คะแนน 
 รอยละของผูเสียชีวิตจากอุบตัิภัย  4  ประเภทลดลงรอยละ 16  เทากับ   4   คะแนน 
 รอยละของผูเสียชีวิตจากอุบตัิภัย  4  ประเภทลดลงรอยละ 20  เทากับ   5   คะแนน 

 

เงื่อนไข :  การเสียชีวิตของผูประสบอุบัติภัย  4  ประเภท  อยูภายใตเงื่อนไขของภัยดังนี้ 
 1. การเกดิอัคคภีัย  คือ  เกิดอคัคีภยัในอาคารสูง  อาคารขนาดใหญพเิศษ  อาคารชุมชนคน โรงมหรสพ  
อาคารพาณิชย  โรงงาน  และโรงแรม  
       อาคารสูง  หมายความวา  อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได มีความสูงตั้งแต 23  เมตร  
ขึ้นไป 
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  อาคารขนาดใหญพิเศษ  หมายความวา  อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชพื้นที่อาคาร หรือสวนใด
สวนหนึ่งของอาคารเปนที่อยูอาศัย หรือประกอบกจิการประเภทเดียวกนั หรือหลายประเภท โดยมพีืน้ที่รวมกัน
ทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต  10,000 ตารางเมตร ขึ้นไป 
  อาคารชุมนุมคน  หมายความวา  อาคารหรือสวนใดของอาคารที่บุคคลอาจเขาไปภายใน
เพื่อประโยชนในการชุมนุมคน  มีพื้นที่ตั้งแต 1,000 ตารางเมตร ขึ้นไป  หรือชุมนุมคนไดตั้งแต 500 คน   ขึ้นไป 
  โรงมหรสพ  หมายความวา  อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่สําหรับฉายภาพยนตร
แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงคเพื่อเปดใหสาธารณชนเขา
ชมการแสดงนั้นเปนปกต ิ โดยจะมีคาตอบแทนหรือไมกต็าม 
  โรงงาน  หมายความวา  อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะ  ที่ใชเครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแต  
5 แรงมา หรือเทียบเทาขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแต 7 คนขึ้นไป  โดยใชเครื่องจักรหรือไมก็ตาม สําหรับทํา
การผลิต  ประกอบ  บรรจุ  ซอม  ซอมบํารุง  ทดสอบ  ปรับปรุง  แปรสภาพ  ลําเลียง  เก็บรักษา  หรือทําลาย 
ส่ิงใด ๆ 
  โรงแรม  หมายความวา  สถานที่พักทีจ่ัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงคในทางธุรกิจเพื่อให
บริการที่พักชัว่คราว สําหรับคนเดินทางหรอืบุคคลอื่นใด โดยมีคาตอบแทน  ทั้งนีไ้มรวมถึง 
   (1) สถานทีพ่ักที่จัดตั้งขึน้เพื่อใหบริการที่พกัชั่วคราว ซ่ึงดําเนนิการโดยสวนราชการ 
รัฐวิสาหกจิ องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือเพื่อการกศุล หรือการศึกษา  ทั้งนี้ โดยมิใชเปน
การหาผลกําไร หรือรายไดมาแบงปนกนั 
   (2) สถานที่พักที่จัดตั้งขึน้ โดยมีวตัถุประสงคเพื่อใหบริการที่พักอาศัยโดยคิด
คาบริการเปนรายเดือนเทานัน้ 
   (3)     สถานที่พักอื่นใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  อาคารพาณชิย  หมายความวา  อาคารที่ใชเพื่อประโยชนในการพาณิชยกรรม หรือบริการ
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมทีใ่ชเครื่องจกัรที่มีกาํลังการผลิตเทยีบไดไมนอยกวา 5 แรงมา ทั้งนี้ ไมใหหมายความ
รวมถึง อาคารหรือสวนหนึง่สวนใดของอาคารที่ใชเปนที่สําหรับเก็บสินคา หรือส่ิงของเพื่อประโยชนทาง
การคาหรืออุตสาหกรรม 

 2. อุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย  คือ  ภัยที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตรายร่ัวไหล           
เพลิงไหมและการระเบิด  ซ่ึงเกี่ยวกับสถานที่เก็บรักษา  การใช  การบรรจุและการขนสงทั้งที่เคลื่อนที่ได
และไมได   โดยรวบรวมขอมูลจากรายงานของกรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ              
ส่ิงแวดลอม  แตไมรวมถึงการลักลอบทิ้งกากของเสียจากสารเคมีฯ  และอุบัติภัยจากสารเคมีฯ  ที่เกิดขึ้นใน
ความรับผิดชอบของกระทรวงกลาโหม,   สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (สารรังสี), กรมธุรกิจพลังงาน                         
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(น้ํามันและกาซเชื้อเพลิง),  กรมโรงงานอุตสาหกรรม,  กรมวิชาการเกษตร,  กรมประมง  และสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

 3. อุบัติภัยจากอาคารถลม  คือ  ภัยอันตรายที่เกิดจากความวิบัติของโครงสราง  ความชํารุดเสียหาย
ของโครงสรางของอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ และอาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ อาคารพาณิชย          
โรงงาน และโรงแรม    ซ่ึงอาจกอใหเกิดความไมปลอดภัย   อันเนื่องมาจากการกอสรางไมไดมาตรฐาน
ตามแบบ   ทั้งนี้ไมรวมถึงภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัย  แผนดินไหว/ แผนดินทรุดตัว 
  อาคารสูง  หมายความวา  อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได มีความสูงตั้งแต 23  เมตร  
ขึ้นไป    
  อาคารขนาดใหญพิเศษ  หมายความวา  อาคารที่กอสรางขึ้นเพือ่ใชพื้นที่อาคาร หรือสวนใด
สวนหนึ่งของอาคารเปนที่อยูอาศัย หรือประกอบกจิการประเภทเดียวกนั หรือหลายประเภท โดยมพีืน้ที่รวมกัน
ทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต  10,000 ตารางเมตร ขึ้นไป 
  อาคารชุมนุมคน  หมายความวา  อาคารหรือสวนใดของอาคารที่บุคคลอาจเขาไปภายใน
เพื่อประโยชนในการชุมนุมคน  มีพื้นที่ตั้งแต 1,000 ตารางเมตร ขึ้นไป  หรือชุมนุมคนไดตั้งแต 500 คน   ขึ้นไป 
  โรงมหรสพ  หมายความวา  อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่สําหรับฉายภาพยนตร
แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงคเพื่อเปดใหสาธารณชนเขา
ชมการแสดงนั้นเปนปกต ิ โดยจะมีคาตอบแทนหรือไมกต็าม 
  โรงงาน  หมายความวา  อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะ  ที่ใชเครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแต  
5 แรงมา หรือเทียบเทาขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแต 7 คนขึ้นไป  โดยใชเครื่องจักรหรือไมก็ตาม สําหรับทาํ
การผลิต  ประกอบ  บรรจุ  ซอม  ซอมบํารุง  ทดสอบ  ปรับปรุง  แปรสภาพ  ลําเลียง  เก็บรักษา  หรือทําลาย 
ส่ิงใด ๆ 
  โรงแรม  หมายความวา  สถานที่พักทีจ่ัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงคในทางธุรกิจเพื่อให
บริการที่พักชัว่คราว สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใด โดยมีคาตอบแทน  ทั้งนีไ้มรวมถึง 
   (1) สถานทีพ่ักที่จัดตั้งขึน้เพื่อใหบริการที่พกัชั่วคราว ซ่ึงดําเนนิการโดยสวนราชการ 
รัฐวิสาหกจิ องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือเพื่อการกศุล หรือการศึกษา  ทั้งนี้ โดยมิใชเปน
การหาผลกําไร หรือรายไดมาแบงปนกนั 
   (2) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการที่พักอาศัยโดยคิด           
คาบริการเปนรายเดือนเทานัน้ 
   (3)     สถานที่พักอื่นใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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  อาคารพาณชิย  หมายความวา  อาคารที่ใชเพื่อประโยชนในการพาณิชยกรรม หรือบริการ
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมทีใ่ชเครื่องจกัรที่มีกาํลังการผลิตเทยีบไดไมนอยกวา 5 แรงมา ทั้งนี้ ไมใหหมายความ                         
รวมถึง อาคารหรือสวนหนึง่สวนใดของอาคารที่ใชเปนที่สําหรับเก็บสินคา หรือส่ิงของเพื่อประโยชนทาง
การคาหรืออุตสาหกรรม 

 4.  อุบัติภัยจากการจราจรทางน้ํา  คือ  ภัยอันตรายที่เกดิจากการเดินเรอืขนสงทางน้ํา  ลําคลอง  และ
ทางทะเล โดยพิจารณาสาเหตุจากเรือชนกนั   หรือชนวัตถุอ่ืน   เรือพลิกคว่ําหรืออับปาง   และสภาพของเรือ
ที่ไมสมบูรณ    ซ่ึงเปนขอมูลของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี   และกองตํารวจน้ํา 
 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
 

สถิติผูเสียชีวิตในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.  ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด หนวยวัด 
2547 2548 2549 

ผูเสียชีวิตจากอัคคีภัย คน 49 47 40 
ผูเสียชีวิตจากสารเคมี คน 13 17 10 
ผูเสียชีวิตจากอาคารถลม คน 2 - - 
ผูเสียชีวิตจากการจราจรทางน้ํา คน 23 23 22 
ผูเสียชีวิตรวมจากอุบัติภยั  4  ประเภท คน 87 87 72 
รอยละที่ลดลงของผูเสียชีวิตจากอุบัติภยั รอยละ - - ลดลง 17.24% 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1. กลุมงานวิจยัและพัฒนา    สํานักวจิัยและความรวมมือระหวางประเทศ   ไดมีการดําเนนิการ
รวบรวมขอมลูสถิติอุบัติภัย และสาธารณภยัตาง ๆ เปนประจําทุกป  โดยนําขอมูลที่รวบรวม 
มาประมวลและสรุปวิเคราะหเกีย่วกับสาเหตุ    และความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินที่เกิด
จากอุบัติภยัและสาธารณภัยตาง ๆ   เพื่อใหหนวยงานภายในกรม ปภ.  ไดนําไปใชประโยชน
ในการปฏิบัติงาน   โดยขอมลูตาง ๆ    จะประสานขอความรวมมือจากหนวยงานทีเ่กีย่วของ  
สําหรับขอมูลพื้นฐานของผูเสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติภยั  4  ประเภท  ไดแก   อัคคีภัย   สารเคมี  
อาคารถลม   และการจราจรทางน้ํา   การจดัเก็บขอมูลโดยขอความรวมมือจาก   กรมควบคุม
มลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี  
กระทรวงคมนาคม  กองบังคับการตํารวจน้าํ  สํานักงานตาํรวจแหงชาติ   และจากหนวยงาน
ภายในของกรม  ปภ.  คือ   ศูนยอํานวยการบรรเทาสาธารณภยั  
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2. 
 
 
 
 
 

ความถี่ในการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานทีจ่ะนาํมาประกอบตวัช้ีวดั      กลุมงานวิจยัและพฒันา   
จะรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของเปนรายเดือน     และนํามาสรปุวิเคราะหขอมูล  
เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกใชเปนขอมูลในการปองกันและแกไข
ปญหาอุบัติภัยทั้ง    4  ประเภท  ชวงเวลาการเก็บขอมูลอุบัติภัยทั้ง  4  ประเภท   เร่ิมตั้งแต 
1  ตุลาคม  2549  ถึง  30  กันยายน  2550 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวศิริลักษณ  ดวงแกว  เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 8ว 
       เบอรติดตอ : 0-2243-2206 
ผูจัดเก็บขอมูล  : นางอําพร  จันทนกูล   เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 7ว 

เบอรติดตอ : 0-2243-2199 
ผูจัดเก็บขอมูล  : นางปทมา  โนตศิริ   นักวิชาการเงนิและบัญชี  6ว 

เบอรติดตอ : 0-2243-2199 
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ตัวชี้วัดท่ี 2.5   รอยละท่ีลดลงของผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตจุราจรทางบก 
หนวยวัด : รอยละ 
น้ําหนัก  : รอยละ  2 
คําอธิบาย :   

รอยละท่ีลดลงของผู เสียชี วิตจากอุบัติ เหตุจราจรทางบก  หมายถึง  รอยละของการ                 
เปลี่ยนแปลงลดลงของจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกที่เปนคดีตามขอมูลสถิติคดีอุบัติเหตุจราจร
ทางบกของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในปงบประมาณ 2550 เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จราจรทางบกที่เปนคดี ในปงบประมาณ 2549 

 

สูตรการคํานวณ :  
(จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ปงบประมาณ 2550 –  

จํานวนผูเสียชวิีตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกปงบประมาณ 2549)  X 100 
จํานวนผูเสียชวิีตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ปงบประมาณ 2549 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/-  รอยละ 0.5  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการให

คะแนนดังนี้ 
 

เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน 
 จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัตเิหตุจราจรทางบกลดลง  รอยละ  3 เทากับ   1   คะแนน 
 จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัตเิหตุจราจรทางบกลดลง  รอยละ  3.5 เทากับ   2   คะแนน 
 จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัตเิหตุจราจรทางบกลดลง  รอยละ  4 เทากับ   3   คะแนน 
 จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัตเิหตุจราจรทางบกลดลง  รอยละ  4.5 เทากับ   4   คะแนน 
 จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัตเิหตุจราจรทางบกลดลง  รอยละ  5 เทากับ   5   คะแนน 

 

เงื่อนไข :  
  1.   จัดเก็บขอมูลเฉพาะผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกที่เปนคดี ตามขอมูลสถิติคดี
อุบัติเหตุจราจรทางบกของ  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  ที่ไดรับจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง                 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

  



                                              รายละเอยีดตัวชี้วัด  (KPI TEMPLATE)  ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย                           
กระทรวงมหาดไทย  

 

  
2.  เนื่องจากขอมูลที่จัดเก็บเปนตัวช้ีวัด อางอิงขอมูลสถิติคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกของ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ   ซ่ึงรวบรวมจากสถานีตํารวจทั่วประเทศ โดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง  
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  ซ่ึงจะสามารถรวบรวมไดครบทุกสถานีประมาณปลายเดือนตุลาคม 2550   ดังนั้น  
ในกรณีที่ยังไมไดรับขอมูลจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ ณ  30  กันยายน  2550  ขอใหคะแนน                  
การประเมินผล เปน N/A  ไวกอน 

 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
 

ผลการดําเนนิงานในอดตี ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด หนวยวัด 
2547 2548 2549 

จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัตเิหตุจราจรทางบก
ที่เปนคด ี

คน 14,020 13,085 12,491 

รอยละที่เปลี่ยนแปลง ( + เพิ่ม/  - ลด) รอยละ + 0.4 - 6.7 - 4.5 
 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1. จัดเก็บขอมูลจากขอมูลผูเสียชีวิตที่เปนคดี ตามขอมูลสถิติคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกของ        
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  ซ่ึงกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝายเลขานุการ     
ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนใชในการประเมนิผลในภาพรวมของประเทศ และ
จังหวดั 

2. แหลงขอมูลจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง  สํานักงานเทคโนโลยแีละการสื่อสาร         
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายวิทยา  มากปาน หัวหนาสํานักงานเลขานุการศูนยอํานวยการ 
 ความปลอดภยัทางถนน 
 สํานักบูรณาการสาธารณภัย อุบัติภัย  
 และความปลอดภัยทางถนน  

เบอรติดตอ :  0-2243-0032  
                        08-1174-3917 
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กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย                           
กระทรวงมหาดไทย  

 

 
ผูจัดเก็บขอมูล :  นายชาญชยั  อตมศิริกุล เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 7ว 

สํานักบูรณาการสาธารณภัย  อุบัติภัย  
และความปลอดภัยทางถนน 
เบอรติดตอ :   0-2243-0020 – 25  ตอ  3333 
                       08-1930-3148 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นายเดชา  เรืองออน เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 7ว 
สํานักวิจยัและความรวมมือระหวางประเทศ 
เบอรติดตอ :  0-2243-0020 – 25 ตอ 3337 
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กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย                           
กระทรวงมหาดไทย  

 
 

ตัวชี้วัดท่ี  2.6  :  จํานวนครัง้ของการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง  อาคารขนาดใหญพิเศษ  อาคารชุมนมุคน  
โรงมหรสพ  อาคารพาณิชย  โรงงาน  และโรงแรม 
หนวยวัด   :      คร้ัง 
น้ําหนัก      :   รอยละ 3 
คําอธิบาย   :   

จํานวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง  อาคารขนาดใหญพิเศษ  อาคารชุมนุมคน 
โรงมหรสพ อาคารพาณิชย โรงงาน และโรงแรม หมายถึง จํานวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง 
อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคนโรงมหรสพ อาคารพาณิชย  โรงงาน และโรงแรม ในปงบประมาณ 
2550  โดยเปรียบเทียบกับจํานวนครั้งของการเกิดจากอัคคีภัยฯ ในปงบประมาณ 2549 

คํานิยามเพิ่มเตมิ  : 
  อาคารสูง   หมายความวา  อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   มีความสูงตั้งแต  
23 เมตร ขึ้นไป 

อาคารขนาดใหญพิเศษ หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชพื้นที่อาคาร หรือสวนใด 
สวนหนึ่งของอาคารเปนที่อยูอาศัย  หรือประกอบกิจการประเภทเดียวกัน  หรือหลายประเภท  โดยมีพื้นที่ 
รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต 10,000 ตารางเมตร ขึ้นไป 

อาคารชุมนุมคน หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่บุคคลอาจเขาไปภายในเพื่อ 
ประโยชนในการชุมนุมคน มีพื้นที่ตั้งแต 1,000 ตารางเมตร ขึ้นไป หรือชุมนุมคนไดตั้งแต 500 คน ขึ้นไป 

โรงมหรสพ หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่สําหรับฉายภาพยนต 
แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวตัถุประสงคเพื่อเปดใหสาธารณชนเขาชมการ 
แสดงนั้นเปนปกติ โดยจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม 

  โรงงาน หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใชเครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแต 
5 แรงมา หรือเทียบเทาขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแต 7 คนขึ้นไป โดยใชเครื่องจักรหรือไมก็ตาม สําหรับทํา 
ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใด ๆ 
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กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย                           
กระทรวงมหาดไทย  

 
 

  โรงแรม หมายความวา สถานที่พักที่จดัตั้งขึน้โดยมวีัตถุประสงคในทางธุรกิจเพื่อใหบริการ 
ที่พักชัว่คราว สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน ทัง้นีไ้มรวมถึง  
 (1) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใหบริการที่พกัชั่วคราว ซ่ึงดําเนินการโดยสวนราชการ   
รัฐวิสาหกจิ  องคการมหาชน  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือเพื่อการกุศล หรือการศึกษา ท้ังนี้ โดยมใิช 
เปนการหาผลกําไร หรือรายไดมาแบงปนกัน 
 (2) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการที่พักอาศัยโดยคิด 
คาบริการเปนรายเดือนเทานัน้ 
 (3) สถานที่พักอื่นใดตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 

อาคารพาณิชย หมายความวา อาคารที่ใชเพือ่ประโยชนในการพาณิชยกรรม หรือบริการ 
ธุรกิจหรือุตสาหกรรมที่ใชเครื่องจักรที่มีกําลังการผลิตเทียบไดไมนอยกวา 5 แรงมา ทั้งนี้ไมใหหมายความ 
รวมถึง อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนทีสํ่าหรับเก็บสินคา หรือส่ิงของเพื่อประโยชนทาง 
การคาหรืออุตสาหกรรม 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน 
  สถิติการเกิดอคัคีภัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  จํานวน  135   คร้ัง เทากับ  1  คะแนน 
  สถิติการเกิดอคัคีภัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  จํานวน  130   คร้ัง เทากับ  2  คะแนน 
  สถิติการเกิดอคัคีภัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  จํานวน  125   คร้ัง เทากับ  3  คะแนน 
  สถิติการเกิดอคัคีภัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  จํานวน  120   คร้ัง เทากับ  4  คะแนน 
  สถิติการเกิดอคัคีภัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  จํานวน  115  คร้ัง เทากับ  5  คะแนน 

 

เงื่อนไข :   การนับจํานวนครั้งของการเกิดอัคคีภัย ใหนับเฉพาะการเกิดอัคคีภัยในอาคารที่กําหนดไวใน 
                  คํานิยามเพิ่มเติมขางตน 
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กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย                           
กระทรวงมหาดไทย  

 
 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 
 

ผลการดําเนนิงานในอดตี ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด หนวยวัด 
2547 2548 2549 

จํานวนครั้งของการเกิดอัคคภีัยในอาคารสูง  
อาคารขนาดใหญพิเศษ  อาคารชุมนุมคน  
โรงมหรสพ  อาคารพาณิชย  โรงงาน  และ
โรงแรม 

คร้ัง 153 คร้ัง 89 คร้ัง 135 คร้ัง 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
 

1. กําหนดใหศนูยอํานวยการบรรเทาสาธารณภยัเปนหนวยงานรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูล   
โดยความรวมมือจากจังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. วิธีการจัดเก็บขอมูล สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดรวมกับอําเภอ และองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินรวบรวมขอมูลสงใหกลุมงานปฏบิัติการ  ศูนยอํานวยการบรรเทาสาธารณภัย 
เพื่อสรุปผลการดําเนินงานภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

 

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

ผูจัดเก็บขอมูล  :  นางสาวลําดวน  แกวเพิ่ม                เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 6ว   
                    เบอรติดตอ :   0-2243-3201 
ผูจัดเก็บขอมูล  :  นางสาวจารุณี  บํารุงศิลป               เจาหนาที่ประชาสงเคราะห 5  
                    เบอรติดตอ :   0-2243-3201  
ผูจัดเก็บขอมูล  :  นายอณวัช  บูรพาชน                     วิศวกรวิชาชีพ 8 วช.  
                    กรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                เบอรติดตอ :   0-2299-4364  



รายละเอียดตัวชีว้ัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                                                    กรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                           กระทรวงมหาดไทย 

 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1 : จํานวนมูลคางานของการใหบริการดานชางสําหรับสิง่กอสรางที่ไดมาตรฐานทางวิชาการ 
หนวยวัด   :     จํานวน  
น้ําหนัก     :     รอยละ 5 
คําอธิบาย  :   
 

           จํานวนมูลคางานของการใหบริการดานชางสําหรับสิ่งกอสรางที่ไดมาตรฐานทางวิชาการ 
หมายถึง   กรมโยธาธิการและผังเมืองใหบริการดานการสํารวจ การออกแบบ การเขียนแบบ การประมาณ
ราคา และการควบคุมงานกอสราง รวมถึงการใหคําปรึกษาทางดานสิ่งกอสรางแกหนวยงานภาครัฐ องคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชน ซ่ึงนําผลงานการใหบริการดานชางดังกลาวมาประมาณราคาคากอสราง
คิดเปนมูลคางาน 
            ส่ิงกอสราง ไดแก อาคาร ภูมิสถาปตยกรรม ตกแตงภายใน โครงสรางพื้นฐาน โครงสราง
พิเศษ  และเขื่อนปองกันตลิ่ง รวมถึงงานออกแบบกอสรางใหม และงานปรับปรุงของเดิม 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

 ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 50 ลานบาท ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
 

 มูลคางานการใหบริการ   1,650    ลานบาท เทากับ 1  คะแนน 
 มูลคางานการใหบริการ   1,700    ลานบาท เทากับ 2  คะแนน 
 มูลคางานการใหบริการ   1,750    ลานบาท เทากับ 3  คะแนน 
 มูลคางานการใหบริการ   1,800    ลานบาท เทากับ 4  คะแนน 
 มูลคางานการใหบริการ   1,850    ลานบาท เทากับ 5  คะแนน 

 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน  : 
 

ผลการดําเนินงานในอดตี ปงบประมาณ พ.ศ.  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด 
 

หนวยวัด 
2547 2548 2549 

จํานวนมูลคางานของการใหบริการ
ดานชางสําหรับสิ่ งกอสรางที่ ได
มาตรฐานทางวิชาการ 

จํานวน 
(ลานบาท) 

- 1,600 
ลานบาท 

1,750 
ลานบาท 

 
 



รายละเอียดตัวชีว้ัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                                                    กรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                           กระทรวงมหาดไทย 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 

1. สํานักสถาปตยกรรม สํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง 
และสํานักควบคุมการกอสราง จัดทํา BSC ติดตามผลและรายงานความกาวหนาของการรวมมูลคา
งานการใหบริการดานชางสําหรับสิ่งกอสรางในสวนที่รับผิดชอบทุก 3 เดือน 

2. สํานักสถาปตยกรรมเปนหนวยงานรวบรวมสรุปและรายงานผลใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 1. นายสุชาติ       ตรีสัตยพันธ  ผอ. สํานักสถาปตยกรรม    
เบอรติดตอ : 0-2299-4858-9 

         2. นายศิริชัย        กิจจารึก  ผอ. สํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ   
เบอรติดตอ : 0-2299-4796 

      3.  วาที่ รต. กิตติ    ศิริวิชญไมตรี ผอ. สนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง  
เบอรติดตอ : 0-2299-4678 

      4.  นายวิเชียร   ธนิตติราภรณ  ผอ. สํานักควบคุมการกอสราง   
เบอรติดตอ : 0-2299-4113 

 

ท่ีปรึกษาตัวชี้วัด :     นายวันชัย       โกลละสุต ผูตรวจราชการกรม 
 

ผูจัดเก็บขอมูล  :  1. นายวิษณุ อยูดี   สถาปนิก 8 วช   สํานักสถาปตยกรรม 
เบอรติดตอ : 0-2299-4866 

  2.  นายอนันต   สิริพฤกษา  สถาปนิก 6ว       สํานักสถาปตยกรรม 
เบอรติดตอ : 0-2299-4868 

  3.  นายวนิิจ         ชัยชนะศิริวิทยา  วิศวกรโยธา8 วช  สํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ 
เบอรติดตอ : 0-2299-4782 

  4.  นางอภิญญา    จาวัง   วิศวกรไฟฟา 8วช สํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ 
เบอรติดตอ : 0-2299-4776 

  5.  นายพูลทรัพย    สมบูรณปญญา  วิศวกรวิชาชีพ 8 วช  สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง 
เบอรติดตอ : 0-2299-4690 

  6.  นายสมพงษ    ผลพัฒนากุล  วิศวกรวิชาชีพ 8 วช  สํานักควบคุมการกอสราง 
เบอรติดตอ : 0-2299-4426 

  7.   นายดุลยนิตย    เมธาวิทย  วิศวกรวิชาชีพ 8 วช   สํานักควบคุมการกอสราง   
เบอรติดตอ : 0-2299-4382  
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ตัวชี้วัดท่ี 3.2 : รอยละสะสมของอาคารของทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบความมั่งคงแข็งแรงและ 
                         ความปลอดภัยดานอัคคภียั 
หนวยวัด  :  รอยละ 
น้ําหนัก     :  รอยละ 5 
คําอธิบาย  :   
 

 อาคารของทางราชการ  หมายถึง  อาคารของทางราชการทีใ่ชเพื่อประโยชนในกจิกรรมทางราชการ 
ที่มีประชาชนเขาไปติดตอใชสอยประจํา เชน ศาลากลางจงัหวัด ทีว่าการอําเภอ สํานักงาน สถานีอนามัย  
หอประชุม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด เปนตน 
 อาคารของทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยดานอัคคีภัย 
หมายถึง  อาคารของทางราชการในสวนภูมิภาค 75 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ที่ไดรับการตรวจสอบดาน
ความมั่นคงแข็งแรง และดานความปลอดภัยจากอัคคีภัย แลวมีผลการตรวจสอบแจงใหกับหนวยงานที่ใชสอย
อาคารนั้น หรือเจาของอาคารรับทราบ 
 

เกณฑการใชคะแนน  : 
 ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/-  รอยละ 2.5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการให
คะแนนดังนี้ 
 

   จํานวนอาคารทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบรอยละ  20 เทากับ 1 คะแนน 
   จํานวนอาคารทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบรอยละ  22.5 เทากับ 2 คะแนน 
   จํานวนอาคารทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบรอยละ  25 เทากับ 3 คะแนน 
   จํานวนอาคารทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบรอยละ  27.5 เทากับ 4 คะแนน 
   จํานวนอาคารทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบรอยละ  30 เทากับ 5 คะแนน 

 
เงื่อนไข  : 
 การนับจํานวนอาคารของทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบ ใหนับจากอาคารของทางราชการ 
ที่ไดรับการตรวจสอบสภาพอาคารดานความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัยดานอัคคีภัย แลวตั้งแตป 
งบประมาณ พ.ศ. 2548 ไดมีรายงานผลการตรวจสอบแจงใหกับหนวยงานที่ใชสอยอาคารนั้น หรือเจาของ 
อาคารรับทราบ พรอมทั้งไดกําหนดเกณฑความปลอดภัยของอาคารที่ไดรับการตรวจสอบ 
 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน  : 
                 จํานวนอาคาร ราชการที่ตองไดรับการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยดานอัคคีภัย 
มีจํานวนทั้งสิ้น  13,000  อาคาร  คิดเปนรอยละ 100   
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ผลการดําเนินงานในอดตี ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด หนวยวัด 
2547 2548 2549 

จํานวนอาคารของทางราชการที่ไดรับการ
ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และความ
ปลอดภัยดานอัคคีภัย 

จํานวน 
(อาคาร) 

- - 1,300  
คิดเปน 

รอยละ 10 
 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 1. การดําเนินการตรวจสอบอาคาร และจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ กระทําโดยเจาหนาที่
ของกรมโยธาธิการและผังเมอืง รวบรวมขอมูลโดยสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
 2. อาคารที่จะดําเนินการตรวจสอบ คัดเลอืกโดยการประสานงานกับหนวยงานราชการเจาของ
อาคาร หนวยงานราชการสวนทองถ่ิน หรือการสุมเลือกตามความเหมาะสมของแตละพื้นที ่
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายสุรชัย    พรภัทรกุล  ผอ. สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 

    เบอรติดตอ  :  0-2299-4349 
 
ผูจัดเก็บขอมูล  :         1. นายอนวัช    บรูพาชน  วิศวกรวิชาชีพ 8วช 
       เบอรติดตอ  : 0-2299-4350-1 
           2. นายสมโชค   เลงวงษ  วิศวกรโยธา 6วช 
       เบอรติดตอ  : 0-2299-4364 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชีว้ัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                                                   กรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                          กระทรวงมหาดไทย 

ตัวชี้วัดท่ี 3.3 : ระดับความสาํเร็จในการดําเนินงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด 
                        ระบบปองกันน้ําทวมพื้นท่ีชมุชน  จํานวน 16 แหง 
หนวยวัด  :  ระดับ 
น้ําหนัก     :  รอยละ 5 
คําอธิบาย  :   
 

                    ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบปองกัน    
น้ําทวมพื้นที่ชุมชน จํานวน 16 แหง   หมายถึง   ระดับการดําเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ           
รายละเอียดระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชนที่จัดทําในปงบประมาณ    พ.ศ. 2550   
 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 
 

ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน 

1 
 
 
 

 

- ทบทวนการศึกษาแผนหลกัที่ไดดําเนินการในเขตพื้นทีศ่ึกษาและพื้นที่ 
  ที่เกี่ยวของ พรอมทั้งรวบรวมขอมูลที่จําเปน (ไดแก แผนที่ภูมิประเทศ 
  แผนที่การใชที่ดิน  ประชากร  อุตุ-อุทกวทิยา / ปฐพกีลศาสตร)  และ 
  สํารวจทางกายภาพ ศกึษาสภาพน้ําทวม  และความเสยีหายที่เกิดขึ้น 
  จํานวน  16  แหง   

2 - วิเคราะหขอมูล  พรอมเสนอทางเลือกในการแกไขปญหาน้ําทวมใน 
   พื้นที่ชุมชน ประมาณราคาคากอสราง เปรียบเทียบทางเลือกดาน             
    เศรษฐศาสตร และสังคม  ส่ิงแวดลอม และวิศวกรรม  โดยระบุ              
    ทางเลือกที่ดีที่สุดของแตละพื้นที่ พรอมเสนอแผนงาน และ                 
     หนวยงานที่รับผิดชอบ จํานวน 16 แหง  

3 
 

- จัดทํารายงานความกาวหนา ฉบับที่ 1 ของงานออกแบบรายละเอียด 
   ระบบปองกนัน้ําทวมพื้นทีชุ่มชน  จํานวน 16 แหง  

4 - จัดทํารายงานความกาวหนา ฉบับที่ 2 ของงานออกแบบรายละเอียด   
   ระบบปองกนัน้ําทวมพื้นทีชุ่มชน จํานวน 16 แหง 

5 - จัดสงแบบรายละเอียดระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชน                       
   จํานวน 16 แหง 
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :    
 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวย
วัด 2547 2548 2549 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานศึกษา                  
ความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด                   
ระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชน จํานวน 16 แหง 

ระดับ - - - 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1.  รวบรวมขอมูลจากการศกึษาในอดีตถึงปจจุบัน 
2.  สํารวจขอมูลภาคสนามและความเสียหายจากหนวยงานที่เกีย่วของ 
3.  จัดเก็บขอมลูในรูปรายงาน  และในรูปดิจิตอล  (แผนดิสกเก็บขอมลู) 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : วาที่รอยตรี กิตติ   ศิริวิชญไมตร ี ผูอํานวยการสํานักสนับสนนุ 
และพัฒนาตามผังเมอืง  
เบอรติดตอ : 0-2299-4678 

ผูจัดเก็บขอมูล    :  1.  นายชยัยา   เจิมจตุิธรรม  วิศวกรวิชาชีพ  8 วช (วิศวกรรมโยธา)             
เบอรติดตอ : 0-2299-4653 

       2.  นายธนารักษ   วรปรชีาพันธุ วิศวกรโยธา 7 วช 
เบอรติดตอ : 0-2299-4662 
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ตัวชี้วัดท่ี 3.4 :   ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมพื้นท่ีเสี่ยงภยัตอการพงัทลาย
           ของตลิง่ริมแมน้ําและริมทะเลท่ัวประเทศ 
หนวยวัด   :  ระดับ 
น้ําหนัก     :  รอยละ 5 

คําอธิบาย    : 
 

                       ประเทศไทยมีชุมชนที่ตั้งอาศัย อยูบริเวณริมฝงแมน้ําและริมทะเลทั่วประเทศ เปนจํานวนมาก ที่
ไดประสบปญหาการพังทลายของตลิ่งจากการกัดเซาะของกระแสน้ําและคลื่น เปนภัยที่คุกคามตอสวัสดิภาพ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน สรางความเสียหายทั้งโดยทางตรงและทางออมตอทรัพยสินสิ่งกอสรางสภาพ
เศรษฐกิจ  สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวตางๆ ซ่ึงกระทบตอสภาพภูมิศาสตรและความนาอยู
อาศัยของเมืองโดยตรง  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางเรงดวน โดยแกไขปญหา
การพังของตล่ิงควบคูกันไปกับการจัดระเบียบการใชพื้นที่ และการจัดสภาพภูมิทัศนของชุมชนตามริมฝง 
แมน้ําและริมทะเล 
 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  ในการบริหารจัดทํา
แผนการแกไขและเพื่อการติดตามประเมินผล  ใหมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุด 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

 

ระดับคะแนน  

รายละเอียดการดําเนินงาน 
1 จัดทําฐานขอมลูพื้นที่เสี่ยง ไดความยาวเพิม่ขึ้นเปน 1,600  กิโลเมตร 

2 จัดทําฐานขอมลูพื้นที่เสี่ยง ไดความยาวเพิม่ขึ้นเปน 1,700 กิโลเมตร 

3 
 

จัดทําฐานขอมลูพื้นที่เสี่ยง ไดความยาวเพิม่ขึ้นเปน 1,800 กิโลเมตร 
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ระดับคะแนน  

รายละเอียดการดําเนินงาน 
4 จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรพื้นที่ตล่ิงฝงแมน้ําและ 

ริมทะเลที่ไดรับความเสียหายไดความยาวรวม 1,800 กิโลเมตร 
5 เผยแพรขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรพืน้ที่ตล่ิงริมฝงแมน้ําและรมิทะเลที่

ไดรับความเสียหายและที่ไดรับการแกไขไดความยาวรวม 1,800 กิโลเมตร ผาน
ระบบ Internet 

 

เงื่อนไข : 
1. พื้นที่เสี่ยง หมายถึง พื้นทีริ่มแมน้ําและรมิทะเลที่มีการกัดเซาะ 
2. หนวยนับความยาวเปนกโิลเมตร หมายถึงความยาวของแมน้ําและชายฝงทะเล 
3. พื้นที่ดําเนินการเฉพาะพืน้ที่ริมแมน้ําภายในประเทศ ไมนับรวมพื้นทีริ่มแมน้ําตามแนวพรมแดน  

        ของประเทศ 
4. พื้นที่เสี่ยงตอการกัดเซาะพังทลาย อาจมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงและความยาว โดยอาจเพิ่มขึน้ 
    หรือลดลงได ตามสภาพการไหลของลําน้ําที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา 
5. ขอมูลพื้นที่เสี่ยงตอการกัดเซาะพังทลายที่ไดรับการแกไข จะดําเนินการรวบรวม จัดเก็บเฉพาะใน 

      สวนความรบัผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 
 

ผลการดําเนินงานในอดตี ปงบประมาณ พ.ศ.ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด หนวยวัด 
2547 2548 2549 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตรวจสอบ
และรวบรวมพ้ืนที่เสี่ยงภัยตอการพังทลายของ
ตลิ่งริมแมน้ําและริมทะเลทั่วประเทศ 

ระดับ - - 1,500 กม. 

 

หมายเหตุ :  ป 2549 เปนการรวบรวมขอมลูสํารวจเดิมทัง้หมด สําหรับป 2550 เปนการจัดทําขอมูลใหม  
        ทั้งหมดจาํนวน 300 กิโลเมตร 
 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1.  สํารวจ รวบรวม และจดัทําฐานขอมูลพื้นที่ตล่ิงริมฝงแมน้ําและริมทะเลที่ไดรับความ  

                                เสียหายจากการกดัเซาะ 
2.  สํารวจ รวบรวม และจดัทําฐานขอมูลพื้นที่ตล่ิงริมฝงแมน้ําและริมทะเลที่ไดรับการแกไข 

        ปญหาจากการกัดเซาะ 
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3.  จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรพื้นที่ตล่ิงริมฝงแมน้ําและริมทะเลที่ไดรับ 
        ความเสยีหายและทีไ่ดรับการแกไขจากปญหาการกดัเซาะ โดยแสดงคาพิกดั ภาพถายหลัง 
       การแกไขและรายละเอียดประกอบพรอมกับเผยแพรขอมูลผานระบบ Internet 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 1. วาที่ ร.ต.กิตติ   ศิริวิชญไมตร ี ผูอํานวยการสํานักสนับสนุน 
และพัฒนาตามผังเมือง 
เบอรติดตอ : 0-2299-4678, 081-910-4427 

             2. นายพูลทรัพย  สมบูรณปญญา วิศวกรวิชาชีพ 8 วช (วิศวกรรมโยธา)  
เบอรติดตอ :  0-2299-4681, 081-735-1058 
 

ผูจัดเก็บขอมูล   :      1. นายจาตุรนต  โรจนหิรัญ  วิศวกรวิชาชีพ 8 วช (วิศวกรรมโยธา) 
เบอรติดตอ :  0-2299-4690, 081-915-8150 

                     2. นายอรัญ  กิติเรืองแสง  วิศวกรวิชาชีพ 8 วช (วิศวกรรมโยธา) 
                 เบอรติดตอ :  0-2299-4692, 081-821-4000 
                                  3. นายสุมล  เกียงแกว           วิศวกรโยธา 7 วช  
                 เบอรติดตอ :  0-2299-4692, 083-498-8383 
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ตัวชี้วัดท่ี 5 :   รอยละของระดับความพงึพอใจของผูรับบริการ 
หนวยวัด     : รอยละ 
น้ําหนัก       : รอยละ 5 

คําอธิบาย :       
   

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร.จะเปนผูจดัจาง 
หนวยงานผูประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ  

•   ประเด็นการสํารวจประกอบดวยประเดน็สําคัญ ๆ ดังนี้  
1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ  
2. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  
3. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

•   ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาที่ของรัฐ( ที่ไมใชเจาหนาที่  
  ของสวนราชการผูใชบริการ)หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากสวนราชการ  
              งานบริการที่กําหนดใหสํานักงาน ก.พ.ร.วัดระดับความพึงพอใจใน 5 งาน ดังนี ้

1. การออกแบบและการกอสรางพลับพลาพิธี  น้ําหนกั 25 % 
2. การใหบริการทดสอบวัสดุ    น้ําหนกั 20 % 
3. การตรวจสอบการใชประโยชนที่ดิน   น้ําหนกั 20 % 

          ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม 
4. การใหบริการแผนที่ดิจิตอลและแผนทีท่ั่วไป  น้ําหนกั 20 % 
5. การตออายุใบอนุญาตผูรับจางงานกอสราง  น้ําหนกั 15 % 

 เกณฑการใหคะแนน :  
 

ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรอยละ 65   
2 ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรอยละ 70 
3 ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรอยละ 75  
4 ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรอยละ 80 
5 ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรอยละ 85 

 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 
 

ผลการดําเนนิงานในอดตี   
ปงบประมาณ  พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด 

(งานบริการ) หนวยวัด 
2547 2548 2549 

1. การออกแบบกอสรางพลับพลาพิธี 
2. การใหบริการทดสอบวัสด ุ
3. การใหบริการตรวจสอบการใชประโยชน 
    ท่ีดินตามกฎกระทรวงผังเมอืงรวม 
4. การใหบริการแผนที่ดิจิตอลและแผนที่ท่ัวไป 
5. การตออายุใบอนุญาตเปนผูรับจางกอสราง 

     รอยละ - 79.40 - 

  
 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
                1. เว็บไซตกรม WWW.dpt.go.th  ใหประชาชนสามารถติดตอสอบถามขอของใจ และรองเรียน
เร่ืองตางๆที่เกี่ยวกับกรมฯ ได โดยทางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศจะเปนผูดําเนินการประสานหนวยงานที่
เกี่ยวของ 
     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 โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบเปดกลองนี้เปน
ประจําและรวบรวมสงใหกองเผยแพรและประชาสัมพันธ เปนประจําทุกวันที่ 20 ของเดือน  
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                  5. สํานัก/กอง/จังหวัด จัดสงแบบสํารวจความพึงพอใจใหหนวยราชการ องคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล  ประชาชน หนวยงานภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ นักศึกษา 
สถาบันการศึกษาที่มารับบริการไดกรอกแบบสํารวจความพึงพอใจการรับบริการของกรมโยธาธิการและผัง
เมือง          และการบันทึกการใหคําปรึกษาดานชางทางโทรศัพทของเจาหนาที่ผูใหบริการ    โดยมีขอมูลช่ือ
ผูมารับบริการ     ที่อยูหมายเลขโทรศัพทที่ชัดเจน และรวบรวมสงใหกองเผยแพรและประชาสัมพันธ ทุก
วันที่ 20 ของเดือน   
 

 
 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางอัธยา    เทพมงคล  ผูอํานวยการกองเผยแพรและประชาสัมพนัธ 
เบอรติดตอ : 0-2299-4488 

ผูจัดเก็บขอมูล   :1.  นางสุวิมล   ลีลาวรพร                            นักประชาสมัพันธ 7 ว  
 เบอรติดตอ : 0-2299-4463-72 

              2.  นางกษราฤตรีย   กันจันทรวงค  นักประชาสัมพันธ 6 ว 
เบอรติดตอ :  0-2299-4463-72 

              3.  นางสาวนงรัก  ไวยวุฒิโท  นักประชาสัมพันธ 6 ว  
เบอรติดตอ : 0-2299-4463-72 
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ตัวชี้วัดท่ี 6 : ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 
                      และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบตัิราชการ 
หนวยวัด    : ระดับ  
น้ําหนัก      : รอยละ 4 
คําอธิบาย : 
 

                        พิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของสวนราชการเพื่อกระตุน
การปรับระบบราชการสูการบริหารราชการที่เปดเผย  โปรงใส  เนนการมีสวนรวมของประชาชน  และ
พัฒนาระบบการบริหารราชการ  เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน    และเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน 
 

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      

โดยที่ :  
                                                 ส 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 
1 สวนราชการวิเคราะหภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรที่สําคญั และเปาหมายในการเปดโอกาส ใหประชาชน

       เขามามีสวนรวมและนําผลการวิเคราะหไปกําหนดกลุมผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดเสียไดอยางเหมาะสม 
สวนราชการมีกระบวนการในการสรางความรูความเขาใจสําหรับผูที่เกี่ยวของ  และผู มีสวนไดเสีย    

      ที่เปนรูปธรรมชัดเจน 
สวนราชการแตงตั้งคณะทํางานภาคประชาชน  โดยเปนคณะทํางานรวมระหวางภาครัฐ (ผูแทนองคกร 

      ภาครัฐที่เกี่ยวของ)  และภาคประชาชน (เอกชน ผูแทนประชาชน NGOs  สื่อมวลชน เปนตน)  
      หรือการพัฒนาบริการสาธารณะ 
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ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 
2 สวนราชการกับคณะทํางานภาคประชาชนมีการปรึกษาหารือเพื่อกําหนดและเลือกประเด็นการ 

      พัฒนาระบบราชการ/ ผลการปฏิบัติราชการ/ การพัฒนาบริการสาธารณะที่เห็นวาเหมาะสมที่จะ   
      นํามาดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยประเด็นการพฒันาระบบราชการ/ ผลการปฏิบัติ 
      ราชการ / การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือกดําเนินการควรเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับภารกิจหลกั 
      ( Core   Function) ของหนวยงานหรือเรื่องที่มีผลกระทบกับประชาชนโดยตรง และตองไดรับ 
       การยอมรับหรือมีฉันทามติ 

3 สวนราชการกับคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันกําหนด เปาหมาย ตัวช้ีวัด วิธีการวัดผลและ 
      ระบบการจัดเก็บขอมูล ตามประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ ผลการปฏิบัติราชการ/ การพัฒนา  
       บริการสาธารณะที่เลือกมาดําเนินการในขั้นตอนที่ 2 

4 สวนราชการกับคณะทํางานภาคประชาชน รวมกันวางระบบการติดตามความกาวหนาหรือระบบ  
      ในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

สวนราชการกับคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันติดตามตรวจสอบและรายงานผลการดําเนินงาน 
      ตามประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/ การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือก 
      ใหเปนไปตามระบบ ที่วางไวและเสนอตอผูบริหารของสวนราชการอยางสม่ําเสมอ 
       (รายเดือน/รายไตรมาส) 

5  สวนราชการจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ ผลการ 
       ปฏิบัติราชการ/ การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือก และเผยแพรใหประชาชน ผูที่เกี่ยวของ และ 
       ผูมีสวนไดเสียรับทราบผานกระบวนการ หรือกลไกที่สวนราชการจัดใหมีขึ้นไดอยางเปน  
       รูปธรรม 

 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   นายพศิุทธิ์   สุขุม   ผูอํานวยการกองแผนงาน 

เบอรติดตอ : 0-2299-4133 
ผูจัดเก็บขอมูล       : นางสาวกัลยาณี    ตนัติวราภรณ เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว 
       เบอรติดตอ : 0-2299-4129 
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ตัวชี้วัดท่ี 7.1  :  ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ                 
หนวยวัด        :  ระดับ 
น้ําหนัก          :  รอยละ 3  
คําอธิบาย : 
 

                       ความสําเร็จของการดําเนินการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ  โดยสวนราชการ
ตองดําเนินการใหเปนไปตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ           
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2547  เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลประกาศประกวดราคาและ ประกาศสอบราคา และ
การจัดซื้อจัดจางของหนวยงานราชการ ซ่ึงพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมาย 
ที่กําหนดไวในแตละระดับ  

  
เกณฑการใหคะแนน :  
                                                                                                                                                     

                     แบงคะแนนเปน 5 ระดับ   โดยพิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จ  (Milestone)   ตาม            
เปาหมายแตละระดับ  ดังนี ้
 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)  

ระดับคะแนน 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

 

โดยที่ : 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 
           1 ปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540    ดังนี้ 

• จัดสถานที่ / จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารเพื่อใหบริการขอมลูขาวสารตามมาตรา 9  เพื่อให 
        ประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมลูขาวสารไดโดยสะดวก  และมเีจาหนาท่ีรับผิดชอบ  
         เกีย่วกับการใหขอมลูขาวสารของสวนราชการเปนการเฉพาะ 
• มีปายแสดงสถานที่ตั้งศูนยขอมูลขาวสารที่จัดไวสําหรับการใหบริการขอมูลขาวสาร           

ท่ีเขาใจไดงายและมองเห็นไดชัดเจน 
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ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 

 2 จัดระบบขอมูลขาวสาร ตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9   ดังนี้ 
• มีขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 ครบถวน  และเปนปจจุบัน 
• จัดทําดัชนีขอมูลขาวสารไวใหบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารไวอยางชัดเจนและสามารถ 

สืบคนไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
3 บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารไวอยางเปนระบบ โดยมีการดําเนินการ  ดังนี้ 

• มอบหมายใหผูบริหารระดับรองหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาม
กฎหมายขอมูลขาวสารของทางราชการเปนการเฉพาะ 

• ผูบริหารของสวนราชการใหความสําคัญและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย      
        ขอมูลขาวสารของราชการอยางเครงครัด  เชน มีการประชุมเพื่อซักซอมความเขาใจในการ 
        ปฏิบัติตามกฎหมาย เปนตน 
• จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใชบริการรายงานใหผูบริหารของสวนราชการทราบ 

อยางสม่ําเสมอ  (รายเดือนหรือรายไตรมาส) 
4 เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบ ดังนี้ 

• จัดอบรม ใหความรู และพัฒนาความรูท่ีเกี่ยวกบักฎหมายขอมลูขาวสาร  
• จัดกิจกรรม/มีการดําเนนิการตามมาตรการ / วธิีการในการสรางจิตสํานึกและทัศนคติท่ีดี 

 ตอการเปนผูใหบริการขอมูลขาวสารแกบุคลากรในสวนราชการอยางสม่ําเสมอ 
• ประชาสัมพันธเผยแพรเกี่ยวกบักฎหมายขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนรับทราบ

ถงึสิทธิในการตรวจสอบการดําเนินงานของสวนราชการ ผานชองทางตาง ๆ  อยางนอย  5 
ชองทาง โดย 1 ใน 5 ชองทางจะตองเปนการเผยแพรประชาสมัพันธผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

• รับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารผานทางชองทางตางๆ
และมีการนําความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาประกอบการบรหิารจัดการดานการเปดเผย
หรอืใหบรกิารขอมูลขาวสาร 

5 • นําขอมูลประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาที่หัวหนาสวนราชการลงนามแลว 
        เผยแพรบนเว็บไซตของสวนราชการ 
• จัดทําสรุปผลการจัดซือ้จัดจางเปนรายเดอืนและเผยแพรบนเวบ็ไซตของสวนราชการทุกเดือน 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

1.  เก็บขอมูลจากหนวยงานสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมอืง  โดยขอขอมูลจากหนวยงาน 
     ทุก  2  เดือน  และจดัเก็บเขาฐานขอมูลของศูนยขอมลูขาวสาร 
2.  เว็บไซตกรม  www.dpt.go.th   โดยคนหาขอมูลขาวสารของราชการและจัดเก็บเขาฐานขอมูล    

  ของศูนยขอมูล  
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ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   : นางอธัยา เทพมงคล  ผูอํานวยการกองเผยแพรและประชาสัมพนัธ         
       เบอรติดตอ : 0-2299-4487 
ผูจัดเก็บขอมูล  : 1. นางอัชณา โพธิวงศาจารย     บรรณารักษ 7                       
         เบอรติดตอ : 0-2299-4300 
  2. นางนงลักษณ       เพชรประดบั  เจาหนาทีห่องสมุด 5 
       เบอรติดตอ : 0-2299-4304 
                            3. น.ส.ประทินศรี     ยวนภู   เจาพนกังานธรุการ 5 
       เบอรตดิตอ : 0-2299-4306 
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ตัวชี้วัดท่ี 7.2.1 :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบตัิการปองกัน การทจุริต 
หนวยวัด      : ระดับ 
น้ําหนัก        :  รอยละ 1 

คําอธิบาย : 

 

    พิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จในการดําเนนิการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกัน / 
 การทุจริต  ปงบประมาณ พ.ศ.2550 
  

เกณฑการใหคะแนน :  
                  กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ  (Milestone)  แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ  พิจารณา
จากความสําเร็จของขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรการปองกันการทุจริตตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 
 
 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)  

ระดับคะแนน 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

 

โดยที ่: 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1  ทบทวนผลการดําเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการ  

      ทุจริตและประพฤติมิชอบที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2549 
 วิเคราะหความเสี่ยงตางๆ ท่ีอาจจะกอใหเกิดการทุจริต  การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติ

      หนาท่ีโดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ  
 สรุปขอมูลท่ีไดจากระบบการรับฟงขอรองเรยีนของสวนราชการ การรองเรยีนผาน 

      ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย และ ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัด  
      สํานักนายกรัฐมนตรี 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
2   นําขอมูลท่ีไดจากขั้นตอนที่ 1 มาใชประกอบการจัดทํามาตรการ/ แผนปฏิบัติการฯ  ปองกัน  

       การทุจริตของเจาหนาท่ีของรัฐ  ปงบประมาณ พ.ศ.2550  ไดแลวเสรจ็  โดยตองคํานึงถงึระดับ 
       ความรนุแรงและโอกาสของความเสีย่ง  รวมท้ังการ มีสวนรวมของภาครัฐและเครอืขายภาค 
       ประชาชน  และในมาตรการ/แผนปฏิบัติการ  จะตองระบุถงึ 
            -   การกําหนดหรอืปรับปรุงแกไข หลักเกณฑ ระเบียบ หรือแนวทางการปฏิบัติราชการของ 
              สวนราชการที่เอือ้ตอการปฏิบัติงานที่โปรงใสสามารถตรวจสอบได และประชาสมัพันธให
               ภาครัฐและ ประชาชน และ/หรอืผูมีสวนไดเสยีไดรับรู     
           -  กําหนดใหมีกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับเจาหนาท่ีของรัฐ เชน 
              การอบรม/    การปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมของศาสนาตางๆ เปนตน   
            -  กิจกรรมการสรางความเขมแข็งหรอืการใหความรูกับ ภาครัฐและเครอืขายภาคประชาชน  
              ตลอดจน เครือขายท่ีเกี่ยวของในดานการปองกันการทุจริต    

3 ดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ีของรัฐ  ปงบประมาณ 
พ.ศ.2550  ไดแลวเสรจ็ครบถวน 

4 ตอบสนองตอขอรองเรียนเรื่อง “การทุจริต การปฏิบัติ และ/หรือ ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดย 
มิชอบของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัด” ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  ท่ีมีการรองเรียนผานระบบ
รับฟงขอรองเรียนของสวนราชการ  ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย  และศูนยบริการประชาชน
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  อยางครบถวน 

5 สรุปผลการดําเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ีของรัฐ   
ปงบประมาณ พ.ศ.2550  โดยระบุปจจัยสนับสนุน  ปญหา  อุปสรรคในการดําเนินงานและ
สรุปผลการตอบสนองตอขอรองเรียนเรื่อง  “การทุจริต การปฏิบัติและ/หรือ ละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐในสังกัด”  ในขั้นตอนที่ 4 พรอมท้ังกําหนดแนวทางหรือ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงมาตรการ/แผนปฏิบัติการการปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ีของรัฐ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

 แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
  กําหนดใหกองการเจาหนาทีเ่ปนหนวยรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูลโดยความรวมมอืจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ    
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :    นางวนิดา จั่นอุไร   ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่   
เบอรติดตอ : 0-2273-0890 

ผูจัดเก็บขอมูล      :  จ.อ.จอมทอง  บุญตะโก  นิติกร 7ว    เบอรติดตอ : 0-2299-4253 
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ตัวชี้วัดท่ี  7.2.2 :  ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบตั ิ
                              และ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ และขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 
หนวยวัด :  ระดับ 
น้ําหนัก  :    รอยละ 1 

คําอธิบาย :    
 

                พิจารณาจากความสําเร็จของการจัดทําขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนเกีย่วกับการทจุริต  การปฏิบัติ
และหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมูลการจัดซื้อจัดจาง   เพื่อใชเปนฐาน 
ขอมูลการทุจริตในระดับชาต ิ
 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 

                  กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ  (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ  พิจารณา
จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ  ดังนี้ 
 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)  

ระดับคะแนน 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

 

โดยที ่: 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 จัดทําขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนเกีย่วกับการทจุริตการปฏิบัติ และ/หรือ ละเวนการ

ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรฐัตามรูปแบบ รายการ และวธีิการที่สํานักงาน
คณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุริตแหงชาต ิ(ป.ป.ช.)  กําหนด  (ตามแบบฟอรม 
ขท 01)  ไดอยางสมบูรณ  ครบถวน  และมีการปรับปรุงสถานะของผลการดําเนนิงานให
เปนปจจุบนัอยูเสมอ 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
2 ประมวลผลขอมูลที่จัดทําตามขั้นตอนที่ 1 ใหอยูในรูป Information และนําเสนอใน

รูปแบบ กราฟ แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหารใน
การเฝาระวังและติดตามการปฏิบัติงานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตหรือการ
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐได 

3 เก็บรวบรวมขอมูล  การจัดซื้อจัดจาง  โดยวิธีประกวดราคาหรือวิธีประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสของสวนราชการแลวบันทึกขอมูลตามรูปแบบที่สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ(ป.ป.ช.) กําหนด ไดอยางสมบูรณ  ครบถวน  
(ตามแบบฟอรม ขท 02) 

4 รายงานขอมูลตามขัน้ตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3  ไปยงัสํานกังานคณะกรรมการ
ปองกนัและปราบปรามการทจุริตแหงชาต ิ(ป.ป.ช.) เกนิกวาระยะเวลาที่กาํหนด 

5 มีการรายงานขอมูลตามขัน้ตอนที่ 1  ขัน้ตอนที่ 2  และขั้นตอนที ่3  ไปยงัสํานักงาน
คณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุริตแหงชาต ิ(ป.ป.ช.) ภายในระยะ เวลาที่
กําหนด 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

     กําหนดใหกองการเจาหนาที่เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการจดัเก็บขอมูลโดยความรวมมือจาก
หนวยงานทีเ่กีย่วของ 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางวนดิา       จั่นอุไร    ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่   

เบอรติดตอ : 0-2273-0890 
 
ผูจัดเก็บขอมูล   :  จ.อ.จอมทอง  บุญตะโก    นิติกร 7ว    กองการเจาหนาที ่    

เบอรติดตอ : 0-2299-4253 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชีว้ัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                                                     กรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                             กระทรวงมหาดไทย 

 
 

ตัวชี้วัดท่ี 7.2.3 :  รอยละของจํานวนสาํนวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณภายใน 
                            ระยะเวลาที่กําหนด 
หนวยวัด : รอยละ 
น้ําหนัก  :   รอยละ 1 

คําอธิบาย :   

                       พิจารณาจากรอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณตาม
ประเด็นที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) มีหนังสือขอใหดําเนินการ  
โดยมีเอกสารประกอบหรือมีพยานหลักฐานชัดเจน พรอมใหวินิจฉัยได และสามารถจัดสงสํานวนการสอบสวน
และเอกสารประกอบหรือพยานหลักฐานดังกลาวไปยังสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.)  ภายในระยะเวลาที่กําหนด  เทียบกับจํานวนสํานวนการสอบสวนที่สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) มีหนังสือขอใหดําเนินการทั้งหมด 
 

สูตรการคํานวณ :  
 

 

จํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนนิการไดครบถวนสมบูรณและจัดสงไปยังสํานักงาน ป.ป.ช. ภายในระยะเวลาที่กาํหนด X 100 
จํานวนสํานวนการสอบสวนที่สํานกังาน ป.ป.ช. ขอใหดําเนินการทั้งหมด 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 

                     ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดงันี้ 
 

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

 
เงื่อนไข  :  การพิจารณาปรบัลดคะแนนเชิงคุณภาพ 
 1.  กรณีที่สวนราชการไมสามารถดําเนินการเพื่อตอบสนองตอผลการพิจารณาของคณะกรรมการ 
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ(ป.ป.ช.) หรือของศนูยดาํรงธรรม  กระทรวงมหาดไทย  ดวยความ 
รวดเรว็และเดด็ขาด 
 2.  กรณีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ไตสวนขอเท็จจริงและมีมติวามมีูล
ความผิดทางวนิัย  และแจงใหสวนราชการทราบแลว สวนราชการไมพจิารณาโทษใหแลวเสร็จภายใน 30  วนั 
นับแตวันที่ไดรับเรื่องจากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) พรอม 
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ทั้งสงสําเนาคําสั่งลงโทษใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)   
ภายใน 15 วนั นับแตวันที่ไดออกคําสั่ง 

3. กรณีมีการรองเรียนตอสวนราชการ  เร่ืองการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  หากสวนราชการ 
ไมสามารถดําเนินการสอบสวนตามขอรองเรียนดังกลาวไดภายใน 15 วนั 
 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน  : 
                         ปงบประมาณ พ.ศ. 2549  ไมมีสํานวนการสอบสวนตามประเด็นที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ขอทราบ 
 
 

ผลการดําเนินงานในอดตี ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด หนวยวัด 
2547 2548 2549 

รอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่
ดํ า เนินการไดครบถวนสมบูรณภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ - - - 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

   กําหนดใหกองการเจาหนาที่เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการจดัเก็บขอมูลโดยความรวมมือจาก
หนวยงานทีเ่กีย่วของ 
  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางวนดิา   จั่นอุไร   ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่      

เบอรติดตอ : 0-2273-0890 
ผูจัดเก็บขอมูล     :  จ.อ.จอมทอง  บุญตะโก  นิติกร 7ว  กองการเจาหนาที ่   

เบอรติดตอ : 0-2299-4253 
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ตัวชี้วัดท่ี  8 :   ระดับความสาํเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ 
                        รายจายลงทุน 
หนวยวัด      :  รอยละ 
น้ําหนัก        :  รอยละ 3  
คําอธิบาย : 
 

                            การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายรายจายลงทุน               
ของสวนราชการ ทั้งที่ เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค  เปนตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจายเงินของ              
สวนราชการ ทั้งนี้ ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูล                 
การเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
                            การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจาย     และถวงน้ําหนักสําหรับอัตรา
การเบิกจายเงินในสวนของรายการคาครุภัณฑและรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง ดังนี้ 
 

การกําหนดน้ําหนักความสําคัญของแตละรายการ 
 

รายการงบประมาณรายจายลงทุน น้ําหนัก : Wi (รอยละ) 
1. รายการคาครุภัณฑ 0.9 
2. รายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง  2.1 

รวมน้ําหนักรอยละ 3.0 
 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 
 

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทนุรายการคาครุภัณฑ 
 

 = ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครุภัณฑ x 100  
 วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครุภัณฑที่ไดรับ  
 
รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทนุรายการคาทีด่ินและสิ่งกอสราง 
 

 = ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง x 100  
 วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาที่ดินและสิ่งกอสรางที่ไดรับ  
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชีว้ัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                                                  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                         กระทรวงมหาดไทย 

 
 

รายการ 
งบประมาณ 
รายจายลงทุน 

(i) 
 
 

 

น้ําหนักของ 
รายการ 

งบประมาณ 
รายจายลงทุน 

(W i) 

 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ 
รอยละของความสําเร็จของการเบิกจาย 

เงินงบประมาณรายจายลงทุน 
 

 

คาคะแนนที่
ได 

ของแตละ 
รายการ 
(SMi) 

 

 

คะแนน 
ถวงน้ําหนัก 
(W i x SMi) 

 

1. รายการ 
คาครุภัณฑ 
 

0.3 
(0.9/3.0) 

 

X – 2Y 
 

X - Y 
 

X 
 

X + Y 
 

X +2Y 
 

SM1 
 

(W1 x SM1) 
 

2. รายการ 
คาที่ดินและ 
สิ่งกอสราง 
 

0.7 
(2.1/3.0) 

 

X – 2Y 
 

X - Y 
 

X 
 

X + Y 
 

X +2Y 
 

SM2 
 

(W2 x SM2) 
 

  

Σ Wi = 1 
 

       

Σ (Wi x 
SMi) 

 
 

               แปลงน้ําหนกัของแตละรายการใหผลรวมของน้ําหนกัของทุกรายการเทากบั 1 
 

หมายเหตุ : 
1. กําหนดคา X เทากับ ระดบัคะแนน 3 โดยที่ X หมายถึง อัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายใน

ภาพรวมตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
2. กําหนดคา Y เทากับ ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะประสานกับหนวยงาน

ที่เกีย่วของเพือ่หารือความเหมาะสมของชวงปรับเกณฑการใหคะแนน และจะแจงใหสวนราชการทราบตอไป 
               3. การคํานวณวงเงนิงบประมาณรายจายลงทนุ จะไมรวมงบประมาณที่สวนราชการประหยดัไดและไมได
นําเงินดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ แตทั้งนี้ ขอใหสวนราชการรายงานวงเงินงบประมาณที่
ประหยดัไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมนิผล 
 

สูตรการคํานวณ : 
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนกั เทากับ 
 

Σ (Wi x SMi) หรือ (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 

 Σ Wi    W1+ W2 +...+ Wi  
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โดยที ่: 
 

W หมายถึง น้ําหนักที่ใหกับรายการงบประมาณรายจายลงทุนที่กําหนดไว และผลรวมของ
น้ําหนักของทุกรายการ (Σ Wi) = 1 

SM หมายถึง คะแนนที่ไดของแตละรายการ 
i หมายถึง ลําดับที่ของรายการงบประมาณรายจายลงทุนที่กําหนดไว ; 1, 2,…, i 
 

หรือ 
 

(คาคะแนนที่ไดของรายการคาครุภัณฑ x น้ําหนักของรายการคาครุภัณฑ)  + 
 

(คาคะแนนที่ไดของรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง x น้ําหนักของรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง) 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 Σ (Wi x SMi) = 1 
2 Σ (Wi x SMi) = 2 
3 Σ (Wi x SMi) = 3 
4 Σ (Wi x SMi) = 4 
5 Σ (Wi x SMi) = 5 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวย
วัด 2547 2548 2549 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัของ
อัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
 

รอยละ - - 4.5912 

แหลงขอมูลอางอิง : 
ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
 

ชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด         นายพงศรัตน    ภิรมยรัตน   ผูอํานวยการกองคลัง   
เบอรติดตอ : 0-2299-4162  

ชื่อผูกํากับขอมลู             1.  นายสมเกียรติ   กลิ่นนุช     เจาหนาท่ีบริหารการเงินและบัญชี 7 
เบอรติดตอ :  0-2299-4164 

                                       2.  นางสุดใจ   สุวรรณบุบผา    นักวิชาการเงินและบัญชี 7ว 
เบอรติดตอ : 0-2299-4160 
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ตัวชี้วัดท่ี 9   ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยดัพลังงานของสวนราชการ 
หนวยวัด  :  ระดับ 
น้ําหนัก : รอยละ 2 
 
อยูระหวางรอเกณฑการประเมินจากสํานักงาน ก.พ.ร. 
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ตัวชี้วัดท่ี  10.1 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานรอบระยะเวลาของ   
                            ขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
หนวยวัด  :  ระดับ 
น้ําหนัก : รอยละ 1.5 
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผูรับบริการที่ไดรับบริการ      
ตามรอบระยะเวลามาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับผูรับบริการทั้งหมดในแตละกระบวนงานบริการ 

รอบระยะเวลามาตรฐาน  หมายถึงระยะเวลาเฉลี่ยที่สวนราชการสามารถดําเนินการลดไดจริง  
และไดแจงระยะเวลาเฉลี่ยดังกลาวเปนผลการปฏิบัติราชการ ณ ส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2548  และปงบประมาณ พ.ศ. 2549 แลวแตกรณี    

กระบวนงานบริการที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการจะนับรวมทุกระบวนงานที่               
สวนราชการเสนอมายังสํานักงาน ก.พ.ร. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2549 และสวนราชการสามารถ
ดําเนินการลดรอบระยะเวลาตั้งแตรอยละ 30 ขึ้นไป ครบทุกกระบวนงานแลว 
 

ตารางและสูตรการคํานวณ 
 

                               จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน x 100  
                                   จํานวนผูรับบริการทั้งหมดที่ไดรับบริการในแตละงานบริการ 
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ตารางและสูตรการคํานวณ : 
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ
ของผูรับบริการท่ีไดรับบริการตามรอบ
ระยะเวลามาตรฐานเทียบกับจํานวน

ผูรับบริการท้ังหมด 
งานบริการ  (i) 

น้ํา 
หนัก  
(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนน
ท่ีได (Ci) 

คะแนน    
  ถวง
น้ําหนัก    
(Wi xCi) 

1. การตออายุทะเบียนผูรับจางงานกอสราง  0.170  50 60 70 80 90   
2. การพิจารณาอุทธรณคําสั่งเจาพนักงาน 
    ทองถิ่นตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 

0.150  50 60 70 80 90   

3. การเบิกจายคาจัดซื้อ – จัดจาง  (โดยวิธ ี
    สอบราคาและประกวดราคา) 

0.170  50 60 70 80 90   

4. การตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดิน 
    ตามกฎกระทรวงผังเมอืงรวม (กรณีผู 
    ตรวจสอบมีหนังสือถาม และตองการ     
    ผลการตรวจสอบเปนหนังสือ) 

0        

5. การพิจารณาการประกอบกิจการ                  
   โรงมหรสพ 

0.170  50 60 70 80 90   

6. การใหบริการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ 0.170  50 60 70 80 90   
7. การบริการออกแบบอาคารและ 
   สิ่งกอสราง (มูลคางาน 5 – 50 ลานบาท) 

0.170  50 60 70 80 90   

น้ําหนักรวม =1 คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากับ      
 

 กระบวนงานที่ 4      ขอยกเลิกการประเมินผล เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไมมีผูขอใชบริการ  เนื่องจากมี
ชองทางบริการท้ังหนวยงานภายในกรมฯ และสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและทางเว็บไซด 
www.dpt.go.th 
 

 เกณฑการใหคะแนน  : 
 

 ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 Σ (Wi x Ci) = 1 
2 Σ (Wi x Ci) = 2 
3 Σ (Wi x Ci) = 3 
4 Σ (Wi x Ci) = 4 
5 Σ (Wi x Ci) = 5 
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หมายเหตุ :  
1. หากสวนราชการไมมีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการในแตละงานบริการให    

ประชาชนทราบอยางชัดเจน   จะถูกปรับลดคะแนน 0.5 คะแนน  จากคะแนนที่ไดรับของตัวช้ีวัดนี้ 
2. หากสวนราชการมีอัตราการตอบสนองตอขอรองเรียนหรือคํารองของประชาชนในระยะเวลาที่ต่ํากวา

มาตรฐานที่หนวยงานกลางกําหนด (โดยอางอิงขอมูลจากหนวยงานกลาง เชน สํานักงานผูตรวจการ
แผนดินรฐัสภา เปนตน) จะพิจารณาปรับลดคะแนนที่ไดของตัวช้ีวัดนี้ลง  0.5  คะแนน 

 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ผลการดําเนนิงานในอดตี ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด หนวยวัด 
2547 2548 2549 

  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกั   
  ในการรักษามาตรฐานรอบระยะเวลาของ  
  ข้ันตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

ระดับ - - 4.3320 
(ก.ค. – ก.ย.) 

  
 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายศิริชัย  กิจจารึก   ผอ.สํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ   เบอรติดตอ : 0 - 2299 - 4799 
      นายสุรชัย  พรภัทรกุล   ผอ.สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร   เบอรติดตอ : 0- 2299 - 4348 

        นายวิเชียร  ธนิตติราภรณ  ผอ.สํานักควบคุมการกอสราง             เบอรติดตอ : 0 - 2299 - 4411 
        นายสุชาติ  ตรีสัตยพันธ   ผอ.สํานักสถาปตยกรรม        เบอรติดตอ : 0 - 2299 - 4857 
        นายพงศรัตน  ภิรมยรัตน  ผอ.กองคลัง         เบอรติดตอ : 0 - 2299 - 4162 
        นายไพฑูรย  นนทศุข  นักวิชาการพัสดุ 8ว                                   เบอรติดตอ : 0 - 2299 - 4174 
 ผูจัดเก็บขอมูล  :       นายวินิจ  ชัยชนะศิริวิทยา   วิศวกรวิชาชีพ 8 วช                           เบอรติดตอ : 0 - 2299 - 4779 
       นายชวกิจ  หิรัญญาภิรมย     วิศวกรวิชาชีพ 8 วช                          เบอรติดตอ : 0 - 2299 – 4424 

     นายวีระพันธ  อุปถัมภากุล  วิศวกรวิชาชีพ 8 วช                           เบอรติดตอ : 0 - 2299 - 4430  
     นายวิษณุ  อยูดี                     สถาปนิก 8 วช        เบอรติดตอ :  0 -2299 - 4866 

       นายวิบูลย  ลีพัฒนากิจ         วิศวกรโยธา 7 วช                              เบอรติดตอ : 0 - 2299 - 4354 
       นายเกียรติชัย  ลิ้มทองคํา     วิศวกรโยธา 7 วช                              เบอรติดตอ : 0 - 2299 – 4355 
       นายสมเกียรติ  กลิ่นนุช  เจาหนาที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7     เบอรติดตอ : 0 - 2299 – 4164 

     นางสุดใจ  สุวรรณบุบผา  นักวิชาการเงินและบัญชี 7 ว                เบอรติดตอ : 0 - 2299 - 4260 
       นายอนันต  สิริพฤาษา   สถาปนิก 6ว        เบอรติดตอ : 0 - 2299 – 4868 

                    วาท่ีร.ต. หญิงจวงพร  พรมสูตร  เจาพนักงานธุรการ 5                 เบอรติดตอ : 0 - 2299 - 4275 
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ตัวชี้วัดท่ี 10.2 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้าํหนักในการดาํเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 
                          ดานขัน้ตอนและวิธีการปฏิบัติงานของสวนราชการ 
หนวยวัด         : รอยละ 
น้ําหนัก           : รอยละ 1.5 
คําอธิบาย : 
       ความสําเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
หมายถึง ความสามารถในการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ โดยมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ      
การดําเนินการขององคการในสวนที่เกี่ยวของกับขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงได
อยางเหมาะสมและบรรลุเปาประสงคตามที่กําหนดไวในแตละประเด็นยุทธศาสตร                                                                     
      โดยพิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเปาหมายหรือรายละเอียด
กิจกรรมที่กําหนดไวในแตละแผนงาน    ตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในประเด็นยุทธศาสตรที่ไดจัดสงให
สํานักงาน ก.พ.ร.   ซ่ึงแตละแผนงานจะตองมีการจัดลําดับความสําคัญ (Ranking) และกําหนดน้ําหนักของแตละ
แผนงานดวย 

ตารางและสูตรการคํานวณ :   
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของ
ความสําเร็จหรือความคืบหนาที่ปฏิบัติได

ตามแผนการดําเนินงานของ 
ปงบประมาณที่ประเมินผล 

ลําดับที่ของแผนงาน /   ชื่อแผนงาน 
(i) 

น้ําหนัก 
ของแตละ 
แผนงาน 

(Wi) 1
คะแนน

2 
คะแนน

3 
คะแนน

4 
คะแนน

5 
คะแนน

คะแนนที่ได 
ของแตละ 
แผนงาน 

(SMi) 

 คะแนนเฉลี่ย 
ถวงน้ําหนัก 
(Mi x Wi) 

1. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  องคกรปกครอง  
    สวนทองถิ่นและทุกภาคสวนไดรับทราบขอมลูความรู 
    และแสดงความคิดเห็นสําหรับโครงการระบบปองกัน    
    น้าํทวมในพื้นที่ชุมชนและเมือง 

0.40 60 70 80 90 100   

2. จัดทําแผนงานที่เกี่ยวกับระบบปองกันน้าํทวมของชุมชน/ 
    เทศบาลทีไ่ดกอสรางและพื้นทีท่ี่ไดออกแบบรายละเอียด 
    แลวเสร็จเผยแพรลงใน Web Site ของกรมโยธาธิการและ 
    ผังเมือง   

0.30 60 70 80 90 100   

3. จัดทําการบริหารความรูดานการออกแบบเขื่อนปองกัน 
     ตลิ่งพรอมเผยแพรขอมลูเอกสาร  คูมือผานระบบ   
     Internet 

0.30 60 70 80 90 100   

  รวม = 1*        
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          * แปลงน้ําหนักของแตละแผนงาน ใหผลรวมของน้ําหนักของทุกแผนงานเทากับ 1  
 

ผลรวมของ ( คาคะแนนที่ไดของแผนงาน  x น้ําหนกัของแผนงาน) 
 

หรือ 
 

(น้ําหนักของแผนงานที่ 1 x คะแนนที่ไดของแผนงานที่ 1) + (น้ําหนักของแผนงานที่ 2 x คะแนนที่ไดของแผนงานที่ 2) 
 (น้ําหนักของแผนงานที่ 3 x คะแนนที่ไดของแผนงานที่ 3) + (น้ําหนักของแผนงานที่ i x คะแนนที่ไดของแผนงานที่ i) 

 

 โดยที่ : 

น้ําหนักของแผนงาน 
(Wi) 

หมายถึง น้ําหนกัความสําคัญที่ใหกับแตละแผนงานในการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
ไปสูการปฏิบัติ โดยน้ําหนักของทุกแผนงานรวมกัน = 1 

  คะแนนที่ไดของแผนงาน 
(SMi) 

หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเปรียบเทียบความคืบหนาท่ีสามารถปฏิบัติไดกับแผนการ
ดําเนินงานที่จะตองปฏิบัติท้ังหมดของแตละแผนงานที่ไดกําหนดไวตามรายละเอียด 
แผนงานดานกระบวนงาน 

I หมายถึง ลําดับที่ของแผนงานในการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
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 
2547 2548 2549 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
ดานขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของ                 
สวนราชการ 

รอยละ - - - 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  

           รวบรวมจัดเก็บขอมูลในการดําเนินงานตามแผนงานของขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ประจําป 
งบประมาณพ.ศ.2550   โดยเจ็ดเก็บเปนระยะเวลาตามปฏิทินการดําเนนิงาน 
 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 1.วาที่รอยตรี กิตติ  ศริิวิชญไมตรี       ผอ.สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง 
           เบอรติดตอ : 0-2299-4678 
                                                                                                                     

ผูจัดเก็บขอมูล        :  1. นายชัยยา         เจิมจุติธรรม            วิศวกรวิชาชีพ 8 วช (วิศวกรรมโยธา)  
                                                                                             เบอรติดตอ : 0-2299-4653 
                                  2. นายธนารักษ   วรปรีชาพันธ          วิศวกรวิชาชีพ 7 วช   
                                                                                             เบอรติดตอ : 0-2299-4662 
                                  3. นายพูลทรัพย   สมบูรณปญญา      วิศวกรวิชาชพี 8 วช (วิศวกรรมโยธา)  
                                                                                             เบอรติดตอ : 0-2299-4653 
                                  4. นายจาตุรนต    โรจนหิรัญ             วิศวกรวิชาชพี 8 วช (วิศวกรรมโยธา)  
                                                                                             เบอรติดตอ : 0-2299-4653 
                                  5. นายอรัญ           กิติเรืองแสง           วิศวกรวิชาชีพ 8 วช (วิศวกรรมโยธา)  
                                                                                             เบอรติดตอ : 0-2299-4692 , 081-821-4000 
                                  6. นายสุมล           เกียงแกว                วิศวกรวิชาชีพ 7 วช 
                                                                                             เบอรติดตอ : 0-2299-4692, 083-498-8383 
                                  7. นางภาวดี          ภมูรินทร               เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว 

           เบอรติดตอ : 0-2299-4368 
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ตัวชี้วัดท่ี 11  :    ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
หนวยวัด        :  ระดับ 
น้ําหนัก          :  รอยละ 2  
คําอธิบาย : 
 

                      ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต   หมายถึงการที่สวนราชการสามารถจัดทําบัญชี
ตนทุนตอหนวยผลผลิตตามภารกิจหลักได 
 

เกณฑการใหคะแนน :  
 

                              กําหนดเปนระดับขั้น โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ  พิจารณาจากระดับขัน้ของ
ความสําเร็จ  (Milestone)   ตามรายละเอียดของการดําเนนิการตามเกณฑที่กําหนดแตละระดับ  ดังนี ้
 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)  

ระดับคะแนน 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

โดยที่ : 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 มีฐานขอมูลทีใ่ชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ไดแก ขอมูลเกีย่วกบัผลผลิต

กิจกรรม  ศนูยตนทุน ตนทุนที่เกีย่วของกับผลผลิต และเกณฑการปนสวนตนทนุ 

2  จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต  ของปงบประมาณ พ.ศ.2548 และปงบ  
 ประมาณ พ.ศ.2549 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลว 
 เสร็จ และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด   โดย 
 เสนอใหสํานักงบประมาณ   กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน   ก.พ.ร. รับทราบ 
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 รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 
 

ผลการดําเนินงานในอดตี  
ปงบประมาณ ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด หนวยวัด 

2547 2548 2549 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ระดับ - - 5 

 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นายพงศรัตน      ภิรมยรัตน     ผูอํานวยการกองคลัง  
                                                                              เบอรติดตอ:  0-2299 – 4162 
ผูจัดเก็บขอมูล  :     1. นางอษุา    พฤกษพทิักษกุล         นักวิชาการเงนิและบัญชี 8ว 
                                                                              เบอรติดตอ:0-2299  - 4263 
                               2.  นางนชิานันท  นิรันดรสวัสดิ์         เจาพนกังานการเงินและบัญชี 5 
                                                                                          เบอรติดตอ: 0-2299  - 4265 
 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
3 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ 

พ.ศ.2548  และปงบประมาณ พ.ศ.2549  ที่จัดทําขึ้นในขั้นตอนที่ 2 วา  มีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร พรอมทั้งวิเคราะหถึงสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว และจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวย
ผลผลิตไดแลวเสร็จ 

4 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจํางวด 6 เดือนแรก ของปงบประมาณ 
พ.ศ.2550  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และ
รายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด   โดยเสนอ
ใหสํานักงบประมาณ   กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. รับทราบ 

5 มีการนําผลการดําเนินงานที่ไดจากขั้นตอนที่ 3 ไปกําหนดแนวทางหรือ
แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ.  2551 
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ตัวชี้วัดท่ี 12  :    ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
หนวยวัด        :  ระดับ 
น้ําหนัก          :  รอยละ 3  
คําอธิบาย : 
 

                           ระบบการจัดการความรูในองคกร หมายถึง การที่สวนราชการมีรูปแบบที่ชัดเจนของการรวบรวม
ฐานความรู ที่มีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนองคความรูและมีการ
ถายทอดและแบงปนความรูอยางเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู พัฒนาตนเองใหเปน
ผูรูปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาสวนราชการเขาสูรูปแบบขององคการแหงการเรียนรู 
(Learning Organization) ที่ยั่งยืน 
         โดยที่ความรูมี 2 ประเภท คือ 

1.   ความรูที่ฝงอยูในตัวคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรค 
หรือ สัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตางๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมา
เปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห 

2.   ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวมถายทอดไดโดยผาน    
วิธีตางๆ  เชน  การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตางๆ 
                      กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก   
 การรวบรวม  การจัดระบบจัดเก็บความรู  การเขาถึงขอมูลเพื่อสรางเปนความรู และการแลกเปลีย่นความรูทัง้ภายใน
และภายนอกองคกร การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน
ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในองคกรใหดียิ่งขึ้น 
 

เกณฑการใหคะแนน :  
                              กําหนดเปนระดับขั้น โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ  พิจารณาจากระดับขัน้ของ
ความสําเร็จ  (Milestone)   ตามรายละเอียดของการดําเนนิการตามเกณฑที่กําหนดแตละระดับ  ดังนี ้
 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)  

ระดับคะแนน 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      
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โดยที่ : 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 จําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันความสําเร็จของทุกประเด็นยุทธศาสตร 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ตามแบบฟอรม 1 การ
จําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ) 
โดยระบุอยางนอย 3 องคความรูตอ 1 ประเด็นยุทธศาสตร และอยางนอย 1 ใน 
 องคความรูท้ังหมดที่ระบุตองเปนองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

2 จัดทําแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 อยางนอย 2  องคความรู 
โดยเลือกองคความรูจากประเด็นยุทธศาสตรท่ีตางกัน และอยางนอย 1 องคความรูท่ี
เลือกดังกลาวตองเปนองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

3 ผูบริหารของสวนราชการลงนามเห็นชอบแผนการจัดการความรูประจําป 
งบประมาณ พ.ศ.2550   และจัดสงใหสํานักงาน   ก.พ.ร. ภายในวันที่  31 ม.ค. 2550  

4 สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 โดยสามารถดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูดังกลาวไดสําเร็จ
ครบถวนทุกกิจกรรม และสามารถดําเนินการครอบคลุมกลุมเปาหมายไดไมนอยกวา
รอยละ 90 ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีระบุไว 

5 ผลการดําเนินงานของทุกตัวช้ีวัดตามคํารับรองฯ ท่ีเลือกมาดําเนินการตามแผนการ
จัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตองมีคะแนนของแตละตัวช้ีวัดตั้งแต 
4.0000   ข้ึนไป 

 

เงื่อนไข :  
                1.   การประเมินผลการดําเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 - 3     สํานักงาน ก.พ.ร. จะพิจารณาความสอดคลอง 
                      กับหลักเกณฑที่กําหนดไวตามแนวทางการประเมินผล และจะพิจารณาปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 

 ตามรายละเอยีดในคูมือการดาํเนนิงานตามตวัช้ีวัดการจัดการความรูเพื่อสนับสนนุประเด็นยุทธศาสตร   
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

                2.  ในกรณีที่สวนราชการจัดสงแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 ที่ไดรับ                 
อนุมัติแลวลาชากวากําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวในขั้นตอนที่ 3 จะปรับลด 0.25 คะแนน ตอ       
1 สัปดาห แตรวมการปรับลดทั้งหมดแลวจะไมเกิน 1 คะแนน 
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   3. ใหสวนราชการปรับแกไขแผนการจัดการความรู ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ.2550  ตามขอเสนอแนะ                  
                  ของสํานักงาน ก.พ.ร. และนําเสนอแผนการจดัการความรูนัน้  ในรายงานการตามคํารับรองฯ  หรือ                 
                  ในชวงการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 
 4.  หากองคความรูที่สวนราชการเลือกมากําหนดในแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 
                   พ.ศ. 2550  ซํ้ากับองคความรูที่ดําเนินการไปแลวตามแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ  
                   พ.ศ. 2549 สวนราชการจะตองแสดงถึงการดาํเนินการทบทวน และเพิ่มเตมิองคความรูใหมากขึ้น 
                   หรือครบถวนสมบูรณยิ่งขึ้นอยางชัดเจน 
 
 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

  สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาเมือง      ดําเนินการรวมกับทีมงาน  KM  (Knowledge 
Management) และหนวยงานที่เกี่ยวของกับประเด็นยุทธศาสตรตามคํารับรองการปฏิบัติราชการปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 
 
  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายประภัสสร   มาลากาญจน   ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบคุลากร 
ดานการพัฒนาเมือง 
เบอรติดตอ : 0-2299-4616 

ผูจัดเก็บขอมูล :         นางภัชรา  นาคดิษฐ   นักพัฒนาทรพัยากรบุคคล 8ว 
เบอรติดตอ : 0-2299-4628 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชีว้ัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                                                  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                         กระทรวงมหาดไทย 

ตัวชี้วัดท่ี 13.1:  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
หนวยวัด :  ระดับ 
น้ําหนัก :    รอยละ 2 
คําอธิบาย : 
 พิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จในการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสามารถดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรของ
สวนราชการ โดยแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการเปนแผนที่สนับสนุนแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป พ.ศ. 2551 – 2553 ซ่ึงหัวหนาสวนราชการเห็นชอบที่จะดําเนินการตามแนวทาง/แผนงาน/
โครงการที่กําหนดขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2551  
 

เกณฑการใหคะแนน :  
                                                                                                                                                     

                   กําหนดเปนระดบัขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ  
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ  ดังนี้ 
 
 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)  

ระดับคะแนน 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

 

โดยที่ : 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 
1 สวนราชการจัดกิจกรรมการพัฒนาหรือเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการ

บริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) และการจัดทําแผน กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
ใหแกผูบริหารและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับ    การบริหารทรัพยากรบุคคลไมนอยกวารอยละ 60 

2 สวนราชการประเมินสถานภาพปจจุบันดานการบรหิารทรัพยากรบุคคลแลวเสร็จภายในไตรมาส 
ท่ี 2 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2550  โดยในรายงานผลการประเมินสถานภาพฯ มีการระบุจุดแข็ง
จุดออนของการบริหารทรัพยากรบุคคลและมีการวิเคราะหความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียตอ
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 

3 สวนราชการวิเคราะหทิศทาง นโยบาย และกําหนดประเดน็ยทุธศาสตรดานการบริหารทรพัยากร
บุคคลใหสอดคลองกับนโยบายยุทธศาสตรและแผนบริหารราชการของสวนราชการ 

4 สวนราชการกาํหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธดานการบรหิารทรพัยากรบุคคล และกําหนดตัวช้ีวัด
ผลการปฏิบัติงานของแตละเปาประสงค 

5 สวนราชการมีแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ท่ีไดรับความ
เห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ และมีการเผยแพรประชาสัมพันธใหแกเจาหนาท่ีของสวน 
ราชการไดรับทราบ 

 
 

เงื่อนไข : 
 สวนราชการจัดสงแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายใน             
วันที่ 31  สิงหาคม พ.ศ. 2550  หากจัดสงไมทันตามกําหนด  จะพิจารณาปรับลดคะแนนลง 0.50 คะแนน 
จากคะแนนที่ไดรับของตัวช้ีวัด 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวย

วัด 2547 2548 2549 
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ระดับ - - - 

 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
                          กลุมงานอัตรากําลังและพัฒนาระบบงาน  กองการเจาหนาที่  ดําเนินการจัดเก็บขอมูล              
ตามขั้นตอนความสําเร็จ 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นางวนิดา   จั่นอุไร    ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 
     เบอรติดตอ :  0-2299-4149   

ผูจัดเก็บขอมูล :     1.  นายมณีโชติ   บํารุงผล    บุคลากร 6ว 
      เบอรติดตอ : 0- 2299-4252 
             2    นางสาวสมจิตร   สุขชัย   บุคลากร 6ว 
      เบอรติดตอ : 0-2299-4254 
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ตัวชี้วัดท่ี 13.2 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการดาํเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยน    
                           แปลงดานบคุลากรของสวนราชการ 
หนวยวัด :  รอยละ 
น้ําหนัก   :  รอยละ 2 
คําอธิบาย :  
 

  ความสําเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร หมายถึง ความ 
สามารถในการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ โดยมีการดําเนินการเพื่อพัฒนาองคกรในสวนที่ 
เกี่ยวของกับการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม และบรรลุ 
เปาประสงค ตามที่กําหนดไวในแตละประเด็นยุทธศาสตร 
  โดยพิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเปาหมาย หรือรายละเอียด 
กิจกรรมที่กําหนดไวในแตละแผนงาน ตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในประเด็นยุทธศาสตรที่ไดจัดสงให
สํานักงาน ก.พ.ร. ซ่ึงแตละแผนงานจะตองมีการจัดลําดับความสําคัญ (Ranking) และกําหนดน้ําหนักของ 
แตละแผนงานดวย 
 

ตารางและสูตรการคํานวณ :  
 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของ 
ความสําเร็จหรือความคืบหนาที่ปฏิบัติตาม
แผนการดาํเนนิงานของปงบประมาณ 

ที่ประเมินผล 
ลําดับที่ของแผนงาน/ช่ือแผนงาน (i) 

  น้าํหนักของ 
แตละแผนงาน 
        (Wi) 

1
คะแนน 

2 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
คะแนน 

คะแนนที่ได
ของแตละ
แผนงาน 

(SMi) 

คะแนนถวง
น้ําหนัก 

(SMi x Wi) 

1. พัฒนาบุคลากรภายในองคกร
ใหมีความรูทักษะ และสมรรถนะ
ที่เหมาะสม 

0.5 60 70 80 90 100   

2. เสริมสรางแนวทางการพัฒนา
ขีดสมรรถนะขององคกรและ
บุคลากรใหมีหลากหลาย พรอม
ใหการสนับสนุนในรูปแบบตางๆ 

0.5 60 70 80 90 100   

 รวม = 1*        
 
หมายุเหตุ    * หมายถึง  Σ (Wi x SMi) 
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ผลรวมของ (คาคะแนนที่ไดของแตละแผนงาน x  น้ําหนักของแตละแผนงาน) 

 

หรือ 
 

(น้ําหนักของแผนงานที่ 1 x คะแนนที่ไดของแผนงานที่ 1) + (น้ําหนักของแผนงานที่ 2 x คะแนนที่ไดของแผนงานที่ 2) 
 

โดยที ่
 

น้ําหนักของแผน 
(Wi) 

หมายถึง น้ําหนกัความสําคัญที่ใหกับแตละแผนงานในการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
ไปสูการปฏิบัติ โดยน้ําหนักของทุกแผนงานรวมกัน = 1 

คะแนนที่ไดของแผนงาน 
(SMi) 

หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเปรียบเทียบความคืบหนาท่ีสามารถปฏิบัติไดกับแผนการ
ดําเนินงานที่จะตองปฏิบัติท้ังหมดของแตละแผนงานที่ไดกําหนดไวตามรายละเอียด
แผนงาน 

I หมายถึง  ลําดับที่ของแผนงานในการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 
                 ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1   ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ (Wi x SMi) = 1 
2 Σ (Wi x SMi) = 2 
3 Σ (Wi x SMi) = 3 
4 Σ (Wi x SMi) = 4 
5 Σ (Wi x SMi) = 5 

 

เงื่อนไข :  
   ในการประเมินผลในปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 ใหสวนราชการ พิจารณาเลือกขอเสนอ            
การเปลี่ยนแปลงมาเสนออยางนอย 1 ประเด็นยุทธศาสตร โดยขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตองมี       
การดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ดวย  โดยขอใหแจงผลการคัดเลือกประเด็นยุทธศาสตรดังกลาว
มายังสํานักงาน ก.พ.ร ภายในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2550 ตามแบบฟอรมรายงานขอเสนอการเปลี่ยนแปลง    
ที่แนบ  สําหรับประเด็นยุทธศาสตรอ่ืนๆ ที่มิไดเลือกมาสําหรับการประเมินผลก็ใหดําเนินการไปตามปกติ
ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตอไป 
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวย

วัด 2547 2548 2549 
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกั         
ในการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง    
ดานบุคลากรของสวนราชการ 
 

รอยละ - - - 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

  สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาเมือง รวมกับกองการเจาหนาที่ ในการดําเนนิการนํา
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ไปสูการปฏิบัติ 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 1.  นายประภัสสร   มาลากาญจน   ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบคุลากร 
ดานการพัฒนาเมือง 
เบอรติดตอ : 0-2299-4616 

         2.  นางวนิดา   จั่นอไุร   ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 
เบอรติดตอ : 0-2299-4149 

ผูจัดเก็บขอมูล    :   1.  นางภัชรา  นาคดิษฐ   นักพัฒนาทรพัยากรบุคคล 8ว 
เบอรติดตอ : 0-2299-4628 

         2.  นางสาวสมจิตร  สุขชัย   บุคลากร 6ว 
        เบอรติดตอ : 0-2299-4254 
         3.  นายมณีโชติ   บํารุงผล   บุคลากร 6ว 

เบอรติดตอ : 0-2299-4252 
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ตัวชี้วัดท่ี 13.3  :  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชีวั้ดและเปาหมายของระดบัองคกรสูระดับบุคคล 
หนวยวัด        :  ระดับ 
น้ําหนัก          :  รอยละ 2  
คําอธิบาย : 
 

องคกร  ในทีน่ี้หมายถึง  สวนราชการระดบักรมหรือเทียบเทา 
     ความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับองคกรสูระดับบุคคล  หมายถึง  ความสําเร็จ

ที่สวนราชการจัดใหมีระบบการประเมินผลของหนวยงานระดับสํานัก/กอง  หรือเทียบเทาจนถึงระดับบุคคล 
(Internal Performance Agreement: IPA) เพื่อประโยชนในการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ                                                

    ในการนี้  สวนราชการจะตองมีกระบวนการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายในระดับสํานัก/กอง  
ซึ่งเปนตัวช้ีวัดและคาเปาหมายที่ถายทอดมาจากระดับองคกร  มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ระหวางหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก/กองกับหัวหนาสวนราชการ  รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและคาเปาหมายในระดับสํานัก/กอง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550   เพื่อใหผล
ดําเนินงานของหนวยงานระดับสํานัก/กองสนับสนุนการบรรลุเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรของ
องคกร 
 

เกณฑการใหคะแนน :  
                                                                                                                                                     

                     แบงคะแนนเปน 5 ระดับ   โดยพิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จ  (Milestone)   ตาม            
เปาหมายแตละระดับ  ดังนี ้
 
 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)  

ระดับคะแนน 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      
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โดยที่ : 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 
            1 1)  ทบทวน และสรุปขอดี  ขอเสีย  ปญหา  อุปสรรคของระบบการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ   

     ภายในสวนราชการระดับกรมหรอืเทียบเทาท่ีใชอยูในปจจุบัน  เชน      
       -  ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
           ระดับกรมหรือเทียบเทา 
       -  ระบบการรายงานและติดตามผลการดําเนินงานอื่นๆ ของสวนราชการระดับกรมหรือ  
           เทียบเทา  เชนนโยบายรัฐบาล 
2)  นําสรุปผลการทบทวน  ขอดี  ขอเสีย  ปญหา อุปสรรคที่ไดจากขอ 1) ไปใชในการจัดทํา 
      กระบวนการ/แผนงานการประเมินผลภายในสวนราชการ  สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2550  
     ไดแลวเสร็จ  และไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 
3)  มีการสือ่สาร  ทําความเขาใจ  หรอืช้ีแจงใหหัวหนาสวนราชการระดับสํานกั/กองหรือเทียบเทา 
     รับทราบถึงกระบวนการ/แผนงานประเมินผลฯ ดังกลาว 

          2  สวนราชการระดับกรมหรอืเทียบเทายืนยันวิสัยทัศน  ประเด็นยุทธศาสตร  และเปาประสงค 
      และจัดทําแผนยุทธศาสตร (Strategy Map) เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสอดคลองของ วิสัยทัศน 
      ประเด็นยุทธศาสตร  และเปาประสงคของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

 หนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา  กําหนดเปาประสงคและและจัดทําแผนที่      
     ยุทธศาสตร (Strategy Map) ท่ีแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงหรือสอดคลอง ของเปาประสงค   
      ของหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทากับประเด็นยุทธศาสตร  และเปาประสงคของ   
     สวนราชการระดับกรมหรอืเทียบเทา และ/หรือแสดงความสอดคลองกับพันธกิจ บทบาท   
     หนาท่ีของหนวยงานระดับสํานัก/กองหรอืเทียบเทา 

 มีการกําหนดตัวช้ีวัด  คาเปาหมาย และเกณฑการประเมินผลความสําเรจ็ของการบรรล ุ 
     เปาประสงคแตละขอของหนวยงานหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา ตามที่ปรากฏ  
     ในแผนที่ยุทธศาสตร(Strategy Map) 

  มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ระหวางหัวหนา  
      สวนราชการระดับกรมหรอืเทียบเทากับหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา  
     โดยในคํารับรองฯจะตองระบุตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และเกณฑการประเมินผลตัวช้ีวัดของ   
     หนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาท่ีใชประเมิลผลไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม 

           3  ดําเนินการตามกระบวนการ/แผนการประเมินผลภายในสวนราชการ ประจําปงบประมาณ     
     พ.ศ. 2550 และมีการติดตามความกาวหนาและการรายงาน ผลความสําเร็จตามตัวช้ีวัดและ      
      คาเปาหมายที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550          
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ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 
      ของหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาอยางสม่ําเสมอ(รายเดอืน/รายไตรมาส) 

 
 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 
 4  มีการประเมินผลความสําเรจ็ดามตัวช้ีวัดและคาเปาหมายตามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

      ของหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  
 สวนราชการมีการสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามในคํารับรองการปฏิบัติ  

      ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาได 
      แลวเสร็จ และรายงานสรุปผลผลการประเมินดังกลาวมาพรอม การรายงานผลการ  
      ประเมินผลตนเองรอบ 12 เดือน ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 

5   มีการประกาศหลักเกณฑ/แนวทางที่ชัดเจน ในการนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
      ของหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจงูใจ 
      (Motivation) ของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 
  มีการจัดสรรสิ่งจูงใจตามหลักเกณฑ/แนวทางที่กําหนดไว 

 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ผลการดําเนินงานในอดตี ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด หนวย
วัด 2547 2548 2549 

     ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวดั 
     และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

ระดับ - - - 

 
 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
    กลุมพัฒนาระบบบริหาร ดําเนินการจัดเก็บขอมูลตามขั้นตอนความสําเร็จ 

 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   : นางวนิดา   วานิช                                กลุมพัฒนาระบบบริหาร         
       เบอรติดตอ : 0-2299-4368 
ผูจัดเก็บขอมูล  : 1. นางภาวดี   ภูมรินทร                               เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 7ว                   
         เบอรติดตอ : 0-2299-4368 
  2. นางสาวมาลา   แสงดี                               บุคลากร 3 
       เบอรติดตอ : 0-2299-4368 
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ตัวชี้วัดท่ี 14 : ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ  
หนวยวัด :  ระดับ 
น้ําหนัก :    รอยละ 4 
คําอธิบาย : 
       ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ หมายถึง  
ระดับในการพัฒนาทางดานการจัดการสารสนเทศของสวนราชการเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2549  
โดยจะพิจารณาจากความครอบคลุมและความกาวหนาในการพัฒนาทั้ง 10 ประเด็นดังตอไปนี้ 
1.  ดานระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการ  แบงเปน 
 ประเด็นยอยท่ี 

1.1 ระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการที่ควรมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  โดยตองครอบคลุมถึง
ฐานขอมูลสําหรับผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดทั้งหมดตาม  มิติที่ 1 : มิติดานประสิทธิผลตาม
แผนปฏิบัติราชการ และฐานขอมูลดานยุทธศาสตรทั้งหมดของสวนราชการ 

1.2 ระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  และจําเปนตองปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศที่ใชอยู เดิม  พรอมระบุส่ิงที่จะปรับปรุงหรือเพิ่มเติมจากที่ปฏิบัติใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

2. ดานผูใชงาน (User) กลุมตางๆ ไดแก  ประชาชน  สวนราชการที่เก่ียวของ และ ผูบริหารของสวนราชการ   
        แบงเปน 
 ประเด็นยอยท่ี 

2.1 การไดรับบริการทางอิเล็กทรอนิกสที่เหมาะสมของผูใชงาน (User) แตละกลุม 
2.2 รูปแบบ/ชองทางการใหบริการที่เหมาะสมและตอบสนองตอความตองการของผูใชงาน(User) 
         กลุมตางๆ 
2.3 การรณรงคหรือสงเสริมใหมีการใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

3.  การบริหารจัดการของศูนยปฏิบัติการสารสนเทศของสวนราชการ 
 ประเด็นยอยท่ี 

3.1 กระบวนการหรือระบบในการสํารองและกูคืนขอมูล (Backup and Recovery Procedures) 
3.2 กระบวนการในการทดสอบความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (Security Audit Procedure) 
3.3 การกําหนดสิทธิ (Access Right) ในการ อาน เขียน หรือใชงานขอมูลในระบบสารสนเทศ สําหรับ 

ผูใชงาน (User) กลุมตางๆ ไดแก ประชาชน  สวนราชการที่เกี่ยวของ และผูบริหารของสวนราชการ 
3.4 แผนการจัดการหรือแกไขปญหาจากภัยพิบัติ (IT Contingency Plan) 
3.5 การฝกอบรมในดานที่เกี่ยวของกับระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่จําเปนสําหรับบุคลากรของ 

สวนราชการ 
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สวนราชการจดัใหมกีารทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศพรอมจัดทาํเอกสาร 
1.  สรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ 
2.  แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ  โดยใชขอมูล

ที่ไดมาจากผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศในขอ 1. โดยในแผนปฏิบัติการฯ
ดังกลาวจะตองระบุผูรับผิดชอบ และชวงเวลาที่จะดําเนินการในแตละกิจกรรม พรอมระบุวัตถุประสงค               
ที่วัดไดของแตละแผนปฏิบัติการ ซ่ึงแตละโครงการหรือกิจกรรมยอยในแผนปฏิบัติการควรระบุผลลัพธของ
แตละกิจกรรมยอยอยางชัดเจน 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
              การพจิารณาระดับคณุภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมลูสารสนเทศของสวนราชการ  แบงเปน 
 

เกณฑการใหคะแนน การประเมินผล น้ําหนัก
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

1) ระยะเวลาการสงสรุปผลการทบทวน
และวิเคราะหระบบฯ  และแผน 
ปฏิบัติการฯ 

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

2) สรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบ
ฯ มีคุณภาพ  และเนื้อหาครอบคลุมทั้ง 3 
ประเด็นหลัก และ 10 ประเด็นยอย 

0.5 6 
ประเด็น
ยอย 

7 
ประเด็น
ยอย 

8 
ประเด็น
ยอย 

9 
ประเด็นยอย 

10 
ประเด็น
ยอย 

3) แผนปฏิบัติการฯ มีเนื้อหาและคุณภาพ
ครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็นหลักและ   10 
ประเด็นยอย  และระบุถึงสวนที่จะพัฒนา
เพิ่มเติมจากปงบประมาณ  พ.ศ. 2549 

0.5 6 
ประเด็น
ยอย 

7 
ประเด็น
ยอย 

8 
ประเด็น
ยอย 

9 
ประเด็นยอย 

10 
ประเด็น
ยอย 

4) รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการ   
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 

1 60 70 80 90 100 

5) รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ
แผนปฏิบัติการฯ ที่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค หรือเปาหมายตามที่ระบุใน
แผนปฏิบัติการฯ และมีรายงาน
ประเมินผลความสําเร็จของการ 
ดําเนินงานตาม แผนปฏิบัติการฯ 

1.5 80 85 90 95 100 
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สวนราชการนาํเอกสารดังตอไปนี้เขาสู Web Site ของสวนราชการโดยประชาชนทั่วไปสามารถเขามา 
Download ได (ปรับลด 0.5 คะนนสํารับการดําเนินการที่ไมครบถวน) 

1. คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 2548 2549 2550 พรอมเอกสาร
ประกอบคํารับรองฯ 

2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 รอบ 
6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

ประเด็นหลัก ประเด็นยอย แหลงขอมูล / 
วิธีการจัดเก็บขอมูล 

1.  ดานระบบงาน / 
     กระบวนงานของ 
     สวนราชการ 

1.1  ระบบงาน/กระบวนงานของสวน              
       ราชการที่ควรมีระบบฐานขอมลู    
       สารสนเทศ  โดยตองครอบคลมุ        
       ถึงฐานขอมูลสําหรับผลการ 
       ดาํเนนิงานของตัวชี้วดัทั้งหมด        
       ตามมติิที ่1 : มิติดานประสิทธิผล       
       ตามแผนปฏบิตัิราชการและ 
       ฐานขอมูลดานยุทธศาสตรทั้งหมด 
       ของสวนราชการ 

1.1.1  จัดทาํแบบสาํรวจสถานภาพการบริหาร      
          จัดการฐานขอมูลสารสนเทศฯ  
1.1.2 ทบทวนและวิเคราะหฐานขอมูล 
         สารสนเทศที่มีอยูในปจจุบันจาก                 
         แบบสํารวจฯ  
1.1.3  วิเคราะหความตองการใชระบบ 
          ฐานขอมูลสารสนเทศจากแบบสํารวจฯ 
1.1.4  วิเคราะหความตองการใชระบบ 
          ฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการดําเนินการ 
           ตามตวัชี้วดัตามมิติ ที่ 1: มิติดาน 
           ประสิทธิผลตามแผนปฏบิัตริาชการ 
1.1.5   วิเคราะหความตองการการใชระบบ 
           ฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อสนบัสนุน 
           ยุทธศาสตรทั้งหมดของสวนราชการ 

 1.2  ระบบงาน/กระบวนงานของ                    
       สวนราชการที่เปลี่ยนแปลงไป                 
       จากเดิม  และจําเปนตองปรับปรุง 
       ระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่ใช              
       อยูเดิม  พรอมระบุส่ิงที่จะปรับปรุง 
       หรือเพิ่มเติมจากทีป่ฏิบัติใน 
       ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

1.2.1 ทบทวน วิเคราะหและปรับปรุงฐาน 
         ขอมูลสารสนเทศที่ใชอยูเดิม โดยพิจารณา 
         จากผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร 
         การบริหารจัดการระบบฐานขอมูล 
         สารสนเทศของสวนราชการ ป พ.ศ. 2549  
1.2.2 ทบทวนและวิเคราะหความตองการใช 
         ระบบฐานขอมูลสารสนเทศของหนวยงาน 
         ตางๆ จากแบบสํารวจความตองการใช 
        ขอมลูสารสนเทศ  

2. ดานผูใชงาน (User) กลุม
ตางๆ  ไดแก  ประชาชน       
สวนราชการที่เก่ียวของและ 
ผูบริหารของสวนราชการ 

2.1 การไดรับบริการทางอิเล็กทรอนิกสที ่
      เหมาะสมของผูใชงาน (User)  
      แตละกลุม 
 

2.1.1 ทบทวน วิเคราะห ออกแบบและพัฒนา 
         รูปแบบการไดรับบริการ (วิธีการบริการ)      
        ทางอิเล็กทรอนิกสที่เหมาะสมของผูใชงาน    
        (User) แตละกลุม 
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : <ตอ> 
 

 2.2  รูปแบบ/ชองทางการใหบริการที่
เหมาะสมและตอบสนองตอความตองการ
ของผูใชงาน (User) กลุมตางๆ 

2.2.1 ทบทวน วิเคราะห ออกแบบและพัฒนา
รูปแบบ/ชองทาง การใหบริการที่เหมาะสมและ
ตอบสนองตอความตองการของผูใชงานกลุมตางๆ  

 2.3  การรณรงคหรือสงเสริมใหมีการใชงาน
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ
และตอเนือ่ง 

2.3.1 ทบทวน วิเคราะห ออกแบบและพัฒนาวิธีการ
รณรงคหรือสงเสริมใหมีการใชงานระบบฐานขอมลู
สารสนเทศอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

3. การบริหารจัดการของศูนย 
    ปฏิบัติการสารสนเทศของ    
    สวนราชการ 

3.1  กระบวนการหรือระบบในการสํารอง
และกูคืนขอมูล (Backup and Recovery 
Procedures) 

3.1.1 ทบทวน  วิเคราะห ปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการหรอืระบบในการสํารองและกูคืนขอมลู 
(Backup and Recovery Procedures) 

 3.2  กระบวนการในการทดสอบความมั่นคง
ของระบบสารสนเทศ (Security Audit 
Procedure) 

3.2.1 ทบทวน  วิเคราะห ปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการในการทดสอบความมัน่คงของระบบ
สารสนเทศ (Security Audit  Procedure) 

 3.3 การกําหนดสทิธิ (Access Right) ในการ 
อาน เขียน หรือใชงานขอมูลในระบบ
สารสนเทศ สําหรับผูใชงาน (User) กลุม
ตางๆ ไดแก ประชาชน  สวนราชการที่
เกี่ยวของ และผูบริหารของสวนราชการ 

3.3.1 ทบทวน  วิเคราะห ปรับปรุงและพัฒนาการ
กําหนดสิทธิ (Access Right) ในการ อาน เขียน หรือ
ใชงานขอมูลในระบบสารสนเทศ สําหรับผูใชงาน 
(User) กลุมตางๆ ไดแก ประชาชน  สวนราชการที่
เกี่ยวของ และผูบริหารของสวนราชการ 

 3.4 แผนการจัดการหรือแกไขปญหาจากภัย
พิบัติ (IT Contingency Plan) 
 

3.4.1 ทบทวน  วิเคราะห ปรับปรุงและพัฒนา
แผนการจดัการหรือแกไขปญหาจากภัยพิบัต ิ(IT 
Contingency Plan) 

 3.5 การฝกอบรมในดานที่เกี่ยวของกับระบบ
ฐานขอมลูสารสนเทศที่จาํเปนสําหรบั
บุคลากรของสวนราชการ 
 

3.5.1 ทบทวน  วิเคราะห ปรับปรุงแผนการฝกอบรม
ในดานที่เกี่ยวของกับระบบฐาน 
ขอมูลสารสนเทศที่จําเปนสําหรบับคุลากรของสวน
ราชการ 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   :   นายดนัย    สุนันทารอด  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
                       เบอรติดตอ : 0-2201-8070 
ผูจัดเก็บขอมูล   : 1.  นายสุเทพ     รัขติยาภรณ  นักพัฒนาทรพัยากรบุคคล 8 ว                                                  

     เบอรติดตอ : 0-2201-8072  
      2.  นางลักขณา   ขาวขํา              เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 7 ว  

เบอรติดตอ : 0-2201-8079 
      3.  นางพีรยา     ปอมสุข              นักวิชาการคอมพิวเตอร  5 

เบอรติดตอ : 0-2201-8080 
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ตัวชี้วัดท่ี 15.1   ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการ 
หนวยวัด  :  ระดับ 
น้ําหนัก : รอยละ 1.5 
 
อยูระหวางรอเกณฑการประเมินจากสํานักงาน ก.พ.ร. 
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ตัวชี้วัดท่ี 15. 2  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้าํหนักของการดําเนินงานตามแผนพฒันากฎหมาย
ของสวนราชการ 

หนวยวัด  :  ระดับ 
น้ําหนัก : รอยละ 3.5 
 
อยูระหวางรอเกณฑการประเมินจากสํานักงาน ก.พ.ร. 
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ตัวชี้วัดท่ี 16 :  ระดับความสาํเร็จของการพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
หนวยวัด :  ระดับ 
น้ําหนัก :    รอยละ 5 
คําอธิบาย : 
 

                   ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง ความสําเร็จที่สวนราชการนํา
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงเปนกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากลไปใชเปนกรอบ
แนวทางในการประเมินองคกรดวยตนเอง   (Self-Assessment)    และเปนบรรทัดฐาน  การติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการของสวนราชการ      เพื่อปรับปรุงองคกรและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของ
สวนราชการสูระดับมาตรฐานสากล 
                    การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับกรม ใหดําเนินการครอบคลุม          
ทุกหนวยงานในสวนกลาง รวมถึงราชการสวนกลางที่ไปตั้งอยูในภูมิภาคดวย 
     แนวทางการดําเนินการตามตัวช้ีวัดนี้ สํานักงาน ก.พ.ร.จะจัดทําคูมือ ซ่ึงมีรายละเอียดสําหรับ               
สวนราชการใชในการดําเนินการ 
 

เกณฑการใหคะแนน :  
                        กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ  
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ  ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 -  จัดตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
   ภาครัฐของสวนราชการ และจัดทําแผนดําเนินการพัฒนา    
   คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสวนราชการ  (Roadmap)  
   ที่ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร 
-  จัดประชุมช้ีแจงทําความเขาใจเกี่ยวกับการดาํเนินการพัฒนา 
   คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสวนราชการใหกับ 
   บุคลากรและคณะทํางานของสวนราชการ 

ระดับ 1 
(ขั้นตอนที่ 1) 

ขั้นตอนที่ 2 -  จัดทํารายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกรตามแนว 
   ทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ใหแลวเสร็จ 
   ครบถวน 

ระดับ 2  
(ขั้นตอนที่ 

1+2) 
ขั้นตอนที่ 3 - จัดทํารายงานผลการดําเนินการขององคกรตามเกณฑคุณภาพ 

   การบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทางและแบบฟอรมท่ี 
   สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด ไดแลวเสร็จครบถวน 

ระดับ 3 
(ขั้นตอนที่ 

1+2+3) 
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ขั้นตอนที่ 4 -  จัดทํารายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment)  
   ไดแลวเสร็จครบถวน 

ระดับ 4 
(ขั้นตอนที่ 
1+2+3+4) 

ขั้นตอนที่ 5 -  จัดทํารายงานการจัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุง 
    องคกรไดแลวเสร็จครบถวน 

ระดับ 5 
(ขั้นตอนที่ 

1+2+3+4+5) 
 

เงื่อนไข : 
    1. ความครบถวนของรายงานผลการจัดทาํลักษณะสําคัญขององคกร ในขั้นตอนที่ 2 หมายถึงความ
ครบถวนของการตอบคําถามตามแนวทางและแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด โดยพิจารณาใหคะแนน
จากจํานวนขอที่สวนราชการ  สามารถตอบคําถามไดอยางครบถวนสมบรูณ  ดังนี้  
 

คะแนนที่ไดรับ 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
จํานวนขอที่ตอบคําถาม 3 6 9 12 15 

           

   2. ความครบถวนของรายงานผลการดําเนินการขององคกร  ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  ในขั้นตอนที่ 3 หมายถึงความครบถวนของการตอบคําถามตามแนวทางและแบบฟอรม ที่สํานักงาน ก.พ.ร. 
กําหนด โดยพิจารณาใหคะแนนจากจํานวนขอที่สวนราชการ  สามารถตอบคําถามไดอยางครบถวนสมบูรณดังนี้ 
                      

คะแนนที่ไดรับ 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
จํานวนขอที่ตอบคําถาม 30 45 60 75 90 

 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวย
วัด 2547 2548 2549 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ระดับ - - - 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายสุพจน  ยศสิงหคํา เลขานุการกรม 
เบอรติดตอ : 02-299-4108 

ผูจัดเก็บขอมูล   : 1.  นางวนิดา  วานิช   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 7ว 
เบอรติดตอ : 02-299-4368 

                               2.  น.ส.กัลยาณี  ตันติวราภรณ  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 7ว 
เบอรติดตอ : 02-299-4129 

                               3.  นางจินตนา  อุดมพลานุรักษ      เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 7 
        เบอรติดตอ : 02-299-4113 



รายละเอียดตัวชีว้ัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                                                   กรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                          กระทรวงมหาดไทย 

ตัวชี้วัดท่ี  17 :  ระดับความสาํเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง 
หนวยวัด  :  ระดับ 
น้ําหนัก : รอยละ2 
คําอธิบาย :  

ความเสี่ยง   คือ  เหตุการณ / การกระทําใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ไมแนนอน
และจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย ( ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน )  หรือกอใหเกิดความ
ลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งสวนราชการ  และเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2550  ของสวนราชการ 

  ลักษณะของความเสี่ยง  ความเสี่ยงนั้นสามารถมองแยกเปน  3  สวน  ดังนี ้
1. ปจจัยเสีย่ง  คอื  สาเหตุที่จะทําใหเกดิความเสี่ยง 
2. เหตุการณเสี่ยง  คือ  เหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน  หรือ  นโยบาย 
3. ผลกระทบของความเสี่ยง  คอื  ความรุนแรงของความเสียหายที่นาจะเกดิขึ้นจาก      

เหตุการณเสี่ยง 

ระบบบริหารความเสี่ยง  หมายถึง  ระบบการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้ง
กระบวนการดําเนินการตาง ๆ  โดยลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหาย  เพื่อใหระดับของ
ความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่สามารถยอมรับได  ประเมินได  ควบคุมได  
และตรวจสอบไดอยางมีระบบ  โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้ง           
สวนราชการ  และเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  ของสวนราชการเปน
สําคัญ 

การบริหารความเสี่ยงมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินใจ  โดย
คํานึงถึงปจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงในดานตาง ๆ ที่นาจะมีผลกระทบกับการดําเนินงาน  วัตถุประสงค  และ
นโยบาย  แลวพิจารณาหาแนวทางในการปองกัน หรือจัดการกับความเสี่ยงเหลานั้น กอนที่จะเริ ่ม
ปฏิบัติงาน  หรือดําเนินการตามแผน 

การบริหารความเสี่ยงนั้นจะอาศัยขั้นตอนที่ตอเนื่อง  เริ่มจากการระบุความเสี่ยงที่จะ
สงผลกระทบ  ประเมินผลกระทบจากความเสี่ยง  และหาแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยง พรอมทั้ง
ตรวจสอบวาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงนั้นไดถูกดําเนินการตามที่วางแผนไว 
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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                              

 

 วิธีการจัดเก็บขอมูล   : 
สําหรับสวนราชการที่เลือกตัวชี้วัดนี้ในปงบประมาณ  พ.ศ.  2549 

 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน ระดับคะแนน 
1. -  สรุปแผนบริหารความเสี่ยงฯ  ของสวนราชการในปที่ผานมา โดยระบุ     

   ขอดี  ขอเสีย ปญหา  อุปสรรค  รวมถึงผลการประเมินปจจัยเสี่ยงของ 
   ทุกประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ   
    พ.ศ. 2549   ของสวนราชการและจําแนกระหวาง ปจจัยเสี่ยงที่สามารถ 
    ควบคุม / บริหารจัดการ  และปจจัยเสี่ยงที่ยังไมสามารถควบคุม /  
    บริหารจัดการใหอยูในระดับที่ยอมรับได โดยมี ขอเสนอแนะเพื่อ 
    การปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 
 

เทากับ 1 
คะแนน 

2. -  ระบุปจจัยเสี่ยงและวิเคราะหปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรืออาจสราง 
    ความเสียหาย (ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือความลมเหลว     
    หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้ง 
    สวนราชการและเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ   
    พ.ศ. 2550  ของสวนราชการ 
-  กําหนดหลักเกณฑในการประเมินความเสี่ยงในการบรรลุเปาหมาย    
   ตามภารกิจหลักตามกฎหมาย จัดตั้งสวนราชการ  และเปาหมาย                
   ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 ของสวน 
   ราชการไดแลวเสร็จครบถวนทุกดานในทุกประเด็นยุทธศาสตร                
   และดําเนินการประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑที่กําหนด  
 

 
 
 
 

เทากับ 2 
คะแนน 
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ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน ระดับคะแนน 
 -  จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห  และประเมินความเสี่ยง  ( Risk   

   Assessment )  ในการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมาย 
   จัดตั้งสวนราชการ  และเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําป  
   งบประมาณ  พ.ศ. 2550  ของสวนราชการ  โดยจําแนกระหวาง      
   ปจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม / บริหารจัดการ  และปจจัยเสี่ยงที่ไม 
   สามารถควบคุม / บริหารจัดการใหอยูในระดับที่ยอมรับได  ไดอยาง 
   ชัดเจน  และนําเสนอตอคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหาร       
   ความเสี่ยงของสวนราชการ 

 

3. 
 
 
 
 
 
 

 

-  นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1  และ 2  มาใชในการจัดทําแผนบริหาร 
    ความเสี่ยงในการบรรลุ เปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้ง 
   สวนราชการ  และเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําป  
   งบประมาณ  พ.ศ. 2550  ของสวนราชการ  ไดแลวเสร็จ  และไดรับ 
   ความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูงของสวนราชการภายในวันที่             
   30  มีนาคม  พ.ศ. 2550 
-  มีการสื่อสาร / ทําความเขาใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงฯ  ของ 
   สวนราชการใหกับทุกหนวยงาน ในสังกัดของสวนราชการรับทราบ   
   และสามารถนําไปปฏิบัติได 

 
 
 

เทากับ 3 
คะแนน 

 
 

 

4. -  ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในการบรรลุเปาหมายตามภารกิจ 
   หลักตามกฎหมายจัดตั้งสวนราชการ  และเปาหมายตามแผนปฏิบัติ 
   ราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  ของสวนราชการ ไดแลวเสร็จ 
   ครบถวน  โดยมีการติดตามความกาวหนาของการดําเนินการตามแผน 
   บริหารความเสี่ยงฯ  อยางสม่ําเสมอ  และมีการสรุปผลการดําเนินงาน   
   และนําเสนอตอผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ  อยางนอยไตรมาส 
   ละ  1  ครั้ง 

 
 

เทากับ 4 
คะแนน 

5. -  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในการ 
   บรรลุเปาหมายตาม  ภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งสวนราชการ  และ 
   เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 ของ    
   สวนราชการ  โดยระบุผลการประเมินความเสี่ยงหลังจากที่ไดดําเนินการ 
   ตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ  และสรุปผลการประเมินความเสี่ยง  โดย 
   จําแนกระหวางปจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม / บริหารจัดการ  และปจจัย   
   เสี่ยงที่ยังไมสามารถควบคุม / บริหารจัดการใหอยูในระดับที่ยอมรับได   
  ไดอยางชัดเจน  ทั้งนี้จะตองมีการกําหนดขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
   แผนบริหารความเสี่ยงฯ  สําหรับการดําเนินงานในปตอไปและนําเสนอ 
   ตอผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 

 
 
 
 

เทากับ 5 
คะแนน 
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ผลการดําเนินงานในอดีต  ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
2547 2548 2549 

 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา ระดับ - - 5 
 ระบบบริหารความเสี่ยง     

 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวประภาพร     วัฒนเจริญยิ่ง หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
       เบอรติดตอ : 0-2299-4271 
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