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1.  รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 มิติท่ี 1  มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบตัิราชการ 
  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบตัิราชการ 

 

 

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

 

  ตัวชี้วัดท่ี 1.1.1 ระดับความสําเร็จของการพฒันาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมูบาน ..........  
  ตัวชี้วัดท่ี 1.1.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผนพฒันาในเขตพฒันาพิเศษ 

เฉพาะกจิจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2552-2554 …………………………….......... 
 
 

  ตัวชี้วัดท่ี 1.1.3 รอยละของจํานวนขอรองเรียนหนวยงานและเจาหนาที่รัฐในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
และในราชการบริหารสวนภูมภิาคทีไ่ดรับการแกไขตามเกณฑมาตรฐานที่กาํหนด ........... 
 

 
 

 1.2  ระดับความสําเร็จในการขับเคล่ือนนโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาล  

  ตัวชี้วัดท่ี 1.2 .1 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณโครงการภายใตปฏิบัติการไทยเขมแข็ง........... 
 

 

 1.3  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการดําเนินการตามแผนปฏิบตัิราชการ 
ของกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกันระหวางกระทรวง 
 

 

  ตัวชี้วัดท่ี 1.3.1  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดความรุนแรง 
ของเหตุการณความไมสงบในพื้นที่จังหวดัชายแดนภาคใต ........................................ 

 

  ตัวชี้วัดท่ี 1.3.2 อัตราคดียาเสพติดตอประชากรแสนคน ......................................................................  

  ตัวชี้วัดท่ี 1.3.3 รอยละที่ลดลงของจํานวนผูเสพ/ผูติด/ผูคายาเสพติด ...................................................  

  ตัวชี้วัดท่ี 1.3.4 อัตราผูเสียชีวติจากอุบัติเหตจุราจรทางบกตอประชากรแสนคน ................................. 
 

 

 1.4  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน  
  ตัวชี้วัดท่ี 1.4 ระดบัความสําเร็จของการพัฒนาศนูยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน ...........  
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 2.1  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบตัริาชการ 
 ของกลุมภารกิจ 

 

  ตัวชี้วัดท่ี 2.1 รอยละสะสมของอาคารสูง อาคารขนาดใหญที่ไดรับการตรวจสอบ 
ตามกฎหมายและปรากฏในฐานขอมูลเผยแพรสาธารณะ ................................................ 
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  ตัวชี้วัดท่ี 2.2 รอยละสะสมของปายที่ไดรับการตรวจสอบตามกฎหมายและปรากฏ 
ในฐานขอมูลเผยแพรสาธารณะ......................................................................................... 
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  ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละความสําเร็จในการจัดทําแบบกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําโขง 
ในพื้นทีว่ิกฤตทิี่ไดของบประมาณป 2554 ....................................................................... 
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  ตัวชี้วัดท่ี 2.4 ระดับความสําเร็จของการปองกันการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง อาคารใหญพิเศษ 
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 3.1  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบตัริาชการ 
ของสวนราชการระดับกรม หรือเทียบเทา 

 

  ตัวชี้วัดท่ี 3.1.1 จํานวนมูลคางานของการใหบริการดานชางสําหรับสิ่งกอสราง 
ที่ไดมาตรฐานทางวิชาการ (ลานบาท) .............................................................................. 
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  ตัวชี้วัดท่ี 3.1.2 จํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่สามารถจัดทํารางผังเมืองรวม 
ดวยโปรแกรมประยุกต (GIS) ........................................................................................... 
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  ตัวชี้วัดท่ี 3.1.3 ระดับความสําเร็จในการวางและจัดทําผังอนุภาค (5 อนุภาค) .......................................... 15 
  ตัวชี้วัดท่ี 3.1.4 จํานวนผังชุมชนองคการบริหารสวนตําบลที่แลวเสร็จและมีเอกสารครบถวน 

ตามเกณฑมาตรฐาน ...................................................................................................... 
 

17 
  ตัวชี้วัดท่ี 3.1.5 ระดบัความสําเร็จในการดาํเนนิงานศกึษาวางแผนหลักระบบปองกัน 
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 3.2  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ  
(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 
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ตัวชี้วัด   2.1   รอยละสะสมของอาคารสูง อาคารขนาดใหญท่ีไดรับการตรวจสอบตามกฎหมายและปรากฏ 
 ในฐานขอมูลเผยแพรสาธารณะ 

หนวยวัด  :  รอยละ 

น้ําหนัก :  รอยละ 2 

คําอธิบาย : 
 รอยละสะสมของอาคารสูง อาคารขนาดใหญที่ไดรับการตรวจสอบตามกฎหมาย และปรากฏ
ในฐานขอมูลเผยแพรสาธารณะ หมายความวา  รอยละของอาคารสูง อาคารขนาดใหญ ที่ตองตรวจสอบ  
ตามกฎหมายเปรียบเทียบกบัจํานวนอาคารที่มีฐานขอมูลในป 2551 ที่ไดรับการตรวจสอบและบันทึกขอมูล
ผลการตรวจสอบลงในระบบฐานขอมูล และเผยแพรในอินเตอรเน็ต   

 อาคารสูง  อาคารขนาดใหญท่ีตองตรวจสอบตามกฎหมาย หมายความวา  อาคารสูง อาคาร
ขนาดใหญที่เขาขายตองตรวจสอบตามมาตรา 32 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

                          อาคารสงู  หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได ที่มคีวามสูงตั้งแต 23 เมตรขึ้นไป
  

การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินทีก่อสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยา
ใหวดัจากระดบัพื้นดินทีก่อสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

 อาคารขนาดใหญ  หมายความวา  อาคารประเภทที่เขาขายตองตรวจสอบตามมาตรา 32 ทวิ   
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522     ไดแก โรงมหรสพ   อาคารชุมนุมคน โรงแรม  โรงงาน สถาน-
บริการ และอาคารชุดหรืออาคารอยูอาศยัรวม ที่มีพืน้ที่รวมกันทกุชัน้หรือช้ันหนึ่งชัน้ใดในหลังเดยีวกันเกนิ 
2,000 ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต 15.00 เมตรขึ้นไป และมพีื้นที่รวมกนัทกุชั้นหรือช้ันหนึ่ง           
ช้ันใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร แตไมเกนิ 2,000 ตารางเมตร การวัดความสูงของอาคาร ใหวดั
จากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพืน้ดินที่กอสราง
ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด ทั้งนี้ใหหมายความรวมถึงอาคารขนาดใหญพเิศษดวย แตยกเวนอาคารชุด หรือ
อาคารอยูอาศัยรวมที่ไดรับการยกเวนการตรวจสอบตามกฎหมายไว 5 ป หรือ 7 ป ตามกฎกระทรวงกําหนด
ประเภทอาคารที่ตองจัดใหมีผูตรวจสอบ พ.ศ. 2548 
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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เกณฑการใชคะแนน : 
 ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 2.5 ตอ 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑการให
คะแนน ดังนี ้

เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน 

•  รอยละของอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ ที่ไดรับการตรวจสอบ
ตามกฎหมายและปรากฏในฐานขอมูลเผยแพรสาธารณะ 
รอยละ 90 (3,633 อาคาร) 

เทากับ 1 คะแนน 

•  รอยละของอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ ที่ไดรับการตรวจสอบ
ตามกฎหมายและปรากฏในฐานขอมูลเผยแพรสาธารณะ 
รอยละ 92.5 (3,734 อาคาร) 

เทากับ 2 คะแนน 

•  รอยละของอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ ที่ไดรับการตรวจสอบ
ตามกฎหมายและปรากฏในฐานขอมูลเผยแพรสาธารณะ 
รอยละ 95 (3,835 อาคาร) 

เทากับ 3 คะแนน 

•  รอยละของอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ ที่ไดรับการตรวจสอบ
ตามกฎหมายและปรากฏในฐานขอมูลเผยแพรสาธารณะ 
รอยละ 97.5 (3,936 อาคาร) 

เทากับ 4 คะแนน 

•  รอยละของอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ ที่ไดรับการตรวจสอบ
ตามกฎหมายและปรากฏในฐานขอมูลเผยแพรสาธารณะ 
รอยละ 100 (4,037 อาคาร) 

เทากับ 5 คะแนน 

 
เงื่อนไข  :   
 1. ฐานขอมูลอาคารที่เขาขายตองตรวจสอบตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
ประกอบดวยประเภทอาคาร จํานวนชัน้ พื้นที่อาคารโดยประมาณ อายุอาคารโดยประมาณ ช่ือเจาของหรือ 
ผูครอบครองอาคาร สถานที่ตั้ง หนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เปนผูพิจารณารายงานผล 
การตรวจสอบ และผลการพจิารณา 
 2. ขอมูลพื้นฐานจํานวนอาคารที่เขาขายตองตรวจสอบตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ใชขอมูลที่สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืงเคยไดรับรายงานจากหนวยงาน 
หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินทั่วประเทศในป 2551 
 
 



รายละเอียดตัวชีว้ัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน  :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด หนวยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดตี ปงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 
รอยละของอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ 
ที่ไดรับการตรวจสอบตามมาตรา 32 ทว ิ
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

รอยละ 
(สะสม) 

- - 80.25 
(3,240 อาคาร) 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 1. การจัดทําฐานขอมูลอาคารที่เขาขายตองตรวจสอบตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร และ
การรวบรวมขอมูลกระทําโดยสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 2. ฐานขอมูลอาคารที่เขาขายตองตรวจสอบตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร รวบรวมจาก
ผลการรายงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   :   ผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
  เบอรติดตอ  :  0 2299 4349 
ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นายอนวัช     บูรพาชน วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ 
       เบอรติดตอ : 0 2299 4351 
   2. นายสมโชค  เลงวงศ      วิศวกรโยธาชํานาญการ 
       เบอรติดตอ : 0 2299 4362   
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ตัวชี้วัด  2.2 รอยละสะสมของปายท่ีไดรับการตรวจสอบตามกฎหมายและปรากฏในฐานขอมูลเผยแพรสาธารณะ 

หนวยวัด  :  รอยละ 

น้ําหนัก :  รอยละ 2 

คําอธิบาย : 

 
รอยละสะสมของปายที่ไดรับการตรวจสอบตามกฎหมาย และปรากฏในฐานขอมูลเผยแพร

สาธารณะ   หมายความวา   รอยละของปายที่ตองตรวจสอบตามกฎหมาย เปรียบเทยีบกับจํานวนปายที่มี
ฐานขอมูลในป 2551 ที่ไดรับการตรวจสอบและบันทึกขอมูลผลการตรวจสอบลงในระบบฐานขอมลู  
และเผยแพรในอินเตอรเน็ต  

            ปาย หมายความวา ปาย หรือส่ิงที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต 15 เมตรขึ้นไป 
หรือมีพื้นที่ตั้งแต 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือปายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟาของอาคาร หรือ                   
สวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต 25 ตารางเมตรขึ้นไป

 
 

เกณฑการใชคะแนน : 
 ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 2.5 ตอ 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑการให
คะแนน ดังนี ้

 เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน 

•  รอยละของปาย ที่ไดรับการตรวจสอบตามกฎหมายและปรากฏ 
ในฐานขอมูลเผยแพรสาธารณะ รอยละ 90 (1,811 ปาย) 

เทากับ 1 คะแนน 

•  รอยละของปาย ที่ไดรับการตรวจสอบตามกฎหมายและปรากฏ 
ในฐานขอมูลเผยแพรสาธารณะ รอยละ 92.5 (1,861 ปาย) 

เทากับ 2 คะแนน 

•  รอยละของปาย ที่ไดรับการตรวจสอบตามกฎหมายและปรากฏ 
ในฐานขอมูลเผยแพรสาธารณะ รอยละ 95 (1,911 ปาย) 

เทากับ 3 คะแนน 

•  รอยละของปาย ที่ไดรับการตรวจสอบตามกฎหมายและปรากฏ 
ในฐานขอมูลเผยแพรสาธารณะ รอยละ 97.5 (1,962 ปาย) 

เทากับ 4 คะแนน 

•  รอยละของปาย ที่ไดรับการตรวจสอบตามกฎหมายและปรากฏ 
ในฐานขอมูลเผยแพรสาธารณะ รอยละ 100 (2,012 ปาย) 

เทากับ 5 คะแนน 
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เงื่อนไข  :   
 ขอมูลพื้นฐานจํานวนปายที่เขาขายตองตรวจสอบตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารใช
ขอมูลที่สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมืองเคยไดรับรายงานจากหนวยงาน หรือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินทั่วประเทศในป 2551 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน  :  
 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด หนวยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดตี ปงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 
รอยละของปายที่ไดรับการตรวจสอบ 
ตามมาตรา 32 ทวิ แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

รอยละ 
(สะสม) 

 

-  - 80.76 
(1,625 ปาย) 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล  : 
 ฐานขอมูลปายที่เขาขายตองตรวจสอบตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร รวบรวมจากผล
การรายงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   :   ผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
  เบอรติดตอ  :  0 2299 4349 
ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นายอนวัช    บูรพาชน           วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ 
       เบอรติดติด : 0 2299 4351 
   2. นางกรกช    มหายศปญญา   นายชางโยธาชํานาญงาน 
       เบอรติดตอ : 0 2299 4362   
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ตัวชี้วัดท่ี 2.3 :  รอยละความสําเร็จในการจัดทําแบบกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําโขงในพืน้ท่ีวิกฤติ 
                         ท่ีไดของบประมาณ ป 2554  
หนวยวัด       :  รอยละ 
น้ําหนัก         :  รอยละ 3 
คําอธิบาย     : 
 

     แมน้ําโขง  เปนแมน้ําขนาดใหญและเปนแมน้ําซึ่งแบงเขตแดนระหวางประเทศ                     
กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มีความยาวตามแนวเขตแดนประเทศไทยประมาณ                     
959 กิโลเมตร ปญหาการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําโขงจากการแกวงตัวของลําน้ํากอใหเกิดการสูญเสีย             
ดินแดนและแนวเขตแดน  ซ่ึงมีผลกระทบตอความสัมพันธระหวางประเทศ 
           กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดตระหนักถึงปญหาการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําโขงดังกลาว 
จึงมีโครงการที่จะดําเนินการศึกษาออกแบบการพังทลายของตลิ่งและแนวทางการปองกันตลิ่งริมแมน้ําโขง
เพื่อดําเนินการปองกันตลิ่งที่มีปญหาการพังทลาย และทําใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน เชน อาคาร             
บานเรือน  สถานที่ราชการ  ศาสนสถาน โบราณสถาน ระบบสาธารณูปโภคตางๆ ตลอดจนการสูญเสีย             
ดินแดนฯ  คิดเปนมูลคาความเสียหายเปนจํานวนมากและมีแนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกป ซ่ึงเปนปญหา           
ที่สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดลอมและแนวเขตแดนอันมีผลกระทบตอความสัมพันธ
ระหวางประเทศ  จึงมีความจําเปนตองไดรับการปองกันหรือแกไขโดยเร็ว กรมโยธาธิการและผังเมือง                 
ไดจัดทําแบบกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําโขงในพื้นท่ีวิกฤติท่ีไดของบประมาณป 2554 และจะไดนํา
แบบมาใชในการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําโขง เพื่อแกปญหาการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําโขงตอไป 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

 เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน 

•  รอยละความสาํเร็จในการจัดทําแบบกอสรางเขื่อนปองกนัตลิ่ง 
ริมแมน้ําโขงในพื้นทีว่ิกฤติทีไ่ดของบประมาณ ป 2554 ไดรอยละ 60 

 เทากับ   1  คะแนน 

•  รอยละความสาํเร็จในการจัดทําแบบกอสรางเขื่อนปองกนัตลิ่ง 
ริมแมน้ําโขงในพื้นทีว่ิกฤติทีไ่ดของบประมาณ ป 2554 ไดรอยละ 70 

 เทากับ   2  คะแนน 

•  รอยละความสาํเร็จในการจัดทําแบบกอสรางเขื่อนปองกนัตลิ่ง 
ริมแมน้ําโขงในพื้นทีว่ิกฤติทีไ่ดของบประมาณ ป 2554 ไดรอยละ 80 

 เทากับ   3  คะแนน 

•  รอยละความสาํเร็จในการจัดทําแบบกอสรางเขื่อนปองกนัตลิ่ง 
ริมแมน้ําโขงในพื้นทีว่ิกฤติทีไ่ดของบประมาณ ป 2554  ไดรอยละ 90 

 เทากับ   4  คะแนน 

•  รอยละความสาํเร็จในการจัดทําแบบกอสรางเขื่อนปองกนัตลิ่ง 
ริมแมน้ําโขงในพื้นทีว่ิกฤติทีไ่ดของบประมาณ ป 2554  ไดรอยละ 100 

 เทากับ   5   คะแนน 
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด หนวยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดตี ปงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 

รอยละความสาํเร็จในการจัดทําแบบกอสราง
เขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําโขงในพื้นทีว่ิกฤติ
ที่ไดของบประมาณ ป 2554  

รอยละ - - - 

 

หมายเหตุ : เปนตัวช้ีวัดใหมซ่ึงจัดทําในป 2553 โดยเปนรอยละความสาํเร็จในการจัดทําแบบกอสรางเขื่อน      
      ปองกันตลิ่งริมแมน้ําโขงที่ไดของบประมาณป 2554 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
      รวบรวมขอมูลจากกลุมงานศึกษาออกแบบ สํานักสนับสนุนและพฒันาตามผังเมือง 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง 
                                  เบอรติดตอ : 0 2299 4678 
 
ผูจัดเก็บขอมูล    : 1.นายจาตุรนต   โรจนหิรัญ     วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ                        
                                                                                 เบอรติดตอ : 0 2299 4720 , 081 915 8150 
      2.นายไพโรจน    เทศอ่ํา            วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
                  เบอรติดตอ : 0 2299 4687 , 081 702 2803  
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ตัวชี้วัดท่ี 2.4 :  ระดับความสําเร็จของการปองกันการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ             
                            อาคารชุมนมุคน  โรงมหรสพ อาคารพาณิชย โรงงานและโรงแรม   
หนวยวัด :          ระดับ 
น้ําหนัก  :  รอยละ 3 
คําอธิบาย :    
 

ระดับความสําเร็จของการปองกันการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง  อาคารขนาดใหญพิเศษ 
อาคารชุมนุมคน  โรงมหรสพ   อาคารพาณิชย  โรงงานและโรงแรม  หมายถึง  ระดับความสําเร็จ  
ในการดําเนนิการควบคุมการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง  อาคารขนาดใหญพิเศษ  อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ  
อาคารพาณิชย  โรงงาน และโรงแรมในปงบประมาณ 2553   ครบทั้ง 5 ขั้นตอน  โดยเนนความสําเร็จ 
ของการจัดทําแผนงานหลักในการปองกันการเกิดอัคคีภัยฯ ป 2553   ที่มีกิจกรรมรวมกัน  2  หนวยงาน   
ระหวางกรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ซ่ึงดําเนินการไดครบถวน             
ตามกิจกรรมตามแผนและสรุปผลสําเร็จตามเปาหมายกจิกรรมเสนอกระทรวงมหาดไทยและเผยแพร                 
ในเว็บไซต 
 

คํานิยามเพิ่มเติม  
 

   อาคารสูง หมายความวา อาคารที่บุคคลเขาอยูหรือใชสอยได มีความสูงตั้งแต  23  เมตรขึ้นไป 
   อาคารขนาดใหญพิเศษ หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชพื้นที่อาคาร หรือสวนใด
สวนหนึ่งของอาคารเปนที่อยูอาศัย หรือประกอบกิจการประเภทเดียวกัน หรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่
รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
   อาคารชุมนุมคน หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่บุคคลอาจเขาไปภายใน      
เพื่อประโยชนในการชุมนุมคน มีพื้นที่ตั้งแต 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนไดตั้งแต 500 คนขึ้นไป 
   โรงมหรสพ   หมายความวา   อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนสําหรับฉายภาพยนตร
แสดงละคร  แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงคเพื่อเปดใหสาธารณชนเขาชม                
การแสดงนั้นเปนปกติ โดยจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม 
   โรงงาน  หมายความวา  อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใชเครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแต  
5 แรงมา หรือเทียบเทาขึน้ไป หรือใชคนงานตั้งแต 7 คนขึน้ไป โดยใชเครื่องจักรหรือไมก็ตาม สําหรับทําผลิต 
ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใดๆ 
   โรงแรม หมายความวา สถานที่พักที่จดัตั้งขึ้นโดยมวีัตถุประสงคในทางธุรกิจเพื่อใหบริการ
ที่พักชั่วคราว สําหรับคนเดนิทางหรือบุคคลอื่นใด โดยมีคาตอบแทน  ทั้งนี้ ไมรวมถึง 



รายละเอียดตัวชีว้ัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 
กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                             กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

        (1) สถานที่พักที่จัดตั้งขึน้เพื่อใหบริการที่พักชั่วคราว ซ่ึงดําเนินการโดยสวนราชการ  
 รัฐวิสาหกจิ  องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือเพื่อการกศุล หรือการศึกษา ทั้งนี้ โดยมิใชเปน
การหาผลกําไร หรือรายไดมาแบงปนกนั 
        (2) สถานที่พักที่จัดตั้งขึน้โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการที่พักอาศัยโดยคิดคาบริการ
เปนรายเดือนเทานั้น 
        (3) สถานที่พักอื่นใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
   อาคารพาณิชย  หมายความวา  อาคารที่ใชเพื่อประโยชนในการพาณิชยกรรม หรือบริการ
ธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมที่ใชเครื่องจักรที่มีกําลังการผลิตเทียบไดไมนอยกวา 5 แรงมา ทั้งนี้ ไมใหหมายความ
รวมถึง อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่สําหรับเก็บสินคา หรือส่ิงของเพื่อประโยชนมทาง
การคาหรืออุตสาหกรรม 
เกณฑการใหคะแนน : 

เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน 

•    กําหนดแผนงานหลักในการปองกันการเกดิอัคคีภัยฯป 2553 
โดยมีกิจกรรมรวมกัน 2  หนวยงาน 

เทากับ 1 คะแนน 

•    ดําเนินการไดครบถวนตามกิจกรรมตามแผน โดยสรุปผลสําเร็จ 
ตามเปาหมายกิจกรรมเสนอกระทรวงมหาดไทยและเผยแพรในเว็บไซต 

เทากับ 2 คะแนน 

•  จํานวนการเกดิอัคคีภัยมากกวาป 2552 ไมเกิน 10 คร้ัง    เทากับ  3  คะแนน 

•  จํานวนการเกดิอัคคีภัยมากกวาป 2552 ไมเกิน 5 คร้ัง เทากับ  4  คะแนน 

•  จํานวนการเกดิอัคคีภัยนอยกวาป 2552  เทากับ  5  คะแนน 

เงื่อนไข :  การนับจํานวนครั้งของการเกิดอัคคีภัย ใหนับเฉพาะการเกิดอัคคีภัยในอาคารที่กําหนดไว 
      ในคํานิยามเพิ่มเติมขางตน 
 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด หนวยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดตี ปงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 

จํานวนครั้งของการเกิดอัคคภีัยในอาคารสูง 
อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคน  
โรงมหรสพ อาคารพาณิชย โรงงาน และ 
โรงแรม 

คร้ัง 98 78 69 
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 

1. กําหนดใหศนูยอํานวยการปองกันสาธารณภัยเปนหนวยงานรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูล 
โดยความรวมมือจากจังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. วิธีการจัดเก็บขอมูล สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดรวมกับอําเภอและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินรวบรวมขอมูลสงใหกลุมงานปฏิบัติการ ศูนยอํานวยการบรรเทา- 
สาธารณภยัเพือ่สรุปผลการดําเนินงานภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายชยตุ  วงศวณิช               ตําแหนง  ผูอํานวยการสวนวิเคราะหและประเมินสถานการณ 
สังกัด  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยั          เบอรตดิตอ : 0 2241 7466 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายสินทิธิ์  บุญสิทธิ์           ตําแหนง  วิศวกรโยธาชํานาญการพเิศษ รักษาราชการแทน           
 สังกัด กรมโยธาธิการและผังเมือง                        ผูอํานวยการสาํนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
                                                                  เบอรติดตอ : 0  2299 4346 
ผูจัดเก็บขอมูล : นายอนวัช  บูรพาชน           ตําแหนง  วิศวกรโยธาชํานาญการพเิศษ 
สังกัด กรมโยธาธิการและผังเมือง                         เบอรติดตอ : 0 2299 4351      
ผูจัดเก็บขอมูล : นางจริยา   นุตจรัส           ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
สังกัด กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย           เบอรติดตอ : 0 2243 2201  
ผูจัดเก็บขอมูล : นายสมโชค  เลงวงศ                  ตําแหนง  วิศวกรโยธาชํานาญการ 
สังกัด  กรมโยธาธิการและผังเมือง                        เบอรติดตอ : 0 2299 4362 
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวฐิติกาญจน  บํารุงศิลป   ตําแหนง  เจาพนกังานธรุการชํานาญงาน 
สังกัด กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย           เบอรติดตอ : 0 2243 2201     
ผูจัดเก็บขอมูล : นายฉัตรชัย  รัตนเขียว                ตําแหนง พนักงานนโยบายและแผนงาน 
สังกัด กรมปองกันและบรรเทาสาธารภัย              เบอรติดตอ : 0 2243 2201 
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  ตวัชีว้ดัที่ 3.1.1  :   จํานวนมูลคางานของการใหบรกิารดานชางสําหรบัส่ิงกอสรางที่ไดมาตรฐานทางวิชาการ 
 

หนวยวดั        :   จํานวน (ลานบาท) 
 

น้ําหนกั          :   รอยละ 3 
 

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 +/- 100 ลานบาท ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการให
คะแนนดังนี ้
                

เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน 
 มูลคางานการใหบริการ 2,500   ลานบาท เทากับ 1  คะแนน 
 มูลคางานการใหบริการ 2,550   ลานบาท เทากับ 2  คะแนน 
 มูลคางานการใหบริการ 2,600   ลานบาท เทากับ 3  คะแนน 
 มูลคางานการใหบริการ 2,700   ลานบาท เทากับ 4  คะแนน 
 มูลคางานการใหบริการ 2,800   ลานบาท เทากับ 5  คะแนน 

 
 
 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 
 

ขอมลูพ้ืนฐานประกอบตวัชีว้ัด หนวยวดั 
 ผลการดําเนินงานในอดีตปงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 
จํานวนมูลคางานของการใหบริการดานชางสําหรับ 
ส่ิงกอสรางที่ไดมาตรฐานทางวิชาการ 

  จํานวน 
(ลานบาท) 

1,962.29 
ลานบาท 

2,190.28 
ลานบาท 

2,554.30 
ลานบาท 
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แหลงขอมูล / วธิกีารจัดเก็บขอมลู : 
1. สํานักสถาปตยกรรม สํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผงัเมือง และ

สํานักควบคุมการกอสราง  จัดทํา BSC    ติดตามผลและรายงานความกาวหนาของการรวมมลูคางาน 
       การใหบรกิารดานชางสาํหรับสิ่งกอสรางในสวนท่ีรบัผิดชอบทุก 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 
 
 

ผูจดัเก็บขอมูล  :       1. นายวษิณ ุ     อยูด ี  สถาปนิกชํานาญการพเิศษ  สํานักสถาปตยกรรม 
                                                                                  เบอรติดตอ : 0 2299 4866 
 

        2. นายอนนัต  สิริพฤกษา สถาปนิกชํานาญการ    สํานักสถาปตยกรรม 
                                                                                               เบอรติดตอ : 0 2299 4868 
 

        3. นายวนิจิ  ชัยชนะศริิวิทยา   วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ สํานกัวศิวกรรมโครงสรางและงานระบบ 
                                                                                                เบอรติดตอ : 0 2299 4780 
 

        4. นางเปรมจิต   หอมจันทนากุล  วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ สํานักวศิวกรรมโครงสรางและงานระบบ 
                                                                                                      เบอรติดตอ : 0 2299 4780 
 

                                 5. นายจาตุรนต    โรจนหิรัญ   วิศวกรชํานาญการพเิศษ  สํานักสนบัสนุนและพฒันาตามผังเมอืง 
เบอรติดตอ : 0 2299 4690 
 

                                 6. นายไพโรจน    เทศอ่ํา วิศวกรโยธาชาํนาญการ สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง 
เบอรติดตอ : 0 2299 4687 
 

       7.  นายสมพงษ     ผลพัฒนกุล  วิศวกรโยธา ระดับชํานาญการพิเศษ  สํานักควบคมุการกอสราง 
เบอรติดตอ : 0 2299 4426 
 

                    8.  นายดลุยนิตย    เมธาวิทย     วิศวกรโยธา ระดับชํานาญการพิเศษ  สํานกัควบคุมการกอสราง 
                                                                                                เบอรติดตอ : 0 2299 4382 
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ตวัชีว้ัดท่ี  3.1.2 : จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นทีส่ามารถจัดทาํรางผังเมอืงรวมดวยโปรแกรมประยุกต (GIS)   
 

หนวยวัด :  จํานวนแหง 
 

น้ําหนกั  : รอยละ 1 
คําอธิบาย :  
 องคกรปกครองสวนทองถิ่น  หมายถึง  เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล   รวมถึงองคการบริหาร- 
สวนจังหวัดและสวนตําบล        ซ่ึงมีความพรอมที่จะรวมดําเนินงานกบักรมโยธาธิการและผังเมืองอยางตอเนื่อง  
ทั้งดานความตองการและการสนับสนนุของผูบริหาร งบประมาณและบคุลากรที่สามารถรับการถายทอดองคความรู
ทั้งดานวิชาการผังเมือง  และดานเทคโนโลยีสารสนเทศภมูิศาสตร (GIS)  เพื่อนําไปปฏิบัติงานในองคกรของตน
ตอไป 
  โปรแกรมประยกุต (GIS) หมายถึง  โปรแกรมประยกุตเพ่ือการวางผงัเมืองรวม ที่กรมโยธาธิการ-
และผังเมืองไดดําเนนิการปรับปรุงใหสามารถใชงานบนคอมพิวเตอรสวนบุคคล เพื่ออํานวยความสะดวกแก
เจาหนาท่ีผูเกี่ยวของกับการวางผังในการนําเขา วิเคราะห แสดงผล สืบคนขอมูล GIS  ตามหลักเกณฑทางดานผังเมือง   
ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองจะใหสิทธิการใชงานแกเทศบาลตําบลที่เขารวมผานทางสํานักงานโยธาธิการ - 
และผังเมืองจังหวัดโดยเทศบาลตําบลตองวางแผนและจัดหางบประมาณเพื่อการจัดหาซอฟแวรหลักที่ใช 
ประมวลผลโปรแกรมประยุกต(GIS) และอุปกรณคอมพิวเตอรที่จําเปนตอไป  ทั้งนี้ ในชวงระยะแรกของ                  
การดําเนินงานสํานักพัฒนามาตรฐานจะจัดซอฟแวรหลักดังกลาวใหสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด             
เพ่ือทํางานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวม จํานวน 1 ชุด     
เกณฑการใหคะแนน : 
                 ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/ - 1 หนวย  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

  เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน 

•
   

องคกรปกครองสวนทองถิน่จํานวน 5  แหง สามารถจัดทํารางผังเมืองรวม 
ดวยโปรแกรมประยุกต(GIS) 

เทากับ   1   คะแนน 

•
   

องคกรปกครองสวนทองถิน่จํานวน 6 แหง สามารถจัดทํารางผังเมืองรวม 
ดวยโปรแกรมประยุกต(GIS) 

เทากับ   2   คะแนน 

•
   

องคกรปกครองสวนทองถิน่จํานวน 7 แหง สามารถจัดทํารางผังเมืองรวม 
ดวยโปรแกรมประยุกต(GIS) 

เทากับ   3   คะแนน 

•
   

องคกรปกครองสวนทองถิน่จํานวน 8 แหง สามารถจัดทํารางผังเมืองรวม 
ดวยโปรแกรมประยุกต(GIS) 

เทากับ   4   คะแนน 

•
   

องคกรปกครองสวนทองถิน่จํานวน 9 แหง สามารถจัดทํารางผังเมืองรวม 
ดวยโปรแกรมประยุกต(GIS) 

เทากับ   5   คะแนน 
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แหลงขอมูล / วธิกีารจัดเก็บขอมลู : 
ข้ันตอนการดาํเนินการ  มีดงันี้ 
1. ตรวจสอบความพรอมของขอมูลที่จําเปนตองใชในการวิเคราะหขอมูลและจัดทําผังราง 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถายทอดเทคโนโลยีการใชงานโปรแกรมประยุกต 
3. วิเคราะหขอมูลและจัดทําผงัรางดานการใชประโยชนทีด่ิน  
4. วิเคราะหขอมูลและจัดทําผงัรางดานโครงขายคมนาคมขนสง 
5. จัดทํารางผงัเมืองรวม 
 

ผูกาํกับดแูลตวัชีว้ัด :       1. นางสาวนฤมล        คงดิศ      ผูอํานวยการสํานักพัฒนามาตรฐาน 
    เบอรติดตอ :  0 2201 8214 
                   2. นายไพโรจน   รุงจินตนาการ       ผูอํานวยการสํานักวิศวกรรมการผังเมือง 
    เบอรติดตอ :  0 2201 8230 
 
ผูจดัเก็บขอมูล   :           1. นางวนิดา      อังคสุวรรณ            สถาปนิกชํานาญการพิเศษ  
                                                                                               สํานักพัฒนามาตรฐาน   เบอรตดิตอ:  0 2201 8221 
                  2. นายสยาม      เวโรจนบรรจง    นักวเิคราะหผงัเมืองชํานาญการพเิศษ 
   สํานักพัฒนามาตรฐาน  เบอรติดตอ:  0 2201 8299  
                  3. นายนครินทร   ปลั่งพงษพันธ      วิศวกรโยธาชํานาญการ  สํานักวิศวกรรมการผังเมือง 
       เบอรติดตอ:  0 2201 8234 
                          4. นายมรุพงศ       ตันสัจจา             วิศวกรโยธาชํานาญการ  สํานักวศิวกรรมการผงัเมือง 
       เบอรติดตอ:  0 2201 8235 
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ตวัชีว้ัดท่ี 3.1.3  :   ระดบัความสําเรจ็ในการวางและจดัทําผังอนุภาค (5 อนภุาค) 
 

หนวยวดั        :   ระดบั 
 

น้ําหนกั          :   รอยละ 2 
 

คําอธิบาย       : 
  ผังอนุภาคเปนผังยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ท่ีถายทอดนโยบายจากผังประเทศและผังภาค        
ลงสูพื้นที่กลุมจังหวัดและจังหวัด ซึ่งเปนการวางผังพ้ืนที่ในดานการใชประโยชนท่ีดิน การคมนาคมขนสงและ
โครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาเมืองและชนบท เพ่ือใชเปนแนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาและงบประมาณจังหวัด
และกลุมจังหวัด ตลอดจนเปนยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ระหวางจังหวัดใหพัฒนาอยางเกื้อกูลและเกิด
ประโยชนรวมกัน 

• ระดับความสําเร็จในการวางผังและจัดทําผังอนุภาค   หมายถึง ระดับการดําเนินงานวาง-
และจัดทําผังอนุภาคที่จดัทําตามขั้นตอนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

 ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1  รายงานสรุปผลการศึกษา วเิคราะหขอมูลรายสาขา สถานการณในอดตี ปจจุบัน การเปลีย่นแปลง  

 และแนวโนมในอนาคตของขอมูลรายสาขาตาง ๆ  ที่สงผลตอการพัฒนาพ้ืนที่   (กายภาพ     
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การใชประโยชนท่ีดิน เศรษฐกิจ สังคม ประชากร  
 โครงสรางพืน้ฐาน และคมนาคมขนสง) 

2  รายงานสรุปการบรูณาการผลการวเิคราะหขอมูลรายสาขา 
3  จัดทําวิสยัทัศน วัตถุประสงค  เปาหมายยทุธศาสตรการพัฒนาอนภุาค  และกรอบแนวคิดการ 

 พัฒนาพื้นที ่
4  สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของ และขอเสนอแนะจากผูบริหารทุกจังหวัด  

 ในกลุมจังหวดั 
5  จัดทําผังอนุภาค 

 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน  : 
 

ขอมลูพ้ืนฐานประกอบตวัชีว้ัด หนวยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดตี ปงบประมาณ พ.ศ. 

2549 2550 2551 
ระดับความสําเร็จในการวางและ
จัดทําผังอนุภาค (5 อนุภาค) 

   ระดับ - - - 
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แหลงขอมูล / วธิกีารจัดเก็บขอมลู : 
1. จากการจดัเก็บรวบรวมขอมลูจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 
2. จากการศึกษาสํารวจพื้นที่กลุมจังหวัดทั้ง 5 กลุม 
3. จากการนําเขาและประมวลผลขอมลูจากฐานขอมูลระบบ GIS และ MIS 

 
ผูกาํกับดแูลตวัชีว้ัด :   ผูอํานวยการสํานกัผงัประเทศและผังภาค 
          เบอรติดตอ : 0 2299 4678 
 
ผูจดัเก็บขอมูล         :  1. นางสาวอุบล  บุญศรี   นกัผังเมืองชํานาญการ 
              เบอรตดิตอ :  0 2201 8339 
          2. นางสาวฤชุมาน  กี่หมัน   นักผังเมอืงชํานาญการ 
                          เบอรตดิตอ : 0 2201 8277 
 
หมายเหตุ 

การวางและจดัทําผังอนภุาค 5 กลุมจังหวดั ประกอบดวย 
1. กลุมจังหวดัชุมพร สรุาษฎรธานี นครศรธีรรมราช และพัทลุง 
2. กลุมจังหวดัตาก พิษณโุลก สุโขทัย เพชรบูรณ และอุตรดิตถ 
3. กลุมจังหวดัรอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม และกาฬสินธุ  
4. กลุมจังหวดัสุรินทร นครราชสีมา บุรีรัมย  และชยัภูม ิ
5. กลุมจังหวดัเพชรบรุ ีประจวบครีีขันธ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชีว้ัดเพื่อประกอบคาํรับรองการปฏิบัติราชการ 
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กระทรวงมหาดไทย 
 

   ตวัชีว้ัดที่  3.1.4  :  จํานวนผังชุมชน (องคการบริหารสวนตําบล) ท่ีแลวสร็จและมีเอกสารครบถวน 
                                 ตามเกณฑมาตรฐาน   
 

หนวยวัด :     จํานวน 
น้ําหนกั            :   รอยละ 2 

คําอธิบาย : 
 จํานวนผังชุมชน (องคการบริหารสวนตําบล) ท่ีแลวเสร็จและมีเอกสารครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน  

พิจารณาจากจํานวนชุมชนองคการบริหารสวนตําบลที่วางและจัดทําผังชุมชนระดับองคการบริหารสวนตําบล  
ตามแผนงบประมาณประจําป พ.ศ. 2553                      

ชุมชนองคการบริหารสวนตําบล  หมายถึง ชุมชนองคการบริหารสวนตําบลที่จัดตั้งตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  และไมเคยดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมมากอน 

เอกสารครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน   หมายถึง   เอกสารการวางและจัดทําผังชุมชนระดับ
องคการบริหารสวนตําบลทีถู่กตอง และครบถวนตามแบบของเอกสารที่จัดทําโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง   

เกณฑการใหคะแนน :  

                  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน + -/ 10   หนวยตอ 1   คะแนน โดยกําหนดการใหคะแนน ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 จํานวนผังชุมชน(องคการบริหารสวนตําบล)ที่แลวเสร็จและมีเอกสารครบถวน 

ตามเกณฑมาตรฐาน  120  แหง 

2 จํานวนผังชุมชน(องคการบริหารสวนตําบล)ที่แลวเสร็จและมีเอกสารครบถวน 
ตามเกณฑมาตรฐาน  130  แหง 

3 จํานวนผังชุมชน(องคการบริหารสวนตําบล)ที่แลวเสร็จและมีเอกสารครบถวน 
ตามเกณฑมาตรฐาน  140  แหง 

4 จํานวนผังชุมชน(องคการบริหารสวนตําบล)ที่แลวเสร็จและมีเอกสารครบถวน 
ตามเกณฑมาตรฐาน  150  แหง 

5 จํานวนผังชุมชน(องคการบริหารสวนตําบล)ที่แลวเสร็จและมีเอกสารครบถวน 
ตามเกณฑมาตรฐาน  160  แหง 

เง่ือนไขของความสาํเรจ็  : 
1. ไดรับงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานตามโครงการ 

 2.  หนวยงานราชการในทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของใหความรวมมือในการดําเนินงานตามแผนที่วางไว 
อยางเครงครัด 



รายละเอียดตัวชีว้ัดเพื่อประกอบคาํรับรองการปฏิบัติราชการ 
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน  : 

ขอมลูพืน้ฐานประกอบตวัชีว้ัด  หนวยวดั 
ผลการดําเนนิการในปงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 
จํานวนผังชุมชน(องคการบริหารสวนตําบล) ที่แลวสรจ็
และมีเอกสารครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน   
 

แหง - - -  

แหลงขอมูล/วธิกีารจัดเก็บขอมลู : 
  สํานักผั ง เมืองรวมและผั ง เมือง เฉพาะ   กรมโยธาธิการและผัง เมือง  จัด เก็บขอมูล                      
โดยความรวมมือจากสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพ้ืนที่เปาหมายรวบรวมขอมูลเอกสาร และจัดสงให
สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะเพื่อสรุปผลการดําเนินงาน 

ผูกาํกับดแูลตวัชีว้ัด :    
1. นายปรีชา          รณรงค             ผูอํานวยการสํานกัผังเมืองรวมและผงัเมืองเฉพาะ 
                                          โทร.  0 2201 8262, 081 927 9413 

  2.  นางสาวนฤมล    คงดิศ ผูอํานวยการสาํนักพัฒนามาตรฐาน 
    โทร.  0 2201 8210, 081 927 8591 

   3.  นายไพโรจน    รุงจินตนาการ ผูอํานวยการสาํนักวิศวกรรมการผังเมือง 
      โทร.  0 2201 8230,  081 927 8295 
   

ผูจดัเก็บขอมูล  :   
1. นายวนิัย     ภูมิพิทักษกลุ          นักผังเมอืงชํานาญการ  สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 

                                                                                เบอรตดิตอ : 0 2201 8287,  081 432 1185 
2. นางนันทนา     จําจด             นักผังเมืองชํานาญการ  สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 

                         เบอรติดตอ : 0 2201 8315,  084 145 1681 
                           3. นางสาวศศิธร   รณุด ี            นักวิเคราะหผังเมืองชํานาญการพิเศษ สํานักพัฒนามาตรฐาน 
                                                                                เบอรตดิตอ : 0 2201 7986,  081 855 1889 
                           4. นางกัลยา         เกตุแกว            นักวเิคราะหผังเมืองชํานาญการ  สาํนักพัฒนามาตรฐาน 
                                                                                เบอรตดิตอ : 0 2201 8220,  081 576 4796 
                           5. นายชูเกยีรติ     ตันวงศเลิศ       วิศวกรโยธาชํานาญการ     สํานักวิศวกรรมผังเมือง 
                                                                                เบอรตดิตอ : 0 2201 8234,  081 514 8230 
                           6. นายสายณัต     ชางหลาํ            วิศวกรโยธาชํานาญการ     สํานกัวศิวกรรมผังเมอืง 
                                                                                เบอรตดิตอ : 0 2201 8237,  081 618 2312 
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ตวัชีว้ัดท่ี 3.1.5 : ระดบัความสําเร็จในการดําเนินงานศกึษาวางแผนหลักระบบปองกนัน้ําทวม 
                           พื้นที่ชุมชน จํานวน 30 แหง 
หนวยวัด       :    ระดับ 
น้ําหนกั         :    รอยละ 2 
คําอธิบาย      :   
 

               ในป พ.ศ.2538 และ 2539 ไดเกดิอุทกภยัรนุแรงในภาคกลางและทั่วทกุภาคของประเทศไทย  
และในชวงเดือนกันยายน- ตุลาคม 2549 ไดเกิดวิกฤติการณอุทกภัยทั่วประเทศใน 46 จังหวัด ทุกภาคของประเทศไทย  
ทําความเสียหายในชวีิตและทรัพยสินของราษฎรในหลายๆ พ้ืนที่    คิดเปนมูลคาความเสียหายจํานวนมากและ 
มีแนวโนมที่จะเพิ่มมากขึน้ทุกป 
               กรมโยธาธกิารและผังเมือง ไดตระหนักถึงปญหาอุทกภยัดังกลาว  จึงมีโครงการท่ีจะดําเนินการ 
ศึกษาออกแบบระบบปองกันน้าํทวมพื้นที่ชุมชน   เพื่อการแกไขปญหาน้าํทวมในเขตพื้นที่ชุมชนระดับเทศบาล 
และพื้นที่เศรษฐกจิ  ซึ่งในระยะที่ผานมาไดรับมอบหมายจากรัฐบาล โดยคณะรัฐมนตรีไดมมีติใหกรมโยธาธิการ- 
และผังเมือง มีภารกิจในการดําเนินการแกไขปญหาน้ําทวมพื้นที่ชุมชนในพื้นที่ตางๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2539 , 12  พฤศจิกายน 2539, 29  กมุภาพันธ  2543,  24 มิถุนายน 2546,  27 มีนาคม 2550  
และ 10 มิถุนายน 2550  เพื่อประโยชนในการปองกนัน้ําทวมในพืน้ที่ชุมชนและพืน้ที่เศรษฐกิจสาํคญัในเขตเทศบาล 
และพื้นที่ชุมชนใกลเคียง และเปนการลดความเสียหายในชวีิตและทรัพยสนิของประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นท่ีดังกลาว 
จากภัยน้ําทวมลดปญหาความเดือดรอนดานสุขภาพอนามัยของประชาชน และ ลดปญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่ 
ดังกลาว จากกรณเีกิดน้ําทวม 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1   ทบทวนผลการศึกษาที่ไดดาํเนินการในเขตพื้นที่ศึกษาและพืน้ที่ท่ีเกีย่วของ รวบรวมขอมูล 

  ที่จําเปน (แผนท่ีตางๆ อุทกวิทยา พ้ืนที่นํ้าทวม ประชากร เศรษฐ กิจสังคม ฯลฯ) สอบถาม 
  สัมภาษณหนวยงาน/บุคคล และสํารวจตรวจสอบภาคสนามของพื้นทีศ่ึกษา จํานวน 30 แหง 

2  วิเคราะหขอมูลดานตางๆ ทีจ่ําเปนทั้งหมด และ จัดทําเกณฑสําหรับกําหนดพื้นท่ีชุมชน 
 ที่ประสบปญหาน้ําทวม และ/หรือกําหนดแนวทาง ในการแกไขปญหาน้ําทวมและปญหา 
 การระบายน้ําในพื้นที่ชุมชน จํานวน 30 แหง 

3  จัดทําผลการศึกษากําหนดพื้นท่ีชุมชน หรือผลการศกึษาฉบับกลางของงานศึกษาวางแผนหลัก  
 ระบบปองกันน้ําทวมพ้ืนท่ีชมุชน จํานวน  30 แหง 

4  จัดทํารางผลการศึกษาวางแผนหลกัระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชน จํานวน 30 แหง 
5   จัดทําผลการศึกษาวางแผนหลักระบบปองกันน้ําทวมพ้ืนที่ชุมชน จํานวน 30 แหง  
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ขอมลูพ้ืนฐานประกอบตวัชีว้ัด หนวยวดั 
ผลการดําเนนิงานในอดตี ปงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานศึกษา
วางแผนหลกัระบบปองกันน้ําทวมพื้นท่ีชุมชน 
จํานวน 30 แหง 

ระดับ - - - 

 

แหลงขอมูล / วธิกีารจัดเก็บขอมลู : 
  รวบรวมขอมลูจากกลุมงานศึกษาออกแบบ สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง 
 
ผูกาํกับดแูลตวัชีว้ัด : ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง 
                                  เบอรตดิตอ : 0 2299 4678 
ผูจดัเก็บขอมูล    : 1 นางสมจติ    ปยะศลิป         วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ                        
                                                                              เบอรตดิตอ : 0 2299 4717 , 081 6483 406 
      2. นายพิศุทธิ์    สุขุม              วิศวกรโยธาชํานาญการพเิศษ 
              เบอรตดิตอ : 0 2299 4719 , 081 629 3035  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชีว้ัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                              กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

ตัวชี้วัดท่ี 3.2 : ระดับความสาํเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ 
           (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 

หนวยวัด    : ระดับ  
น้ําหนัก      : รอยละ 5 
คําอธิบาย : 
      วัดผลสําเร็จจากรอยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่สวนราชการ 
ทําไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เทียบกับเปาหมายผลผลิตของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณสําหรับปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 ที่กาํหนดไวตาม “เอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553” 

เปาหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ของกรมโยธาธิการและผังเมอืง
ที่กําหนดไวตาม  “ เอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ”  มีดงัตอไปนี ้

 

ผลผลิต 
(i) 

น้ําหนัก 
(Wi) 

เปาหมาย 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ 
รอยละของเปาหมายผลผลิต 

คะแนน 
ที่ได 

(SMi) 

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

ยุทธศาสตรการจัดสรร :   
ยุทธศาสตรสรางความเช่ือม่ันและการกระตุน  
เศรษฐกิจของประเทศ 

         

   แผนงาน :   
   แกไขปญหาและพัฒนาในพืน้ที่จังหวัด 
   ชายแดนภาคใต 

         

       เปาหมายการใหบริการหนวยงาน :   
       พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับ 
       การพัฒนาชมุชนใหเกิดความปลอดภัยในชวีิต 
       และทรพัยสิน รองรับการประกอบอาชพี 
        และเสริมสรางคุณภาพชีวติของประชาชนในพืน้ที ่

 

        

          โครงการที่ 1   
           โครงการพฒันาในพืน้ที่จังหวดัชายแดนภาคใต 

 
0.0104 

 
3 แหง 

 
80 

 
85 

 
90 

 
95 

 
100 

  

ยุทธศาสตรการจัดสรร :  
ยุทธศาสตรการรกัษาความมั่นคงของรัฐ 

         

   แผนงาน :  
   รักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ 

         

     เปาหมายการใหบริการหนวยงาน :   
      เพื่อใหงานกอสรางในเขตพระราชฐาน มีความมั่นคง 
     มีมาตรฐานสูงสุด สวยงาม สมพระเกียรติ 

 
        

        โครงการที ่1   
        โครงการสนบัสนุนกิจกรรมพเิศษหลวง 

 
0.2594 

 
3 แหง 

 
80 

 
85 

 
90 

 
95 

 
100 
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ผลผลิต 
(i) 

น้ําหนัก 
(Wi) 

เปาหมาย 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ 
รอยละของเปาหมายผลผลิต 

คะแนน 
ที่ได 

(SMi) 

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

   แผนงาน :  
   ปองกันและแกไขปญหาการกอการราย 
   และการรักษาผลประโยชนของชาต ิ

         

     เปาหมายการใหบริการหนวยงาน :   
     แมน้ําชายแดนระหวางประเทศไดรับการปองกนั 

 การกัดเซาะมิใหเกิดการสูญเสียดินแดนอันเนือ่ง 
 มาจากภัยธรรมชาติ และรักษาแนวรองลกึที่เปน 
 เสนกันพรมแดนระหวางประเทศ มิใหเปลี่ยนแปลง   
 เพือ่ขจดัเงื่อนไขความไมเขาใจกบัประเทศเพือ่นบาน 
 และปองกันชีวติและทรัพยสิน 

         

       โครงการที่ 1   
       โครงการปองกันการสูญเสียดินแดนชายฝง 
        แมน้ําชายแดนระหวางประเทศ  อันเนือ่ง 
        มาจากภัยธรรมชาติเพื่อความมั่นคง 

         

          - จํานวนเขื่อนปองกนัตลิ่งที่ไดรับการกอสราง 0.1478 39,785 
เมตร 

80 85 90 95 100   

ยุทธศาสตรจัดสรร :  
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน    
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม        

         

  แผนงาน :  
  อนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ         

         

    เปาหมายหนวยงาน : 
เมืองและชุมชนมีการวางผังเมือง การพัฒนาเมือง
และการกํากบัดูแลอาคาร ดวยการกําหนด 
สนับสนุน และกํากับใหงานดานผังเมือง ดาน
อาคาร และดานชางมีมาตรฐานทางวิชาการ 
เพื่อใหความนาอยูปลอดภัย 

         

       โครงการที่ 1   
          โครงการระบบสารสนเทศ (GIS)  เพื่อการบริหาร 

         

         - จํานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุน 
         การบริหารงานและการจดัการภายในองคกร 

0.0026 1 ระบบ 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 

       โครงการที่ 2  
        โครงการจัดทําผังชุมชนโดยการมีสวนรวม        

 
        

  - จํานวนองคการบริหารสวนตําบลที่ม ี
               การวางผังชุมชนโดยการมีสวนรวม 

0.0075 200 แหง 80 85 90 95 100   

       ผลผลิตที่ 1  ผังเมืองที่จัดทาํ          

            - ติดตามและทบทวนผังประเทศ 0.0005 1 ผัง 80 85 90 95 100   

            - ติดตามและทบทวนผังภาค 0.0003 6 ผัง 80 85 90 95 100   

            - ผังจังหวดั 0.0057 18 ผัง 80 85 90 95 100   
            - วางแผนผังนโยบายอนุรักษพื้นที ่
              ประวัติศาสตรและฟนฟูเมอืง 

0.0007 8 ผัง 80 85 90 95 100   

            - ผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ 0.0009 9 ผัง 80 85 90 95 100   
       ผลผลิตที่ 2  งานดานชางที่ใหบริการ          
            - จํานวนพื้นที่ๆชุมชนไดรับการพัฒนา 
              โครงสรางพื้นฐาน 

0.0041 3 แหง 80 85 90 95 100   

            - จํานวนเขื่อนปองกันตลิ่งที่ไดรับการบํารุง 
              รักษาและซอมแซม 

0.0181 70 แหง 80 85 90 95 100   

           -  จํานวนงานที่ใหบริการดานชาง 0.0107 408 แหง 80 85 90 95 100   

           -  จํานวนครั้งที่ใหคําปรึกษาแนะนาํ 
              ทางวชิาการดานชาง 

0.0190 79,000 
ครั้ง 

80 85 90 95 100   

           -  จํานวนพลับพลาพิธีที่กอสรางและตกแตง 
              แลวเสร็จ 

0.0098 910 แหง 80 85 90 95 100   

           -  จํานวนงานที่ใหบริการวิเคราะหวิจัย 
              ทางดานปฐพีวศิวกรรมและวัสดุวศิวกรรม 

0.0010 330 แหง 80 85 90 95 100   

          -   จํานวนบุคลากรไดรับการถายทอด 
              เทคโนโลยีดานชาง 

0.0021 1,920 คน 80 85 90 95 100   

          -  จํานวนบคุลากรไดรับการฝกอบรม 
             เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพ 

0.0018 1,570 คน 80 85 90 95 100   

       ผลผลิตที่ 3  
       มาตรการกํากบัดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ 
       ทรัพยสินเกี่ยวกับอาคารและการใชประโยชน 
       ทีด่ินจากการบังคับใช 

         

           - จํานวนกฎหมายไดรับการปรับปรุงและ 
             จาํนวนครั้งที่ใหคําปรึกษาแนะนาํกํากบั 
             ตามกฎหมาย 

0.0052 545 ครั้ง 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 

           - จํานวนการตรวจสอบปรับปรุงและออก 
             ใบอนุญาตเกี่ยวกับโรงมหรสพและอาคาร 
             ที่ตองตรวจสอบตาม พรบ.ควบคุมอาคาร 

0.0008 2,220 แหง 80 85 90 95 100   

          - จํานวนอาคารของรัฐที่ไดดาํเนินการ 
            สํารวจและตรวจสอบ 

0.0009 5,340 
แหง 

80 85 90 95 100   

     ผลผลิตที่ 4 
       ทีด่ินทีไ่ดรับการจัดรูปเพือ่พฒันา 

         

          - รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ 
            จัดรูปทีด่นิเพื่อพัฒนาพื้นที ่

0.0216 รอยละ 60 80 85 90 95 100   

     ผลผลิตที่ 5  
        องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการสนบัสนนุ 
        และเสริมสรางดานการผังเมือง 

         

         - จํานวนเทศบาลทีไ่ดรับการสนับสนุนในการ 
           จัดทําผังเมอืง 

0.0123 110 ผัง 80 85 90 95 100   

        - จํานวนผังเมืองรวมที่มีการวางผังรวมทองถิ่น   0.0032 22 ผัง 80 85 90 95 100   
  แผนงาน :  
   ปองกัน เตือนภยั แกไขและฟนฟูความเสียหาย 
   จากภัยธรรมชาติและสาธรณภัย         

         

    เปาหมายหนวยงาน : ประชาชนและชุมชนม ี
      ความปลอดภยัในการดํารงชีวิตโดยมีระบบ 
      ปองกันน้าํทวมพื้นทีชุ่มชนที่เหมาะสม 

         

  ผลผลิตที ่1 ระบบปองกันน้ําทวมพืน้ที่ชุมชนที่จดัทาํ          
    - ศึกษาวางแผนหลักศกึษาความเหมาะสม 
      และออกแบบระบบปองกันน้ําทวมพืน้ที่ชุมชน      

0.0268 17 แหง 80 85 90 95 100   

   - กอสรางระบบปองกันน้ําทวมพืน้ที่ชุมชน 0.1490 18 แหง 80 85 90 95 100   
    เปาหมายหนวยงาน : ปองกนัการพังทลายของ 
     พื้นที่ตลิ่งริมแมน้ําและริมทะเล ปองกันชีวิตและ 
     ทรัพยสินของประชาชนและสถานที่ราชการ วดั 
     สาธารณสถาน 

         

  โครงการที ่1  โครงการกอสรางเขือ่นปองกันตลิ่ง 
         ริม แมน้าํและริมทะเลทัว่ประเทศ 

         

    - จํานวนเขื่อนปองกันตลิ่งทีไ่ดรับการกอสราง 0.2778 2,947 เมตร 80 85 90 95 100   

น้ําหนักรวม 1.0000 คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากับ  
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ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก เทากับ 
     

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

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

โดยที่ : 
 

W หมายถึง น้ําหนกัความสาํคัญที่ใหกับตวัช้ีวดัที่กําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง และ
ผลรวมของน้ําหนักของทุกตวัช้ีวดัเทากับ 1   

SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด 
1.1-1.3 หมายถึง ลําดับที่ของตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  

 

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

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

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

 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต  
ปงบประมาณ  พ.ศ. 

2550 2551 2552 
ระดับความสําเรจ็ของรอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักตามเปาหมาย
ผลผลิตของสวนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 

ระดับ - 4.6943 
(98.47) 

4.6476 
(98.24) 
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เงื่อนไข : 

                   กรณีสวนราชการเปลี่ยนแปลงเปาหมายผลผลติที่กําหนดไวตามเอกสารงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2553  จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ 
   กรณีที่สวนราชการใดมีตวัช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการที่สะทอนผลสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตได
ครบถวนแลวไมตองวัดผลตามตัวช้ีวดันี้โดยใหนําน้ําหนกัไปรวมในตวัช้ีวัดที่ 3.1 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   นายชยัชนะ   จียะมาภา  ผูอํานวยการกองแผนงาน 
เบอรติดตอ : 0 2299 4133 

ผูจัดเก็บขอมูล        :   นายธวัชชัย   สาริวาท  นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
       เบอรติดตอ : 0 2299 4289 
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ตัวชี้วัดท่ี 4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
หนวยวัด : รอยละ  
น้ําหนัก   : รอยละ 6 
คําอธิบาย : 
        

  ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรงหรือเจาหนาทีข่องรัฐ (ที่ไมใชเจาหนาที ่
ของสวนราชการผูใหบริการ)  หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารบับริการจากสวนราชการ 
   พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสวนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร.  
จะเปนผูจัดจางหนวยงานผูประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ 

  ประเดน็การสํารวจประกอบดวยประเดน็สําคัญๆ ดังนี้ 
(1) ความพึงพอใจดานกระบวนการ  ขั้นตอนการใหบริการ 
(2) ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
(3) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
(4) ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
(5) ความเชื่อมั่นเกี่ยวกบัคุณภาพการใหบริการ  โดยเนนวาระแหงชาตดิานจริยธรรม   

         ธรรมาภิบาล  และการปองกันการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐ 

  •  งานบริการที่กําหนดใหสํานักงาน ก.พ.ร. วัดระดับความพึงพอใจใน 2 เร่ือง ดังนี ้
 1.  การใหบริการใหคําแนะนาํปรึกษาในดานเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร   น้ําหนกั 50 % 
 2.  การตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม                                  น้ําหนกั 50 % 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน   โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 
 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
65 70 75 80 85 

เงื่อนไข :  
1.  ประเด็นขอสังเกตของผูประเมินอิสระ จะนํามาใชประกอบการพิจารณาปรับคะแนน 
2.  กรณีงานบริการที่ถูกคัดเลือกมีจุดใหบริการหลายแหง หรือมีจุดใหบริการในสวนภูมิภาค 

                     ผูประเมินอิสระขอสงวนสิทธิ์ในการสุมจุดบริการในการสํารวจความพึงพอใจ 
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
( งานบริการ ) 

หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 

2549 2550 2551 2552 

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. การใหบริการใหคําแนะนําปรึกษาในดาน 
     เกี่ยวกับกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร 
2. การตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดิน 
    ตามกฎกระทรวง ผงัเมืองรวม 

 

 
      รอยละ 

 
 

   
 

80.80 % 

 

ป 2552  
1. การใหบริการใหคําแนะนําปรึกษาในดาน 
     เกี่ยวกับกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร 
2. การตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดิน 
    ตามกฎกระทรวง ผังเมืองรวม 

 

 
        รอยละ 

 
 

รอผลสํารวจจาก 
สํานักงานสถิตแิหงชาต ิ
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. รายช่ือผูรับบริการจากสํานัก/กอง/ สยผจ. ทีม่ีผูมารับบริการ   ซ่ึงไดกรอกแบบสอบถาม 

แลวรวบรวมใหกองเผยแพรและประชาสัมพันธเปนประจําทุกเดือน 
2. รายช่ือผูใชบริการสอบถามขอของใจทางเวบ็ไซตกรม 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางจารุวรรณ  ปทุมารักษ ผูอํานวยการกองเผยแพรและประชาสัมพนัธ 
 เบอรติดตอ : 0 2299 4488 
ผูจัดเก็บขอมูล   : 1. นางสุวิมล          ลีลาวรพร นักประชาสัมพันธชํานาญการ 
 เบอรติดตอ : 0 2299  4300 
                            2. นางนงลักษณ     เพชรประดับ  เจาพนกังานหองสมุดชํานาญงาน 
 เบอรติดตอ : 0 2299 4306 
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ตัวชี้วัดท่ี 5  :  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูกําหนดนโยบาย 
หนวยวัด : รอยละ  
น้ําหนัก   : รอยละ 3 
คําอธิบาย : 
 

  ผูกําหนดนโยบาย หมายถึง หนวยงาน บุคคล หรือคณะบุคคลที่ตั้งขึ้นโดยกฎหมายซึ่งกําหนด 
นโยบายใหแกสวนราชการ เชน นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตร ีรัฐมนตรีวาการ/รัฐมนตรีชวยวาการ 
กระทรวงที่สวนราชการสังกัด 

   พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูกําหนดนโยบายแกสวนราชการ โดยสํานกังาน ก.พ.ร. 
   ประเด็นการสํารวจประกอบดวยประเดน็สําคัญๆ ดังนี้ 

(1) ความพึงพอใจดานความเขาใจตอนโยบายที่มอบหมาย 
(2) ความพึงพอใจดานการนาํนโยบายไปปฏิบัติ 
(3) ความพึงพอใจดานการตดิตามและนําเสนอผลใหทราบ 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน   โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
65 70 75 80 85 

 

เงื่อนไข : ประเด็นขอสังเกตของผูประเมินอิสระ จะนํามาใชประกอบการพิจารณาปรับคะแนน 
 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 

2550 2551 2552 
รอยละของระดับความพึงพอใจของผูกําหนดนโยบาย รอยละ - - - 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   นายชยัชนะ   จียะมาภา  ผูอํานวยการกองแผนงาน 
เบอรติดตอ : 0 2299 4133 

ผูจัดเก็บขอมูล        :   นางสาวกัลยาณี  ตันติวราภรณ นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
       เบอรติดตอ : 0 2299 4129 
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ตัวชี้วัดท่ี 6  :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกนัและปราบปรามการทุจริต 
หนวยวัด  :  ระดับ 
น้ําหนัก    : รอยละ 6 
คําอธิบาย : 
 
 

   พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตของสวนราชการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
และการจัดการขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

   ขอรองเรียน หมายถึง ขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 
ของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดและขอกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐที่ไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบ
ตอประชาชน ไมมีคุณธรรม จริยธรรม ไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้งและไมมีธรรมาภิบาล ตามที่มี 
กฎหมาย ระเบยีบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวของไดกําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
   การตอบสนอง หมายถึง การสงตอใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ การตรวจสอบและนําเรื่องรองเรยีน 
เขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคด ีหรืออ่ืนๆ ตามระเบียบ  ขอกฎหมาย พรอมกับ 
แจงใหผูรองเรียนทราบผลหรือความคืบหนาของการดาํเนินการภายในเวลา 15 วัน  ทั้งนี้กรณีที่ขอรองเรียน 
ไมไดระบุช่ือและที่อยูหรือหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดหรืออีเมลติดตอของผูรองเรียนจะพิจารณาการ
ตอบสนองสิ้นสุดที่การนําเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือนดําเนินคดี  หรืออ่ืนๆ 
ตามระเบียบขอกฎหมาย 
 

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      
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โดยที่ : 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 -   ทบทวนแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ  (ปงบประมาณ 
   พ.ศ. 2552-2555) โดยพิจารณาความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  วาดวยการปองกันและปราบปรามการ  
   ทุจริตภาครัฐ พรอมท้ังนําผลการดําเนนิการตามมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจรติในป 
   ท่ีผานมา และ ขอมูลท่ีไดจากระบบการรับฟงขอรองเรยีนของสวนราชการ ศูนยดํารงธรรม   
   กระทรวงมหาดไทย ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ีและ ศูนยรับเรื่อง 
   รองเรียนสํานกังานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม 
   มาพิจารณาประกอบ 

 -   ทบทวน/วิเคราะหความเสี่ยงตาง ๆ  ท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติหรอืละเวนการปฏิบัติหนาท่ี 
    โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ โดยวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงปจจัยเสี่ยงที่อาจเปนเหตุทําให 
      1) การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาด 
           หรือมีความรับผิดชอบไมเพียงพอ 
      2) การปฏิบัติหนาท่ีไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม  
          ความมีจรยิธรรม 
      3) การปฏิบัติหนาท่ีโดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน  
           และการยึดมั่น ในหลักธรรมาภิบาล 

 -   วิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ 
    ของโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สูงสุด 3 ลําดับแรก 

2   นําขอมูลท่ีไดจากขั้นตอนที่ 1 มาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
     ของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกําหนดเปาหมายและตัวช้ีวัดท่ีสะทอน 
     ผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ของการดําเนินการตามแผนฯ ท่ีใชวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม เสนอ   
     ผูบริหารระดับสูงใหความเห็นชอบ พรอมท้ังเผยแพรผานทางเว็บไซตของสวนราชการ 

3   ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสวนราชการ  ประจําป 
    งบประมาณ พ.ศ.2553 ไดแลวเสรจ็ครบถวน 

  ตัวช้ีวัดท่ีกํา ห น ดไ วในแผนปฏิบัติก าร ปอ ง กันและปราบปรามการทุจริตของสวนราชการ  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 มีผลสําเร็จเปนไปตามเปาหมายทุกตัวช้ีวัด 

  สํารวจความคิดเห็นของประชาชน และ ผูมีสวนไดเสีย เกี่ยวกับสถานการณดานการทุจริตและ 
    ประพฤติมิชอบในสวนราชการ ตามแบบฟอรมท่ีสํานักงาน ป.ป.ท. กําหนดเพื่อนําขอมูลจาก  
    สรุปผลการสํารวจดังกลาวมาใชประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม 
    การทุจริตภาครัฐของสวนราชการ ในปงบประมาณตอไป 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

4    ตอบสนองตอขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ 
     ในหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดรอยละ 100 

   สรุปผลการวิเคราะหขอรองเรียนเรือ่งการทจุริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ 
     ของเจาหนาท่ีของรัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยครอบคลุมประเด็นสําคัญ ไดแก 

      -  จํานวนขอรองเรยีนในแตละชองทางการรองเรยีนและผลการตอบสนองตอขอรองเรยีน 
          แยกตามประเภทของเรื่องท่ีถูกรองเรยีนและหนวยงานที่ถูกรองเรียน 
      -  ผลการวิเคราะหสาเหตุของปญหาขอรองเรียน ปญหา อุปสรรคของการตอบสนอง 
         ขอรองเรยีน และแนวทางการแกไข 

5    จัดทํารายงานสรุปผลการดาํเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
     ของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
    การดําเนินงานในปตอไป 

 

เงื่อนไข : 
 1.  การดําเนินการในแตละระดับขั้นของความสําเร็จ จะพิจารณาถึงคุณภาพของการดําเนินการ 
เพื่อนํามาเปนประเด็นปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพดวย โดยในแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐของสวนราชการ ตองประกอบดวย การเผยแพรประชาสัมพันธชองทางการรองเรียนเรื่อง 
การทุจริต  การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐที่สวนราชการไดจัดใหมีขึ้น  
ใหผูมีสวนไดเสียและประชาชนรับทราบ รวมทั้งการรณรงคสงเสริมใหผูมีสวนไดเสียและประชาชนมีความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐที่เขาขายการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ และตระหนักถึงความสําคัญในการใหความรวมมือกับภาครัฐ 
ในการสอดสองและแจงเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกลาว 
 2.  กรณีสวนราชการยังไมไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ 
สวนราชการ (ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555)  ขอใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐของสวนราชการ (ปงบประมาณ พ.ศ.2553 – 2555) ตามแนวทางที่สํานักงานป.ป.ท.กําหนด 
ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2553 

3.  ขอใหสวนราชการจัดสงแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสวนราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ไปยังสํานักงาน ป.ป.ท.  ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553  และจัดสงรายงาน
สรุปผลการดํา เนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจ ริตของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไปยังสํานักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ทั้งนี้ หากไมสามารถ
จัดสงไดภายในกําหนดจะถูกพิจารณาปรับลดคะแนนที่ไดรับของตัวช้ีวัดนี้ลง 0.2500 คะแนน    
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 
 

 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หนวยวัด 

ผลการดําเนินงานในอดีต  
ปงบประมาณ  พ.ศ. 

2550 2551 2552 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

ระดับ 5 4.7 - 

 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล  :     

กําหนดใหกองการเจาหนาที่ เปนหนวยรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูลโดยความรวมมือ 
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นางวนดิา  จั่นอุไร    ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่   
   เบอรติดตอ  :  0 2273 0890 

ผูจัดเก็บขอมูล :      จ.อ.จอมทอง       บุญตะโก  นิติกรชํานาญการ    
เบอรติดตอ  :  0 2299 4253 
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ตัวชี้วัดท่ี 7  :  ระดับความสําเร็จในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนจนไดขอยุติ 
หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก   : รอยละ 5 
คําอธิบาย : 
 

   เร่ืองรองเรียน หมายถึง เร่ืองรองเรียน/รองทุกข ที่ไดรับการประสานงานจากศนูยบริการ 
ประชาชน สํานักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรีผานชองทางการรองเรียนตางๆ มาเพื่อทราบหรือพิจารณา 
ดําเนินการแกไขปญหาตามอํานาจหนาที ่

   การนับจํานวนเรื่องรองเรียนใหนับจํานวนเรื่องรองเรียนในอดีตทีย่ังคางอยู (ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551-2552) และเรื่องรองเรียนของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการจน 
ไดขอยุติจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
  ดําเนินการจนไดขอยุต ิไดแก 

1.  เร่ืองที่ดําเนนิการแลว ไดตามความประสงคของผูรองทั้งหมด และไดแจงใหผูรองทราบ 
2.  เร่ืองที่ดําเนนิการแลว ไดตามความประสงคของผูรองบางสวน (หนวยงานเจาของเรื่อง 
     ดําเนินการตามขอบเขตเต็มที่แลว) หรือไดบรรเทา เยียวยาปญหาความเดอืดรอนของ 
     ผูรองตามความเหมาะสม และไดแจงใหผูรองทราบ 
3.  เร่ืองที่ดําเนนิการแลว แตไมไดตามความประสงคของผูรอง (เชน พนวิสัยดําเนินการ)  
     และไดช้ีแจงทําความเขาใจกับผูรอง 
4.  เร่ืองที่สงตอใหหนวยงานอื่นเพื่อทราบ หรือดําเนินการตามอํานาจหนาทีแ่ลว และไดแจง 
     ใหผูรองทราบหนวยงานที่รับดูแลเรื่องตอ 
5.  เร่ืองรองเรยีนที่ระงับการพจิารณา หรือรวมเร่ือง เชน บัตรสนเทห เร่ืองที่อยูในกระบวนการ   
     ทางศาล เร่ืองรองทกุขกลาวโทษแตไมมหีลักฐาน และไดแจงใหผูรองทราบตามควรแกกรณ ี
6.  เร่ืองเสนอขอคิดเห็นที่พนวิสัยดําเนินการหรือเปนกรณีที่หนวยงานไดดําเนนิการอยูแลว 
7.  กรณีที่เปนการเสนอขอคิดเห็นที่มีผลตอสวนรวม ใหหนวยงานประมวลขอมูลและ 
     เสนอขอคิดเห็นเชิงนโยบายตอผูบริหาร 

สูตรการคํานวณ : 
 

จํานวนเรือ่งรองเรียนในอดีตท่ียังคางอยูและเรื่องรองเรียนของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ท่ีดําเนินการจนไดขอยตุิ x 100 

จํานวนเรือ่งรองเรียนในอดีตท่ียังคางอยูและเรือ่งรองเรียนของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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เกณฑการใหคะแนน : 
 

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 3 ตอ 1 คะแนน   โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
74 77 80 83 86 

 

เงื่อนไข :  
 

ในกรณีที่สวนราชการไมมีเร่ืองรองเรียนรองทุกขที่แสดงไวในระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกข 
ของศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ใหนําน้ําหนักตัวช้ีวัดนี้ไปเพิ่มใหกับตัวช้ีวัดตาง ๆ   ดังนี้ 

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 2 
รอยละของระดับความพึงพอใจของผูกําหนดนโยบาย รอยละ 2 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต รอยละ 1 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 

2550 2551 2552 
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการเกี่ยวกับ 
เรื่องรองเรียนจนไดขอยุติ 

ระดับ - - - 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

ระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกขของศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :    เลขานุการกรม        เบอรติดตอ :  0 2299 4108 
 

ผูจัดเก็บขอมูล      : 1.  นายสเุทพ   รัขติยาภรณ       นักพฒันาทรพัยากรบุคคลชํานาญพเิศษ  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
      เบอรติดตอ : 0 2201 8072 
     2.  นางลักขณา   ขาวขํา            นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
           เบอรติดตอ : 0 2201 8079 

   3.  นางจินตนา   อุดมพลานุรักษ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  สํานักงานเลขานุการกรม      
    เบอรติดตอ  : 0 2299 4113 
   4. พ.จ.ท.เชษฐา   รัตนสกล นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  สํานักงานเลขานุการกรม            
    เบอรติดตอ  : 0 2299 4115 
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ตัวชี้วัดท่ี  8 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 
หนวยวัด   :   ระดับ 
น้ําหนัก     :   รอยละ 2 
คําอธิบาย :  
 

  รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาใหบริการที่สวนราชการลดได และสามารถ 
ดําเนินการไดจริง ณ ส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

  กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 หมายถึง 
 1)  กระบวนงานที่สวนราชการไดดําเนินการลดรอบระยะเวลาไดตั้งแตรอยละ 30 ขึ้นไป 

 ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2550 และ/หรือ 
 2)  กระบวนงานใหมที่สวนราชการไมเคยแจงสํานักงาน ก.พ.ร. มากอน เนื่องจาก 

-   มีการสํารวจกระบวนงานการใหบริการของสวนราชการใหม 
-   มีการเปลี่ยนแปลงบทบาท ภารกิจหนาที่ ของสวนราชการใหม เปนตน 

   ทั้งนี้ สวนราชการตองคัดเลือกกระบวนงานหลักที่สําคัญ และ/หรือมีผูมารับบริการจํานวนมาก 
และ/หรือมีผูรองเรยีนจํานวนมาก และ/หรือมีผลกระทบตอประชาชนในวงกวาง และ/หรือ 
สอดคลองกับงานบริการในตัวช้ีวดัรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2553 อยางนอย 5 กระบวนงาน (หรือนอยกวากรณีสวนราชการมีกระบวนงาน 
นอยกวา 5 กระบวนงาน) 

 
ตารางและสูตรการคํานวณ  :    

 
                จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  x 100 

                     จํานวนผูรับบรกิารทั้งหมดทีไ่ดรับบริการในแตละงานบริการ 
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ตารางและสูตรการคํานวณ  :    
 

งานบริการ (i) 
น้ําหนัก

(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผูรับบริการ
ที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐานเทียบ

กับจํานวนผูรับบริการทั้งหมด 
คะแนน 
ที่ได 
(Ci ) 

คะแนนเฉลีย่
ถวงน้ําหนัก    
 (Wi x Ci) 1 2 3 4 5 

1. การตออายุทะเบียนผูรับจางงานกอสราง 0.20 80 85 90 95 100   

2. การเบิกจายคาจดัซ้ือ - จัดจาง   
   (โดยวิธีสอบราคาและประกวดราคา) 

0.20 80 85 90 95 100   

3. การพิจารณาอทุธรณเจาพนกังานทองถิน่ 0.20 80 85 90 95 100   

4. การใหบริการทดสอบคุณสมบัตขิองวัสด ุ 0.20 80 85 90 95 100   

5. การบริการออกแบบอาคารและ ส่ิงกอสราง     
   (มลูคางาน 5 - 50 ลานบาท) 

0.20 80 85 90 95 100   

น้ําหนักรวม 1 คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากับ  
 

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 คะแนนที่ไดจากการเทียบกับรอยละของผูรับบริการท่ีไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน 

เทียบกับจํานวนผูรับบริการท้ังหมด 
i  หมายถึง ลําดับที่ของงานบริการ 

 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ (Wi x Ci) = 1 

2 Σ (Wi x Ci) = 2 

3 Σ (Wi x Ci) = 3 

4 Σ (Wi x Ci) = 4 

5 Σ (Wi x Ci) = 5 
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เงื่อนไข : 
1.  ใหสวนราชการระบุน้ําหนักที่จัดสรรใหแตละกระบวนงานที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอเพื่อนําไป

ประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกําหนดใหมีการถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของกระบวนงาน 
หากไมระบุน้ําหนักใหถือวาทุกกระบวนงานมีน้ําหนักเทากัน 

2.  ใหสวนราชการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละกระบวนงานที่เปน 
รอบระยะเวลามาตรฐาน ใหประชาชนทราบอยางชัดเจน 

3.  ใหสวนราชการแจงสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาหากมีการขอปรับแกไข/เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
รายละเอียดของกระบวนงานที่ไดคัดเลือกและรายงานใหสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบแลว 
 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต  

ปงบประมาณ พ.ศ.  

2550 2551 2552 
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกั 
ในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

ระดับ 5 5 - 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  
 1.  ผูอํานวยการกองคลัง เบอรติดตอ  : 0 2299 4162 
      2.  ผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร เบอรติดตอ  : 0 2299  4352 
 3.  นายเกยีรตศิักดิ์     จันทรา    ผูอํานวยการสํานักควบคุมการกอสราง                
    เบอรติดตอ  :  0 2299 4411  
 4.  นายสุชาติ           ตรีสัตยพันธ   ผูอํานวยการสํานักสถาปตยกรรม                          
    เบอรติดตอ  :  0 2299 4858  
 5. นายสงา         ศุภโชคพานชิย   ผูอํานวยการสํานักวศิวกรรมโครงสรางและงานระบบ   
   เบอรติดตอ  :  0 2299 4796                
ผูจัดเก็บขอมูล : 
 1.  นายสมเกยีรติ  กล่ินนุช   เจาพนกังานการเงินและบัญชีระดับอาวุโส  กองคลัง 
      เบอรติดตอ :  0 2299 4164                                                                               
 2.  วาที่รอยตรีหญิงจวงพร  พรมสูตร   เจาพนกังานธรุการชํานาญงาน กองคลัง 
     เบอรติดตอ : 0 2299 4275 
 3.  นายชวกิจ   หิรัญญาภิรมย           วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ สํานักควบคมุการกอสราง 
     เบอรติดตอ : 0 2299 4424 
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 4.  นายวีระพนัธ   อุปถัมภากุล          วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ สํานักควบคมุการกอสราง 
     เบอรติดตอ : 0 2299 4423                                  
 5.  นายวษิณุ       อยูดี                   สถาปนิกชํานาญการพิเศษ สํานักสถาปตยกรรม 
     เบอรติดตอ :  0 2299 4866 
 6.  นายอนันต     สิริพฤกษา            สถาปนิกชํานาญการ สํานักสถาปตยกรรม 
     เบอรติดตอ :  0 2299 4868                                  
 7.  นายวนิิจ  ชัยชนะศิริวิทยา  วิศวกรโยธาชาํนาญการพิเศษ สํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ 
     เบอรติดตอ : 0 2299 4780                                                                              
 8.  นางเปรมจติ  หอมจันทนากุล วิศวกรโยธาชาํนาญการพิเศษ สํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ 
     เบอรติดตอ :  0 2299 4780                                                                                     
       9.  นายวบิูลย      ลีพัฒนากิจ  วิศวกรโยธาชํานาญการ   สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
     เบอรติดตอ : 0 2299 4354   
       10. นายกนก     ศรีสวัสดิ์  นิติกรชํานาญการ  สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร  
                                                                    เบอรติดตอ : 0 2299 4358   
        11. นางสาวมาลา  แสงดี  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                           
     เบอรติดตอ :  0 2299  4315                                                                                    
                               
                                                             



รายละเอียดตัวชีว้ัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                          กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                                                                                                

ตัวชี้วัดท่ี  9.1 :  รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
หนวยวัด      :  รอยละ 
น้ําหนัก        :  รอยละ 0.50 
คําอธิบาย     : 
 

  การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทนุ  จะใชอัตราการเบิกจาย 
เงินงบประมาณรายจายลงทนุของสวนราชการทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมภิาค เปนตัวช้ีวัดความสามารถ 
ในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการ ทั้งนี้ไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
เพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
   การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
ของสวนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สวนราชการไดรับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจาํ) จะนํายอดงบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ 
   รายจายลงทุน หมายถึง รายจายที่รัฐบาลจายเพื่อจัดหาทรัพยสินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตน 
และทรัพยสินที่ไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐวิสาหกิจ 
โดยผูรับไมตองจายคืนใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจดัหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน สามารถตรวจสอบได
จากรหัสงบประมาณรายจาย รหัสลักษณะงานตําแหนงที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณ
กําหนดให 
 
สูตรการคํานวณ  : 

 
 
   
 

เกณฑการใหคะแนน 
 

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-รอยละ 3 ตอ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี ้
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
69 72 75 78 81 

 
 
 
 
 

เงินงบประมาณรายจายลงทนุที่สวนราชการเบิกจาย   x 100 
วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สวนราชการไดรับ 
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน  : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.  

2550 2551 2552 

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุน 

รอยละ 71.71 % 49.04 % 65.84 % 

 
แหลงขอมูล /วิธีจัดเก็บขอมูล : 
 ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง จากระบบ GFMIS    
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : ผูอํานวยการกองคลัง เบอรติดตอ  : 0 2299 4162 
                                                                    
ผูจัดเก็บขอมูล  :    1.  นางภทัทิรา  สุริวรรณ    นักวิชาการเงนิและบัญชีชํานาญการ   
                                                                   เบอรติดตอ  : 0 2299 4163 
                              2.  นางนยันา   สาสุข              เจาพนกังานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
                                            เบอรติดตอ  : 0 2299 4163 
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ตัวชี้วัดท่ี  9.2 :  รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 
หนวยวัด      :  รอยละ 
น้ําหนัก        :  รอยละ 0.50 
คําอธิบาย     : 
 

  การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม จะใชอัตราการเบกิจาย 
เงินงบประมาณรายจายภาพรวมของสวนราชการทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาคเปนตัวช้ีวัด 
ความสามารถในการเบิกจายเงินของสวนราชการ ทั้งนี้ไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติม 
ระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

 การใหคะแนนจะพจิารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม  
ของสวนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สวนราชการไดรับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ 
 

สูตรการคํานวณ  : 

 
 
   

 
เกณฑการใหคะแนน 
 

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-รอยละ 1 ตอ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี ้
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
92 93 94 95 96 

 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน  : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.  

2550 2551 2552 

รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายภาพรวม 

รอยละ 72.80 % 62.34 % 73.13 % 

 

เงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สวนราชการเบิกจาย   x 100 
วงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สวนราชการไดรับ 
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แหลงขอมูล /วิธีจัดเก็บขอมูล : 
 ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง จากระบบ GFMIS    
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : ผูอํานวยการกองคลัง เบอรติดตอ  : 0 2299 4162 
                                                                    
ผูจัดเก็บขอมูล  :    1.  นางภทัทิรา  สุริวรรณ    นักวิชาการเงนิและบัญชีชํานาญการ   
                                                                   เบอรติดตอ  : 0 2299 4163 
                              2.  นางนยันา   สาสุข              เจาพนกังานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
                                            เบอรติดตอ  : 0 2299 4163 
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ตัวชี้วัดท่ี  9.3 :  รอยละของการเบิกจายเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบตัิการไทยเขมแข็ง 2555 
หนวยวัด      :  รอยละ 
น้ําหนัก        :  รอยละ 1 

กรณีท่ี 1  สวนราชการไดรับจัดสรรเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏบิัติการไทยเขมแข็ง 2555          
   (โครงการปเดียว) 
คําอธิบาย : 

• โครงการปเดียว  หมายถึง โครงการที่ดําเนินการและเบิกจายแลวเสร็จภายในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2553 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 
2555 (โครงการปเดียว) จะใชอัตราการเบิกจายเงินตามแผนที่สวนราชการไดรับอนุมัติใหดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจายเงิน
โครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ของสวนราชการ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาว
จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  

• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินโครงการลงทุนภายใต
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง  2555 ที่ เบิกจายเทียบกับวงเงินตามแผนที่ได รับจัดสรรใหดําเนินการ  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

สูตรการคํานวณ 
 

 

 
 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน   

1 เบิกจายรอยละ 80 

2 เบิกจายรอยละ 90 

3 เบิกจายรอยละ 100 ภายในเดือนกันยายน 2553 

4 - 

5 เบิกจายรอยละ 100 กอนเดือนกันยายน 2553 
  
 
 
 
 

เงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ท่ีเบิกจาย  x 100 
วงเงินตามแผนที่ไดรับจัดสรรใหดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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กรณีท่ี 2  สวนราชการไดรับจัดสรรเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555  
   (โครงการผูกพันขามปงบประมาณ) 
 

คําอธิบาย     : 
 

• โครงการผูกพันขามปงบประมาณ  หมายถึง โครงการที่จะตองทําสัญญากอหนี้ผูกพันและ 
มีระยะเวลาการดําเนินการมากกวา 1 ป           

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 
2555 (โครงการผูกพันขามปงบประมาณ) จะใชอัตราการเบิกจายเงินของสวนราชการทั้งที่เบิกจายใน
สวนกลาง    และสวนภูมิภาค เปนตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจายเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติ
การไทยเขมแข็ง 2555 ของสวนราชการ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหารการเงิน 
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  

• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบกิจายเงนิโครงการลงทนุภายใตแผนปฏิบัติการ
ไทยเขมแข็ง 2555 ที่เบิกจายเทียบกับวงเงินตามแผนที่ไดรับจัดสรรใหดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

สูตรการคํานวณ  : 

 
 
 
  

เกณฑการใหคะแนน 
  

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 เบิกจายรอยละ 80 

2 เบิกจายรอยละ 90 

3 เบิกจายรอยละ 100 

4 เบิกจายรอยละ 110 

5 เบิกจายรอยละ 120 
 
 
 
 
 
 
 

เงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ท่ีเบิกจาย  x 100 
วงเงินตามแผนที่ไดรับจัดสรรใหดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน  : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.  

2550 2551 2552 

รอยละของการเบิกจายเงินโครงการลงทุน
ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 

    

  - โครงการปเดียว รอยละ - - - 

  - โครงการผูกพันขามปงบประมาณ รอยละ - - - 

 
แหลงขอมูล /วิธีจัดเก็บขอมูล : 
 ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง จากระบบ GFMIS   
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : ผูอํานวยการกองคลัง เบอรติดตอ  : 0 2299 4162 
                                                                    
ผูจัดเก็บขอมูล  :    1.  นางภทัทิรา  สุริวรรณ    นักวิชาการเงนิและบัญชีชํานาญการ   
                                                                   เบอรติดตอ  : 0 2299 4163 
                              2.  นางนยันา   สาสุข              เจาพนกังานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
                                            เบอรติดตอ  : 0 2299 4163 
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ตัวชี้วัดท่ี 10  :  ระดับความสาํเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
หนวยวัด      :   ระดับ 
น้ําหนัก         :  รอยละ 1  
คําอธิบาย : 
 

ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่สวนราชการสามารถจัดทํา
บัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการคํานวณตนทุนมาใชในการ
บริหารทรัพยากร 
 

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 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลางและสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

2 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2551   
และปงบประมาณ พ.ศ. 2552 วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรอืลดลงอยางไร พรอมทั้งวเิคราะห
ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวย
ผลผลิตไดแลวเสร็จ และเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลางและสํานกังาน ก.พ.ร. ทราบ 

3 สวนราชการมกีารระบุตนทุนทางตรงเขาสูกิจกรรมยอยหรอืศูนยตนทุนในระบบ GFMIS 
และสงมอบใหหนวยงานในองคกรรวมตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม สําหรับขอมูล 
คาใชจายของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
4 จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยพิจารณาจากผลการคํานวณ 

ตนทุนที่เกิดข้ึน ซึ่งแผนดังกลาวตองสอดคลองกับผลการวิเคราะหตนทุนผลผลติตอหนวย 
ขององคกร พรอมท้ังกําหนดเปาหมายการเพิ่มประสิทธิภาพในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ใหชัดเจน และแผนฯ ดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 

5  ดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
    ไดแลวเสร็จครบถวน 

 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน    
    ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ 

 
 
 

เงื่อนไข :   
1. ใหสวนราชการสงผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ 1 และ 2 ถึงสํานักงบประมาณ 

กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 
2. ใหสวนราชการสงผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ 3 และ 5 ถึงกรมบัญชีกลางภายใน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 
3. ใหสวนราชการสงผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ 4 ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที่  

31 มีนาคม 2553 
 
 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต  

ปงบประมาณ 

2550 2551 2552 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ระดับ 5 4 - 

 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :   ผูอํานวยการกองคลัง เบอรติดตอ  : 0 2299 4162 
                                                                    
ผูจัดเก็บขอมูล  :   1. นางอุษา    พฤกษพิทักษกุล นักวิชาการเงนิและบัญชีชํานาญการพิเศษ  
                                                      เบอรติดตอ : 0 2299 4263 
 2.  นางสาวปรียาวรรณ  จูทอง      นักวิชาการเงนิและบัญชีชํานาญการ 
   เบอรติดตอ : 0 2299 4265 
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ตัวชี้วัดท่ี 11     ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
หนวยวัด   :    ระดับ 
น้ําหนัก     :    รอยละ 1   
คําอธิบาย :  
   

••  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ  
จะพิจารณาจากความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลการติดตามการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ขอมูลพื้นฐานสําหรับ
การจัดทําดัชนีการใชพลังงาน เชน เวลาที่ใหบริการ จํานวนบุคลากร พื้นที่ของอาคารที่การใหบริการ เปนตน 
และพิจารณาปริมาณพลังงานที่สวนราชการใชจริง โดยเปรียบเทียบกับปริมาณพลังงานมาตรฐาน ที่หนวยงาน
ควรจะใชอยางเหมาะสมตามปจจัยที่มีผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน โดยใชขอมูลตามที่รายงานและ
จัดเก็บในฐานขอมูล www.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

••  พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 
1. ดานไฟฟา   

  2. ดานน้ํามันเชื้อเพลิง 
 

สูตรการคํานวณคาดชันีการใชพลังงาน : 
 

คาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามัน  =   คาการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน – คาการใชไฟฟา/น้ํามันจรงิ 
                                       คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง 

 
เกณฑการใหคะแนน :  
 

•   คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสวนราชการคิดจากคะแนนเฉลี่ยของ 
     หนวยงานในสังกัดทั้งหมด โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน ดังนี้ 

1. ดานไฟฟา  รวม  2.5  คะแนน 
    เกณฑการใหคะแนนประเมนิผลการประหยัดพลังงานดานไฟฟา มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ระดับ ประเด็น คะแนน 
1 ขอมูลรายงานผลการติดตามการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดานไฟฟา 

ของคณะทํางานลดการใชพลังงาน  รอบ  6  เดือน  และรอบ  12  เดือน 
0.50 

2 2.1  ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ครบถวน 0.25 
2.2  ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน ครบถวน 0.25 
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ระดับ ประเด็น คะแนน 
3 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยอยูในชวงตั้งแต 

รอยละ  25 ถึง รอยละ 50 ของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐานหรือ มีคาดัชนีการใช
พลังงานไฟฟาอยูในชวง - 0.200 ถึง - 0.333   

0.50 

4 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยอยูในชวงตั้งแต 
รอยละ 10 ถึงรอยละ 25 ของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงาน
ไฟฟาอยูในชวง - 0.091 ถึง - 0.199  

0.50 

5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐานไมเกินรอยละ 10 ของปริมาณ 
การใชไฟฟามาตรฐาน  หรอื  มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง 0 ถึง - 0.090  
 

ในกรณีท่ีปริมาณการใชไฟฟาจริงนอยกวาปรมิาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ มีคาดัชนี
การใชพลงังานไฟฟามากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผลดานไฟฟา (2.5 คะแนน) 

0.50 

 

 2.  น้ํามันเชื้อเพลิง รวม 2.5 คะแนน 
            เกณฑการใหคะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงานดานน้ํามันเชื้อเพลิง  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ระดับ ประเด็น คะแนน 
1 ขอมูลรายงานผลการติดตามการดําเนนิการตามมาตรการประหยัดพลังงานดานน้ํามันเชือ้เพลงิ 

ของคณะทํางานลดการใชพลังงาน  รอบ  6  เดือน  และรอบ  12  เดือน 
0.50 

2 2.1  ขอมูลปริมาณการใชน้ํามัน (ลิตร) ครบถวน 0.25 
2.2  ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน ครบถวน 0.25 

3 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยอยูในชวงตั้งแต 
รอยละ  25 ถึง รอยละ 50 ของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนี 
การใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง - 0.200 ถึง - 0.333   

0.50 

4 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยอยูในชวงตั้งแต 
รอยละ 10 ถึงรอยละ 25 ของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐานหรือ มีคาดัชนีการใชพลังงาน
น้ํามันอยูในชวง - 0.091 ถึง -0.199  

0.50 
 

5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน ไมเกินรอยละ 10 ของ
ปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง 0 ถึง - 0.090 
 

กรณีท่ีปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงจริงนอยกวาปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงมาตรฐาน 
หรือ มีคาดัชนีการใชน้ํามันเชื้อเพลิง มากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผล 
ดานน้ํามันเชื้อเพลิง (2.5 คะแนน) 

0.50 
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เงื่อนไข :  
••  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยดัพลังงานของสวนราชการ สํานักงาน ก.พ.ร.  

จะใชขอมูลทีส่วนราชการไดรายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน 

••  สวนราชการจะตองไดคะแนนเต็มในขัน้ตอนที่ 2 จึงจะไดรับการประเมินผลคาคะแนนดัชนกีารใช
พลังงาน ในขัน้ตอนที่ 3-5 

••  หนวยงานที่มคีาดัชนีการใชพลังงานต่ํากวา -0.500 หรือเปนหนวยงานที่มีปริมาณการใชพลังงานจริง
เปน 2 เทาของปริมาณการใชพลังงานมาตรฐานขึ้นไป จะไมไดคะแนนในขั้นตอนที่ 3-5 ซ่ึงจากขอมลู
ของป 2551 จะมีหนวยงานในกลุมดังกลาว ประมาณรอยละ 10 ของหนวยงานราชการทั้งประเทศ 

••  การรายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยดัพลังงาน: 
 สวนราชการ หมายถึง สวนราชการที่เปนราชการบริหารสวนกลางในสังกัดกรมที่จดัตั้งขึ้นตาม

กฎกระทรวง และรวมถึงสวนราชการที่ตั้งขึ้นเปนหนวยงานภายในกรมนั้นที่ไมปรากฏใน
กฎกระทรวง สําหรับสวนราชการที่เปนราชการบริหารสวนกลางในสังกัดกรม ซ่ึงจัดตั้งขึ้นตาม
กฎกระทรวง แตปฏิบัติงานอยูในภูมิภาค การรายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลของ 
สวนราชการนัน้ ๆ ใหพจิารณาจากสถานที่ตั้งของสวนราชการวา ตั้งอยู ณ จังหวัดใด ใหรายงานผล
การดําเนินงานไปรวมกับจงัหวัดทีต่ั้งอยูนั้น 

 สวนราชการทีม่ีจํานวนหนวยงานในสังกดัและหรอืในพืน้ที่ที่รับผิดชอบมารวมในการประเมนิผลการ
ประหยัดพลังงาน มากกวา 30 หนวยงาน จะไดรับคะแนนสวนเพิ่มอีก 0.05 เทาของคะแนนที่ไดรับ 
โดยสวนราชการนั้น จะตองมีหนวยงานทีร่ายงานขอมูลผาน www.e-report.energy.go.th  
ครบทุกขั้นตอนเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนหนวยงานทั้งหมด 

 เชน สวนราชการ A มีหนวยงานในสังกดัทั้งหมด 65 หนวยงาน รายงานขอมูลครบทุกขั้นตอน 
 55 หนวยงาน (เทากับ 84%) ไดรับคะแนนตั้งตนเฉลี่ย 4.2634 คะแนน และไดคะแนนสวนเพิ่มอกี 
 0.05 * 4.2634 เทากับ 0.2132 คะแนน จึงสรุปคะแนนของสวนราชการ A เทากบั 4.4766 คะแนน 
 (= 4.2634 + 0.2132) 

 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 

ระดับความสําเร็จของการดําเนนิการตามมาตรการ 
ประหยดัพลงังานของสวนราชการ 

ระดับ 4.88  
 

5.00 - 
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
 

1. กองคลัง กรมโยธาธิการและผงัเมือง  เปนผูรวมรวบและตรวจความครบถวนขอมูลการใชพลังงานไฟฟา 
(kwh)  และขอมูลการใชน้ํามนั  (ลิตร)  ขอมูลการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน เชน เวลาที่ใหบริการ  จํานวน
บุคลากร  พื้นที่ของอาคารที่การใหบริการ จากหนวยงานตาง ๆ  ภายในกรมโยธาธิการและผังเมืองทุกเดอืน 

2. กองคลัง กรมโยธาธิการและผงัเมือง  ไดจัดเกบ็ขอมูลและดําเนินการวิเคราะหเพื่อหาคาการใชพลังงาน 
ของแตละขอมูลที่ตองกรอกลงในระบบจดัการ http: //www.e-report.energy.go.th  เปนประจําทุก ๆ เดือน  

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  : ผูอํานวยการกองคลัง เบอรติดตอ  : 0 2299 4162 
                                                                    
ผูจัดเก็บขอมูล :  1.  นางชลกร  กวดขันธุ  พนักงานพิมพดีด ช้ัน 3 

 เบอรติดตอ : 0 2299 4274 
2.  นายวราพันธ  แนงแหยม พนักงานพิมพดีด ช้ัน 1  

 เบอรติดตอ : 0 2299 4175 
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ตัวชี้วัดท่ี  12 :  ระดับความสาํเร็จของการควบคุมภายใน 
หนวยวัด  :  ระดับ 
น้ําหนัก    :  รอยละ 1.5 
คําอธิบาย :   

 

   การควบคมุภายใน หมายความวา กระบวนการปฏิบตัิงานที่ผูกํากับดูแล ฝายบริหารและ 
บุคลากรของหนวยรับตรวจจดัใหมีขึ้น เพื่อสรางความมัน่ใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ 
จะบรรลุวตัถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ซ่ึงรวมถึง
การดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือ  ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือ
การทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงนิ และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
    ความสําเร็จของการควบคุมภายในภาคราชการ จะพจิารณาจากความสามารถของหนวยงาน 
ในการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 (ขอ 6) และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุม
ภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผนดนิที่ไดกําหนดเปนแนวทางไว 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

พิจารณาจาก 2 สวน คือ 

 น้ําหนัก เกณฑการพิจารณา 

สวนที่ 1 0.5    มีการประเมินการควบคุมภายในของสวนราชการทุกระดับ คิดเปนรอยละ 100 

สวนที่ 2 1.0   มีระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการ 
     ตรวจเงินแผนดินกําหนด (ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินวาดวย 
     การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ขอ 6)) 

 
 

สวนท่ี 1 : มีการประเมินการควบคุมภายในของสวนราชการทุกระดับ 
 

สูตรการคํานวณ : 
 
 
 
 

 
 

จํานวนหนวยรับตรวจและสวนงานยอย ที่จัดสงรายงานการควบคุมภายใน X 100 

จํานวนหนวยรับตรวจและสวนงานยอยทั้งหมดของสวนราชการ 
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เกณฑการใหคะแนน : 
        ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4  ระดับ 5 
60 70 80 90 100 

 
สวนท่ี 2 : กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาวาสวนราชการทุกระดับไดมีระบบ 
                การควบคุมภายในที่เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
                กําหนด (ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิวาดวยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
                พ.ศ. 2544  (ขอ 6)) ดังนี ้
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 หนวยรับตรวจมีการกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการดําเนินการประเมินผล 

ควบคุมภายในตามระเบียบฯ พรอมระบุถึงบทบาท ความรับผิดชอบในการจัดวางระบบ 
การควบคุมภายในและการติดตามการควบคุมภายใน 

2 มีกลไกการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 

3 หนวยรับตรวจมีรายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในครบทั้ง 5 
องคประกอบ (แบบ ปอ.2) ซึ่งมาจากการประมวลผลการประเมินของระดับสวนงานยอย 
(แบบ ปย.1) สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

4 หนวยรับตรวจมีการประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทํารายงาน 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ซึ่งมาจากการประมวลผลการประเมิน 
กระบวนการในการประเมินผลการควบคุมภายในของระดับสวนงานยอย (แบบ ปย.2) 
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

5 พิจารณาผลการประเมินที่ไดจากขั้นตอนที ่3 และ 4 เพือ่จัดทําหนังสอืรับรองการประเมินผล 
การควบคุมภายในของหนวยรบัตรวจ (แบบ ปอ.1) สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ท้ังนี้ 
การประเมินผลการควบคุมภายในดังกลาวตองไดรับการประเมินผล จากผูตรวจสอบภายใน 
(แบบ ปส.) และมีการรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวง ภายในเกาสิบวัน  นับจากวัน 
สิ้นปงบประมาณ (30 ธันวาคม 2553) 
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เงื่อนไข : 
ขั้นตอนที ่2  (1.00 คะแนน) มีเกณฑการใหคะแนนยอย ดังนี้ 
 1.  เอกสารหลักฐานของหนวยรับตรวจที่แสดงถึงกระบวนการในการตดิตามแผนการปรับปรุง 
   การควบคุมภายในของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยใหคิดคะแนนจากจํานวนสวนงานยอย 
      ที่มีเอกสารหลักฐาน (0.50 คะแนน) 
 2.  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงที่นําเสนอตอหัวหนาสวนราชการเพื่อส่ังการ 
      และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลประจํากระทรวงโดยจดัสงไปยัง 
      สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที ่30 เมษายน 2553 (0.50 คะแนน) 
ขั้นตอนที ่3  (1.00 คะแนน) มีเกณฑการใหคะแนนยอย ดังนี้ 
 1.  รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในระดับหนวยรับตรวจ (แบบ ปอ. 2) 
      (0.50 คะแนน) 
 2.  รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย (แบบ ปย. 1) 
     โดยใหคิดคะแนนจากจํานวนสวนงานยอยที่มีรายงาน (0.50 คะแนน) 
ขั้นตอนที ่4  (1.00 คะแนน) มีเกณฑการใหคะแนนยอย ดังนี้ 
 1.  รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 3) (0.50 คะแนน) 
 2.  รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2) โดยใหคิดคะแนนจาก 
      จํานวนสวนงานยอยที่มีรายงาน (0.50 คะแนน) 
ขั้นตอนที ่5  (1.00 คะแนน) มีเกณฑการใหคะแนนยอย ดังนี้ 
 1.  หนังสือรับรองการประเมนิผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) (0.33 คะแนน) 
 2.  รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) 
      (0.33 คะแนน) 
 3.  สงแบบ ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3 และ ปส. ตอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวง 
     โดยจดัสงไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในเกาสิบวนันบัจากวันสิน้ปงบประมาณ (30 ธันวาคม 2553) 
     (0.17 คะแนน) สําหรับการรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิใหรายงานเฉพาะ แบบ ปอ.1 
     เพียงฉบับเดียวเทานั้น โดยจัดสงไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผนดนิ ภายในเกาสบิวันนับจากวนั
     ส้ินปงบประมาณ (30 ธันวาคม 2553) (0.17 คะแนน) 
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต  ปงบประมาณ  พ.ศ. 

2550 2551 2552 
ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน ระดับ - - - 

 

 

 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   นางสุนีรัตน แสงศรี  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
       เบอรติดตอ :   0 2299 416 
ผูจัดเก็บขอมูล    :       นางจรญิญา  ศิลปประกอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

เบอรติดตอ :   0 2299 4270 
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ตัวชี้วัดท่ี  13 :  ระดับความสาํเร็จของการตรวจสอบภายใน 
หนวยวัด  :  ระดับ 
น้ําหนัก    :  รอยละ 1.5 
คําอธิบาย :   

 

 การตรวจสอบภายใน  หมายถึง กิจกรรมการใหความเชื่อมัน่  และการใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรม 
และเปนอิสระ  ซ่ึงจัดใหมีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีขึ้น การตรวจสอบ 
ภายในจะชวยใหสวนราชการบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวดวยการประเมินและปรับปรุง 
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ 
 ความสําเร็จของการตรวจสอบภายในภาคราชการ พิจารณาจากความสามารถของหนวยงาน 
ตรวจสอบภายในในการปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ 
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จัดทํากระดาษทําการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ โดยแสดงใหเห็น 
รายละเอียด ดังนี้ 
- ปจจัยเสี่ยงและเกณฑความเสี่ยงท่ีนํามาใช 
- การวิเคราะหความเสี่ยง 
- การจัดลําดับความเสี่ยง 

2 และ 3 จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจําป 
โดยจะตองแสดงใหเห็นรายละเอียด ดังนี้ 
- วัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน 
- ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
- การจัดสรรทรพัยากร 
- แนวทางการปฏิบัติงาน 

4 จัดทํารายงานผลการตรวจสอบครบถวนตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบ และเสนอ 
หัวหนาสวนราชการพิจารณาใหความเห็นชอบ หรอืสั่งการใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ปฏิบัติตามขอเสนอแนะที่มีในรายงานฯ 

5 มีการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการตรวจสอบการดําเนินงาน โดยวิเคราะห 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน รวมท้ังมีการแสดง 
ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะใหแกผูบริหารและผูปฏิบัติงานของหนวยงาน 
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การพิจารณาระดับคะแนนแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 4 ขั้นตอน โดยมีระดับคะแนน ดังนี ้
 

ขั้นตอน คะแนนเต็ม 

1 1.00 คะแนน 

2 2.00 คะแนน 

3 1.00 คะแนน 

4 1.00 คะแนน 

รวม 5.00 คะแนน 
 

ขั้นตอนที่ 1  (1.00 คะแนน) 
จัดทํากระดาษทําการประเมนิความเสี่ยงเพือ่วางแผนการตรวจสอบ โดยแสดงใหเห็นรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 มีการระบปุจจัยเสีย่งและเกณฑความเสี่ยงที่นํามาใชในการประเมนิความเสี่ยง (0.25 คะแนน) 
1.2 มีการแสดงรายละเอียดใหเห็นถึงการวิเคราะหความเสี่ยง (0.25 คะแนน) 
1.3 มีการจัดลําดับความเสี่ยงและผลสรุปที่ไดใชในการวางแผนการตรวจสอบ (0.50 คะแนน) 

ขั้นตอนที่ 2  (2.00 คะแนน) 
จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจําป โดยจะตองแสดงใหเห็น 
รายละเอียด ดังนี้ 

-  วัตถุประสงคการปฏิบัติงาน 
-  ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
-  การจัดสรรทรัพยากร 
-  แนวทางการปฏิบัติงาน 

โดยเรื่องที่จะตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปที่วางไวใหจดัทําแผนการปฏิบัติงาน ดังนี ้
2.1 การตรวจสอบดานการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับ (อยางนอย 1 เร่ือง)  (0.70 คะแนน) 
2.2 การตรวจสอบดานการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน (อยางนอย 2 เร่ือง) (1.30 คะแนน) 

ขั้นตอนที่ 3 (1.00 คะแนน) 
จัดทํารายงานผลการตรวจสอบครบถวนตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบประจําป 

3.1 มีการรายงานผลการตรวจสอบทางดานการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับ 
ครบถวนตามที่กําหนดไวในแผนการตรวจสอบประจําป (0.20 คะแนน) 

3.2 มีการรายงานผลการตรวจสอบทางดานการปฏิบัติงานหรือการดาํเนนิงานครบถวนตามที่กาํหนดไว 
ในแผนการตรวจสอบประจําป (0.40 คะแนน) 
 3.3 เสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาใหความเหน็ชอบหรือส่ังการใหหนวยงานทีเ่กีย่วของปฏิบัติ
ตามขอเสนอแนะที่มีในรายงาน ฯ (0.40 คะแนน) 
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ขั้นตอนที่ 4 (1.00 คะแนน) 
 4.1 มีการวิเคราะหใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานไวในรายงานผล 
การตรวจสอบ (0.30 คะแนน) 
 4.2 มีการวิเคราะหใหเห็นถึงประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานไวในรายงานผล 
การตรวจสอบ (0.30 คะแนน) 
 4.3 มีการแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะตอการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานใหแกผูบริหาร 
และผูปฏิบัติงานของหนวยงานในรายงานผลการตรวจสอบ (0.40 คะแนน) 

เงื่อนไข : 
 หนวยงานในสวนราชการ ใหรวมถงึ หนวยงานในราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการหรอื 
มีสํานักงานที่ตั้งอยูในภูมภิาค 
 

 ท้ังนี้ ใหสวนราชการจัดสงเอกสารขอมูล เพื่อใชเปนหลักฐานในการประเมินผลตามเกณฑตัวช้ีวัดนี ้
มายังสํานักกํากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ดังนี้ 
 

เอกสารที่ตองจัดสง กําหนดสง 
1. แผนการตรวจสอบประจําปที่ไดรับการอนุมัติแลว พรอมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่แสดง 
    ใหเห็นถึงการประเมินความเสีย่งเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 

ภายในเดือนธันวาคม 2552 

2. แผนการปฏิบัติงานในแตละเรื่องตามแผนการตรวจสอบประจําปที่วางไว  ดังนี้ 
    2.1) การตรวจสอบดานการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับ (อยางนอย 1 เรื่อง) 
    2.2) การตรวจสอบดานการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน (อยางนอย 2 เรื่อง) 

ภายในเดือนมีนาคม 2553 

 

3. รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
    ยกเวน การตรวจสอบที่ดําเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน  2553 เมื่อเสนอหัวหนาสวนราชการ 
                 พิจารณาใหความเห็นชอบหรือสั่งการแลวใหจัดสงภายในเดือนพฤศจิกายน 2553 

จัดสงทันทีหลังจากที่นําเสนอ 
หัวหนาสวนราชการพิจารณา 
ใหความเห็นชอบหรือสั่งการแลว 

 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต  

ปงบประมาณ 

2550 2551 2552 
ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน ระดับ - - - 

 

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   นางสุนีรัตน แสงศรี  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
       เบอรติดตอ :   0 2299 416 
ผูจัดเก็บขอมูล    :       นางจรญิญา  ศิลปประกอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

เบอรติดตอ :   0 2299 4270 
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ตัวชี้วัดท่ี  14 : ระดับความสาํเร็จของการดาํเนินการตามแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการ 
หนวยวัด  :  ระดับ 
น้ําหนัก    :  รอยละ 1 
คําอธิบาย : 
 

อยูระหวางการหารือเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑการใหคะแนน 
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ตัวชี้วัดท่ี 15  : ระดับความสาํเร็จของการพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
น้ําหนัก         : รอยละ 20 
คําอธิบาย     : 

  

   การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามตัวช้ีวัดในปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 
ที่ผานมา  สวนราชการไดยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) จํานวน 2 หมวด ซึ่งหนวยงานดานนโยบายไดดําเนินการในหมวด  2  
(หมวดบังคับ)  และหมวดสมัครใจอีกหนึ่งหมวด  สําหรับหนวยงานดานบริการไดดําเนินการในหมวด 3 
(หมวดบังคับ)  และหมวดสมัครใจอีกหนึ่งหมวดเชนกัน 
   สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ.2553 สํานักงาน ก.พ.ร. ยังคงมุงเนนเพื่อผลักดันใหสวนราชการ 
ปรับปรุงองคการอยางตอเนื่อง  โดยวัดความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐานตอไป  
   สาระสําคัญของแนวทางดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  สวนใหญใกลเคียงกับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีความแตกตางเพียง  2 ประการ  ดังนี ้

1) ตัวช้ีวัดผลลัพธของหมวดที่ดําเนินการ  สวนราชการจะเลือกตัวช้ีวัดที่สํานักงาน  ก.พ.ร. 
กําหนดใหแทนการที่สวนราชการเลือกตัวช้ีวัดเอง เนื่องจาก เพื่อใหเกิดความเปนมาตรฐานในการวัดความสําเร็จและ
สามารถสะทอนผลการดําเนินงานของหมวดนั้น ๆ  ไดอยางแทจริง รวมท้ังสามารถผลักดันการยกระดับคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐในภาพรวมไดอยางชัดเจน  แตอยางไรก็ตาม ยังเปดโอกาสสําหรับสวนราชการที่จะ
กําหนดตัวช้ีวัดเพิ่มเติมไดเอง เพื่อความสอดคลองกับภารกิจบางประเภทที่มีลักษณะเฉพาะ และสงเสริมใหเกิด
นวัตกรรม 

2)  ใหความสําคัญกับการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อเปนการผลักดันใหดําเนินการ 
ผานเกณฑฯ ไดอยางครบถวน โดยกําหนดน้ําหนักเพื่อการ “ซอม” ซ่ึงหมายถึง คาน้ําหนักคะแนนนี้จะใชตรวจประเมิน
ในหมวดที่ดําเนินการไปแลว หากสวนราชการใดไมผานเกณฑฯ ในหมวดนั้น ๆ ก็จะตองดําเนินการใหผานเกณฑฯ 
ดังกลาว สําหรับสวนราชการที่ผานเกณฑฯ  อยางครบถวนแลวจะไดคาคะแนนนี้โดยปริยาย 
   การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  มีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหองคการไดปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการใหไดมาตรฐานและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น แมในหมวดที่สวนราชการ
ไดดําเนินการผานเกณฑฯ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไปแลวก็ตาม สวนราชการควรใหความสําคัญกับการ 
“รักษา” ระบบบริหารจัดการที่ดีดังกลาวใหตอเนื่อง เพื่อเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการในขั้น Successful Level  ที่จะตองดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตอไป 
   การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ไดแบงวิธีการดําเนินการออกเปน 2 แนวทาง แยกจากกัน 
อยางชัดเจน กลาวคือ แนวทางที่ 1 เปนการดําเนินการตามตัวช้ีวดัตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ  ซ่ึงถือวาเปน 
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ภาคบงัคับที่ทกุสวนราชการจะตองดําเนินการเพื่อยกระดบัคุณภาพการบริหารจัดการใหไดมาตรฐาน ซ่ึงจะกําหนด 
วิธีการดําเนินการตามเอกสารคูมือคําอธิบายตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553  นอกจากนั้น สวนราชการอาจสามารถดําเนินการตามแนวทางที่ 2  การสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงถือวาเปนภาคสมัครใจ ทั้งนี้ การดําเนินการตามแนวทางที่ 2 นี้จะอยูนอกเหนือจาก 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ซ่ึงจะมีหลักเกณฑและกลไกที่แตกตางจากแนวทางการดําเนินการตามตัวช้ีวัด 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดเผยแพรแนวทางการบริหารรางวัลใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว 
  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  หมายถึง ความสําเร็จที่สวนราชการ
นําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงเปนกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากลไปใชเปนกรอบแนวทาง
ในการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) และเปนบรรทัดฐาน การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
ของสวนราชการ เพื่อปรับปรุงองคการและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสวนราชการสูระดับมาตรฐาน
เทียบเทาสากล 
  แนวทางการดําเนินการตามตัวช้ีวัดนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะจัดทําเปนคูมือซ่ึงมีรายละเอียด
สําหรับสวนราชการใชในการดําเนินการ  
  ตัวช้ีวัด “ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” น้ําหนัก รอยละ 20 
แบงออกเปน 3 ตัวช้ีวัดยอย ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก  
(รอยละ) 

15.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพืน้ฐาน 

12 

15.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการของสวนราชการตามเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7)  

4 

15.3 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้าํหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองคการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

4 

รวม 20 

 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชีว้ัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร                         
กระทรวงมหาดไทย 
 
                                                                                                                                                                                 

ตัวชี้วัดท่ี 15.1 :  ระดบัความสําเร็จของการดําเนนิการผานเกณฑคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดับพืน้ฐาน 
น้ําหนัก : รอยละ 12 

คําอธิบาย : 

• การดําเนินการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานจํานวน 2 หมวด ซ่ึง 
แตละหมวดแบงการดําเนินงานออกเปน 3 ตัวช้ีวัดยอย ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก (รอยละ) 

หมวดบังคับ หมวดสมัครใจ 
15.1.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพื้นฐาน  
(วัดกระบวนการในการดําเนินการพัฒนาองคการในหมวดที่
ดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ.2553) 

4 4 

15.1.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการบรรลุ
เปาหมายความสําเร็จของผลลพัธในการดําเนินการพัฒนา
องคการ 
(วัดผลลัพธของการพัฒนาองคการในหมวดที่ดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553) 

1 1 

15.1.3 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน ในหมวดที่สวนราชการดําเนินการ 
ไมผานเกณฑฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552   

1 1 

รวม 12 
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ตัวชี้วัดท่ี 15.1.1 : รอยละของการผานเกณฑคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน   
                                       (วัดกระบวนการในการดาํเนินการพัฒนาองคการในหมวดที่ดําเนินการปงบประมาณ  พ.ศ. 2553)  
หนวยวัด  :  รอยละ 
น้ําหนัก    : รอยละ 8 (น้ําหนกัหมวดรอยละ 4 จํานวน 2 หมวด) 

• สวนราชการจะดําเนินการเพื่อใหผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
จํานวน 2 หมวด (แผน) ซ่ึงสวนราชการจะใชแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ไดจัดทําขึ้น
เปนเครื่องมือในการกํากับติดตามเพื่อใหผานเกณฑฯ ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. 
ไดกําหนดหมวดที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไวดังนี้ 

 หมวดภาคบังคับ    :    หนวยงานดานนโยบาย  หมวด 1 หรือ หมวด 4 
                                  หนวยงานดานบริการ    หมวด 1 หรือ หมวด 6   

 หมวดภาคสมคัรใจ  :   หมวดใดก็ไดที่ยังไมไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
เกณฑการใหคะแนน : 

วัดความสําเร็จของกระบวนการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานใน
หมวดที่ดําเนินการ โดยเกณฑการใหคะแนนแบงออกเปนดังนี้    

 

การประเมินผล 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
รอยละของการผานเกณฑคณุภาพการบรหิารจัดการ
ภาครัฐระดับพืน้ฐาน  

4 60 70 80 90 100 

 
ทั้งนี้ เกณฑการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐดังกลาวจะมีรายละเอียดในคูมือ

คําอธิบายตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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ตัวชี้วัดท่ี 15.1.2 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ 
 ของผลลัพธในการดําเนินการพัฒนาองคการ 

(วัดผลลัพธของการพัฒนาองคการในหมวดที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553) 
หนวยวัด  :  รอยละ 
น้ําหนัก    :   รอยละ 2 (น้ําหนักหมวดรอยละ 1 จํานวน 2 หมวด) 

• สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดตัวช้ีวัดผลลัพธในแตละหมวดซึ่งเปนตัวช้ีวัดแนะนําโดยให 
สวนราชการเลือกตัวช้ีวัดดังกลาวจํานวน 2 ตัวช้ีวัดเพื่อวัดผลลัพธของการดําเนินการ (โดยกําหนดน้ําหนัก
ตัวช้ีวัดละ 0.5) ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเปนมาตรฐานในการวัดความสําเร็จและสามารถสะทอนผลการดําเนินงาน
ของหมวดนั้น ๆ ไดอยางแทจริง รวมทั้งสามารถผลักดันการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐใน
ภาพรวมไดอยางชัดเจน แตอยางไรก็ตาม ยังเปดโอกาสสําหรับสวนราชการที่จะกําหนดตัวช้ีวัดเพิ่มเติมไดเอง 
เพื่อความสอดคลองกับภารกิจบางประเภทที่มีลักษณะเฉพาะ และสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม รายละเอียดตัวช้ีวัด
ผลลัพธดังกลาวอยูในคูมือคําอธิบายตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

• กรณีที่สวนราชการตองการกําหนดตัวช้ีวัดผลลัพธตามแผนพัฒนาองคการในแตละหมวด
เพิ่มเติม สวนราชการสามารถกําหนดตัวช้ีวัดผลลัพธในแตละหมวดเพิ่มเติมได จํานวนไมเกิน 2 ตัวช้ีวัด 
(น้ําหนักรวมกันไมเกิน 0.2) และกําหนดใหเลือกตัวช้ีวัดผลลัพธแนะนําอีกจํานวน 2 ตัวช้ีวัด (โดยกําหนด
น้ําหนักตัวช้ีวัดละ 0.4) รวมทั้งสิ้นไมเกิน 4 ตัวช้ีวัด และผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวช้ีวัดเทากับ 1 ทั้งนี้ 
ตัวช้ีวัดผลลัพธที่สวนราชการกําหนดเพิ่มเติม ตองเปนตัวช้ีวัดเชิงปริมาณที่สามารถวัดแนวโนมผลการ
ดําเนินการได และเปนตัวช้ีวัดที่สะทอนผลลัพธการดําเนินการของหมวดนั้น ๆ (ไมใชวัดผลผลิตหรือกิจกรรม) 
 

ตารางและสูตรการคํานวณสําหรับแผนที่ 1 และแผนที่ 2 : 

ตัวช้ีวัด (i) 
น้ําหนัก 

(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ         
 ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตวัช้ีวัด 

คะแนน 
ที่ได 

 (SMi) 

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

แผนที่ 1 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 
1. รอยละความพึงพอใจที่บุคลากรมีตอองคกร 
     

0.50 60 70 80 90 100   

2. รอยละของหลักสูตรการอบรมที่ผานเกณฑ  
    ตามหลักประกันคุณภาพการฝกอบรม 

0.50 60 70 80 90 100   

น้ําหนักรวม 1 ผลรวมคะแนนเฉลีย่ถวงน้ําหนัก  
 

 



รายละเอียดตัวชีว้ัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร                         
กระทรวงมหาดไทย 
 
                                                                                                                                                                                 

ตัวช้ีวัด (i) 
น้ําหนัก

(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ       
 ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตวัช้ีวัด 

คะแนนที่ได 
(SMi) 

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

แผนที่ 2 กระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุนที่เนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยีเปนสําคัญ 

1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ 
    ที่มีตอขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

0.50 60 70 80 90 100   

2. จํานวนกระบวนการที่ไดรับการปรับปรุง 
    ใหผลการดําเนินงานดีขึ้น 

0.50 60 70 80 90 100   

น้ําหนักรวม 1 ผลรวมคะแนนเฉลีย่ถวงน้ําหนัก  

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เทากับ 
     

                                      หรือ           
                   
 

โดยที่ : 
W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวช้ีวัดท่ีกําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของ

กระทรวง และผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวช้ีวัดเทากับ 1   
SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด 
1.1-1.3 หมายถงึ ลําดับที่ของตัวช้ีวัดท่ีกําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  

 

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 

เงื่อนไข :  

ตัวช้ีวัดผลลัพธ คาน้ําหนัก วิธีการวัด และการประเมินผล ใหเปนไปตามแนวทางที่สํานักงาน ก.พ.ร.  
กํ าหนด  สํ าห รับกรณี ที่ ส วน ร าชก า รกํ า หนดตั ว ช้ี วั ด ผล ลัพธ เ พิ่ ม เ ติ ม  วิ ธี ก า ร วั ด  และ เ กณฑ 
การประเมินผล ใหเปนไปตามแนวทางการประเมินผล (KPI Template) ที่สวนราชการกําหนด สําหรับคาน้ําหนัก 
ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด ซ่ึงไดกําหนดไวแลวขางตน  

Σ (Wi x SMi) 

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

W1+ W2 +...+ Wi 
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ตัวชี้วัดท่ี  15.1.3 :  รอยละของการผานเกณฑคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ในหมวด 
ท่ีสวนราชการดําเนินการไมผานเกณฑฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552   

หนวยวัด  :  รอยละ 
น้ําหนัก    :  รอยละ 2 (น้ําหนักรอยละ 1 ตอ 1 หมวด จํานวน 2 หมวด) 

• การดําเนินการในตัวช้ีวัดยอยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อผลักดันใหสวนราชการดําเนินการเพื่อ 
ผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานอยางครบถวน ซ่ึงแนวทางดําเนินการในตัวช้ีวัดยอยนี้
จะมี 2 แนวทาง  คือ 

 สวนราชการทีผ่านเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐัระดับพืน้ฐานในหมวด 
ที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 แลว จะไดคาคะแนนนี้โดยปริยาย โดยจะใชผล
การตรวจประเมินปงบประมาณ พ.ศ. 2552   

 สวนราชการทีไ่มผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ฐานในหมวด 
ที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  จะตองดําเนินการใหผานเกณฑฯ  

ทั้งนี้  สํานักงาน ก.พ.ร. จะแจงผลยืนยันใหสวนราชการทราบในประเด็นที่สวนราชการ 
ไมผานเกณฑฯ  ภายหลังการตรวจประเมินรอบ 12 เดือนตอไป 
 

เกณฑการใหคะแนน 
วัดความสําเร็จของการดําเนินการในประเด็นที่ไมผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพื้นฐานในหมวดที่ดําเนินการ  โดยเกณฑการใหคะแนนแบงออกเปนดังนี้    

การประเมินผล 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน ในหมวดที่สวนราชการดําเนินการ
ไมผานเกณฑฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

1 
 

60 
 

70 
 

80 
 

90 
 

100 

 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการผานเกณฑ 
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

ระดับ - - - 
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ตัวชี้วัดท่ี 15.2 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธ
การดําเนินการของสวนราชการตามเกณฑคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
(หมวด 7) 

หนวยวัด  :  ระดับ 
น้ําหนัก    :  รอยละ 4 
คําอธิบาย : 

• ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธ
การดําเนินการของสวนราชการ หมายถึง การวัดความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการ (หมวด 7) ของสวนราชการ
ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน นอกเหนือจากการวัดความสําเร็จของผลลัพธ 
การดําเนินการพัฒนาองคการ 2 หมวด (ตัวช้ีวัดที่ 15.1.2) 

• สําหรับตัวช้ีวัดหมวด 7 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนการสะทอนผลลัพธของ 
การปรับปรุงองคการในหมวดที่ไมไดดํา เนินการในปงบประมาณ  พ .ศ .  2553 เพื่อใหสวนราชการ 
ใหความสําคัญกับการดําเนินการที่ครอบคลุมทุกหมวด โดยไดกําหนดตัวช้ีวัดที่สําคัญที่ควรสะทอนผลลัพธ 
ในแตละหมวด ดังนี้  

หมวด  ตัวชี้วัด 
1 RM 1 : รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของผลสัมฤทธิ์ของนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี 

2 RM 2 : รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเปาหมายของโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง  

3 RM 3 : รอยละความสําเร็จของผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการ/โครงการที่เปดโอกาสใหประชาชน 
เขามามีสวนรวมในการบริหารราชการ  

4 RM 4.1: รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 
ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 RM 4.2: ระดับความสําเร็จของการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ (statXchange) 
 RM 4.3: รอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสมัฤทธิ์ของการดําเนินกิจกรรม 

ตามแผนการจัดการความรูอยางนอย 3 องคความรู 
5 RM 5 : รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาขีดสมรรถนะ 

ของบุคลากรหรือแผนพัฒนาบุคลากร 
6 RM 6 : จํานวนกระบวนการที่ไดรับการปรับปรุงใหผลดําเนินการดีข้ึน 
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• จากตัวช้ีวัดดังกลาว ใหสวนราชการเลือกตัวช้ีวัดในหมวดที่ไมไดดําเนินการในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 จํานวน 4 หมวด 

• ตัวอยางการเลือกตัวช้ีวัด เชน กรมบริการ ก ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เลือกดําเนินการ 
หมวด 5 และหมวด 6 ดังนั้น การเลือกตัวช้ีวัดหมวด 7 กรม ก ตองเลือกตัวช้ีวัดที่สะทอนผลลัพธการดําเนินการ
ในหมวด 1, 2, 3 และหมวด 4 เปนตน ซ่ึงหมายความวาสวนราชการจะเลือกตัวช้ีวัดจากตารางดังกลาวขางตน
ทั้งหมด 6 ตัว คือ RM 1 , RM 2, RM 3, RM 4.1, RM 4.2 และ RM 4.3 เนื่องจากหมวด 4 ตองเลือกดําเนินการ 3 ตัวช้ีวัด 
รายละเอียดเกณฑการประเมินผล และคาน้ําหนักตัวช้ีวัดปรากฏในคูมือคําอธิบายตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

• การจัดทํารายงานการประเมินผลสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการ ขอใหสวนราชการรายงานผล
วาสามารถดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 
 

ตัวช้ีวัด (i) 
น้ําหนัก

(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ         
  ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตวัช้ีวัด 

คะแนน 
ที่ได 

(SMi) 

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

RM 1 : รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของ
ผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ/โครงการตาม
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี 

0.17 60 70 80 90 100   

RM 2 : รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเปาหมายของ
โครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

0.16 60 70 80 90 100   

RM 3 : รอยละความสําเร็จของผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินการ/โครงการที่เปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร
ราชการ 

0.16 60 70 80 90 100   

RM 4.1 : รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มี 
ตอการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 
ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 

0.17 65 70 75 80 85   
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ตัวช้ีวัด (i) 
น้ําหนัก

(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ         
  ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตวัช้ีวัด 

คะแนน 
ที่ได 

(SMi) 

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

RM 4.2 : ระดับความสําเร็จของการบูรณาการ
ขอมูลสถิติภาครัฐ (statXchange) 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.17 1 
 

2 3 4 5   

RM 4.3 : รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จ 
จากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินกิจกรรม 
ตามแผนการจัดการความรูอยางนอย 
3 องคความรู 

0.17 80 85 90 95 100   

  1 ผลรวมคะแนนเฉลีย่ถวงน้ําหนัก  

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก เทากับ 
     

                                                                                        
                
 
 

โดยที่ : 
W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวช้ีวัดท่ีกําหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของ

กระทรวง และผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวช้ีวัดเทากับ 1   
SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด 
1.1-1.3 หมายถงึ ลําดับที่ของตัวช้ีวัดท่ีกําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  

 

Σ (Wi x  SMi) 
(Wi) 

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

 

  การดําเนินการ ระดับคะแนน 
 ทบทวนรายการขอมูลสถิตทิี่สําคัญของหนวยงาน ทีน่ําเขาระบบบูรณา

การขอมูลสถิตภิาครัฐ 
เทากบั  1  คะแนน 

 ดําเนินการปรับปรุงขอมูลสถิติสําคัญของหนวยงาน ใหครบถวน 
ถูกตอง และเปนปจจุบัน 

เทากบั  2  คะแนน 

 ขอมูลสถิตทิี่สําคัญของหนวยงานที่นําเขาระบบบูรณาการขอมลูสถิติ
ภาครัฐ มีความครบถวน ถูกตอง และเปนปจจุบัน คิดเปนรอยละ 70 

เทากบั  3  คะแนน 

 ขอมูลสถิตทิี่สําคัญของหนวยงานที่นําเขาระบบบูรณาการขอมลูสถิติ
ภาครัฐ มีความครบถวน ถูกตอง และเปนปจจุบัน คิดเปนรอยละ 75 

เทากบั  4  คะแนน 

 ขอมูลสถิตทิี่สําคัญของหนวยงานที่นําเขาระบบบูรณาการขอมลูสถิติ
ภาครัฐ มีความครบถวน ถูกตอง และเปนปจจุบัน คิดเปนรอยละ 80 

เทากบั  5  คะแนน 

หรือ 
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เกณฑการใหคะแนน : 
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

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

 
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนัก 
ในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธ
การดําเนินการของสวนราชการตามเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
(หมวด 7) 

ระดับ - - - 
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ตัวชี้วัดท่ี 15.3 :  ระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองคการปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
หนวยวัด  : ระดับ 
น้ําหนัก    : รอยละ 4 

คําอธิบาย : 

• การจัดทําแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 นั้น ใหสวนราชการประเมินองคกร
ดวยตนเองตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน เพื่อจัดทําแผนพัฒนาองคการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554  ในหมวดที่ยังไมไดดําเนินการตามตัวช้ีวัดของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ 2553 

• นอกเหนือจากการดําเนินงานที่มุงเนนไปที่แผนพัฒนาองคการ 2 หมวดแลว สวนราชการควร
พัฒนาการบริหารจัดการองคการในหมวดอื่นๆ ควบคูไปดวย เพื่อใหเกิดผลลัพธในหมวด 7 ของเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
              การพิจารณาระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองคการ ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2554 แบงเปนตัวช้ีวัดยอย ดังนี้ 

การประเมินผล 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
15.3.1 ความครบถวนของการจัดทํารายงานลักษณะ  1 3 6 9 12 15 
            สําคัญขององคกร (15 คําถาม)       
15.3.2 ความครบถวนของการจัดทํารายงานการประเมิน 1 3 4 5 6 7 
             องคกรดวยตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑคุณภาพ     
             การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

      

15.3.3 ความครบถวนของแผนพัฒนาองคการประจําป 2 0 - 1 - 2 
            งบประมาณ พ.ศ. 2554* (2 แผน)       

รวม 4  

หมายเหตุ : * เปนการจัดทําแผนพัฒนาองคการรายหมวด โดยใชแนวทางการจัดทําของปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
รวมทั้ง ใหสวนราชการคัดเลอืกตัวช้ีวัดผลลัพธหรือกําหนดตัวช้ีวัดไดเอง รายละเอียดเงือ่นไขปรากฏในคูมือ
คําอธิบายตวัช้ีวัดการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
                  * กรณีที่สวนราชการใดยังไมผานเกณฑฯ บางขอที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
ใหจดัทําแผนพฒันาองคการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มเติมมาดวย 
 
 



รายละเอียดตัวชีว้ัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร                         
กระทรวงมหาดไทย 
 
                                                                                                                                                                                 

 รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน  : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.  

2550 2551 2552 

ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการ
จัดทําแผนพัฒนาองคการปงบประมาณ  
พ.ศ. 2554 

ระดับ - - - 

 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 กลุมพัฒนาระบบบริหาร  เปนผูรวบรวมขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   :  
1.  นายวินัย มูลนาค ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพฒันาเมือง 
 เบอรติดตอ : 0 2299 4616 
2. นางสาวนฤมล คงดิศ ผูอํานวยการสํานักพัฒนามาตรฐาน 
 เบอรติดตอ : 0 2201 8210 
3. นางวนิดา  จั่นอุไร ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
 เบอรติดตอ : 0 2273 0809 
2.  นางวนิดา   วานิช หัวหนากลุมพฒันาระบบบริหาร 
  เบอรติดตอ : 0 2299 4335 

ผูจัดเก็บขอมูล  :   
1.  นางภัชรา นาคดิษฐ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ   สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาเมอืง 
 เบอรติดตอ : 0 2299 4321 
2.  นายเมธี  รุจสกนต นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาเมือง 
   เบอรติดตอ : 0 2299 4616 
3.  นางกิ่งกาญจน โรจนวิทยา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ กองการเจาหนาท่ี 
 เบอรติดตอ : 0 2299 4154 
4.  นางสาวสมจิต สุขชัย นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กองการเจาหนาท่ี 
 เบอรติดตอ : 0 2299 4254 
5.  นางภาวด ี ภูมรินทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
  เบอรติดตอ : 0 2299 4317 
6.  นายเกษม โคเลิศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
  เบอรติดตอ : 0 2299 4315 
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