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๑.  รายละเอยีดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 มิติที่ ๑  มิติด้านประสทิธผิลตามแผนปฏบิัติราชการ 
  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ  
   ๑. ระดับความสาํเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 

ของกระทรวงและนโยบายสาํคัญ/พเิศษของรัฐบาล (กระทรวงเป็นผู้จดัทําส่งสํานักงาน ก.พ.ร.) 
 

   ๑.๑ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
ของกระทรวง    

 

     ๑.๑.๑ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน.......................  
 ๑.๑.๒ ระดับความสําเร็จของการสนับสนุน/ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม  
 ๑.๑.๓ ร้อยละของจํานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด.....................  
   ๑.๓  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ของกระทรวงที่มีเป้าหมายรว่มกันระหว่างกระทรวง.......................................................................... 

 

   ๑.๔  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน............................  

 ๒.  ระดับความสาํเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
 ของกลุ่มภารกิจ 

 

  ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ร้อยละสะสมของโรงมหรสพที่ได้รับการตรวจสอบความปลอดภัย 
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร............................................... ................................................ 

 
๑ 

  ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ร้อยละสะสมของอาคารของรัฐที่ได้รับการสํารวจและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง....... 
 

๓ 
  ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ระดับความสําเร็จของการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ  

อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ อาคารพาณิชย์ โรงงาน และโรงแรม .............................. 
   
๕ 

 ๓. ระดับความสาํเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ 
ภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจา่ยของส่วนราชการระดบักรมหรือเทียบเทียบเท่า  

  ๓.๑  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ 
ภารกิจหลักของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

  ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๑ จํานวนมูลค่างานของการให้บริการด้านช่างสําหรับสิ่งก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน 
ทางวิชาการ (ลา้นบาท) ............................................................................................... 

 
๘ 

  ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๒ จํานวนผังเมืองรวมที่ได้ดําเนินการประเมินผลและมีเอกสารรายงานการประเมินผล 
ผังเมืองรวม.................................................................................................................. 

 
๑๐ 

  ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๓ ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค  
(๔ กลุ่มจังหวัด) .......................................................................................................... 

 
๑๒ 

  ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๔ จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลที่ได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสาร
ประกอบการวางผัง................................................................................................... 

 
๑๔ 

  ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๕ ระดับความสําเร็จในการดําเนนิงานศึกษาความเหมาะสมระบบป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่
ชุมชน.................................................................................................................................. 

 
๑๖ 

สารบัญ 
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 ๓.๒ ระดับความสาํเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ  
(ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) 

  ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ  
(ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย)...................................................................................  ๑๘ 

 มิติที่ ๒  มิติด้านคณุภาพการใหบ้ริการ 
 

 

  ความพึงพอใจ  

  ตัวชี้วัดที่  ๔ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร...................................................... ๒๔ 

  ตัวชี้วัดที่  ๕ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบาย............................................ ๒๖ 

  การป้องกันการทุจริต  

  ตัวชี้วัดที่  ๖ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.. 
 

๒๗ 

 มิติที่ ๓  มิติด้านประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

  การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ  

  ตัวชี้วัดที่  ๗ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา
การให้บริการ.......................................................................................................... 

 
๓๑ 

  การบริหารงบประมาณ  

  ตัวชี้วัดที่ ๘ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ยลงทนุ/ภาพรวม/เงินโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเขม้แข็ง ๒๕๕๕.............................................................. 

 
๓๕ 

  ตัวชี้วัดที่ ๘.๑ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน................................................ ๓๗ 

  ตัวชี้วัดที่ ๘.๒ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม............................................ ๓๙ 
  ตัวชี้วัดที่ ๘.๓ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕......... ๔๑ 
  ตัวชี้วัดที่ ๘.๔ ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน..................................... ๔๒ 
  ตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต..................................... ๔๔ 

  การควบคุมภายใน  

  ตัวชี้วัดที่ ๑๐  ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน.......................................................... ๔๖ 

  การพัฒนากฎหมาย    

  ตัวชี้วัดที่ ๑๑  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ........ ๔๘ 
 
 

สารบัญ  (ต่อ) 
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 มิติที่ ๔  มิติด้านการพัฒนาองค์การ 

  การบริหารจัดการองค์การ  

  ตัวชี้วัดที่ ๑๒  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA).................. ๔๙ 

   ตัวชี้วัดที่ ๑๒.๑ ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน........................................................................................ 

 
๕๑ 

   ตัวชี้วัดที่ ๑๒.๒ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ความสําเร็จของผลลัพธ์การดําเนินการ (ผลลพัธ์ของกระบวนการ)  
ของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน (หมวด ๗) ................................................................................. 

 
 
 

๕๒ 

   ตัวชี้วัดที่ ๑๒.๓ ระดับความสําเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนวทาง 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน.................... 

 
๕๔ 

สารบัญ  (ต่อ) 
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ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ : ร้อยละสะสมของโรงมหรสพที่ได้รับการตรวจสอบความปลอดภัย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 
 

หน่วยวัด   : ร้อยละ 
 

น้ําหนัก    : ร้อยละ ๓ 
, 

คําอธิบาย :  
 

 ร้อยละสะสมของโรงมหรสพที่ได้รับการตรวจสอบ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร หมายความว่า                
ร้อยละของโรงมหรสพที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพที่ได้รับการตรวจสอบ             
ความปลอดภัยตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้อาคาร เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพฯ  

                  โรงมหรสพ   หมายความว่า   อาคารหรอืส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสถานที่สําหรับฉายภาพยนตร์
                 

แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเปิดให้สาธารณชนเข้าชมการแสดงนั้น
เป็นปกติธุระ โดยจะมีค่าตอบแทนหรอืไม่ก็ตาม 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ชว่งการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒.๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 

• ร้อยละสะสมของโรงมหรสพที่ได้รับการตรวจสอบ  
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒   
ร้อยละ ๓๕ (๒๑๐ โรง) 

เท่ากับ  ๑  คะแนน 

• ร้อยละสะสมของโรงมหรสพที่ได้รับการตรวจสอบ  
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒   
ร้อยละ ๓๗.๕ (๒๒๕ โรง) 

เท่ากับ  ๒  คะแนน 

• ร้อยละสะสมของโรงมหรสพที่ได้รับการตรวจสอบ 
ตามพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒  
ร้อยละ ๔๐  (๒๔๐ โรง) 

เท่ากับ  ๓  คะแนน 

• ร้อยละสะสมของโรงมหรสพที่ได้รับการตรวจสอบ 
ตามพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒  
ร้อยละ ๔๒.๕ (๒๕๕ โรง) 

เท่ากับ  ๔  คะแนน 

• ร้อยละสะสมของโรงมหรสพที่ได้รับการตรวจสอบ 
ตามพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
ร้อยละ ๔๕   (๒๗๐ โรง) 

เท่ากับ  ๕  คะแนน 
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รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัชีว้ัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดตี ปงีบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 
ร้อยละสะสมของโรงมหรสพที่ได้รับการตรวจสอบ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

ร้อยละ - - - 

 
แหลง่ข้อมูล / วิธกีารจัดเกบ็ข้อมูล : 
 
 ๑. ข้อมูลพื้นฐานจํานวนโรงมหรสพที่จะตรวจสอบตามพระราชบญัญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
เป็นโรงมหรสพที่ได้รับใบอนญุาตให้ใชอ้าคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๒๒  มีจํานวนรวมทั้งสิ้น ๖๐๑ โรง ซึ่งจะดําเนินการตรวจสอบภายใน ๒ ปี (ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕) 
 ๒. ข้อมูลการตรวจสอบโรงมหรสพได้จากบันทึกการตรวจสอบโรงมหรสพ 
  
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  : 

 

นางสมจิต  ปิยะศิลป์ ผู้อํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
  เบอร์ติดต่อ  :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๔๙ 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ๑. นายอนวัช   บูรพาชน       วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ 
     เบอร์ติดต่อ  :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๕๑     
    ๒. นายพรชัย   สังข์ศรี   วิศวกรโยธาชํานาญการ     
        เบอร์ติดต่อ  :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๑๙   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ : ร้อยละสะสมของอาคารของรัฐที่ได้รับการสํารวจและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง 
 

หน่วยวัด   : ร้อยละ 
 

น้ําหนัก    : ร้อยละ ๓ 
, 

คําอธิบาย :  
 

 อาคารของรัฐ  หมายความว่า อาคารของทางราชการที่ใช้เพ่ือประโยชน์ในกิจกรรมทางราชการ           
ที่มีประชาชนเข้าไปติดต่อใช้สอยประจํา เช่น ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอําเภอ สํานักงาน สถานีอนามัย หอประชุม  
โรงพยาบาล  สถานศึกษา  หอสมุด เป็นต้น 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒.๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 

• ร้อยละสะสมของของอาคารของรัฐที่ได้รับการสํารวจ 
และตรวจสอบความมั่นคงแขง็แรง ร้อยละ ๑๕ (๓,๒๐๔ อาคาร) 

เท่ากับ  ๑  คะแนน 

• ร้อยละสะสมของของอาคารของรัฐที่ได้รับการสํารวจ 
และตรวจสอบความมั่นคงแขง็แรง ร้อยละ ๑๗.๕ (๓,๗๓๘ อาคาร) 

เท่ากับ  ๒  คะแนน 

• ร้อยละสะสมของของอาคารของรัฐที่ได้รับการสํารวจ 
และตรวจสอบความมั่นคงแขง็แรง ร้อยละ ๒๐ (๔,๒๗๒ อาคาร) 

เท่ากับ  ๓  คะแนน 

• ร้อยละสะสมของของอาคารของรัฐที่ได้รับการสํารวจ 
และตรวจสอบความมั่นคงแขง็แรง ร้อยละ ๒๒.๕ (๔,๘๐๖ อาคาร) 

เท่ากับ  ๔  คะแนน 

• ร้อยละสะสมของของอาคารของรัฐที่ได้รับการสํารวจ 
และตรวจสอบความมั่นคงแขง็แรง ร้อยละ ๒๕ (๕,๓๔๐ อาคาร) 

เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

เงื่อนไข :  

  ๑.  การนับจํานวนอาคารของรัฐที่ได้รับการสํารวจและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง  ให้นับจาก
อาคารของทางราชการที่ได้รับการสํารวจและตรวจสอบอาคารด้านความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัยด้าน
อัคคีภัยแล้ว ได้มีรายงานผลการสํารวจและตรวจสอบแจ้งให้กับหน่วยงานที่ใช้สอยอาคารนั้น หรือเจ้าของอาคาร
รับทราบด้วย 

  ๒ .  จํานวนอาคารของรัฐที่จะต้องดําเนินการสํารวจและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง                
ในส่วนภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร  จํานวนทั้งสิ้น ๒๑,๓๖๐ อาคาร  ซึ่งจะต้องดําเนินการภายในระยะเวลา ๔ ปี 
(ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗)   

 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
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รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัชีว้ัด หนว่ยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 
ร้อยละสะสมของอาคารของรฐัที่ได้รับการ 
สํารวจและตรวจสอบความมัน่คงแข็งแรง   
 

ร้อยละ - - - 

 
แหลง่ข้อมูล / วิธกีารจัดเกบ็ข้อมูล : 
 

  ๑. การดําเนินการตรวจสอบอาคาร และจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ  กระทําโดยเจ้าหน้าที่ 
ของกรมโยธาธิการและผังเมอืง  รวบรวมข้อมูลโดยสํานักควบคุมการก่อสร้าง 
  ๒. อาคารทีจ่ะดําเนินการตรวจสอบ คัดเลอืกโดยการประสานงานกับหน่วยงานราชการ 
เจ้าของอาคารหน่วยงานราชการส่วนท้องถิน่  หรอืการสุม่เลือกตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที ่
 
ผู้กํากบัดแูลตวัชีว้ัด : ผู้อํานวยการสาํนักควบคุมการก่อสร้าง  

เบอร์ติดต่อ :  ๐ ๒๒๙๙  ๔๔๑๑ 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล    : ๑. นายวิชิต อรุณมานะกลุ  วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ 
       เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙  ๔๓๘๒ 

๒. นายวิฑูรย์ รัตนไพศาลวงศ์  วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ 
       เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙  ๔๓๘๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
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ตัวชีว้ัดที ่๒.๓  :  ระดับความสําเร็จของการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ  
            อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ อาคารพาณิชย ์โรงงานและโรงแรม 
 

หนว่ยวัด  :  ระดับ 
 

น้ําหนัก  :  ร้อยละ ๔ 
 

คําอธิบาย  :   
 

                       ระดับความสําเร็จของการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง  อาคารขนาดใหญ่พิเศษ                
อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ อาคารพาณิชย์ โรงงานและโรงแรม หมายถึง ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ
ควบคุมการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ อาคารพาณิชย์ โรงงาน           
และโรงแรม ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ครบทั้ง ๕ ขั้นตอน โดยเน้นความสําเร็จของการจัดทําแผนงานหลัก                
ในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยฯ ปี ๒๕๕๔ ที่มีกิจกรรมร่วมกัน ๒ หน่วยงานระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมือง          
และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งดําเนินการได้ครบถ้วนตามกิจกรรมตามแผน และสรุปผลสําเร็จ                
ตามเป้าหมายกิจกรรมเสนอกระทรวงมหาดไทยและแผนแพร่ในเว็บไซต์ 
 

คํานิยามเพิ่มเติม  
 

  อาคารสูง หมายความว่า อาคารที่บุคคลเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ มีความสูงตั้งแต่ ๒๓ เมตร ขึ้นไป 
  อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพ่ือใช้พื้นที่อาคาร หรือส่วนใด              
ส่วนหนึ่งของอาคารเป็นที่อยู่อาศัย หรือประกอบกิจการประเภทเดียวกัน หรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกัน   
ทุกชั้น ในหลังเดียวกันตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 
  อาคารชุมนุมคน หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายใน                
เพ่ือประโยชน์ในการชุมนุมคน มีพื้นที่ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป หรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ ๕๐๐ คน ขึ้นไป 
  โรงมหรสพ หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสําหรับฉายภาพยนตร ์               
แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดให้สาธารณชนเข้าชมการแสดงน้ัน
เป็นปกติธุระ  โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 
  โรงงาน หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เคร่ืองจักรมีกําลังรวมตั้งแต่ ๕ แรงม้า 
หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ ๗ คนขึ้นไป โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม สําหรับทําผลิต ประกอบ บรรจุ 
ซ่อม ซ่อมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใด ๆ 
  โรงแรม หมายความว่า สถานท่ีพักท่ีจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการ                
ที่พักชั่วคราว สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใด โดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี้ไม่รวมถึง 
 (๑) สถานที่พักที่ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่ พักชั่วคราว ซึ่งดําเนินการโดยส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเพื่อการกุศล หรือการศึกษา ทั้งนี้ โดยมิใช่เป็นการหาผล
กําไร หรือรายได้มาแบ่งปันกัน 
       (๒) สถานที่พักท่ีจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการท่ีพักอาศัยโดยคิดค่าบริการเป็น            
รายเดือนเท่านั้น        

     (๓) สถานที่พักอื่นใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

  อาคารพาณิชย์ หมายความว่า อาคารท่ีใช้เพื่อประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังการผลิตเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า ทั้งนี้ไม่ให้หมายความรวมถึง อาคาร
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่สําหรับเก็บสินค้า หรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
 

  ระดับคะแนน                                     เกณฑ์การให้คะแนน 
เท่ากับ ๑ คะแนน กําหนดแผนงานหลักในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยฯปี ๒๕๕๔ โดยมีกิจกรรม

ร่วมกัน ๒ หน่วยงาน 
เท่ากับ ๒ คะแนน ดําเนินการได้ครบถ้วนทุกกิจกรรมตามแผนฯ และสามารถสรุปผลสําเร็จตาม

เป้าหมายกิจกรรมที่ชัดเจนนําเสนอกระทรวงมหาดไทยและเผยแพร่ในเว็บไซต์ 
เท่ากับ ๓ คะแนน จํานวนการเกิดอัคคีภัยเท่ากับปี ๒๕๕๓ 
เท่ากับ ๔ คะแนน จํานวนการเกิดอัคคีภัยน้อยกว่าปี ๒๕๕๓ ไม่เกิน ๓ คร้ัง  
เท่ากับ ๕ คะแนน จํานวนการเกิดอัคคีภัยน้อยกว่าปี ๒๕๕๓ ไม่เกิน ๖ คร้ัง 

 

เงื่อนไข  :  
 การนับจํานวนครั้งของการเกิดอัคคีภัย ให้นับเฉพาะการเกิดอัคคีภัยในอาคารที่กําหนดไว้ในคํานิยาม
เพ่ิมเติมข้างต้น 
  

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัชีว้ัด หนว่ยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 
ระดับความสําเร็จของการป้องกันการเกิด
อัคคีภัยในอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
อาคารชมุนุมคน โรงมหรสพ อาคารพาณิชย์ 
โรงงานและโรงแรม 

ครั้ง 
(ปี ๕๑-๕๒) 

ระดับ 
(ปี ๕๓) 

๗๘ ๖๙ ระดับ ๕ 
(เกิดอัคคีภัย 
๖๕ คร้ัง) 

 
 

แหลง่ข้อมูล / วิธกีารจัดเกบ็ข้อมูล  : 
 

๑. ๑.๑ สํานักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมอืงจัดทําแผนงานหลกั 
      ในการป้องกันการเกดิอคัคีภัยฯปี ๒๕๕๔ และตดิตามผลการดําเนนิทุกกิจกรรมตามแผน 
๑.๒ กําหนดให้ศูนย์อํานวยการป้องกันสาธารณภัยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการรวบรวมข้อมลู 
      โดยความร่วมมือจากจังหวัด อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

๒. ๒.๑ วิธีการจัดเก็บข้อมลู สํานักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมรวมข้อมูลและสรุปผล          
      การดําเนนิงานกิจกรรมตามแผน 
๒.๒ วิธีการจัดเก็บข้อมลู สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร่วมกับ อําเภอและองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่รวบรวมข้อมูลส่งให้ส่วนวิเคราะห์และประเมนิสถานการณ ์ศูนย์อํานวยการบรรเทาสา
ธารณภัยเพือ่สรุปผลการดําเนินงานภายในวันที่ ๒๕ ของเดอืน 
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ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายภากุละ  อาวัชนากร ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการส่วนนโยบายภัยจากมนุษย์ 
สังกัด  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๓๗ ๓๓๑๐ 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายชยุต  วงศ์วณิช  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการส่วนวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ 
สังกัด  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๔๑ ๐๕๙๙ 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสมจิต  ปิยะศิลป์  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
สังกัด  กรมโยธาธิการและผังเมือง  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๔๙ 
 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายอนวัช  บูรพาชน  ตําแหน่ง  วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ 
สังกัด  กรมโยธาธิการและผังเมือง   เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๕๑ 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุรีย์  ประเสริฐสุด  ตําแหน่ง  วิศวกรโยธาชํานาญการ 
สังกัด  กรมโยธาธิการและผังเมือง  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๒๓ 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายคณนาถ  ชะนะนา  ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
สังกัด  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๔๓ ๒๒๐๑  
 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวฐิติกาญจน์  บํารุงศิลป์ ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
สังกัด  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๔๓ ๒๒๐๑     
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอรอนงค์  มโนหรทัต ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
สังกัด  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๓๗ ๓๓๑๒ 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ร้อยเอกพงศ์ชนก  ย่ิงวิริยะ ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
สังกัด  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๓๗ ๓๓๑๒ 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายฉัตรชัย  รัตนเขียว  ตําแหน่ง  พนักงานนโยบายและแผนงาน 
สังกัด  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๔๓ ๒๒๐๑ 
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ตัวชีว้ัดที ่๓.๑.๑  :   จํานวนมูลค่างานของการให้บริการด้านช่างสําหรับสิง่ก่อสร้างที่ได้มาตรฐานทางวชิาการ 
 

 

หนว่ยวัด        :   จํานวน (ล้านบาท) 
 
 

น้ําหนัก          :   ร้อยละ ๓ 
 
 

คําอธิบาย       :                  

  

          จํานวนมูลค่างานของการให้บริการด้านช่างสําหรับสิ่งก่อสร้างที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ  
หมายถึง  กรมโยธาธิการและผังเมืองให้บริการด้านการสํารวจ การออกแบบ การเขียนแบบ การประมาณราคา 
และการควบคุมงานก่อสร้าง รวมถึงการให้คําปรึกษาทางด้านสิ่งก่อสร้างแก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ซึ่งนําผลงานการให้บริการด้านช่างดังกล่าวมาประมาณราคาค่าก่อสร้างคิดเป็น              
มูลค่างาน 
           สิ่งก่อสร้าง   ไดแ้ก่  อาคาร  ภูมิสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน  โครงสร้างพื้นฐาน  โครงสร้าง-
พิเศษ  และเขือ่นป้องกันตลิ่ง รวมถึงงานออกแบบก่อสร้างใหม่ และงานปรับปรุงของเดิม 
 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน  : 
                    ช่วงการปรับเกณฑ์การใหค้ะแนน +/- ๑๐๐ ล้านบาท ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้
คะแนนดังน้ี 
                

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ระดับคะแนน 
 มูลค่างานการให้บริการ  ๒,๖๐๐   ล้านบาท เท่ากับ ๑  คะแนน 
 มูลค่างานการให้บริการ  ๒,๗๐๐   ล้านบาท เท่ากับ ๒  คะแนน 
 มูลค่างานการให้บริการ  ๒,๘๐๐   ล้านบาท เท่ากับ ๓  คะแนน 
 มูลค่างานการให้บริการ  ๒,๙๐๐   ล้านบาท เท่ากับ ๔  คะแนน 
 มูลค่างานการให้บริการ  ๓,๐๐๐   ล้านบาท เท่ากับ ๕  คะแนน 

 
 
 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัชีว้ัด หนว่ยวัด 
 ผลการดําเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 
จํานวนมูลค่างานของการใหบ้ริการด้านช่าง 
สําหรับสิ่งก่อสร้างท่ีได้มาตรฐานทางวิชาการ 

จํานวน (ล้านบาท) ๒,๑๙๐.๒๘ 
ล้านบาท 

๒,๕๕๔.๓๐ 
ล้านบาท 

๒,๘๓๓.๖๘ 
ล้านบาท 
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แหลง่ข้อมูล / วิธกีารจัดเกบ็ข้อมูล : 
๑. สํานักสถาปัตยกรรม สํานักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมอืง 

และสํานักควบคุมการก่อสร้าง จัดทํา BSC ติดตามผลและรายงานความก้าวหน้าของการรวมมูลค่างาน 
          การให้บริการด้านชา่งสําหรับสิ่งก่อสร้างในส่วนที่รับผิดชอบทกุ ๓ เดอืน 

๒. สํานักสถาปัตยกรรมเป็นหน่วยงานรวบรวมสรุปและรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
           

ผู้กํากบัดแูลตวัชีว้ัด :  ๑. ผู้อํานวยการสํานักสถาปัตยกรรม                         เบอรติ์ดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๘๕๙ 
  ๒. ผูอ้ํานวยการสํานักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  เบอรติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๗๙๙ 

       ๓. ผูอ้ํานวยการสํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง    เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๗๙ 
         ๔. ผูอ้ํานวยการสํานักควบคุมการก่อสร้าง                   เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๑๑ 
 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :      ๑. นายวิษณุ    อยู่ด ี สถาปนิกชํานาญการพิเศษ  สาํนักสถาปัตยกรรม 
                                                            เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๘๖๖ 
 

        ๒. นายอนันต์  สิริพฤกษา สถาปนิกชํานาญการ    สํานักสถาปัตยกรรม 
เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๘๖๘ 

        ๓. นายวินิจ  ชัยชนะศริิวิทยา วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ สํานักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ 
                                                            เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๗๘๒ 
 

        ๔. นางเปรมจิต   หอมจนัทนากุล  วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ สํานักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ            
          เบอรติ์ดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๗๖๗, ๔๗๘๘ 

 

                          ๕. นายจาตุรนต์    โรจน์หิรัญ วิศวกรชํานาญการพิเศษ  สํานักสนับสนุนและพฒันาตามผังเมอืง 
เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๗๒๐ 
 

                          ๖. นายไพโรจน์    เทศอ่ํา วิศวกรโยธาชํานาญการ สํานักสนับสนนุและพัฒนาตามผังเมือง 
เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๘๗ 
 

       ๗. นายดุลยนิตย์   เมธาวิทย์  วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ  สํานักควบคุมการก่อสร้าง 
เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๘๕    
 

                ๘. นายพรเทพ    ศรีวรานันท์  วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ  สํานักควบคมุการก่อสร้าง 
                                                               เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๘๒ 
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ตัวชีว้ัดที ่ ๓.๑.๒  จํานวนผังเมืองรวมทีไ่ด้ดําเนนิการประเมินผลและมีเอกสารรายงานการประเมินผลผังเมืองรวม 
 

หน่วยวัด  :   จํานวนผัง 
 

น้ําหนัก    :   ร้อยละ  ๑ 
 

คําอธิบาย :   
       เป็นผังเมืองรวมที่ประกาศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับและอยูใ่นขั้นตอนที่จะต้องดาํเนินการ 

                 ประเมินผลผังเมืองรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ ผัง  ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
•   เอกสารรายงานการประเมินผลผังเมอืงรวม 

ในขั้นตอนตาม พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  จํานวน  ๔  ผัง 
เท่ากับ   ๑   คะแนน 

•   เอกสารรายงานการประเมินผลผังเมอืงรวม  
ในขั้นตอนตาม พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  จํานวน  ๕  ผัง 

เท่ากับ   ๒   คะแนน 

•   เอกสารรายงานการประเมินผลผังเมอืงรวม 
ในขั้นตอนตาม พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  จํานวน  ๖  ผัง 

เท่ากับ   ๓  คะแนน 

•   เอกสารรายงานการประเมินผลผังเมอืงรวม 
ในขั้นตอนตาม พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  จํานวน  ๗  ผัง 

เท่ากับ   ๔   คะแนน 

•   เอกสารรายงานการประเมินผลผังเมอืงรวม 
ในขั้นตอนตาม พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  จํานวน  ๘  ผัง 

เท่ากับ   ๕   คะแนน 

 

เงื่อนไข :  
๑. ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานตามแผนงาน 
๒. ได้รับความร่วมมือในการดําเนินการจากท้องถิ่นและสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  

 
 
แหลง่ข้อมูล / วิธกีารจัดเกบ็ข้อมูล : 
 

๑. จัดเก็บขอ้มูลจากท้องถิ่น การสํารวจภาคสนาม  ภาพถ่ายและแผนที่  การสัมภาษณ์ประชาชน
และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที ่

๒. รวบรวมข้อมลู  เอกสาร  โครงการต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

ผู้กํากบัดแูลตวัชีว้ัด  : ๑. นางสาวนฤมล   คงดิศ          ผู้อํานวยการสาํนักพัฒนามาตรฐาน         
         เบอร์ติดต่อ :   ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๑๐ 
                :  ๒. นางศรีรัตน์      สุทธินนท์      นักผังเมืองชํานาญการพิเศษ 
       หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการประเมินผล                 

เบอร์ติดต่อ :   ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๑๕ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล        :  ๑. นายชํานาญ      พินศร ี        นักวิเคราะห์ผังเมืองชํานาญการพิเศษ      

เบอร์ติดต่อ :   ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๑๖ 
                          :  ๒. นางเพลินจิตต์   แหยมเกตุ     นักวิเคราะห์ผังเมืองชํานาญการ             

เบอร์ติดต่อ :   ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๙๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

ตัวชีว้ัดที ่๓.๑.๓  :   ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอ้มลูและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค  
(๔ กลุ่มจังหวัด) 

 

หนว่ยวัด         :   ระดับ 
 

น้ําหนัก           :   ร้อยละ ๒ 
 

คําอธิบาย        :     
การจัดทําฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค เป็นการดําเนินการจัดทําฐานข้อมูล 

และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) และระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ(MIS)                     
โดยการนําเข้า จัดเก็บ ประมวลผล และแสดงผลข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูลกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ที่ดิน เมืองและการตั้งถิ่นฐาน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมขนส่ง เศรษฐกิจ สังคม 
และประชากร 
 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค หมายถึง 
ระดับการดําเนินงานจัดทําฐานข้อมูลและวิเคราะห์เ พ่ือการวางผังอนุภาคตามขั้นตอนดําเนินการ                   
ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 

 
ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับ
พื้นท่ีกลุ่มจังหวัดและจังหวัด 

เท่ากับ ๑ คะแนน 

 

กําหนดลักษณะ องค์ประกอบและรูปแบบของการวางผังอนุภาค  เป้าหมาย
วัตถุประสงค์ ประเภท รายการข้อมลู วิธีการจัดเก็บขอ้มลู และวิธีการ
วิเคราะห์ขอ้มลูเชิงพ้ืนที ่

เท่ากับ ๒ คะแนน 

 
ออกแบบระบบฐานข้อมูลเพือ่การวางผังอนภุาคด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ-
ภูมิศาสตร ์(GIS) และเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการ (MIS) 

เท่ากับ ๓ คะแนน 

 
การจัดสมัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง
และข้อเสนอแนะจากผู้บริหารทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

เท่ากับ ๔ คะแนน 

   
 
   

การจัดทําฐานข้อมลูและวิเคราะห์ขอ้มลูรายสาขา ไดแ้ก่ กายภาพ 
ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้ม การใชป้ระโยชนท์ี่ดิน เมือง และการตั้ง
ถิ่นฐาน  โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมขนส่งและโลจิสติกส ์ เศรษฐกิจ สังคม 
และประชากร เป็นต้น  

เท่ากับ ๕ คะแนน 

 
 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน   : 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วดั หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 
ระดับความสําเร็จในการจัดทาํฐานข้อมลู 
และวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค  

   ระดับ - - - 

 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

แหลง่ข้อมูล / วิธกีารจัดเกบ็ข้อมูล : 
๑. ศึกษารวบรวม และจัดเก็บขอ้มลูทตุิยภูมิจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในสว่นกลางและ ส่วนภูมิภาค  

ตลอดจนเอกสารวิชาการต่าง ๆ  
๒. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากการสํารวจภาคสนาม 
๓. รวบรวมข้อคดิเห็นจากผู้บริหารจังหวัดและการสัมมนาร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นท่ีวางผังอนุภาค 

 

ผู้กํากบัดแูลตวัชีว้ัด :  นายโอฬาร        ศักยโรจน์กุล        ผูอ้ํานวยการสํานักผังประเทศและผังภาค 
                                                   เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๗๐ 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล       :  ๑. นางสาวอุบล  บุญศรี           นักผังเมืองชํานาญการ        
                                                   เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๓๓๙, ๐๘๗ ๐๙๕ ๘๐๐๒ 
       ๒. นางกฤติยา   ท้วมยิม้          นักผังเมืองปฏิบัติการ          
                                                 เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๓๒๘, ๐๘๑ ๔๕๔๕ ๐๘๖ 

 
  หมายเหต ุ

การจัดทําฐานข้อมลูและวิเคราะห์ เพือ่การวางผังอนุภาค ๔ กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย 
๑. กลุ่มจังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
๒. กลุ่มจังหวัดหนองคาย เลย อดุรธานี และหนองบัวลําภู 
๓. กลุ่มจังหวัดกําแพงเพชร พิจติร นครสวรรค ์และอุทัยธาน ี
๔. กลุ่มจังหวัดอํานาจเจริญ ศรสีะเกษ ยโสธร และอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

ตัวชีว้ัดที ่๓.๑.๔ : จํานวนผงัเมืองชุมชนเทศบาลที่ได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสารประกอบการวางผัง 
 

หน่วยวัด   :  แห่ง  

น้ําหนัก   :  ร้อยละ ๒ 

คําอธิบาย   : 
 

  จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลที่ได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสารประกอบการ
วางผัง  พิจารณาจากจํานวนชุมชนเทศบาลที่ได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนระดับเทศบาล ตามแผน
งบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

   ชุมชนเทศบาล   หมายถึง  ชุมชนเทศบาลท่ีจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
และไม่เคยดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองมาก่อน 
 

เอกสารประกอบการวางผัง  หมายถึง  เอกสารการวางและจดัทําผังเมืองชุมชนระดับ
เทศบาลที่ถูกตอ้ง และครบถว้นตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

                  

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน + -/ 5   หน่วยต่อ 1   คะแนน โดยกําหนดการให้คะแนน ดังนี้  

 
จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลที่ได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชน 
และมีเอกสารประกอบการวางผัง ๔๐ แห่ง 

เท่ากับ ๑ คะแนน 

 
จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลที่ได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชน 
และมีเอกสารประกอบการวางผัง ๔๕ แห่ง 

เท่ากับ ๒ คะแนน 

 
จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลที่ได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชน 
และมีเอกสารประกอบการวางผัง ๕๐ แห่ง 

เท่ากับ ๓ คะแนน 

 
จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลที่ได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชน 
และมีเอกสารประกอบการวางผัง ๕๕ แห่ง 

เท่ากับ ๔ คะแนน 

 
จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลที่ได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชน 
และมีเอกสารประกอบการวางผัง ๖๐ แห่ง 

เท่ากับ ๕ คะแนน 

 
 
 
 
 

 

 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

เงื่อนไขของความสําเร็จ  : 

๑. ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานตามโครงการ 
 ๒. หน่วยงานราชการในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการดําเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
             อย่างเคร่งครัด 

ปัญหาและอุปสรรค : 
         ๑.  ขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในการรองรับภารกิจงานด้านผังเมืองค่อนข้างจํากัด 
              ด้านโครงสร้างบุคลากร งบประมาณ และเครือ่งมอือุปกรณ์ในการดําเนินงาน 
         ๒.  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง-          
              ส่วนท้องถิ่นในงานวางผังเมืองชุมชนเทศบาล 
         ๓.  กรมฯ มีหน้าที่สนบัสนุนภารกิจงานด้านผังเมืองแก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่เท่านั้น แต่ไมม่ีอํานาจ 
              หน้าที่ในการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดาํเนินการวางและจดัทําผังเมือง 
รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน  : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัชีว้ัด หนว่ยวัด 
ผลการดําเนนิการใน 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 
จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลที่ได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชน
และมีเอกสารประกอบการวางผัง 
 

แห่ง - - - 

 

แหลง่ข้อมูล/วธิีการจัดเกบ็ขอ้มูล : 
  สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ  กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดเก็บข้อมูลโดยความ
ร่วมมือจากสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพ้ืนที่เป้าหมายรวบรวมข้อมูลเอกสารในแต่ละขั้นตอน  และ
จัดส่งให้สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะเพื่อสรุปผลการดําเนินงาน 

ผู้กํากบัดแูลตวัชีว้ัด :    
๑.  นางสาวสิรริักษ์    ไสยวรรณ   รักษาการผู้อํานวยการสํานักผังเมืองรวมและผังเมอืงเฉพาะ 
                                เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๑๗๗, ๐๘๑ ๑๗๔ ๔๒๐๘ 
๒.  นางสาวนฤมล      คงดศิ ผู้อํานวยการสาํนักพัฒนามาตรฐาน 

      เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๐๑, ๐๘๑ ๙๒๗ ๙๔๑๓ 
  ๓.  นายไพโรจน์        รุ่งจิตนาการ ผู้อํานวยการสาํนักวิศวกรรมการผังเมือง 
      เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๓๐, ๐๘๑ ๙๒๗ ๘๒๙๕ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :       

๑.  นายวินัย        ภูมิพิทักษกุ์ล   นักผังเมอืงชํานาญการ สํานักผังเมอืงรวมและผังเมอืงเฉพาะ 
      เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๘๗, ๐๘๑ ๔๓๒ ๑๑๘๕ 

๒.  นายเฉลมิพล   วงศ์กําภู นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สํานักผังเมอืงรวมและผังเมอืงเฉพาะ 
.                                         เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๘๘, ๐๘๑ ๕๐๙ ๗๔๗๕ 
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ตัวชีว้ัดที ่๓.๑.๕ :  ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานศึกษาความเหมาะสมระบบป้องกนัน้ําทว่มพื้นที่ชุมชน  
 

หน่วยวัด       :    ระดับ 
 

น้ําหนัก         :    ร้อยละ ๒ 
 

คําอธิบาย      :   
 

               รัฐบาลได้เล็งเห็นความสําคัญของปัญหาน้ําท่วมในพื้นทีชุ่มชนต่างๆ ของประเทศ คณะรฐัมนตรี
จึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ เห็นชอบแผนการลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการน้ํา และชลประทาน 
ตามทีค่ณะกรรมการพัฒนาและบรหิารจดัการน้ําและการชลประทานเสนอ โดยมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ดําเนินการศึกษาออกแบบระบบป้องกันน้าํท่วมชุมชนใน ๑๙ จังหวัด ในระยะเวลา ๔ ปี ( ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕)   
โดยได้รับจัดสรรงบประมาณทําการศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกัน - 
น้ําท่วมชุมชนดังกล่าว 
 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
๑  ทบทวนผลการศึกษาวางแผนหลักระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน จํานวน ๑๕ แห่ง 

 

๒  จัดทําเกณฑ์การออกแบบระบบป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชน  จาํนวน ๑๕ แห่ง 
 

๓  จัดทําการประชมุรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ชุมชน จํานวน ๑๕ แห่ง 
 

๔  จัดทําผลการศึกษาความเหมาะสมระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน จํานวน ๑๕ แห่ง 
 

๕  นําผลการศึกษาความเหมาะสมฯ มาออกแบบรายละเอียดก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชน 
จํานวน ๕ แห่ง 

 

 
เงื่อนไข : 
 
 ในการดําเนินงานของตัวชี้วัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น ไดใ้ช้ผลการศึกษาวางแผนหลักระบบ
ป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน จํานวน ๓๐ แห่ง มาเป็นตัวชี้วัด และการดําเนนิการตอ่มาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ได้ทําการคัดเลอืกพ้ืนที่ จํานวน ๑๕ แห่ง มาศึกษาในเชิงลกึ เพื่อจัดทําผลการศึกษาความเหมาะสมระบบป้องกัน -
น้ําท่วมพื้นที่ชมุชน และในขัน้ตอนสดุท้ายได้ทําการคดัเลอืกพ้ืนที่จํานวน ๕ แห่ง เพื่อนํามาออกแบบรายละเอียด
เพ่ือนําไปใชใ้นการก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชมุชนตอ่ไป 
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รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตวัชีว้ัด หนว่ยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 
ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานศึกษา 
ความเหมาะสมระบบปอ้งกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชน  
 

ระดับ - - - 

 
แหลง่ข้อมูล / วิธกีารจัดเกบ็ข้อมูล : 
   

๑. ทบทวนรายงานการศึกษาวางแผนหลักระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชมุชนทีม่อียู่เดิม และผลการศกึษาอื่นๆ  
    ที่เกี่ยวขอ้ง 

          ๒. รวบรวมข้อมลูที่จําเป็นต่างๆ เชน่ แผนที่ภูมิประเทศ ภาพถ่ายทางอากาศฯ 
          ๓. จากการประชุมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นทีชุ่มชน 
 
ผู้กํากบัดแูลตวัชีว้ัด : นายสมหวัง  ดํารงพงศาวัฒน์   ผูอ้าํนวยการสํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผงัเมือง 
                                                             เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๘๗ 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล     : ๑. นายจาตุรนต์   โรจนหิรัญ   วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ                        
                                                                เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๗๒๐   
                         ๒.  นายวิทวัส      วงศ์เครือศร  วิศวกรโยธาชํานาญการ                        
                                                                เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๗๒๑   
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ตัวชีว้ัดที ่๓.๒ : ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถว่งน้ําหนักตามเป้าหมายผลผลิตสว่นราชการ 
                    (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) 
 

หนว่ยวัด    : ระดับ  
 

น้ําหนัก      : ร้อยละ ๕ 
 

คําอธิบาย : 
 

       วัดผลสําเร็จจากร้อยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่ส่วนราชการ              
ทําได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณสําหรับปีงบประมาณพ.ศ. 
๒๕๕๔ ที่กําหนดไว้ตาม  “เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔” 

 เป้าหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ที่กําหนดไว้ตาม  “ เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ” มีดังต่อไปน้ี 

ผลผลิต 
(i) 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

น้ําหนัก 
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ 
ร้อยละของเป้าหมายลผลติ 

คะแนน 
  ที่ได้ 
(SMi) 

 คะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 
(Wi x SMi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร :  
ยุทธศาสตร์การสร้างความเชือ่มั่นของประเทศ 

         

  แผนงาน :  
แก้ไขปัญหาและพัฒนาในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

 
 

       

  เป้าหมายการให้บรกิารหนว่ยงาน :   
 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับ 
 การพัฒนาชุมชนให้เกิดความปลอดภัย 
 ในชีวิตและทรัพย์สินและรองรับการประกอบ 
 อาชีพของประชาชนในพื้นท่ี 

 

 

       

   โครงการที ่๑ : 
 โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้

         

    - จํานวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ 
      การก่อสร้างและพัฒนา 

๖ แห่ง ๐.๐๑๘๓ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

ยุทธศาสตร์การจัดสรร :   
ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

         

  แผนงาน :   
รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 

         

  เป้าหมายการให้บรกิารหนว่ยงาน :   
เพื่อให้งานก่อสร้างในเขตพระราชฐานมีความ
ม่ันคง มีมาตรฐานสูงสุด สวยงาม สมพระเกียรติ 
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ผลผลิต 
(i) 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

น้ําหนัก 
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ 
ร้อยละของเป้าหมายลผลติ 

คะแนน 
  ที่ได้ 
(SMi) 

 คะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 
(Wi x SMi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

    โครงการที ่๑ : 
 โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง 

         

   - จํานวนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 
     ในเขตพระราชฐาน 

๓ แห่ง ๐.๐๗๘๔ 
 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐  
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร :  
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร - 
ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เพื่อรองรับการ 
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลก 

        

 
   แผนงาน :  
อนุรักษ์และบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

        
 

   เป้าหมายการให้บรกิารหน่วยงาน :   
เมืองและชุมชนมีการวางผังเมือง การพัฒนาเมือง 
และการกํากับดูแลอาคาร ด้วยการกําหนด 
สนับสนุนและกาํกับให้งานด้านการผังเมือง  
ด้านอาคารและด้านช่างมีมาตรฐานทางวิชาการ 
เพื่อให้มีความน่าอยู่ และปลอดภัย 

        

 
    โครงการที่ ๑ : 
โครงการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) 
เพ่ือการบริหาร 

        

 
  - จํานวนพื้นท่ีท่ีมีข้อมูลทางกายภาพ 
    เพื่อการวางผังเมืองในระบบ GIS 

 ๑๓,๗๓๒ 
ตร.กม. 

๐.๐๐๘๓ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐  
 

  - จํานวนระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    ท่ีสนับสนุนการบริหารและการจัดการ 
    ภายในองค์กร 

๒ ระบบ ๐.๐๐๑๑ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐  

 
    โครงการที่ ๒ : 
 โครงการจัดทําผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม 

         

  - จํานวนองค์การบริหารส่วนตําบล 
    ท่ีมีการวางผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม 

๒๐๐
แห่ง 

๐.๐๐๔๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

    โครงการที ่๓ : 
โครงการพัฒนาระบบแผนที่มาตรฐาน  
เพ่ือการจัดทําผังเมืองและผังชุมชน 

         

  - จํานวนจังหวัดท่ีมีข้อมูลระบบสารสนเทศ 
    พื้นฐานแนวเขตการปกครอง และแนวเขต 
    ท่ีดินของรัฐ 

๒ 
จังหวัด 

๐.๐๑๐๘ 
 
 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   
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ผลผลิต 
(i) 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

น้ําหนัก 
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ 
ร้อยละของเป้าหมายลผลติ 

คะแนน 
  ที่ได้ 
(SMi) 

 คะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 
(Wi x SMi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

    ผลผลติท่ี ๑  ผังเมืองที่จดัทํา          
  - ติดตามและทบทวนผังประเทศ ๑ ผัง ๐.๐๐๐๓ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   
  - ติดตามและทบทวนผังภาค ๖ ผัง ๐.๐๐๐๒ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   
  - ผังอนุภาค ๗ ผัง ๐.๐๒๗๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   
  - ผังจังหวัด ๑๘ ผัง ๐.๐๐๓๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   
  - วางแผนผังนโยบายอนุรักษ์พื้นท่ี 
    ประวัติศาสตร์และฟื้นฟูเมือง 

๘ ผัง ๐.๐๐๐๔ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

  - ผังพัฒนาพื้นท่ีเฉพาะ 
 

๙ ผัง ๐.๐๐๐๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

   ผลผลิตที ่๒  งานด้านช่างที่ให้บรกิาร          
  - จํานวนพื้นท่ีๆชุมชนได้รับการพัฒนา 
    โครงสร้างพ้ืนฐาน 

๔ แห่ง ๐.๐๒๐๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

  - จํานวนเขื่อนป้องกันตลิ่งท่ีได้รับการบํารุง 
    รักษาและซ่อมแซม 

๗๐ แห่ง ๐.๐๑๔๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

  - จํานวนงานที่ให้บริการด้านช่าง ๔๒๐ 
แห่ง 

๐.๐๐๗๘ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

  - จํานวนคร้ังท่ีให้คําปรึกษาแนะนําทาง 
    วิชาการด้านช่าง 

 ๘๒,๐๐๐ 
คร้ัง 

๐.๐๒๖๒ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

  - จํานวนพลับพลาพิธีที่ก่อสร้างและตกแต่ง 
     แล้วเสร็จ 

๙๔๐
แห่ง 

๐.๐๐๗๙ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

  - จํานวนงานที่ให้บริการวิเคราะห์วิจัย 
     ทางด้านปฐพีวิศวกรรมและวัสดุวิศวกรรม 

๓๕๐
แห่ง 

๐.๐๐๐๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

  - จํานวนบุคลากรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
     ด้านช่าง 

๑,๙๒๐
คน 

๐.๐๐๑๑ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

  - จํานวนบุคลากรได้รับการฝกึอบรม 
    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

๑,๕๗๐
คน 

๐.๐๐๑๒ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

   ผลผลิตท่ี ๓  มาตรการกํากับดูแลความ 
ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินเกี่ยวกับอาคาร
และการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากการบังคับใช้ 

         

  - จํานวนคร้ังท่ีให้คําปรึกษาแนะนํากํากับ 
    ตามกฎหมาย 

๕๙๙ 
คร้ัง 

๐.๐๐๓๙ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

  - จํานวนการตรวจสอบปรับปรุงและออก 
     ใบอนญุาตเกี่ยวกบัโรงมหรสพและอาคาร 
     ท่ีต้องตรวจสอบ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 

๑,๗๒๑
แห่ง 

๐.๐๐๐๗ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   
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กระทรวงมหาดไทย 
 

ผลผลิต 
(i) 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

น้ําหนัก 
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ 
ร้อยละของเป้าหมายลผลติ 

คะแนน 
  ที่ได้ 
(SMi) 

 คะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 
(Wi x SMi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 - จํานวนอาคารของรัฐท่ีได้ดําเนินการสํารวจ 
   และตรวจสอบ 

๕,๓๔๐
แห่ง 

๐.๐๐๐๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

  ผลผลิตที ่๔  ที่ดินที่ได้รับการจัดรูป 
                  เพื่อพัฒนา 

         

 - ร้อยละความสําเร็จของการดําเนิน 
   โครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี 

ร้อยละ 
๘๐ 

๐.๐๐๑๙ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

  ผลผลิตที ่๕ องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 
                 ทีไ่ด้รับการสนับสนนุและ 
                 เสริมสร้างด้านการผังเมือง 

         

 - จํานวนเทศบาลที่ได้รับการสนับสนุน 
   ในการจัดทําผังเมือง 

  ๑๑๐    
   แห่ง 

๐.๐๐๖๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

 - จํานวนผังเมืองรวมท่ีมีการวางผัง 
   ร่วมกับท้องถิ่น   

๑๙ ผัง ๐.๐๐๑๗ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

  แผนงาน : 
ป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหาย 
จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 

         

  เป้าหมายหน่วยงาน :  
ประชาชนและชุมชนมีความปลอดภัย 
ในการดํารงชีวิตโดยมีระบบป้องกันน้ําท่วม
พื้นท่ีชุมชนท่ีเหมาะสม 

         

  ผลผลิตที ่๑  ระบบป้องกันน้าํท่วมพืน้ที ่  
                    ชมุชนที่จดัทํา 

         

- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นท่ีชุมชน ๒๑ แห่ง ๐.๒๙๒๓ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   
    เป้าหมายหนว่ยงาน :  
ป้องกันการพังทลายของพื้นท่ีตลิ่งริมแม่น้ํา
และริมทะเล ป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน 
ของประชาชน และสถานที่ราชการ  วัด 
สาธารณสถาน 

         

  โครงการที ่๑ :   
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ํา 
และริมทะเลท่ัวประเทศ 

 

 

       

- จํานวนเขื่อนป้องกันตลิ่งท่ีได้รับการก่อสร้าง ๓๒,๐๒๗ 
  เมตร 

๐.๑๔๒๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   
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ผลผลิต 
(i) 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

น้ําหนัก 
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ 
ร้อยละของเป้าหมายลผลติ 

คะแนน 
  ที่ได้ 
(SMi) 

 คะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 
(Wi x SMi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

    เป้าหมายการให้บริการหนว่ยงาน :     
แม่น้ําชายแดนระหว่างประเทศได้รับการปอ้งกัน
การกัดเซาะมิให้เกิดการสูญเสียดินแดน 
อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติและรักษาแนว
ร่องลึกท่ีเป็นเส้นกันพรมแดนระหว่างประเทศ 
มิให้เปลี่ยนแปลง เพื่อขจัดเงื่อนไขความไม่เข้าใจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน และป้องกันชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

         

   โครงการที่ ๑ : 
โครงการป้องกันการสูญเสียดนิแดนชายฝั่ง
แม่น้ําชายแดนระหว่างประเทศ อันเนื่องมาจาก
ภัยธรรมชาติเพื่อความม่ันคง 

         

 - จํานวนเขื่อนป้องกันตลิ่งท่ีได้รับการก่อสร้าง  ๔๐,๗๕๐  
    เมตร 

๐.๓๑๙๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

นํ้าหนักรวม ๑.๐๐๐๐ ค่าคะแนนของตัวชี้วัดน้ีเท่ากับ ∑(Wi x SMi) 

 
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก เท่ากับ 
     

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

 
โดยที่ : 
 

  W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ให้กับตัวชี้วัดทีกํ่าหนดขึน้จากแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  
และผลรวมของน้ําหนักของทกุตัวชี้วัดเท่ากับ ๑   

  SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับระดับความสําเรจ็ตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 
๑.๑ - ๑.๓ หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดท่ีกําหนดขึน้ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  

 

 

 

 

 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 
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เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
๑ Σ (Wi x SMi) = ๑ 
๒ Σ (Wi x SMi) = ๒ 
๓ Σ (Wi x SMi) = ๓ 
๔ Σ (Wi x SMi) = ๔ 
๕ Σ (Wi x SMi) = ๕ 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัชีว้ัด 
หนว่ย
วัด 

ผลการดําเนนิงานในอดีตปีงบประมาณ 
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

ระดบัความสําเร็จของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั 
ตามเป้าหมายผลผลิตส่วนราชการ   
(ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) 

ระดับ ๔.๖๙๔๓ 
   (๙๘.๔๗ %) 

๔.๖๔๗๖ 
(๙๘.๒๔ %)  

๔.๙๙๑๖ 
   (๙๙.๙๖ %) 

 

เงื่อนไข : 

           ๑ . กรณีส่วนราชการเปลีย่นแปลงเป้าหมายผลผลติที่กําหนดไว้ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ 
           ๒.  กรณีที่ส่วนราชการใดมตีัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการที่สะท้อนผลสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตได้
ครบถ้วนแล้วไม่ตอ้งวัดผลตามตัวชี้วัดนีโ้ดยให้นํานํ้าหนักไปรวมในตัวชี้วัดที่ ๓.๑ 
 

 
 

 

 

ผู้กํากบัดแูลตวัชีว้ัด :   นายชัยชนะ   จียะมาภา  ผู้อํานวยการกองแผนงาน 
เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๓๓ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล        : นายธวัชชัย   สาริวาท  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
       เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๒๘๙ 
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ตัวชี้วัดที่ ๔ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ  
น้ําหนัก    :  ร้อยละ ๖ 
คําอธิบาย  : 
        

  ผูร้ับบรกิาร หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไมใ่ช่เจ้าหน้าที ่
ของส่วนราชการผู้ให้บริการ)  หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากส่วนราชการ 
   พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส่วนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร.  
จะเป็นผู้จัดจ้างหน่วยงานผู้ประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ 

  ประเด็นการสํารวจประกอบด้วยประเด็นสําคัญๆ ดังนี้ 
(๑) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ  ขั้นตอนการให้บริการ 
(๒) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
(๓) ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
(๔) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
(๕) ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ  โดยเน้นวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม   

         ธรรมาภิบาล  และการป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  •  งานบริการที่กําหนดให้สํานักงาน ก.พ.ร. วัดระดับความพึงพอใจใน ๒ เรื่อง ดังนี้ 
 ๑.  การให้บรกิารให้คําแนะนําปรึกษาในด้านเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  น้ําหนัก ๕๐ % 
 ๒.  การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม                          น้าํหนัก ๕๐ % 
 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน   โดยกําหนดเกณฑ์การใหค้ะแนน  ดังนี ้
 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 

เงื่อนไข :  
๑.  ประเด็นข้อสังเกตของผู้ประเมินอิสระ จะนํามาใช้ประกอบการพิจารณาปรับคะแนน 
๒.  กรณีงานบริการที่ถูกคัดเลือกมีจุดให้บริการหลายแห่ง หรือมีจุดให้บริการในส่วนภูมิภาค 

                 ผู้ประเมินอิสระขอสงวนสิทธ์ิในการสุ่มจุดบริการในการสํารวจความพึงพอใจ 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
( งานบริการ ) 

หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

ปี ๒๕๕๑  
๑. การใหบ้รกิารให้คําแนะนําปรึกษาในด้าน 
     เกี่ยวกบักฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร 
๒. การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
    ตามกฎกระทรวง ผังเมืองรวม 

 
 

   ร้อยละ 
 

 

   
 

๘๐.๘๐ % 

  

ปี ๒๕๕๒  
๑. การใหบ้รกิารให้คําแนะนําปรึกษาในด้าน 
     เกี่ยวกบักฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร 
๒. การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
    ตามกฎกระทรวง ผังเมืองรวม 

 
 
 

   ร้อยละ 

    
 

๘๒.๐๓ % 

 
 
 

ปี ๒๕๕๓  
๑. การใหบ้รกิารให้คําแนะนําปรึกษาในด้าน 
     เกี่ยวกบักฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร 
๒. การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
    ตามกฎกระทรวง ผังเมืองรวม 

 
 
 

    ร้อยละ 

    
 
 

 
 

๘๕.๔๘ % 

                                                                                                                                                          
 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
          ๑.  รายช่ือผู้รับบริการจากสํานัก/กอง/ สยผจ. ที่มีผู้มารับบริการ   ซึ่งได้กรอกแบบสอบถาม 
แล้วรวบรวมให้กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เป็นประจําทุกเดือน 

๒. รายชื่อผู้ใช้บริการสอบถามขอ้ข้องใจทางเว็บไซต์กรม 
 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  ผู้อํานวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์     เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๘๘  
  
ผู้จัดเก็บข้อมูล   :      ๑. นางสุวิมล          ลลีาวรพร   นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ 
   เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๐๐  
                            ๒. นางนงลักษณ์     เพชรประดับ  เจ้าพนักงานห้องสมุดชํานาญงาน 
   เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๐๖  
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ตัวชี้วัดที่ ๕  :  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบาย 
หน่วยวัด  : ร้อยละ  
น้ําหนัก   :  ร้อยละ ๓ 
คําอธิบาย : 
 

  ผู้กําหนดนโยบาย หมายถึง หน่วยงาน บุคคล หรือคณะบุคคลที่ต้ังขึ้นโดยกฎหมายซึ่งกําหนด 
นโยบายให้แก่ส่วนราชการ เช่น นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตร ีรัฐมนตรีว่าการ/รัฐมนตรีช่วยว่าการ 
กระทรวงที่ส่วนราชการสังกัด 

   พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบายแก่ส่วนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 
   ประเด็นการสํารวจประกอบด้วยประเด็นสําคัญๆ ดังนี้ 

(๑) ความพึงพอใจด้านความเข้าใจต่อนโยบายที่มอบหมาย 
(๒) ความพึงพอใจด้านการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
(๓) ความพึงพอใจด้านการติดตามและนําเสนอผลให้ทราบ 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน   โดยกําหนดเกณฑ์การใหค้ะแนน  ดังนี ้
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 
 

 
เหตุผล : เพื่อให้การดําเนินการสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล รวมทั้งมีการติดตามและรายงานผลให้แก่ผู้
กําหนดนโยบายทราบเพื่อสามารถปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมต่อไป  

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบาย ร้อยละ - - N/A 

 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :   นายชัยชนะ   จียะมาภา  ผู้อํานวยการกองแผนงาน 

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๓๓ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล        :   นางสาวสุวรรณ  สิงโต       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
       เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๓๒  
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ตัวชี้วัดที่ ๖  :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริต 
หน่วยวัด  :  ระดับ 
น้ําหนัก    : รอ้ยละ ๖ 
คําอธบิาย : 
 
 

   พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตของส่วนราชการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐ 
และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   ข้อร้องเรียน หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดและข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อ
ประชาชน ไมม่ีคุณธรรม จรยิธรรม ไม่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ต้ังและไม่มีธรรมาภิบาล ตามท่ีม ี
กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   การตอบสนอง หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนําเรื่องร้องเรียน 
เข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดําเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบ  ข้อกฎหมาย พร้อมกับ 
แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดําเนินการภายในเวลา ๑๕ วัน  ทั้งนี้กรณีที่ข้อร้องเรียน 
ไม่ได้ระบุช่ือและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการ
ตอบสนองสิ้นสุดที่การนําเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดําเนินคดี การนําไป
แก้ไขปัญหาการดําเนินงาน  หรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย 
 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน :   

กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

 
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      
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โดยที่ : 
 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  ทบทวน และวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ    
    และผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ 
    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยพิจารณาถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาการทุจริต และ 
    ประพฤติมิชอบ และปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ปีที่ผ่านมา  

  วิเคราะหผ์ลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนไดเ้สียเกีย่วกับสถานการณ์ด้านการทุจริต 
     และประพฤตมิิชอบ ในส่วนราชการตามที่ได้มกีารสํารวจในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
 วิเคราะหเ์ปรียบเทียบขอ้มูลที่ได้จากการร้องเรยีนของสว่นราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ 

    ๒๕๕๓ วา่แตล่ะปีมีจํานวนเทา่ไร ในประเด็นใดบ้าง และเปรยีบเทยีบหาแนวโนม้เรื่องรอ้งเรยีนทีเ่กดิขึ้น 
    แล้วคัดเลือกเรื่องรอ้งเรยีนที่สําคัญ ๕ เรื่อง เพือ่นํามาวิเคราะหห์าสาเหตุและแนวทางแกไ้ขปญัหา โดย 
    วิเคราะห์หาสาเหตุทีท่ําให ้
      ๑) การปฏบิัติราชการตามอํานาจหน้าทีข่องข้าราชการเปน็ไปในลักษณะที่ขาด  
           หรือมคีวามรับผิดชอบไม่เพียงพอ 
      ๒) การปฏบิัติหน้าที่ไปในทางที่ทําให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม  
          ความมีจริยธรรม 
      ๓) การปฏบิัติหน้าที่โดยการขาดการคํานงึถงึประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
           และการยึดมั่น ในหลกัธรรมาภิบาล 

  
๒   นําข้อมูลที่ไดจ้ากขั้นตอนที ่๑ มาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต 

     ภาครัฐของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที ่
     สะท้อนผลสัมฤทธิ ์(Outcome) ของการดําเนินการตามแผนฯ ที่ใช้วัดผลได้อย่างเป็นรปูธรรม   
     เสนอผู้บริหารระดับสูงให้ความเห็นชอบ พร้อมทัง้เผยแพรผ่่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ 

๓   ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐของส่วนราชการ  ประจําป ี
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้แล้วเสร็จครบถ้วน 
  ตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติภาครัฐของส่วนราชการ  

    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลสําเร็จเป็นไปตามเป้าหมายทกุตัวชี้วัด 
  สํารวจความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับสถานการณด์้านการทุจริตและ 

    ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ตามแบบฟอร์มที่สํานกังาน ป.ป.ท. กําหนดเพื่อนําข้อมูลจาก  
    สรุปผลการสํารวจดงักล่าวมาใช้ประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
    การทุจรติภาครัฐของส่วนราชการ ในปีต่อไป 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๔    ตอบสนองต่อข้อร้องเรยีนเกี่ยวกับการทุจรติ การปฏิบัตหิรอืละเว้นการปฏบิัติหน้าที่โดยมิชอบ 
     ในหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ร้อยละ ๑๐๐ 
   สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ร้องเรียนเรื่องการทจุริต การปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 

     ของเจ้าหนา้ที่ของรฐั ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยครอบคลุมประเดน็สําคัญ ได้แก่ 
      ๑)  จํานวนข้อรอ้งเรียนในแต่ละช่องทางแลผลการตอบสนองต่อข้อรอ้งเรียน 
           แยกตามประเภทของเรื่องทีถู่กร้องเรยีนและหน่วยงานที่ถกูร้องเรียน 
      ๒)  ผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาข้อร้องเรียน ปัญหา อุปสรรคของการตอบสนอง 
           ข้อรอ้งเรยีน และแนวทางการแก้ไข 

๕    จัดทํารายงานสรุปผลการดาํเนินการตามแผนปฏิบัติการปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติ 
     ภาครัฐของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรงุ 
    การดําเนินงานในปีต่อไป 

 

เงื่อนไข : 
 ๑.  การดําเนินการในแต่ละระดับขั้นของความสําเร็จ จะพิจารณาถึงคุณภาพของการดําเนินการ 
เพื่อนํามาเป็นประเด็นปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพด้วย โดยในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐของส่วนราชการ ต้องประกอบด้วย การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่อง 
การทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ส่วนราชการได้จัดให้มีขึ้น  
ให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนรับทราบ รวมทั้งการรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าข่ายการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และตระหนักถึงความสําคัญในการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ 
ในการสอดส่องและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าว 

๒.  ขอให้ส่วนราชการจัดส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปยังสํานักงาน ป.ป.ท.  ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔  และจัดส่ง
รายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปยังสํานักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ทั้งนี้ หากไม่สามารถ
จัดส่งได้ภายในกําหนดจะถูกพิจารณาปรับลดคะแนน ๐.๒๕๐๐ คะแนน จากคะแนนที่ได้รับของตัวช้ีวัดนี้  
 
 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 

 
หน่วยวัด 

ผลการดําเนินงานในอดีต   
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ระดับ ๔.๗๐๐๐ ๔.๔๑๖๗ - 
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แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  :     

กําหนดให้กองการเจ้าหน้าที่ เ ป็นหน่วยรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลโดยความร่วมมือ 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด  :  นายสรเดช     สุนทรารชุน   ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่   
   เบอร์ติดต่อ  :  ๐ ๒๒๗๓ ๐๘๙๐  

ผู้จัดเก็บข้อมูล :      จ.อ.จอมทอง    บุญตะโก  นิติกรชํานาญการ    
เบอร์ติดต่อ  :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๒๕๓ 
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ตัวชี้วัดที่  ๗ :  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 
หน่วยวัด   :   ระดับ 
น้ําหนัก     :   ร้อยละ ๓ 
คําอธิบาย :  
 

  พิจารณาจากระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของผู้รับบริการที่ได้รับบริการ 
ตามรอบระยะเวลามาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับผู้รับบริการทั้งหมดในแต่ละกระบวนงาน  

  รอบระยะเวลามาตรฐานการใหบ้ริการ หมายถึง ระยะเวลาให้บรกิารทีส่่วนราชการลดได้ มากกว่า 
ร้อยละ ๓๐ และดําเนินการได้จริง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  รอบระยะเวลามาตรฐานการให้บริการสําหรับกระบวนงานใหม่ หมายถึง ระยะเวลาให้บริการ 
ณ ปัจจุบัน  

  กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏบัิติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายถึง 
 ๑)  กระบวนงานที่ส่วนราชการได้ดําเนินการลดรอบระยะเวลาได้ต้ังแต่ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป 

  ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗  และ/หรือ 
 ๒)  กระบวนงานใหม่ที่ส่วนราชการไม่เคยแจ้งสํานักงาน ก.พ.ร. มาก่อน เนื่องจาก 

-   มีการสํารวจกระบวนงานการให้บริการของส่วนราชการใหม ่
-   มีการเปลี่ยนแปลงบทบาท ภารกิจ หรือหน้าที่ของส่วนราชการใหม่  

  การคัดเลือกกระบวนงานเพื่อนํามาประเมินผลการปฏบัิติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๔ ต้องเป็นกระบวนงานหลักที่สําคญั และ/หรือมีผู้มารบับริการจํานวนมาก และ/หรอืมีผู้ร้องเรียนจํานวนมาก 
และ/หรือมผีลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง และ/หรือสอดคล้องกับงานบริการในตัวช้ีวัดร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไมน่้อยกว่า ๕ กระบวนงาน (หรอืจํานวนกระบวนงาน 
น้อยกว่าได้ กรณีส่วนราชการมีกระบวนงานบริการหลักน้อยกว่า ๕ กระบวนงาน) 

 

ตารางและสูตรการคํานวณ  :    
 

                จาํนวนผู้รับบริการที่ได้รับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  x ๑๐๐ 
                จาํนวนผู้รับบริการทั้งหมดที่ได้รับบริการในแต่ละงานบริการ 

 
 

แบบฟอร์ม ๑  จํานวนรายชื่อกระบวนงานน้ําหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐานที่ส่วนราชการนํามา 
                 ประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

จํานวน รายชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก รอบระยะเวลามาตรฐาน 
(ที่ให้บริการจริง) 

๑. การต่ออายุทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้าง ๐.๒๐ ๑ วัน (๗ ช.ม.) 
๒. การเบิกจ่ายค่าจดัซ้ือ - จัดจ้าง   

(โดยวิธีสอบราคาและประกวดราคา) 
๐.๒๐ ๔ วัน 

๓. การพิจารณาอุทธรณ์เจ้าพนักงานท้องถิ่น ๐.๒๐ ๔๔ วัน 
๔. การให้บริการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ 

(คอนกรีต เหล็ก หิน ทราย) 
๐.๒๐ ๕ วัน 

๕. การบริการออกแบบอาคารและ สิ่งก่อสร้าง     
(มูลค่างาน ๕ – ๕๐ ล้านบาท) 

๐.๒๐ ๙๐ วัน 

รวม ๑.๐๐  
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งานบริการ (i) 
น้ําหนัก
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของ
ผู้รับบริการทีไ่ด้รับบริการตามรอบระยะเวลา
มาตรฐานเทียบกบัจํานวนผู้รับบริการทั้งหมด 

คะแนน 
ที่ได ้
(Ci ) 

คะแนนเฉลีย่
ถ่วงน้าํหนกั   
 (Wi x Ci) ๑ ๒ ๓ ๔ 

 

๕ 

๑. การต่ออายุทะเบียนผู้รบัจา้งงานกอ่สร้าง ๐.๒๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

๒. การเบกิจา่ยค่าจัดซ้ือ - จัดจ้าง   
   (โดยวิธีสอบราคาและประกวดราคา) 

๐.๒๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

๓. การพจิารณาอทุธรณ์เจา้พนกังานท้องถิ่น ๐.๒๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

๔. การให้บริการทดสอบคุณสมบตัิของวัสด ุ
    (คอนกรตี เหลก็ หิน ทราย) 

๐.๒๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

๕. การบรกิารออกแบบอาคารและ สิง่ก่อสรา้ง     
   (มูลค่างาน ๕ – ๕๐ ล้านบาท) 

๐.๒๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

น้ําหนักรวม ๑ ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนี้เท่ากับ  

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก เท่ากับ 
 

     
  Σ   (Wi x Ci)         หรือ                (W๑ x C๑) + (W๒ x C๒) + ... + (Wi x Ci) 
      Σ Wi                  W๑ + W๒ + W๓ +...+ Wi 

 

 
โดยที่ : 
 

W หมายถงึ น้ําหนักความสําคัญที่ใหก้ับแตล่ะงานบริการ และผลรวมของน้ําหนักของทุกงานบรกิาร เท่ากับ ๑  
C หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละของผู้รับบรกิารที่ได้รับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน 

เทียบกับจํานวนผู้รับบริการทัง้หมด 
i  หมายถงึ ลําดับที่ของงานบริการ 

 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ Σ (Wi x Ci) = ๑ 
๒ Σ (Wi x Ci) = ๒ 
๓ Σ (Wi x Ci) = ๓ 
๔ Σ (Wi x Ci) = ๔ 
๕ Σ (Wi x Ci) = ๕ 
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เงื่อนไข : 

๑.  ให้ส่วนราชการคัดเลือกกระบวนงานจํานวนไม่น้อยกว่า ๕ กระบวนงาน (หรือน้อยกว่าหากมี
กระบวนงานไม่ถึง ๕ งานบริการ) และแจ้งให้สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดยใช้แบบฟอร์มที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๕๔  

๒.  ให้ส่วนราชการระบุน้ําหนักที่จัดสรรให้แต่ละกระบวนงานที่คัดเลือกเพื่อนํามาประเมินผลใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกําหนดให้มีการถ่วงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของกระบวนงาน หากไม่ระบุ
น้ําหนัก ให้ถือว่าทุกกระบวนงานมีน้ําหนักเท่ากัน 

๓.  ให้ส่วนราชการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการของแต่ละกระบวนงานที่เป็นรอบ
ระยะเวลามาตรฐาน ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน 

๔.  ให้ส่วนราชการแจ้งสํานักงาน ก.พ.ร. หากมีการขอเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเกี่ยวกับรายละเอียดของ
กระบวนงานที่ได้คัดเลือกและรายงานให้สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบแล้ว เพื่อพิจารณา 
 

 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต  

ปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนกั 
ในการรกัษามาตรฐานระยะเวลาการให้บรกิาร 

ระดับ ๕ ๕ ๕ 

 
 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด  :  
 ๑.  ผู้อํานวยการกองคลัง   เบอร์ติดต่อ   :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๒  
     ๒.  ผู้อํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร           เบอร์ติดต่อ   :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๕๒  
 ๓.  ผู้อํานวยการกองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ           เบอร์ติดต่อ   :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๒๓   
 ๔.  ผู้อํานวยการสํานักสถาปัตยกรรม                 เบอร์ติดต่อ   :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๘๕๘   
 ๕.  ผู้อํานวยการสํานักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ    เบอร์ติดต่อ   :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๗๙๖                 
 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
 ๑.  นายสมเกยีรติ  กลิ่นนุช   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีระดับอาวุโส  กองคลัง 
      เบอร์ติดต่อ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๔                                                           
 ๒.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงจวงพร  พรมสูตร   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน กองคลัง 
     เบอร์ติดต่อ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๒๗๕  
 ๓.  นายชวกิจ   หิรญัญาภิรมย์           วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ 
     เบอร์ติดต่อ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๒๔  



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                           กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                                                                               

  
     ๔.  นายไกรสิทธ์ิ  โลมรตัน์          วิศวกรโยธาชํานาญการ กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ 
     เบอร์ติดต่อ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๓๐                                   
 ๕.  นายวิษณุ       อยู่ดี                   สถาปนิกชํานาญการพิเศษ สาํนักสถาปัตยกรรม 
     เบอร์ติดต่อ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๘๖๖  
 ๖.  นายอนันต์     สริิพฤกษา            สถาปนิกชํานาญการ สํานักสถาปัตยกรรม 
     เบอร์ติดต่อ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๘๖๘                                   
 ๗.  นายวินิจ  ชัยชนะศิริวิทยา  วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ สํานักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ 
     เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๗๘๐                                                            
 ๘.  นางเปรมจิต  หอมจันทนากุล วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ สํานักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ 
     เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๗๘๐                                                            
     ๙.  นายวิบูลย์      ลีพัฒนากิจ  วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ   สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
     เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๕๔   
   ๑๐. นางสาวเกศสุดา  จุลบาท  นิติกรชํานาญการ  สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร  
                                                    เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๕๘   
   ๑๑. นายอภิชาติ  นิลสนธิ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                      
     เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๑๖                                                            
                               
                                                             



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                       กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                                                                               

ตัวชี้วัดที่  ๘.๑ :  ร้อยละของการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
หน่วยวัด      :  ร้อยละ 
น้ําหนัก        :  ร้อยละ ๑ 
คําอธบิาย     : 
 

  การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  จะใช้อัตราการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นตัวช้ีวัดความสามารถ 
ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
   การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 
   รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตน 
และทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ 
โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับนาํไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จาก
รหัสงบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานตําแหน่งที่ ๕ แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณ
กําหนดให้ 
 
สูตรการคํานวณ  : 

 
 
   
 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-ร้อยละ ๓ ต่อ ๑ คะแนน  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี ้
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๖๖ ๖๙ ๗๒ ๗๕ ๗๘ 

 
 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน  : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
 
หน่วยวัด 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ ๔๙.๐๔ % ๖๕.๘๔ % ๖๔.๓๒ % 

 

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการเบิกจ่าย   x  ๑๐๐ 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                       กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                                                                               

แหล่งข้อมูล /วิธีจัดเก็บข้อมลู : 
 ใช้ข้อมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง จากระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด  : ผู้อํานวยการกองคลัง         เบอร์ติดต่อ  : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๒ 
                                                                    
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :    ๑.  นางภัททิรา  สุริวรรณ    นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ   
                                                                   เบอร์ติดต่อ  : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓ 
                         ๒.  นางนัยนา   สาสุข              เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
                                         เบอร์ติดต่อ  : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                       กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                                                                               

ตัวชี้วัดที่  ๘.๒ :  ร้อยละของการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
หน่วยวัด      :  ร้อยละ 
น้ําหนัก        :  ร้อยละ ๑.๕ 
คําอธบิาย     : 
 

  การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  จะใช้อัตราการ 
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นตัวช้ีวัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
   การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา)  
จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 
 
สูตรการคํานวณ  : 

 
 
   
 

 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-ร้อยละ ๑ ต่อ ๑ คะแนน  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี ้
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ 

 
 

 
รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน  : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
 
หน่วยวัด 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม  

ร้อยละ ๖๒.๓๔ % ๗๓.๑๓ % ๗๓.๑๐ % 

 
 
 
 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย   x  ๑๐๐ 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                       กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                                                                               

แหล่งข้อมูล /วิธีจัดเก็บข้อมลู : 
 ใช้ข้อมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง จากระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)    
 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด  : ผู้อํานวยการกองคลัง         เบอร์ติดต่อ  : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๒ 
                                                                    
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :    ๑.  นางภัททิรา  สุริวรรณ    นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ   
                                                                   เบอร์ติดต่อ  : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓ 
                         ๒.  นางนัยนา   สาสุข              เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
                                         เบอร์ติดต่อ  : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                       กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                                                                               

ตัวชี้วัดที่  ๘.๓ :  ร้อยละของการเบิกจา่ยเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ 
หน่วยวัด      :  ร้อยละ 
น้ําหนัก        :  ร้อยละ ๑ 
คําอธบิาย     : 
 

  การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ 
จะใช้ผลการเบกิจ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เทียบกับ
วงเงินตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในระบบ Project Financial Monitoring System (PFMS)  
 
สูตรการคํานวณ  : 

 
 
   
 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-ร้อยละ ๑๐ ต่อ ๑ คะแนน  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

 
 
 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน  : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
 
หน่วยวัด 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ 

ร้อยละ -   -   ๙๓.๘๘ % 

 

แหล่งข้อมูล /วิธีจัดเก็บข้อมลู : 
 ใช้ข้อมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง จากระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด  : ผู้อํานวยการกองคลัง         เบอร์ติดต่อ  : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๒ 
                                                                    
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :    ๑.  นางภัททิรา  สุริวรรณ    นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ   
                                                                   เบอร์ติดต่อ  : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓ 
                         ๒.  นางนัยนา   สาสุข              เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
                                         เบอร์ติดต่อ  : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓  
 

เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ที่เบิกจ่าย   x  ๑๐๐ 
วงเงินตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ.. ๒๕๕๔ ในระบบ PFMS 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                       กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                                                                               

ตัวชี้วัดที่  ๘.๔ :  ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจา่ยเงินงบประมาณตามแผน  
หน่วยวัด      :  ร้อยละ 
น้ําหนัก        :  ร้อยละ ๑.๕ 
คําอธบิาย     : 
 

  การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะพิจารณาจาก 
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมของส่วนราชการทั้งที่เบิกจ่ายในสว่นกลางและสว่นภูมิภาค 
เทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ส่วนราชการบันทึกตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนด 
ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
โดยกําหนดให้ส่วนราชการปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในระบบ GFMIS ภายใน 
ไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง 
ปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 
สูตรการคํานวณ  : 

 
 
   
 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-ร้อยละ ๓.๕ ต่อ ๑ คะแนน  โดยกําหนดเกณฑ์การใหค้ะแนน  ดังนี ้
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๘๖ ๘๙.๕ ๙๓ ๙๖.๕ ๑๐๐ 

 

 
รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน  : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
 
หน่วยวัด 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน  

ร้อยละ -  - - 

 
 
แหล่งข้อมูล /วิธีจัดเก็บข้อมลู : 
 ใช้ข้อมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง จากระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 
 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย   x  ๑๐๐ 
วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                       กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                                                                               

 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด  : ผู้อํานวยการกองคลัง         เบอร์ติดต่อ  : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๒ 
                                                                    
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :    ๑.  นางภัททิรา  สุริวรรณ    นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ   
                                                                   เบอร์ติดต่อ  : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓ 
                         ๒.  นางนัยนา   สาสุข              เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
                                         เบอร์ติดต่อ  : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                        
กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                      

ตัวชี้วัดที่ ๙  :  ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
หน่วยวัด      :   ระดับ 
น้ําหนัก        :  ร้อยละ ๓  
คําอธบิาย : 
 

ความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถงึ การที่ส่วนราชการสามารถจัดทําบัญชี
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และนาํเอาผลการคํานวณต้นทุนมาใช้ในการบริหาร
ทรัพยากร 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน :  
 

        กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ 
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้  

 
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 

๑      

๒      

๓      

๔      

๕      
 

โดยที่ : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ จัดทําบัญชตี้นทนุต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการทีก่รมบญัชีกลางกําหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการคํานวณต้นทนุตามรูปแบบที่
กรมบัญชกีลางกาํหนด โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ กรมบญัชกีลางและสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

๒ เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหนว่ยผลผลิตระหว่างปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒   
และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึ้นหรอืลดลงอย่างไร พรอ้มทั้งวิเคราะห์
ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดทํารายงานสรุปผลการวเิคราะห์ตน้ทุนต่อหนว่ย
ผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรปูแบบทีก่รมบัญชกีลางกําหนด โดยเสนอให้สํานกังบประมาณ 
กรมบญัชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

๓ จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ชัดเจน (สามารถวดัผลได้) และแผนฯดังกล่าว 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้บรหิารระดับสูงของส่วนราชการ  

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                        
กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                      

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๔ สร้างรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สําหรบัปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และระบุ

ค่าใช้จ่ายเข้าสู่กจิกรรมย่อยดังกล่าวในระบบ GFMIS  
๕ สามารถดําเนินการตามแผนเพิม่ประสิทธิภาพประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้  

ตามเป้าหมายทีก่ําหนดไว้ พร้อมทั้งจดัทํารายงานสรุปผลการดาํเนินงาน และผลสําเร็จ 
ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และได้รับความ 
เห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ  

 
 
 

เงื่อนไข :   
๑. ให้ส่วนราชการส่งผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ ๑ และ ๒ ถึงสํานักงบประมาณ 

กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
๒. ให้ส่วนราชการส่งผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ ๓  ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๓๑ 

มีนาคม ๒๕๕๔ 
๓. ให้ส่วนราชการส่งผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ ๔ และ ๕ ถึงกรมบัญชีกลางภายใน

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
 

หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ 
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

ระดับความสําเร็จของการจดัทาํต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับ ๔ ๓.๒๕ N/A 

 

 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด  :   ผู้อํานวยการกองคลัง เบอร์ติดต่อ  : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๒  
                                                                    
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   ๑. นางสาวปรียาวรรณ  จูทอง   นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ                                  
                                           เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๒๖๕ 
 ๒. นางดวงภรณ์  ตรีธัญญา      เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
   เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๒๖๒  
 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                       
กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                                                          

 

ตัวชี้วัดที่  ๑๐ :  ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน 
หน่วยวัด  :  ระดับ 
น้ําหนัก    :  ร้อยละ ๔ 
คําอธบิาย :   

 

   การควบคมุภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กํากับดูแล ฝ่ายบริหารและ 
บุคลากรของหน่วยรับตรวจจัดให้มีขึน้ เพื่อสรา้งความมั่นใจอย่างสมเหตสุมผลว่าการดําเนนิงานของหน่วยรับตรวจ 
จะบรรลุวัตถุประสงคข์องการควบคมุภายในด้านประสทิธิผลและประสิทธิภาพของการดาํเนินงาน และการใช้
ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล  
การสิ้นเปลือง หรอืการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายซึ่งรวมถึงการปฏิบัติงานตามระเบียบของฝ่ายบริหาร 
    ความสําเร็จของการควบคุมภายในภาคราชการ จะพิจารณาจากความสามารถของหน่วยงาน 
ในการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุม
ภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้กําหนดเป็นแนวทางไว้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ หน่วยรับตรวจมีกลไกการดําเนินการตามแผนการปรับปรงุระบบการควบคมุภายใน
ของปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และส่งรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรงุ
ดังกล่าวให้สํานกังาน ก.พ.ร. ได้ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ 

๒ หน่วยรับตรวจประเมินผลการควบคุมภายในได้ตามแนวทาง : การจัดวางระบบ
การควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน 

๓ หน่วยรับตรวจวิเคราะห์จุดอ่อน/ความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ทียั่งคงปรากฏอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๔ หน่วยรับตรวจจัดทํารายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) 

๕ หน่วยรับตรวจดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
ประสิทธิผล โดยวัดผลจากระดับค่าคะแนนของตัวช้ีวัดความสําเร็จของร้องละ 
เฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/
เป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) 
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การพิจารณาระดับคะแนนแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ขั้นตอน โดยมีระดับคะแนน ดังนี ้

 

ขั้นตอน คะแนนเต็ม 

๑ ๑.๐๐ คะแนน 

๒ ๑.๐๐ คะแนน 

๓ ๑.๐๐ คะแนน 

๔ ๑.๐๐ คะแนน 

๕ ๑.๐๐ คะแนน 

รวม ๕.๐๐ คะแนน 

 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 
ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน ระดับ - - N/A 

 

 

 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :   นายชัยชนะ   จียะมาภา  ผู้อํานวยการกองแผนงาน 
       เบอร์ติดต่อ :   ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๓๓ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล    :     นางสาวฐิติมา   หวังอินทร์           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

เบอร์ติดต่อ :   ๐ ๒๒๙๙ ๔๒๒๘  
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กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                      กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                                                          

 

ตัวชี้วัดที่  ๑๑ : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ 
หน่วยวัด  :  ระดับ 
น้ําหนัก    :  ร้อยละ  -  
 
หมายเหต ุ 
 

• ตัวชี้วัดนี้ ได้รบัการยกเวน้ ตามหนังสือแจ้งเรื่อง การพัฒนากฎหมายของ 
ส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการเจรจา 
ข้อตกลงและการประเมินการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ คณะที่ ๔ กลุ่มกฎหมายความมั่นคง  
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓(คจจ.๔)/๒๐ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ 
   ดังนั้น เมื่อปี ๒๕๕๓ ยกเว้นไปแล้ว ปี ๒๕๕๔ จึงยกเว้นด้วย  โดยได้นําค่าน้ําหนัก 
 ไปรวมไว้ในตัวช้ีวัดที่ ๙ และ ๑๐ ตัวละ รอ้ยละ ๑.๐ 
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ตัวชีว้ัดที ่๑๒ : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

น้ําหนัก         : ร้อยละ ๒๐ 
 

คําอธิบาย     :  
   การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามตัวช้ีวัดในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๓ 

ที ่ผ ่านมา  ส่วนราชการได้ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) จํานวน ๒ หมวด ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  ซึ่งหน่วยงาน
ด้านนโยบายได้ดําเนินการในหมวด ๑ หรือ หมวด ๔ (หมวดบังคับ)  และหมวดสมัครใจอีกหนึ่งหมวด  สําหรับ
หน่วยงานด้านบริการได้ดําเนินการในหมวด ๑ หรือ หมวด ๖ (หมวดบังคับ) และหมวดสมัครใจอีกหนึ่งหมวดเช่นกัน 

       สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สํานักงาน ก.พ.ร. ยังคงมุ่งเน้นเพื่อผลักดันให้ส่วนราชการ 
ปรับปรุงองค์การอย่างต่อเนื่อง  โดยวัดความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐานในหมวดที่เหลือจํานวน 2 หมวด รวมท้ัง ให้ความสําคัญกับการ “รักษา” ระบบการบริหารจัดการท่ีดีท่ี
ส่วนราชการได้ดําเนินการมาแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นพื้นฐานสําคัญสําหรับการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการในระดับก้าวหน้า (Progressive Level: PL) ท่ีจะต้องดําเนินการในปีงบประมาณ                       
พ.ศ. 2555 ต่อไป  
 

   สาระสําคัญของแนวทางดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  ส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ พ.ศ. ๒๕๕๓  มีความแตกต่างเพียง ๓ ประการ  ดังนี้ 
                  ๑) ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ท้ัง ๗ หมวด เนื่องจาก
ส่วนราชการจะต้องได้รับการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certify FL) 
เพื่อเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาระบบบริหารจัดการในระดับก้าวหน้าท่ีจะต้องดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ต่อไป  
                 ๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของหมวด ๗ เป็นตัวช้ีวัดท่ีสะท้อนผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ท้ัง ๖ หมวด ซึ่งส่วนราชการจะเลือกจากตัวช้ีวัดแนะนํามาหมวดละ ๑ ตัวช้ีวัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์ของ
กระบวนการ และเป็นจุดเน้นท่ีสําคัญท่ีส่วนราชการต้องผลักดันการดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ประกอบกับตัวช้ีวัดท่ี
เลือกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ นี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certify FL) 
                ๓) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของหมวดที่ดําเนินการท่ีส่วนราชการได้คัดเลือกมาในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (แบบฟอร์ม ๔.๒) และส่งให้สํานักงาน ก.พ.ร. เม่ือ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓๔ นั้น สํานักงาน 
ก.พ.ร. ได้ให้คะแนนความครบถ้วนตามตัวช้ีวัดย่อย ๑๕.๓.๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว สําหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอยกเลิกการให้คะแนนผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัดผลลัพธ์ดังกล่าว เนื่องจากได้มา
กําหนดเป็นตัวชี้วัดในหมวด ๗ ซ่ึงสะท้อนผลลัพธ์ของกระบวนการที่ครอบคลุมทุกหมวดแล้ว  
 

• การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  มีวัตถุประสงค์หลกัเพื่อให้องค์การได้ปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการให้ได้มาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น แม้ในหมวดที่ส่วนราชการได้ดําเนินการ
ผ่านเกณฑ์ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไปแล้วก็ตาม ส่วนราชการควรใหค้วามสําคัญกับการ 
“รักษา” ระบบบริหารจัดการที่ดีดังกล่าวให้ต่อเนื่อง เพื่อเป็นพื้นฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการ                 
ในขั้นก้าวหน้าท่ีจะต้องดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป 
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• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  หมายถึง ความสําเร็จท่ี             
ส่วนราชการนําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงเป็นกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากลไปใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self-Assessment) และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการ
บริหารจัดการของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงองค์การและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของส่วนราชการสู่ระดับ
มาตรฐานเทียบเท่าสากล 
 

• แนวทางการดําเนินการตามตัวช้ีวัดนี้  ให้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือคําอธิบายตัวชี้วัดการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

• ตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” นํ้าหนัก ร้อยละ ๒๐                   
แบ่งออกเป็น ๓ ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก  
(ร้อยละ) 

๑๒.๑ ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ๘ 
๑๒.๒ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ

ของผลลัพธ์การดําเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) ของส่วนราชการตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด ๗) 

๖ 

๑๒.๓ ระดับความสําเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

๖ 

รวม ๒๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

ตัวชี้วัดท่ี ๑๒.๑ :  ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 

นํ้าหนัก : ร้อยละ ๘ (น้ําหนักหมวดร้อยละ ๔ จํานวน ๒ หมวด) 

คําอธิบาย : 

• ส่วนราชการจะดําเนินการเพื่อให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานจํานวน 2 
หมวดท่ีเหลือ และส่วนราชการจะใช้แผนพัฒนาองค์การประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ท่ีได้จัดทําขึ้นเป็นเคร่ืองมือในการ
กํากับติดตามเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ฯ ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                                        
                                  ตัวชี้วัด            

น้ําหนัก (ร้อยละ) 
หมวดที่เหลือ 

(๑) 
หมวดที่เหลือ 

(๒) 
  ๑๒.๑ ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพื้นฐาน  
(วัดกระบวนการในการดําเนินการพัฒนาองค์การในหมวดที่
ดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๔ ๔ 

รวม ๘ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

วัดความสําเร็จของกระบวนการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานในหมวดที่
ดําเนินการ โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น ดังนี้    

 

การประเมินผล 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพ้ืนฐาน  

๔  ๖๐   ๗๐   ๘๐   ๙๐ ๑๐๐ 

 

ท้ังนี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐดังกล่าวจะมีรายละเอียดในคู่มือคําอธิบายตัวช้ีวัด
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

ตัวชี้วัดท่ี ๑๒.๒ :  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จของ 
     ผลลัพธ์การดําเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) ของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพ 
           การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด ๗) 
 

นํ้าหนัก : ร้อยละ ๖ 
 

คําอธิบาย : 

• ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จของผลลัพธ์การ
ดําเนินการของส่วนราชการ หมายถึง การวัดความสําเร็จของผลลัพธ์การดําเนินการ (หมวด ๗) ซ่ึงเป็นตัวช้ีวัดท่ีสะท้อน
ผลการดําเนินการหมวด ๑ – ๖ 

• ส่วนราชการเลือกตัวช้ีวัดผลลัพธ์หมวด ๑ – ๖  ซ่ึงเป็นตัวช้ีวัดแนะนําของสํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน     
หมวดละ ๑  ตัวช้ีวัด โดยแต่ละตัวช้ีวัดมีค่าน้ําหนักคะแนนเท่ากันทุกตัวช้ีวัด และผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวช้ีวัด
รวมกันเท่ากับ ๑ (รายละเอียดตัวชี้วัดผลลัพธ์ดังกล่าวปรากฏในภาคผนวก ข) ท้ังนี้ ให้ส่วนราชการแจ้งรายชื่อตัวช้ีวัดท่ี
เลือกดังกล่าวมาพร้อมกับการรายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือน  

• การจัดทํารายงานการประเมินผลสําเร็จของผลลัพธ์การดําเนินการ ขอให้ส่วนราชการรายงานผลว่า
สามารถดําเนินการตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม่ 

 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

ตัวชี้วัด (i) 
นํ้าหนัก
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละ          
ของผลสําเรจ็ตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 

คะแนนที่
ได้ 

(SMi) 

คะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก       
(Wi x SMi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

KPI๑ W๑  ๖๐   ๗๐   ๘๐   ๙๐ ๑๐๐ SM๑ (W๑ x SM๑) 
KPI๒ W๒ … … … … … SM๒ (W๒ x SM๒) 

. . … … … … … . . 

. . … … … … … . . 
KPIi Wi … … … … … SMi (Wi x SMi) 

นํ้าหนักรวม Σ W๑- i  ค่าคะแนนของตัวชี้วัดน้ีเท่ากับ Σ (Wi x SMi) 
 
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก  เท่ากับ 
     

           Σ (Wi x SMi)             หรือ                     (W๑ x SM๑) + (W๒ x SM๒) + ... + (Wi x SMi) 

               Σ W๑ - i                         W๑+ W๒ +...+ Wi 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

โดยท่ี : 
W       หมายถึง น้ําหนักความสําคัญท่ีให้กับตัวชี้วัดท่ีกําหนดให้เท่ากันทุกตัวชี้วัด และผลรวมของ

น้ําหนักของทุกตัวชี้วัด เท่ากับ ๑  
SM     หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละของผลสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 
i        หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดท่ีกําหนดขึ้นตามแนวทางการดําเนินงาน  

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ Σ (Wi x SMi) = ๑ 
๒ Σ (Wi x SMi) = ๒ 
๓ Σ (Wi x SMi) = ๓ 
๔ Σ (Wi x SMi) = ๔ 
๕ Σ (Wi x SMi) = ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

ตัวชี้วัดท่ี ๑๒..๓ :  ระดับความสําเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
                      -การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
 

นํ้าหนัก : ร้อยละ ๖ 
 

อธิบาย : 

• การประเมินองค์กรด้วยตนเอง นั้น ให้ส่วนราชการดําเนินการ ดังนี้ 
o จัดทําลักษณะสําคัญขององค์กร                   
o ประเมินองค์กรด้วยตนเองหมวด ๑ – ๗ ตามโปรแกรมตรวจประเมิน FL   
o ประเมินองค์กรด้วยตนเอง เพื่อผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพื้นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL  

• การประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self Certify FL) เพื่อผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน หมายถึง การให้ส่วนราชการประเมินองค์กรตามประเด็นท่ีกําหนดที่แสดงให้เห็นถึงการยกระดับการ
บริหารจัดการองค์การในประเด็นท่ีสําคัญของแต่ละหมวด ท่ีสะท้อนถึงความเป็นระบบ และการนําไปปฏิบัติให้เกิดผล  ซึ่งจะ
เป็นพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาองค์การให้เกิดความยั่งยืน  

 

การประเมินผล 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ระดับความสําเร็จของการประเมินองค์กรด้วยตนเองตาม
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน  

๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน 
ระดับความสําเร็จของ Milestone 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 
๑      
๒     
๓    
๔   
๕   

 

 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

โดยท่ี 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ จัดทําลักษณะสาํคัญขององค์กรได้ครบถ้วน 
๒ ประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (FL) 

ได้ครบถ้วน 
๓ ประเมินองค์กรด้วยตนเอง เพื่อผ่านการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐระดับพื้นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ตามประเด็นการตรวจรับรอง 

๔ ประเมินองค์กรด้วยตนเอง เพื่อผ่านการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
ตามประเด็นการตรวจรับรอง 

๕ ประเมินองค์กรด้วยตนเอง เพื่อผ่านการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 
ตามประเด็นการตรวจรับรอง 

 

แหล่งข้อมูล/วธีิการจัดเก็บข้อมูล : 
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เป็นผู้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด   :  

๑.  นายชัยชนะ จียะมาภา ผู้อํานวยการกองแผนงาน 
 เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๓๓ 
๒.  นายดนัย สุนันทารอด ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๗๐ 
๓.  นางวนิดา   วานิช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๓๕ 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล  :   
๑.  นางกมลทิพย ์ จิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กองแผนงาน 
  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๒๙๒ 
๒.  นายสุเทพ รัขติยาภรณ์      นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๗๒ 
๓.  นางลักขณา         ขาวขํา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๗๙ 
๔.  นางภาวดี            ภูมรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๑๗ 
๕.  นายเกษม โคเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๑๕ 
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