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         ตัวชี้วัดท่ี 1.1  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน……….. 
    

        ตัวชี้วัดท่ี 1.2  รอยละของจํานวนหมูบานยากจนทีม่ีกระบวนการตัดสินใจแกปญหาของตนเอง………...   
 

        ตัวชี้วัดท่ี 1.3 รอยละของหมูบานเปาหมายไดรับไดรับการพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพยีง             
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ตัวชี้วัดท่ี 2.1  :   ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมพื้นท่ีเสี่ยงภยัตอการพงัทลาย                
                           ของตลิง่ริมแมน้ําและริมทะเลท่ัวประเทศ 
หนวยวัด        :   ระดับ 
น้ําหนัก          :   รอยละ 2 
คําอธิบาย       : 
  ประเทศไทยมีชุมชนที่ตั้งอาศัย อยูบริเวณริมฝงแมน้ําและริมทะเลทั่วประเทศ เปนจํานวนมาก ที่
ไดประสบปญหาการพังทลายของตลิ่งจากการกัดเซาะของกระแสน้ําและคล่ืน เปนภยัที่คุกคามตอสวัสดิภาพและ
คุณภาพชวีิตของประชาชน สรางความเสยีหายทั้งโดยทางตรงและทางออมตอทรัพยสินสิ่งกอสราง สภาพ
เศรษฐกิจ  สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเทีย่วตางๆ ซ่ึงกระทบตอสภาพภูมิศาสตรและความนาอยู
อาศัยของเมืองโดยตรง  จึงมคีวามจําเปนอยางยิ่งที่จะตองแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางเรงดวน โดยแกไขปญหาการ
พังทลายของตลิ่งควบคูกันไปกับการจัดระเบียบการใชพื้นที่ และการจัดสภาพภูมิทัศนของชุมชนตามริมฝงแมน้ํา
และริมทะเล 
  จากความยาวของแมน้ําและลําคลอง  สายหลักของประเทศไทย  มีความยาวรวมกันประมาณ 
10,000 กิโลเมตร แนวชายฝงทะเลดานอาวไทยและดานทะเลอันดามัน มีความยาวรวมกนัประมาณ 2,600 
กิโลเมตร มีปญหาการพังของตลิ่งเกิดขึ้น โดยมีตําแหนงกระจายอยูในทุกลุมน้ําทัว่ประเทศ  ซ่ึงปจจุบันยังไมมี
การจัดทําฐานขอมูลพื้นที่เสี่ยงภยัตอการพงัทลายของตลิ่งอยางเปนระบบ  ดังนั้นเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการ
ดําเนินการแกไขปญหาที่เกดิขึ้น จึงควรรวบรวมและจัดทําฐานขอมูลแสดงพื้นที่ตล่ิงริมแมน้ําและริมทะเล                 
ทั่วประเทศที่เปนพื้นที่เสี่ยงตอการพังทลาย และบริเวณที่มีการดําเนินการแกไขปรับปรุงมาแลวในอดีตเปนระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศนทางภมูิศาสตร เพื่อการบูรณาการขอมูลทั้งหมดและสามารถนําไปใชประโยชนสําหรับ
องคกรที่เกี่ยวของ  รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินทั่วประเทศ  ในการบริหารจัดทําแผนการแกไขและเพื่อ
การติดตามประเมินผล  ใหมปีระสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุด 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
1 จัดทําฐานขอมลูพื้นที่เสี่ยง ไดความยาวเพิม่ขึ้นเปน 2,200  กิโลเมตร 
2 จัดทําฐานขอมลูพื้นที่เสี่ยง ไดความยาวเพิม่ขึ้นเปน 2,400 กิโลเมตร 
3 จัดทําฐานขอมลูพื้นที่เสี่ยง ไดความยาวเพิม่ขึ้นเปน 2,600 กิโลเมตร 
4 จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรพื้นที่ตล่ิงฝงแมน้ําและริมทะเลที่ไดรับ

ความเสียหายไดความยาวรวม 2,600 กิโลเมตร 
5 เผยแพรขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรพื้นที่ตล่ิงริมฝงแมน้ําและริมทะเลที่ไดรับ

ความเสียหายและที่ไดรับการแกไขไดความยาว รวม 2,600  กิโลเมตร ผานระบบ 
Internet 
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เงื่อนไข : 
1. พื้นที่เสี่ยงหมายถึงพื้นที่ริมแมน้ําและริมทะเลที่มีการกัดเซาะหรือมีการพังทลายของตลิ่ง 
2. หนวยนับความยาวเปนกิโลเมตร หมายถึงความยาวของแมน้ําและชายฝงทะเล 
3. ป 2551 เปนการจัดทําขอมลูใหมเพิ่มขึ้นอีก 659 กิโลเมตร รวมกับของเดิม 1,941 กิโลเมตร 

รวมเปน 2,600 กิโลเมตร 
4. พื้นที่เสี่ยงตอการกัดเซาะพังทลาย อาจมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงและความยาว โดยอาจ

เพิ่มขึ้น หรือลดลงได ตามสภาพการไหลของลําน้ําที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา 
5. ขอมูลพื้นที่เสี่ยงตอการกดัเซาะพังทลายทีไ่ดรับการแกไข จะดําเนนิการรวบรวม จัดเก็บ

เฉพาะในสวนความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตรวจสอบ
และรวบรวมพื้นที่เสี่ยงภัยตอการพังทลาย 
ของตลิ่งริมแมน้ําและริมทะเลทั่วประเทศ 

ระดับ - 1,500 กม. 1,941 กม. 

หมายเหตุ :  ป 2549 เปนการรวบรวมขอมูลเดิมทั้งหมด สําหรับป 2550 เปนการจัดทําขอมูลใหมอีก  
                   จํานวน 441 กิโลเมตร รวมเปน 1,941 กิโลเมตร 
 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
  1.  สํารวจ รวบรวม และจดัทําฐานขอมูลพื้นที่ตล่ิงริมฝงแมน้ําและริมทะเลที่ไดรับความ  
                                เสียหายจากการกดัเซาะหรือมีการพังทลายของตลิ่ง 
  2.  สํารวจ รวบรวม และจดัทําฐานขอมูลพื้นที่ตล่ิงริมฝงแมน้ําและริมทะเลที่ไดรับการแกไข 
       ปญหาจากการกัดเซาะ 
  3.  จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรพื้นที่ตล่ิงริมฝงแมน้ําและริมทะเลที่ไดรับ 
       ความเสียหายและทีไ่ดรับการแกไขจากปญหาการกัดเซาะ โดยแสดงคาพิกัด ภาพถายหลัง 
  
          

     การแกไขและรายละเอียดประกอบพรอมกับเผยแพรขอมูลผานระบบ Internet 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  1. วาที่ ร.ต.กิตติ   ศิริวิชญไมตรี       ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง 
                เบอรติดตอ : 0-2299-4678, 081-910-4427 
ผูจัดเก็บขอมูล         : 1.นายจาตุรนต  โรจนหิรัญ          วิศวกรวชิาชีพ 8 วช (วศิวกรรมโยธา) 
                เบอรติดตอ :  0-2299-4690, 081-915-8150 
                      2. นายไพโรจน  เทศอ่ํา          วิศวกรโยธา 5    เบอรติดตอ :  0-2299-4692 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                       
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 
 

ตัวชี้วัด  2.2 ระดับความสาํเร็จในการสนับสนุนสงเสริมการดาํเนนิงานตรวจสอบอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ 
                      ตามกฎหมาย 
หนวยวัด  :   ระดับ 
น้ําหนัก     : รอยละ 1.5 
คําอธิบาย  : 
 อาคารสงูและอาคารขนาดใหญตามกฎหมาย  หมายถงึ อาคารสูงและอาคารขนาดใหญตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคาร 
 อาคารสูง   หมายความวา   อาคารที่บุคคลอาจเขาอยู หรือเขาใชสอยได ทีม่คีวามสงูตัง้แตยีส่บิสาม
เมตรขึ้นไป  การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่ว
หรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
 อาคารขนาดใหญ หมายความวา อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือช้ันหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกัน
เกิน 2,000 ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต 15.00 เมตรขึ้นไป  และมีพื้นที่รวมกันทกุชัน้หรอืช้ันหนึง่ 
ช้ันใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร แตไมเกิน 2,000 ตารางเมตร การวัดความสูงของอาคารใหวัด
จากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสราง
ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
 
เกณฑการใชคะแนน  :  
 

 ระดับ
คะแนน 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

      1 จัดทําฐานขอมลูอาคารเอกชนที่ตองตรวจสอบตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
2 จัดทําแผนงาน /โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนดําเนินการตรวจสอบอาคารเอกชน 

3 ดําเนินการตามแผนงาน /โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการตรวจสอบอาคารเอกชน 

4 รวบรวมผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการตรวจสอบอาคารตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

5 สรุปและประเมินผลการดําเนินงานตรวจสอบอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เสนออธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมอืง และหวัหนากลุม
ภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง โดยมีรายงานผลการตรวจสอบอาคารสูงและอาคาร
ขนาดใหญไมนอยกวา 2,000 อาคาร 
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เงื่อนไข  : 
 1. ฐานขอมูลอาคารประกอบดวย ประเภทอาคาร  จํานวนชั้น พื้นที่อาคารโดยประมาณอายุ
ของอาคารโดยประมาณ  ช่ือเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  แล ะสถานที่ตั้งของอาคาร    
 2. การรวบรวมผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวบรวมผลจากการออก               
ใบรับรองการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
 3. การรายงานผลการตรวจสอบอาคารนับเฉพาะที่เปนอาคารสูงและอาคารขนาดใหญที่มีขอมูล
อยูในฐานขอมูลอาคารจํานวนไมนอยกวา 2,000 อาคาร 
 4. ขอมูลพื้นฐานจํานวนอาคารของเอกชนที่เขาขายตองตรวจสอบตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารใชขอมูลที่สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมืองเคยไดรับรายงานจาก
กรุงเทพมหานคร และขอมูลจากระบบฐานขอมูลอาคารของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่มีการสํารวจและ              
รายงานไวเปนจํานวนอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ รวม 5,215 อาคาร 
 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน  : 
  

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ 
พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด  หนวยวัด 

2548 2549 2550 

ระดับความสําเร็จในการสนับสนุนสงเสริมการดําเนินงานตรวจสอบอาคารสูงและ
อาคารขนาดใหญตามกฎหมาย 

  - - - - 

 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 1. การจัดทําฐานขอมูลอาคารเอกชนที่เขาขายตองตรวจสอบตามกฎหมาย  และการดําเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการตรวจสอบอาคารเอกชน กระทําโดยเจาหนาที่ของกรม
โยธาธิการและผังเมือง รวบรวมขอมูลโดยสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
 2. การจัดทําฐานขอมูลอาคารเอกชนที่เขาขายตองตรวจสอบตามกฎหมาย   รวบรวมจากผล
การ                รายงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และรวบรวมจากฐานขอมูลอาคารที่สวน
ราชการหรือหนวยงานของรัฐไดจัดทําไวแลว  ดําเนินการโดยเจาหนาที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                      3. แผนงาน / โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการตรวจสอบอาคารเอกชน ประกอบดวย  
  3.1 แผนการอบรม สัมมนา และการเผยแพรประชาสัมพันธ  
  3.2 การจัดทําทะเบียนผูตรวจสอบ 
  3.3 การจัดทําฐานขอมูลอาคารเอกชนที่เขาขายตองตรวจสอบตามกฎหมาย 
       3.4 การสุมติดตามประเมินผลการตรวจสอบอาคารของผูตรวจสอบอาคาร และการติดตาม  
         ผลการดําเนินการของเจาพนกังานทองถ่ินในการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร 
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ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายสุรชัย  พรภัทรกลุ ผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร   
เบอรติดตอ  : 0-2299-4349 

ผูจัดเก็บขอมูล  :   1. นายอนวัช  บูรพาชน         วิศวกรวิชาชีพ 8วช ( วิศวกรรมโยธา)                   
      เบอรติดตอ  : 0-2299-4351 
         2. นายสมโชค  เลงวงศ         วิศวกรโยธา 7วช                                              
      เบอรติดตอ  : 0-2299-4364 
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ตัวชี้วัดท่ี 2.3 : ระดับความสําเร็จของมาตรการในการ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการปรับปรุงกฎกระทรวง  
                                ผังเมืองรวมท่ีไดรับการถายโอนภารกิจตามแผนงบประมาณประจําป 2551 
หนวยวัด : ระดับ 

น้ําหนัก :  รอยละ 1.5 

คําอธิบาย : 
 

  ระดับความสําเร็จของมาตรการในการ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการปรับปรุง
กฎกระทรวงผังเมืองรวมที่ไดรับการถายโอนภารกิจตามแผนงบประมาณประจําป 2551        พิจารณาจากระดับ
ความสําเร็จในการดําเนินการตามขั้นตอนของมาตรการในการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการปรับปรุง
กฎกระทรวง              ผังเมืองรวมที่ไดรับการถายโอนภารกิจตามแผนงบประมาณประจําป 2551  
 

   กฎกระทรวงผังเมืองรวมที่ไดรับการถายโอนภารกิจ   หมายถึง   กฎกระทรวงผังเมืองรวมที่กรม
โยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการถายโอนภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะตองดําเนินการปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมืองรวมในงบประมาณประจําป 2551  
 

  มาตรการในการ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมืองรวมที่ไดรับ           
การถายโอนภารกิจ  หมายถึง   กรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
ไดรับการถายโอนภารกิจตามแผนงบประมาณประจําป 2551     สามารถดําเนินการปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมือง
รวมได 
 

   องคกรปกครองสวนทองถิ่น  หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่อยูในเขตผังเมืองรวมที่
ไดรับการถายโอนภารกิจตามแผนงบประมาณประจําป 2551 
        ความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีจะดําเนินการปรับปรุงกฎกระทรวง       หมายถงึ  
องคกรปกครองสวนทองถิน่ท่ีมีองคประกอบดังตอไปนี้ 
                  1. บุคลากรที่สามารถดําเนินการปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมอืงรวม ซ่ึงไดแก นกัผังเมือง/สถาป
นิก/ผูที่ไดรับการฝกปฏิบัติการวางผังเมือง, เจาหนาทีว่ิเคราะห,  วิศวกร,  และนายชางโยธา/ชางเขียนแผนที ่  

             2. งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรในการดําเนินการปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมืองรวม 
              3. อุปกรณ เครื่องมอืในการดําเนนิการปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมืองรวม   เชน   คอมพิวเตอร ,
อุปกรณสํารวจในการจัดทําแผนที่ ฯลฯ 
             4. ขอมูลที่ใชในการดําเนินการปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมืองรวม  ไดแก  แผนที่แสดงการใช
ประโยชนที่ดนิปจจุบัน, แผนที่แสดงเขตทองที่ที่จะดําเนินการวางและจัดทําผัง, แผนที่แสดงกรรมสิทธที่ดิน, 
แผนที่แสดงนามศัพท   และขอมูลดานกายภาพ  เศรษฐกจิ สังคม และประชากร ฯลฯ 
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แผนงานและงบประมาณเพื่อปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมืองรวม  หมายถึง แผนงานและ                     
งบประมาณประจําป 2552 ที่ตอเนื่องจากขั้นตอนการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดําเนินการไดจริงในงบประมาณประจําป 2551 

เกณฑการใหคะแนน :   
  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน
1 ช้ีแจงหนวยงานที่เกี่ยวของถึงแนวทางการดําเนินงานปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมืองรวม   
2 กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทําบันทึกขอตกลงวาดวยการสนับสนุน  สงเสริมให 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมืองรวม ตามที่ไดรับ
การถายโอนภารกิจ 

3 รวบรวมความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะดําเนินการปรับปรุงกฎกระทรวง
ผังเมืองรวม   

4 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําบันทึกขอตกลงกับจังหวัดในการปรับปรุง 
กฎกระทรวงผังเมืองรวมตามที่ไดรับการถายโอนภารกิจ 

5 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนงานและงบประมาณเพื่อปรับปรุงกฎกระทรวง
ผังเมืองรวมตามที่ไดรับการถายโอนภารกิจไดไมนอยกวา 9 แหง  และสามารถ
สรุปผลการศึกษาของตางประเทศเพื่อปรับปรุงกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  เพื่อให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไดรับการถายโอนดําเนินการปรับปรุงกฎกระทรวงผัง
เมืองรวมไดตามกําหนด   

 

เงื่อนไขของความสําเร็จ  : 
1. กระทรวงมหาดไทย  รับผิดชอบมอบนโยบายใหจังหวัดและหนวยงานที่เกี่ยวของในการปรับปรุง 

กฎกระทรวงผังเมืองรวม 
2. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินใหการสนับสนุนดานนโยบาย ติดตามเรงรัดการดําเนินการปรับปรุง

กฎกระทรวงผังเมืองรวมของทองถ่ิน   
3.องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับผิดชอบในการดําเนินการปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมืองรวมที่ไดรับการ

ถายโอนภารกิจ และกรมโยธาธิการและผังเมืองรับผิดชอบในการสนับสนุนดานวิชาการ เทคนิคตางๆ ใน
กระบวนการปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมืองรวม และอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการปรับปรุงกฎกระทรวงผัง
เมืองรวม  ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
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ปญหาและอุปสรรค : 

 1.  กรมโยธาธิการและผังเมอืงไมมีอํานาจหนาที่ในการดูแล และกํากบัการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
 2.  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภารกิจที่จะตองรับผิดชอบมาก ดังนั้นหากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไมใหความสําคัญกับภารกิจดานการผังเมือง อาจสงผลกระทบตอการดําเนินการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมที่
ไดรับการถายโอนภารกิจไมมีความกาวหนาและทําใหกฎกระทรวงผังเมืองรวมไมสามารถบังคับใชไดอยาง          
ตอเนื่อง 
 3. งบประมาณที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับการจัดสรรไมไดระบุใหใชสําหรับการดําเนินภารกิจ
ดานการผังเมือง 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน  : 

ผลการดําเนนิการใน 
ปงบประมาณ  พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 
ระดับความสําเร็จของมาตรการในการ ใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินดําเนินการปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมืองรวม
ที่ไดรับการถายโอนภารกิจตามแผนงบประมาณประจําป 
2551 

ระดับ - - - 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
  สํานักผังเมืองรวมและผังเมอืงเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง   จัดเก็บขอมูลโดยความรวมมือจาก
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวดัพืน้ที่เปาหมายรวบรวมขอมูลเอกสารในแตละขั้นตอน   และจัดสงให 
สํานักผังเมืองรวมและผังเมอืงเฉพาะเพื่อสรุปผลการดําเนินงาน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :    
1. นายปรีชา รณรงค   ผูอํานวยการสํานักผังเมืองรวมและผังเมอืงเฉพาะ  

เบอรติดตอ :    0-2201-8262 
ผูจัดเก็บขอมูล  :    

1. น.ส.ธิดารัตน พินิจถิรวงศ   นักผังเมือง 8 ว   เบอรติดตอ : 0-2201-8243 
2. นางนันทนา    จําจด    นักผังเมือง 7 ว   เบอรติดตอ :    0-2201-8314 
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ตัวชี้วัดท่ี 2.4 : ระดับความสาํเร็จของการจัดทําระบบบริหารจัดการปองกันและบรรเทาปญหาดินถลม                      
ของประเทศ  

หนวยวัด : รอยละ 
น้ําหนัก  : รอยละ 2 
คําอธิบาย :   

แผนปฏิบตัิการปองกันและบรรเทาปญหาดินถลม  หมายถึง แผนปฏิบัติการที่กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจัดทําขึน้ เพื่อใหมีระบบบริหารจัดการปองกันและบรรเทาปญหาดนิถลมของประเทศ  
ในอนัทีจ่ะลดการสูญเสียชีวติและทรพัยสินของประชาชนในชมุชนพื้นที่เส่ียงภยั โดยดําเนินการตามโครงการ/
กิจกรรมใหแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 แผนปฏิบตัิการปองกันและบรรเทาปญหาดินถลมจังหวดั  หมายถึง แผนปฏิบัติการปองกันและ
บรรเทาภัยจากดินถลมจังหวดัที่กรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยส่ังการใหจังหวัดที่ตั้งอยูในพื้นที่เสี่ยงภยั
ดินถลมดําเนนิการจัดทํา เพือ่ลดการสูญเสียที่อาจจะเกดิขึ้นในพืน้ที่เสีย่งภยัของจังหวัด  

 จังหวัดในพืน้ที่เสี่ยงภัยดินถลม  หมายถึง จังหวดัที่มีพื้นที่ที่เสี่ยงภยัดินถลมจํานวน 51 จังหวดั 
โดยการสํารวจของกรมทรัพยากรธรณ ี

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 

พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 
เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน 

1 กําหนดคณะทาํงานเพื่อดําเนนิการสรุปทบทวน
แผนและมาตรการตางๆ ในอดีตที่เกีย่วของกับ
อุทกภัยและดนิถลมของประเทศ 

เทากับ   1   คะแนน 

2 - กําหนดคํานยิามของ “ดินถลม” 
- กําหนดกระบวนการ ขั้นตอน/วิธีการจดัเก็บ   
  ขอมูล และการวิเคราะหพืน้ที่เสี่ยงภยัดนิถลม 
- ตรวจสอบผลการวิเคราะหขอมูลพื้นที่เสี่ยงภยั  
   ดินถลม 
- เผยแพรขอมลู พรอมทัง้เปดโอกาสใหหนวยงาน   
   ภาครัฐและเครือขายประชาชนเขามามีสวนรวม 
- กําหนดความถี่ในการปรบัปรุงพื้นที่เสี่ยงภยั   
  ดินถลม 

เทากับ   2   คะแนน 
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เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน 

3 จัดทําแผนปฏบิัติการเพื่อปองกันและบรรเทา
ปญหาดินถลมในพื้นทีเ่สี่ยงภยัและไดรับความ
เห็นชอบจากอธิบดี โดยแผนมีความเชื่อมโยง
โครงการและกิจกรรมกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งใน
สวนกลางและจังหวดัในพื้นที่เสี่ยงภยั 

เทากับ   3   คะแนน 

4 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ของจังหวดั 
ในพื้นทีเ่สี่ยงภยัไดแลวเสร็จ โดยมีการสรุปผล
สําเร็จตามตัวชี้วัดผลลัพธของแตละโครงการ 
และสรุปประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ 
ไดแลวเสร็จครบถวน 

เทากับ   4   คะแนน 

5 โครงการตางๆ ตามแผนบรรลุตามเปาหมาย
ของผลลัพธที่กําหนดไวตามตัวช้ีวดั                     
ทุกมาตรการ/โครงการ และมีความชัดเจน           
ในประสิทธิผล 

เทากับ   5   คะแนน 

เงื่อนไข :  

 การวัดผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดผลลัพธของแตละโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ นับเฉพาะโครงการ / 
กิจกรรมที่ดําเนินการ โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยัที่ไดรับการอนุมัติงบประมาณในป  พ.ศ. 2551 

  
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1. กําหนดใหสํานักนโยบายปองกันและบรรเทาสาธารณภยั เปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในการ
จัดเก็บขอมูล โดยความรวมมอืจากสํานักสงเสริมการปองกันสาธารณภัย  สํานกัวิจยัและความ
รวมมือระหวางประเทศ  สํานักมาตรการปองกันสาธารณภัย  ศูนยอํานวยการบรรเทาสาธารณภยั         
และจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัย 

2. 
 

สํานักนโยบายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมรวม วิเคราะหขอมูล และสรุปผลการดําเนินงาน
เปนรายไตรมาส 
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ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางงามพิชญ   เถียรทว ี ตําแหนง  เจาหนาที่วเิคราะหนโยบายและแผน 8ว 

เบอรติดตอ : 0-2243-3874 
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอนัญญา  เทียนหอม ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4 

เบอรติดตอ : 0-2243-3874 
  นางสาวยุพาวรรณ  กรองสันเทียะ ตําแหนง  พนกังานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
      เบอรติดตอ : 0-2243-3874 
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ตัวชี้วัดท่ี 2.5 : จํานวนผูเสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติภัย 4 ประเภท   ไดแก  อัคคีภัย   สารเคมี   อาคารถลม 
                        การจราจรทางน้ํา   
หนวยวัด  :    คน 
น้ําหนัก     :   รอยละ 1  
คําอธิบาย  :    
  จํานวนผูเสียชวีิตท่ีเกิดจากอุบัติภยั   4  ประเภท  ไดแก  อัคคีภัย  สารเคมี  อาคารถลม   
การจราจรทางน้ํา หมายถึง จาํนวนสถิติผูเสยีชีวิตที่เกิดจากอุบัติภยั 4 ประเภท    ที่เกิดขึ้นในปงบประมาณ  2551  
( 1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551)  
เกณฑการใหคะแนน  : 

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  +/-  หนวย ตอ  1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี ้
 

เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน 
 จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติภัย  4     ประเภทจํานวนมากกวา หรือเทากับ  85  คน เทากับ   1   คะแนน 
 จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบตัิภยั  4  ประเภทจาํนวน  70  คน เทากับ   2   คะแนน 
 จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบตัิภยั  4  ประเภทจาํนวน  55  คน เทากับ   3   คะแนน 
 จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบตัิภยั  4  ประเภทจาํนวน  40  คน เทากับ   4   คะแนน 
 จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติภัย  4  ประเภทจํานวนนอยกวา หรือเทากับ  25  คน เทากับ   5   คะแนน 

เงื่อนไข :  การเสียชีวิตของผูประสบอุบัติภัย  4  ประเภท  อยูภายใตเงื่อนไขของภัย ดังนี้ 

 1. การเกดิอัคคภีัย  คือ  เกิดอคัคีภยัในอาคารสูง  อาคารขนาดใหญพเิศษ  อาคารชุมชนคน โรงมหรสพ  
อาคารพาณิชย  โรงงาน  และโรงแรม 

     อาคารสูง   หมายความวา  อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได  มคีวามสูงตั้งแต  23  
เมตรขึ้นไป  

     อาคารขนาดใหญพิเศษ    หมายความวา   อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชพืน้ที่อาคาร   หรือสวนใด
สวนหนึ่งของอาคารเปนที่อยูอาศัย   หรือประกอบกิจการประเภทเดียวกัน  หรือหลายประเภท  โดยมีพื้นที่
รวมกันทกุชั้นในหลังเดยีวกนัตั้งแต  10,000  ตารางเมตรขึ้นไป 
     อาคารชุมนุมคน    หมายความวา   อาคารหรือสวนใดของอาคารที่บุคคลอาจเขาไปภายในเพื่อ
ประโยชนในการชุมนุมคน  มีพื้นที่ตั้งแต  1,000  ตารางเมตรขึ้นไป  หรือชุมชนคนไดตั้งแต  500  คนขึ้นไป 
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     โรงมหรสพ   หมายความวา  อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่สําหรับฉายภาพยนตร  
แสดงละคร   แสดงดนตรี   หรือการแสดงรื่นเริงอ่ืนใด   และมีวัตถุประสงค เพื่อเปดใหสาธารณชนเขาชมการ
แสดงนั้นเปนปกติ  โดยจะมคีาตอบแทนหรือไมก็ตาม 

     โรงงาน   หมายความวา   อาคาร   สถานที่  หรือยานพาหนะที่ใชเครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแต  5  
แรงมา หรือเทยีบเทาขึ้นไป  หรือใชคนงานตั้งแต  7  คนขึน้ไป  โดยใชเครื่องจักรหรือไมก็ตาม  สําหรบัทําการผลิต  
ประกอบ  บรรจุ  ซอม  ซอมบํารุง  ทดสอบ  ปรับปรุง  แปรสภาพ  ลําเลียง  เก็บรักษา    หรือทําลาย  ส่ิงใด ๆ  

     โรงแรม  หมายความวา  สถานที่พักที่จดัตัง้ขึ้นโดยมวีัตถุประสงคในทางธุรกิจเพื่อใหบริการ    
ที่พักชั่วคราว  สําหรับคนเดนิทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  ทั้งนี้ไมรวมถึง 

   (1) สถานที่พกัที่จัดตัง้ขึ้นเพื่อใหบริการที่พกัชั่วคราว  ซ่ึงดําเนนิการโดยสวนราชการ  รัฐวิสาหกจิ  
องคการมหาชน   หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  หรือเพื่อการกุศล  หรือการศึกษา  ทั้งนี้  โดยมิใชเปนการหาผลกําไร  
หรือรายไดมาแบงปนกนั 

(2) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการที่พักอาศัยโดยคิดคาบริการเปนราย
เดือนเทานัน้ 

(3) สถานที่พักอื่นใดตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 

     อาคารพาณชิย  หมายความวา  อาคารที่ใชเพื่อประโยชนในการพาณิชยกรรม    หรือบริการ
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ใชเครื่องจักรที่มีกําลังการผลิตเทียบไดไมนอยกวา    5  แรงมา    ทั้งนี้ไมใหหมายความ
รวมถึงอาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนทีสํ่าหรับเก็บสินคา      หรือส่ิงของเพื่อประโยชนทาง
การคาหรืออุตสาหกรรม     
 2. อุบตัิภยัจากสารเคมีและวตัถุอันตราย  คอื  ภยัที่เกิดจากสารเคม ีและวัตถุอันตรายรัว่ไหล   เพลิงไหม 
และการระเบดิ   ซ่ึงเกี่ยวกับสถานที่เก็บรักษา    การใช     การบรรจุและการขนสงทั้งที่เคล่ือนที่ไดและไมได   
โดยรวบรวมขอมูลจากรายงานของกรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  แตไม
รวมถึงการลักลอบทิ้งกากของเสียจากสารเคมีฯ   และอบุัติภัยจากสารเคมีฯ  ที่เกิดขึน้ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงกลาโหม,    สํานักงานปรมาณูเพือ่สันติ (สารรังสี), กรมธุรกิจพลังงาน (น้ํามนัและกาซเชื้อเพลิง),  กรม
โรงงานอุตสาหกรรม,   กรมวิชาการเกษตร,   กรมประมง   และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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 3. อุบัติภัยจากอาคารถลม   คือ   ภัยอันตรายที่เกดิจากความวิบัติของโครงสราง    ความชํารุดเสียหายของ
โครงสรางของอาคารสูง   อาคารขนาดใหญพิเศษ   อาคารชุมชนคน โรงมหรสพ  อาคารพาณิชย โรงงาน   และ
โรงแรม   ซ่ึงอาจกอใหเกดิความไมปลอดภัย  อันเนื่องมาจากการกอสรางไมไดมาตรฐานตามแบบ  ทั้งนี้ไม
รวมถึงภัยพิบตัิที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัย  แผนดินไหว/แผนดนิทรุดตัว  รวมทั้งการกอวนิาศกรรม 

 4. อุบัติภัยจากการจราจรทางน้ํา  คือ  ภยัอันตรายที่เกิดจากการเดินเรือขนสงทางน้ํา   ลําคลอง   และทาง
ทะเล  โดยพจิารณาจากสาเหตุเรือชนกนั หรือชนวัตถุอ่ืน   เรือพลิกคว่ําหรืออับปาง   และสภาพของเรือที่ไม
สมบูรณ    ซ่ึงเปนขอมูลของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี    และกองบังคับการตํารวจน้ํา 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

 

สถิติผูเสียชีวติในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.  
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 

ผูเสียชีวิตจากอัคคีภัย คน 47 40 3 

ผูเสียชีวิตจากสารเคมี คน 17 10 6 

ผูเสียชีวิตจากอาคารถลม คน - - - 

ผูเสียชีวิตจากการจราจรทางน้ํา คน 23 22 16 

ผูเสียชีวิตรวมจากอุบัติภยั  4  ประเภท คน 87 72 25 

รอยละที่ลดลงของผูเสียชีวิตจากอุบัติภยั รอยละ -   ลดลง 17.24% ลดลง 65.27% 
 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1. กลุมงานวิจยัและพัฒนา    สํานักวจิัยและความรวมมือระหวางประเทศ    ไดมีการดําเนินการ 
รวบรวมขอมลูสถิติอุบัติภัย และสาธารณภยัตาง ๆ  เปนประจําทุกป  โดยนําขอมูลที่รวบรวม 
มาประมวลและสรุปวิเคราะหเกีย่วกับสาเหตุ   และความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินที่เกิด
จากอุบัติภยัและสาธารณภยัตาง ๆ   เพื่อใหหนวยงานภายในกรม ปภ.  ไดนําไปใชประโยชน
ในการปฏิบัติงาน    โดยขอมลูตาง ๆ  จะประสานขอความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  
สําหรับขอมูลพื้นฐานของผูเสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติภยั   4  ประเภท  ไดแก   อัคคีภัย    สารเคมี  
อาคารถลม   และการจราจรทางน้ํา    การจดัเก็บขอมูลโดยขอความรวมมือจาก   กรมควบคุม
มลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี   
กระทรวงคมนาคม   กองบังคับการตํารวจน้ํา   สํานักงานตํารวจแหงชาติ   และจากหนวยงาน
ภายในของกรม  ปภ.  คือ   ศูนยอํานวยการบรรเทาสาธารณภยั 
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2. 
 
 

ความถี่ในการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานทีจ่ะนาํมาประกอบตวัช้ีวดั       กลุมงานวิจยัและพัฒนา  
จะรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่เกีย่วของเปนรายเดือน      และนํามาสรุปวิเคราะหขอมูล 
เพื่อใหหนวยงานที่เกีย่วของทั้งภายในและภายนอกใชเปนขอมูลในการปองกันและแกไข
ปญหาอุบัติภัยทั้ง   4  ประเภท    ชวงเวลาการเก็บขอมูลอุบัติภัยทั้ง  4  ประเภท   เร่ิมตัง้แต  
1   ตุลาคม  2550  ถึง  30  กันยายน  2551  

 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวศิริลักษณ  ดวงแกว ตําแหนง เจาหนาที่.วิเคราะหนโยบายและแผน 8ว 
      เบอรติดตอ : 0-2243-2206 
ผูจัดเก็บขอมูล    : นางอําพร  จันทนกูล  ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7ว 
                                                                                  เบอรติดตอ : 0-2243-2199 
ผูจัดเก็บขอมูล    : นายนพัศม บุณยมาลิก  ตําแหนง พนกังานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
                                                                                  เบอรติดตอ : 0-2243-2206 
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กระทรวงมหาดไทย  

 

 

ตัวชี้วัดท่ี  2.6: อัตราสวนจํานวนผูเสียชีวติจากอุบัติเหตจุราจรทางบก ตอจํานวนประชากร 100,000 คน 
หนวยวัด   : อัตราสวน 
น้ําหนัก     : รอยละ 1 
คําอธิบาย  :    

อัตราสวนจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกตอจํานวนประชากร 100,000 คน      
หมายถึง จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกตอประชาชน 100,000 คน ที่เปนคดีตามขอมูลสถิติอุบัติเหตุ
จราจรทางบกของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เปรียบเทียบกับจํานวนประชากรของ
ประเทศไทย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 ในอัตราสวน 100,000 คน 
สูตรการคํานวณ  : 
อัตราผูเสียชีวติจากอุบัติเหตทุางถนนปงบประมาณ พ.ศ. 2551 = ผูเสียชีวิตจากอุบัตเิหตุทางถนน 
           ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 X 100,000 คน 
      จํานวนประชากรทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
 
เกณฑการใหคะแนน :  
    ชวงการปรบัเกณฑการใหคะแนน +/- 0.5 หนวย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน 
 อัตราสวนผูเสียชีวิตเปรยีบเทียบกับประชากร 100,000 คน = 21 เทากับ  1  คะแนน 
 อัตราสวนผูเสียชีวิตเปรยีบเทียบกับประชากร 100,000 คน = 20.5 เทากับ  2  คะแนน 
 อัตราสวนผูเสียชีวิตเปรยีบเทียบกับประชากร 100,000 คน = 20 เทากับ  3  คะแนน 
 อัตราสวนผูเสียชีวิตเปรยีบเทียบกับประชากร 100,000 คน = 19.5 เทากับ  4  คะแนน 
 อัตราสวนผูเสียชีวิตเปรยีบเทียบกับประชากร 100,000 คน = 19 เทากับ  5  คะแนน 

เงื่อนไข : 
1.           จัดเกบ็ขอมูลเฉพาะผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกที่เปนคดี ตามขอมูลสถิติอุบัติเหตุ

จราจรทางบกของ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ไดรับจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
2.            เนื่องจากขอมูลที่จดัเก็บเปนตัวช้ีวัด อางอิงขอมลูสถิติคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกของสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ  ซ่ึงรวบรวมจากสถานีตํารวจทัว่ประเทศ โดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกลางสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ จะสามารถรวมรวมไดครบทุกสถานีประมาณปลาย เดือนตลุาคม พ.ศ. 2551  ดังนั้น ในกรณีที่ยังไมได
รับขอมูลจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ ณ 30 กันยายน 2551  ขอใหคะแนนการประเมินเปน N/A ไวกอน 
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 
 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด 
2547 2548 2549 2550 

อัตราสวนผูเสียชีวิตเปรยีบเทียบกับประชากร 100,000คน 22.21 21.11 20.16 NA 
 
หมายเหตุ: ศูนยอํานวยการปลอดภัยทางถนน ไดกําหนดเปาหมายแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน (พ.ศ.
2548-2551) ลดอัตราการเสียชีวิตจากการเกดิอุบัติเหตุทางถนนจาก 22.21 คนตอแสนประชากรในป พ.ศ.2547ลง
เหลือ 20.00 คน ตอแสนประชากรภายในป พ.ศ.2551 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล: 

1.  แหลงขอมูลจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ขอมูลจํานวนประชากรทั่วประเทศ ณ. วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 จากกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย 

2.        จัดเก็บขอมูลจากขอมูลผูเสียชีวิตที่เปนคดี ตามขอมูลสถิติอุบัติเหตุจราจรทางบกของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ซ่ึงกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผายเลขานุการศูนยอํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนนใชในการประเมินผลภาพรวมของประเทศและจังหวดั 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายกอบชัย บุญอรณะ     ตําแหนง หวัหนาสํานักงานเลขานุการ 
      ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน  

หมายเลขโทรศัพท : 0-2243-0032 
ผูจัดเก็บขอมูล  :  นางสาวสิริภัทร พันธุศรี  ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6ว   
                   หมายเลขโทรศัพท : 0-2243-5048 
ผูจัดเก็บขอมูล  :  นางสาวสมัชญา  เฆมบวร ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 
      หมายเลขโทรศัพท : 0-2243-5048 
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ตัวชี้วัดท่ี 2.7:  จํานวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมชน  
                         โรงมหรสพ อาคารพาณชิย โรงงานและโรงแรม   
หนวยวัด  :  คร้ัง 
น้ําหนัก  :  รอยละ 1 
คําอธิบาย  :     
                       จํานวนครั้งของการเกิดอัคคภีัยในอาคารสงู อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมชน  
โรงมหรสพ  อาคารพาณชิย โรงงานและโรงแรม  หมายถึง  จาํนวนครั้งของการเกดิอุบัติภยัในอาคารสูง  
อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุม โรงมหรสพ อาคารพาณชิย โรงงานและโรงแรมในปงบประมาณ 2551  
คํานิยามเพิ่มเติม  
   อาคารสูง หมายความวา อาคารที่บุคคลเขาอยูหรือใชสอยได มีความสูงตั้งแต 23 เมตรขึ้นไป 
   อาคารขนาดใหญพิเศษ หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชพืน้ที่อาคาร หรือสวนใด
สวนหนึ่งของอาคารเปนที่อยูอาศัย หรือประกอบกิจการประเภทเดียวกัน หรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่
รวมกันทกุชั้นในหลังเดยีวกนัตั้งแต 10,000 ตารางเมตร ขึ้นไป 
   อาคารชุมนุมคน หมายความวา อาคารหรอืสวนใดของอาคารที่บุคคลอาจเขาไปภายใน  
 เพื่อประโยชนในการชุมนุมคน มีพื้นที่ตั้งแต 1,000 ตารางเมตร ขึ้นไป หรือชุมนุมคนไดตั้งแต 500 คน ขึ้นไป 
   โรงมหรสพ หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนสําหรบัฉายภาพยนตร
แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอ่ืนใด และมีวัตถุประสงคเพื่อเปดใหสาธารณชนเขาชมการ
แสดงนั้นเปนปกติ โดยจะมคีาตอบแทนหรือไมก็ตาม 
   โรงงาน หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใชเครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแต  
5 แรงมา หรือเทียบเทาขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแต 7 คนขึ้นไป โดยใชเครื่องจักรหรือไมก็ตาม สําหรับทํา
ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใดๆ 
   โรงแรม หมายความวา สถานที่พักที่จดัตั้งขึ้นโดยมวีัตถุประสงคในทางธุรกิจเพื่อใหบริการ
ที่พักชั่วคราว สําหรับคนเดนิทางหรือบุคคลอื่นใด โดยมีคาตอบแทน ทั้งนี้ไมรวมถึง 
        (1) สถานที่พักที่จัดตั้งขึน้เพื่อใหบริการที่พักชั่วคราว ซ่ึงดําเนินการโดยสวนราชการ    
รัฐวิสาหกจิ องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือเพื่อการกุศล หรือการศึกษา ทั้งนี้ โดยมิใชเปน
การหาผลกําไร หรือรายไดมาแบงปนกนั 
        (2) สถานที่พักที่จัดตั้งขึน้โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการที่พักอาศัยโดยคิดคาบริการ
เปนรายเดือนเทานั้น 
        (3) สถานที่พักอื่นใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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  อาคารพาณิชย หมายความวา อาคารที่ใชเพื่อประโยชนในการพาณิชยกรรม หรือบริการ
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ใชเครื่องจักรที่มีกําลังการผลิตเทียบไดไมนอยกวา 5 แรงมา ทั้งนี้ไมใหหมายความ
รวมถึง อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่สําหรับเก็บสินคา หรือส่ิงของเพื่อประโยชนทาง
การคาหรืออุตสาหกรรม 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 10 หนวย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้ 

เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน 

 สถิติการเกิดอคัคีภัยในงบประมาณ พ.ศ. 2551 จํานวน 120 คร้ัง เทากับ   1   คะแนน 

 สถิติการเกิดอคัคีภัยในงบประมาณ พ.ศ. 2551 จํานวน 110 คร้ัง เทากับ   2   คะแนน 
 สถิติการเกิดอคัคีภัยในงบประมาณ พ.ศ. 2551 จํานวน 100 คร้ัง เทากับ   3   คะแนน 
 สถิติการเกิดอคัคีภัยในงบประมาณ พ.ศ. 2551 จํานวน   90 คร้ัง เทากับ   4   คะแนน 
 สถิติการเกิดอคัคีภัยในงบประมาณ พ.ศ. 2551 จํานวน   80 คร้ัง เทากับ   5   คะแนน 

 

เงื่อนไข : การนับจํานวนครั้งของการเกิดอัคคีภัย ใหนับเฉพาะการเกิดอัคคีภัยในอาคารที่กําหนดไว 
    ในคํานิยามเพิ่มเติมขางตน 
 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ผลการดําเนินงานในอดตี ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 

จํานวนครั้งของการเกิดอัคคภีัยในอาคารสูง 
อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคน  
โรงมหรสพ อาคารพาณิชย โรงงาน และ 
โรงแรม 

คร้ัง 49 135 98 
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1. กําหนดใหศูนยอํานวยการปองกันสาธารณภัยเปนหนวยงานรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูล 
โดยความรวมมือจากจังหวดั อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. วิธีการจัดเก็บขอมูล สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดรวมกับอําเภอและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินรวบรวมขอมูลสงใหกลุมงานปฏิบัติการ ศูนยอํานวยการบรรเทาสาธารณภยั
เพื่อสรุปผลการดําเนินงานภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายสุรชัย ธัชกวนิ  ตําแหนง หัวหนากลุมงานวิเคราะหและประเมินสถานการณ 

เบอรติดตอ : 0-2241-7462 
ผูจัดเก็บขอมูล : นายภราดล รุงโรจนธีระ  ตําแหนง เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว 

เบอรติดตอ : 0-2241-2201 
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวสุธาทิพย ดารารุง               ตําแหนง เจาหนาท่ีวเิคราะหนโยบายและแผน 5 

เบอรติดตอ : 0-2241-2201 
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวฐิติกาญจน บํารุงศิลป ตําแหนง เจาหนาท่ีประชาสงเคราะห 5 

เบอรติดตอ : 0-2241-2201 
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ตัวชี้วดัท่ี 3.1 : ระดับความสาํเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ 
                         (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 
หนวยวัด    : ระดับ  
น้ําหนัก      : รอยละ 5 
คําอธิบาย : 
 

       วัดผลสําเร็จจากรอยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่สวนราชการทําได
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เทียบกับเปาหมายผลผลิตของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณสําหรับปงบประมาณ  พ.ศ. 2551  
ที่กําหนดไวตาม  “เอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551” 

เปาหมายผลผลิตของตัวชี้วดัเชิงปริมาณสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2551    ของกรมโยธาธิการ
และผังเมืองทีก่ําหนดไวตาม  “ เอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ” มีดังตอไปนี ้

 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ           
รอยละของเปาหมายผลผลิต 

 
 

เปาหมายผลผลติ  
(i) 

 
 

น้ําหนัก
(Wi) 

 
 

เปาหมาย 1 2 3 4 5 

คะแนน 
ท่ีได 
 (Ci) 

คะแนนเฉลี่ย  
ถวงน้ําหนัก  

(Wi x Ci) 

 1. จัดการทรัพยากรน้ํา           

   เปาหมาย: เมืองและชุมชนมีระบบ 
                      ปองกันอุทกภัยทีเ่หมาะสม       

          

   ผลผลิตที่ 1  ระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่        
                      ชุมชนท่ีจัดทํา 

0.5240          

1. ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความ 
    เหมาะสมและออกแบบระบบ 

        ปองน้าํทวม            

0.4951 20   แหง 80 85 90 95 100   

    2.  กอสรางเขื่อนระบบปองกนัน้าํทวม 
          พืน้ที่ชุมชน 

0.0289 14 แหง 80 85 90 95 100   

     โครงการที่ 1 โครงการกอสรางเขื่อน 
                            ปองกันตลิ่ง ริมแมน้ําและ 
                          รมิทะเลทั่วประเทศ 

0.1098   23 แหง 80 85 90 95 100   

2.  สรางสมดุลของการใชประโยชนและ 
     การอนุรักษทรพัยากรธรรมชาตแิละ  
     สิ่งแวดลอม 

          

     เปาหมาย : เมืองและชนบทมกีารพัฒนา 
                       ตามมาตรฐานทางวชิาการ     
                       และอาคารมีความปลอดภัย 
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เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ           
รอยละของเปาหมายผลผลิต 

 
เปาหมายผลผลติ  

(i) 

 
น้ําหนัก

(Wi) 

 
เปาหมาย 

1 2 3 4 5 

คะแนน 
ท่ีได 
 (Ci) 

  คะแนนเฉลีย่  
ถวงน้ําหนัก 
(Wi x Ci) 

ผลผลิตที ่1  งานดานชางที่ใหบริการ 0.1532          

    1. งานบริการดานชาง 0.0264 359 แหง 80 85 90 95 100   
    2.  งานใหคําปรกึษาแนะนาํทางดาน  
         วิชาการดานชาง 

0.0351 75,000   ครั้ง 
80 85 90 95 100   

    3. งานกอสรางพลบัพลาพิธีและตกแตง  0.0130      850 แหง 80 85 90 95 100   
   4.  งานใหบรกิารวิเคราะหวิจัยทางปฐพี   
        วศิวกรรมและวัสดุวศิวกรรม       

0.0017 290 แหง 80 85 90 95 100   

   5. งานถายทอดเทคโนโลยีดานชาง 0.0023 1,920   คน 80 85 90 95 100   
   6. งานฝกอบรมบุคลากรเพือ่เพิ่ม 
       ประสิทธิภาพ 

0.0133   1,570   คน 
80 85 90 95 100   

   7. งานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 0.0614      3   แหง 80 85 90 95 100   
ผลผลิตที ่2 มาตรการกํากบัดูแลความปลอดภัย 
                    ในชีวิตและทรัพยสนิ เก่ียวกับ 
                    อาคารและการใชประโยชน ที่ดิน 
                  จากการบังคับใช 

0.0126 

  

       

    1. งานปรับปรงุกฎหมายและงานใหคํา  
        ปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับกฎหมาย           

0.0095    455   ครั้ง 80 85 90 95 100   

    2. งานตรวจสอบปรับปรุงและออก 
        ใบอนุญาตเกี่ยวกับโรงมหรสพและ 
         อาคารที่ตองการตรวจสอบตาม 
         พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 

0.0028 1,720   แหง 
 

80 85 90 95 100   

    3. งานสํารวจตรวจสอบอาคารของรัฐ 0.0003      30   แหง 80 85 90 95 100   
เปาหมาย :  ประชาชนมีการใชประโยชน 
                   ที่ดินการอนรุักษทรัพยากร  
                    ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                    อยางเหมาะสม 

   

       

โครงการที ่1  โครงการระบบภูมิศาสตร 
                      สารสนเทศ (GIS)  เพื่อการ 
                      บรหิาร                   

0.0796         

    1.   พื้นทีท่ี่มีขอมูลกายภาพเพือ่การ 
          ผัง เมอืงในระบบ (GIS) 

0.0697 22,081.54   ตร. 
กม. 

80 85 90 95 100   

    2.  ระบบเผยแพรคําอธิบายขอมลู 0.0004               1 ระบบ 80 85 90 95 100   
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เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ           
รอยละของเปาหมายผลผลิต 

 
เปาหมายผลผลติ  

(i) 

 
น้ําหนัก

(Wi) 

 
เปาหมาย 

1 2 3 4 5 

คะแนน 
ท่ีได 
 (Ci) 

  คะแนนเฉลีย่  
ถวงน้ําหนัก 
(Wi x Ci) 

   3. เมืองที่มีฐานขอมูลอาคาร 9 ประเภทใช   
       ตรวจสอบเพือ่การควบคุมงาน           

0.0020 20 เมือง 80 85 90 95 100   

   4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุน 
        การบริหารและจัดการภายในองคกร         

0.0075 4 ระบบ 80 85 90 95 100   

ผลผลิตที ่1 ผังเมืองที่จัดทํา 0.0746          

   1.  งานติดตามการพัฒนาผังระดบัประเทศ 0.0007    1   ผัง 80 85 90 95 100   

    2. งานติดตามการพัฒนาผังระดบัภาค 0.0003    6   ผัง 80 85 90 95 100   

    3. การจัดทาํผังระดับอนุภาค 0.0575   6   ผัง 80 85 90 95 100   
    4. การสงเสริมสนับสนุนและดาํเนินการ 
       วางและจดัทาํการบังคบัใชกฎหมายและ 
        การวางแผนพัฒนาตามผังเมอืง           

0.0141 73 ผัง 80 85 90 95 100   

    5. การจัดทาํผังระดับเมือง 0.0020 8  ผัง 80 85 90 95 100   
ผลผลิตที ่2 ที่ดนิที่ไดรับการจัดรูป 
                    เพ่ือพัฒนาพืน้ที ่

0.0132 10 
 

 โครงการ 80 85 90 95 100   

ผลผลิตที ่3 องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 
                    ไดรับการสนบัสนุนและ 
                     เสรมิสรางดานการผังเมือง 

0.0330          

  1. การถายโอนภารกิจดานการผังเมืองสู 
      ทองถิ่นดวยวธีิรวมดําเนินการ 
      และฝกปฏิบัต ิ

0.0147 214 แหง 80 85 90 95 100   

   2. การวางผังเมืองรวมรวมกบัทองถิ่น 0.0183     170   ผัง 80 85 90 95 100   

น้ําหนักรวม 1          
 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก เทากับ 
     

  Σ   (Wi x Ci)              หรือ                       (W1 x C1) + (W2 x C2) + ... + (Wi x Ci) 

               Σ Wi                             W1 + W2 + W3 +...+ 
 

โดยที่ : 
 

W  หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละเปาหมายผลผลิต และผลรวมของน้ําหนักของทุกเปาหมาย
ผลผลิต เทากับ 1 

C  หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับรอยละของเปาหมายผลผลิต 
i    หมายถึง ลําดับที่ของเปาหมายผลผลิต ;  1, 2,…, i  
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เกณฑการใหคะแนน  :  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

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 : 
 

ผลการดําเนนิงานในอดตี  
ปงบประมาณ ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัตามเปาหมาย
ผลผลิตของสวนราชการ  (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย)

ระดับ 83.58% - - 

 

เงื่อนไข : 

                   กรณีสวนราชการเปลี่ยนแปลงเปาหมายผลผลติที่กําหนดไวตามเอกสารงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2551  จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ  

หมายเหตุ : 
                  การกําหนดน้าํหนักที่จัดสรรใหแตละเปาหมายผลผลิตใหถวงน้าํหนักตามลําดับความสําคัญของ 
                  เปาหมายผลผลิต หากไมระบุน้าํหนัก ใหถือวาทุกเปาหมายผลผลิตมีน้ําหนักเทากนั 

 
ผูกํากับดูแลตวัชี้วัด :   นายชัยชนะ       จียะมาภา  ผูอํานวยการกองแผนงาน 

เบอรติดตอ : 0-2299-4133 
ผูจัดเก็บขอมูล       : นายธวชัชัย    สาริวาท   เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว 
       เบอรติดตอ : 0-2299-4189 
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ตัวชี้วัดท่ี 3.2  :  ระดับความสําเร็จในการวางและจัดทําผงัอนุภาค (6 อนุภาค) 
หนวยวัด  :    ระดับ 
น้ําหนัก :     รอยละ 2 
 

คําอธิบาย :   
• การวางและจดัทําผังอนุภาค เปนลักษณะของการวางผังเพื่อใหเปนไปตามนโยบายของรัฐ
และใหสอดคลองกับแผนพฒันาระดับชาติและยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด รวมทั้ง
เปนการถายทอดนโยบายการพัฒนาพื้นที่จากผังประเทศและผังภาคลงสูพื้นที่กลุมจังหวัด 
จังหวดั เมือง และชุมชน เพือ่ใหการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน 

• ระดับความสําเร็จของการวางและจัดทําผังอนุภาค หมายถึง ระดับการดําเนินงานวางและ
จัดทําผังอนุภาคที่จัดทําตามขั้นตอนการดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ.  2551 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 รายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะหขอมูลรายสาขา สถานการณในอดีตและปจจุบัน 
การเปลี่ยนแปลงแนวโนมในอนาคต ของขอมูลรายสาขาตางๆ ที่สงผลตอการพัฒนา
พื้นที่ (กายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม การใชประโยชนที่ดิน เศรษฐกิจ 
สังคม ประชากร โครงสรางพื้นฐาน และการคมนาคมขนสง) 

2 รายงานสรุปการบูรณาการผลการวิเคราะหขอมูลรายสาขา 

3 จัดทําวิสัยทัศน วัตถุประสงคดานตางๆ  (ประชากร  เมืองและชุมชน  เศรษฐกิจ  
ส่ิงแวดลอม) เปาหมายยุทธศาสตรการพัฒนาอนุภาค และกรอบแนวความคิดการ
พัฒนาพื้นที่แลวเสร็จ 

4 สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของ และขอเสนอแนะจาก 
ผูบริหารทุกจังหวัดในกลุมจังหวัด 

5 จัดทํารางผังอนุภาคแลวเสร็จ 
 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ 

 ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
2548 2549 2550 

ระดับความสําเร็จในการวางและจัดทําผังอนุภาค 
(6 อนุภาค) 

ระดับ      - - - 

 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                              
กระทรวงมหาดไทย 
 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล 
1. จากการจดัเก็บรวบรวมขอมลูจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 
2. จากการศึกษาสํารวจพื้นที่กลุมจังหวัดทั้ง 6 กลุม 
3. จากการนําเขาและประมวลผลขอมูลจากฐานขอมูลระบบ GIS และ MIS 

 
หมายเหตุ :   การวางและจดัทําผังอนุภาค   6  กลุมจังหวัด ประกอบดวย 

1. กลุมจังหวัด สมุทรปราการ นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแกว 
2. กลุมจังหวัด  เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร และระนอง  
3. กลุมจังหวัด  ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี  และตราด 
4. กลุมจังหวัด  อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ชัยนาท สิงหบุรี 

ลพบุรี  และสระบุรี 
5. กลุมจังหวัด  กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี  นครปฐม  และราชบุรี 
6. กลุมจังหวัด  มุกดาหาร   นครพนม    สกลนคร   และกาฬสินธุ 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  1.นายอนกุูล ตังคณานุกูลชัย  ผอ.สํานักผังประเทศและผังภาค  
              เบอรติดตอ :  02-201-8270 
 
ผูจัดเก็บขอมูล :   1.นายสมพงษ จุลดุสิตพรชัย  หัวหนากลุมงานผังเมืองรวมจังหวดั 
        เบอรติดตอ :  02-201-8322 
           2. นางสาวจรยิาพร จติตใจมัน่ นักผังเมือง 7ว 

                                                                                                เบอรติดตอ:  02-201-8326 
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ตัวชี้วัดท่ี   3.3 : ระดับความสําเร็จท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 10 แหง มีการปรับปรงุฐานขอมูลเพื่อ 
                           การบริหารจัดการผังเมืองรวมดวยโปรแกรมประยุกต(GIS)  
หนวยวัด :  ระดับ 
 

   น้ําหนัก   : รอยละ 2 
 

   คําอธิบาย :  
 
 

 ปรับปรงุฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการผังเมืองรวม หมายถึง  การปรับปรุงแผนที่ฐานที่กรม
โยธาธิการและผังเมืองจัดทาํเปนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร(GIS) แลว    ใหมีความเปนปจจุบนั  เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนหรือมีการกอสรางเพิ่มเติม พรอมทั้งจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของเพื่อใช
งานในการวิเคราะหขอมูล และบริหารจัดการตอไป 
 

 โปรแกรมประยุกต (GIS) หมายถึง  โปรแกรมประยกุตเพื่อการวางผงัเมืองรวม ทีก่รมโยธาธิการ
และผังเมืองไดดําเนนิการปรับปรุงใหสามารถใชงานบนคอมพิวเตอรสวนบุคคล  เพื่ออํานวยความสะดวกแก   
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของกับการวางผังในการนาํเขา วิเคราะห  แสดงผล   สืบคนขอมูล GIS  ตามหลกัเกณฑทางดาน        
ผังเมือง   ซ่ึงกรมโยธาธิการและผังเมืองจะใหสิทธิการใชงานแกเทศบาลตําบลที่เขารวม  โดยเทศบาลตําบลตอง
วางแผนและจดัหางบประมาณเพื่อการจัดหาซอฟแวรหลักที่ใชประมวลผลโปรแกรมประยุกต(GIS) และอุปกรณ
คอมพิวเตอรทีจ่ําเปนตอไป  ทั้งนี้ ในชวงระยะแรกของการดําเนินงาน สํานักพัฒนามาตรฐาน กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองจะจัดซอฟแวรหลักดังกลาวใหสํานักงานโยธาธกิารและผังเมอืงจังหวดัเพื่อทํางานรวมกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินทีเ่ขารวมจํานวน 1 ชุด 
 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น  หมายถึง เทศบาลเมือง และเทศบาลตาํบล รวมถึงองคการบริหาร   
สวนจังหวัดและสวนตําบล ซ่ึงยังไมเคยมีการวางผังมากอน และมีความพรอมที่จะรวมดําเนินงานกับกรมโยธา-         
ธิการและผังเมอืงอยางตอเนือ่ง ทั้งดานความตองการและการสนับสนนุของผูบริหาร งบประมาณและบุคลากรที่
มีความพรอมจะปรับปรุงและจัดทําฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการผังเมืองรวม หรือประยุกตใชงานดานอื่นที่
ี่ยวของกับหนาที่ของเทศบาล  เก

   

 ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการผังเมืองรวมดวยโปรแกรม
ประยุกต (GIS) หมายถึง  ส้ินปงบประมาณ 2551 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวน 10 แหงมกีารดําเนินงาน
ปรับปรุงฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการผังเมืองรวม จาํนวน 10 ช้ันขอมูล 
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เกณฑการใหคะแนน : 
 กําหนดระดับคะแนนของความสําเร็จเปน 5 ระดับ  พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการ

ดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/-  1  หนวย  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนด
เกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

       ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 คัดเลือกพื้นทีด่ําเนินการ และประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2 ฝกอบรมการใชงานโปรแกรมประยุกตเร่ืองการนําเขาขอมูล 
3 ปรับปรุงชั้นขอมูลกายภาพใหเปนปจจุบัน(จํานวน 3 ช้ันขอมูล คือ อาคาร 

ถนน  การใชประโยชนที่ดนิ) 
4 จัดทําฐานขอมลูดานเศรษฐกจิ สังคม และประชากร  และจัดทําชั้นขอมลูดาน

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (จํานวน 4 ช้ันขอมูล  คือ ประปา  ระบายน้ํา 
กําจัดขยะ พืน้ที่เสี่ยงภยั) 

5 จัดทําชั้นขอมลูสําหรับเตรียมการวิเคราะหศักยภาพพื้นที ่ จัดทําชัน้ขอมูล
โครงขายคมนาคมและขนสง    (จํานวน  3  ช้ันขอมูล   คือ  การเขาถึง  
ความเหมาะสมของดิน โครงขายถนน)   และฐานขอมูลระบบคมนาคมและ 
ขนสง  (จํานวน 1 เรื่อง  คือ ปริมาณการจราจร) 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. กรมโยธาธิการและผังเมือง (สํานักพัฒนามาตรฐาน)  จัดทําหนังสือประสานงานกับองคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน  รายละเอียดโครงการฝกอบรมและรายชื่อเจาหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินทีเ่ขารับการฝกอบรมการใชงานโปรแกรมประยุกต (GIS) เร่ืองการนําเขาขอมูล    

2.  รวบรวมขอมลูของพื้นที่เปาหมายที่มีอยูเดมิในรูปแบบตาง ๆ และจัดเกบ็เพิ่มเติมในพืน้ที่ 
3. ดําเนินการจัดเก็บฐานขอมูลและชั้นขอมูลภูมิศาสตรที่ดําเนินการแลวเสร็จตามรูปแบบฐาน 

ขอมูลของกรม ฯ และจดัทําสําเนาลงแผน CD-R     
เหตุผล : 

กรมโยธาธิการและผังเมืองไดปรับปรุงโปรแกรมประยกุตเพื่อการวางผงัเมืองใหสามารถใชงานบน
คอมพิวเตอรสวนบุคคล       เพื่ออํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ผูเกี่ยวของกับการวางผังในการนาํเขา วิเคราะห  
แสดงผล   สืบคนขอมูล G I S     ตามหลักเกณฑทางดานผังเมือง  ซ่ึงรวมถึงเจาหนาที่ขององคกรปกครอง                  
สวนทองถ่ิน  ซ่ึงจะเปนผูรับผิดชอบการวางและจัดทําผังเมืองในพื้นที่ทีรั่บผิดชอบ และกํากับดแูลใหเปนไปตาม
ผังเมือง ดังนั้น กรมโยธาธิการและผังเมอืงจึงเตรียมความพรอมของเทศบาลเมือง/ตําบล ดวยการขยายผลการ             
ใชงานโปรแกรมประยุกตฯ โดยใหสิทธิการใชงานแกเทศบาลเมือง/ตําบล ท่ีมีขอมูลแผนที่ฐานและมีความพรอม
ท่ีจะรวมดําเนินงานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองอยางตอเนื่อง ท้ังดานความตองการและการสนับสนุนของ             
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ผูบริหาร งบประมาณและบุคลากรที่จะปรับปรุงและจัดทําฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการผังเมืองรวม (เลือกมา 
10 แหง จาก ขอมูลที่กรมฯไดมีการจดัจางทําแผนที่ฐาน 31 จังหวัดในปพ.ศ.2549-2550  การประสานงานและ
การตรวจสอบศักยภาพทั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสํานักงานโยธาและผังเมืองจังหวดั ที่สามารถ
ดําเนินการไดในเวลาที่กําหนดคือ 8 - 12 เดือน)  พรอมทั้งฝกปฏิบัติการ ใหสามารถปรับปรุงและจดัทําฐานขอมลู
เพื่อการบริหารจัดการผังเมืองรวม หรือประยุกตใชงานดานอื่นที่เกีย่วของกับหนาที่ของเทศบาลได ซ่ึงจะเปนการ

เสริมสรางความเขมแข็งใหกบัองคกรปกครองสวนทองถ่ินในอนาคต   
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :        1. นางสาวนฤมล        คงดิศ    ผูอํานวยการสํานักพัฒนามาตรฐาน 
  เบอรติดตอ :  0-2201-8210 
 
ผูจัดเก็บขอมูล   :             1. นางวนดิา      อังคสุวรรณ      สถาปนิก 8 วช 
                   เบอรติดตอ:  0-2201-8221 
                    2. นางสาวปริยาตร    ซาลิมี   นักพัฒนาทรพัยากรบุคคล 8 ว 
  เบอรติดตอ:  0-2201-8299  
                    3. นางสาวศศิธร      รุณดี   เจาหนาทีว่ิเคราะหผังเมือง 8ว 
  เบอรติดตอ:  0-2201-8295 
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ตัวชี้วัดท่ี 3.4  :   จํานวนมูลคางานของการใหบริการดานชางสําหรับสิ่งกอสรางที่ไดมาตรฐานทางวิชาการ 
 

หนวยวัด        :   จํานวน (ลานบาท) 
 

น้ําหนัก          :   รอยละ 4 
 

คําอธิบาย       :                  

  

          จํานวนมูลคางานของการใหบริการดานชางสําหรับสิ่งกอสรางที่ไดมาตรฐานทางวิชาการ  
หมายถึง  กรมโยธาธิการและผังเมืองใหบริการดานการสํารวจ การออกแบบ การเขียนแบบ การประมาณราคา 
และการควบคุมงานกอสราง รวมถึงการใหคําปรึกษาทางดานสิ่งกอสรางแกหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและภาคเอกชน ซ่ึงนําผลงานการใหบริการดานชางดังกลาวมาประมาณราคาคากอสรางคิดเปน              
มูลคางาน 
           สิ่งกอสราง   ไดแก  อาคาร  ภูมิสถาปตยกรรม  ตกแตงภายใน  โครงสรางพื้นฐาน โครงสราง
พิเศษ  และเขือ่นปองกันตลิง่ รวมถึงงานออกแบบกอสรางใหม และงานปรับปรุงของเดิม 
 
เกณฑการใหคะแนน  : 
                       ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 40 ลานบาท ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการให
คะแนนดังนี ้
                

 มูลคางานการใหบริการ 2,020   ลานบาท เทากับ 1  คะแนน 
 มูลคางานการใหบริการ 2,060   ลานบาท เทากับ 2  คะแนน 
 มูลคางานการใหบริการ 2,100   ลานบาท เทากับ 3  คะแนน 
 มูลคางานการใหบริการ 2,140   ลานบาท เทากับ 4  คะแนน 
 มูลคางานการใหบริการ 2,180   ลานบาท เทากับ 5  คะแนน 

 
 
 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 
 

 ผลการดําเนินงานในอดีตปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 
จํานวนมูลคางานของการใหบริการดานชางสําหรับ 
ส่ิงกอสรางที่ไดมาตรฐานทางวิชาการ 

  จํานวน 
(ลานบาท) 

1,600 
ลานบาท 

1,750 
ลานบาท

1,950 
ลานบาท
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. สํานักสถาปตยกรรม สํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผงัเมือง และ

สํานักควบคุมการกอสราง  จัดทํา BSC    ติดตามผลและรายงานความกาวหนาของการรวมมูลคางานการ
ใหบริการดานชางสําหรับสิ่งกอสรางในสวนที่รับผิดชอบทุก 3 เดือน 

2. สํานักสถาปตยกรรมเปนหนวยงานรวบรวมสรุปและรายงานผลใหหนวยงานที่เกีย่วของ 
 
          

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  1.  ผูอํานวยการสํานักสถาปตยกรรม                                   เบอรติดตอ : 0-2299-4858-9 
2.  ผูอํานวยการสํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ   เบอรติดตอ : 0-2299-4796 

       3.  ผูอํานวยการสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง                เบอรติดตอ : 0-2299-4678 
         4.  ผูอํานวยการสํานักควบคุมการกอสราง                     เบอรติดตอ : 0-2299-4111-3 
 
ผูจัดเก็บขอมูล  :        1.  นายวิษณ ุ อยูด ี  สถาปนิก 8วช สํานักสถาปตยกรรม 

เบอรติดตอ : 0-2299-4866 
         2.  นายอนันต   สิริพฤกษา สถาปนิก 7วช สํานักสถาปตยกรรม 

เบอรติดตอ : 0-2299-4868 
         3.  นายธนู  ศรีปรุงวิวัฒน วิศวกรโยธา 5  สํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ 

เบอรติดตอ : 0-2299-4780 
         4.  นายจาตุรนต  โรจนหิรัญ วิศวกรวิชาชีพ 8 (วิศวกรรมโยธา)  

              สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง 
                 เบอรติดตอ : 0-2299-4690 

          5. นายไพโรจน          เทศอ่ํา  วิศวกรโยธา 5 
                       สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง 

                 เบอรติดตอ : 0-2299-4692 
         6.  นายสมพงษ  ผลพัฒนากุล วิศวกรวิชาชีพ 8วช  (วิศวกรรมโยธา)   

               สํานักควบคุมการกอสราง 
                 เบอรติดตอ : 0-2299-4426 

                         7.  นายดุลยนิตย            เมธาวิทย                วิศวกรวิชาชีพ 8 วช (วิศวกรรมโยธา) 
   สํานักควบคุมการกอสราง 

                                                                                                                  เบอรติดตอ : 0-2299-4382 
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รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                             กลุมพัฒนาระบบบริหาร                           
กระทรวงมหาดไทย 
 

ตัวชี้วัดท่ี 3.5 : รอยละสะสมของอาคารของทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบความมั่งคงแขง็แรงและ 
                         ความปลอดภัยดานอัคคภียั 
หนวยวัด  :  รอยละ 
น้ําหนัก     :  รอยละ 4 
คําอธิบาย  :   
 อาคารของทางราชการ  หมายถึง  อาคารของทางราชการทีใ่ชเพื่อประโยชนในกจิกรรมทางราชการ 
ที่มีประชาชนเขาไปติดตอใชสอยประจํา   เชน    ศาลากลางจังหวดั   ที่วาการอําเภอ   สํานักงาน สถานีอนามัย  
หอประชุม  โรงพยาบาล   สถานศึกษา   หอสมุด  เปนตน 
  

เกณฑการใชคะแนน  : 
 ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/-  รอยละ 2.5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้ 

   จํานวนอาคารทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบรอยละ  50    (6,500 อาคาร)    เทากับ 1  คะแนน 

   จํานวนอาคารทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบรอยละ  52.5 (6,825 อาคาร) เทากับ 2  คะแนน 

 
  จํานวนอาคารทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบรอยละ  55    (7,150 
อาคาร)

เทากับ 3  คะแนน 

   จํานวนอาคารทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบรอยละ  57.5 (7,475 อาคาร) เทากับ 4  คะแนน 

   จํานวนอาคารทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบรอยละ  60    (7,800 อาคาร) เทากับ 5  คะแนน 
 

เงื่อนไข  : 
 1. การนับจาํนวนอาคารของทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบ ใหนับจากอาคารของทางราชการ 
ท่ีไดรับการตรวจสอบสภาพอาคารดานความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัยดานอัคคีภัยแลว   ไดมีรายงาน 
ผลการตรวจสอบแจงใหกับหนวยงานที่ใชสอยอาคารนั้น หรือเจาของอาคารรับทราบดวย 
 2. ขอมูลพื้นฐานจาํนวนอาคารของทางราชการที่มีประชาชนเขาไปติดตอใชสอยประจาํ ใชขอมูล 
ที่สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมืองเคยไดรับรายงานจากจังหวัดตาง ๆ ในป 2547 
ที่มีการตรวจและรายงานไวเปนจาํนวนรวม 13,000 อาคาร 

 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน  :    

ผลการดําเนนิงานในอดตี ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หนวยวัด 

2548 2549 2550
รอยละสะสมของอาคารของทางราชการที่
ไดรับการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง 

รอยละ 
 

-    1,300  
อาคาร 

    3,983 อาคาร 
   (คิดเปน 30.64 %) 
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และความปลอดภัยดานอัคคภีัย   (คิดเปน 10 %)  
 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 1. การดําเนินการตรวจสอบอาคาร และจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ กระทําโดยเจาหนาที่ของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง รวบรวมขอมลูโดยสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
 2. อาคารที่จะดําเนินการตรวจสอบ คัดเลือกโดยการประสานงานกับหนวยงานราชการเจาของ
อาคาร หนวยงานราชการสวนทองถ่ิน หรือการสุมเลือกตามความเหมาะสมของแตละพื้นที ่
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายสุรชัย    พรภัทรกุล  ผอ. สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 

    เบอรติดตอ  :  0-2299-4349 
 
ผูจัดเก็บขอมูล  :               นายอนวัช    บูรพาชน  วิศวกรวิชาชีพ 8 วช 
       สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
       เบอรติดตอ  : 0-2299-4350-1 
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ตัวชี้วัด  3.6 : ระดับความสําเร็จในการจัดทําประมวลขอบังคับอาคาร (Building Code) 
 

หนวยวัด  :   ระดับ 
 

น้ําหนัก     : รอยละ 3 

คําอธิบาย  : 
 
 “ประมวลขอบังคับอาคาร” หมายถึง ขอบงัคับดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรมที่จัดทําและ
รวบรวมขึ้นอยางเปนระบบ เพื่อใหเปนมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับควบคุมใหการออกแบบ การกอสราง และการใช
งานอาคารมีความปลอดภยั  ถูกสุขอนามัย  และกอใหเกิดสวัสดิภาพแกผูใชอาคารและสาธารณชน       ซ่ึงการ
จัดทําประมวลขอบังคับอาคารจะเปนการสอดรับกับระบบควบคุมอาคาร 
 ขั้นตอนการดําเนินการสําหรบัปงบประมาณ 2551 เปนกระบวนการเพือ่จัดทําโครงราง ศึกษา 
รวบรวม วเิคราะห และพัฒนา ขอมูลเพื่อใชประกอบการจัดทํารางประมวลขอบังคบัอาคารแลวเสร็จ สวนขั้นตอน
การรางประมวลขอบังคับอาคารและมาตรฐานที่เกีย่วของจะเปนขัน้ตอนการดําเนนิการในปงบประมาณ 2552 
เกณฑการใชคะแนน  :  

ระดับ
คะแนน 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

1   จัดทําโครงรางของประมวลขอบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวของ 
2   จัดทําแผนการกําหนดประเภท จํานวนและรูปแบบการรวบรวมขอมูล 
3 ดําเนินการตามแผนประมวลขอบังคับอาคารที่ไดกําหนด 
4   รายงานผลการวิเคราะห และพัฒนาขอมูลเพื่อประกอบการจัดทํารางประมวลขอบังคับอาคาร 
5   จัดทํารางประมวลขอบังคบัอาคาร 

 

เงื่อนไข  : 
 1.  การจัดทําโครงรางของประมวลขอบังคับอาคารไดมาจากการศึกษาและวิเคราะหประมวล                 
ขอบังคับอาคารของประเทศที่เปนสากล โดยโครงรางดังกลาวอยางนอยประกอบดวย หัวขอหลัก หัวขอรอง และ
มาตรฐานการกอสรางอาคารที่เกี่ยวของ 
 2.  วิธีการรวบรวมขอมูลเพื่อประกอบการจัดทํารางประมวลขอบังคับอาคารอาจอยูในรูปของการ
จัดทําแบบสอบถาม การสัมภาษณหนวยงานที่เกี่ยวของ การรวบรวมขอมูลจากภาคสนาม หรือการทดสอบจาก
การปฏิบัติจริง หรือการทดลองในหองปฏิบัติการ แลวแตความเหมาะสมของเนื้อหาประมวลขอบังคับอาคารใน
แตละสวน 
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 3.  การวิเคราะหขอมูลจะกระทําโดยกรรมวิธีหรือขั้นตอนทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรที่              
เชื่อถือได เชน การวิเคราะหความนาเชื่อถือ (Reliability Analysis) การวิเคราะหเชิงสถิติ การทดสอบกับ                 
แบบจําลองในหองปฏิบัติการ การวิเคราะหแบบจําลองทางคณิตศาสตร หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม 
 
 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน  :  

ผลการดําเนนิงานในอดตี ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําประมวล
ขอบังคับอาคาร (Building Code) 

ระดับ ⎯ ⎯ ⎯ 

 
 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคารจะจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนนิการโครงการจัดทําปรับปรุง
ประมวลขอบังคับอาคารสําหรับประเทศไทยทุก 4 เดือน 
 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด: นายสุรชัย  พรภัทรกุล 
 ผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร เบอรติดตอ  : 0-2299-4349 
 
ผูจัดเก็บขอมูล: 1. นายเสถียร    เจริญเหรียญ 
  วิศวกรวิชาชีพ 8 วช (วิศวกรรมโยธา) เบอรติดตอ  : 0-2299-4351 
 2.  นายนิคม     สะเทิงรัมย 
  วิศวกรโยธา 6 ว เบอรติดตอ  : 0-2299-4363 
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รายละเอียดประกอบการจัดทําตัวชี้วัดท่ี 3.6 
 ในชวงระยะเวลาหลายปที่ผานมาผูออกแบบและผูกอสรางอาคารในประเทศไทยตางประสบปญหาใน
การนํามาตรฐานที่เกี่ยวของมาใชปฏิบัติ ไมวาจะเปนปญหาความไมครบถวนสมบูรณของมาตรฐาน ความขัดแยง
ไมสอดคลองตองกันของมาตรฐาน ตลอดจนความไมทันสมัยตางๆ ที่ไดระบุไวในมาตรฐานเหลานั้น ซ่ึงปญหา
ดังกลาวนอกจากจะสรางความสับสนใหกับผูปฏิบัติแลว ยังสงผลกระทบตอความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนจากการออกแบบและกอสรางอาคารอีกดวย  
 กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร ซ่ึงเปนหนวยงานที่รับผิดชอบใน
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมอาคารไดตระหนักถึงปญหาการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานและขอบังคับดังกลาว
ขางตน และเห็นวาการใชมาตรการทางกฎหมายควบคุมอาคารเปนมาตรการหนึ่งที่สามารถแกไขปญหาดังกลาว
ได จึงเสนอใหมีการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการในสวนของการควบคุมอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคาร โดยเพิ่มเติม Building Code ในระบบการควบคุมอาคารขึ้นและไดเสนอขอคิดเห็นในการจัดทํา Building 
Code ตอคณะกรรมการควบคุมอาคาร ซ่ึงคณะกรรมการควบคุมอาคารไดตอบรับขอเสนอดังกลาวโดยการแกไข
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อให Building Code มีผลบังคับตามกฎหมาย และไดตั้งชื่อ Building 
Code ในเบื้องตนวา “ประมวลขอบังคับอาคาร” 
1.  ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.1 เพิ่มความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจากการกอสรางและการใชอาคารทุกประเภทและ
ทุกพื้นที่ในประเทศ 

1.2 มีขอบังคับและมาตรฐานการกอสรางอาคารที่สมบูรณ ครบถวน เหมาะสมกับกับสภาพการกอสรางและการ
ใชอาคารทุกประเภทและทุกพื้นที่ในประเทศ 

1.3 แกไขปญหาการใชมาตรฐานและขอบังคบัสําหรับการกอสรางอาคารของประเทศไทย 
1.4 พัฒนามาตรฐานงานกอสรางอาคารใหทัดเทียมระดับสากล และเตรียมพรอมสําหรับการเปดการคาเสรีและ

การเขาสูระบบ APEC Engineering System ที่จะมีขึ้นในอนาคต 
2.  ขั้นตอนการดําเนินการ 
2.1 ศึกษาและวิเคราะหประมวลขอบังคับอาคารของประเทศที่เปนสากล 
2.2 จัดทําโครงรางของประมวลขอบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวของ  
2.3 กําหนดประเภท จํานวน และวิธีการรวบรวมขอมูล เพื่อประกอบการจัดทําประมวลขอบังคับ 
2.4 รวบรวมขอมูลประกอบการจัดทําประมวลขอบังคับอาคาร  
2.5 ศึกษา วิเคราะห ประเมิน และพัฒนาขอมูล 
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2.6 จัดทํารางประมวลขอบังคับอาคาร  
2.7 รับฟงขอคิดเห็นเกี่ยวกับรางประมวลขอบังคับอาคารจากผูทรงคุณวุฒิ และแกไขตามความเหมาะสม  
2.8 ศึกษาผลกระทบและปญหาอุปสรรคในดานตางๆ จากการปฏิบัติตามรางประมวลขอบังคับอาคาร 
2.9 จัดทําประชาพิจารณรับฟงขอคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามรางประมวลขอบังคับอาคาร แลวดําเนินการ

แกไขตามความเหมาะสม 
2.10 จัดทําสรุปผลการศึกษา มาตรฐาน หรือคูมือการปฏิบัติ และเอกสารเผยแพร 
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ตัวชี้วดัท่ี 4 : ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการแสดงความคดิเห็น 
                      และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบตัิราชการ 
หนวยวัด    : ระดับ  
น้ําหนัก      : รอยละ 6 
คําอธิบาย : 
 

        พิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของสวนราชการ   เพื่อกระตุนการ
ปรับระบบราชการสูการบริหารราชการที่เปดเผย  โปรงใส   เนนการมีสวนรวมของประชาชน   และพัฒนา
ระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน  และเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

     การมีสวนรวมของประชาชน  หมายถึง   กระบวนการที่ประชาชนและผูที่เกี่ยวของมีโอกาสได
เขารวมในการรับรู   เรียนรู  ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ    รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ  
รวมคิดแนวทาง  รวมการแกไขปญหา  รวมในกระบวนการตัดสินใจ   และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะ
หุนสวนการพัฒนา 
 

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    สวนราชการมีการวิเคราะหภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรท่ีสําคัญและเหมาะสมในการเปด 
      โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

    สวนราชการมีการแตงตั้งคณะทํางานภาคประชาชน  โดยเปนคณะทํางานรวมระหวางภาครัฐ   
       และภาคสวนตางๆ 
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ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน
   สวนราชการกับคณะทํางานภาคประชาชนมีการปรึกษาหารือ   เพื่อเลอืกประเด็นการพัฒนา 

      ระบบราชการ/ ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะที่เห็นวาเหมาะสมที่จะนํา 
      มาดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2551    โดยประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการ 
      ปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือกตองเปนประเด็นที่เกีย่วของกับภารกิจหลัก 
      (Core Function)  ของสวนราชการหรอืเปนเรื่องท่ีสงผลกระทบตอประชาชนโดยตรงและ 
      ตองมีฉันทามติหรือมีการยอมรับรวมกันในการเลือก 

2    สวนราชการมีชองทาง/กระบวนการการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูกี่ยวของจาก  
      ภาคสวนตางๆ เพื่อนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดมาประกอบการจัดทําแผนงาน/ 
     โครงการตามประเด็นที่เลือก 

  สวนราชการกับคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันจัดทําแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวม 
      ตามประเด็นฯ ท่ีเลือก โดยเปนแผนระยะสัน้หรอืระยะยาว  ซึ่งตองระบุกิจกรรมการดําเนนิงาน   
     โดยใหผูท่ีเกีย่วของจากภาคสวนตางๆ (ในประเด็นฯที่เลือก)  เขามามีสวนรวม  มีวัตถุประสงค   
      ระยะเวลาดาํเนินการ  เปาหมาย/ผลสําเร็จ  ตัวช้ีวัด วิธีการดําเนินการ วิธีการวดัผล  ระบบหรอื 
      วิธีการจัดเกบ็ขอมูล  และวธิีการติดตามประเมินผล  งบประมาณ และผูรับผิดชอบไวอยางชัดเจน 

3   สวนราชการและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันดําเนนิการตามแผนงาน/โครงการแบบ 
      มีสวนรวมฯ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  ไดแลวเสร็จครบถวน  โดยมีการติดตามความ 
      กาวหนาของการดําเนินการตามแผนฯ รวมกัน  ตามวิธีการท่ีกําหนดไวในแผนงาน/โครงการ 
      แบบมีสวนรวมฯ พรอมท้ังจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามความกาวหนาเสนอตอผูบรหิาร 
       ของสวนราชการอยางสม่าํเสมอ  (รายเดือน/รายไตรมาส) 

4    จัดทํารายงานสรุปผลดําเนินการตามแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมฯ ไดแลวเสร็จ    
       โดยระบุปจจัยสนับสนนุ  ปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป   
       ไดอยางครบถวน 

   เผยแพรรายงานสรุปผลการดําเนินการดังกลาวใหประชาชน ผูท่ีเกี่ยวของทุกภาคสวน 
      ไดรับทราบ โดยผานกระบวนการหรือกลไกที่สวนราชการจัดใหมีข้ึนไดอยางเปนรูปธรรม       

5    นําขอมูลท่ีไดจากสรุปผลการดําเนนิงานฯ ในระดับคะแนนที่ 4  ไปกําหนดแนวทางหรอื 
       แผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมสําหรบัปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 
 

ผลการดําเนนิงานในอดตี  
ปงบประมาณ ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 
ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

ระดับ - 5 5 

 
เหตุผล  : 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)  พ.ศ.2545   การพัฒนาระบบราชการ  
มาตรา 3/1 :   การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ตอภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การลด
ภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน  การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจ
ตัดสินใจ  การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน   ทั้งนี้  โดยมีผูรับผิดชอบ 
ตอผลของงาน 
  การจัดสรรงบประมาณ  และการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ตองคํานึงถึง
หลักการตามวรรคหนึ่ง 
  ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ   ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  โดยเฉพาะอยางยิ่งให
คํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน  การมีสวนรวมของประชาชน  การเปดเผยขอมูล  การตดิตามตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน   ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ   เพื่อประโยชนในการดําเนินการให
เปนไปตามมาตรานี้   จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการ
ใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติก็ได 
 
ผูกํากับดูแลตวัชี้วัด :   นายชัยชนะ       จียะมาภา  ผูอํานวยการกองแผนงาน 

เบอรติดตอ : 0-2299-4133 
ผูจัดเก็บขอมูล       : นางสาวกัลยาณี    ตันติวราภรณ เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว 
       เบอรติดตอ : 0-2299-4129 
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ตัวชี้วัดท่ี 5  :  ระดับความสาํเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ                 
หนวยวัด     :  ระดับ 
น้ําหนัก       :  รอยละ 3  
คําอธิบาย : 
 

                       ความสําเร็จของการดําเนนิการเกีย่วกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ  โดยสวนราชการ 
ตองดําเนินการใหเปนไปตาม  พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  และมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่   
28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา และ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการ และการกําหนดมาตรการใหทุกหนวยงานของรัฐ ใหบริการขอมูล   
ขาวสารตาง ๆ แกประชาชนดวยความรวดเร็ว ซ่ึงพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมาย   
ที่กําหนดไวในแตละระดับ 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
                                                                                                                                                     

                     แบงคะแนนเปน 5 ระดบั   โดยพิจารณาจากระดบัขั้นของความสําเรจ็  (Milestone)   ตามเปาหมาย 
แตละระดับ  ดงันี้ 
 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ระดับคะแนน 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5

1      

2      

3      

4      

5      
 

โดยที่ : 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 
           1 ดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540    ดังนี้ 

  จัดสถานที่/จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการ สําหรับใหบริการขอมูลขาวสารตาม 
       มาตรา  9  เพื่อใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบ  ขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก 

  มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบประจําศูนยขอมูลขาวสารหรอืปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับการใหบริการ    
       ขอมูลขาวสารของสวนราชการเปนการเฉพาะ 

  มีปายบอกถึงท่ีตั้งของสถานที่หรือศูนยขอมูลขาวสารที่สวนราชการจัดไวสําหรับการให 
       บริการขอมูลขาวสาร ท่ีเขาใจไดงายและมองเห็นไดชัดเจน      
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ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 
 2 จัดระบบขอมูลขาวสาร ตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  มาตรา 9   ดังนี้ 

   มีขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 ครบถวน  และเปนปจจุบัน 
    จัดทําดัชนขีอมูลขาวสารไวใหบริการ ณ ศูนยขอมลูขาวสารอยางชัดเจนและสามารถสืบคน 

        ไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

3 บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางเปนระบบ โดยดําเนินการ  ดังนี้ 
   มอบหมายใหผูบริหารระดับรองหวัหนาสวนราชการรบัผิดชอบในการปฏิบัติงานตาม  พ.ร.บ. 

        ขอมูลขาวสารของทางราชการเปนการเฉพาะ 
   ผูบริหารของสวนราชการใหความสําคัญและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม  พ.ร.บ. ขอมูล 

        ขาวสารของราชการอยางเครงครัด  เชน มีการประชุมเพื่อซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติ 
        ตามกฎหมาย เปนตน 

   จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใชบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการ รายงานให 
        ผูบริหารของสวนราชการทราบอยางสม่ําเสมอ (รายเดือนหรือรายไตรมาส) 

   มีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ในการใหบริการขอมูล 
        ขาวสารแกประชาชนดวยความรวดเร็ว โดยมีเรือ่งท่ีสามารถตอบสนองหรือใหบริการขอมูล    
        ขาวสารไดภายในกําหนดรอยละ 100 

4 เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารใหบุคลากรในสวนราชการและ
ประชาชนทราบ ดังนี้ 
   จัดอบรม ใหความรู และกิจกรรมเพือ่สงเสริมการพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย 
         ขอมลูขาวสารและการปฏบัิติหนาท่ีในการใหบรกิารขอมลูขาวสารตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
         ใหแกบุคลากรในสวนราชการอยางทั่วถงึและสม่ําเสมอไมนอยกวา  3 ช่ัวโมง 
    ประชาสัมพันธเผยแพรเกีย่วกับผลการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ โดย 
         เฉพาะการจัดตั้งศูนยขอมูลตามมาตรา 9 ใหประชาชนรับทราบผานชองทางตาง ๆ อยางนอย 
         5 ชองทาง โดย 1 ใน 5 ชองทาง จะตองเปนการเผยแพรประชาสัมพันธผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
    รับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารผานทางชองทางตาง ๆ  
         และมีการนําความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาประกอบการบริหารจัดการดานการ   
         เปดเผยหรือใหบริการขอมูลขาวสาร 

5      เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคาที่หัวหนาสวนราชการลงนามแลว 
         บนเว็บไซตของสวนราชการ 
     จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน และเผยแพรบนเว็บไซตของสวนราชการทุกเดือน 
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 
 

ผลการดําเนินงานในอดตี  
ปงบประมาณ ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 
ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ                ระดับ - - 5 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

1.  เก็บขอมูลจากหนวยงานสงักัดกรมโยธาธิการและผังเมอืง  โดยขอขอมูลจากหนวยงานทกุ  2  เดอืน   
และจดัเก็บเขาฐานขอมูลของศูนยขอมูลขาวสาร 

2.  เว็บไซตกรม  www.dpt.go.th   โดยคนหาขอมูลขาวสารของราชการและจัดเก็บเขาฐานขอมูล    
ของศูนยขอมลู  
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   :  นางจารุวรรณ  ปทุมารักษ  ผูอํานวยการกองเผยแพรและ
ประชาสัมพันธ         
       เบอรติดตอ : 0-2299-4487 
ผูจัดเก็บขอมูล  :  1.  นางอัชณา  โพธิวงศาจารย     บรรณารักษ 7                       
         เบอรติดตอ : 0-2299-4300
                              2.  นางสาวประทินศรี  ยวนภู  เจาพนกังานธรุการ 5 
       เบอรติดตอ : 0-2299-4302 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dpt.go.th/
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ตัวชี้วัดท่ี 6    ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
น้ําหนัก : รอยละ 6 
คําอธิบาย : 
                      ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณา
ความครบถวนของการดําเนินการใน 3 ประเด็น ไดแก 
                         1. การกําหนดหลักเกณฑ ระเบียบ หรือแนวทาง ที่ชัดเจนในการปองกนัการทุจริต รวมทั้ง  
                             เพื่อการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัตริาชการ 
                         2. การจัดทําขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนเกีย่วกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการ    
                             ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาทีข่องรัฐและขอมูลการจัดซื้อจดัจาง 
                         3. การดําเนินการอยางเครงครัดเมื่อมีการกลาวหาวามีการกระทําผิดในปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 

 
ตัวชี้วัดท่ี 6.1 :  ระดับความสําเร็จของการดาํเนินการตามมาตรการ / แผนปฏิบตัิการปองกันการทุจริต  
                          การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
หนวยวัด  :   ระดับ 
น้ําหนัก :      รอยละ 3 
คําอธิบาย :  
  

                       พิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบตัิการปองกัน
การทุจริต  การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาล  ปงบประมาณ พ.ศ.2551 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
                   กาํหนดเปนระดบัขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา
จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนนิงานตามมาตรการ/แผนปฏิบตัิการปองกันการทุจริต  การสงเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  ปงบประมาณ พ.ศ.2551 ตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ระดับคะแนน
1 2 3 4 ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 5 

1      

2      

3      

4      

5      
 
 

กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                                                    
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โดยที่ : 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

ทบทวนผลการดําเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ท่ีไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2550 
วิเคราะหความเสี่ยงตางๆ ท่ีอาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติ 
หนาท่ีโดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ 
สรุปขอมูลท่ีไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการหรอืท่ีมีการรองเรยีนผาน 
ศูนยดํารงธรรม  กระทรวงมหาดไทย หรือศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานัก 
นายกรัฐมนตรี 
ศึกษา วิเคราะหเพื่อใหทราบถึงปจจัยเสี่ยงท่ีอาจเปนเหตุทําใหการปฏิบัติราชการตามอํานาจ 
หนาท่ีของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไมเพียงพอ การปฏิบัติ 
หนาท่ีไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม  ความมีจริยธรรม   
การคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนและการยดึมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

2 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

นําขอมูลท่ีไดจากขั้นตอนที่ 1 มาใชประกอบการจัดทําแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการ 
หรือแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต การเสริมสรางใหเจาหนาท่ีของรัฐไดปฏิบัติหนาท่ี 
ราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม การคํานึงถึงประโยชนของ 
สวนรวมเปนที่ตั้งและมีธรรมาภิบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551  ใหแลวเสร็จ โดยตอง
คํานึงถึงระดับความรุนแรงและโอกาสของความเสี่ยงรวมทั้งการมีสวนรวมของภาครัฐและ
เครอืขายภาคประชาชน และในมาตรการ/แผนปฏิบัติการ จะตองระบุถึง 
   -  การกําหนดหรือปรับปรุงแกไข หลักเกณฑ ระเบียบ หรือแนวทางการปฏิบัติราชการของ 
      สวนราชการที่เอื้อตอการปฏิบัติงานที่โปรงใสสามารถตรวจสอบได และประชาสัมพันธ  
      ใหภาครัฐและภาคประชาชน และ/หรือใหผูมีสวนไดเสยีไดรับรู 
   -  กําหนดใหมีกิจกรรมสงเสริมใหเจาหนาท่ีของรัฐไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความรับผิดชอบ 
       ตอประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม การคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้ง และมี 
      ธรรมาภิบาล 
   -  กิจกรรมการสรางความเขมแข็งในดานการปองกันการทุจริต/การใหความรูกับภาครัฐและ 
      ภาคประชาชน ตลอดจนเครือขายที่เกี่ยวของในดานการปองกันการทุจรติ 

3 ดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต หรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐในสังกัด รวมท้ังการเสริมสรางใหเจาหนาท่ีของรัฐไดปฏิบัติ
หนาท่ีราชการดวยความรับชอบตอประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม การคํานึงถึงประโยชนของ
สวนรวมเปนที่ตั้งและมีธรรมาภิบาล ปงบประมาณ พ.ศ.2551 ไดแลวเสร็จครบถวน 

 
 
 

กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                                                    



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                        กลุมพัฒนาระบบบริหาร                

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

4 
 

 
 
 

 

ตอบสนองตอขอรองเรยีนเรือ่ง “การทุจริตหรอืการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดย 
มิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐในสังกัด” ในปงบประมาณ พ.ศ.2551  ท่ีมีการรองเรียนผาน 
ระบบการรับฟงขอรองเรยีนของสวนราชการ ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนยบริการ 
ประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี อยางครบถวน 
ตอบสนองตอขอรองเรยีนเจาหนาท่ีของรัฐไมไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความรับผิดชอบ 
ตอประชาชน ไมมีคุณธรรม จริยธรรม การไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง และไมม ี
ธรรมาภิบาล ในปงบประมาณ พ.ศ.2551 ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ 
ท่ีเกี่ยวของไดกาํหนดไวโดยครบถวน 

5 
 

สรุปผลการดําเนินการตามแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการปองกัน  
การทุจริตของเจาหนาท่ีของรัฐ และการเสริมสรางใหเจาหนาท่ีของรัฐไดปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
ดวยความรับผิดชอบตอประชาชน  มีคุณธรรม  จรยิธรรม  การคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม 
เปนที่ตั้งและมีธรรมาภิบาล ปงบประมาณ พ.ศ.2551 โดยระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค 
ในการดาํเนินงานและสรุปผลการตอบสนองตอขอรองเรยีนเรือ่ง    “การทุจริตหรอืการปฏิบัติ 
หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐในสังกัด” รวมท้ังการเสริมสราง
ใหเจาหนาท่ีของรัฐไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน  มีคุณธรรม 
 จรยิธรรม การคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้งและมีธรรมาภิบาล ในขั้นตอนที่ 4  พรอมท้ัง 
กําหนดแนวทางหรอืมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง แนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรอื
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต การเสริมสรางใหเจาหนาท่ีของรัฐไดปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ดวยความรับผดิชอบตอประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม การคํานึงถงึประโยชนของสวนรวม
เปนที่ตั้งและมีธรรมาภิบาลสําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2552 

 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
 

ผลการดําเนนิงานในอดตี ปงบประมาณ 
 ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 
ระดับความสําเร็จของการดําเนนิการตามมาตรการ/
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต การสงเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ระดับ - 5 5 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล 
 กําหนดใหกองการเจาหนาทีเ่ปนหนวยรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูลโดยความรวมมอืจากหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ        

กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                                                    



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                        กลุมพัฒนาระบบบริหาร                

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :    นางวนิดา จั่นอุไร   ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่   

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

เบอรติดตอ : 0-2299-4253 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                                                    



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                        กลุมพัฒนาระบบบริหาร                

ตัวชี้วัดท่ี 6.2 :  การจัดทําขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏบิัติหรือละเวนการปฏิบตั ิ
                           หนาท่ีโดยมชิอบของเจาหนาท่ีของรฐัและขอมูลการจัดซือ้จัดจาง 
หนวยวัด  :   ระดับ 
น้ําหนัก :      รอยละ 1 
คําอธิบาย :  
 

                     พิจารณาจากความสําเร็จของการจัดทาํขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 หรือการปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาทีข่องรัฐและขอมูลการจัดซื้อจดัจางเพื่อ 
ใชเปนฐานขอมูลการทุจริตในระดับชาต ิ
 

เกณฑการใหคะแนน : 
                      กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
 

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

1      

2      

3      

  4      

  5      

 

โดยที่  : 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จัดทําขอมูลเรือ่งกลาวหา/ขอรองเรยีนเกี่ยวกับการทุจริตหรอืการปฏิบัติหรอืละเวนการปฏิบัติหนาท่ี
โดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐตามรูปแบบ รายการ และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกนั
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด (ตามแบบฟอรม ขท 01 แบบขอมูลเรื่อง
กลาวหา/ขอรองเรียนเกีย่วกับการทุจรติหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของ
เจาหนาท่ีของรฐั) ไดอยางสมบรูณ ครบถวน และมีการปรับปรุงสถานะของผลการดําเนนิงานใหเปน
ปจจุบันอยูเสมอ 

 
 
 
 

กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                                                    



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                        กลุมพัฒนาระบบบริหาร                

 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

2 มีการประมวลผลขอมูลท่ีจัดทําตามขั้นตอนที่ 1 ใหอยูในรูป Information และนําเสนอในรูปแบบ 
กราฟ แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหารของสวนราชการ 
ในการเฝาระวังและติดตามการปฏิบัติงานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตหรือการ
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐได 

3 เก็บรวบรวมขอมูล การจดัซื้อจดัจาง โดยวิธีประกวดราคาหรอืวิธีประมลูดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ของสวนราชการ แลวบันทึกขอมูลตามรูปแบบที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด ไดอยางสมบูรณ ครบถวน (ตามแบบฟอรม ขท 02 แบบ
ขอมูลการจัดซือ้จัดจาง) 

4 มีการรายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เกินระยะเวลาที่กําหนด 
(หมายเหตุ : ขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 และข้ันตอนที่ 3  ไมรวมถึงขอมูลขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น) 

5 มีการรายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ภายในระยะเวลาที่กําหนด   

 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
 

ผลการดําเนนิงานในอดตี ปงบประมาณ 
 ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 
การจัดทาํขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียน
เกีย่วกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาทีข่อง
รัฐและขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 

ระดับ - 5 5 

 
แหลงขอมูล/วธีิการจัดเก็บขอมูล  : 
   กําหนดใหกองการเจาหนาที่เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการจดัเก็บขอมูลโดยความรวมมือจาก
หนวยงานทีเ่กีย่วของ 
 

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

ผูจัดเก็บขอมูล      :  จ.อ.จอมทอง  บุญตะโก  นิติกร 7 ว    
เบอรติดตอ : 0-2299-4253 

กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                                                    



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                        กลุมพัฒนาระบบบริหาร                

ตัวชี้วัดท่ี 6.3 :  รอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณภายในระยะเวลา 
                         ท่ีกําหนด 
หนวยวัด  :   รอยละ  
น้ําหนัก :      รอยละ 2 
คําอธิบาย : 
 

                        พิจารณาจากรอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณตาม
ประเด็นที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) มีหนังสือขอใหดําเนินการ  
โดยมีเอกสารประกอบหรือมีพยานหลักฐานชัดเจนพรอมใหวินิจฉัยได และสามารถจัดสงสํานวนการสอบสวน
และเอกสารประกอบหรือพยานหลักฐานดังกลาวไปยังสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ ภายในระยะเวลาที่กําหนด เทียบกับจํานวนสํานวนการสอบสวนที่สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) มีหนังสือขอใหดําเนินการทั้งหมด 
 

สูตรการคํานวณ : 
 

 

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

 

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

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

 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
 

ผลการดําเนนิงานในอดตี ปงบประมาณ 
 ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 
รอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่
ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด                      

รอยละ - - - 
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เงื่อนไข  :   
          1.  กรณีที่สวนราชการไมสามารถดําเนินการเพื่อตอบสนองตอผลการพิจารณาของคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) หรือของศูนยดํารงธรรม  กระทรวงมหาดไทย ดวยความรวดเร็ว
และเด็ดขาด 
          2.  กรณีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไตสวนขอเท็จจริงและมีมติวามีมูล
ความผิดทางวินัย  และแจงใหสวนราชการทราบแลว  สวนราชการไมพิจารณาโทษใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน 
นับแตวันที่ไดรับเรื่องจากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) พรอมทั้ง
สงสําเนาคําสั่งลงโทษใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
ภายใน 15 วัน  นับแตวันที่ไดออกคําสั่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542 มาตรา 93 
          3.  กรณีมีการรองเรียนตอสวนราชการ เร่ืองการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หากสวนราชการไมสามารถ
ดําเนินการตอบสนองตอขอรองเรียนดังกลาวไดภายใน 15 วัน 
 

แหลงขอมูล/วธีิการจัดเก็บขอมูล  : 
 กําหนดใหกองการเจาหนาทีเ่ปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูลโดยความรวมมือจาก
หนวยงานทีเ่กีย่วของ 
 

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

ผูจัดเก็บขอมูล      :  จ.อ.จอมทอง  บุญตะโก  นิติกร 7 ว    
เบอรติดตอ : 0-2299-4253 
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ตัวชี้วัดท่ี 7 :   รอยละของระดับความพงึพอใจของผูรับบริการ 
หนวยวัด     : รอยละ 
น้ําหนัก       : รอยละ 5 

คําอธิบาย :       
  

• 

• 

• 

• 

ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาที่ของรัฐ (ที่ไมใชเจาหนาที่
ของสวนราชการผูใหบริการ) หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากสวนราชการ 

พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสวนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะ
เปนผูจัดจางหนวยงานผูประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ  

ประเด็นการสํารวจประกอบดวยประเด็นสําคัญๆ ดังนี้  
(1)  ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ  
(2)  ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  
(3)  ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
(4)  ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
(5)  ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ โดยเนนวาระแหงชาติดานจริยธรรม             

 ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

สํานักงาน ก.พ.ร. ไดคัดเลือกงานบริการหลักของกรมโยธาธิการและผังเมือง  3 งานบริการ  ดังนี ้
    1.   การใหบริการตรวจสอบอาคารของทางราชการ  น้ําหนัก 30 % 
  2.  การใหบริการคําปรึกษาดานชาง  น้ําหนัก  40 % 
  3.  การตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม  น้ําหนัก 30 % 
 

 เกณฑการใหคะแนน :  
 

       ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน

1 ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรอยละ  65   

2 ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรอยละ  70

3 ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรอยละ  75  

4 ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรอยละ  80

5 ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรอยละ  85
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

 

ผลการดําเนนิงานในอดตี   
ปงบประมาณ  พ.ศ. 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด 
(งานบริการ)

หนวยวัด 

2548 2549 2550 
ป 2548      

 
 

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

79.40%   

ป 2549 
1.
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 การใหบริการอบรมความรูดานชางและดานผังเมือง 
2. การบริการคําใหปรึกษาดานชาง 
3. การใหบริการออกแบบอาคารและสิ่งกอสราง 

 
รอยละ  84.80 

 

%  

ป 2550 
1. การออกแบบและกอสรางพลับพลาพิธี 
2. การตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดินตามกฎกระทรวง 
     ผังเมืองรวมรอผลสํารวจจากสํานักวิจัยฯ 
3. การตออายุใบอนุญาตผูรับจางงานกอสราง                  
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

 
 

รอผลสํารวจจากสํานักวิจัยฯ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

  
 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

              1.  เวบ็ไซตกรม www.dpt.go.th  ใหประชาชนสามารถตดิตอสอบถามขอของใจ  และรองเรียนเร่ืองตางๆ  
ที่เกี่ยวกับกรมฯได  โดยทางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศจะเปนผูดําเนินการประสานหนวยงานที่เกีย่วของ 
 2.  ตู ปณ 299  ปณ.ดุสิต  กรุงเทพฯ 10300  ใหประชาชนสามารถสงขอคิดเห็น  ขอรองเรียนเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของกรมฯ  โดยมีเจาหนาทีผู่ไดรับมอบหมายจะทําการเปดตูเปนประจาํ 
 3.  ศูนยดํารงธรรม  กรมโยธาธิการและผังเมือง  โทรศัพทหมายเลข 0-2299-4311 รับเรื่องรองเรียน
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนนิงานของกรมฯ  โดยมีเจาหนาที่จากสํานกั / กองตางๆประจําศูนยทุกวนัในเวลา
ราชการ 

http://www.dpt.go.th/
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 4.  กลองรับความคิดเห็น  ทุกสํานัก / กอง / จังหวัด  โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบเปดกลองนี้เปนประจํา  
และรวบรวมสงใหกองเผยแพรและประชาสัมพันธ  เปนประจําทุกวันที่ 20 ของเดือน 
 5.  สํานัก / กอง / จังหวัด  จัดสงแบบสํารวจความพึงพอใจใหหนวยราชการ  องคการบริหารสวน
จังหวัด  เทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล  ประชาชน  หนวยงานภาคเอกชน  รัฐวิสาหกิจ  นักศึกษา  
สถาบันการศึกษาที่มารับบริการไดกรอกแบบสํารวจความพึงพอใจการรับบริการของกรมโยธาธิการและ 
ผังเมืองและการบันทึกการใหคําปรึกษาดานชางทางโทรศัพทของเจาหนาที่ผูใหบริการ  โดยมีขอมูลช่ือผูมารับ
บริการ  ที่อยูหมายเลขโทรศัพทที่ชัดเจน  และรวบรวมสงใหกองเผยแพรและประชาสัมพันธ  ทุกวันที่ 20 ของ
เดือน 
 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางจารุวรรณ   ปทุมารักษ  ผูอํานวยการกองเผยแพรและประชาสัมพนัธ 
เบอรติดตอ : 0-2299-4488 

ผูจัดเก็บขอมูล   :1.  นางสุวิมล   ลีลาวรพร                            นักประชาสัมพันธ 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  8  :  รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
หนวยวัด      :  รอยละ  

        :  รอยละ 3  น้ําหนัก
คําอธิบาย : 
 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุนของสวนราชการทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิก
จายเงินของสวนราชการ ทั้งนี้ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใช
ขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  

• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเมื่อเทียบกับวงเงินงบประมาณที่
ไดรับ 

• รายจายลงทุน หมายถึง รายจายที่รัฐบาลจายเพื่อจัดหาทรัพยสินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและ
ทรัพยสินที่ไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐวิสาหกิจโดย
ผูรับไมตองจายคืนใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน สามารถตรวจสอบไดจาก
รหัสงบประมาณรายจาย รหัสลักษณะงานตําแหนงที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณกําหนดให 
 

สูตรการคํานวณ : 
 

 

                                เงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สวนราชการเบิกจาย    x 100 
                                            วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ไดรับ 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 3 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 รอยละ 68 

2 รอยละ 71 

3 รอยละ 74 

4 รอยละ 77 

5 รอยละ 80 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                           กลุมพัฒนาระบบบริหาร       
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
หนวย
วัด 2548 2549 2550 

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุน 

รอยละ - ครุภัณฑ
84.18 % 

คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

80.08 % 
 

72.51% 
 

 
แหลงขอมูลอางอิง :  

1. ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง 
 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นายพงศรัตน    ภิรมยรัตน   ผูอํานวยการกองคลัง   
เบอรติดตอ : 0-2299-4162  

ผูจัดเก็บขอมูล  :           1.  นายสมเกียรติ   กล่ินนุช    เจาหนาที่บริหารการเงินและบัญชี 7 
เบอรติดตอ :  0-2299-4164 

                                      2.  นางสุดใจ   สุวรรณบุบผา   นักวิชาการเงนิและบัญชี 7ว 
เบอรติดตอ : 0-2299-4260 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
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ตัวชี้วัดท่ี 9  : ระดับความสําเร็จของการดาํเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังานของสวนราชการ 
หนวยวัด    :  ระดับ 
น้ําหนัก       :  รอยละ 3 
คําอธิบาย : 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ              
จะพิจารณาจาก ความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูลปริมาณ
การใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน เชน เวลาที่ใหบริการ 
จํานวนบุคลากร พื้นที่ของอาคารที่การใหบริการ เปนตน และพิจารณาปริมาณพลังงานที่สวนราชการใชจริง 
โดยเปรียบเทียบกับปริมาณพลังงานมาตรฐาน ที่หนวยงานควรจะใชอยางเหมาะสมตามปจจัยที่มีผลตอการ
ใชพลังงานของหนวยงาน โดยใชขอมูลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานขอมูล www.e-report.energy.go.th 
ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

• พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 
 1. ไฟฟา   
 2. น้ํามัน   
เกณฑการใหคะแนน :  

1. ไฟฟา คะแนนการประเมินผลดานไฟฟาของสวนราชการ คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหนวยงานใน        
        สังกัดทั้งหมด โดยเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน มีรายละเอียด ดังนี ้

ระดับคะแนน คะแนน เกณฑการใหคะแนน 
ระดับที่ 1 0.5 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ครบถวน 
ระดับที่ 2 0.5 ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 
ระดับที่ 3 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยอยูในชวง

ตั้งแต 1.5 เทา ถึง 2 เทาของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใช
พลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.500 ถึง -0.334   

ระดับที่ 4 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยอยูในชวง
ตั้งแต 1.2 เทา ถึง 1.5 เทาของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใช
พลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.333 ถึง -0.167  

ระดับที่ 5 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยอยู
ในชวงตั้งแต 1 เทา ถึง 1.2 เทาของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ มีคาดัชนี
การใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง 0 ถึง -0.166 
ในกรณีท่ีปริมาณการใชไฟฟาจริงนอยกวาปรมิาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ        
มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟามากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผล            
ดานไฟฟา  (2.5 คะแนน) 
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2. น้ํามัน คะแนนการประเมินผลดานน้ํามันของสวนราชการ คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหนวยงานใน  
       สังกัดทั้งหมด โดยเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน มีรายละเอยีด ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน คะแนน เกณฑการใหคะแนน 
ระดับที่ 1 0.5 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานน้ํามัน (kWh) ครบถวน 
ระดับที่ 2 0.5 ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 
ระดับที่ 3 0.5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยอยูในชวง

ตั้งแต 1.5 เทา ถึง 2 เทาของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใช
พลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.500 ถึง -0.334   

ระดับที่ 4 0.5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยอยูในชวง
ตั้งแต 1.2 เทา ถึง 1.5 เทาของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใช
พลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.333 ถึง -0.167  

ระดับที่ 5 0.5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยอยู
ในชวงตั้งแต 1 เทา ถึง 1.2 เทาของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือมีคาดัชนี  
การใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง 0 ถึง -0.166 
ในกรณีท่ีปริมาณการใชน้ํามันจริงนอยกวาปรมิาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือ      
มีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันมากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผล    
ดานน้ํามัน (2.5 คะแนน) 

 

สูตรการคํานวณคาดัชนีการใชพลังงาน : 
คาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามัน = คาการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน – คาการใชไฟฟา/น้ํามนัจริง

                    คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง 
เงื่อนไข :  

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ สํานักงาน 
ก.พ.ร. จะใชขอมูลที่สวนราชการไดรายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th ของ สวนอนุรักษพลังงานและ
พลังงานหมุนเวียน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

สวนราชการจะตองไดคะแนนเต็มในขั้นตอนที่ 1 และ 2 จึงจะไดรับการประเมินผลคาคะแนนดัชนี
การใชพลังงาน ในขั้นตอนที่ 3-5  

หนวยงานที่มีคาดัชนีการใชพลังงานต่ํากวา -0.500 หรือเปนหนวยงานที่มีปริมาณการใชพลังงานจรงิ
เปน 2 เทาของปริมาณการใชพลังงานมาตรฐานขึ้นไป จะไมไดคะแนนในขั้นตอนที่ 3-5 ซ่ึงจากขอมูลของป 
2550 จะมีหนวยงานในกลุมดังกลาว ประมาณรอยละ 10 ของหนวยงานราชการทั้งประเทศ 
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด 
หนวย
วัด 2548 2549 2550 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของสวนราชการ 

ระดับ - 3.0065 
ไฟฟาลดลง 

5.13% 
น้ํามันเพิ่มขึ้น 

47.16% 
 

4.8822 
ไฟฟาลดลง 

8.82%  
น้ํามันลดลง 

26.93% 

 
 

แหลงขอมูลอางอิง / วิธีการจดัเก็บขอมูล :   
1. กองคลัง  กรมโยธาธิการและผังเมือง เปนผูรวบรวมและตรวจสอบความครบถวนขอมูลการ

ใชพลังงานไฟฟา ( kwh) และขอมูลการใชน้ํามัน (ลิตร) ขอมูลการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน 
เชน เวลาที่ใหบริการ จํานวนบุคลากร พื้นที่ของอาคารที่การใหบริการจากหนวยงานตาง ๆ 
ภายในกรมโยธาธิการและผังเมือง ทุกเดือน 

2. กองคลัง  กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดจดัเก็บขอมูลและดําเนนิการวิเคราะหเพื่อหาคาการใช
พลังงานของแตละขอมูลที่ตองกรอกลงในระบบจัดการ http : //www.e-report.energy.go.th 

 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นายพงศรัตน    ภิรมยรัตน   ผูอํานวยการกองคลัง   
เบอรติดตอ : 0-2299-4162  

ผูจัดเก็บขอมูล  :          1.  นายไพฑูรย  นนทศุข                  นักวชิาการพัสดุ 8ว 
เบอรติดตอ :  0-2299-4174 

                                     2.  นางชลกร  กวดขันธุ            พนักงานพิมพดีดชั้น 3  
         เบอรติดตอ : 0-2299-4260 
                                     3.  นายวราพนัธ  แนงแหยม                           พนักงานขับรถยนต 

เบอรติดตอ : 0-2299-4175 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 

 

ตัวชี้วัดท่ี 10   :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้าํหนักในการรกัษามาตรฐานระยะเวลา 
                           การใหบริการ 
หนวยวัด   :  ระดับ 
น้ําหนัก            : รอยละ 2 
คําอธิบาย :  

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผูรับบริการที่ไดรับบริการตาม
รอบระยะเวลามาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับผูรับบริการทั้งหมดในแตละกระบวนงานบริการ 

• รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยที่สวนราชการสามารถดําเนินการลดไดจริง 
และไดแจงระยะเวลาเฉลี่ยดังกลาวเปนผลการปฏิบัติราชการ ณ ส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ปงบประมาณ พ.ศ. 
2548 ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และปงบประมาณ พ.ศ. 2550 แลวแตกรณี 

• กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการ หมายถึง ทุกกระบวนงานที่สวนราชการ
เสนอไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2550 และสวนราชการสามารถดําเนินการลดรอบ
ระยะเวลาไดตั้งแตรอยละ 30 ขึ้นไป  
 

ตารางและสูตรการคํานวณ 
 

                 จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน x 100  
                      จํานวนผูรับบริการทั้งหมดที่ไดรับบริการในแตละงานบริการ 

 
 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ
ของผูรับบริการท่ีไดรับบริการตามรอบ
ระยะเวลามาตรฐานเทียบกับจํานวน

ผูรับบริการท้ังหมด งานบริการ  (i) 
น้ํา 
หนัก  
(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนน
ท่ีได (Ci) 

คะแนน
เฉลีย่ 
ถวง

น้ําหนัก   
(Wi xCi) 

1. การตออายุทะเบียนผูรับจางงานกอสราง  0.20  50 60 70 80 90     

2. การเบิกจายคาจัดซื้อ – จัดจาง                       
   (โดยวิธีสอบราคาและประกวดราคา) 

0.20   50 60 70 80 90   

3. การพิจารณาการประกอบกิจการ                  
   โรงมหรสพ 

0.20   50 60 70 80 90   

4. การใหบริการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ 0.20  50 60 70 80 90   
5. การบริการออกแบบอาคารและ 
   สิ่งกอสราง (มูลคางาน 5 – 50 ลานบาท) 

0.20    50 60 70 80 90   

น้ําหนักรวม 1 คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากับ      
 

กระทรวงมหาดไทย
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ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้าํหนัก เทากับ 
   

 Σ   (Wi x Ci)              หรือ              (W1 x C1) + (W2 x C2) + ... + (Wi x Ci) 

     Σ Wi                   W1 + W2 + W3 +...+ Wi
 

โดยที่ : 

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละงานบริการ และผลรวมของน้ําหนักของทุกงานบริการ 
เทากับ 1 

C หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับรอยละของของผูรับบริการท่ีไดรับบริการตามรอบระยะเวลา
มาตรฐานเทียบกับจํานวนผูรับบริการท้ังหมด 

i  หมายถึง ลําดับที่ของงานบริการ ;  1, 2,…, i  
 

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 
 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 
 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกั
ในการรักษามาตรฐานระยะเวลา 

  การใหบริการ 

ระดับ 4.6200 4.3683 5.0000 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 1.  นายสุชาติ  ตรีสัตยพันธ      ผอ.สํานักสถาปตยกรรม     
เบอรติดตอ : 0 - 2299 - 4857 

2.  นายศิริชัย  กิจจารึก   ผอ.สํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ    
เบอรติดตอ : 0 - 2299 - 4799 

3.  นายสุรชัย  พรภัทรกุล    ผอ.สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร   
เบอรติดตอ : 0- 2299 – 4348 

 

กระทรวงมหาดไทย
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4.   นายเกียรติศักดิ์  จันทรา  ผอ.สํานักควบคุมการกอสราง                
เบอรติดตอ : 0 - 2299 - 4411 

5.  นายพงศรัตน  ภิรมยรัตน     ผอ.กองคลัง   
       เบอรติดตอ : 0 - 2299 – 4162 

6.  นายไพฑูรย  นนทศุข    นักวิชาการพัสดุ 8ว     
               เบอรติดตอ : 0 - 2299 - 4174 

 ผูจัดเก็บขอมูล  :       1.  นายชวกิจ  หิรัญญาภิรมย        วิศวกรวิชาชีพ 8 วช                
เบอรติดตอ : 0 - 2299 – 4424 

     2.  นายวีระพันธ  อุปถัมภากุล    วิศวกรวิชาชีพ 8 วช                
เบอรติดตอ : 0 - 2299 - 4430  

     3.  นายวิษณุ  อยูดี                      สถาปนิก 8 วช  
      เบอรติดตอ :  0 -2299 - 4866 

       4.  นายวิบูลย  ลีพัฒนากิจ        วิศวกรโยธา 8 วช                        
เบอรติดตอ : 0 - 2299 - 4354 

       5.  นายเกียรติชัย  ลิ้มทองคํา       วิศวกรโยธา 8 วช                        
เบอรติดตอ : 0 - 2299 – 4355 

6.  นายสมเกียรติ  กลิ่นนุช  เจาหนาท่ีบริหารงานการเงินและบัญชี 7        
เบอรติดตอ : 0 - 2299 – 4164 

     7.  นางสุดใจ  สุวรรณบุบผา     นักวิชาการเงินและบัญชี 7 ว        
เบอรติดตอ : 0 - 2299 - 4260 

8.  นายอนันต  สิริพฤาษา    สถาปนิก 7ว        
เบอรติดตอ : 0 - 2299 – 4868 

       9.  นายธนู   ศรีปรุงวิวัฒน     วิศวกรโยธา 5   
เบอรติดตอ : 0 - 2299 – 4780 

    10.  วาท่ีร.ต. หญิงจวงพร  พรมสูตร  เจาพนักงานธุรการ 5               
เบอรติดตอ : 0 - 2299 – 4275  

กระทรวงมหาดไทย
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ตัวชี้วัดท่ี 11  :  ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
หนวยวัด      :  ระดับ 
น้ําหนัก         :  รอยละ 2  
คําอธิบาย : 
 

          ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่สวนราชการสามารถจัดทําบัญชี
ตนทุนตอหนวยผลผลิตและกิจกรรม เพื่อนําไปสูการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ 

 

เกณฑการใหคะแนน :  
 

        กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา
จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนนิงานตามเปาหมายแตละระดบั ดังนี้  

 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      

2      

3      

4      

5      
 

 โดยที่ : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และรายงานผลการคํานวณตนทุน  
ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 
และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

2 เปรี ยบ เทียบผลการคํ านวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหว างป งบประมาณ  
พ.ศ. 2549 และปงบประมาณ พ.ศ. 2550 วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร 
พรอมทั้งวิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และจัดทํารายงานสรุปผล
การวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ 

3 ทบทวนภารกิจเพื่อจัดทําขอมูลผลผลิตยอย  กิจกรรมยอย  พรอมปริมาณและ  
หนวยนับทั้งองคกร สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
4 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตยอย กิจกรรมยอย โดยจัดใหมีการคํานวณตนทุน  

อยางนอย ดังนี้   
 1. กิจกรรมของหนวยงานสนับสนุน 5 กิจกรรมยอย 
 1.1 ดานการเงินและบัญชี 
 1.2 ดานการพัสดุ 
 1.3 ดานบริหารบุคคล 
 1.4 ดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 1.5 ดานการตรวจสอบภายใน 
 2. กิจกรรมของหนวยงานหลัก 1 กิจกรรมยอย  
 3. ผลผลิตยอย 2 ผลผลิต 
 และรายงานผลการคํานวณใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. 

ทราบ 
5 นําผลการดําเนินงานที่ไดจากขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 4 ไปกําหนดแนวทางหรือ

แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 
 

 รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 
 

ผลการดําเนินงานในอดตี  
ปงบประมาณ ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ระดับ - 5 5 

 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :    นายพงศรัตน      ภริมยรัตน   ผูอํานวยการกองคลัง  
                                                                              เบอรติดตอ:  0-2299 – 4162 
ผูจัดเก็บขอมูล         :     1. นางอุษา    พฤกษพิทักษกุล  นักวิชาการเงนิและบัญชี 8ว 
                                                                              เบอรติดตอ: 0-2299  - 4263 
         2.  นางสาวปรียาวรรณ  จูทอง นักวิชาการเงนิและบัญชี 6ว 
        เบอรติดตอ: 0-2299  - 4265 
                                      3.  นางดวงภรณ  ตรีธัญญา         เจาพนกังานการเงินและบัญชี 5 
                                                                                         เบอรติดตอ: 0-2299  - 4262 
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ตัวชี้วัดท่ี 12.1  :  ระยะเวลาการสงรายงานการประเมินองคกรดวยตนเอง 
หนวยวัด          : ระดับ 
น้ําหนัก            : รอยละ 1  
คําอธิบาย   : 
       การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสวนราชการตามแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดได
อยางครบถวนและสงรายงานพรอมแผน CD ใหภารกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สํานักงาน 
ก.พ.ร. จํานวน 5 ชุด ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2551โดยพิจารณาความสําเร็จจากวันที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดรับ
รายงานประเมินองคกรดวยตนเอง โดยรายงานดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาของ         
สวนราชการ 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
      กําหนดเปนระยะเวลาที่สามารถจัดสงรายงานประเมนิองคกรดวยตนเอง โดยแบงออกเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความสําเร็จตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี ้
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 28 พ.ย. 51 

2 21 พ.ย. 51 

3 14 พ.ย. 51 

4 7 พ.ย. 51 

5 31 ต.ค.51 
 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 สํานักงานเลขานุการกรม เปนผูรวบรวมขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ 
 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายชาติชาย    สงวนพงษ เลขานุการกรม 
เบอรติดตอ : 0-2299-4108

ผูจัดเก็บขอมูล   :  1.  นายสุเมธ  มีนาภา   วิศวกรวิชาชีพ 8 วช 
เบอรติดตอ : 0-2299- 4713 

                               2.  นางภชัรา   นาคดิษฐ  นักพัฒนาทรพัยากรบุคคล 8 ว 
เบอรติดตอ : 0-2299-4129 

                               3.  นางสบพันธ  ชิตานนท     นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8 ว 
เบอรติดตอ : 0-2299- 4626 
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  4.  นายสุเทพ  รัขติยาภรณ  นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8 ว 
     เบอรติดตอ : 0-2201- 8072 
  5.  นางลักขณา   ขาวขํา    เจาหนาที่ระบบคอมพิวเตอร 7 ว 

เบอรติดตอ : 0-2201- 8079 
  6.  นางวนดิา  วานิช     หัวหนากลุมพฒันาระบบบรหิาร 

เบอรติดตอ : 0-2299- 4368 
  7.  นางภาวดี  ภูมรินทร   เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว 

เบอรติดตอ : 0-2299- 4345 
  8.  นางสาวกลัยาณี   ตันตวิราภรณ เจาหนาทีว่เิคราะหนโยบายและแผน 7 ว 

เบอรติดตอ : 0-2299- 4124 
  9.  นางสาวประภาพร  วัฒนเจริญยิ่ง หัวหนาผูตรวจสอบภายใน 

เบอรติดตอ : 0-2299- 4271 
 10.  นางสุนีรัตน  แสงศรี   เจาหนาทีต่รวจสอบภายใน 7 ว 

เบอรติดตอ : 0-2299- 4169 
 11.  นางกิ่งกาญจน  โรจนวทิยา  บุคลากร 7 ว 

เบอรติดตอ : 0-2299- 4254 
 12.  นางสาวสมจิตร  สุขชัย  บุคลากร 7 ว 

เบอรติดตอ :  0-2299- 4254 
 13.  นางจินตนา  อุดมพลานุรักษ     เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7  

เบอรติดตอ : 0-2299- 4113 
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กระทรวงมหาดไทย 
 
                                                                                                                                                                                 

ตัวชี้วัดท่ี 12.2 :  ระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงน้ําหนักของความครบถวนของการจัดทํารายงานการประเมิน     
                             องคกรดวยตนเอง  
หนวยวัด  :  ระดับ  
น้ําหนัก             :  รอยละ 6 
คําอธิบาย : 

• การจัดทํารายงานการประเมินองคกรดวยตนเองที่ครบถวนใน 6 ประเด็น ไดแก (1)  ลักษณะ
สําคัญขององคกร  (2)  รายงานการประเมินองคกรดวยตนเองหมวด 1-7    (3)  การแสดงผลกราฟระดับคะแนน
การประเมินองคกรดวยตนเองตามรายหัวขอ (4)  รายงานจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง  (5)  การจัดลําดับ
ความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงและการจัดทําแผนปรับปรุงองคกร  (6)  รายงานการอบรมเกี่ยวกับ 
PMQA ใหกับผูบริหารของสวนราชการ 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 การพิจารณาระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้าํหนักของความครบถวนของการจัดทํารายงานการประเมนิ
องคกรดวยตนเอง แบงเปน 
 

เกณฑการใหคะแนน 
การประเมินผล 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

1. ความครบถวนของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคกร      
    (15 คําถาม) 

1 3 6 9 12 15 

2. ความครบถวนของการจัดทํารายงานประเมินองคกรดวยตนเอง    
    หมวด 1-7 (90 คําถาม) ตามแบบฟอรมที่กําหนด 

1 30 45 60 75 90 

3. ความครบถวนของการแสดงผลกราฟระดบัคะแนนการประเมิน 
    องคกรดวยตนเองตามรายหวัขอตามที่ปรากฏใน 7 หมวด                 
    (17 หัวขอ) 

1 5 8 11 14 17 

4. ความครบถวนของการจัดทํารายงานจุดแข็งและโอกาสในการ 
    ปรับปรุง ( 7 หมวด) 

1 3 4 5 6 7 

5. ความครบถวนของการจัดทํารายงานการจัดลําดับความสําคัญ    
    ของโอกาสในการปรับปรุงและแผนปรับปรุงองคกร* ( 7 หมวด) 

1 3 4 5 6 7 

6. ความครบถวนของการจัดทํารายงานผลการอบรมเกี่ยวกับ  
    PMQA ใหกับผูบริหารของสวนราชการ (2 ครั้ง) 

1 0 - 1 - 2 

 

 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
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กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร                         
กระทรวงมหาดไทย 
 
                                                                                                                                                                                 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 สํานักงานเลขานุการกรม เปนผูรวบรวมขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ 
 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายชาติชาย    สงวนพงษ เลขานุการกรม 
เบอรติดตอ : 0-2299-4108

ผูจัดเก็บขอมูล   : 1.  นายสุเมธ  มีนาภา   วิศวกรวิชาชีพ 8 วช 
เบอรติดตอ : 0-2299- 4713 

                               2.  นางภชัรา   นาคดิษฐ  นักพัฒนาทรพัยากรบุคคล 8 ว 
เบอรติดตอ : 0-2299-4129 

                               3.  นางสบพันธ  ชิตานนท     นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8 ว 
เบอรติดตอ : 0-2299- 4626 

   4.  นายสุเทพ  รัขติยาภรณ  นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8 ว 
     เบอรติดตอ : 0-2201- 8072 
   5.  นางลักขณา   ขาวขํา    เจาหนาที่ระบบคอมพิวเตอร 7 ว 

เบอรติดตอ : 0-2201- 8079 
   6.  นางวนดิา  วานิช     หัวหนากลุมพฒันาระบบบรหิาร 

เบอรติดตอ : 0-2299- 4368 
   7.  นางภาวด ี ภูมรินทร   เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว 

เบอรติดตอ : 0-2299- 4345 
   8.  นางสาวกัลยาณี   ตนัตวิราภรณ เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว 

เบอรติดตอ : 0-2299- 4124 
   9.  นางสาวประภาพร  วฒันเจริญยิ่ง หัวหนาผูตรวจสอบภายใน 

เบอรติดตอ : 0-2299- 4271 
  10.  นางสุนีรัตน  แสงศรี  เจาหนาทีต่รวจสอบภายใน 7 ว 

เบอรติดตอ : 0-2299- 4169 
  11.  นางกิ่งกาญจน  โรจนวทิยา  บุคลากร 7 ว 

เบอรติดตอ : 0-2299- 4254 
  12.  นางสาวสมจิตร  สุขชัย  บุคลากร 7 ว 

เบอรติดตอ :  0-2299- 4254 
  13.  นางจินตนา  อุดมพลานุรักษ     เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7  

เบอรติดตอ : 0-2299- 4113 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
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กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร                         
กระทรวงมหาดไทย 
 
                                                                                                                                                                                 

 
 

ตัวชี้วัดท่ี 12.3  :  ผลคะแนนจากรายงานการประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑ 7 หมวด 
หนวยวัด          : ระดับ 
น้ําหนัก             : รอยละ 15 
คําอธิบาย : 
              การตรวจประเมินผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสวนราชการ 
ทั้ง 7 หมวด ที่สวนราชการไดมีการประเมินองคกรดวยตนเองและกรอกแบบฟอรมตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. 
กําหนด 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 การพิจารณาผลคะแนนจากรายงานการประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑ 7 หมวด แบงเปน 
 

หมวด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

จํานวน
คําถาม 

ประเด็นที่มุงเนน 
ในการตรวจประเมิน 

1. การนําองคกร 3 12   
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ 2 9 การบริหารความเสี่ยง 
3. การใหความสําคัญกับผูรับบริการและ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
2 11   

4. การวัด การวเิคราะห และจัดการความรู 3 10 การบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศและการจัดการความรู 

5. การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 2 21 การถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมาย 
ของระดับองคกรสูระดับบุคคล และ 

การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
6. การจัดการกระบวนการ 2 12   
7. ผลลัพธการดําเนินการ 1 15   
 15 90  
 

ในการประเมินตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ทั้ง 7 หมวด ดังกลาว จะ
ปรากฏรายละเอียดอยูในคูมือคําอธิบายตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปงบประมาณ พ.ศ. 
2551 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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เงื่อนไข :   
                 ในการตรวจประเมินผลการดําเนินงานจากรายงานการประเมินองคกรดวยตนเองของสวนราชการ 
ทั้ง 7 หมวด ที่ปรึกษาจะดําเนินการโดยใชวิธีการตรวจโดยละเอียดทุกขั้นตอนหรือสุมตรวจประเมิน                
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ประเด็นที่มุงเนน จะตรวจประเมินโดยละเอียดทุกขั้นตอน ไดแก  

 

หมวด 2  ในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
หมวด 4  ในประเด็นเกี่ยวกับ การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศและการจดัการ  
                ความรู 
หมวด 5  ในประเด็นเกี่ยวกับการถายทอดตวัช้ีวดัและเปาหมายของระดบัองคกรสูระดับบุคคล  
                  และการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

• ประเด็นขอสังเกตที่ไดจากการตรวจประเมนิผลการดําเนนิงานจากรายงานการประเมนิองคกร 
ดวยตนเองของสวนราชการทั้ง 7 หมวด จะนํามาใชประกอบการพิจารณาปรับคะแนน 

 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 สํานักงานเลขานุการกรม เปนผูรวบรวมขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ 
 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายชาติชาย    สงวนพงษ เลขานุการกรม 

เบอรติดตอ : 0-2299-4108
ผูจัดเก็บขอมูล   : 1.  นายสุเมธ  มีนาภา   วิศวกรวิชาชีพ 8 วช 

เบอรติดตอ : 0-2299- 4713 
   2.  นางภัชรา   นาคดิษฐ   นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8 ว 

เบอรติดตอ : 0-2299-4129 
     3.  นางสบพันธ  ชิตานนท     นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8 ว 

เบอรติดตอ : 0-2299- 4626 
   4.  นายสุเทพ  รัขติยาภรณ  นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8 ว 
     เบอรติดตอ : 0-2201- 8072 

     5.  นางลักขณา   ขาวขํา   เจาหนาที่ระบบคอมพิวเตอร 7 ว 
เบอรติดตอ : 0-2201- 8079 

     6.  นางวนดิา  วานิช     หัวหนากลุมพฒันาระบบบรหิาร 
เบอรติดตอ : 0-2299- 4368 
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  7.  นางภาวดี  ภูมรินทร   เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว 
เบอรติดตอ : 0-2299- 4345 

  8.  นางสาวกลัยาณี   ตันตวิราภรณ เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว 
เบอรติดตอ : 0-2299- 4124 

  9.  นางสาวประภาพร  วัฒนเจริญยิ่ง หัวหนาผูตรวจสอบภายใน 
เบอรติดตอ : 0-2299- 4271 

  10.  นางสุนีรัตน  แสงศรี  เจาหนาทีต่รวจสอบภายใน 7 ว 
เบอรติดตอ : 0-2299- 4169 

  11.  นางกิ่งกาญจน  โรจนวทิยา  บุคลากร 7 ว 
เบอรติดตอ : 0-2299- 4254 

  12.  นางสาวสมจิตร  สุขชัย  บุคลากร 7 ว 
เบอรติดตอ :  0-2299- 4254 

  13.  นางจินตนา  อุดมพลานุรักษ     เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7  
เบอรติดตอ : 0-2299- 4113 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

 

ตัวชี้วัดท่ี  13 : ระดับความสาํเร็จของการดาํเนินการตามแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการ 
หนวยวัด  :  ระดับ 
น้ําหนัก    :  รอยละ 3 
คําอธิบาย : 

•    ความสําเร็จของการดําเนนิการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ โดยพจิารณา      
       ความครบถวนของการดาํเนินการใน 2 ประเด็น ไดแก 

          1.  ระดบัความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 
          2.  ระดบัความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัของการดําเนินงานตาม  แผนพัฒนา 
               กฎหมายสวนราชการ 

 
ตัวชี้วัดท่ี 13.1 :  ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการ    
หนวยวัด   :  ระดับ 
น้ําหนัก      :   รอยละ 1 

 
 
หมายเหตุ    กฎหมายของกรมโยธาธิการและผังเมืองไมอยูในกรอบที่จะตองจดัทําแผนและดําเนินการ     
                    พัฒนากฎหมาย ประจําป 2551 จึงขอยกเวนการดําเนินการดังกลาว  ตามหนังสือถึง 
                    ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0706/9176 ลงวนัที่ 29 พฤศจกิายน 2550   

      ซ่ึงอยูระหวางรอผลการพิจารณาจากสํานักงานเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 
 
 
 
 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร                             
กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                                                          



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

 

ตัวชี้วัดท่ี 13.2 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้าํหนักของการดําเนินงานตามแผนพฒันากฎหมาย          
                          ของสวนราชการ    
หนวยวัด  :  ระดับ 
น้ําหนัก     : รอยละ 2 
 
 
หมายเหตุ    กฎหมายของกรมโยธาธิการและผังเมืองไมอยูในกรอบที่จะตองจดัทําแผนและดําเนินการ     
                    พัฒนากฎหมาย ประจําป 2551 จึงขอยกเวนการดําเนินการดังกลาว  ตามหนังสือถึง 
                    ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0706/9176 ลงวนัที่ 29 พฤศจกิายน 2550   
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