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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 มิติภายนอก   
  การประเมินประสิทธผิล   

 

 

 ๑.  ระดับความสาํเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
ของกระทรวงและนโยบายสาํคัญ/พเิศษของรัฐบาล 
 

 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงระดับ 
หมู่บ้าน.......... 

 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ 

ระดับความสําเร็จของการสนับสนุน/ส่งเสรมิการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม............ 
ร้อยละของจํานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ที่กําหนด.......... 
ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายในการ 
ช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยของ 
ส่วนราชการ........ 

 
 

 ๒.  ระดับความสาํเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักในการดําเนนิการตามแผนปฏบิัติราชการ 
ของกระทรวงที่มีเป้าหมายรว่มกันระหว่างกระทรวง 

 

  ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๓  

ร้อยละที่ลดลงของจํานวนผู้เสพ/ผู้ติด/ผู้ค้ายาเสพติด........... 
อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกต่อประชากรแสนคน....... 
จํานวนด้านตามตัวช้ีวัดการวิจัย เรื่อง “Doing Business ของธนาคารโลก” 
ของประเทศไทยที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมีอันดับดีขึ้น...... 
 

 

 ๓.  ระดับความสาํเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
ของกลุ่มภารกจิ 
 

 

  ตัวชี้วัดที่ ๓.๑   ร้อยละสะสมของโรงมหรสพที่ได้รับการตรวจสอบความปลอดภัย ตาม พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคาร............................................................................................................ 

 
  ๑ 

  ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ร้อยละสะสมของอาคารของรัฐที่ได้รับการสาํรวจและตรวจสอบความมั่นคง 
แข็งแรง...................................................................................................................... 

 
๓ 

  ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ ระดับความสําเร็จของการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง อาคารขนาดใหญ-่ 
พิเศษ อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ อาคารพาณิชย์ โรงงาน และโรงแรม................. 

 
๕ 

 ๔.  ระดับความสาํเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ 
ภารกิจหลักของกรม 

 

  ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ 
 
 

 ระดับความสําเร็จในการวางและจัดทําผังอนภุาค (๔ กลุม่จงัหวัด)................................ 
  
 

๘ 
 
 

สารบัญ 

ก 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
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ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๔.๓  

 
 
 
 
ระดับความสําเร็จในการดําเนนิการออกแบบรายละเอียดเพือ่การก่อสร้าง 
 ระบบป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชน...................................................................................... 
 จํานวนมลูค่างานของการให้บริการด้านช่างสาํหรับสิ่งก่อสรา้งที่ได้มาตรฐาน 
 ทางวิชาการ......................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 

๑๐ 
 

๑๒ 
 

  การประเมินคณุภาพ  
 

 

  ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ................................................................ ๑๔ 
  ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบาย...................................................... ๑๗ 

 มิติภายใน   
  การประเมินประสิทธิภาพ   

 

 

  ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต................................................... ๑๘ 
  ตัวชี้วัดที่ ๘ 

ตัวชี้วัดที่ ๙ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ 

ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน........................................... 
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน...................................................... 
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม................................................. 

๒๐ 
๒๒ 
๒๔ 

  ตัวชี้วัดที่ ๑๑ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ 

ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทําได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิต 
ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย....................................................................................... 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ.. 

 
๒๖ 
๓๑ 

  การพัฒนาองค์การ   
 

  ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร...................................................... ๓๔ 
  ตัวชี้วัดที่ ๑๔ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ...................................................... ๓๘ 
  ตัวชี้วัดที่ ๑๕ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ......................................... ๔๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 

            
 
 
 

 

สารบัญ  (ต่อ) 

ข 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
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กระทรวงมหาดไทย 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ : ร้อยละสะสมของโรงมหรสพที่ได้รับการตรวจสอบความปลอดภัย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 
 

หน่วยวัด   : ร้อยละ 
 

น้ําหนัก    : ร้อยละ ๓ 
, 

คําอธิบาย :  
 

 ร้อยละสะสมของโรงมหรสพที่ได้รับการตรวจสอบ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร หมายความว่า  
ร้อยละของโรงมหรสพที่ต้องตรวจสอบตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เปรียบเทียบกับจํานวนโรงมหรสพทั้งหมด
ที่จะต้องได้รับการตรวจสอบ   

               โรงมหรสพที่ต้องตรวจสอบ หมายความว่า โรงมหรสพที่อยู่และได้รับใบอนุญาตให้ใชอ้าคารเพื่อ

ประกอบกิจการโรงมหรสพตามพระราชบญัญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

              โรงมหรสพ   หมายความว่า   อาคารหรอืส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสถานที่สําหรับฉายภาพยนตร์
                 

แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเปิดให้สาธารณชนเข้าชมการแสดงนั้น
เป็นปกติธุระ โดยจะมีค่าตอบแทนหรอืไม่ก็ตาม 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒.๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ระดับคะแนน 

• ร้อยละสะสมของโรงมหรสพที่ได้รับการตรวจสอบ  
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒   
ร้อยละ ๙๐ (๕๔๑ โรง) 

เท่ากับ  ๑  คะแนน 

• ร้อยละสะสมของโรงมหรสพที่ได้รับการตรวจสอบ  
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒   
ร้อยละ ๙๒.๕ (๕๕๖ โรง) 

เท่ากับ  ๒  คะแนน 

• ร้อยละสะสมของโรงมหรสพที่ได้รับการตรวจสอบ 
ตามพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒  
ร้อยละ ๙๕  (๕๗๑ โรง) 

เท่ากับ  ๓  คะแนน 

• ร้อยละสะสมของโรงมหรสพที่ได้รับการตรวจสอบ 
ตามพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒  
ร้อยละ ๙๗.๕ (๕๘๖ โรง) 

เท่ากับ  ๔  คะแนน 

• ร้อยละสะสมของโรงมหรสพที่ได้รับการตรวจสอบ 
ตามพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
ร้อยละ ๑๐๐   (๖๐๑ โรง) 

เท่ากับ  ๕  คะแนน 

 

๑ 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

 
รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัชีว้ัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดตี ปงีบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ 
ร้อยละสะสมของโรงมหรสพที่ได้รับการตรวจสอบ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

ร้อยละ          - - ๔๙.๗๕% 
(๒๙๙ โรง) 

 
แหลง่ข้อมูล / วิธกีารจัดเกบ็ข้อมูล : 
 
   ขอ้มลูพื้นฐานจํานวนโรงมหรสพที่จะตรวจสอบตามพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
เป็นโรงมหรสพที่ได้รับใบอนญุาตให้ใชอ้าคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพตามพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร     
พ.ศ.๒๕๒๒   
 
ผู้กํากบัดแูลตวัชีว้ัด  : 

 

นางสมจิต  ปิยะศิลป์         ตําแหน่ง : ผู้อาํนวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร    
                                                            เบอร์ติดต่อ  :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๔๙ 
   
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ๑. นายพรชัย   สังข์ศรี        ตําแหน่ง : วิศวกรโยธาชํานาญการ 
                                             เบอร์ติดต่อ  :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๓๒     
    ๒. นายนฤชา   อ่วมทอง      ตําแหนง่ : นายช่างโยธาชาํนาญงาน   
                                    เบอร์ติดต่อ  :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๑๙   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ : 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 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ระดับคะแนน 

• ร้อยละสะสมของของอาคารของรัฐที่ได้รับการสํารวจ 
และตรวจสอบความมั่นคงแขง็แรง ร้อยละ๔๕.๐๐ (๙,๖๑๒ อาคาร) 

เท่ากับ  ๑  คะแนน 

• ร้อยละสะสมของของอาคารของรัฐที่ได้รับการสํารวจ 
และตรวจสอบความมั่นคงแขง็แรง ร้อยละ ๔๗.๕๐ (๑๐,๑๔๖ อาคาร) 

เท่ากับ  ๒  คะแนน 

• ร้อยละสะสมของของอาคารของรัฐที่ได้รับการสํารวจ 
และตรวจสอบความมั่นคงแขง็แรง ร้อยละ ๕๐.๐๐ (๑๐,๖๘๐ อาคาร) 

เท่ากับ  ๓  คะแนน 

• ร้อยละสะสมของของอาคารของรัฐที่ได้รับการสํารวจ 
และตรวจสอบความมั่นคงแขง็แรง ร้อยละ ๕๒.๕๐ (๑๑,๒๑๔ อาคาร) 

เท่ากับ  ๔  คะแนน 

• ร้อยละสะสมของของอาคารของรัฐที่ได้รับการสํารวจ 
และตรวจสอบความมั่นคงแขง็แรง ร้อยละ ๕๕.๐๐ (๑๑,๗๔๘ 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)   
 

๓ 
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รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัชีว้ัด หนว่ยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ 
ร้อยละสะสมของอาคารของรฐัที่ได้รับการ 
สํารวจและตรวจสอบความมัน่คงแข็งแรง   
 

ร้อยละ - - ๒๕.๒๘ 
(๕,๔๐๐ 
อาคาร)  

 
แหลง่ข้อมูล / วิธกีารจัดเกบ็ข้อมูล : 
 

  ๑. การดําเนินการตรวจสอบอาคาร และจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ  กระทําโดยเจ้าหน้าที่ 
ของกรมโยธาธิการและผังเมอืง  รวบรวมข้อมูลโดยสํานักควบคุมการก่อสร้าง 
  ๒. อาคารทีจ่ะดําเนินการตรวจสอบ คัดเลอืกโดยการประสานงานกับหน่วยงานราชการเจ้าของอาคาร
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิน่  หรอืการสุม่เลือกตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที ่
 
ผู้กํากบัดแูลตวัชีว้ัด : นายสมชาย   เมธวัฒน์ธรากุล      ผูอ้ํานวยการสํานักควบคุมการก่อสร้าง  
                                                                      เบอร์ติดต่อ :  ๐ ๒๒๙๙  ๔๔๑๑ 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล    : ๑. นายวิชิต อรุณมานะกลุ ตําแหน่ง : วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ 
                                             เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙  ๔๓๘๒ 

๒. นายวิฑูรย์ รัตนไพศาลวงศ์ ตําแหน่ง : วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ 
                                             เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙  ๔๓๘๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๔ 
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ตัวชีว้ัดที ่๓.๓  :  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 ๒๕๕๕ ครบทั้ง ๕ ขั้นตอน โดยเน้นความสําเร็จของการจัดทําแผนงานหลัก                
ในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยฯ ปี ๒๕๕๕ ที่มีกิจกรรมร่วมกัน ๒ หน่วยงานระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมือง          
และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งดําเนินการได้ครบถ้วนทุกกิจกรรมตามแผน และสรุปผลสําเร็จ                
ตามเป้าหมายกิจกรรมเสนอกระทรวงมหาดไทยและเผยแพร่ในเว็บไซต์ 
 

คํานิยามเพิ่มเติม  
 

  อาคารสูง หมายความว่า อาคารที่บุคคลเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ มีความสูงตั้งแต่ ๒๓ เมตร ขึ้นไป 
  อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพ่ือใช้พื้นที่อาคาร หรือส่วนใดส่วน
หนึ่งของอาคารเป็นที่อยู่อาศัย หรือประกอบกิจการประเภทเดียวกัน หรือหลายประเภท โดยมีพื้นท่ีรวมกันทุกชั้น 
ในหลังเดียวกันตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 
  อาคารชุมนุมคน หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายใน                
เพ่ือประโยชน์ในการชุมนุมคน มีพื้นที่ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป หรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ ๕๐๐ คน ขึ้นไป 
  โรงมหรสพ หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสําหรับฉายภาพยนตร์                
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 โดยมใิช่เป็นการหาผล
กําไร หรือรายได้มาแบ่งปันกัน 
       (๒) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการท่ีพักอาศัยโดยคิดค่าบริการเป็นราย
เดือนเท่านั้น        

     (๓) สถานที่พักอื่นใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

๕ 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

  อาคารพาณิชย์ หมายความว่า อาคารท่ีใช้เพื่อประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังการผลิตเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า ทั้งนี้ไม่ให้หมายความรวมถึง อาคาร
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่สําหรับเก็บสินค้า หรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
 

ขั้นตอน                                     เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

๑ กําหนดแผนงานหลักในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยฯปี ๒๕๕๕  
โดยมีกิจกรรมร่วมกัน ๒ หน่วยงาน 

เท่ากับ ๑ คะแนน 

๒ ดําเนินการได้ครบถ้วนทุกกิจกรรมตามแผนฯ และสามารถสรุปผลสําเร็จ
ตามเป้าหมายกิจกรรมที่ชัดเจนนําเสนอกระทรวงมหาดไทยและเผยแพร่
ในเว็บไซต์ 

เท่ากับ ๒ คะแนน 

๓ จํานวนการเกิดอัคคีภัยเท่ากับปี ๒๕๕๔ (๕๖ ครั้ง) 
 

เท่ากับ ๓ คะแนน 

๔ จํานวนการเกิดอัคคีภัยน้อยกว่าปี ๒๕๕๔ จํานวน ๔ ครั้ง (๕๒ ครั้ง)  
 

เท่ากับ ๔ คะแนน 

๕ จํานวนการเกิดอัคคีภัยน้อยกว่าปี ๒๕๕๔ จํานวน ๘ ครั้ง (๔๘ ครั้ง) 
 

เท่ากับ ๕ คะแนน 

 

เงื่อนไข  :  
๑. การนับจํานวนครั้งของการเกิดอัคคีภัย ให้นับเฉพาะการเกิดอัคคีภัยในอาคารที่กําหนดไว้ในคํานิยาม

เพิ่มเติมข้างต้น 
๒. ส่วนราชการจะต้องดําเนินการในระดับ ๑-๒ ได้ครบถ้วน จึงจะมีการประเมินคะแนนในระดับ ๓-๕ 

ต่อไป 
  

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัชีว้ัด หนว่ยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ 
ระดับความสําเร็จของการป้องกันการเกิด
อัคคีภัยในอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
อาคารชมุนุมคน โรงมหรสพ อาคารพาณิชย์ 
โรงงานและโรงแรม 

ครั้ง 
(ปี ๕๑-๕๒) 

ระดับ 
(ปี ๕๓-๕๔) 

 

๖๙ ระดับ ๕ 
(เกิดอัคคีภัย
๖๕ ครั้ง) 

ระดับ ๕ 
(เกิดอัคคีภัย 
๕๖ คร้ัง) 

 

 

 
 
 

๖ 
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แหลง่ข้อมูล / วิธกีารจัดเกบ็ข้อมูล  : 
 

๑. ๑.๑ สํานักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ 
กรมโยธาธิการและผังเมอืงจัดทําแผนงานหลกัในการปอ้งกนัการเกดิอคัคีภัยในอาคารสูง อาคารขนาดใหญ ่
พิเศษ อาคารชมุนุมคน โรงมหรสพ อาคารพาณิชย์ โรงงาน และโรงแรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
ตดิตามผลการดําเนินงานทุกกิจกรรมตามแผนงานหลกัฯ 
๑.๒ กําหนดให้ศูนย์อํานวยการป้องกันสาธารณภัย กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลโดยความร่วมมือจากจังหวัด อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

๒. ๒.๑ วิธีการจัดเก็บข้อมลู สํานักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทา- 
สาธารณภัย รวมรวมข้อมูลและสรุปผลการดําเนินงานตามกิจกรรมภายใตแ้ผนงานหลกัฯ 
๒.๒ วิธีการจัดเก็บข้อมลูสถติกิารเกิดอคัคีภัยฯ  สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร่วมกับ 
อําเภอและองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นรวบรวมขอ้มลูส่งให้ศูนย์อาํนวยการบรรเทาสาธารณภัย  
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือสรุปผลการดําเนนิงานภายในวันที่ ๕ ของเดอืนถัดไป 

 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายภากุละ  อาวัชนากร ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการส่วนนโยบายภัยจากมนุษย์ 
สังกัด  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๓๗ ๓๓๑๐ 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายประทีป  บริบูรณ์รัตน์  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการส่วนวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ 
สังกัด  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๓๗ ๓๕๗๑ 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสมจิต  ปิยะศิลป์  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
สังกัด  กรมโยธาธิการและผังเมือง  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๔๖ 
 
 

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

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุรีย์  ประเสริฐสุด  ตําแหน่ง  วิศวกรโยธาชํานาญการ 
สังกัด  กรมโยธาธิการและผังเมือง  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๒๘ 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายณรงค์   มุสิกวงศ์  ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
สังกัด  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๓๗ ๓๓๑๒  
 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวฐิติกาญจน์  บํารุงศิลป์ ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
สังกัด  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๓๗ ๓๕๗๑     
 

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

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายฉัตรชัย    รัตนเขียว    ตําแหน่ง  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
สังกัด  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๓๗ ๓๕๗๑ 
 

 

๗ 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

ตัวชีว้ัดที ่๔.๑  :   ระดับความสําเร็จในการวางและจัดทําผังอนุภาค (๔ กลุ่มจังหวดั) 
 

หนว่ยวัด         :   ระดับ 
 

น้ําหนัก           :   ร้อยละ ๗ 
 

คําอธิบาย        :     
ผังอนุภาคเป็นผังยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ที่ถ่ายทอดนโยบายจากผังประเทศและผังภาค 

ลงสู่พื้นท่ีกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ซึ่งเป็นการวางผังพื้นที่ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมขนส่งและ
โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเมืองและชนบท เพื่อใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาและงบประมาณจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ตลอดจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ระหว่างจังหวัดให้พัฒนาอย่างเกื้อกูลและเกิด
ประโยชน์ร่วมกัน 
 

ระดับความสําเร็จของในการวางและจัดทําผังอนุภาค หมายถึง ระดับการดําเนินงานวาง
และจัดทําผังอนุภาคตามขั้นตอนการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

กลุ่มจังหวัดท่ีดาํเนินการวางและจดัทําผังอนภุาค (๔ กลุ่มจงัหวัด) ได้แก่ 
๑. กลุ่มจังหวัดอดุรธานี เลย บึงกาฬ หนองบัวลําภู และหนองคาย  
๒. กลุ่มจังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  
๓. กลุ่มจังหวัดนครสวรรค์ กําแพงเพชร พิจิตร และอทุัยธานี  
๔. กลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี อํานาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ 

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 
 

ขั้นตอน เกณฑก์ารใหค้ะแนน ระดับคะแนน 

๑ การศึกษาวิเคราะห์และการบูรณาการข้อมลูรายสาขา 
 

เท่ากับ ๑ คะแนน 

๒ การวิเคราะห์ (SWOT) ที่แสดงถึงปัญหา จุดออ่น จุดแข็ง โอกาส 
การพัฒนาอนุภาค 

เท่ากับ ๒ คะแนน 

๓ 
จัดทําวิสัยทศัน ์วัตถุประสงค์ เป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ 
 

เท่ากับ ๓ คะแนน 

๔ 
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และขอ้เสนอแนะจากผู้บริหารทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

เท่ากับ ๔ คะแนน 

๕ จัดทําผังอนุภาค เท่ากับ ๕ คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘ 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน  : 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วดั หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ 
ระดับความสําเร็จในการวางและจดัทํา 
ผังอนุภาค (๔ กลุ่มจังหวัด)   

   ระดับ ๕ ๕ ๕ 

 
 
 

 
 
แหลง่ข้อมูล / วิธกีารจัดเกบ็ข้อมูล : 

๑. การจัดเก็บรวบรวมข้อมลูจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง   
๒. การศึกษาสํารวจพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดท้ัง ๔ กลุม่ 
๓. จากการนําเข้าและประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมลูระบบ GIS และ MIS  

 

ผู้กํากบัดแูลตวัชีว้ัด :  นายโอฬาร        ศักยโรจน์กุล        ผูอ้ํานวยการสํานักผังประเทศและผังภาค 
                                                   เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๗๐ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๙ 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

ตัวชีว้ัดที ่๔.๒ :   ระดับความสําเร็จในการดําเนินการออกแบบรายละเอียดเพื่อการกอ่สร้าง 
                     ระบบป้องกันน้ําท่วมพืน้ที่ชุมชน  
 

หน่วยวัด       :   ระดับ 
น้ําหนัก         :   ร้อยละ ๗ 
 

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  ทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมของระบบป้องกันน้าํท่วมพื้นที่ชุมชน จํานวน ๑๐ แห่ง 
 

๒  ออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้างระบบป้องกันนํ้าท่วมพ้ืนที่ชุมชน จํานวน ๔ แห่ง 
 

๓  ออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้างระบบป้องกันนํ้าท่วมพ้ืนที่ชุมชน จํานวน ๖ แห่ง 
 

๔  ออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน จํานวน ๘ แห่ง  
 

๕  ออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน จํานวน ๑๐ 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 ดังนั้น จึงเหลือพื้นที่ทีจํ่าเป็นต้องมีการออกแบบ 
เพ่ือการก่อสรา้งระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชนอกี จํานวน ๑๐ แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 

๑๐ 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตวัชีว้ัด หนว่ยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ 
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการออกแบบ
รายละเอียดเพื่อการกอ่สร้างระบบป้องกัน 
น้ําท่วมพ้ืนที่ชมุชน 
 

ระดับ - - N/A 
 

 
แหลง่ข้อมูล / วิธกีารจัดเกบ็ข้อมูล : 
   

๑. ทบทวนรายงานการศึกษาความเหมาะสมระบบป้องกนัน้ําท่วมพื้นที่ชุมชนท่ีมอียู่เดมิ จํานวน ๑๐ แห่ง
และผลการศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
          ๒. รวบรวมข้อมลูที่จําเป็นต่างๆ เชน่ แผนที่ภูมิประเทศ ภาพถ่ายทางอากาศฯ 
          ๓. ตรวจสอบรูปแบบของระบบปอ้งกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชนทีม่อียู่เดิมเพื่อทําการออกแบบต่อไป 
 
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   
 
 

 
 
 
 
 

  

๑๑ 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

ตัวชีว้ัดที ่๔.๓  :   จํานวนมลูค่างานของการให้บรกิารด้านช่างสําหรับสิ่งก่อสร้างทีไ่ด้มาตรฐานทางวิชาการ 
 

 

หนว่ยวัด        :   จํานวน (ล้านบาท) 
 
 

น้ําหนัก          :   ร้อยละ ๖ 
 
 

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 +/- ๕๐ ล้านบาท ตอ่ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้
คะแนนดังน้ี 
                

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ระดับคะแนน 
 มูลค่างานการให้บริการ  ๒,๙๐๐   ล้านบาท เท่ากับ ๑  คะแนน 
 มูลค่างานการให้บริการ  ๒,๙๕๐   ล้านบาท เท่ากับ ๒  คะแนน 
 มูลค่างานการให้บริการ  ๓,๐๐๐   ล้านบาท เท่ากับ ๓  คะแนน 
 มูลค่างานการให้บริการ  ๓,๐๕๐   ล้านบาท เท่ากับ ๔  คะแนน 
 มูลค่างานการให้บริการ  ๓,๑๐๐   ล้านบาท เท่ากับ ๕  คะแนน 

 
 
 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัชีว้ัด หนว่ยวัด 
 ผลการดําเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ 
จํานวนมูลค่างานของการใหบ้ริการด้านช่าง 
สําหรับสิ่งก่อสร้างท่ีได้มาตรฐานทางวิชาการ 

จํานวน (ล้านบาท) ๒,๕๖๘.๖๐ 
ล้านบาท 

๒,๘๓๓.๖๘ 
ล้านบาท 

๓,๐๑๘.๙๘
ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

แหลง่ข้อมูล / วิธกีารจัดเกบ็ข้อมูล : 
๑. สํานักสถาปัตยกรรม สํานักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมอืง 

และสํานักควบคุมการก่อสร้าง จัดทํา BSC ติดตามผลและรายงานความก้าวหน้าของการรวมมูลค่างาน 
          การให้บริการด้านชา่งสําหรับสิ่งก่อสร้างในส่วนที่รับผิดชอบทกุ ๓ เดอืน 

๒. สํานักสถาปัตยกรรมเป็นหน่วยงานรวบรวมสรุปและรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
           

ผู้กํากบัดแูลตวัชีว้ัด :  ๑. ผู้อํานวยการสํานักสถาปัตยกรรม                         เบอรติ์ดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๘๕๙ 
  ๒. ผูอ้ํานวยการสํานักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  เบอรติดตอ่ : 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 ๔๗๘๐ 

 

                          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 
 
 
 
 
 
 

๑๓ 



รายละเอียดตัวชี้วดัเพ่ือประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                             
กระทรวงมหาดไทย   

ตัวชี้วัดที่ ๕  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ับบริการ   
หน่วยวัด : ร้อยละ  
น้ําหนัก  : ร้อยละ ๗  
คําอธบิาย :  

• ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติว่า  
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การ
กระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน” การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จําเป็น
อย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน 

• ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ 
ของส่วนราชการผู้ให้บริการ) หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากส่วนราชการ 

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส่วนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร.  
ได้รับความอนุเคราะห์จากสํานักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ 

• ประเด็นการสํารวจประกอบด้วยประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้ 
(๑) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
(๒) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
(๓) ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
(๔) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
(๕) ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 

• งานบริการที่กําหนดให้สํานักงาน ก.พ.ร. วัดระดับความาพึงพอใจใน  ๒  เรื่อง ดังนี้ 
(๑) การให้บริการให้คําแนะนําปรึกษาในด้านเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร น้ําหนัก ๕๐ % 
(๒) การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม                         น้ําหนัก ๕๐ % 

 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน   โดยกําหนดเกณฑ์การใหค้ะแนน  ดังนี ้
 
 

ระดับคะแนน ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

ร้อยละ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔ 



รายละเอียดตัวชี้วดัเพ่ือประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                             
กระทรวงมหาดไทย   

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
( งานบริการ ) 

หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ 

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 % 

 
 

 

ปี ๒๕๕๔ 

๑. การใหบ้รกิารให้คําแนะนําปรึกษาในด้าน 
     เกี่ยวกบักฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร 
๒. การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
    ตามกฎกระทรวง ผังเมืองรวม 

 
 
 

    ร้อยละ 

    
 
 

๘๗.๓๐ % 

                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 

๑๕ 



รายละเอียดตัวชี้วดัเพ่ือประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                             
กระทรวงมหาดไทย   

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

๒. รายชื่อผู้ใช้บริการสอบถามขอ้ข้องใจทางเว็บไซต์กรม 
 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์         ผู้อํานวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์      
                                                                     เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๘๘  
  
ผู้จัดเก็บข้อมูล   :      ๑. นางสุวิมล          ลลีาวรพร   บรรณารักษชํ์านาญการ 
   เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๐๐  
                            ๒. นางนงลักษณ์     เพชรประดับ  เจ้าพนักงานห้องสมุดชํานาญงาน 
   เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๐๖  
 
 

๑๖ 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

ตัวชี้วัดที่ ๖  :  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบาย 
หน่วยวัด  : ร้อยละ  
น้ําหนัก   :  ร้อยละ ๓ 
คําอธิบาย : 
 

  เพื่อให้ส่วนราชการทราบผลการประเมินการดําเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล รวมทั้งมี
การติดตามและรายงานผลให้แก่ผู้กําหนดนโยบายทราบ เพื่อสามารถปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับการดําเนินงานต่อไป  

  ผู้กําหนดนโยบาย หมายถึง บุคคล หรือคณะบุคคลที่ต้ังขึ้นโดยกฎหมายซึ่งกําหนดนโยบายให้แก่
ส่วนราชการ เช่น นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงที่ส่วนราชการ
สังกัด 

   พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบายแก่ส่วนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 
   ประเด็นการสํารวจประกอบด้วยประเด็นสําคัญๆ ดังนี้ 

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

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน   โดยกําหนดเกณฑ์การใหค้ะแนน  ดังนี ้
 

ระดับคะแนน ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

ร้อยละ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 
 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบาย ร้อยละ - ๕ N/A 

 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :   นายชัยชนะ   จียะมาภา  ผู้อํานวยการกองแผนงาน 

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๓๓ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล        :   นางสาวสุวรรณ  สิงห์โต       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
       เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๓๒  
 
 
 
 

๑๗ 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                        
กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                      

ตัวชี้วัดที่ ๗  :  ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
หน่วยวัด      :   ระดับ 
น้ําหนัก        :  ร้อยละ ๓  
คําอธบิาย : 
 

ความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถจัดทําบัญชี
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการคํานวณต้นทุนมาใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
เหตุผล :  

 เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินสําหรับไปใช้ในการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและนําไปสู่การบริหาร 
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อให้เกิดฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารงบประมาณ 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน :  
 

        กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ 
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้  

โดยที่ : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ส่วนราชการมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กจิกรรมย่อยใน 
ระบบ GFMIS สําหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒ จัดทําบัญชตี้นทนุต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่กรมบัญชีกลางกําหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการคํานวณต้นทุนตามรูปแบบที่
กรมบัญชกีลางกาํหนด โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ กรมบญัชกีลางและสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 
และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของหนว่ยงาน 

๓ เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหนว่ยผลผลิตระหว่างปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓   
และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึ้นหรอืลดลงอย่างไร พรอ้มทั้งวิเคราะห์ 
ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดทํารายงานการเปรยีบเทียบและสรปุผลการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรปูแบบทีก่รมบัญชกีลางกําหนด โดยเสนอให้สํานกั
งบประมาณ กรมบัญชกีลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ และเผยแพร่ขอ้มูลผ่านทางเว็บไซตข์อง
หน่วยงาน 

๔ จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ชัดเจน (สามารถวดัผลได้) และแผนฯดังกล่าว 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้บรหิารระดับสูงของส่วนราชการ  

๕ สามารถดําเนินการตามแผนเพิม่ประสิทธิภาพประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ พร้อมทัง้จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จ 
ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และได้รับความ 
เห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

 
 
 
 

 

๑๘ 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                        
กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                      

 
เงื่อนไข :   

๑. ให้ส่วนราชการส่งผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ ๑ ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๒๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕   

๒. ส่วนราชการส่งผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ ๒ และ ๓ ถึงสํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

๓. ส่วนราชการส่งผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ ๔  ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๕๕ 

๔. ส่วนราชการส่งผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ ๕ ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๕ 

 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
 

หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ 
๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ 

ระดับความสําเร็จของการจดัทาํต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับ ๓.๒๕ ๕.๐๐ 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  
 

๑๙ 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                       กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                                                                               
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ตัวชี้วัดที่  ๘ :  ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณตามแผน 
หน่วยวัด      :  ร้อยละ 
น้ําหนัก        :  ร้อยละ ๒.๕ 
คําอธบิาย     : 
 

  การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะใช้ผลการเบิกจ่าย
ภาพรวมของเงินงบประมาณของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเทียบกับแผนการใช้
จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละไตรมาส เป็นตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ 
ทั้งนี้ ข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ส่วนราชการบันทึกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงบประมาณ
กําหนดภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕ จะเป็นแผนตั้งต้นในระบบ GFMIS ดังนั้น เมื่อมีการนําแผนไปปฏิบัติแล้วจะต้องติดตามประเมินผลเพื่อ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน หากไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้ทําไว้ให้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินใน
ระบบ GFMIS ในเดือนปัจจุบันและเดือนถัดไป โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๓ หรือภายใน
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ 
   การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมเทียบ
กับวงเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินแต่ละไตรมาส และคํานวณค่าเฉลี่ยของทั้ง ๔ ไตรมาสเป็นผลการดําเนินงาน
ของส่วนราชการ  
 
ตารางและสูตรการคํานวณ  : 
 

 
 
   
 

 
 
กําหนดให ้
                    X๑ , X๒ , X๓ , X๔    =  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการ 
                                                 เบิกจ่ายแต่ละไตรมาส 
 
                    Y๑ , Y๒ , Y๓ , Y๔    =  วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                                                 ในระบบ GFMIS แต่ละไตรมาส 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-ร้อยละ ๒.๕  ต่อ ๑ คะแนน  โดยกําหนดเกณฑ์การใหค้ะแนน  ดังนี ้
 

ระดับคะแนน ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละ ๘๕ ๘๗.๕๐ ๙๐ ๙๒.๕๐ ๙๕ 

 
 
 

๒๐ 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                       กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                                                                               

เงื่อนไข :  
๑. กําหนดระดับคะแนน ๓ คะแนน เท่ากับ ค่าเฉลีย่ร้อยละของทั้ง ๔ ไตรมาสอยู่ที่ร้อยละ ๙๐  

และระดับ ๕ คะแนน เท่ากับ ค่าเฉลี่ยร้อยละของทั้ง ๔ ไตรมาสอยู่ที่ร้อยละ ๙๕ 
๒. การคํานวณวงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ และเงินงบประมาณที่ส่วนราชการประหยัด
ได้และไม่ได้นําไปใช้จ่ายในภารกิจหรือโครงการอื่น ๆ ต่อ ทั้งนี้ ขอให้ส่วนราชการรายงานวงเงินงบประมาณที่
ประหยัดได้ดังกล่าว (งบประมาณเหลือจ่าย) เพื่อใช้ประกอบการประเมินผล 

๓. กรณีส่วนราชการนําเงินงบประมาณที่ประหยัดได้จากโครงการเดิมไปใช้ในโครงการอื่น ๆ  
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการใหม่จะนํามาใช้คํานวณอัตราการเบิกจ่ายด้วย 

๔. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
เปรียบเทียบกับแผนการใช้จา่ยเงินผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมลูสถิติ 
 
 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน  : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
 
หน่วยวัด 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ 

ร้อยละความสําเร็จของการเบิกเงิน
งบประมาณตามแผน  

ร้อยละ - - ๕๖.๓๒ 
 

 
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  
 
 

๒๑ 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                       กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                                                                               

ตัวชี้วัดที่  ๙ :  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทนุ 
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 ๑ ต่อ ๑ คะแนน  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี ้
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ 

 
 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน  : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
 
หน่วยวัด 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ ๔๙.๐๔ % ๖๕.๘๔ % ๖๔.๓๒ % 

 

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการเบิกจ่าย   x  ๑๐๐ 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ 

๒๒ 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๓ 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                       กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                                                                               

ตัวชี้วัดที่  ๑๐ :  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
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. 
๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ 

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม  

ร้อยละ ๗๓.๑๓ % ๗๓.๑๐ % ๕๖.๑๔ % 

 
 
 
 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย   x  ๑๐๐ 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ 

๒๔ 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๕ 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                       กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

ตัวชีว้ัดที ่๑๑ : ระดับความสําเร็จของปรมิาณผลผลิตทีท่ําได้จริงเปรียบเทียบกบัเป้าหมายผลผลิต 
                 ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 
 

หนว่ยวัด    : ระดับ  
 

น้ําหนัก      : ร้อยละ ๕ 
 

คําอธิบาย : 
 

• เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และเป็นการผลักดันให้ส่วนราชการปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุผลตาม
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ               

• วัดผลสําเร็จจากร้อยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่ส่วนราชการ 
ทําได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงประมาณสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕ ท่ีกําหนดไว้ตาม “เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕” 

 
ตารางและสูตรการคํานวณ :  
  เป้าหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ที่กําหนดไว้ตาม “เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕” มีดังต่อไปนี้ 
 

ผลผลิต 
(i) 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

น้ําหนัก 
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ 
ร้อยละของเป้าหมายลผลติ 

คะแนน 
  ที่ได้ 
(SMi) 

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

แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาในพื้นที่  
               จงัหวัดชายแดนภาคใต้ 

         

 โครงการที่ ๑ : 
 โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้

         

    - จํานวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ 
      การก่อสร้างและพัฒนา 
 

๗๒ แห่ง  ๐.๐๒๑๙ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษา 
               สถาบันพระมหากษัตริย์ 

         

โครงการที่ ๑ : 
โครงการสนบัสนนุกิจกรรมพิเศษหลวง 
  - จํานวนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารใน
เขตพระราชฐานแล้วเสร็จเป็นไปตามพระ
ราชประสงค์ภายในเวลาและงบประมาณ
ตามที่กําหนด 

 
 

๖ แห่ง 

 
 
๐.๐๙๗๓ 

 
 

๘๐ 

 
 

๘๕ 

 
 

๙๐ 

 
 

๙๕ 

 
 

๑๐๐ 

 

 

๒๖ 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
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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 

แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ  
               ทรัพยากรธรรมชาติ 

        
 

ผลผลิตที่ ๑ : 
ผังเมืองที่จัดทาํ 

        
 

  - จํานวนผังเมืองท่ีจัดทํา  ๑๐๙ ผัง ๐.๐๓๑๖ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   
ผลผลิตที่ ๒ : 
งานด้านช่างที่ให้บรกิาร 

         

- จํานวนพื้นท่ีที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

๑๓ แห่ง ๐.๐๒๙๔ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

- จํานวนเขื่อนป้องกันตลิ่งท่ีได้รับการ
ซ่อมแซมปรับปรุง  

๗๐ แห่ง ๐.๐๐๗๙ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 
  

- จํานวนงานที่ให้บริการด้านช่าง ๔๓๐ 
แห่ง 

๐.๐๐๕๒ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 
  

- จํานวนคร้ังท่ีให้คําปรึกษาแนะนําทาง
วิชาการด้านช่าง  

๘๕,๐๐๐ 
คร้ัง 

๐.๐๑๑๗ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 
  

- จํานวนพลับพลาพิธีที่ก่อสร้างและตกแต่ง
แล้วเสร็จ 

๙๗๐ 
แห่ง 

๐.๐๐๔๓ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 
  

- จํานวนงานที่ให้บริการวิเคราะห์วิจัย
ทางด้านปฐพีวิศวกรรมและวัสดุวิศวกรรม 

๓๗๐ 
แห่ง 

๐.๐๑๑๒ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 
  

- จํานวนบุคลากรได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยแีละพัฒนาบุคลากรด้านช่าง  

๓,๓๓๕ 
คน 

๐.๐๐๑๗ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 
  

ผลผลิตที่ ๓ : 
มาตรการกํากบัดูแลความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินเกีย่วกบัอาคารและ
การใช้ประโยชน์ที่ดินจากการบังคับใช ้

  

     

  

- จํานวนรายการที่ใชม้าตรการบังคับใช้
และปรับปรุงกฎหมาย 

๑,๑๖๗ 
รายการ 

๐.๐๐๑๖ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 
  

- จํานวนรายการที่ใชม้าตรการทางสังคม 
 

๒ 
รายการ 

๐.๐๐๐๒ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 
  

- จํานวนรายการที่ใชม้าตรการส่งเสริม
สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย  

๖,๒๕๐ 
รายการ 

๐.๐๐๑๒ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 
  

- จํานวนรายการที่ใชม้าตรการยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัย  

๔ 
รายการ 

๐.๐๐๐๖ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 
  

๒๗ 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                       กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

ผลผลิต 
(i) 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

น้ําหนัก 
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ 
ร้อยละของเป้าหมายลผลติ 

คะแนน 
  ที่ได้ 
(SMi) 

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

ผลผลิตที่ ๔ : 
ที่ดินท่ีได้รับการจัดรูปเพื่อพฒันา 

         

- จํานวนพื้นท่ีที่ดินท่ีได้รับการจัดรูปเพื่อ
พัฒนา  

๑๒๕ ไร่ ๐.๐๐๕๖ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

ผลผลิตท่ี ๕ : 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการ
สนับสนุนและเสริมสร้างด้านการผังเมือง 

         

- จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับ
การสนับสนุนและเสริมสร้างด้านการผังเมือง 

๑๓๑ 
แห่ง 

๐.๐๑๑๘ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

โครงการที่ ๖ : 
โครงการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) 
เพ่ือการผังเมือง 

         

- จํานวนระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) 
มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐  

๘ 
จังหวัด 

๐.๐๐๓๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

โครงการที่ ๗ : 
โครงการพัฒนาระบบแผนทีม่าตรฐาน 
เพื่อการจัดทําผังเมืองและผงัชุมชน 

         

 - จํานวนแผนที่มาตรฐานเพื่อการจดัทํา 
ผังเมือง (มาตรส่วน ๑ : ๔,๐๐๐) 

๒  
จังหวัด 

๐.๐๐๐๙ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

แผนงาน : 
ป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหาย 
จากภัยพิบัต ิ

         

ผลผลติที ่๑ : 
ระบบป้องกันน้าํท่วมพืน้ที่ชุมชนที่จัดทํา 

         

- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นท่ีชุมชน ๓๔ แห่ง ๐.๒๔๐๑ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   
- ศึกษาวางแผนหลกัศึกษาความเหมาะสม
และออกแบบระบบระบบป้องกันน้ําท่วม
พื้นท่ีชุมชน 

๑๐ แห่ง 
 

๐.๐๐๙๒ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

โครงการที่ ๒ : 
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ํา 
และริมทะเลท่ัวประเทศ  

         

 - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ๓๔,๒๖๑   
เมตร 

๐.๑๓๐๓ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

๒๘ 
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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 

โครงการที่ ๓ : 
โครงการป้องกันการสูญเสียดินแดนชายฝั่ง
แม่น้ําชายแดนระหว่างประเทศ อันเนื่องมาจาก
ภัยธรรมชาติเพื่อความม่ันคง 

         

 - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําชายแดน  ๔๕,๔๒๔  
    เมตร 

๐.๓๖๖๖ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

โครงการที ่๔ :   
โครงการวางและจัดทําผังนโยบายบรรเทา
อุทกภัยลุ่มน้ํา  

 

 

       

- วางและจัดทําผังนโยบายบรรเทาอุทกภัย  
  ลุ่มน้ํา 

๑๐ ผัง ๐.๐๐๖๗ 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 น้ําหนักความสําคัญที่ให้กับแตล่ะเป้าหมายผลผลติ และผลรวมของ 
น้ําหนักของทกุเป้าหมายผลผลติ เท่ากับ ๑   

  SM  หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละของเป้าหมายผลผลิต 
    i    หมายถงึ ลําดับที่ของเป้าหมายผลผลติ ได้แก ่ ๑, ๒, ...., i   

 

 

 

 

 

๒๙ 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                       กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
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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 
๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ 

ระดบัความสําเร็จของปริมาณผลผลติท่ีทําได้
จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลติ 
ตามเอกสารงบประมาณรายจา่ย  

ระดับ ๔.๖๔๗๖ 
(๙๘.๒๔ %)   

๔.๙๙๑๖ 
(๙๙.๙๖ %) 

  ๔.๙๑๗๓ 
(๙๙.๕๙) 

 

เงื่อนไข : 
           ๑ . การกําหนดน้ําหนักที่จัดสรรในแต่ละเป้าหมายผลผลติให้ถ่วงน้ําหนักตามลาํดับความสําคัญของ 
เป้าหมายผลผลิต หากไม่ระบนุ้ําหนัก ให้ถือว่าทุกเป้าหมายผลผลติมีน้ําหนกัเท่ากัน 
            ๒. กรณีส่วนราชการเปลีย่นแปลงเป้าหมายผลผลติที่กําหนดไว้ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ  
           ๓. กรณีที่ส่วนราชการไม่มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ให้นําค่าน้ําหนักไปรวมไว้ 
ที่ตัวชี้วัดที ่๗ “ระดับความสําเร็จของการจดัทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ” รอ้ยละ ๒.๕ และตัวชี้วดัที่ ๘ “ร้อยละ 
ความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน” ร้อยละ ๒.๕  
 
 
 

 

ผู้กํากบัดแูลตวัชีว้ัด :   นายชัยชนะ   จียะมาภา  ผู้อํานวยการกองแผนงาน 
เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๓๓ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล        : นายธวัชชัย   สาริวาท  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
       เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๒๘๙ 
 
 
 

๓๐ 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                        
กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                      

ตัวชี้วัดที่ ๑๒ :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 
หน่วยวัด   :    ระดับ 
น้ําหนัก     :    ร้อยละ ๒    
คําอธิบาย :    

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ  
จะพิจารณาจาก ความครบถว้นของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลการติดตามการดําเนินการตามมาตรการประหยัด 
พลังงาน ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh) ข้อมลูปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) เป็นต้น 
โดยใช้ข้อมูลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานข้อมูล www.e-report.energy.go.th  ของสํานักงานนโยบาย- 
และแผนพลังงาน  

• พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของพลังงาน ๒ ชนิด  คือ 
 ๑. ด้านไฟฟ้า   
 ๒. ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน :  

         คะแนนการประเมินผลการประหยดัพลังงานของส่วนราชการคิดจากคะแนนเฉลี่ยของ 
หน่วยงานทั้งหมดที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดต้ังขึ้นตามกฎกระทรวง และส่วนราชการ 
ที่ต้ังขึ้นเป็นหน่วยงานภายในกรมนั้นที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละ
หน่วยงาน ดังนี้ 

 
 ๑.  ด้านไฟฟ้า รวม ๒.๕ คะแนน 
                  เกณฑ์การใหค้ะแนนประเมนิผลการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า มีรายละเอียด ดังนี้  
 

ระดับ 
คะแนน 

ประเด็น คะแนน 

๑ ๑.๑ จัดตั้ง “คณะทํางานลดใชพ้ลังงาน” และหัวหน้าหน่วยงานลงนามในคําส่ัง  
      แต่งตั้ง ระหว่างวันที่ ๒๑ มีนาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕  

๐.๒๕๐ 

๑.๒ จัดทํา “แผนปฏิบัติการลดการใช้ไฟฟ้า” และรายงานติดตามผล ๒ ครั้ง ๐.๒๕๐ 
๒ ๒.๑ ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า(kWh) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ครบถ้วน ๐.๑๕๐ 

๒.๒ ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า(kWh) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ครบถ้วน ๐.๑๕๐ 
๒.๓ ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า(kWh) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ครบถ้วน ๐.๒๐๐ 

๓ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่เปล่ียนแปลง   ๐.๕๐๐ 
๔ ประหยัดไฟฟ้าได้ มากกว่าร้อยละ ๐ ถึง ร้อยละ ๕ ๐.๕๐๐ 
๕ ประหยัดไฟฟ้าได้ มากกว่าร้อยละ ๕ ถึง ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป 

* กรณีหนว่ยงานมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพิ่มขึ้น 
  เมื่อเทยีบกับปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะต้องประหยัดไฟฟ้าได้ร้อยละ ๑๕ ขึน้ไป 
 

๐.๕๐๐ 
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               ๒.  น้ํามันเชื้อเพลิง  รวม ๒.๕ คะแนน 
                    เกณฑก์ารให้คะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงานด้านน้ํามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียด ดังนี้  
 

ระดับ 
คะแนน 

ประเด็น คะแนน 

๑ ๑.๑ จัดตั้ง “คณะทํางานลดใชพ้ลังงาน” และหัวหน้าหน่วยงานลงนามในคําส่ัง  
      แต่งตั้ง ระหว่างวันที่ ๒๑ มีนาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕  

๐.๒๕๐ 

๑.๒ จัดทํา “แผนปฏิบัติการลดการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง” และรายงานติดตามผล  
      ๒ ครั้ง 

๐.๒๕๐ 

๒ ๒.๑ ข้อมูลปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑   
      ครบถ้วน 

๐.๑๕๐ 

๒.๒ ข้อมูลปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
      ครบถ้วน 

๐.๑๕๐ 

๒.๓ ข้อมูลปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
      ครบถ้วน 

๐.๒๐๐ 

๓ ปริมาณการใช้น้าํมันเชื้อเพลิงไมเ่ปลี่ยนแปลง   ๐.๕๐๐ 
๔ ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงได้ มากกว่ารอ้ยละ ๐ ถึง ร้อยละ ๕ ๐.๕๐๐ 
๕ ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงได้ มากกว่ารอ้ยละ ๕ ถึง ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป 

* กรณีหนว่ยงานมีปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพิม่ขึ้น 
  เมื่อเทยีบกับปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะต้องประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงได ้
  ร้อยละ ๑๕ ขึน้ไป 
 

๐.๕๐๐ 

 
 

สูตรการคํานวณคะแนนระดบัที่ ๓ ถึง ๕ ของแต่ละหน่วยงาน : 
๑. ร้อยละของปริมาณไฟฟ้าที่ประหยัดได้ เท่ากับ 

        ปรมิาณการใช้ไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (kWh) – 
        ปรมิาณการใช้ไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (kWh)          x ๑๐๐ 
        ปรมิาณการใช้ไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (kWh) 
 
 

๒. ร้อยละของน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ประหยัดได้ เท่ากับ 
        ปรมิาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ลิตร) – 
        ปรมิาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ลิตร)          x ๑๐๐ 
        ปรมิาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ลิตร) 
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เงื่อนไข :  
 ในการประเมนิผลตัวช้ีวัด “ระดับความสําเรจ็ของการดําเนนิการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ 

ส่วนราชการ” สํานักงาน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมลูที่แต่ละหน่วยงานได้รายงานผลผ่าน  www.e-report.energy.go.th 
ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

 
รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ 
ระดับความสําเรจ็ของการดําเนินการตามมาตรการ 
ประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

ระดับ ๕.๐๐ ๕.๐๐  
 

-    
 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 

๑. กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง  เป็นผูร้วมรวบและตรวจความครบถ้วนข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า 
(kwh)  และขอ้มูลการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง  (ลิตร)  ข้อมูลการจัดทําดัชนีการใช้พลังงาน เช่น เวลาที่ให้บริการ  
จํานวนบุคลากร พ้ืนที่ของอาคารที่ให้บริการ จากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรมโยธาธิการและผังเมือง  
ทุกเดือน 

๒. กองคลัง กรมโยธาธิการและผงัเมือง  ได้จัดเก็บข้อมลูและดําเนินการวิเคราะห์เพื่อหาค่าการใช้พลังงานของ 
แต่ละข้อมูลทีต้่องกรอกลงในระบบจัดการ http: //www.e-report.energy.go.th  เป็นประจําทุก ๆ เดือน  

 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด  :  ผู้อํานวยการกองคลัง        เบอร์ติดต่อ :  ๐ – ๒๒๙๙ – ๔๑๖๒ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :   ๑.  นางชลกร  กวดขันธ์ุ     พนักงานพิมพ์ดีด ช้ัน ส๓ 
       เบอร์ติดต่อ : ๐ – ๒๒๙๙ – ๔๑๗๐ 
    ๒. นายวราพันธ์  แน่งแหยม     พนักงานพิมพ์ดีด ช้ัน ส๒  
  เบอร์ติดต่อ : ๐ – ๒๒๙๙ – ๔๑๗๒ 
 

๓๓ 
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ตัวชี้วัดที่ ๑๓ : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
 

หน่วยวัด   : ระดับ 
 

น้ําหนัก    : ร้อยละ ๕ 
, 

คําอธิบาย :  
 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ี
สะท้อนจากการประเมินสมรรถนะ โดยใช้ค่าคะแนนจากการประเมินสมรรถนะหลัก ตามแนวทางของ ก.พ. 
เน่ืองจากสามารถสะท้อนให้เห็นถึงระดับของสมรรถนะบุคลากรได้ 

• ทุนมนุษย์ (Human Capital) หมายถึง  ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ที่มีความจําเป็นในการ
ปฏิบัติงาน ทุนมนุษย์จัดเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ ไม่สามารถวัดเทียบเป็นมูลค่าทางธุรกิจได้ แต่เป็นทุนท่ีสําคัญ
และมีคุณค่า สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สินที่จับต้องได้ เช่น ทุนทางการเงิน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ดังนั้นการ
เพิ่มทุนมนุษย์หรือการลงทุนให้ได้มา การสะสม การใช้ประโยชน์ การพัฒนาศักยภาพ และการสร้างมูลค่าอย่าง
ต่อเน่ืองจึงสามารถช่วยสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ รวมถึงแรงจูงใจและความจงรักภักดีต่อองค์การ 
ซึ่งนําไปสู่การเพิ่มคุณค่าผลผลิตและการบริการที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์การมีความสามารถสร้างความ
ได้เปรียบในการดําเนินงาน ดังนั้น การพัฒนาทุนมนุษย์จึงถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญอย่างย่ิงต่อความสําเร็จขององค์การ   

• การประเมินสมรรถนะ หมายถึง การประเมินสมรรถนะของบุคลากรของส่วนราชการตามแนวทาง
ของ ก.พ.  

• การประเมินสมรรถนะ ต้องมีการประเมินสมรรถนะหลัก (Core competency) และ/หรือ
สมรรถนะในสายวิชาชีพ (Functional competency) สําหรับสมรรถนะหลักเป็นคุณลักษณะร่วมของ
ข้าราชการพลเรือนไทยทั้งระบบ เพื่อหล่อหลอมค่านิยม และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน ๕ เร่ือง คือ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
การบริการที่ดี การส่ังสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการทํางาน
เป็นทีม ท้ังนี้ ส่วนราชการสามารถกําหนดสมรรถนะเพิ่มเติมจากสมรรถนะหลักที่กําหนดเป็นพ้ืนฐานได้แตกต่างกัน
ไปตามความเหมาะสม 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร วัดจากคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่สะท้อนจากผลการประเมินสมรรถนะ ตามแนวทางของ ก.พ. ซึ่งเป็นค่าคะแนนจากการประเมินสมรรถนะของ
บุคลากร  เนื่องจากสามารถสะท้อนให้เห็นถึงระดับของสมรรถนะของบุคลากรได้อย่างชัดเจน  และการนําเครื่องมือ
การประเมินสมรรถนะของ ก .พ. มาใช้ เพื ่อไม่ให้เป็นภาระกับส่วนราชการในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งเป็น
วัตถุประสงค์สําคัญของการนําระบบประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการมาใช้  
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เกณฑ์การให้คะแนน :   
      การกําหนดสูตรคํานวณคะแนนมีความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสมรรถนะของ ก.พ. (เช่น  
ผลประเมินสมรรถนะเท่ากับ ๙๑ - ๑๐๐% เท่ากับ ๕ คะแนน และผลประเมินสมรรถนะ น้อยกว่า ๖๐% เท่ากับ 
๑ คะแนน เป็นต้น) และเพื่อให้การประเมินมีความเหมาะสมและเป็นธรรม จึงได้กําหนดเกณฑ์การประเมินตาม
ผลการประเมินสมรรถนะที่ปรากฏในครั้งที่ ๑ โดยแบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้ 
 
       กรณีที่ ๑ :    ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ มากกว่าหรือเท่ากับ ๙๑.๐๐ คะแนน  

 กรณีที่ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ มากกว่าหรือเท่ากับคร้ังที่ ๑ ถือว่าเป็นการมุ่งเน้นให้ส่วนราชการ
รักษาสถานะและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สูงขึ้น ซึ่งกรณีดังกล่าวจะได้คะแนนเท่ากับ ๕ 

 กรณีที่ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ น้อยกว่าคร้ังที่ ๑ แต่มากกว่า ๖๐ คะแนน เกณฑ์การให้
คะแนนจะคํานวณจากสัดส่วนของคะแนนที่ลดลง โดยใช้สูตรการคํานวณดังนี้  

 

    
 

 กรณีที่ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ น้อยกว่าครั้งท่ี ๑ หรือเท่ากับ ๖๐ คะแนน จะได้คะแนนเท่ากับ ๑ 
 

ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 

๑ X๒ ≤ ๖๐ 
๒ 

 
๓ 
๔ 
๕ X๒ ≥ X๑ 

 
หมายเหตุ :  

X๑  คือ ค่าเฉลีย่ผลการประเมนิสมรรถนะบุคลากรขององค์การประจําปี ครัง้ที่ ๑ (เดอืน เม.ย. - ก.ย. ๕๔)  
          X๒  คือ ค่าเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรขององค์การประจําปี ครั้งที ่๒ (เดือน เม.ย. - ก.ย. ๕๕) 
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       กรณีที่ ๒ :    ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ น้อยกว่า ๙๑.๐๐ คะแนน 

 กรณีที่ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ มากกว่าหรือเท่ากับ ๙๑ คะแนน จะได้คะแนนเท่ากับ ๕ 

 กรณีที่ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ มากกว่าครั้งที่ ๑ แต่น้อยกว่า ๙๑ คะแนน เกณฑ์การให้
คะแนนจะคํานวณจากสัดส่วนของคะแนนที่เพ่ิมขึ้น โดยใช้สูตรการคํานวณดังนี้ 

 

                       
 

 กรณีที่ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ เท่ากับครั้งที่ ๑ จะได้คะแนนเท่ากับ ๓ 
 กรณีที่ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ น้อยกว่าครั้งท่ี ๑ แต่มากกว่า ๖๐ คะแนน เกณฑ์การให้

คะแนนจะคํานวณจากสัดส่วนของคะแนนที่ลดลง โดยใช้สูตรการคํานวณดังนี้  
 

    
 

 กรณีที่ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๖๐ คะแนน จะได้คะแนนเท่ากับ ๑ 
 

ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 

๑ X๒ ≤ ๖๐ 

๒ 
 

๓ X๒ = X๑ 

๔ 
 

๕ X๒ ≥ ๙๑ 

หมายเหตุ :   

X๑  คือ ค่าเฉลีย่ผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรขององค์การประจําปี ครั้งที่ ๑ (เดือน เม.ย. - ก.ย. ๕๔)  
X๒  คือ ค่าเฉลีย่ผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรขององค์การประจําปี ครั้งที่ ๒ (เดือน เม.ย. - ก.ย. ๕๕) 

 
 

• หากส่วนราชการไม่ส่งรายงานผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรขององค์การตามแบบฟอร์มรายงาน
ผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากร หรือ กรอกข้อมูลส่งมาไม่ครบถ้วน จะถูกหักคะแนนตัวชี้วัดที่ ๑๐ เท่ากับ ๐.๐๕ คะแนน 
ในแต่ละครั้ง 
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แหลง่ข้อมูล / วิธกีารจัดเกบ็ข้อมูล : 
 

     ข้อมูลการประเมินสมรรถนะเป็นการใช้ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวมของส่วนราชการ 
ซึ่งเป็นการประเมินผลสมรรถนะ ตามแนวทางของ ก.พ.  โดยประเมินจากค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมของส่วนราชการ ครั้งที่ ๑ ซึ่งใช้ผลการประเมินสมรรถนะประจําปี รอบที่ ๒  เดือน เมษายน - กันยายน  
๒๕๕๔ เป็นข้อมูล Baseline แล้วนําค่าคะแนนเฉลี่ยดังกล่าว มาคํานวณเทียบกับผลค่าคะแนนเฉลี่ยของการ
ประเมินผลสมรรถนะประจําปี ครั้งที่ ๒ ซึ่งใช้ผลการประเมินสมรรถนะประจําปี รอบที่ ๒  เดือน เมษายน - กันยายน 
๒๕๕๕ เพ่ือดูค่าระดับของการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย ข้อมูลดังนี้ 

๑. สรุปผลค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของส่วนราชการ ครั้งท่ี ๑  
(ใช้ผลการประเมินสมรรถนะประจําปี รอบที่ ๒ เดือน เมษายน - กันยายน  ๒๕๕๔)  

๒. สรุปผลค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของส่วนราชการ ครั้งท่ี ๒  
(ใช้ผลการประเมินสมรรถนะประจําปี รอบที่ ๒ เดือน เมษายน - กันยายน  ๒๕๕๕) 

 
 
ผู้กํากบัดแูลตวัชีว้ัด  : 

 

นายสรเดช   สนุทรารชุน         ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
                                         เบอร์ตดิตอ่  :  ๐ ๒๒๗๓ ๐๘๙๐ 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ๑. นางดวงสมร   เอกอุรชุัยเทพ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
                                                                    เบอร์ตดิตอ่  :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๕๗     
    ๒. นางชิดชนก   สิทธิสุทธ์ิ        นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ        
                                                        เบอร์ตดิต่อ  :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๒๘๑   
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ตัวชี้วัดที่ ๑๔ : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 

หน่วยวัด   : ระดับ 
 

น้ําหนัก    : ร้อยละ ๕ 
, 

คําอธิบาย :  
• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เป็นการประเมินผลโดยใช้การสํารวจความพึงพอใจ

ของผู้ใช้งานสารสนเทศ (User Satisfaction) รวมกับ ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ  
• ทุนสารสนเทศ เป็นระบบที่รวมถึงสารสนเทศ (Information) ความรู้ (Knowledge) และเทคโนโลยี 

เพ่ือสนับสนุนกระบวนการหลักๆ ขององค์การ ซึ่งได้แก่ กระบวนการสร้างนวัตกรรม (Information) การบริหารลูกค้า 
(Customer Management) การบริหารงานปฏิบัติการ (Operation Management) และการจัดการด้านกฎข้อบังคับและ
สังคม (Regulation and Social) ซึ่งการพัฒนาทุนสารสนเทศให้มีคุณค่าและทันสมัย มีความต่อเนื่องทันเหตุการณ์ 
และสามารถใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสดุ ด้วยการนําข้อมูลเข้า ผ่านระบบการประมวลผล คํานวณ วิเคราะห์
และแปลความหมายเป็นข้อความที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้  จะช่วยให้องค์การสามารถนําข้อมูลมาตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา และรวดเร็ว ทันเวลากับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 
ดังนั้น ทุนสารสนเทศจึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูล ระบบ และเครือข่าย ที่จะสามารถ
ส่งเสริมให้คนในองค์การมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ วัดจากผลการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานสารสนเทศ (User Satisfaction) และข้อมูลฃเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ  

• การประเมินความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เป็นการวัดที่มุ่งเน้นเรื่องการจัดการ
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยด้านประสิทธิผลจะมุ่งเน้นที่ประโยชน์ของการใช้งาน
สารสนเทศ ซึ่งสะท้อนในรูปแบบความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศต่อระบบสารสนเทศ (Systems) ระบบ
ฐานข้อมูล (Database) และระบบเครือข่าย (Network) และการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นที่คุณลักษณะ
จําเป็นต่อการใช้งานระบบสารสนเทศผ่านเว็บไซต์และระบบ Intranet ของหน่วยงาน  

• การประเมินความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ 
๑. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (น้ําหนักร้อยละ ๕๐) โดยใช้แบบสํารวจการ

พัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ซึ่งเป็นการสํารวจผ่านระบบออนไลน์ 
๒. การประเมินจากข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (น้ําหนัก

ร้อยละ ๕๐) โดยใช้การตรวจประเมินจากหลักฐาน ณ ส่วนราชการ 
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       สําหรับรายละเอียดของประเด็นการประเมิน มีดังนี้ 

แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 
(น้ําหนักร้อยละ ๕๐) 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสทิธิภาพ 
ของระบบสารสนเทศ (น้ําหนกัร้อยละ ๕๐) 

๑. ระบบสารสนเทศที่มชี่วยให้ข้าพเจ้าสามารถ 
   ปฏิบัติงานไดอ้ย่างต่อเนือ่ง 
๒. ข้าพเจ้าสามารถค้นหาขอ้มูลผ่านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ สําหรับใชใ้นการทํางานได้ง่าย สะดวก  
และรวดเร็ว 

๓. ระบบฐานขอ้มลูที่พัฒนาขึน้สามารถนํามาใช ้
    สนับสนุนการทํางานได้เป็นอย่างด ี
๔. ระบบฐานขอ้มลูสามารถสนับสนุนการสือ่สาร 

องค์ความรู ้และการแลกเปลีย่นในเรื่องของวิธีการ
ปฏิบัติที่ด ี(Best/Good Practices) ภายในส่วน
ราชการ 

๕. ระบบฐานขอ้มลูสนันสนุนตอ่การดําเนินการ 
    ตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
๖. ระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ภายในส่วนราชการ      
   (Network) ช่วยอํานวยความสะดวกต่อการทํางาน   
   ของข้าพเจ้า 

๑.  มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมที่ใชส้นับสนุนการปฏิบัติงาน  
๒.  มีระบบตรวจสอบความถกูตอ้ง และความ 
    น่าเชือ่ถอืของข้อมูลท่ีจัดเก็บ ในระบบฐานข้อมูล 
๓.    มีการอัพเดทขอ้มลูที่จําเป็นอย่างสม่ําเสมอและ 
     ทันท่วงที 
๔.  มีระบบสืบค้นข้อมูลทีม่ีประสทิธิภาพ 
๕.  มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยสีารสนเทศจาก

ข้อคดิเห็น/ขอ้เสนอแนะ/ ขอ้รอ้งเรียนของผูใ้ช้งาน 
๖.  มีจํานวนผูเ้ข้าใช้ระบบ Intranet ไม่น้อยกว่า 
    ร้อยละ ๕๐ ของบุคลากรในหน่วยงาน 
๗.  มีจํานวนผูเ้ข้าใช้ระบบ Internet เพ่ิมขึ้น 
     เมือ่เทียบกับปีที่ผ่านมา 
๘.  มแีนวทาง/มาตรการป้องกันความเสียหาย  
    และมีการสาํรองข้อมูลสารสนเทศ (Backup)  
๙.  มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของ 
    ระบบฐานข้อมลูและสารสนเทศ 
๑๐. มีระบบ Access Right ท่ีถูกตอ้งและทนัสมัย 

 

• ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย       
ตัวชี้วัดที่ ๑๔.๑ ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ และ 
ตัวชี้วดัที่ ๑๔.๒ จาํนวนขอ้มลูเชิงประจักษด์้านประสทิธิภาพของระบบสารสนเทศ 

 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

การคํานวณตัวชี้วัดท่ี ๑๔.๑ ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานสารสนเทศ  

• ประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้งานสารสนเทศ (จะรวมอยู่ในแบบสํารวจ Organization 
Development Survey) ซึ่งจะมีการประเมิน ๒ ครั้ง โดยจะใช้การเปรียบเทียบ Gap จากการสํารวจ
การพัฒนาองค์การ คร้ังที่ ๑ และครั้งท่ี ๒ 
 

 

๓๙ 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
      การกําหนดสูตรคํานวณคะแนน มีความสอดคล้องกับผลการสํารวจส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (GAP) คร้ังที่ ๑ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๐.๓ ทั้งนี้เพื่อให้การ
ประเมินมีความเหมาะสมและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง จึงได้นําผลการสํารวจครั้งที่ ๑ มา
กําหนดเป็นเกณฑ์การให้คะแนน โดยแบ่งเป็น ๒ กรณี กล่าวคือ กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยของ Gap น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
๐.๓ และกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยของ Gap มากกว่า ๐.๓ นอกจากนี้ได้นําผลการสํารวจครั้งที่ ๑ มาใช้ประกอบการจัด
ระดับเกณฑ์การให้คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
• กรณีท่ี Gap คร้ังที่ ๒ น้อยกว่าหรือเท่ากับครั้งท่ี ๑ จะได้คะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน 
• กรณีท่ี Gap คร้ังที่ ๒ มากกว่า ๐.๓ แต่น้อยกว่า ๐.๘ เกณฑ์การให้คะแนนจะคํานวณจากสัดส่วนของ 

Gap ที่เพิ่มขึ้น โดยใช้สูตรการคํานวณดังนี้ 
 

 
 

• กรณีท่ี Gap คร้ังที่ ๒ มากกว่าหรือเท่ากับ ๐.๘ จะได้คะแนนเท่ากับ ๑ คะแนน 
 

 
 

หมายเหตุ :  
  X๑ คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ คร้ังที่ ๑ (๑ – ๑๕ ธ.ค. ๕๔) 
  X๒ คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ คร้ังที่ ๒ (๑๕ – ๓๐ พ.ย. ๕๕) 

 

๔๐ 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

 
 
• กรณีที่ Gap คร้ังที่ ๒ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๐.๓ จะได้คะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน 
• กรณีที่ Gap คร้ังที่ ๒ น้อยกว่าครั้งที่ ๑ แต่มากกว่า ๐.๓ เกณฑ์การให้คะแนนจะคํานวณจาก 
    สัดส่วนของ Gapท่ีลดลง โดยใช้สูตรการคํานวณดังนี้ 
 

 
 
• กรณีที่ Gap คร้ังที่ ๒ เท่ากับคร้ังที่ ๑ จะได้คะแนนเท่ากับ ๓ คะแนน 
• กรณีที่ Gap คร้ังที่ ๒ มากกว่าคร้ังที่ ๑ แต่น้อยกว่า ๐.๘ เกณฑ์การให้คะแนนจะคํานวณจาก 
    สัดส่วนของ Gap ที่เพิ่มขึ้น โดยใช้สูตรการคํานวณดังนี้  

 
 
• กรณีที่ Cap คร้ังที่ ๒ มากกว่าหรือเท่ากับ ๐.๘ จะได้คะแนนเท่ากับ ๑ คะแนน 

 

 
 
หมายเหตุ :  
  X๑ คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ คร้ังที่ ๑ (๑ – ๑๕ ธ.ค. ๕๔) 
  X๒ คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ คร้ังที่ ๒ (๑๕ – ๓๐ พ.ย. ๕๕) 
 

 ๔๑ 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

 
• การคํานวณตัวชี้วัดที่ ๑๔.๒ จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

เป็นการประเมินจากหลักฐาน ณ ส่วนราชการ ว่ามีหลักฐานเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ  
ใน ๑๐ รายการตามท่ีกล่าวข้างต้นหรือไม่ 

• เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ ๑๔.๒ จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของ 
ระบบสารสนเทศ 
 

การประเมิน น้ําหนัก  
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑๔.๒ จํานวนข้อมลูเชิงประจักษ์
ด้านประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ 

๐.๕ 
 

≤๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

 
• การคํานวณตัวชี้วัดที่ ๑๔  ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 

เป็นการคํานวณจากค่าคะแนนถ่วงน้ําหนักของตัวชี้วัดท่ี ๑๔.๑ และ ๑๔.๒ ดังน้ี 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนักร้อยละ 

(Wi) 
คะแนนที่ได้รับ 

(SMi) 
คะแนนถ่วงน้ําหนัก 

(Wi x SMi) 
๑๔.๑ ส่วนตา่งระหว่างความเห็นและความสําคัญ

ตอ่ความพึงพอใจของผูใ้ช้งานสารสนเทศ 
๐.๕ SM๑ (W๑ x SM๑) 

๑๔.๒ จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้าน
ประสทิธิภาพของระบบสารสนเทศ 

๐.๕ SM๒ (W๒ x SM๒) 

 รวม ∑ Wi= ๑  ∑ (Wi x SMi) 
 

 

 
โดยที่ : 

W  หมายถึง นํ้าหนักของตัวชี้ วัด โดยผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวชี้วัด 
เท่ากับ ๑ 

SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละของผลสําเร็จตาม
เป้าหมายของตัวชี้วัด 

i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแนวทางการดําเนินงาน 
∑ (Wi x SMi) หมายถึง ผลคะแนนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรงุ

สารสนเทศ 
 

๔๒ 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

เงื่อนไข  : - ตัวชี้ วัด ๑๔.๑ หากมีผู้ตอบน้อยกว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติท่ีกําหนดไว้ (สามารถ  
ตรวจสอบจํานวนผู้ตอบขั้นต่ําของแต่ละส่วนราชการได้จากหน้าเว็บไซต์ระบบการสํารวจออนไลน์) 
จะได้คะแนนตัวชี้วัดนี้เท่ากับ ๑.๐๐๐๐ คะแนน เนื่องจากไม่สามารถนําผลการสํารวจมาใช้เป็น
ตัวแทน ในการประเมินผลได้ 

 - ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (GAP)  
มีค่าสูงสุดเท่ากับ ๓  (คํานวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนน้อยสุด)  ทั้งนี้หากส่วนต่างมีค่าสูง แสดงว่า 
สิ่งที่บุคลากรในองค์การมีความเห็นกับความสําคัญที่องค์การมุ่งเน้นมีความแตกต่างกันมาก ดังน้ัน
หน่วยงานควรดําเนินการพัฒนาองค์การโดยการหาสาเหตุของปัญหาและดําเนินการแก้ไข 

 
 
รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัชีว้ัด หนว่ยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ 
จํานวนผู้เข้าใชร้ะบบ Internet คร้ัง ๕๕๒,๐๒๓ ๕๕๖,๘๒๑ ๗๐๗,๕๐๒ 

 
แหลง่ข้อมูล / วิธกีารจัดเกบ็ข้อมูล : 
 

๑. ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้งานสารสนเทศ โดยใช้แบบสํารวจการพัฒนาองค์การ 
(Organization Development Survey) ซึ่งเป็นการสํารวจแบบออนไลน์ 

๒. จัดเก็บหลักฐานเชิงประจักษด์้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ใน  ๑๐  รายการ ได้แก ่
(๑) มีฐานขอ้มูลท่ีครอบคลุมท่ีใชส้นับสนุนการปฏิบัติงาน 
(๒) มีระบบตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของขอ้มูลที่จัดเก็บ ในระบบฐานขอ้มูล 
(๓) มีการอัพเดทขอ้มลูที่จําเป็นอย่างสมํ่าเสมอและทันท่วงท ี
(๔) มีระบบสืบค้นข้อมลูที่มีประสิทธิภาพ 
(๕) มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจากข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อรอ้งเรียนของ

ผู้ใช้งาน 
(๖) มีจํานวนผู้เข้าใช้ระบบ Intranet ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๕๐ ของบุคลากรในหน่วยงาน 
(๗) มีจํานวนผู้เข้าใช้ระบบ Internet เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
(๘) มีแนวทาง/มาตรการปอ้งกันความเสียหาย และมีการสํารองข้อมูลสารสนเทศ (Backup) 
(๙) มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศ 
(๑๐) มีระบบ Access Right ที่ถูกตอ้งและทันสมยั 
 

 
 

๔๓ 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

 
ผู้กํากบัดแูลตวัชีว้ัด  : 

 

นายดนัย    สนุันทารอด          ผูอ้ํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสาสนเทศ 
                                         เบอร์ตดิตอ่  :  ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๗๐ 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ๑. นายฤทธิชัย   สขุสําราญ      นักวิชาการคอมพิวเตอรช์ํานาญการ 
                                        เบอร์ตดิตอ่  :  ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๗๘     
    ๒. นายอํานาจ   ธญัญเจรญิ      นกัวิชาการคอมพิวเตอรช์ํานาญการ 
                                                                   เบอรต์ิดต่อ  :  ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๗๖   
    ๓. นายศุภฤกษ์   คําพุฒ          นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
                                                                   เบอรต์ิดต่อ  :  ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๙๐   
 

๔๔ 



รายละเอียดตัวชี้วดัเพ่ือประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                             
กระทรวงมหาดไทย   

ตัวชี้วัดที่ ๑๕ ระดับความสาํเร็จของการพฒันาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ  
หน่วยวัด : ระดับ  
น้ําหนัก  : ร้อยละ ๕  
คําอธบิาย :  

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการประเมินโดยใช้แบบประเมิน 
Organization Climate Survey ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะรวมอยู่ในแบบสาํรวจการพัฒนาองค์การ (Organization 
Development Survey) 

• ทุนองค์การ (Organization Capital) เป็นความสามารถขององค์การที่สามารถใช้ประโยชน์  
และช่วยในด้านการจัดการกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ขององค์การ ทนุองค์การ ได้แก่ ปัจจยัต่าง ๆ  ภายในองคก์ารที่เกี่ยวข้องกบัการดําเนนิงาน การเพิม่ประสิทธิภาพ 
การดําเนินงานภายในองค์การ เช่น วัฒนธรรม ผู้นํา การอุทศิตนและความมุ่งมั่นในการทาํงาน การทาํงานเป็นทมี 
และการจัดการความรู้ ซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อในการช่วยให้องค์การสามารถดําเนินงานได้ตามกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ 
การพัฒนาปรับปรงุวัฒนธรรมองค์การจึงสามารถช่วยให้การขับเคลื่อนประสิทธิภาพขององค์การทั้งด้านกระบวนการ 
ทํางานภายในให้สูงขึ้น และทําให้เกิดคุณค่ากับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• การประเมินความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการวัดที่มุ่งเน้นใน 
เรื่อง ผู้นํา (Leadership) วัฒนธรรม (Culture) การทํางานเป็นทีม (Teamwork) การอุทิศตนและความมุ่งมั่น 
ในการทํางาน (Personal Contribution) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) นอกจากนี้ ยังได้ 
เพิ่มประเด็นคําถามเกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรมเชิงลบที่สะท้อนถึงความสําเร็จในการทํางาน ๒ เรื่อง คือ 
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) และความโปร่งใส 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
  การกําหนดสูตรคํานวณคะแนน มีความสอดคล้องกับผลการสํารวจส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์กร (GAP) ครั้งที่ ๑ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๐.๓ ทั้งนี้เพื่อให้การประเมิน
มีความเหมาะสมและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง จึงได้นําผลการสํารวจครั้งที่ ๑ มากําหนดเป็น
เกณฑ์การให้คะแนน โดยแบ่งเป็น ๒ กรณี กล่าวคือ กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยของ Gap น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๐.๓ นอกจากนี้
ได้นําผลการสํารวจครั้งที่ ๑ มาใช้ประกอบการจัดระดับเกณฑ์การให้คะแนนผลการประเมินบรรยากาศภายใน
องค์การ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
• กรณีที่ Gap ครั้งที่ ๒ น้อยกว่าหรือเท่ากับครั้งที่ ๑ จะได้คะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน 
• กรณีที่ Gap ครั้งที่ ๒ มากกว่า ๐.๓ แต่น้อยกว่า ๐.๘ เกณฑ์การให้คะแนนจะคํานวณจากสัดส่วน

ของ Gap ที่เพิ่มขึ้น โดยใช้สูตรการคํานวณดังนี้ 
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• กรณีที่ Gap ครั้งที่ ๒ มากกว่าหรือเท่ากับ ๐.๘ จะได้คะแนนเท่ากับ ๑ 
 

 
 
หมายเหตุ :  
  X๑ คือ Gap จากการประเมินบรรยากาศภายในองค์การ ครั้งที่ ๑ (๑ – ๑๕ ธ.ค. ๕๔) 
  X๒ คือ Gap จากการประเมินบรรยากาศภายในองค์การ ครั้งที่ ๒ (๑๕ – ๓๐ พ.ย. ๕๕) 
 

 
• กรณีที่ Gap ครั้งที่ ๒ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๐.๓  จะได้คะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน 
• กรณีที่ Gap ครั้งที่ ๒ น้อยกว่าครั้งที่ ๑ แต่มากกว่า ๐.๓ เกณฑ์การให้คะแนนจะคํานวณจาก

สัดส่วนของ Gap ที่ลดลง โดยใช้สูตรการคํานวณดังนี้ 
 

 
 

• กรณีที่ Gap ครั้งที่ ๒ เท่ากับครั้งที่ ๑ จะได้คะแนนเท่ากับ ๓ คะแนน 
• กรณีที่ Gap ครั้งที่ ๒ มากกว่าครั้งที่ ๑ แต่น้อยกว่า ๐.๘ เกณฑ์การให้คะแนนจะคํานวณจาก

สัดส่วนของ Gap ที่เพิ่มขึ้น โดยใช้สูตรการคํานวณดังนี้ 

 

• กรณีที่ Gap ครั้งที่ ๒ มากกว่าหรือเท่ากับ ๐.๘ จะได้คะแนนเท่ากับ ๑ คะแนน 
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หมายเหตุ :  
  X๑ คือ Gap จากการประเมินบรรยากาศภายในองค์การ ครั้งที่ ๑ (๑ – ๑๕ ธ.ค. ๕๔) 
  X๒ คือ Gap จากการประเมินบรรยากาศภายในองค์การ ครั้งที่ ๒ (๑๕ – ๓๐ พ.ย. ๕๕) 

เงื่อนไข :  
• หากมีผู้ตอบน้อยกว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติทีกํ่าหนดไว้ (สามารถตรวจสอบจํานวน

ผู้ตอบขั้นตํ่าของแต่ละส่วนราชการได้จากหน้าเว็บไซต์ระบบการสํารวจออนไลน ์ จะได้คะแนน
เท่ากับ ๑.๐๐๐๐ คะแนน เนื่องจากไม่สามารถนําผลการสํารวจมาใช้เป็นตัวแทนในการประเมินผลได้ 

• ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคญัต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์กร (Gap)      
มีค่าสูงสุดเท่ากับ ๓ (คํานวณจากคะแนนสูงสุด – คะแนนน้อยสุด) ทั้งนี้หากส่วนต่างมีค่าสูง แสดงว่า 
สิ่งที่บุคลากรในองค์การมีความเห็นกบัความสําคญัที่องค์การมุ่งเน้นมีความแตกต่างกันมาก ดังนั้น
หน่วยงานควรดําเนินการพฒันาองค์การโดยการหาสาเหตุของปัญหาและดาํเนินการแกไ้ข 

 
 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 

๑. การสํารวจการพัฒนาองค์การ ผ่านระบบ GES Survey Online จํานวน ๒ ครั้ง 
• การสํารวจครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
• การสํารวจครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

๒. จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่คํานวณได้ตามหลักสถติิ ที่สํานักงาน ก.พ.ร. ใช้สูตรการคํานวณกลุ่ม
ตัวอย่างของ Taro Yamane เป็นหลักสถิติทีย่อมรับและนิยมใช้กันมาก โดยใช้ข้อมูลจํานวน
ข้าราชการจากรายงานลักษณะสําคัญองค์การของส่วนราชการ ณ กันยายน ๒๕๕๓ 
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ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  ๑. นางวนิดา      วานิช    หัวหนา้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   
                                                            เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๒๙๙-๔๓๓๕ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล      :  ๑. นายเกษม     โคเลศิ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ  
                                                            เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๒๙๙-๔๓๑๗ 
                            ๒. นายอภิชาติ   นลิสนธิ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
                                                            เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๒๙๙-๔๓๑๖ 
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