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1.  รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
 

     มิติท่ี 1  มิตดิานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 
 ผลสําเร็จตามแผนปฏิบตัิราชการ 

1.1  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
               ของกระทรวง   (กระทรวงเปนผูจัดทําสงสํานักงาน ก.พ.ร.) 
 

                ตัวชี้วัดท่ี 1.1.1  จํานวนเหตุการณการกอการรายที่มีผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสิน 
                                         ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต……………………………………………………… 
    ตัวชี้วัดท่ี 1.1.2  อัตราคดียาเสพติดตอประชากรแสนคน………............................................................                 
               ตัวชีวั้ดท่ี 1.1.3  ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพยีงตนแบบ………………….             
                ตัวชี้วัดท่ี 1.1.4  รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดีเปนไป 
                                         ตามมาตรฐานที่กาํหนด……………………………………………………………… 

           1.1.4.1  รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทีผ่านการประเมินมาตรฐานการ  
                        บริหารจัดการที่ดีไมนอยกวารอยละ60……………………………………… 

1.1.4.2 รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่ผานการประเมินมาตรฐานการ         
             บริหารจัดการที่ดีไมนอยกวารอยละ70………………………....................... 

               ตัวชีวั้ดท่ี 1.1.5   อัตราสวนจํานวนบุคลากรที่ถูกรองเรียนตอจํานวนบุคลากร 
                                         ของกระทรวงมหาดไทย 1,000 คน………………………………………………….. 

1.2  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการดําเนินการตามแผนปฏิบตัริาชการของกระทรวง 
       ท่ีมีเปาหมายรวมกันระหวางกระทรวง  (กระทรวงไมมีตัวชี้วัดนี้) 

        1.3   ระดับความสําเร็จของการพฒันาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน.............................. 
 

        ตัวชี้วัดท่ี 1.3   ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน........ 

 

 2.1  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                ของกลุมภารกิจ 
 

                 ตัวชี้วัดท่ี  2.1.1  รอยละของอาคารสูง อาคารขนาดใหญที่ไดรับการตรวจสอบตามกฎหมาย  
                                          และปรากฏในฐานขอมูลเผยแพรสาธารณะ............................................................. 1 

ตัวชี้วัดท่ี 2.1.2  รอยละของปายที่ไดรับการตรวจสอบตามกฎหมายและปรากฏ 
 ในฐานขอมูลเผยแพรสาธารณะ................................................................................ 4 
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              ตวัชี้วัดท่ี  2.2  ระดบัความสําเรจ็ในการดําเนินการสํารวจเก็บรวบรวมขอมูลและออกแบบเพื่อปองกนั            
                                    การพงัทลายของตลิ่งริมแมน้ําโขง ตามแนวเขตแดนประเทศไทย.................................   7 

      ตัวชี้วัดท่ี  2.3 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการสํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อนําไปศึกษา 
                              ออกแบบปองกันการพังทลายของตลิ่งริมชายฝงทะเลทั่วประเทศ.................................   9 

       ตัวชี้วัดท่ี 2.4  จํานวนผูเสียชีวิตที่เกิดจากอัคคีภัยและอาคารถลม......................................................... 12 
              ตวัชีวั้ดท่ี 2.5  อัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกตอประชากรแสนคน.................................... 14 
              ตัวชีวั้ดท่ี 2.6  จํานวนครั้งของการเกิดอัคคีภยัในอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคน            
                                     โรงมหรสพ อาคารพาณิชย โรงงาน และโรงแรม.......................................................... 16  
 

        3.1  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนกัในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบตัิราชการ 
               ของสวนราชการระดับกรม หรือเทียบเทา 
 

                ตัวชีวั้ดท่ี  3.1.1  จํานวนมูลคางานของการใหบริการดานชางสําหรับสิ่งกอสราง 
                                              ทีไ่ดมาตรฐานทางวชิาการ (ลานบาท)............................................................................. 18 
            ตัวชี้วัดท่ี  3.1.2  รอยละสะสมของอาคารของทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง 
                                           และความปลอดภัยดานอัคคภีัย.................................................................................20 
                 ตัวชี้วัดท่ี 3.1.3  ระดับความสําเร็จในการจดัทาํฐานขอมูลและวิเคราะหเพื่อการวางผังอนภุาค  
                                           (5 กลุมจังหวัด)........................................................................................................ 22 
                 ตัวชี้วัดท่ี 3.1.4  จาํนวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่สามารถดําเนินการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 
                                           เพื่อการวางผังเมืองรวมดวยโปรแกรมประยกุต(GIS).............................................. 24 
                 ตัวชี้วัดท่ี 3.1.5  รอยละของจํานวนชุมชนเทศบาลที่ไดวางและจัดทําผังเมอืงชุมชนและมีเอกสาร 
                                           ประกอบการวางผัง.................................................................................................. 26   
                 

          3.2   ระดับความสําเรจ็ของรอยละเฉล่ียถวงน้าํหนักตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ 
                  (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 
 

                  ตัวชี้วัดท่ี 3.2     ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความสําเร็จตามเปาหมาย 
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ตัวชี้วัด 2.1.1  รอยละของอาคารสูง อาคารขนาดใหญท่ีไดรับการตรวจสอบตามกฎหมายและปรากฏในฐาน 
                       ขอมูลเผยแพรสาธารณะ 
 

หนวยวดั  :   รอยละ 
 

น้ําหนกั     : รอยละ 2 
 

คําอธิบาย  : 
 

 รอยละของอาคารสูง อาคารขนาดใหญทีไ่ดรับการตรวจสอบตามกฎหมาย และปรากฏในฐานขอมูล
เผยแพรสาธารณะ หมายความวา  รอยละของอาคารสูง อาคารขนาดใหญ ท่ีตองตรวจสอบตามกฎหมายเปรียบเทียบ
กับจํานวนอาคารที่มีฐานขอมูลในป 2551 ที่ไดรับการตรวจสอบและบันทึกขอมูลผลการตรวจสอบลงในระบบ
ฐานขอมูล และเผยแพรในอนิเตอรเน็ต   
 

 อาคารสูง  อาคารขนาดใหญท่ีตองตรวจสอบตามกฎหมาย หมายความวา  อาคารสูง อาคารขนาดใหญ
ที่เขาขายตองตรวจสอบตามมาตรา 32 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
 

 อาคารสูง  หมายความวา อาคารท่ีบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได ทีม่ีความสูงตั้งแตย่ีสิบสามเมตร
ข้ึนไป  การวดัความสูงของอาคารใหวดัจากระดับพืน้ดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยา
ใหวดัจากระดบัพ้ืนดินท่ีกอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
 

 อาคารขนาดใหญ      หมายความวา    อาคารประเภทที่เขาขายตองตรวจสอบตามมาตรา 32 ทวิ   
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  ไดแก โรงมหรสพ  อาคารชุมนุมคน โรงแรม โรงงาน สถานบริการ  
และอาคารชุดหรืออาคารอยูอาศัยรวม ที่มีพ้ืนท่ีรวมกนัทกุชั้นหรือช้ันหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกนิ 2,000 ตารางเมตร 
หรืออาคารท่ีมีความสูงตั้งแต 15.00 เมตรขึ้นไป  และมพีืน้ที่รวมกนัทุกชั้นหรือช้ันหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกนิ 
1,000 ตารางเมตร  แตไมเกนิ 2,000 ตารางเมตร การวัดความสูงของอาคาร ใหวดัจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึง 
พื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพ้ืนดินทีก่อสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด   ทั้งนี้ 
ใหหมายความรวมถึงอาคารขนาดใหญพิเศษดวย   แตยกเวนอาคารชุดหรืออาคารอยูอาศัยรวมทีไ่ดรับการยกเวน 
การตรวจสอบตามกฎหมายไว 5 ป หรือ 7 ป ตามกฎกระทรวงกําหนดประเภทอาคารที่ตองจัดใหมีผูตรวจสอบ 
พ.ศ.2548 
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เกณฑการใชคะแนน  : 
 ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ5  ตอ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดงันี้ 
 

 รอยละของอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ ที่ไดรับการตรวจสอบ 
ตามกฎหมายและปรากฏในฐานขอมูลเผยแพรสาธารณะ   
รอยละ 60  (2,422 อาคาร)  

เทากับ 1 คะแนน 

 รอยละของอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ ที่ไดรับการตรวจสอบ 
ตามกฎหมายและปรากฏในฐานขอมูลเผยแพรสาธารณะ   
รอยละ 65  (2,624 อาคาร)  

เทากับ 2 คะแนน 

 รอยละของอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ ที่ไดรับการตรวจสอบ 
ตามกฎหมายและปรากฏในฐานขอมูลเผยแพรสาธารณะ   
รอยละ 70  (2,826 อาคาร)  

เทากับ 3 คะแนน 

 รอยละของอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ ที่ไดรับการตรวจสอบ 
ตามกฎหมายและปรากฏในฐานขอมูลเผยแพรสาธารณะ   
รอยละ 75  (3,028 อาคาร) 

เทากับ 4 คะแนน 

 รอยละของอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ ที่ไดรับการตรวจสอบ 
ตามกฎหมายและปรากฏในฐานขอมูลเผยแพรสาธารณะ  
รอยละ 80  (3,230 อาคาร)  

เทากับ 5 คะแนน 

 
เง่ือนไข  : 
 1. ฐานขอมูลอาคารที่เขาขายตองตรวจสอบตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  ประกอบดวย
ประเภทอาคาร  จํานวนชั้น พื้นที่อาคารโดยประมาณ   อายุอาคารโดยประมาณ  ช่ือเจาของหรือผูครอบครอง
อาคาร  สถานที่ตั้ง  หนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปนผูพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ และ    
ผลการพิจารณา  
 2.  ขอมูลพื้นฐานจํานวนอาคารที่เขาขายตองตรวจสอบตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร                
ใชขอมูลที่สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืงเคยไดรับรายงานจากหนวยงาน หรือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ัวประเทศในป 2551  
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน  : 
  

ขอมูลพืน้ฐานประกอบตวัชีว้ัด หนวยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดตี ปงบประมาณ พ.ศ. 

2549 2550 2551 
จํานวนอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ  
ท่ีเขาขายตองตรวจสอบตามมาตรา 32 ทวิ 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522   

อาคาร 
 
 

- 
 

 

- 
 

2,069 
 

 

 

แหลงขอมูล / วธิกีารจัดเก็บขอมลู  : 
 1. การจัดทําฐานขอมูลอาคารที่เขาขายตองตรวจสอบตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร   และ
การรวบรวมขอมูลกระทําโดยสํานักควบคมุและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 2. ฐานขอมูลอาคารที่เขาขายตองตรวจสอบตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร    รวบรวมจาก
ผลการรายงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานที่เกีย่วของ 
 
ผูกาํกับดแูลตวัชีว้ัด  : ผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร   
   เบอรติดตอ  : 0-2299-4349 
ผูจดัเก็บขอมูล      : 1.  นายอนวัช  บูรพาชน  วิศวกรโยธา  ระดับชํานาญการพิเศษ  
                                              เบอรติดตอ  : 0-2299-4351 
   2.  นายสมโชค  เลงวงศ วิศวกรโยธา  ระดับชํานาญการ  
                                              เบอรติดตอ  : 0-2299-4364 
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ตัวชี้วัด  2.1.2   : รอยละของปายที่ไดรับการตรวจสอบตามกฎหมายและปรากฏในฐานขอมูลเผยแพรสาธารณะ 
 

หนวยวดั  :   รอยละ 
 

น้ําหนกั     : รอยละ 0.5 
 

คําอธิบาย  : 
 รอยละของปายท่ีไดรับการตรวจสอบตามกฎหมาย และปรากฏในฐานขอมูลเผยแพรสาธารณะ 
หมายความวา รอยละของปายที่ตองตรวจสอบตามกฎหมาย เปรียบเทียบกับจํานวนปายที่มีฐานขอมูลในป 2551  
ที่ไดรับการตรวจสอบและบนัทึกขอมูลผลการตรวจสอบลงในระบบฐานขอมูล และเผยแพรในอินเตอรเน็ต   
 ปาย หมายความวา ปาย หรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายที่สูงจากพื้นดินตั้งแตสิบหาเมตร
ข้ึนไป หรือมีพ้ืนท่ีตั้งแตหาสิบตารางเมตรขึ้นไป หรือปายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟาของอาคาร หรือ
สวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่มีพื้นท่ีตั้งแตยี่สิบหาตารางเมตรขึ้นไป 
เกณฑการใชคะแนน  : 
 ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ5  ตอ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดงันี้ 
 

 รอยละของปาย ที่ไดรับการตรวจสอบตามกฎหมายและปรากฏ 
ในฐานขอมูลเผยแพรสาธารณะ  รอยละ 60  ( 1,207 ปาย )   

เทากับ 1 คะแนน 

 รอยละของปาย ที่ไดรับการตรวจสอบตามกฎหมายและปรากฏ 
ในฐานขอมูลเผยแพรสาธารณะ  รอยละ 65 ( 1,308 ปาย )   

เทากับ 2 คะแนน 

 รอยละของปาย ที่ไดรับการตรวจสอบตามกฎหมายและปรากฏ 
ในฐานขอมูลเผยแพรสาธารณะ  รอยละ 70 ( 1,409 ปาย )   

เทากับ 3 คะแนน 

 รอยละของปาย ที่ไดรับการตรวจสอบตามกฎหมายและปรากฏ 
ในฐานขอมูลเผยแพรสาธารณะ  รอยละ 75 ( 1,509 ปาย )  

เทากับ 4 คะแนน 

 รอยละของปาย ที่ไดรับการตรวจสอบตามกฎหมายและปรากฏ 
ในฐานขอมูลเผยแพรสาธารณะ  รอยละ 80 ( 1,610 ปาย )  

เทากับ 5 คะแนน 

 
เง่ือนไข  : 
                          ขอมูลพ้ืนฐานจํานวนปายที่เขาขายตองตรวจสอบตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  
ใชขอมูลที่สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืงเคยไดรับรายงานจากหนวยงานหรือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ัวประเทศในป 2551  
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน  :  

ขอมูลพืน้ฐานประกอบตวัชีว้ัด หนวยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดตี ปงบประมาณ พ.ศ. 

2549 2550 2551 
จํานวนปายที่เขาขายตองตรวจสอบ 
ตามมาตรา  32  ทวิ แหงพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  

      ปาย - -           - 

 
แหลงขอมูล / วธิกีารจัดเก็บขอมลู  : 
  ฐานขอมูลปายที่เขาขายตองตรวจสอบตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร รวบรวมจากผลการ
รายงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
ผูกาํกับดแูลตวัชีว้ัด  : ผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร   
   เบอรติดตอ  : 0-2299-4349 
 

ผูจดัเก็บขอมูล      : 1.  นายอนวัช  บูรพาชน  วิศวกรโยธา  ระดับชํานาญการพิเศษ  
                                              เบอรติดตอ  : 0-2299-4351 
   2.  นายสมโชค  เลงวงศ วิศวกรโยธา  ระดับชํานาญการ  
                                              เบอรติดตอ  : 0-2299-4364 
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ตวัชีว้ัดท่ี 2.2  :   ระดับความสําเร็จในการดาํเนินการสํารวจเก็บรวบรวมขอมลูและออกแบบ 
เพื่อปองกันการพังทลายของตลิ่งริมแมน้าํโขง  ตามแนวเขตแดนประเทศไทย 
 

หนวยวดั        :   ระดบั 
 

น้ําหนกั          :   รอยละ 1 
 

คําอธิบาย       : 
  แมน้ําโขงเปนแมน้ําขนาดใหญและเปนแมน้ําซึ่งแบงเขตแดนระหวางประทศไทยกบัสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  มีความยาวตามแนวเขตแดนประเทศไทยประมาณ 959 กิโลเมตร ปญหาการพังทลาย 
ของตลิ่งริมแมน้ําโขงจากการแกวงตัวของลําน้ํา  กอใหเกิดปญหาการสูญเสียดินแดนและแนวเขตแดน    ซึ่งมีผล 
กระทบตอความสัมพันธระหวางประเทศ 
  กรมโยธาธิการและผังเมือง  ไดตระหนกัถึงปญหาการพังทลายของตลิ่งริมแมนํ้าโขงดังกลาว   
จึงมีโครงการที่จะดําเนินการศึกษาออกแบบการพังทลายของตลิ่งและแนวทางการปองกันตล่ิงริมแมน้ําโขง   
เพ่ือดําเนนิการปองกันตล่ิงที่มีปญหาการพงัทลาย   และทําใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน   เชน  อาคาร          
บานเรือน  สถานที่ราชการ  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  ระบบสาธารณูปโภคตางๆ  ตลอดจนการสูญเสีย       
ดินแดนฯ คิดเปนมูลคาความเสียหายเปนจํานวนมากและมีแนวโนมทีจ่ะเพิ่มมากขึ้นทุกป  ซ่ึงเปนปญหาที่สงผล
กระทบตอระบบเศรษฐกิจ  สังคม   สภาพแวดลอมและแนวเขตแดนอันมีผลกระทบตอความสัมพันธระหวาง
ประเทศ  จึงมคีวามจําเปนตองไดรับการปองกันหรือแกไขโดยเร็ว  และจะไดนําผลของการศึกษาออกแบบมาใช
เปนขอมูลในการจัดทําแผนการกอสรางเขื่อนปองกันตล่ิงริมแมน้ําโขง ตอไป 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
  ระดับ
คะแนน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1 รวบรวมขอมูลสภาพภูมิศาสตร ธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน ชลศาสตร สภาพเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอมตามพื้นที่ตลิ่งริมแมน้ําโขง ฝงไทย 

2 สํารวจเก็บรวบรวมขอมูลชุมชนริมตลิ่งตามแนวโครงการ เชน จํานวนประชากร 
จํานวนหลังคาเรือน เปนตน 

3 สํารวจรวบรวมขอมูลโครงสรางปองกันตลิ่งและสิ่งกอสรางริมตลิ่งที่พบในปจจุบัน 
ท้ังหมดตามแนวแมน้ําโขงฝงไทย เชน พิกัดตําแหนง ท่ีตั้ง และรูปถาย 

4 ตรวจสอบพื้นที่ตลิ่งที่มีการพังทลายอยางวิกฤติเรงดวน  เพื่อดําเนินการศึกษาและ 
ออกแบบเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําโขงเปนกรณีเรงดวน 

5 ออกแบบและรวบรวมรูปแบบของเขื่อนปองกนัตลิ่ง เพื่อใชในการปองกัน 
การพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําโขงในพื้นที่วิกฤติเรงดวน 



รายละเอียดตัวชีว้ัดเพื่อประกอบคาํรับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2552 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                 กลุมพฒันาระบบบริหาร                              
กระทรวงมหาดไทย 
 

เง่ือนไข : 
 1.  การตรวจสอบพื้นที่ตล่ิงเปนการตรวจสอบเฉพาะพื้นที่ตล่ิงที่มีการพังทลายอยางวิกฤต ิ
      เรงดวนเทานั้น 
 2.  การออกแบบและรวบรวมรูปแบบของเขื่อนปองกันตล่ิงเฉพาะเพือ่ใชในการปองกัน 
      การพังทลายของตลิ่งริมแมนํ้าโขงในพืน้ที่วิกฤติเรงดวนกอนเทานัน้ 
 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน   : 
 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด     หนวยวัด 
  ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2549 2550 2551 
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการสํารวจ 
เก็บรวบรวมขอมูลและออกแบบ เพื่อปองกัน 
การพังทลายของตลิ่งริมแมนํ้าโขง  
ตามแนวเขตแดนประเทศไทย 

 ระดับ - - - 

 

หมายเหตุ :  เปนตัวช้ีวัดใหมซ่ึงจัดทําในป 2552 โดยเปนขั้นตอนของการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูล 
   พรอมออกแบบเขื่อนปองกันตล่ิงเฉพาะในพื้นทีว่ิกฤตเิรงดวนกอนเทานั้น 

 
 

แหลงขอมูล / วธิกีารจัดเก็บขอมลู : 
 1.   รวบรวมขอมูลสภาพภูมศิาสตร  ธรณีวิทยา  ธรณีสัณฐาน  ชลศาสตร  อุทกวิทยา   
       สภาพเศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดลอม  ตามพื้นที่ตล่ิงริมแมน้ําโขงฝงไทย 
 2.   สํารวจเก็บรวบรวมขอมลูชุมชนริมตล่ิงตามแนวโครงการ เชน จํานวนประชากร 

  จํานวนหลังคาเรือน เปนตน 
 3.   สํารวจรวบรวมขอมูลโครงสรางปองกันตล่ิงและสิง่กอสรางริมตล่ิงที่พบในปจจุบัน 
       ทั้งหมดตามแนวแมน้ําโขงฝงไทย เชน พิกัดตําแหนง ที่ตั้ง และรูปถาย 

4. สํารวจและตรวจสอบพื้นท่ีตล่ิงฝงไทย  เฉพาะบริเวณที่มกีารพังทลายอยางวกิฤติเรงดวนกอน 
5. ออกแบบและรวบรวมรูปแบบของเขื่อนปองกันตล่ิง เฉพาะพื้นที่ตล่ิงบริเวณที่มกีารพังทลาย 

       อยางวิกฤติเรงดวน 
 

ผูกาํกับดแูลตวัชีว้ัด :  ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง 
         เบอรติดตอ : 0-2299-4678 
 

ผูจดัเก็บขอมูล         :  1.นายจาตุรนต  โรจนหิรัญ          วิศวกรโยธา ระดับชํานาญการพิเศษ 
                เบอรติดตอ :  0-2299-4690, 081-915-8150 
                       2. นายไพโรจน  เทศอ่ํา          วิศวกรโยธา ระดับปฏบัิติการ 
                เบอรติดตอ :  0-2299-4692 



รายละเอียดตัวชีว้ัดเพื่อประกอบคาํรับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2552 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                 กลุมพฒันาระบบบริหาร                              
กระทรวงมหาดไทย 
 

 

ตวัชีว้ัดท่ี 2.3  :   ระดับความสําเร็จในการดาํเนินการสํารวจเก็บรวบรวมขอมลู   เพื่อนาํไปศึกษาออกแบบ 
ปองกันการพังทลายของตลิ่งริมชายฝงทะเลท่ัวประเทศ 

3 

หนวยวดั        :   ระดบั 
 

น้ําหนกั          :   รอยละ 1.5 
 

คําอธิบาย       : 
  ประเทศไทยมแีนวชายฝงทะเลยาวรวมประมาณ 2,666 กิโลเมตร โดยมีจังหวัดที่มีอาณาเขต           
ติดชายฝงทะเลทั้งสิ้น   23   จังหวัด   แบงเปนชายฝงทะเลดานอาวไทยมีความยาว  1,652  กิโลเมตร มีจังหวัด        
ติดชายฝงทะเลจํานวน 17 จังหวัด ชายฝงทะเลดานอันดามันมีความยาว 1,014 กิโลเมตร มีจังหวัดติดชายฝงทะเล  
จํานวน  6  จังหวดั  ชายฝงทะเลของประเทศไทยทั้งดานอาวไทยและดานอันดามันประสบปญหาการกัดเซาะ
ตลอดแนวชายฝง  โดยมีระดับความรนุแรงและสาเหตุที่แตกตางกนัไป  ทั้งจากปจจยัทางธรรมชาติ  เชน                  
การเปลี่ยนแปลงของระดับน้าํทะเล  สภาวะคลื่นลมรุนแรงผิดปกต ิ  และที่มีสาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษย  
เชน  การกอสรางโครงสรางชายฝงท่ีรุกลํ้าลงในทะเล  การขุดลอกทรายชายฝงทะเล  การใชประโยชนดินชายฝง
ทะเล  ตลอดระยะเวลาหลายปที่ผานมา ไดมีหลายหนวยงานเขามาแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง มาโดยตลอด 
ซึ่งแตละหนวยงานมีรูปแบบ วิธีการที่หลากหลายแตกตางกันไป บางครั้งอาจทําใหพื้นที่ตอเนื่องอ่ืนๆ ประสบ
ปญหาการกัดเซาะชายฝง การแกไขปญหาจะดําเนินการแกไขเปนแหงๆ  สามารถแกไขปญหาการกัดเซาะเฉพาะ
บริเวณที่ปองกัน ทั้งนี้หากรูปแบบโครงสรางปองกันการกัดเซาะที่เลือกใชไมเหมาะสมก็จะทําใหเกิดปญหาการ
กัดเซาะพืน้ที่ขางเคียงตามมา  ถาการแกไขปญหาการกดัเซาะชายฝงทะเลยังคงเปนเชนนี ้  โดยไมไดมีการศึกษา
และวางแผนการปองกันการกัดเซาะในภาพรวมทั่วประเทศ แลวนําแผนไปใชปฏิบัติ  ปญหาการกัดเซาะชายฝง
ทะเลก็จะเพิ่มขึ้นในหลายๆ พื้นที่และทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกป 
  กรมโยธาธิการและผังเมืองไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงไดดําเนนิการศึกษาออกแบบแกไข
ปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล โดยการสํารวจศึกษาขอมูลธรณีวิทยาชายฝงและสมุทรศาสตร  ประกอบกับใช
ความรูทางวิศวกรรมชายฝงทะเลและความรูดานตางๆ เพ่ือศึกษาและวิเคราะหหาแนวทางแกไขปญหาการกัด
เซาะชายฝงทะเลที่เหมาะสม ทั้งดานอาวไทยและดานอนัดามัน โดยในป พ.ศ.2552  เปนการดําเนินการเฉพาะ
การสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนําไปศึกษาและออกแบบปองกนัการพังทลายของตลิ่งริมชายฝงทะเล            
ทั่วประเทศในป พ.ศ.2553   

 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชีว้ัดเพื่อประกอบคาํรับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2552 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                 กลุมพฒันาระบบบริหาร                              
กระทรวงมหาดไทย 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
  ระดับ 
คะแนน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1 สํารวจ รวบรวมขอมูลสภาพภมูิศาสตร ธรณีวิทยา  ธรณีสัณฐาน ธรณีชายฝง  สมุทรศาสตร 
วิศวกรรมชายฝง ภาพถายทางอากาศ ขอมลูทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนและอื่น ๆ  
ท่ีจําเปน 

2 สํารวจ รวบรวมขอมูลรายละเอียด โครงสรางปองกันชายฝงทะเลและสิ่งปลูกสรางบริเวณ
ชายฝงที่พบอยูในปจจุบันทั้งหมดตลอดแนวชายฝงทะเล ดานอาวไทย และดานอันดามัน 
เชน พิกัดตําแหนงที่ต้ังในระบบพิกัด UTM รูปแบบ  รูปถาย และขอมูลอื่น ๆ 

3 สํารวจ  เก็บรวบรวมขอมูลพื้นที่ท่ีประสบปญหาการกัดเซาะตลิ่งริมชายฝงทะเลในปจจุบัน
ตลอดแนวชายฝงทะเลไทย จากผลการศึกษาตางๆ และจากหนวยงานทองถิ่นสรุปปญหา
และสาเหตุการกัดเซาะในแตละพื้นที่ 

4 สรุปพื้นที่ท่ีประสบปญหาการกัดเซาะตลิ่งริมชายฝงทะเลท่ัวประเทศในปจจุบันทั้งหมดท่ีได
จากการสํารวจเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ  และการเปรียบเทียบภาพถายทางอากาศหรือวิธีอื่น
ท่ีเหมาะสม เผยแพรผานเว็บไซดของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

5 ประสานงานกับราชการสวนทองถิ่นที่ดูแลพื้นท่ีตลิ่งริมชายฝงทะเลในเขตกรุงเทพ ฯ และ
ปริมณฑล ท่ีประสบปญหารวมทั้งใหขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินการแกไขปญหา 
ในปตอไปได 

 

เง่ือนไข : 
 1.  ป พ.ศ.2552  เปนการดําเนินการเฉพาะการสํารวจ และเก็บรวบรวมขอมูลเทานั้น 
 2.  การประสานงานกับราชการสวนทองถ่ินท่ีดูแลพ้ืนทีต่ล่ิงริมชายฝงทะเลในเขตกรุงเทพฯและ 
      ปริมณฑลที่ประสบปญหานั้น คือการแจงเปนหนังสอืพรอมใหขอเสนอแนะแนวทางการ 
      ดําเนินการแกไขปญหาใหรับทราบเทานั้น 
 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน   : 
 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2549 2550 2551 
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการสํารวจ
เก็บรวบรวมขอมูล  เพื่อนําไปศึกษาออกแบบ
ปองกันการพังทลายของตลิ่งริมชายฝงทะเล
ท่ัวประเทศ 

ระดับ - - - 

 

หมายเหตุ :   เปนตัวช้ีวัดซึ่งจัดทําขึ้นใหมในป  พ.ศ. 2552  
 
 



รายละเอียดตัวชีว้ัดเพื่อประกอบคาํรับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2552 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                 กลุมพฒันาระบบบริหาร                              
กระทรวงมหาดไทย 
 

แหลงขอมูล / วธิกีารจัดเก็บขอมลู : 
 1.   สํารวจ รวบรวมขอมูลสภาพภมูิศาสตร ธรณีวิทยา  ธรณีสัณฐาน ธรณีชายฝง สมุทรศาสตร  
       วิศวกรรมชายฝง  ภาพถายทางอากาศ  และขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน 
 2.   สํารวจ รวบรวมขอมูลรายละเอียด โครงสรางปองกันชายฝงทะเลและสิ่งปลูกสรางบริเวณชายฝง 
                           ที่พบอยูในปจจุบัน เชน พิกัด  รูปถาย และขอมูลอ่ืนๆ 
 3.   สํารวจ  และเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนที่ท่ีประสบปญหาการกัดเซาะตลิ่งริมชายฝงทะเล 
       จากผลการศึกษาตางๆ  และจากหนวยงานทองถ่ิน และสรุปปญหาและสาเหตุการกัดเซาะ 
       ในแตละพืน้ที่ 
 4.   สรุปพื้นที่ที่ประสบปญหาที่ไดจากการสํารวจ และเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ  และเปรียบเทียบ 
       ภาพถายทางอากาศหรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม พรอมเผยแพรผานเว็บไซดของกรมโยธาธิการและ 
       ผังเมือง 
 5.   ประสานงานกับราชการสวนทองถ่ินทีดู่แลพื้นที่ตล่ิงริมชายฝงทะเลในเขตกรุงเทพ ฯ และ 
       ปริมณฑล ที่ประสบปญหารวมทั้งใหขอเสนอแนะโดยแจงเปนหนังสือใหรับทราบ 
                 
 

ผูกาํกับดแูลตวัชีว้ัด :  ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง 
         เบอรติดตอ : 0-2299-4678 
 

ผูจดัเก็บขอมูล         :  1.นายจาตุรนต  โรจนหิรัญ          วิศวกรโยธา ระดับชํานาญการพิเศษ 
                เบอรติดตอ :  0-2299-4690, 081-915-8150 
                       2. นายไพโรจน  เทศอ่ํา          วิศวกรโยธา ระดับปฏบัิติการ 
                เบอรติดตอ :  0-2299-4692 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



                                             รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI TEMPLATE) ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

กลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง 
กระทรวงมหาดไทย 

ตัวชี้วัดท่ี  2.4 : จํานวนผูเสียชีวิตจากอัคคภีัยและอาคารถลม 
หนวยวัด : คน 
น้ําหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย :  
                     จํานวนผูเสียชีวิตที่เกิดอัคคีภัยและอาคารถลม หมายถึง สถิติผูเสียชีวิตที่เกิดจากอัคคีภัยและอาคารถลม 
ที่เกิดขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) 

เกณฑการใหคะแนน : 
                    ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/-  1 หนวย  ตอ 1 คะแนน และชวงระดับคะแนนที่ 5 คะแนน          
ปรับ -2 หนวย  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
 

เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน 
   สถิติผูเสียชีวิตจากเกิดอัคคีภัยและอาคารถลมมากกวาหรือเทากับ 9 คน เทากับ 1 คะแนน 
   สถิติผูเสียชีวิตจากเกิดอัคคีภัยและอาคารถลม จํานวน 8 คน เทากับ 2 คะแนน 
 สถิติผูเสียชีวิตจากเกิดอัคคีภัยและอาคารถลม จํานวน 7 คน เทากับ 3 คะแนน 
 สถิติผูเสียชีวิตจากเกิดอัคคีภัยและอาคารถลม จํานวน 6 คน เทากับ 4 คะแนน 
  สถิติผูเสียชีวิตจากเกิดอัคคีภัยและอาคารถลมนอยกวาหรือเทากับ 4 คน เทากับ 5 คะแนน 

 

เงื่อนไข :  
          1. การเกิดอัคคีภัย คือ เกิดอัคคีภัยในอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมชนคน โรงมหรสพ  
อาคารพาณิชย โรงงาน และโรงแรม 
                        อาคารสูง หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได มีความสูงตั้งแต  23 เมตรขึ้นไป 
                        อาคารขนาดใหญพิเศษ หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชพื้นที่อาคาร หรือสวนใดสวนหนึ่ง
ของอาคารเปนที่อยูอาศัย หรือประกอบกิจการประเภทเดียวกัน หรือหลายประเภท  โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นใน
หลังเดียวกันตั้งแต 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
                        อาคารชุมชนคน หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่บุคคลอาจเขาไปภายในเพื่อประโยชน
ในการชุมชนคน มีพื้นที่ตั้งแต 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมชนคนไดตั้งแต 500 คนขึ้นไป 
         โรงมหรสพ หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่สําหรับฉายภาพยนตร แสดงละคร 
แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงคเพื่อเปดใหสาธารณชนเขาชมการแสดงนั้นเปนปกติ 
โดยจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม 
          โรงงาน หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใชเครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแต 5 แรงมา 
หรือเทียบเทาขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแต 7 คนขึ้นไป โดยใชเครื่องจักรหรือไมก็ตาม สําหรับทําการผลิต ประกอบ 
บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใด ๆ 
                           



                                             รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI TEMPLATE) ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

กลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง 
กระทรวงมหาดไทย 

                           โรงแรม หมายความวา สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในทางธุรกิจเพื่อใหบริการที่พัก
ช่ัวคราว สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน ทั้งนี้ไมรวมถึง 
  (1) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใหบริการที่พักชั่วคราว ซ่ึงดําเนินการโดยสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือเพื่อการกุศล หรือการศึกษา ทั้งนี้ โดยมิใชเปนการหาผลกําไร หรือ
รายไดมาแบงปนกัน 
  (2) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการที่พักอาศัยโดยคิดคาบริการเปน  
รายเดือนเทานั้น 
  (3) สถานที่พักอื่นใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
                          อาคารพาณิชย หมายความวา อาคารที่ใชเพื่อประโยชนในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมที่ใชเครื่องจักรที่มีกําลังการผลิตเทียบไดไมนอยกวา 5 แรงมา ทั้งนี้ไมใหหมายความรวมถึงอาคารหรือ
สวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่สําหรับเก็บสินคา หรือส่ิงของเพื่อประโยชนทางการคาหรืออุตสาหกรรม 
               2. อุบัติภัยจากอาคารถลม คือ ภัยอันตรายที่เกิดจากความวิบัติของโครงสราง ความชํารุดเสียหายของ
โครงสรางของอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมชนคน โรงมหรสพ อาคารพาณิชย โรงงาน และโรงแรม 
ซ่ึงอาจกอใหเกิดความไมปลอดภัย อันเนื่องมาจากการกอสรางไมไดมาตรฐานตามแบบ ทั้งนี้ไมรวมถึงภัยพิบัติที่
เกิดขึ้นจากอัคคีภัย แผนดินไหว/แผนดินทรุดตัว รวมทั้งการกอวินาศกรรม  

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 
 

 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด 

 
หนวยวัด 

ผลการดําเนินงานในอดตี 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2549 2550 2551 
สถิติผูเสียชีวิตจากอัคคีภยั คน 40 3 5 
สถิติผูเสียชีวิตจากอาคารถลม คน 0 0 0 
รวมผูเสียชีวิตจากอัคคีภยัและอาคารถลม คน 40 3 5 

 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
 

1. แหลงขอมูลการเสียชีวิตจากอัคคีภัยและอาคารถลม จะรวบรวมจากการรายงานการเกิดอัคคีภัยและ
อาคารถลมของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัดที่รายงานเขามาที่  
ศูนยอํานวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และนํามารวบรวมสรุปเปน
รายเดือน โดยแสดงวันที่เกิดภัย สถานที่เกิดเหตุ ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางดานชีวิตและทรัพยสิน
ของราษฎร และมูลคาความเสียหายของทรัพยสิน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552 

 



                                             รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI TEMPLATE) ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

กลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง 
กระทรวงมหาดไทย 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวศิริลักษณ  ดวงแกว ตําแหนง  นักวเิคราะหนโยบายและแผน  
                  ระดับชํานาญการพิเศษ 
เบอรติดตอ : 0-2243-2206 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางอําพร  จนัทนกูล ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
                 ระดับชํานาญการ 
เบอรติดตอ :  0-2243-2199 

 

 



                                              รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI TEMPLATE) ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

กลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง                                                                                                                   
กระทรวงมหาดไทย 

ตัวชี้วัดท่ี  2.5 : อัตราผูเสียชวิีตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ตอจํานวนประชากร 100,000 คน 
หนวยวัด : อัตรา 
น้ําหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย :  
                     อัตราจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ตอจํานวนประชากร 100,000 คน หมายถึง 
จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกที่เปนคดีตามขอมูลสถิติอุบัติเหตุจราจรทางบกของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เปรียบเทียบกับจํานวนประชากรของประเทศไทยในอัตราสวน 
100,00 คน 
สูตรการคํานวณ :    
 อัตราผูเสียชีวติจากอุบัติเหตจุราจรทางบกป 2552 =  ผูเสียชีวิตจากอุบัตเิหตุจราจรทางบกในป 2552 x 100,000 
                                                                                                                       จํานวนประชากรในป 2551 

เกณฑการใหคะแนน : 
              ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/-  0.5 หนวย  ตอ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
 

เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน 
   อัตราผูเสียชีวิตเปรียบเทียบกับประชากร 100,000 คน = 20 เทากับ 1 คะแนน 
   อัตราผูเสียชีวิตเปรียบเทียบกับประชากร 100,000 คน = 19.5 เทากับ 2 คะแนน 
 อัตราผูเสียชีวิตเปรียบเทียบกับประชากร 100,000 คน = 19 เทากับ 3 คะแนน 
 อัตราผูเสียชีวิตเปรียบเทียบกับประชากร 100,000 คน = 18.5 เทากับ 4 คะแนน 
  อัตราผูเสียชีวิตเปรียบเทียบกับประชากร 100,000 คน = 18 เทากับ 5 คะแนน 

 

เงื่อนไข :  

             1. จัดเก็บขอมูลเฉพาะผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกที่เปนคดี ตามขอมูลสถิติอุบัติเหตุจราจร  
ทางบกของ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ไดรับจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
             2. เนื่องจากขอมูลที่จัดเก็บเปนตัวช้ีวัด อางอิงขอมูลสถิติคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ซ่ึงรวบรวมจากสถานีตํารวจทั่วประเทศ  โดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ซ่ึงสามารถรวบรวมไดครบทุกสถานีประมาณปลายเดือนตุลาคม 2552 ดังนั้น ในกรณีที่ยังไมไดรับ
ขอมูลจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ ณ 30 กันยายน 2552 ขอใหคะแนนการประเมินผลเปน N/A ไวกอน 
 

 



                                              รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI TEMPLATE) ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

กลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง                                                                                                                   
กระทรวงมหาดไทย 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 
 

 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด 

 
หนวยวัด 

ผลการดําเนินงานในอดตี 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2549 2550 2551 
อัตราผูเสียชีวติเปรียบเทียบกับประชากร 100,000 คน อัตรา 20.16 20.25 18.20 

 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
 

1. จัดเก็บขอมูลจากขอมูลผูเสียชีวิตที่เปนคดี ตามขอมูลสถิติคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ซ่ึงกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝายเลขานุการศูนยอํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนนใชในการประเมินผลในภาพรวมของประเทศและจังหวัด 

2. แหลงขอมูลจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
3. ขอมูลจํานวนประชากรทั่วประเทศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชาญชัย  อตมศิริกุล ตําแหนง  นักวเิคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการพเิศษ 

เบอรติดตอ : 0-2243-0020 ตอ 2503 
ผูจัดเก็บขอมูล : นายเดชา  เรืองออน ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการ 

เบอรติดตอ :  0-2243-2199 
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวยุพา  วงคทวีสุขเจริญ ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 

เบอรติดตอ :  0-2243-0548 
 

 



                                               รายละเอยีดตัวชี้วัด (KPI TEMPLATE) ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

กลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง 
กระทรวงมหาดไทย 

ตัวชี้วัดท่ี  2.6 : จํานวนครัง้ของการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ 
                          อาคารพาณชิย โรงงานและโรงแรม 
หนวยวัด : คร้ัง 
น้ําหนัก : รอยละ 1 
คําอธิบาย :  

จํานวนครั้งของการเกิดอัคคภีัยในอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ 
อาคารพาณิชย โรงงานและโรงแรม หมายถึง จํานวนครัง้ของการเกิดอบุัติภัยในอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ 
อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ อาคารพาณิชย โรงงานและโรงแรมในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
คํานิยามเพิ่มเติม : 
                        อาคารสูง หมายความวา อาคารที่บุคคลเขาอยูหรือใชสอยได มีความสูงตั้งแต  23 เมตรขึ้นไป 
                        อาคารขนาดใหญพิเศษ หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชพื้นที่อาคาร หรือสวนใดสวนหนึ่ง
ของอาคารเปนที่อยูอาศัย หรือประกอบกิจการประเภทเดียวกัน หรือหลายประเภท  โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นใน
หลังเดียวกันตั้งแต 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
                        อาคารชุมชนคน หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่บุคคลอาจเขาไปภายในเพื่อประโยชน
ในการชุมชนคน มีพื้นที่ตั้งแต 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมชนคนไดตั้งแต 500 คนขึ้นไป 
         โรงมหรสพ หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่สําหรับฉายภาพยนตร แสดงละคร 
แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงคเพื่อเปดใหสาธารณชนเขาชมการแสดงนั้นเปนปกติ 
โดยจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม 
          โรงงาน หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใชเครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแต 5 แรงมา 
หรือเทียบเทาขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแต 7 คนขึ้นไป โดยใชเครื่องจักรหรือไมก็ตาม สําหรับทําการผลิต ประกอบ 
บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใด ๆ 
                          โรงแรม หมายความวา สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในทางธุรกิจเพื่อใหบริการที่พัก
ช่ัวคราว สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน ทั้งนี้ไมรวมถึง 
  (1) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใหบริการที่พักชั่วคราว ซ่ึงดําเนินการโดยสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือเพื่อการกุศล หรือการศึกษา ทั้งนี้ โดยมิใชเปนการหาผลกําไร หรือ
รายไดมาแบงปนกัน 
  (2) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการที่พักอาศัยโดยคิดคาบริการเปน  
รายเดือนเทานั้น 
  (3) สถานที่พักอื่นใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
                          อาคารพาณิชย หมายความวา อาคารที่ใชเพื่อประโยชนในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมที่ใชเครื่องจักรที่มีกําลังการผลิตเทียบไดไมนอยกวา 5 แรงมา ทั้งนี้ไมใหหมายความรวมถึงอาคารหรือ
สวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่สําหรับเก็บสินคา หรือส่ิงของเพื่อประโยชนทางการคาหรืออุตสาหกรรม 



                                               รายละเอยีดตัวชี้วัด (KPI TEMPLATE) ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

กลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง 
กระทรวงมหาดไทย 

เกณฑการใหคะแนน : 
                    ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/-  4 ตอ 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
 

เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน 
   สถิติการเกิดอัคคีภัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 86 คร้ัง เทากับ 1 คะแนน 
   สถิติการเกิดอัคคีภัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 82 คร้ัง เทากับ 2 คะแนน 
 สถิติการเกิดอัคคีภัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 78 คร้ัง เทากับ 3 คะแนน 
 สถิติการเกิดอัคคีภัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 74 คร้ัง เทากับ 4 คะแนน 
  สถิติการเกิดอัคคีภัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 70 คร้ัง เทากับ 5 คะแนน 

เงื่อนไข :  การนับจํานวนครั้งของการเกิดอัคคีภัย ใหนับเฉพาะการเกิดอัคคีภัยในอาคารที่กําหนดไวในคํานิยาม 
                    เพิ่มเติมขางตน 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 
 

 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด 

 
หนวย
วัด 

ผลการดําเนินงานในอดตี 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2549 2550 2551 
จํานวนครั้งของการเกิดอัคคภีัยในอาคารสูง อาคารขนาดใหญ
พิเศษ อาคารชมุนุมคน โรงมหรสพ อาคารพาณิชย โรงงาน 
และ โรงแรม 

คร้ัง 135 98 78 

 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
 

1. กําหนดใหศูนยอํานวยการบรรเทาสาธารณภัยเปนหนวยงานรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูล  
โดยความรวมมือจากจังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. วิธีการจัดเก็บขอมูล สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดรวมกับอําเภอและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินรวบรวมขอมูลสงใหกลุมงานปฏิบัติการ ศูนยอํานวยการบรรเทาสาธารณภัย 
เพื่อสรุปผลการดําเนินการภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

 



                                               รายละเอยีดตัวชี้วัด (KPI TEMPLATE) ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

กลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง 
กระทรวงมหาดไทย 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสรวุฒิ  ปาลวัฒน  ตําแหนง  หัวหนากลุมงานวิเคราะหและประเมินสถานการณ 
เบอรติดตอ : 0-2241-7466 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางจริยา  นตุจรัส ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการ 
เบอรติดตอ :  0-2243-2201 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวสุธาทิพย  ดารารุง ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการ 
เบอรติดตอ :  0-2243-2201 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวฐิติกาญจน  บํารุงศิลป ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ ระดับชํานาญงาน 
เบอรติดตอ :  0-2243-2201 

 

 



รายละเอียดตัวชีว้ัดเพื่อประกอบคาํรับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2552 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                 กลุมพฒันาระบบบริหาร                              
กระทรวงมหาดไทย 
 

  ตวัชีว้ดัที่ 3.1.1  :   จํานวนมูลคางานของการใหบรกิารดานชางสําหรบัส่ิงกอสรางที่ไดมาตรฐานทางวิชาการ 
 

หนวยวดั        :   จํานวน (ลานบาท) 
 

น้ําหนกั          :   รอยละ 2 
 

คําอธิบาย       :                  

  

          จํานวนมูลคางานของการใหบริการดานชางสําหรับสิ่งกอสรางที่ไดมาตรฐานทางวิชาการ  
หมายถึง  กรมโยธาธิการและผังเมืองใหบริการดานการสํารวจ การออกแบบ การเขียนแบบ การประมาณราคา 
และการควบคุมงานกอสราง รวมถึงการใหคําปรึกษาทางดานสิ่งกอสรางแกหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและภาคเอกชน ซึ่งนําผลงานการใหบริการดานชางดังกลาวมาประมาณราคาคากอสรางคิดเปน              
มูลคางาน 
           สิ่งกอสราง   ไดแก  อาคาร  ภูมิสถาปตยกรรม  ตกแตงภายใน  โครงสรางพ้ืนฐาน โครงสรางพิเศษ  
และเขื่อนปองกันตลิง่ รวมถงึงานออกแบบกอสรางใหม และงานปรับปรุงของเดิม 
 
เกณฑการใหคะแนน  : 
                       ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 50 ลานบาท ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี ้
                

 มูลคางานการใหบริการ 2,300   ลานบาท เทากับ 1  คะแนน 
 มูลคางานการใหบริการ 2,350   ลานบาท เทากับ 2  คะแนน 
 มูลคางานการใหบริการ 2,400   ลานบาท เทากับ 3  คะแนน 
 มูลคางานการใหบริการ 2,450   ลานบาท เทากับ 4  คะแนน 
 มูลคางานการใหบริการ 2,500   ลานบาท เทากับ 5  คะแนน 

 
 
 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 
 

ขอมลูพ้ืนฐานประกอบตวัชีว้ัด หนวยวดั 
 ผลการดําเนินงานในอดีตปงบประมาณ พ.ศ. 

2549 2550 2551 
จํานวนมูลคางานของการใหบริการดานชางสําหรับ 
ส่ิงกอสรางที่ไดมาตรฐานทางวิชาการ 

  จํานวน 
(ลานบาท) 

1,752 
ลานบาท 

1,962 
ลานบาท 

2,191.28  
ลานบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชีว้ัดเพื่อประกอบคาํรับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2552 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                 กลุมพฒันาระบบบริหาร                              
กระทรวงมหาดไทย 
 

 

แหลงขอมูล / วธิกีารจัดเก็บขอมลู : 
1. สํานักสถาปตยกรรม สํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผงัเมือง และ

สํานักควบคุมการกอสราง  จัดทํา BSC    ติดตามผลและรายงานความกาวหนาของการรวมมลูคางานการ
ใหบริการดานชางสําหรับส่ิงกอสรางในสวนที่รับผิดชอบทุก 3 เดือน 

2. สํานักสถาปตยกรรมเปนหนวยงานรวบรวมสรุปและรายงานผลใหหนวยงานท่ีเกีย่วของ 
           

ผูกาํกับดแูลตวัชีว้ัด :  1.  ผูอํานวยการสํานักสถาปตยกรรม                                   เบอรตดิตอ : 0-2299-4858 
2.  ผูอํานวยการสํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ   เบอรติดตอ : 0-2299-4796 

       3.  ผูอํานวยการสํานกัสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง      เบอรติดตอ : 0-2299-4678 
         4.  ผูอํานวยการสํานกัควบคุมการกอสราง                     เบอรติดตอ : 0-2299-4111 
 

ผูจัดเก็บขอมูล  :        1.  นายวิษณุ     อยูดี        สถาปนิก ระดับชํานาญการพิเศษ  สํานักสถาปตยกรรม 
                                                                                              เบอรติดตอ : 0-2299-4866 
       2.  นายอนันต  สิริพฤกษา       สถาปนิก  ระดับชํานาญการ สํานักสถาปตยกรรม 
                                                                                                      เบอรติดตอ : 0-2299-4868 
       3.  นายวินิจ     ชัยชนะศิริวิทยา           วิศวกรโยธา ระดับชํานาญการพิเศษ   
                                                                                              สํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ 
                                                                                                      เบอรติดตอ : 0-2299-4780 
       4.  นางเปรมจิต   หอมจันทนากุล       วิศวกรโยธา ระดับชํานาญการพิเศษ   
                                                                                              สํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ 
                                                                                                       เบอรติดตอ : 0-2299-4780 
                                  5. นายจาตุรนต    โรจนหิรัญ              วิศวกรโยธา ระดับชํานาญการพิเศษ   

      สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง 
       เบอรติดตอ : 0-2299-4690 

       6. นายไพโรจน    เทศอ่ํา       วิศวกรโยธา ระดับชํานาญการ    
                                                                        สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง 

       เบอรติดตอ : 0-2299-4692 
       7.  นายสมพงษ     ผลพัฒนกุล            วิศวกรโยธา ระดับชํานาญการพิเศษ   

       สํานักควบคุมการกอสราง 
       เบอรติดตอ : 0-2299-4426 

                     8.  นายดุลยนิตย    เมธาวิทย               วิศวกรโยธา ระดับชํานาญการพิเศษ   
       สํานักควบคุมการกอสราง 

                                                                                                        เบอรติดตอ : 0-2299-4382 



รายละเอียดตัวชีว้ัดเพื่อประกอบคาํรับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2552 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                 กลุมพฒันาระบบบริหาร                              
กระทรวงมหาดไทย 
 

ตวัชีว้ัดท่ี 3.1.2 : รอยละสะสมของอาคารของทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและ 
                            ความปลอดภัยดานอัคคภีัย 
หนวยวดั  :  รอยละ 
น้ําหนกั     :  รอยละ 2 
คําอธิบาย  :   
 

 อาคารของทางราชการ  หมายถึง  อาคารของทางราชการทีใ่ชเพื่อประโยชนในกจิกรรมทางราชการ 
ที่มีประชาชนเขาไปติดตอใชสอยประจํา   เชน    ศาลากลางจังหวัด   ที่วาการอําเภอ   สํานักงาน สถานีอนามัย  
หอประชุม  โรงพยาบาล   สถานศึกษา   หอสมุด  เปนตน 
  

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

   จํานวนอาคารทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบรอยละ  90  (11,700 อาคาร)    เทากับ 1  คะแนน 

   จํานวนอาคารทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบรอยละ  92.5 (12,025 อาคาร) เทากับ 2  คะแนน 

   จํานวนอาคารทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบรอยละ  95   (12,350 อาคาร) เทากับ 3  คะแนน 

   จํานวนอาคารทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบรอยละ  97.5 (12,675 อาคาร) เทากับ 4  คะแนน 

   จํานวนอาคารทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบรอยละ  100  (13,000 อาคาร) เทากับ 5  คะแนน 
 

เง่ือนไข  : 
 1. การนับจํานวนอาคารของทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบ ใหนับจากอาคารของทางราชการ 
ที่ไดรับการตรวจสอบสภาพอาคารดานความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัยดานอัคคีภัยแลว   ไดมีรายงาน 
ผลการตรวจสอบแจงใหกับหนวยงานที่ใชสอยอาคารนั้น หรือเจาของอาคารรับทราบดวย 
 2. ขอมูลพื้นฐานจาํนวนอาคารของทางราชการที่มีประชาชนเขาไปติดตอใชสอยประจาํ ใชขอมูล 
ที่สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมืองเคยไดรับรายงานจากจังหวัดตาง ๆ ในป 2547 
ที่มีการตรวจและรายงานไวเปนจาํนวนประมาณรวม 13,000 อาคาร 
 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน  :    

ขอมูลพืน้ฐานประกอบตวัชีว้ัด หนวยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดตี ปงบประมาณ พ.ศ. 

2549 2550 2551 
รอยละสะสมของอาคารของทางราชการที่
ไดรับการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง 
และความปลอดภัยดานอัคคภีัย 

รอยละ 
 

1,300 อาคาร 
 (คิดเปน 10 %)

      3,983 อาคาร 
  (คิดเปน 30.64 %) 

 

       7,896 อาคาร 
   (คิดเปน 60.74 %) 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                 กลุมพฒันาระบบบริหาร                              
กระทรวงมหาดไทย 
 

แหลงขอมูล / วธิกีารจัดเก็บขอมลู  : 
 1. การดําเนินการตรวจสอบอาคาร และจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ กระทําโดยเจาหนาท่ีของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง รวบรวมขอมลูโดยสํานกัควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
 2. อาคารที่จะดําเนินการตรวจสอบ คัดเลอืกโดยการประสานงานกับหนวยงานราชการเจาของ
อาคาร หนวยงานราชการสวนทองถิ่น หรือการสุมเลือกตามความเหมาะสมของแตละพื้นที ่
 
ผูกาํกับดแูลตวัชีว้ัด  : ผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร   
   เบอรติดตอ  : 0-2299-4349 
ผูจดัเก็บขอมูล      : 1.  นายอนวัช  บูรพาชน  วิศวกรโยธา  ระดับชํานาญการพิเศษ  
                                              เบอรติดตอ  : 0-2299-4351 
   2.  นายสมโชค  เลงวงศ วิศวกรโยธา  ระดับชํานาญการ  
                                              เบอรติดตอ  : 0-2299-4364 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชีว้ัดเพื่อประกอบคาํรับรองการปฏิบัติราชการ 
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กระทรวงมหาดไทย 
 

  ตวัชีว้ัดที ่3.1.3  :   ระดับความสําเรจ็ในการจัดทําฐานขอมูลและวิเคราะหเพื่อการวางผังอนภุาค (5 กลุมจังหวัด) 
 

หนวยวดั        :   ระดบั 
 

น้ําหนกั          :   รอยละ 2 
 

คําอธิบาย       : 
  การจัดทําฐานขอมูลและวิเคราะหเพ่ือการวางผังอนุภาคเปนการดําเนินงานในลักษณะของ    
การจัดทําฐานขอมูลและวิเคราะหขอมูลดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร(GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร
จัดการ(MIS) โดยการนําเขา จัดเก็บ ประมวลผล และแสดงผลขอมูล ประกอบดวยขอมูลกายภาพ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การใชประโยชนที่ดิน เมืองและการตั้งถิ่นฐาน โครงสรางพื้นฐาน คมนาคม
ขนสง เศรษฐกิจ สังคม และประชากร 

 ระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานขอมูลและวิเคราะหเพื่อการวางผังอนุภาค หมายถึง 
ระดับการดําเนินงานจัดทําฐานขอมูลและวิเคราะหเพื่อการวางผังอนุภาคตามขั้นตอนดําเนินการในปงบประมาณ
พ.ศ. 2552 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

  ระดับ
คะแนน 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

1 ศึกษา ทบทวน วิเคราะหนโยบาย ยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ที่เกีย่วของกับพื้นที่กลุมจังหวัด
และจังหวัด 

2 กําหนดลกัษณะองคประกอบและรปูแบบของการวางผังอนุภาค  เปาหมายวัตถุประสงค 
ประเภท  รายการขอมลู วิธกีารจัดเก็บขอมูล และวธิีการวเิคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที ่

3 ออกแบบระบบฐานขอมูลการวางผังอนภุาคดวยเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) และ
เทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจดัการ (MIS) 

4 การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกีย่วของและขอเสนอแนะ
จากผูบริหารทกุจังหวัดในกลุมจังหวัด 

5 การจัดทําฐานขอมูลและวิเคราะหขอมูลรายสาขา ไดแก กายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม การใชประโยชนที่ดิน เมืองและการตั้งถิน่ฐาน โครงสรางพื้นฐาน  คมนาคมขนสง
และโลจิสติกส เศรษฐกิจ สังคม และประชากร เปนตน  

 
 
 
 



รายละเอียดตัวชีว้ัดเพื่อประกอบคาํรับรองการปฏิบัติราชการ 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                 กลุมพฒันาระบบบริหาร                              
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน   : 
 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
 ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2549 2550 2551 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมลู
และวิเคราะหเพื่อการวางผังอนุภาค  
(5 กลุมจังหวัด) 

 

ระดับ - - - 

 
 
 

แหลงขอมูล / วธิกีารจัดเก็บขอมลู : 
1. ศึกษารวบรวม และจัดเก็บขอมูลทุติยภูมิจากแหลงขอมลูตาง ๆ ท้ังในสวนกลางและ           

สวนภูมภิาค  ตลอดจนเอกสารวิชาการตาง ๆ  
2. ศึกษาและรวบรวมขอมลูจากการสํารวจภาคสนาม 
3. รวบรวมขอคิดเห็นจากผูบริหารจังหวัดและการสัมมนารวมกับภาคสวนตาง ๆ ในพืน้ที่วางผัง

อนุภาค 
 
 หมายเหตุ 

การจัดทําฐานขอมูลและวิเคราะห เพื่อการวางผังอนุภาค 5 กลุมจังหวดั ประกอบดวย 
1. กลุมจังหวดัรอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม กาฬสินธุ 
2. กลุมจังหวดัตาก พิษณโุลก สุโขทัย เพชรบูรณ อุตรดิตถ 
3. กลุมจังหวดัชุมพร สรุาษฎรธานี นครศรธีรรมราช พัทลุง  
4. กลุมจังหวดัสุรินทร นครราชสีมา บุรีรัมย ชัยภูม ิ
5. กลุมจังหวดัสมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบครีีขันธ 

 
 

ผูกาํกับดแูลตวัชีว้ัด :  ผูอํานวยการสํานักผังประเทศและผงัภาค 
          เบอรติดตอ : 0-2299-4678 
 
 

ผูจดัเก็บขอมูล         :  1. นางสาวขวญัศิร ิวรรณชนะ        นักผังเมือง ระดับชํานาญการพิเศษ 
                เบอรติดตอ :  0-2201-8277 
                       2. นางสาวอุบล บุญศร ี          นักผังเมอืง ระดับชํานาญการ 
                เบอรติดตอ :  0-2201-8328 
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ตวัชีว้ัดท่ี  3.1.4  :  จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีสามารถดําเนินการวิเคราะหขอมลูเบื้องตน 
                              เพื่อการวางผังเมืองรวมดวยโปรแกรมประยุกต (GIS)  
 

หนวยวดั :   จาํนวน 
 

น้ําหนกั     : รอยละ 2 

คําอธิบาย :  
 องคกรปกครองสวนทองถิ่น   หมายถึง  เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล รวมถึงองคการบริหาร         
สวนจังหวัดและสวนตําบล    ซึ่งมีความพรอมที่จะรวมดําเนินงานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองอยางตอเนื่อง              
ทั้งดานความตองการและการสนับสนุนของผูบริหาร งบประมาณ และบุคลากรที่สามารถรับการถายทอด                   
องคความรูทั้งดานวิชาการผังเมือง  และดานเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เพ่ือนําไปปฏิบัติงานใน           
องคกรของตนตอไป 
 โปรแกรมประยุกต (GIS)  หมายถึง  โปรแกรมประยกุตเพื่อการวางผงัเมืองรวม ท่ีกรมโยธาธิการ
และผังเมืองไดดําเนนิการปรับปรุงใหสามารถใชงานบนคอมพิวเตอรสวนบุคคล  เพื่ออํานวยความสะดวกแก           
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของกับการวางผังในการนาํเขา วิเคราะห  แสดงผล   สืบคนขอมูล GIS  ตามหลักเกณฑทาง           
ดานผังเมือง   ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองจะใหสิทธิการใชงานแกเทศบาลตําบลท่ีเขารวมผานทางสํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  โดยเทศบาลตําบลตองวางแผนและจดัหางบประมาณเพื่อการจัดหาซอฟแวรหลกั
ที่ใชประมวลผลโปรแกรมประยุกต(GIS) และอุปกรณคอมพิวเตอรทีจ่ําเปนตอไป  ท้ังนี้ ในชวงระยะแรกของ
การดําเนินงาน กรมโยธาธกิารและผังเมอืง โดยสํานักพัฒนามาตรฐานจะจัดซอฟแวรหลักดังกลาวใหสํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เพ่ือทํางานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวม จํานวน 1 ชุด 
   
เกณฑการใหคะแนน : 
         กําหนดชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/-  1  แหง  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

   ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 5 แหง สามารถดําเนินการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 

เพื่อการวางผังเมืองรวมดวยโปรแกรมประยุกต(GIS)  
2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 6 แหง สามารถดําเนินการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 

เพื่อการวางผังเมืองรวมดวยโปรแกรมประยุกต(GIS) 
3 องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 7 แหง สามารถดําเนินการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 

เพื่อการวางผังเมืองรวมดวยโปรแกรมประยุกต(GIS) 
4 องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 8 แหง สามารถดําเนินการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 

เพื่อการวางผังเมืองรวมดวยโปรแกรมประยุกต(GIS) 
5 องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 9 แหง สามารถดําเนินการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 

เพื่อการวางผังเมืองรวมดวยโปรแกรมประยุกต(GIS) 
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แหลงขอมูล / วธิกีารจัดเก็บขอมลู : 
ข้ันตอนการดาํเนินการ  มีดังนี้ 
1. ตรวจสอบความพรอมของขอมูลที่จําเปนตองใชในการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถายทอดเทคโนโลยีการใชงานโปรแกรมประยุกต 
3. วิเคราะหขอมูลเบื้องตนดานการใชประโยชนท่ีดนิ (วิเคราะหการเจรญิเติบโตของเมือง) 
4. วิเคราะหขอมูลเบื้องตนดานการใชประโยชนท่ีดนิ (วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงอาคารและการใชทีด่นิ) 
5. วิเคราะหขอมูลเบื้องตนดานโครงขายคมนาคมขนสง           

 
ผูกาํกับดแูลตวัชีว้ัด :       1. นางสาวนฤมล        คงดิศ      ผูอํานวยการสํานักพัฒนามาตรฐาน 
    เบอรติดตอ :  0-2201-8214 
                   2. นายไพโรจน   รุงจินตนาการ       ผูอํานวยการสํานักวิศวกรรมการผังเมือง 
    เบอรติดตอ :  0-2201-8230 
 
ผูจดัเก็บขอมูล   :           1. นางวนิดา      อังคสุวรรณ            สถาปนิก ระดับชํานาญการพิเศษ  
                                                                                               สํานักพัฒนามาตรฐาน   เบอรตดิตอ:  0-2201-8221 
                  2. นายสยาม      เวโรจนบรรจง    รก.นักวิเคราะหผังเมือง ระดบัชํานาญการพิเศษ 
   สํานักพัฒนามาตรฐาน  เบอรติดตอ:  0-2201-8299  
                  3. นายสวัสดิ ์    ธัญญะสุขวณชิย     วิศวกรโยธา ระดับชํานาญการพิเศษ 
    สํานักวิศวกรรมการผังเมือง เบอรติดตอ:  0-2201-8228 
                  4. นายวิชัย         กิตติพิชัย                วิศวกรโยธา ระดับชํานาญการ  
                                                                                                สํานักวิศวกรรมการผังเมือง   เบอรติดตอ:  0-2201-8229 
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ตัวชี้วัดท่ี 3.1.5  : รอยละของจํานวนชุมชนเทศบาลท่ีไดวางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสารประกอบการวางผัง 
 

หนวยวัด  : รอยละ 

น้ําหนัก  :  รอยละ 2 

คําอธิบาย : 
 รอยละของจํานวนชุมชนเทศบาลที่ไดวางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสารประกอบการวางผัง 
พิจารณาจากรอยละของจํานวนชุมชนเทศบาลที่ไดวางและจัดทําผังเมืองชุมชนระดับเทศบาล ตามแผน
งบประมาณประจําป 2552                     

ชุมชนเทศบาล  หมายถึง   ชุมชนเทศบาลที่จัดตั้งตามพ.ร.บ.เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล            
เปนเทศบาล พ.ศ. 2542   และไมเคยดําเนนิการวางและจัดทําผังเมืองรวมมากอน 

เอกสารประกอบการวาง  หมายถึง  เอกสารการวางและจัดทําผังเมืองชุมชนระดับเทศบาลที่ถูกตอง    
ครบถวนตามแบบของเอกสารที่จัดทําโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง  

เกณฑการใหคะแนน :  

          ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5  ตอ  1   คะแนน โดยกําหนดการใหคะแนน ดังนี้  
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 รอยละ  50  ของจํานวนชุมชนเทศบาลที่ไดวางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสารประกอบการวางผัง 
2 รอยละ  55  ของจํานวนชุมชนเทศบาลที่ไดวางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสารประกอบการวางผัง 
3 รอยละ 60  ของจํานวนชุมชนเทศบาลที่ไดวางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสารประกอบการวางผัง 
4 รอยละ  65  ของจํานวนชุมชนเทศบาลที่ไดวางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสารประกอบการวางผัง 
5 รอยละ  70  ของจํานวนชุมชนเทศบาลที่ไดวางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสารประกอบการวางผัง 

เง่ือนไขของความสาํเรจ็  : 
1.  ไดรับงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานตามโครงการ 
2.   มีแผนปฏิบัติงานปงบประมาณ  2552  ที่ชัดเจนสมบรูณ 
3. หนวยงานราชการในทุกภาคสวนที่เกีย่วของใหความรวมมือในการดาํเนินงานตามแผนที่วางไวอยางเครงครัด 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน  : 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
หนวย
วัด 

    ผลการดําเนินการในปงบประมาณ  พ.ศ. 

2549 2550 2551 
รอยละของจํานวนชุมชนเทศบาลที่ไดวางและจัดทําผังเมือง 
ชุมชนและมีเอกสารประกอบการวางผัง 

รอยละ - - - 
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แหลงขอมูล/วธิกีารจัดเก็บขอมลู : 
  สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดเก็บขอมูลโดยความรวมมือ
จากสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพื้นท่ีเปาหมายรวบรวมขอมูลเอกสารในแตละขั้นตอน  และจัดสงให
สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะเพื่อสรุปผลการดําเนินงาน 

ผูกาํกับดแูลตวัชีว้ัด :    
1. นายปรีชา          รณรงค             ผูอํานวยการสํานกัผังเมืองรวมและผงัเมืองเฉพาะ 
                                          เบอรตดิตอ :  0-2201 – 8262, 081 – 927 - 9413 

  2.  นางนฤมล         คงดิศ               ผูอํานวยการสํานักพัฒนามาตรฐาน 
      เบอรติดตอ :  0-0201 – 8210,  081 – 927 - 9413 
  3.  นายไพโรจน    รุงจตินาการ ผูอํานวยการสาํนักวิศวกรรมการผังเมือง 
      เบอรติดตอ :  0-2201 – 8230,  081 - 927 – 8295 
 
ผูจดัเก็บขอมูล  :       

1.  นายวนัิย     ภูมิพิทักษกลุ นักผังเมือง ระดับชํานาญการ  สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 
                                                       เบอรติดตอ :  0-2201 –  8287,  081  – 432 - 1185 
2.  นางนันทนา     จําจด               นักผงัเมือง ระดับชาํนาญการ  สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ            
                                                       เบอรติดตอ :  0-2201 – 8315,   084  – 145 – 1681 
3.  นางสาวศศธิร      รณุด ี              นักวิเคราะหผังเมือง ระดับชํานาญการพิเศษ  สํานักพัฒนามาตรฐาน 
                                                        เบอรติดตอ : 0-2201 –  7986,   081 –  855 – 1889 
4.   นางกัลยา      เกตุแกว               นักวิเคราะหผังเมือง ระดับชํานาญการ  สํานักพัฒนามาตรฐาน
                      เบอรตดิตอ : 0-2201 –  8220,  081 –  576 -  4796 
5.  นายวโิรจน    คงกะนันท            วิศวกรโยธา ระดับชํานาญการ  สํานกัวิศวกรรมการผังเมือง                 
                                                        เบอรตดิตอ : 0-2201 – 8234,   086  -  525 – 2403 
6.  นายสายณัต    ชางหลํา                วิศวกรโยธา ระดับชํานาญการ  สาํนักวิศวกรรมการผังเมือง 
                        เบอรติดตอ :  0-2201 – 8237,   081 –  618 -  2312 
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ตัวชี้วัดท่ี 3.2 : ระดับความสาํเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของความสําเร็จตามเปาหมายผลผลติสวนราชการ 
                         (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 
หนวยวัด    : ระดับ  
น้ําหนัก      : รอยละ 5 
คําอธิบาย : 

       วัดผลสําเร็จจากรอยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่สวนราชการทําได 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทียบกับเปาหมายผลผลิตของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณสําหรับปงบประมาณพ.ศ. 2552  
ที่กําหนดไวตาม  “เอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552” 

เปาหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552    ของกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองที่กําหนดไวตาม  “ เอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ” มีดังตอไปนี้ 

 

ผลผลิต 
(i) 

น้ําหนัก 
(Wi) 

เปาหมาย 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ 
รอยละของเปาหมายผลผลิต 

คะแนน 
ที่ได 

(SMi) 

คะแนน 
ถวงน้ําหนัก 
(Wi x SMi) 1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตรจัดสรรที่ 1 : การฟนฟูความเช่ือม่ัน     
                   ของประเทศ 

         

แผนงาน :  แกไขปญหาความไมสงบใน 
                  จังหวัดชายแดนภาคใต 

 
        

      เปาหมายหนวยงาน : พฒันาระบบโครงสราง 
                  พืน้ฐานเพื่อรองรับการพฒันาชุมชน 
                 ใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและ 
                 ทรัพยสินและรองรับการประกอบ 
                 อาชพีของประชาชนในพื้นที ่

 

        

      โครงการที ่1  โครงการพฒันาในพื้นที่จังหวดั 
                 ชายแดนภาคใต 

0.0270 4  แหง 80 85 90 95 100   

แผนงาน : วางระบบการถือครองและกําหนด 
                  แนวเขตการใชที่ดิน 

 
        

    เปาหมายหนวยงาน : ชุมชน อบต. มีการ 
                  จัดการพื้นทีอ่ยางเหมาะสมตาม 
                  หลักผงัเมือง 

 
        

     โครงการที่ 1  โครงการจัดทําผังชุมชน 
                  โดยการมีสวนรวม 

              

0.0237 444 แหง 80 85 90 95 100   
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ผลผลิต 
(i) 

น้ําหนัก 
(Wi) 

เปาหมาย 
 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ 
รอยละของเปาหมายผลผลิต 

คะแนน 
ที่ได 

(SMi) 

คะแนน 
ถวงน้ําหนัก 
(Wi xSMi) 1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตรจัดสรรที่ 2 : การพัฒนาสังคมและ 
                  คุณภาพชีวิต 

         

แผนงาน : พัฒนาสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย 
                  ของประชาชน 

         

    เปาหมายหนวยงาน : เพือ่ใหทกุพืน้ที่ของประเทศ 
               มีกรอบแนวทางในการพฒันาที่สอดคลอง 
              กับนโยบายการพัฒนาประเทศและความ 
               ตองการของประชาชน 

         

     ผลผลิตที่ 1  ผังเมืองที่จัดทํา 0.0751         

             1. ตดิตามและทบทวนผังประเทศ 0.0007 1 ผัง 80 85 90 95 100   

             2. ตดิตามและทบทวนผังภาค 0.0004 6 ผัง 80 85 90 95 100   

             3. ผังอนภุาค  0.0668 11 ผัง 80 85 90 95 100   

             4. ผังจังหวัด 0.0072 18 ผัง 80 85 90 95 100   
    เปาหมายหนวยงาน : เพือ่ใหการกอสรางระบบ 
              โครงสรางพื้นฐานและสิ่งกอสรางตางๆ  
              ทีไ่ดมาตรฐานตามหลักวิชาการและม ี
              ความปลอดภัย 

 

        

     ผลผลิตที่ 2  งานดานชางที่ใหบรกิาร 0.1340         
             1. จาํนวนพื้นทีชุ่มชนที่ไดรับการพัฒนา 
                 โครงสรางพื้นฐาน 

0.0298 1 แหง 80 85 90 95 100   

            2. จํานวนเขื่อนปองกันตลิ่งที่ไดรับการ 
                บํารุงรักษาและซอมแซม 

0.0268 70 แหง 80 85 90 95 100   

            3. จํานวนงานที่ใหบริการดานชาง 0.0275 399 แหง 80 85 90 95 100   
            4. จํานวนครั้งที่ใหคําปรึกษาแนะนําทาง 
                วชิาการดานชาง 

0.0314 75,000  ครั้ง 80 85 90 95 100   

             5. จาํนวนพลับพลาพิธีที่กอสรางและ 
                  ตกแตงแลวเสร็จ 

0.0110 900 แหง 80 85 90 95 100   

             6. จาํนวนงานที่ใหบริการวิเคราะหวิจัย 
                 ทางดานปฐพวีิศวกรรมและวัสด ุ
                 วิศวกรรม 

0.0023 310 แหง 80 85 90 95 100   

             7. จาํนวนบุคลากรไดรับการถายทอด 
                 เทคโนโลยีดานชาง 

0.0028 1,920 คน 80 85 90 95 100   

             8. จาํนวนบุคลากรไดรับการฝกอบรมเพื่อ 
                  เพิ่มประสิทธิภาพ 

0.0024 1,570 คน 80 85 90 95 100   
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ผลผลิต 
(i) 

น้ําหนัก 
(Wi) 

เปาหมาย 
 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ 
รอยละของเปาหมายผลผลิต 

คะแนน 
ที่ได 

(SMi) 

คะแนน 
ถวงน้ําหนัก 
(Wi xSMi) 1 2 3 4 5 

    เปาหมายหนวยงาน : สังคมไดรับการพัฒนา 
              อยูภายใตกฎหมายและประชาชนม ี
              ความมั่นใจในการใชสอยอาคารไดอยาง 
              ปลอดภัย 

 

        

     ผลผลิตที่ 3  มาตรการกาํกับดูแลความ 
                 ปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน 
                 เก่ียวกับอาคารและการใช 
                ประโยชนที่ดินจากการบงัคับใช 

0.0125         

          1. จํานวนกฎหมายไดรับการปรับปรุงและ 
             จาํนวนครั้งที่ใหคําปรึกษาแนะนาํกํากบั 
             ตามกฎหมาย 

0.0072 503 ครั้ง 80 85 90 95 100   

          2. จํานวนการตรวจสอบปรับปรุงและออก 
             ใบอนุญาตเกี่ยวกับโรงมหรสพและ 
             อาคารที่ตองตรวจสอบตาม พรบ. 
             ควบคุมอาคาร 

0.0042 2,120 
แหง 

80 85 90 95 100   

          3. จํานวนอาคารของรัฐที่ไดดําเนินการ 
             สํารวจและตรวจสอบ 

0.0011 5,300 
แหง 

80 85 90 95 100   

    เปาหมายหนวยงาน : เพื่อพฒันาพื้นที่ใหนาอยู 
            โดยการมสีวนรวมของเจาของพื้นที ่

         

     ผลผลิตที่ 4  ที่ดินที่ไดรับการจัดรูปเพื่อ 
                   พัฒนา 

0.0309         

1. จํานวนพื้นที่ทีไ่ดรับการจัดรูปเพื่อพัฒนา 0.0309 10 แหง 80 85 90 95 100   
    เปาหมายหนวยงาน: อปท. ระดบัเทศบาล 
            สามารถวางและจดัทําผังเมืองเพื่อสราง 
            สภาพแวดลอมที่นาอยู 

 
        

     ผลผลิตที่ 5  องคกรปกครองสวนทองถิ่นที ่
              ไดรับการสนับสนนุและเสริมสรางดาน 
              การผังเมือง 

0.0234         

          1. จํานวนผงัเมือง / ชุมชนที่จดัทํา 0.0009 4 ผัง 80 85 90 95 100   
          2. จํานวนเทศบาลที่ไดรับการสนับสนุน 
              ในการจดัทําผังเมือง 

0.0163 110 แหง 80 85 90 95 100   

          3. จํานวนผงัเมืองรวมที่มีการวางผังรวม   
             กับทองถิน่ 

0.0062 33 ผัง 80 85 90 95 100   
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ผลผลิต 
(i) 

น้ําหนัก 
(Wi) 

เปาหมาย 
 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ 
รอยละของเปาหมายผลผลิต 

คะแนน 
ที่ได 

(SMi) 

คะแนน 
ถวงน้ําหนัก 
(Wi xSMi) 1 2 3 4 5 

    เปาหมายหนวยงาน : หนวยงานภายในกรม   และ  
               อปท. มีแผนที่และขอมูลในระบบสารสนเทศ 
               ภูมศิาสตร (GIS)  เพื่อใชในการวิเคราะห 
               วางแผนการใชประโยชนทีด่ินและคมนาคม 
              ขนสงรวมถึงการติดตามและประเมินผล 
              การพฒันาตามผังเมือง 

 

        

       โครงการที่ 1  โครงการระบบภมูิศาสตร 
             สารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหาร 

0.0955         

              1. จาํนวนพื้นที่ที่มีขอมลูกายภาพการผังเมอืง 
                 เพือ่การวางผังเมืองในระบบ GIS 

0.0853 67,595.617 
ตร.กม. 

80 85 90 95 100   

             2. จํานวนเมืองที่มีฐานขอมลูอาคาร 9 ประเภท 
               ใชตรวจสอบเพือ่การควบคุม 

0.0019 20 เมือง 80 85 90 95 100   

            3. จํานวนระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที ่
                สนบัสนุน 

0.0083 2 ระบบ 80 85 90 95 100   

ยุทธศาสตรจัดสรรที่ 4:การบริหารจัดการ ที่ดิน 
                 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

         

แผนงาน : สรางสมดุลของการใชประโยชนและ 
                  การอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและ 
                 ความหลากหลายทางชวีภาพ        

         

    เปาหมายหนวยงาน : ประชาชนและชุมชน 
                  มีความปลอดภัยในการดํารงชีวิตโดย 
                  มีระบบปองกันน้าํทวมพื้นทีชุ่มชน 
                  ที่เหมาะสม 

 

        

     ผลผลิตที่ 1  ระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ 
                  ชุมชนท่ีจัดทํา 

0.4867         

             1. ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความ เหมาะสมและ 
                 ออกแบบระบบปองกันน้ําทวมพืน้ที่ชุมชน 

0.0108 6 แหง 80 85 90 95 100   

          2.กอสรางระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชน 0.4759 16 แหง 80 85 90 95 100   
ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 7 : การรกัษาความ 
                  ม่ันคงของรัฐ 

         

แผนงาน : ปองกันและแกไขปญหาการ 
                 กอการราย และรักษาผลประโยชน 
                 ของชาติทั้งทางบกและทางทะเล 
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ผลผลิต 
(i) 

น้ําหนัก 
(Wi) 

เปาหมาย 
 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ 
รอยละของเปาหมายผลผลิต 

คะแนน 
ที่ได 

(SMi) 

คะแนน 
ถวงน้ําหนัก 
(Wi xSMi) 1 2 3 4 5 

    เปาหมายหนวยงาน : ลดความเสียหายและ 
             ปองกนัการพังทลายของพืน้ที่ตลิ่งริม 
             แมน้ํา ริมแมน้ําชายแดนระหวางประเทศ 
             และริมทะเล 

         

      โครงการที่ 1  โครงการกอสรางเขื่อนปองกนั 
               ตลิ่งริมแมน้ําและริมทะเลทั่วประเทศ  

0.0912         

          1. จํานวนเขื่อนปองกันตลิ่งที่ไดรับการ 
              กอสราง 

0.0912 39 แหง 80 85 90 95 100   

น้ําหนักรวม 1.0000         
 
 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก เทากับ 
     

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

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

โดยที่ : 
W   หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละเปาหมายผลผลิต และผลรวมของน้ําหนักของทุก 

เปาหมายผลผลติ เทากับ 1 
SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับรอยละของเปาหมายผลผลิต 
i     หมายถึง ลําดับที่ของเปาหมายผลผลิต ;  1, 2,…, i  

 

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 
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต  

ปงบประมาณ 

2549 2550 2551 
ระดับความสําเรจ็ของรอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักตามเปาหมาย
ผลผลิตสวนราชการ  (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 

ระดับ - - 4.6943 
(98.47) 

 

เงื่อนไข : 

                   กรณีสวนราชการเปลี่ยนแปลงเปาหมายผลผลติที่กําหนดไวตามเอกสารงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2552  จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ 
   กรณีที่สวนราชการใดมีตวัช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการที่สะทอนผลสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตได
ครบถวนแลวไมตองวัดผลตามตัวช้ีวดันี้โดยใหนําน้ําหนกัไปรวมในตวัช้ีวัดที่ 3.1 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   นายชยัชนะ   จียะมาภา  ผูอํานวยการกอง ระดบัตน กองแผนงาน 

เบอรติดตอ : 0 - 2299 - 4133 
ผูจัดเก็บขอมูล        :   นายธวัชชัย   สาริวาท  นักวเิคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการ 
       เบอรติดตอ : 0 - 2299 - 4289 
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กระทรวงมหาดไทย 

ตัวชี้วัดท่ี 4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
หนวยวัด : รอยละ  
น้ําหนัก   : รอยละ 5 
คําอธิบาย : 

• ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารบับรกิารโดยตรงหรือเจาหนาที่ของรัฐ (ที่ไมใชเจาหนาที ่
ของสวนราชการผูใหบริการ)  หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารบับริการจากสวนราชการ 

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสวนราชการ  โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 
จะเปนผูจัดหาหนวยงานผูประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ 

• ประเด็นการสํารวจประกอบดวยประเดน็สําคัญๆ ดังนี้ 
(1) ความพึงพอใจดานกระบวนการ  ขั้นตอนการใหบริการ 
(2) ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
(3) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
(4) ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
(5) ความเชื่อมั่นเกี่ยวกบัคุณภาพการใหบริการ  โดยเนนวาระแหงชาตดิานจริยธรรม   
     ธรรมาภิบาล  และการปองกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบในภาครฐั 

  • สํานักงาน ก.พ.ร. จะเปนผูสํารวจ วเิคราะห และคัดเลือกงานบริการหลักของสวนราชการ  
ไมเกิน 3 งานบริการ ตามหลักเกณฑที่กําหนด และแจงใหสวนราชการทราบ 

 • การกําหนดน้ําหนักงานบริการที่จะสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสวนราชการ 
จะเฉลี่ยน้ําหนกัใหเทากันในแตละงานบริการ 

 • หลักเกณฑในการคัดเลือกงานบริการ 
1. เปนงานบริการ ที่เปนภารกจิหลักของสวนราชการ 
2. เปนงานบริการที่มีผูใชบริการจํานวนมาก มีผลกระทบสูงตอประชาชน 

เกณฑการใหคะแนน : 
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน   โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 

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

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
( งานบริการ ) 

หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 

2548 2549 2550 

ป 2548 
1. การออกแบบกอสรางพลับพลาพิธี 
2. การใหบริการทดสอบวัสดุ 
3. การใหบริการตรวจสอบการใชประโยชน   
    ท่ีดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม 
4. การใหบริการแผนที่ดิจิตอลและแผนที่ท่ัวไป 
5. การตออายุใบอนุญาตเปนผูรับจางงานกอสราง 

      
 
 

     รอยละ 77.86 % 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ป 2549 
1. การใหบริการอบรมความรูดานชางและดานผังเมือง 
2. การบริการใหคําปรึกษาดานชาง 
3. การใหบริการออกแบบอาคารและสิ่งกอสราง 

      รอยละ  

 
 

84.80 % 

 

ป 2550 
1. การออกแบบและกอสรางพลับพลาพิธี 
2. การตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดิน 
     ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม                     

3. การตออายุใบอนุญาตผูรับจางงานกอสราง 

 
 

     รอยละ 
 

 

   
 

87.02 % 

ป 2551  
1. การใหบริการใหคําแนะนําปรึกษาในดานเกีย่วกับ 
     กฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร 
2. การตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดินตามกฎกระทรวง 
     ผังเมืองรวม 

 
 
       รอยละ 

 
 
รอผลสํารวจจากสํานกังานสถติิ
แหงชาต ิ
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 1.  เว็บไซตกรม www.dpt.go.th  ใหประชาชนสามารถติดตอสอบถามขอของใจ  และรองเรียนเรื่องตาง ๆ 
ที่เกี่ยวกับกรมฯได  โดยทางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศจะเปนผูดําเนินการประสานหนวยงานที่เกีย่วของ 
 2.  ตู ปณ 299  ปณ.ดุสิต  กรุงเทพฯ 10300  ใหประชาชนสามารถสงขอคิดเห็น  ขอรองเรียนเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของกรมฯ  โดยมีเจาหนาทีผู่ไดรับมอบหมายทําการเปดตูเปนประจําทกุสปัดาห 
 3.  ศูนยดํารงธรรม  กรมโยธาธิการและผังเมือง  โทรศัพทหมายเลข 0-2299-4311 รับเรื่องรองเรียน
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนนิงานของกรมฯ  โดยมีเจาหนาที่จากสํานกั / กองตางๆประจําศูนยทุกวนัในเวลา
ราชการ 
 4.  กลองรับความคิดเหน็  ทุกสํานัก / กอง / จังหวดั  โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบเปดกลอง  และรวบรวม
สงใหกองเผยแพรและประชาสัมพันธ     
 5.  สํานัก / กอง / จังหวัด  จดัสงแบบสาํรวจความพึงพอใจใหหนวยราชการ  องคการบรหิารสวนจังหวดั  
เทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล  ประชาชน  หนวยงานภาคเอกชน  รัฐวิสาหกิจ  นักศึกษา และสถาบัน  
การศึกษาที่มารับบริการไดกรอกแบบสํารวจความพึงพอใจการรับบริการของกรมโยธาธิการและผังเมือง  และ
การบันทึกการใหคําปรึกษาดานชางทางโทรศัพทของเจาหนาที่ผูใหบริการ  โดยมีขอมูลช่ือผูมารับบริการ   
ที่อยูหมายเลขโทรศัพทที่ชัดเจน  และรวบรวมสงใหกองเผยแพรและประชาสัมพันธ  ทุกวันที่ 20 ของเดือน 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางจารุวรรณ  ปทุมารักษ ผูอํานวยการ  ระดับตน  กองเผยแพรและประชาสัมพันธ 
      เบอรติดตอ : 0 - 2299 - 4488 
ผูจัดเก็บขอมูล   : 1. นางสุวิมล          ลีลาวรพร นักประชาสมัพันธ  ระดับชาํนาญการ 
      เบอรติดตอ : 0 - 2299 - 4470 
                            2. นางสาวนงรัก    ไวยวฒุิโท นักประชาสัมพันธ  ระดับชาํนาญการ 
      เบอรติดตอ : 0 - 2299 - 4472 
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ตัวชี้วัดท่ี  5 : ระดับความสาํเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 
 และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏบิัตริาชการ 

หนวยวัด  :  ระดับ   
น้ําหนัก     :  รอยละ 4 
คําอธิบาย : 

• ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนไดกําหนดไว 
ในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  มาตั้งแตปงบประมาณ 
พ.ศ. 2549  โดยใหสวนราชการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมซึ่งเปนการกําหนดชองทางหรือกลไกใน
การใหขอมูลขาวสารและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  เพื่อใหสวนราชการไดเรียนรูการบริหารราชการแบบ 
มีสวนรวม  หรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง และไดพัฒนาเพิ่มระดับการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐกับภาคประชาชนที่มีคุณภาพมากขึ้น 

• การประเมินผลจะพิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
เพื่อกระตุนการปรับระบบราชการสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และ
พัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

• การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนและผูที่เกี่ยวของมีโอกาสได
เขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของรวมคิด
แนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ  และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา   

• โดยระดับการมีสวนรวมของประชาชน มี 5 ระดับ คือ 
 ระดับการใหขอมูล   เปนการเผยแพรขอมูลขาวสารซึ่งเปนการสื่อสารทางเดียว แตเปน
ระดับที่สําคัญ เพราะเปนการเริ่มตนที่สวนราชการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมซึ่งจะนําไปสูกระบวนการอื่นๆ ตอไป  

 ระดับการปรึกษาหารือ   เปนการรับฟงความคิดเห็น โดยเปดโอกาสใหประชาชน
แสดงความคิดเห็น บอกขอปญหา และขอเสนอแนะตางๆ กับสวนราชการ 

 ระดับการเขามาเกี่ยวของ   เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมหรือ
เกี่ยวของในกระบวนการกําหนดนโยบาย  การวางแผนงาน/โครงการ  การมีสวนรวม
ในระดับนี้ อาจดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเขามารวม  

 ระดับการรวมมือ  เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในบทบาทหรือ
ฐานะหุนสวนหรือภาคีในการดําเนินกจิกรรมของหนวยงานภาครัฐ 

 ระดับการเสริมอํานาจประชาชน   เปนระดบัสูงสุดของการมีสวนรวมของประชาชน
ซ่ึงเปนระดับของการมอบอํานาจการตัดสินใจใหประชาชนเปนผูกําหนด 
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เกณฑการใหคะแนน :  
กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 

พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      

2      

3      

4      

5      
 

โดยที ่: 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  พิจารณากําหนดประเดน็ที่จะนํามาเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม    ในการแสดง
ความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  โดย
วิเคราะหขอมลู เพื่อประกอบการพิจารณากําหนดประเด็น ท่ีแสดงเหตผุลหรอืความเหมาะสมใน
การกําหนดประเด็นดังกลาว ดังนี้ 
1) นําแนวทาง / แผนการบริหารราชการแบบมีสวนรวมท่ีไดจัดทําไวในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2551  มาพิจารณาประกอบการกําหนดประเด็นเพื่อดําเนินการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ   

2) วิเคราะหภารกจิหลักหรือยุทธศาสตรท่ีสําคัญ ท่ีเหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชน 
เขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  โดยระบุหรือเจาะจงกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย(Stakeholder)   
ตามภารกิจหลกัและยุทธศาสตรท่ีสําคัญดังกลาวไดอยางชัดเจน  หรือ 

3) ทบทวนขอมูลผลการดําเนินงานในการเปดโอกาสใหประชาชน เขามามีสวนรวมในปท่ี
ผานมา เพื่อประกอบการกําหนดประเด็นในการดําเนินการเปดโอกาสใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

  จัดใหมีคณะที่ปรึกษาภาคประชาชน/คณะทํางานภาคประชาชน  ซึ่งประกอบดวย 
ผูแทนของสวนราชการและผูมีสวนไดสวนเสยีท่ีเกี่ยวของกับประเด็นที่กําหนด 

  จัดทํากรอบแนวคิด/กรอบแนวทาง ท่ีเหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  โดยนําผลการวเิคราะหขอมูลดงักลาวขางตน มาใชประกอบดวย 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
2  จัดใหมีชองทาง / กระบวนการ / วิธีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนและกลุมผูมีสวนได 

สวนเสีย (Stakeholder) ท่ีเกี่ยวของกับประเด็นที่กําหนด และสรุปผลความคิดเห็นที่ไดจาก
ประชาชนและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  (Stakeholder) ท่ีเกี่ยวของดังกลาว 

  สวนราชการและคณะที่ปรึกษาภาคประชาชน / คณะทํางานภาคประชาชนรวมกันจัดทําแผนงาน / 
โครงการ /แผนปฏิบัติการในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552  โดยมีความสอดคลองกับกรอบแนวคิด/กรอบแนวทางที่ไดจัดทําไวในระดับคะแนนที่ 
1  รวมทั้งนําสรปุผลความคิดเหน็ มาใชประกอบในการจัดทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการ
ดังกลาว  ไดแลวเสรจ็  และรายงานผูบริหาร ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552  โดยแผนงาน /
โครงการ /แผนปฏิบัติการฯ มีการระบุวัตถุประสงค กิจกรรม ระยะเวลาการดําเนินงาน 
กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายที่สามารถวัดและประเมินผลได
อยางชัดเจนและเปนรูปธรรม   

3  ดําเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนปฏิบัติการฯ ไดแลวเสร็จครบถวน โดยมีการติดตาม
ความกาวหนาของการดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไวในแผนงาน / โครงการ /แผนปฏิบัติ
การฯ ในระดับคะแนน 2 อยางสม่ําเสมอ และมีการจัดทํารายงานสรุปผลความกาวหนาในการ
ดําเนินการเสนอตอผูบริหารของสวนราชการและสื่อสารใหประชาชนและกลุมผูมีสวนได
สวนเสีย  (Stakeholder) ท่ีเกี่ยวของรับทราบ 

4  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนนิงานตามแผนงาน / โครงการ / แผนปฏิบัติการฯ ซึ่งระบุปจจัย
สนับสนุน ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ โดยใหความสําคัญกับการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวม 

  เผยแพรสรุปผลการดําเนินงานในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552  ใหประชาชนและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder)  

      ท่ีเกี่ยวของรับทราบ 
5  จัดทําแนวทาง และขอเสนอแนะของการดําเนินงานในการเปดโอกาสใหประชาชน   เขามามี

สวนรวมในปตอไปเสนอตอผูบริหารของสวนราชการและไดรับความเห็นชอบ  
 

เงื่อนไข  : 
                1. ในระดับคะแนน 1 การจัดทํากรอบแนวคิด/แนวทางที่เหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชน 
เขามามีสวนรวม จะตองกําหนดระดับการมีสวนรวมของประชาชนไมต่ํากวา    ระดับการเขามาเกี่ยวของ    
หากไมไดดําเนินการตามเงื่อนไข จะพิจารณาปรับลดคะแนนที่ไดรับของตัวช้ีวัดลง 0.2500 คะแนน  
                2. กรณีที่สวนราชการไมไดจัดทําแนวทาง/แผนบริหารราชการแบบมีสวนรวมไวในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551 ใหสวนราชการจัดทําแนวทาง/แผนบริหารราชการแบบมีสวนรวมขึ้น เพื่อประกอบการวิเคราะห
กําหนดประเด็นที่จะนํามาเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม  
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                3. สวนราชการตองดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการ ในการเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในระดับคะแนน 3 ไดรอยละ 80 ขึ้นไป จึงจะพิจารณาระดับ
คะแนน 4  และ 5  
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต  

ปงบประมาณ 

2549 2550 2551 
ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และรวมตดิตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

ระดับ 5 4.4 - 

 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางจารุวรรณ  ปทุมารักษ ผูอํานวยการ  ระดับตน  กองเผยแพรและประชาสัมพันธ 
      เบอรติดตอ : 0 - 2299 - 4488 
ผูจัดเก็บขอมูล   : 1. นางอุรชา   สุจริต      นักประชาสัมพันธ  ระดับชาํนาญการ 
      เบอรติดตอ : 0 - 2299 - 4469 
                            2. นางสุมาลี   เรืองศรี นักจัดการงานทั่วไป  ระดับชํานาญการ 
      เบอรติดตอ : 0 - 2299 - 4485 
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ตัวชี้วัดท่ี 6  :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกนัและปราบปรามการทุจริต  
หนวยวัด  :  ระดับ 
น้ําหนัก    : รอยละ 3 
คําอธิบาย : 

พิจารณาจากระดบัความสําเรจ็ของการดําเนนิการตามแผนปฏิบัติการการปองกนัและปราบปราม
การทจุริต และการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบตัิหนาที ่
โดยมิชอบของโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2552 เพื่อขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

เกณฑการใหคะแนน :   
กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา

จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนนิงานตามเปาหมายแตละระดบั ดังนี ้
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      

2      

3      

4      

5      
 

โดยที่ : 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  ศึกษา วิเคราะหขอมูลเพื่อใชเปนแนวทางดําเนินการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) และแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของสวนราชการ ดังนี้ 

      -  ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
      -  ความเสี่ยงตางๆ ท่ีอาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวน การปฏิบัติหนาท่ี 
        โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ โดยวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงปจจัยเสี่ยงท่ีอาจเปนเหตุทําให 

1)  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ ขาดหรือมี   
     ความรับผิดชอบไมเพียงพอ  

             2)  การปฏิบัติหนาท่ีไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม  
                  ความมีจริยธรรม 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

               3)  การปฏิบัติหนาท่ีโดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน 
             สวนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

  -    ผลการดําเนนิการตามมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในปท่ีผานมา 
    -    ขอมูลท่ีไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการหรือท่ีมกีารรองเรียน        

      ผานศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย หรือศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัด 
      สํานักนายกรัฐมนตรี 

 -    วิเคราะหความเสี่ยงท่ีอาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติ 
       หนาท่ีโดยมิชอบของโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ 
       พ.ศ. 2552 จํานวน 3 โครงการ โดยการคัดเลือกโครงการตองสอดคลองกับหลักเกณฑ  
       ท่ีสํานักงาน ป.ป.ช.กําหนด (ตามเงื่อนไขขอ 2) 

2  นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาวิเคราะหขอมูล มาประกอบการพิจารณาจัดทําแผนปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) และแผนปฏิบัติการ 
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของ 
สวนราชการ  พรอมท้ังกําหนดเปาหมาย และตัวช้ีวัดในแตละปท่ีสะทอนผลสัมฤทธิ์ 
(Outcome) ไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม  

 ในแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ของสวนราชการ ระบุกิจกรรม/โครงการไดสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตครบถวนทั้ง 4 ยุทธศาสตร  และครอบคลุม 
การบริหารความเสี่ยงท่ีอาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิชอบของโครงการสําคัญทั้ง 3 โครงการ 

 แผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555)และแผนปฏิบัติ
การการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ของสวนราชการ 
ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูง ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2552 และใหนํา
เผยแพรผานทางเว็บไซตของสวนราชการ 

3     ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ 
  พ.ศ.2552 ของสวนราชการ  ไดแลวเสร็จครบถวน  

4  ตัวช้ีวัดท่ีระบุในแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ 
   พ.ศ.2552   ของสวนราชการ มีผลสําเร็จเปนไปตามเปาหมาย 

5  ตัวช้ีวัดท่ีระบุในแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ 
   พ.ศ.2552   ของสวนราชการ มีผลสําเร็จสูงกวาเปาหมาย 

 
 



รายละเอียดตัวชีว้ัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร                             
กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                                                          

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

     จัดทํารายงานสรุปผลการดาํเนินการตามแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทจุริต 
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 รวมท้ังใหขอเสนอแนะสําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติการการ   
   ปองกนัและปราบปรามการทจุริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ของสวนราชการ ไดแลวเสร็จ  

       พรอมท้ังไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูง และจัดสงมายังสํานักงาน ก.พ.ร.จํานวน 
    1 ชุด พรอมกับรายงานการประเมินผลตนเองรอบ 12 เดือน ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2552 

 

เงื่อนไข : 

                   1.  การดําเนินการในแตละระดบัขั้นของความสําเร็จ  จะพจิารณาถึงคุณภาพของการดําเนินการ 
เพื่อนํามาเปนประเด็นปรับคะแนนเชิงคุณภาพดวย  
                   2.  ในขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกโครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2552  
จํานวน  3 โครงการ เพื่อวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทจุริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ ใหพจิารณาคดัเลือกจากโครงการที่ไดรับงบประมาณสูงสุด 3 ลําดับแรก ทั้งนี้ ในการ
ประเมินผลจะพิจารณาถึงคุณภาพของการวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตฯ ของโครงการดวย 
                  3.  กรณีที่สวนราชการไมไดดําเนินการตอบสนองตอขอรองเรียนเรื่องการทุจริตหรือการปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาทีโ่ดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐในสังกดัในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  จะพจิารณา
ปรับลดคะแนนลง 1.00 คะแนนจากคะแนนที่ไดรับของตัวช้ีวัด หรือกรณีดําเนนิการตอบสนองขอรองเรยีนฯ     
ไดไมครบถวนจะพิจารณาปรับลดคะแนนลงตามสัดสวน 

ทั้งนี้ ขอรองเรียนเรื่องการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของ
เจาหนาที่ของรัฐในสังกัด มกีรณีที่ตองดําเนินการใหครบถวน 2 กรณี ไดแก 

กรณีที่ 1 ขอรองเรียนที่มีการรองเรียนผานระบบการรบัฟงขอรองเรียนของสวนราชการ      
ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย และศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

กรณีที่ 2 ขอกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐที่ไมไดปฏิบัติหนาทีร่าชการดวยความรับผิดชอบตอ
ประชาชน ไมมคีุณธรรม จริยธรรม ไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้งและไมมีธรรมาภิบาล  ตามที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวของไดกําหนดไว 
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 
 

 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หนวยวัด 

ผลการดําเนินงานในอดีต  
ปงบประมาณ 

2549 2550 2551 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

ระดับ 5 5 - 
 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  :     
กําหนดใหกองการเจาหนาที่เปนหนวยรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูลโดยความรวมมือจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นางวนดิา  จั่นอุไร    ผูอํานวยการ ระดับตน  กองการเจาหนาที่   
   เบอรติดตอ  :  0 - 2273 - 0890 

ผูจัดเก็บขอมูล :      จ.อ.จอมทอง       บุญตะโก  นิติกร  ระดับชาํนาญการ   กองการเจาหนาที่   
เบอรติดตอ  :  0 - 2299 - 4253 
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ตัวชี้วัดท่ี 7 ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 
หนวยวัด  :  ระดับ 
น้ําหนัก    :  รอยละ 3 
คําอธิบาย  :  
                ความสําเร็จของการดําเนินการเกีย่วกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ โดยสวนราชการ   ตอง 
ดําเนินการใหเปนไปตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  และมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวันที ่28 ธันวาคม 
พ.ศ. 2547  เกีย่วกบัการเปดเผยขอมูลเกีย่วกบัประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา และสรุปผลการจัดซื้อจดัจาง
ของสวนราชการ และการกําหนดมาตรการใหทกุหนวยงานของรัฐ ใหบริการขอมูลขาวสารตาง ๆ แกประชาชนดวย
ความรวดเร็ว  ซ่ึงพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายที่กําหนดไวในแตละระดับ 
 

เกณฑการใหคะแนน :  

แบงคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) ตามเปาหมาย  

แตละระดับ ดงันี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      

2      

3      

4      

5      

โดยที่ : 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 
1 ดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ดังนี ้
  จัดสถานที่/ จดัตั้งศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการ สําหรับใหบริการขอมลูขาวสารตามมาตรา 9 

เพื่อใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก และตั้งอยูในบริเวณที่
ประชาชนเขาไปใชบริการไดงาย 

 มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบประจําศูนยขอมูลขาวสารหรือปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับการใหบริการขอมูล
ขาวสารของสวนราชการเปนการเฉพาะ 

 มีปายบอกถึงท่ีตั้งของสถานที่หรือศูนยขอมูลขาวสารที่สวนราชการจดัไว สําหรับการใหบริการ
ขอมูลขาวสารที่เขาใจไดงาย และมองเห็นไดชัดเจน 
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ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 
2 จัดระบบขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9  ดังนี้ 
  ศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการ มีขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 (1) – (8) ครบถวน เปนปจจุบัน 

และเก็บไวเผยแพรเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป 
 จัดทําดัชนีขอมูลขาวสารไวใหบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารอยางชัดเจนและสามารถสืบคนได
สะดวก รวดเรว็ และเปนปจจุบัน 

3 บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางเปนระบบ โดยดําเนินการ ดังนี้ 

  มอบหมายใหผูบริหารระดับรองหวัหนาสวนราชการรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. 
ขอมูลขาวสารของราชการเปนการเฉพาะ 

 ผูบริหารของสวนราชการใหความสําคัญและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูล
ขาวสารของราชการอยางเครงครัด เชน มกีารประชุมเพือ่ซักซอมความเขาใจอยางสม่ําเสมอ เปนตน 

 จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใชบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการ และรายงานให
ผูบริหารของสวนราชการทราบอยางสม่ําเสมอ (รายเดือนหรอืรายไตรมาส) 

 มีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ในการใหบริการขอมูลขาวสาร
แกประชาชนดวยความรวดเรว็ โดยมีเรื่องท่ีสามารถตอบสนอง หรอืใหบริการขอมูลขาวสารได
ภายในกําหนดรอยละ 100 โดยไมมีเรื่องรองเรียนไปยังคณะกรรมการขอมลูขาวสารของราชการ 

 มีการปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการฯ ท่ีสั่งตามมาตรา 32 โดยเครงครัด  (ถามี) 
4 เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารใหบุคลากรในสวนราชการ 

และประชาชนทราบ  ดังนี้ 
  จัดอบรม ใหความรู เพื่อสงเสรมิการพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสารและ

การปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการขอมูลขาวสารตามบทบัญญัติของกฎหมายใหแกบุคลากรใน
สวนราชการ อยางทั่วถึง ปละไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนเจาหนาท่ีในสวนราชการนัน้ และ
ไมต่ํากวาครั้งละ 3 ช่ัวโมง 

 ประชาสัมพันธเผยแพรเกี่ยวกบัผลการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการโดยเฉพาะ
การจัดตั้งศูนยขอมูลตามมาตรา 9 ใหประชาชนรับทราบผานชองทางตางๆ อยางนอย 5 ชองทาง
โดย 2 ใน 5 ชองทาง จะตองเปนการเผยแพรประชาสัมพันธ ผานระบบอิเล็กทรอนิกส และ บอรด
ประชาสัมพันธ 

 รับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารผานทางชองทางตาง ๆ  และมีการ
นําความคิดเห็นของประชาชน (ถามี) มาพจิารณาประกอบการบริหารจัดการดานการเปดเผยหรอื
ใหบริการขอมูลขาวสาร 
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ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 
5  เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ท่ีหัวหนาสวนราชการลงนาม

แลวบนเว็บไซตของสวนราชการ โดยเรว็  
 จัดทําสรุปผลการจัดซือ้จัดจางเปนรายเดอืน โดยแยกประเภทเปนหมวดหมูใหชัดเจน  และเผยแพร 
บนเว็บไซตของสวนราชการ โดยเผยแพรตลอดปงบประมาณ เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป 

 

 รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 
 

 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หนวยวัด 

ผลการดําเนินงานในอดีต  
ปงบประมาณ 

2549 2550 2551 
ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ ระดับ - 4.7 - 

 
 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
1.  เกบ็ขอมูลจากหนวยงานสงักัดกรมโยธาธิการและผังเมอืง โดยขอขอมูลจากหนวยงานทกุ 2 เดือน 

และจัดเก็บเขาฐานขอมูลของศูนยขอมูลขาวสาร 
                     2.  เว็บไซตกรม WWW.dpt.go.th โดยคนหาขอมูลขาวสารของราชการและจัดเก็บเขาฐานขอมูล
ของศูนยขอมูล 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :    นางจารวุรรณ  ปทุมารักษ ผูอํานวยการ ระดับตน  กองเผยแพรและประชาสัมพันธ 
     เบอรติดตอ :  0 - 2299 - 4487 - 8 
ผูจัดเก็บขอมูล     :    1. นางอัชณา  โพธิวงศาจารย บรรณารักษ  ระดับชํานาญการ 
    เบอรติดตอ :  0 - 2299 - 4300 
      2. นางนงลักษณ  เพชรประดับ เจาพนกังานหองสมุด ระดับชํานาญงาน 
     เบอรติดตอ :  0- 2299 - 4304 , 4306 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชีว้ัดประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                         กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 



รายละเอียดตัวชีว้ัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                          กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                                                                                                

 ตัวชี้วัดท่ี  8 :  รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
หนวยวัด      :  รอยละ 
น้ําหนัก        :  รอยละ 4 
คําอธิบาย     : 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบกิจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุนของสวนราชการทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมภิาค เปนตัวช้ีวดัความสามารถในการเบิก
จายเงินของสวนราชการ ทั้งนี้ไมรวมเงนิงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใช
ขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  

• การใหคะแนนจะพจิารณาตามความสามารถในการเบิกจายเมื่อเทยีบกบัวงเงินงบประมาณ     
ที่ไดรับ 

• หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทนุ หรือ 
รายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ 

• รายจายลงทุน หมายถึง รายจายที่รัฐบาลจายเพื่อจดัหาทรพัยสินประเภททุน ทั้งที่มีตวัตน
และทรัพยสินที่ไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐวิสาหกจิ 
โดยผูรับไมตองจายคืนใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจดัหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน สามารถตรวจสอบได
จากรหัสงบประมาณรายจาย รหัสลักษณะงานตําแหนงที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณ
กําหนดให 
 

สูตรการคํานวณ  : 

 
 
   
 

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 

 

  =   เงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สวนราชการเบิกจาย   x 100           
   วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ไดรับ 
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน  : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.  

2549 2550 2551 

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุน 

รอยละ ระดับ  4.32  71.71 % - 

 
แหลงขอมูล /วิธีจัดเก็บขอมูล : 
  ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง จากระบบบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐแบบอเิล็กทรอนิกส (GFMIS)    
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นายพงศรัตน  ภิรมยรัตน   ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิชาการเงนิและบัญชี) ระดับตน กองคลัง 
                                                                  เบอรติดตอ  :  0- 2299 - 4162 
ผูจัดเก็บขอมูล  :    1.  นางภทัทิรา  สุริวรรณ   นักวิชาการเงนิและบัญชี  ระดับชํานาญการ   
                                                                  เบอรติดตอ  :  0- 2299 - 4163 
                              2.  นางนยันา   สาสุข             เจาพนกังานการเงินและบัญชี  ระดับชํานาญงาน 
                                           เบอรติดตอ  : 0 - 2299 - 4163 
   



รายละเอียดตัวชีว้ัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร                             
กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                                                          

 

ตัวชี้วัดท่ี  9 :  ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 
หนวยวัด  :  ระดับ 
น้ําหนัก    :  รอยละ 3 
คําอธิบาย :   

• การตรวจสอบภายใน หมายถงึ กจิกรรมการใหความเชื่อมัน่และการใหคาํปรึกษาอยางเที่ยงธรรม 
และเปนอิสระ  ซ่ึงจัดใหมีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีขึ้น การตรวจสอบ
ภายในจะชวยใหสวนราชการบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวดวยการประเมินและปรับปรงุประสิทธผิล
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ 

• ความสําเร็จของการตรวจสอบภายในภาคราชการ พิจารณาจากความสามารถของหนวยงาน    
ตรวจสอบภายในในการปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ                  
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
 

เกณฑการใหคะแนน :  

 กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      

2      

3      

4      
5      

 

โดยที ่: 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จัดทํากฎบัตรการตรวจสอบภายในและเสนอหัวหนาสวนราชการเห็นชอบ รวมท้ังเผยแพร
กฎบัตรการตรวจสอบภายในใหทุกหนวยงานในสวนราชการทราบ  อยางนอย 2 ชองทาง 

2 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในตามแนวทางการประเมินตนเองของหนวย
ตรวจสอบภายในของสวนราชการที่กรมบัญชีกลาง 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

3 จัดทําแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรม/หนวยงานและเสนอ
หัวหนาสวนราชการอนุมัติ   โดยมีเรื่องตรวจสอบอยางนอยประกอบดวย 

 1) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 
2) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับ (Compliance Auditing) 
3) การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) อยางนอย 2 เรือ่ง 

4 จัดทํารายงานผลการตรวจสอบครบถวนตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบ  และเสนอ  
หัวหนาสวนราชการพิจารณาสั่งการใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติ 

5 รายงานผลการตรวจสอบดานการดําเนินงาน  มีการตรวจสอบและประเมินผล                      
โดยวิเคราะหถงึประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนนิงาน  รวมท้ังการให
ขอเสนอแนะแกผูบริหารและผูปฏิบัติงานของสวนราชการ 

 

การพิจารณาระดับคะแนนแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ขั้นตอน โดยมีระดับคะแนน ดังนี ้
 

ขั้นตอน คะแนนเต็ม 

ระดับที่ 1 1.00 คะแนน 

ระดับที่ 2 1.00 คะแนน 

ระดับที่ 3 1.00 คะแนน 

ระดับที่ 4 1.00 คะแนน 

ระดับที่ 5 1.00 คะแนน 

รวม 5.00 คะแนน 
 

ขั้นตอนที่ 1 (1.00 คะแนน) 

1.1 มีการกําหนดวตัถุประสงค อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบ
ภายในไวในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน (0.30 คะแนน) 

1.2 เสนอหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบในกฎบัตรการตรวจสอบภายในทีก่ําหนด
ขึ้น (0.30 คะแนน) 

1.3 มีการเผยแพรกฎบัตรการตรวจสอบภายในใหทุกหนวยงานในสวนราชการทราบ          
อยางนอย 2 ชองทาง (0.40 คะแนน) 
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ขั้นตอนที่ 2 (1.00 คะแนน) 

2.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานดาน            
คุณสมบัติ (0.20 คะแนน) 

2.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(0.20 คะแนน) 

2.3 ประเมินผลจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบภายใน                  
(0.20 คะแนน) 

2.4 ดําเนินการใหผูตรวจสอบภายในทกุคนของหนวยงานตรวจสอบภายในไดมีสวนรวม            
ในการประเมนิผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง (0.20 คะแนน) 

2.5 จัดสงแบบประเมินตนเองของหนวยงานตรวจสอบภายในของสวนราชการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด (0.20 คะแนน) 

 

ขั้นตอนที่ 3 (1.00 คะแนน) 

3.1 มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยงของ    
กิจกรรม/หนวยงาน (0.20 คะแนน) 

3.2 กําหนดใหมเีร่ืองตรวจสอบการเงินไวในแผนการตรวจสอบ (0.20 คะแนน) 

3.3 กําหนดใหมเีร่ืองตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบยีบและขอบังคับไวในแผน              
การตรวจสอบ (0.20 คะแนน) 

3.4 กําหนดใหมเีร่ืองตรวจสอบการดําเนินงาน (อยางนอย 2 เร่ือง) ไวในแผนการตรวจสอบ 
(0.20 คะแนน) 

3.5 เสนอหัวหนาสวนราชการพจิารณาและอนมุัติแผนการตรวจสอบภายในระยะเวลา                
ที่กําหนด (0.20 คะแนน) 

 

ขั้นตอนที่ 4 (1.00 คะแนน) 

4.1 มีการรายงานผลการตรวจสอบการเงินตามที่กําหนดไวในแผนการตรวจสอบ              
(0.25 คะแนน) 

4.2 มีการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบยีบและขอบังคับตามที่กําหนดไว
ในแผนการตรวจสอบ (0.25 คะแนน) 
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4.3 มีการรายงานผลการตรวจสอบการดําเนินงานตามที่กําหนดไวในแผนการตรวจสอบ       
(0.25 คะแนน) 

4.4 เสนอหัวหนาสวนราชการพจิารณาสั่งการตามขอเสนอแนะในรายงานผลการ
ตรวจสอบ (0.25 คะแนน) 

ขั้นตอนที่ 5 (1.00 คะแนน) 

5.1 มีการวิเคราะหประสิทธิภาพการใชทรัพยากรของสวนราชการ (เชน บคุลากร            
งบประมาณ อุปกรณ/เครื่องมือที่ใช เปนตน) ในรายงานผลการตรวจสอบการ
ดําเนินงาน (0.30 คะแนน) 

5.2 มีการวิเคราะหประสิทธิผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ ในรายงานผลการ    
ตรวจสอบการดําเนินงาน (0.30 คะแนน) 

5.3 มีการใหขอเสนอแนะการดําเนินงานใหแกผูบริหารและผูปฏิบัติงานของสวนราชการ       
ในรายงานผลการตรวจสอบการดําเนินงาน (0.40 คะแนน) 

 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต  

ปงบประมาณ 

2549 2550 2551 

ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน ระดับ - - - 
 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   นางสาวประภาพร วัฒนเจริญยิ่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานตรวจสอบภายใน 
เบอรติดตอ :   0 – 2299 - 4271 

ผูจัดเก็บขอมูล    :   1.  นางสุนีรัตน แสงศรี  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัชํานาญการ 
เบอรติดตอ :   0 -  2299 - 4169 

    2.   นางสาวอมราภรณ ธิมาชัย  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัตกิาร 
เบอรติดตอ :   0 - 2299 - 4270 
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ตัวชี้วัดท่ี 10  :  ระดับความสาํเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
หนวยวัด      :   ระดับ 
น้ําหนัก         :  รอยละ 3  
คําอธิบาย : 
 

          ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่สวนราชการสามารถจัดทํา
บัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตและกิจกรรม เพื่อนําไปสูการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ  มีฐานขอมูล
เพื่อสนับสนุนการบริหารงบประมาณ 

 

เกณฑการใหคะแนน :  
 

        กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      

2      

3      

4      

5      
 

 โดยที่ : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 กําหนดเกณฑการปนสวนเพื่อคํานวณตนทุนผลผลิตยอยและกิจกรรมยอย สําหรับ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
2 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยทุกกจิกรรมและผลผลิตยอยทุกผลผลิต ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2551  ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ  
และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด   โดยเสนอให 
สํานักงบประมาณ   กรมบัญชีกลาง  และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

3 วิเคราะหเปรยีบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตและกิจกรรมระหวางปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 และปงบประมาณ พ.ศ. 2551 วามกีารเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงอยางไร  
พรอมท้ังวิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวและจัดทํารายงานสรุปผลการ
วิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
4 ทบทวนภารกิจที่เปลี่ยนไป   เพื่อจัดทําขอมูลผลผลิตยอย  กิจกรรมยอย  และหนวยนับท้ัง

องคกรอยางเหมาะสม   สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552       
5 นําแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ท่ีจัดทําข้ึนใน

ปงบประมาณที่ผานมา  มาดําเนินงานใหแลวเสร็จครบถวน  และจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพดังกลาว 

 
 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต  

ปงบประมาณ 

2549 2550 2551 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ระดับ 5 5 - 

 
 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :   
              นายพงศรัตน  ภิรมยรัตน     ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิชาการเงินและบญัชี) ระดับตน กองคลัง 
                                                           เบอรติดตอ  :  0- 2299 - 4162 
ผูจัดเก็บขอมูล     :   
   1. นางอุษา    พฤกษพิทักษกุล นักวิชาการเงนิและบัญชี  ระดับชํานาญการพิเศษ  
                                                     เบอรติดตอ: 0 - 2299 - 4263 
 2.  นางสาวปรียาวรรณ  จูทอง     นักวิชาการเงินและบัญช ี ระดับชํานาญการ 
       เบอรติดตอ: 0 - 2299 - 4265 
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ตัวชี้วัดท่ี 11     ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 
หนวยวัด   :    ระดับ 
น้ําหนัก     :    รอยละ 3    
คําอธิบาย :    

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ  
จะพิจารณาจาก ความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูลปริมาณ
การใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน เชน เวลาที่ใหบริการ 
จํานวนบุคลากร พื้นทีข่องอาคารที่การใหบริการ เปนตน และพจิารณาปริมาณพลังงานที่แตละหนวยงานใน
สวนราชการใชจริง โดยเปรียบเทยีบกบัปรมิาณพลังงานมาตรฐาน ที่หนวยงานควรจะใชอยางเหมาะสมตาม
ปจจัยที่มีผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน โดยใชขอมูลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานขอมูล  
www.e-report.energy.go.th  ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

• พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัของพลังงาน 2 ชนดิ  คือ 
 1. ไฟฟา   
 2. น้ํามัน  
เกณฑการใหคะแนน :  
 1.  ไฟฟา  คะแนนการประเมินผลดานไฟฟาของสวนราชการ คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหนวยงาน

ในสังกัดทั้งหมด โดยเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน มีรายละเอียด   ดังนี ้
ระดับคะแนน คะแนน เกณฑการใหคะแนน 
ระดับที่ 1 0.5 มีการทบทวนการจัดตั้งคณะทํางานลดใชพลังงาน โดยหัวหนาสวนราชการเปน

ประธาน และมีการทบทวนแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานที่เกิดจากความมีสวนรวม
ของเจาหนาท่ี และมีแผนติดตามผล 

ระดับที่ 2 0.5 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ครบถวน และขอมูลพื้นฐานสําหรับการ
จัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 

ระดับที่ 3 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยมีคาดัชนี 
การใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.500 ถึง -0.334   

ระดับที่ 4 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยมีคาดัชนี 
การใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.333 ถึง -0.167  

ระดับที่ 5 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยมี
คาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.166  ถึง 0 
ในกรณีท่ีปริมาณการใชไฟฟาจริงนอยกวาปรมิาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ  
มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟามากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผล 
ดานไฟฟา (2.5 คะแนน) 
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                  2.  น้ํามัน  คะแนนการประเมินผลดานไฟฟาของสวนราชการ คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหนวยงาน
ในสังกัดทั้งหมด โดยเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน มีรายละเอียด ดังนี ้

ระดับคะแนน คะแนน เกณฑการใหคะแนน 
ระดับที่ 1 0.5 มีการทบทวนการจัดตั้งคณะทํางานลดใชพลังงาน โดยหัวหนาสวนราชการเปน

ประธาน และมีการทบทวนแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานที่เกิดจากความมีสวนรวม
ของเจาหนาท่ี และมีแผนติดตามผล 

ระดับที่ 2 0.5 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานน้ํามัน (ลิตร) ครบถวน และขอมูลพื้นฐานสําหรับ 
การจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 

ระดับที่ 3 0.5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยมีคาดัชนี 
การใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.500 ถึง -0.334   

ระดับที่ 4 0.5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยมีคาดัชนี 
การใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.333 ถึง -0.167  

ระดับที่ 5 0.5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยมี
คาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง - 0.166  ถึง 0 
ในกรณีท่ีปริมาณการใชน้ํามันจริงนอยกวาปรมิาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือ มี
คาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันมากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผลดาน
น้ํามัน (2.5 คะแนน) 

สูตรการคํานวณคาดชันีการใชพลังงาน : 
                คาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามัน  =   คาการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน –  คาการใชไฟฟา/น้ํามนัจริง 
                                                    คาการใชไฟฟา/น้ํามนัจริง 
เงื่อนไข :  

ระดบัความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยดัพลังงานของสวนราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. 
จะใชขอมูลทีส่วนราชการไดรายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th ของ สวนอนุรักษพลังงานและพลังงาน
หมุนเวียน สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน  

สวนราชการจะตองไดคะแนนเต็มในขัน้ตอนที่ 1 และ 2 จึงจะไดรับการประเมินผลคาคะแนนดัชนี
การใชพลังงาน ในขั้นตอนที่ 3-5   

หนวยงานที่มคีาดัชนีการใชพลังงานต่ํากวา -0.500 หรือเปนหนวยงานที่มีปริมาณการใชพลังงานจริง
เปน 2 เทาของปริมาณการใชพลังงานมาตรฐานขึ้นไป จะไมไดคะแนนในขั้นตอนที่ 3-5  

ในกรณีที่ สนพ. พบวาขอมลูตางๆที่หนวยงานกรอกขอมูลเขาสูระบบนั้นไมสอดคลองกับความเปน
จริง โดยมีแนวโนมที่จะบิดเบือนขอมูลเพื่อใหไดผลการประเมินที่ดี สนพ. จะทําการประเมินผลหนวยงาน
ดังกลาวใหได 1 คะแนน 
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2549 2550 2551 
ระดับความสําเรจ็ของการดําเนินการตามมาตรการ 
ประหยัดพลังงานของสวนราชการ 

ระดับ 3.02 4.88  

 
-    

 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
 

1. กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง  เปนผูรวมรวบและตรวจความครบถวนขอมูลการใชพลังงานไฟฟา 
(kwh)  และขอมูลการใชน้ํามัน  (ลิตร)  ขอมูลการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน เชน เวลาที่ใหบริการ  จํานวน
บุคลากร  พื้นที่ของอาคารที่ใหบริการ จากหนวยงานตาง ๆ  ภายในกรมโยธาธิการและผังเมือง  ทุกเดือน 

2. กองคลัง กรมโยธาธกิารและผงัเมือง  ไดจดัเก็บขอมูลและดําเนินการวเิคราะหเพื่อหาคาการใชพลังงานของ 
แตละขอมูลที่ตองกรอกลงในระบบจัดการ http: //www.e-report.energy.go.th  เปนประจําทุก ๆ เดือน  

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :   
                            นายพงศรัตน  ภิรมยรัตน      ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิชาการเงินและบัญชี) ระดับตน  กองคลัง 
  เบอรติดตอ :  0 - 2299 - 4162 
ผูจัดเก็บขอมูล :   1.  นางชลกร  กวดขันธุ     พนักงานพมิพดีด ช้ัน 3 
    เบอรติดตอ : 0 - 2299 - 4274 
   2.  นายวราพนัธ  แนงแหยม      พนักงานพิมพดีด ช้ัน 1  
 เบอรติดตอ : 0 - 2299 - 4175 
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ตัวชี้วัดท่ี 12 :  ระดับความสาํเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 
หนวยวัด   :   ระดับ 
น้ําหนัก     :   รอยละ 4 
คําอธิบาย :  

• รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาใหบริการที่สวนราชการสามารถดําเนินการลด 
ไดจริง  และไดแจงระยะเวลาใหบริการดังกลาวเปนผลการปฏิบัติราชการ ณ ส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2547 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และปงบประมาณ พ.ศ. 2550 แลวแตกรณี 

• กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  หมายถึง
กระบวนงานที่สวนราชการไดดําเนินการลดรอบระยะเวลาไดตั้งแตรอยละ 30 ขึ้นไป ในชวงปงบประมาณ 
พ.ศ. 2547-2550  โดยใหคัดเลือกกระบวนงานของสวนราชการอยางนอย 5 กระบวนงาน (หรือนอยกวากรณี
สวนราชการมกีระบวนงานนอยกวา 5 กระบวนงาน) จากกระบวนงานหลักที่สําคัญและ/หรือสอดคลองกับ
งานบริการในตัวช้ีวดัรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

• จํานวนผูรับบรกิารทีไ่ดรับบริการทัง้หมดในแตละกระบวนงาน หมายถึง ผูรับบริการทกุราย
กรณีมีผูรับบริการไมถึง 30 รายตอวนั ที่สวนราชการตองจัดเก็บขอมูลตามวันในปฏิทินที่สํานักงาน ก.พ.ร. 
กําหนด 

• การคํานวณระดับคะแนนจะพิจารณาจาก 2 สวน คือ 1) ระดับคะแนนที ่1 – 4 คอื ระดับ
ความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน โดย
เปรียบเทียบกับผูรับบริการทั้งหมดในแตละกระบวนงานบริการ 2) ระดับคะแนนที่ 5 คือ ผลการปฏิบัติ
ราชการโดดเดนดานการปรับปรุงกระบวนงาน  ซ่ึงพิจารณาจากรอยละที่ลดลงของระยะเวลาเฉลี่ยที่ 
สวนราชการสามารถใหบริการไดเมื่อเทียบกับระยะเวลามาตรฐาน   
 
ตารางและสูตรการคํานวณระดับคะแนนที่ 1 - 4  :    
 

  จํานวนผูรับบริการท่ีไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  x 100 
จํานวนผูรับบรกิารท้ังหมดที่ไดรับบริการในแตละงานบริการ 

 
ตารางและสูตรการคํานวณระดับคะแนนที่ 5  :    
1) รอยละที่ลดลงของระยะเวลาเฉลี่ยที่สวนราชการสามารถใหบริการไดเมื่อเทียบกับระยะเวลามาตรฐาน  

(หนวย:รอยละ) 
 

(ระยะเวลามาตรฐานในแตละกระบวนงาน – ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีใหบริการไดในแตละกระบวนงาน) x 100 
ระยะเวลามาตรฐานในแตละกระบวนงาน 

 



รายละเอียดตัวชีว้ัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                          กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                                                                                                

 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละที่ลดลงของระยะเวลาเฉลี่ยท่ีสวนราชการสามารถ
ใหบริการไดเมื่อเทียบกับระยะเวลามาตรฐาน (เฉพาะระดับคะแนนที่ 5) 

คะแนนที่ได 0.25 0.50 0.75 1.00 
รอยละที่ลดลง 5% 10% 15% 20% 

 
2) ระยะเวลาเฉลี่ยที่สวนราชการสามารถใหบริการไดในแตละกระบวนงาน (หนวย: วัน/ช่ัวโมง/นาที) ทั้งนี้ 

หากงานบรกิารใด สามารถใหบริการไดเสร็จสิ้นภายใน 1 วัน ตองระบเุวลาเปนชัว่โมงหรือนาที  โดย
กําหนดให 1 วนั เทากับ 7 ช่ัวโมง 

 

 
ผลรวมของระยะเวลาใหบริการของผูรับบริการทุกราย 
จํานวนผูรับบรกิารท้ังหมดในแตละกระบวนงาน 

 
ตารางและสูตรการคํานวณ  :    
 

งานบริการ (i) 
น้ําหนัก

(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบ
กับรอยละของผูรบับริการท่ี

ไดรับบริการตามรอบ
ระยะเวลามาตรฐานเทียบ
กับจํานวนผูรับบริการ

ทั้งหมด (Si) 

ผลการปฏิบัตริาชการ         
โดดเดนดานการปรับปรุง

กระบวนงาน (Oi) 
คะแนน 
ที่ได 

(Ci = Si+ Oi ) 

คะแนนเฉลีย่
ถวงน้ําหนัก    

(Wi x Ci) 

1 2 3 4 
5 

0.25 0.50 0.75 1.00 
1. การตออายุทะเบียนผูรับจาง 
    งานกอสราง 

0.20 70 80 90 100 5% 10% 15% 20%   

2. การเบิกจายคาจดัซ้ือ-จัดจาง   
   (โดยวิธีสอบราคาและประกวด  
    ราคา) 

0.20 70 80 90 100 5% 10% 15% 20%   

3. การพิจารณาอทุธรณเจาพนกังาน 
    ทองถิน่ 

0.20 70 80 90 100 5% 10% 15% 20%   

4. การใหบริการทดสอบ 
    คุณสมบัติของวัสดุ 

0.20 70 80 90 100 5% 10% 15% 20%   

5. การบริการออกแบบอาคารและ 
   ส่ิงกอสราง  (มลูคางาน 5 - 50  
   ลานบาท) 

0.20 70 80 90 100 5% 10% 15% 20%   

น้ําหนักรวม 1 คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากับ  
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ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 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 คะแนนที่ไดจากผลรวมระหวางรอยละของผูรบับริการท่ีไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐานเทียบ
กับจํานวนผูรับบริการท้ังหมด และผลการปฏบัิติราชการโดดเดนดานการปรบัปรุงกระบวนงาน 

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 

เงื่อนไข : 

              1.  ใหสวนราชการระบุน้ําหนักทีจ่ัดสรรใหแตละกระบวนงานที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอเพื่อนําไป
ประเมนิผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยกําหนดใหมกีารถวงน้าํหนกัตามลําดับความสําคัญของกระบวนงาน 
หากไมระบุน้ําหนักใหถือวาทุกกระบวนงานมีน้ําหนักเทากัน  

                   2.  ใหสวนราชการประกาศขัน้ตอนและระยะเวลาในการบรกิารในแตละกระบวนงานทีเ่ปนรอบระยะ 
เวลามาตรฐาน ใหประชาชนทราบอยางชัดเจน 

                  3.  ใหสวนราชการแจงสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาหากมกีารขอปรับแกไข/เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
กระบวนงานที่ไดคัดเลือกและรายงานใหสํานักงาน ก.พ.ร.ทราบแลว 
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต  

ปงบประมาณ พ.ศ.  

2549 2550 2551 
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการ
รักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

ระดับ 4.37 5.00 - 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  
 1. นายพงศรัตน  ภิรมยรัตน ผูอํานวยการเฉพาะดาน (การเงินและบัญช)ี ระดับตน กองคลัง                                        
 เบอรติดตอ  :  0 – 2299 - 4162 
 2.  นายเกยีรตศิักดิ์  จันทรา  ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิศวกรรมโยธา) ระดับสูง  สํานักควบคุมการกอสราง               
  เบอรติดตอ  :  0 - 2299 - 4411  
 3.  นายสุชาติ  ตรีสัตยพันธ ผูอํานวยการเฉพาะดาน (สถาปตยกรรม) ระดับสูง  สํานักสถาปตยกรรม                        
 เบอรติดตอ  :  0 - 2299 - 4858  
 4. ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิศวกรรมโยธา) ระดับสูง  สํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ   
 เบอรติดตอ  :  0 - 2299 - 4796                                   
 5.  ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิศวกรรมโยธา) ระดับสูง  สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
 เบอรติดตอ  :  0 - 2299 - 4352 
 6. ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิศวกรรมโยธา) ระดับสูง  สํานักสนับสนนุและพัฒนาตามผังเมือง      
 เบอรติดตอ  :  0 - 2299 - 4678  
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ผูจัดเก็บขอมูล : 
 1.  นายสมเกยีรติ  กล่ินนุช   เจาพนกังานการเงินและบัญชี ระดับอาวุโส  กองคลัง 
      เบอรติดตอ :  0 - 2299 - 4164                                                                               
 2.  วาที่รอยตรีหญิงจวงพร  พรมสูตร   เจาพนกังานธรุการ  ระดับชาํนาญงาน กองคลัง 
     เบอรติดตอ : 0 - 2299 - 4275 
 3.  นายชวกิจ   หิรัญญาภิรมย           วิศวกรโยธา ระดับชํานาญการพิเศษ สํานักควบคุมการกอสราง 
     เบอรติดตอ : 0 - 2299 - 4424 
 4.  นายวีระพนัธ   อุปถัมภากุล          วิศวกรโยธา ระดับชํานาญการพิเศษสํานักควบคุมการกอสราง 
     เบอรติดตอ : 0 - 2299 - 4423                                  
 5.  นายวษิณุ       อยูดี                   สถาปนิก ระดบัชํานาญการพิเศษ สํานักสถาปตยกรรม 
     เบอรติดตอ :  0 - 2299 - 4866 
 6.  นายอนันต     สิริพฤกษา            สถาปนิก ระดบัชํานาญการ สํานักสถาปตยกรรม 
     เบอรติดตอ :  0 - 2299 - 4868                                  
 7.  นายวนิิจ  ชัยชนะศิริวิทยา  วิศวกรโยธา ระดบัชํานาญการพิเศษ สํานักวศิวกรรมโครงสรางและงานระบบ 
     เบอรติดตอ : 0 - 2299 - 4780                                                                              
 8.  นางเปรมจติ  หอมจันทนากลุ วิศวกรโยธา ระดบัชํานาญการพิเศษ สํานักวศิวกรรมโครงสรางและงานระบบ 
     เบอรติดตอ :  0 - 2299 - 4780                                                                                
       9.  นายวบิูลย      ลีพัฒนากิจ  วิศวกรโยธา ระดับชํานาญการ   สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
     เบอรติดตอ : 0 -2299 -4354   
       10. นายสมนึก     ไกรทองสุข  นายชางโยธา  ระดับชํานาญงาน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร  
                                                                    เบอรติดตอ : 0 -2299 - 4358   
        11. นายเกษม       โคเลิศ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ระดับชํานาญการ  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                
     เบอรติดตอ :  0 -2299 - 4345                                                                                 
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ตัวชี้วัดท่ี  13 : ระดับความสาํเร็จของการดาํเนินการตามแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการ 
หนวยวัด  :  ระดับ 
น้ําหนัก    :  รอยละ 3 
คําอธิบาย : 

• ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ โดยพิจารณาความ
ครบถวนของการดําเนินการใน 2 ประเด็น ไดแก 

1. ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 
2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

กฎหมายสวนราชการ 
 
ตัวชี้วัดท่ี 13.1 :  ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการ      
หนวยวัด   :  ระดับ 
น้ําหนัก     :  รอยละ 1 

 
 
หมายเหตุ    กฎหมายของกรมโยธาธิการและผังเมืองไมอยูในกรอบที่จะตองจัดทําแผนและดําเนินการ     
                    พัฒนากฎหมาย ประจําป 2552 จึงขอยกเวนการดําเนินการซึ่งอยูระหวางรอผลการพิจารณา  
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ตัวชี้วัดท่ี  13.2 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตามแผนพฒันากฎหมาย 
                           ของสวนราชการ     
หนวยวัด   :  ระดับ 
น้ําหนัก     :  รอยละ 2 

 
 
หมายเหตุ    กฎหมายของกรมโยธาธิการและผังเมืองไมอยูในกรอบที่จะตองจัดทําแผนและดําเนินการ     
                    พัฒนากฎหมาย ประจําป 2552 จึงขอยกเวนการดําเนินการซึ่งอยูระหวางรอผลการพิจารณา  
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ตัวชี้วัดท่ี 14  : ระดับความสาํเร็จของการพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
น้ําหนัก         : รอยละ 20 
คําอธิบาย     : 

• สวนราชการไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามตัวช้ีวัดประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยไดมีการประเมินองคกรตามแนวทางการบริหารจัดการแบบ “ADLI”  เพื่อตรวจสอบ
วาสวนราชการมีการดําเนินการบริหารจัดการในแตละขอคําถามตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
อยางมีระบบแบบแผน (Approach) นําไปใชอยางทั่วถึง (Deployment) เกิดการเรียนรู (Learning) และบูรณาการ
เชื่อมโยงสอดคลองกัน (Integration) และประเมินผลจากมาตรฐานที่กําหนดไว (Check List) ซ่ึงทําใหสวนราชการ
ไดทราบจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง พรอมทั้งดําเนินการปรับปรุงองคกรในระหวางปงบประมาณ 
 พ.ศ. 2551 ดวย และเมื่อส้ินปงบประมาณสวนราชการไดดําเนินการประเมินองคกรดวยตนเองอีกครั้ง เพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาองคการสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และจัดสงแผนปรับปรุงองคกรจํานวน 2 แผน
ดังกลาว ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2551 

• ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
สํานักงาน ก.พ.ร. มุงเนนใหสวนราชการปรับปรุงองคกร โดยการวัดความสําเร็จของการดําเนินการและผลลัพธของ
แผนพัฒนาองคการ* (Improvement Plan) เปนสําคัญ ซ่ึงสงเสริมใหแตละสวนราชการมีความเขาใจและนําเครื่องมือ
การบริหารจัดการที่เหมาะสมมาใชเพื่อปรับปรุงและพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง รวมถึงสามารถดําเนินการตาม
แผนพัฒนาองคการไดอยางมีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการไดอยางเปนระบบ  
(*เปล่ียนชื่อจาก แผนปรับปรุงองคกร เปน แผนพัฒนาองคการ เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย พ.ศ. 2551 – 2555) 

• สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดพัฒนาเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน เพื่อเปนกรอบการประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนาองคการ ซ่ึงถือวาเปนกรอบแนวทางในการ
ประเมินองคกรเบื้องตน และเปนแนวทาง “การเปลี่ยนแปลงทีละขั้น” ซ่ึงหากสวนราชการสามารถดําเนินการ
ผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานแลว  และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเขาสูระดับกาวหนา 
และ สามารถที่จะการยกระดับเพื่อมุงสูความเปนเลิศตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไดตอไป 
                เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานเปนกรอบการประเมินที่สามารถบงชี้ระดับ
ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสวนราชการและหนวยงานของรัฐ ซ่ึงเปนแนวทางปฏิบัติ
ที่สอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และสะทอนใหเห็นถึงระดับการพัฒนาของ
สวนราชการในระดับที่กระบวนการหรือระบบเริ่มใชไดผล ดังนี้ 

 มีกระบวนการ/ระบบที่มีประสิทธิภาพและทําอยางเปนระบบเพื่อรองรับกิจกรรมในหัวขอ
ที่ประเมิน  (Approach) 
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 กระบวนการ/ระบบ  เปนที่เขาใจยอมรับ และเริ่มมีบทบาทสนับสนุนกระบวนการ/
กิจกรรมในกิจกรรมดานนี้ (Deployment)  

 องคกรเริ่มมีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบของกิจกรรมดานนี้ อาจ
มีการปรับปรุงใหกระบวนการ/ระบบใหดีขึ้นบาง (Learning) 

 กระบวนการ/ระบบเกีย่วกับกิจกรรมดานนี้สอดรับ สนับสนุนกิจกรรมระดับสําคัญ
ขององคกรที่ระบุไวในภารกจิ/ยุทธศาสตรและแผนปฏิบตัิการ (Integration) 

• วิธีการดําเนนิการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั แบงออกเปน 2 แนวทาง ดังนี้  
แนวทางท่ี 1 การดําเนินการตามแนวทางของกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2552 ซ่ึงถือวาเปนภาคบังคับที่ทุกสวนราชการจะตองดําเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการใหไดมาตรฐาน ซ่ึงจะกําหนดวิธีการดําเนินการตามเอกสารคูมือคําอธิบายตัวช้ีวัดการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แนวทางที่ 2   สมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งถือวาเปนภาคสมัครใจ 
เนื่องจากมีหลักเกณฑและกลไกที่แตกตางจากกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะไดเผยแพรแนวทางการบริหารรางวัลใหสวนราชการตาง ๆ ทราบตอไป 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง ความสําเร็จที่ 
สวนราชการนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ไปใชเปนกรอบแนวทางในการประเมิน
องคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) และเปนบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ
สวนราชการ เพื่อปรับปรุงองคกรและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสวนราชการตอไป  

• การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับกรม ใหดําเนินการครอบคลุม
ทุกหนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง รวมถึงราชการบริหารสวนกลางที่ไปตั้งอยูในภูมิภาคดวย 

• แนวทางการดาํเนินการตามตัวช้ีวดันี้ สํานกังาน ก.พ.ร.  ไดจัดทําเปนคูมือที่มีรายละเอียดให
สวนราชการใชในการดําเนนิการ แบงออกเปน  3  ตวัช้ีวัดยอย  ดังนี ้

ตัวชี้วัด น้ําหนัก (รอยละ) 
14.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 12 
14.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ 

ของผลลัพธการดําเนินการของสวนราชการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7)  

4 

14.3 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการจดัทําแผนพัฒนาองคการปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 

4 

รวม 20 
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ตัวชี้วัดท่ี 14.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 
หนวยวัด       : ระดับ 
น้ําหนัก : รอยละ 12 
คําอธิบาย : 

• การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาองคการ จํานวน 2 แผน ซ่ึงแตละแผนแบงการดําเนินงาน
ออกเปน 2 ตัวช้ีวัดยอย ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก (รอยละ) 

แผนที่ 1 แผนที่ 2 
14.1.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพื้นฐาน  
(วัดกระบวนการของแผนพัฒนาองคการในหมวดที่ดําเนินการ) 

4 4 

14.1.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการบรรลุเปาหมาย
ความสําเร็จของผลลัพธในการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 
(วัดผลลัพธของแผนพัฒนาองคการในหมวดที่ดําเนินการ) 

2 2 

รวม 6 6 
 

ตัวชี้วัดท่ี 14.1.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ฐาน  
                           (วัดกระบวนการของแผนพัฒนาองคการในหมวดที่ดาํเนินการ) 
หนวยวัด  :  รอยละ  
น้ําหนัก : รอยละ 8 (แผนที่ 1 น้ําหนักรอยละ 4 และแผนที่ 2 น้ําหนักรอยละ 4) 
คําอธิบาย : 

• สวนราชการจดัทําแผนพัฒนาองคการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เปนรายหมวด โดยการนํา
โอกาสในการปรับปรุงจากการประเมินตนเองในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครฐัระดับพืน้ฐานมาเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาองคการ จํานวน 2 แผน ไดแก แผนภาคบังคับ 1 แผน 
และแผนภาคสมัครใจ 1 แผน โดยมีเงื่อนไขการจัดทําแผนพัฒนาองคการ ดังนี ้
                           1. แผนภาคบังคับ หมายถึง แผนพัฒนาองคการที่กําหนดขึ้นตามลักษณะภารกิจหลักของ 
สวนราชการ  โดยกําหนดใหกรมดานบริการจัดทําแผนหมวด  3  การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนได 
สวนเสีย เนื่องจาก เปนหนวยงานที่ตองใหความสําคัญกับการสงมอบบริการที่ดีมีคุณภาพใหกับประชาชนผูรับบริการ 
และกําหนดใหกรมดานนโยบาย จัดทาํแผนหมวด 2 การวางแผนเชิงยทุธศาสตร เนื่องจากเปนหนวยงานที่เนน
กระบวนการในการจัดทําแผนงานที่เปนระบบและมีประสิทธิภาพซึ่งจะสงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงาน
ของสวนราชการ ทั้งนี้ สวนราชการสามารถกําหนดประเภทของกรมตามลักษณะภารกจิหลักไดตามความเหมาะสม 
หรือใชประเภทของกรมตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 26 ลงวันที่13 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
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2. แผนภาคสมัครใจ หมายถึง แผนพัฒนาองคการที่ไดมาจากการจดัลําดับความสําคญัของ
โอกาสในการปรับปรุงของทุกหมวด และคัดเลือก 1 หมวดที่มีความสําคัญมากที่สุดมาดําเนินการ 

• การระบุประเภทของสวนราชการวามีภารกิจหลักที่ควรกําหนดใหเปนกรมดานนโยบายหรือ  
กรมดานบริการ ตามขอบเขตและลักษณะของหนวยงาน รวมทั้ง อํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่ระบุไวตาม
วัตถุประสงคของการจัดตั้งหนวยงาน  โดยใหพิจารณาจากคํานิยามตอไปนี้ 

          กรมดานบริการ  หมายถึง ภารกิจหลักของสวนราชการทีรั่บผิดชอบการใหบริการสาธารณะ การอนุมัติ 
อนุญาต ควบคมุ กํากับ ใหเปนไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงงานบริการทางวิชาการดวย 

กรมดานนโยบาย  หมายถึง ภารกิจหลักของสวนราชการ เปนการเสนอแนะในการจดัทํานโยบายแผน 
 และมาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้ง การกําหนดกฎ ระเบียบ การประสานติดตามประเมินผลใหเปนไปตาม
นโยบายทีก่ําหนด  

• สํานักงาน ก.พ.ร. มีขอแนะนาํสําหรับการคัดเลือกหมวดเพื่อจดัทําแผนภาคสมัครใจตามหลักการ
ของการพัฒนาองคการ ดังนี ้

1. กรมดานบรกิาร นอกเหนอืจากหมวด 3 แลว ควรใหความสําคัญกับการปรับปรุงหมวด 1 
หรือหมวด 6 เปนลําดับตน ๆ เนื่องจากเปนการใหความสําคัญกับผูรับบริการ ควรมีการกําหนดทศิทางที่ชัดเจน
และการออกแบบกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ  

2. กรมดานนโยบาย นอกเหนือจากหมวด 2 แลว ควรใหความสําคัญกับการปรับปรุงหมวด 1 
หรือหมวด 4 เปนลําดับตน ๆ เนื่องจากเปนการใหความสําคัญกับยุทธศาสตรและการนําไปปฏิบัติซ่ึงควรมีการ
กําหนดทิศทางที่ชัดเจนและมีระบบการวดัผลการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ  

• การจัดทําแผนพัฒนาองคการ สวนราชการจัดทําลงในแบบฟอรมที่กําหนด ซ่ึงมีรายละเอียด
ตามคูมือคําอธิบายตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และจัดสงให
สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวนัท่ี  30  มกราคม พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ หากสวนราชการไมสามารถจัดสงไดทันภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดจะปรับลดคะแนนจากผลคะแนนรวมของตัวช้ีวดันี้  0.5000  คะแนน 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
วัดความสําเร็จของกระบวนการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ฐานในหมวดที่

เลือกดําเนนิการ โดยเกณฑการใหคะแนนแบงออกเปนดังนี้  
   

การประเมินผล 
เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน (วัดกระบวนการ)  

60 70 80 90 100 
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สวนราชการจะประเมินองคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานในแตละหมวด  
โดยสวนราชการจะนําเฉพาะขอที่มีผลการประเมินยังไมผานเกณฑฯ มาจัดทําแผนพัฒนาองคการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 อยางไรก็ตาม ในการวัดความสําเร็จของการดําเนินงานจะตรวจประเมินทุกขอในหมวด
นั้น ๆ ทั้งนี้ เกณฑการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานดังกลาว มีรายละเอียดในคูมือ
คําอธิบายตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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ตัวชี้วัดท่ี 14.1.2 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนกัในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ  ของผลลัพธ  
 ในการดําเนนิการตามแผนพัฒนาองคการ 

หนวยวัด  :  ระดับ 
น้ําหนัก    :   รอยละ 4  (แผนที่ 1 น้ําหนักรอยละ 2 และแผนที่ 2 น้ําหนกัรอยละ 2) 
คําอธิบาย : 

• ผลลัพธของแผนพัฒนาองคการ หมายถึง ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินการ
ของแผนพัฒนาองคการที่สะทอนออกมาในรูปของผลลัพธการดําเนินการ (ตามหมวด 7 ของเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน) โดยสวนราชการจัดทําตัวช้ีวัดผลลัพธของแผนพัฒนาองคการลงใน
แบบฟอรมที่กําหนดและสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. พรอมแผนพัฒนาองคการ ภายในวันท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2552 

• การกําหนดตัวช้ีวัดผลลัพธบางสวน สามารถเชื่อมโยงกับตัวช้ีวัดตามมิติตาง ๆ หรือใชตัวช้ีวัด
เดียวกันกับที่ใชวัดผลในคํารับรองการปฏิบัติราชการได แตตองลดทอนน้ําหนักลงใหมีความเหมาะสม และ
สอดคลองกับแผนพัฒนาองคการในหมวดนั้น ๆ ดวย เชน การนําตัวช้ีวัดระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
มาเปนตัวช้ีวัดของแผนพัฒนาองคการในหมวด 3 หรือการนําตัวช้ีวัดการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการมาเปนตัวช้ีวัดของแผนพัฒนาองคการในหมวด 6 เปนตน 

• การจัดทํารายงานการประเมินผลสําเร็จของผลลัพธในการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 
ขอใหสวนราชการรายงานผลวาสามารถดําเนนิการตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม 
ตารางและสูตรการคํานวณสําหรับแผนที่ 1 และแผนที่ 2 : 

ตัวช้ีวัด (i) 
น้ําหนัก 

(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ            
 ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตวัช้ีวัด 

คะแนนที่ได 
(SMi) 

คะแนน       
ถวงน้ําหนัก    
(Wi x SMi) 1 2 3 4 5 

แผนที่ 1  แผนพัฒนาทิศทางองคการ 
1. รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของตัวชี้วดั 
     ที่สําคัญ 

0.25 40 45 50 55 60   

2. รอยละของบุคลากรที่รับรูและเขาใจในทิศทาง 
    ขององคการ 

0.25 20 30 40 50 60   

3. รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัความสําเรจ็ของกิจกรรม 
    ที่สงเสริมใหเกดิการเรียนรูความผูกพนัตอองคการ 
    และสรางแรงจูงใจ 

0.25 40 50 60 70 80   

4. รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัความสําเรจ็ของโครงการ 
     ตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ด ี            

0.25 60 65 70 75 80   

น้ําหนักรวม 1 ผลรวมคะแนนเฉลีย่ถวงน้ําหนัก  
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ตัวช้ีวัด (i) น้ําหนัก(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ            
 ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตวัช้ีวัด 

คะแนนที่ได 
(SMi) 

คะแนน       
ถวงน้ําหนัก    
(Wi x SMi) 1 2 3 4 5 

แผนที่ 2 แผนสรางความสัมพันธผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

1. รอยละความพงึพอใจของผูรับบริการและ 
    ผูมีสวนไดสวนเสียตอชองทางการรับฟง 
     และเรียนรู 

0.33 60 65 70 75 80   

2. รอยละความพงึพอใจของผูรับบริการและ 
    ผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่นํารอง 

0.34 60 65 70 75 80   

3. รอยละของจาํนวนพันธกิจที่ไดจําแนก 
    กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

0.33 80 85 90 95 100   

น้ําหนักรวม 1 ผลรวมคะแนนเฉลีย่ถวงน้ําหนัก  
 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เทากับ 
     

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

             Σ Wi                         W1+ W2 +...+ Wi 
 

โดยที่ : 
 

 W   หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวช้ีวัดท่ีกําหนดใหเทากันทุกตัวช้ีวัด และผลรวมของน้ําหนักของทุก
ตัวช้ีวัด เทากับ 1 

 SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับรอยละของผลสาํเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด 
 i     หมายถึง ลําดับที่ของตัวช้ีวัดท่ีกําหนดขึ้นตามแผนพัฒนาองคการ ; 1, 2,…, i  

 
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 
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ตัวชี้วัดท่ี 14.2 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธ 
 การดําเนินการของสวนราชการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ฐาน 
 (หมวด 7) 

หนวยวัด  : ระดับ 
น้ําหนัก   : รอยละ 4 
คําอธิบาย : 

• ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธ
การดําเนนิการของสวนราชการ หมายถึง การวัดความสําเรจ็ของผลลัพธการดําเนนิการ (หมวด 7) ของสวนราชการ
ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน นอกเหนือจากการวัดความสําเร็จของผลลัพธการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 2 หมวด 

• การจัดทํารายงานการประเมนิผลสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการ ขอใหสวนราชการรายงานผลวา
สามารถดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม 

• นอกเหนอืจากการดําเนนิงานที่มุงเนนไปทีแ่ผนพัฒนาองคการ 2 หมวดแลว สวนราชการควร
พัฒนาการบรหิารจัดการองคการในหมวดอื่น ๆ ควบคูไปดวย เพื่อใหเกิดผลลัพธในหมวด 7 ของเกณฑคณุภาพ
การบริหารจดัการภาครัฐระดบัพื้นฐาน 
 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

ตัวช้ีวัด (i) 
น้ําหนัก 

(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ           
ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด 

คะแนนที่ได 
(SMi) 

คะแนน       
ถวงน้ําหนัก    
 (Wi x SMi) 1 2 3 4 5 

1. รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของแผนปฏิบัติการที ่
    สวนราชการดาํเนินการไดสําเร็จตามเปาหมาย 

0.10 60 65 70 75 80   

2. รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการ 0.10 65 70 75 80 85   

3. รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความสําเร็จในการ 
    ดาํเนินการตามมาตรฐานระยะเวลาที่กาํหนดของ 
    กระบวนการทีส่รางคุณคา (2 กระบวนการ) 

0.10 60 65 70 75 80   

4. รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความสําเร็จในการ 
    ดาํเนินการตามมาตรฐานระยะเวลาที่กาํหนดของ 
    กระบวนการสนับสนุน (2 กระบวนการ) 

0.10 60 65 70 75 80   

5. รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ 
    รายจายลงทุน 

0.10 68 71 74 77 80   

6. รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินการตาม 
    แผนบริหารความเสี่ยง 

0.10 60 65 70 75 80   
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ตัวช้ีวัด (i) 
น้ําหนัก 

(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ           
ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด 

คะแนนที่ได 
(SMi) 

คะแนน       
ถวงน้ําหนัก    
 (Wi x SMi) 1 2 3 4 5 

7. รอยละของบุคลากรทีไ่ดรับการพฒันาขีดสมรรถนะ  
    ตามแผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร หรือ  
    แผนพัฒนาบุคลากร 

0.10 60 65 70 75 80   

8.1 รอยละของความครอบคลุม ถูกตอง และทนัสมัย 
      ของฐานขอมลูที่สนับสนุนยุทธศาสตรอยางนอย    
     1  ประเด็นยุทธศาสตร 

0.05 60 65 70 75 80   

8.2 รอยละของขอมูลสถิติสําคัญของหนวยงาน  
      ที่นาํเขาระบบบูรณาการขอมลูสถิติภาครัฐ   
      (statXchange) โดยหนวยงานเจาของขอมูลและ  
     สํานักงานสถิตแิหงชาต ิ(สสช.) และหนวยงานได 
     มีการปรบัปรุงใหมีความครบถวน และถูกตอง 
     เพือ่แลกเปลี่ยนและใชประโยชนรวมกัน 
     (Interoperability) 

0.05 60 65 70 75 80   

9. รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัความสําเรจ็ของการดาํเนนิ 
    กิจกรรม ตามแผนการจัดการความรูอยางนอย  
    3 องคความรู 

0.10 60 70 80 90 100   

10. รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสาํเร็จของโครงการ 
      ตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ด ี
      อยางนอยดานละ 1 โครงการ 

0.10 60 65 70 75 80   

น้ําหนักรวม 1 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  
 

 

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

         Σ Wi                   W1+ W2 +...+ Wi 
 
 

โดยที่ : 
 

W   หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวช้ีวัดท่ีกําหนดใหเทากันทุกตัวช้ีวัด และผลรวมของน้ําหนักของทุก
ตัวช้ีวัด เทากับ 1  

SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับรอยละของผลสาํเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด 
i     หมายถึง ลําดับที่ของตัวช้ีวัดท่ีกําหนดขึ้นตามแนวทางการดําเนินงาน ; 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 
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ตัวชี้วัดท่ี 14.3  ระดับความสาํเร็จเฉล่ียถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพฒันาองคการปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
หนวยวัด  : ระดับ 
น้ําหนัก    : รอยละ 4 
คําอธิบาย : 

• การจัดทําแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 นั้น ใหสวนราชการประเมิน
องคกรดวยตนเองตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน เพื่อจัดทําแผนพัฒนาองคการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 การพิจารณาระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองคการปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
แบงเปน 

การประเมินผล 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
1. ความครบถวนของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญของ

องคกร (15 คําถาม) 
1 3 6 9 12 15 

2. ความครบถวนของการจัดทํารายงานการประเมินองคกร
ดวยตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

1 3 4 5 6 7 

3. ความครบถวนของแผนพัฒนาองคการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553* (2 แผน) 

2 0 - 1 - 2 

รวม 4      
 
 

 รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน  : 
 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.  

2549 2550 2551 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

ระดับ - 5 - 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 กลุมพัฒนาระบบบริหาร  เปนผูรวบรวมขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ 
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ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   :  
1.  นางจารุวรรณ  ปทุมารักษ ผูอํานวยการกอง ระดับตน กองเผยแพรและประชาสัมพันธ 

เบอรติดตอ : 0 - 2299 - 4487- 88 
2.  นางวนดิา    วานิช  นักวเิคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการพิเศษ  

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
เบอรติดตอ : 0- 2299 - 4368 

 

ผูจัดเก็บขอมูล  :   
1.  นายสุเมธ  มีนาภา  วิศวกรโยธา ระดับชํานาญการพิเศษ 

เบอรติดตอ : 0 - 2299 - 4713 
2.  นางปรียา  แสงนาค นักประชาสัมพันธ  ระดับชาํนาญการ 

เบอรติดตอ : 0 - 2299- 4471 
3.  นางสุวิมล  ลีลาวรพร นักประชาสัมพันธ  ระดับชาํนาญการ 

เบอรติดตอ : 0 - 2299 - 4477 
4.  นางภาวด ี  ภูมรินทร นักวเิคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการ 

เบอรติดตอ : 0 - 2299 – 4344 
5.  นายเกษม  โคเลิศ  นักวเิคราะหนโยบายและแผน  ระดับชํานาญการ 

เบอรติดตอ : 0 - 2299 – 4345 
6.  นางสาวมาลา  แสงด ี  นักวเิคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบตัิการ 

เบอรติดตอ : 0- 2299 - 4368 
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