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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 มิติภายนอก   
  การประเมินประสิทธผิล   

 

 

 ๑. นโยบายสําคญัเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก  
 ๑.๑  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลเุป้าหมายต่อนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจ 

หลักของกระทรวง 
 

 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑   การจัดทําโครงสร้างและการบริหารจัดการภัยพิบัติตามระบบ SINGLE COMMAND 
ของแต่ละภัยแล้วเสร็จ (๑๔ ภัย) 

 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒   จํานวนประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัย(ครัวเรือน)   
  ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓   อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกต่อแสนประชากร   
  ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๔   ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเฉลี่ย ๓ ปีย้อนหลัง   
  ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๕   ร้อยละเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของ GPP ของทุกจังหวัด(X คือ ค่าเฉลี่ย ๓ ปีย้อนหลัง)   
  ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๖   รายได้ครัวเรือน (ทั้งประเทศ) เพิ่มขึ้น   
  ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๗   ระดับผลสัมฤทธ์ิของการให้บริการประชาชน(ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของทุกจังหวัด)   
  ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๘ 

 
ร้อยละของเทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนตําบลท่ีนําแผนชุมชนสู่การพัฒนา 
ท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

 
 

 ๑.๒  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรมหรือเทยีบเทา่และตัวชี้วัดของ
กระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน 
 

 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑   จํานวนผังเมืองรวมที่ได้ดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวม
และมีเอกสารประกอบ(ผัง) 

๑ 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๒ ระดับความสําเร็จในการวางผังพัฒนาพื้นที่ประตูการค้าเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน 

 

  ตัวชี้วัดที๑่.๒.๒.๑ ระดับความสําเร็จในการวางผังพัฒนาพื้นที่ประตูการค้าเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนจังหวัดตาก 

๓ 

  ตัวชี้วัดที๑่.๒.๒.๒ ระดับความสําเร็จในการวางผังพัฒนาพื้นที่ประตูการค้าเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนจังหวัดเชียงราย 

๕ 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๓ ระดับความสําเร็จในการดําเนินการออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง 

๗ 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๔ Doing Business 
   - อันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัยเรื่อง Doing Business ของ 
     ธนาคารโลกดีขึ้น 

๙ 

     

สารบัญ 

ก 
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  การประเมินคณุภาพ    

  ตัวชี้วัดที่ ๒  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ๑๑ 

 มิติภายใน    
  การประเมินประสิทธิภาพ   

 

 

  ตัวชี้วัดที่ ๓  ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ๑๓ 
  ตัวชี้วัดที่ ๔  ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
  ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒
ตัวชี้วัดที่ ๔.๓  
ตัวชี้วัดที่ ๔.๔ 

 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทนุ         
 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๖ เดือนแรก 
 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๑๒ เดือน 
 ร้อยละความสาํเร็จของการเบกิจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

๑๕ 
๑๗ 
๑๙ 
๒๑ 

  ตัวชี้วัดที่ ๕  ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทําได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิต 
 ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 

๒๓ 

  ตัวชี้วัดที่ ๖  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ๒๙ 
  ตัวชี้วัดที่ ๗  ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ ๓๓ 
  การพัฒนาองค์การ 

 

 

  ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร ๓๕ 
  ตัวชี้วัดที่ ๘.๑ 

ตัวชี้วัดที่ ๘.๒ 
ตัวชี้วัดที่ ๘.๓ 

ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์กร 
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

๓๖ 
๓๘ 
๔๑ 

  ตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ๔๓ 
  ตัวชี้วัดที่ ๙.๑ 

ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ 
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 
จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

๔๔ 
๔๗ 

  ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ๕๑ 
  ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ 

 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๒ 

ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจการพัฒนาปรับปรุง 
วัฒนธรรมองค์การ 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

๕๒ 
 

๕๕ 
  ตัวชี้วัดที่ ๑๑ 

 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  ๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

ข 

สารบัญ  (ต่อ) 
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ตัวชีว้ัดที ่๑.๒.๑  :  จํานวนผังเมืองรวมทีไ่ด้ดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวม 
                        และมีเอกสารประกอบ  
 

หนว่ยวัด  : จํานวน   
 

น้ําหนัก   : ร้อยละ ๑๐ 
 

คําอธิบาย  :   

                   จํานวนผังเมืองรวมที่ได้ดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมและมีเอกสาร
ประกอบ พิจารณาจากจํานวนผังเมืองรวมที่ได้จัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาตามแผนงบประมาณ ประจําปี            
พ.ศ. ๒๕๕๖  
 เอกสารประกอบ หมายถึง เอกสารรายงานการจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวม            
ที่ถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ระดับคะแนน 

•  จํานวนผังเมืองรวมที่ได้ดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนา 
ตามผังเมืองรวมและมีเอกสารประกอบ ๑๐ ผัง  

เท่ากับ ๑ คะแนน 

•  จํานวนผังเมืองรวมที่ได้ดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนา 
ตามผังเมืองรวมและมีเอกสารประกอบ ๑๑ ผัง  

เท่ากับ ๒ คะแนน 

•  จํานวนผังเมืองรวมที่ได้ดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนา 
ตามผังเมืองรวมและมีเอกสารประกอบ ๑๒ ผัง 

เท่ากับ ๓ คะแนน 

•  จํานวนผังเมืองรวมที่ได้ดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนา 
ตามผังเมืองรวมและมีเอกสารประกอบ ๑๓ ผัง 

เท่ากับ ๔ คะแนน 

•  จํานวนผังเมืองรวมที่ได้ดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนา 
ตามผังเมืองรวมและมีเอกสารประกอบ ๑๔ ผัง 

เท่ากับ ๕ คะแนน 

 
 
 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัชีว้ัด หนว่ยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 
จํานวนผังเมืองรวมที่ไดด้ําเนนิการจัดทํา
แผนงาน/โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวม 
และมีเอกสารประกอบ  

จํานวน 
 

- - - 
 

 
 
 
 
 
 

๑ 
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กระทรวงมหาดไทย 
 

 
 

แหลง่ข้อมูล / วิธกีารจัดเกบ็ข้อมูล  : 
 

๑. เตรียมขอ้มลูเบื้องต้นจากเอกสารประกอบการวางผังเมืองรวมและแผนที่แผนผังต่างๆ   
๒. สํารวจพ้ืนที่และจัดเก็บขอ้มูลพ้ืนที่โครงการ 
๓. ประชมุหารอืทอ้งถิ่นและภาคประชาชน 
๔. ประชมุคณะทีป่รึกษาผังเมืองรวมหรือประชุม กบอ. 

 
 

 

ผู้กํากบัดแูลตวัชีว้ัด : นายปรเมษฐ   ขําเขียว ผู้อํานวยการสาํนักผังเมืองรวมและผังเมอืงเฉพาะ 
  เบอร์ตดิตอ่ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๖๒ 
 นางสาวนิรชา  บัณฑิตย์ชาต ิ หัวหน้ากลุ่มงานจัดและวิเคราะห์โครงการ  
                                                                สํานักผังเมืองรวมและผังเมอืงเฉพาะ 
                                        เบอร์ตดิตอ่ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๐๔ 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นางสาวพรพิมล  นอ้ยเจรญิ นักผังเมืองชํานาญการ  
   เบอร์ตดิตอ่ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๐๐  
                   ๒. นายเฉลิมพล  วงศ์กําภู           นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
                                                               เบอร์ตดิตอ่ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๘๘  
 
 
 
 

 

๒ 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร                            
กระทรวงมหาดไทย 
 

ตัวชีว้ัดที ่๑.๒.๒.๑ : ระดับความสําเร็จในการวางผังพัฒนาพื้นที่ประตูการค้าเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน จังหวัดตาก   

หนว่ยวัด       : ระดับ 
 

น้ําหนัก : ร้อยละ ๓.๕ 
 

คําอธิบาย      :     

การวางผังพัฒนาพื้นที่ประตูการค้า เป็นการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ในการเป็น
เมืองประตูการค้า รองรับการพัฒนาความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็นการเตรียม       
ความพร้อมสําหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ การค้าชายแดน การท่องเที่ยว 
การพัฒนาเมืองและชนบท การใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน ที่มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่  

ระดับความสําเร็จในการวางผังพัฒนาพื้นที่ประตูการค้าเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน   หมายถึง ระดับการดําเนินงานวางและจัดทําผังที่จัดทําตามขั้นตอนการดําเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน  :   
 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ระดับคะแนน 

 การศึกษาวิเคราะห์ความเชือ่มโยงการพัฒนาพ้ืนที่ประตกูารค้าของประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน และสถานการณ์การพัฒนาในพื้นที่วางผัง เพื่อกําหนด
ความสําคัญของพื้นที่และเมืองประตูการค้า  

เท่ากับ ๑ คะแนน 

 การศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มและทศิทางการพัฒนาพ้ืนที่ระดับจังหวัด 
เมืองและชุมชน เพ่ือรองรับบทบาทการเป็นพื้นที่ประตูการค้า เช่น ด้าน
เศรษฐกิจ ประชากร การพัฒนาเมือง โลจิสติกส ์คมนาคม และโครงข่าย
ความเชื่อมโยง เป็นต้น 

เท่ากับ ๒ คะแนน 

 การวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงพื้นที่เพื่อกําหนดความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์
ที่ดิน เพ่ือรองรบัการเป็นประตูการค้าของพื้นท่ีในอนาคต 

เท่ากับ ๓ คะแนน 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) และบูรณาการ             
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพ้ืนที่และทศิทางการพัฒนา เพื่อสรุปแนวทาง       
การพัฒนาหลักในการยกระดับเมอืงประตกูารค้า 

เท่ากับ ๔ คะแนน 

 จัดทําผังยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ประตกูารค้าและรายงานสรุปผลเสนอ 
ผู้บริหารของสว่นราชการ 

เท่ากับ ๕ คะแนน 
 
 

 
 
 

๓ 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร                            
กระทรวงมหาดไทย 
 

 
 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน  : 
 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วดั หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕
ระดับความสําเร็จในการวางผังพัฒนาพื้นที่
ประตูการค้าเพื่อเชื่อมโยงกบัประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน จังหวัดตาก 

ระดับ - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 

แหลง่ข้อมูล / วิธกีารจัดเกบ็ข้อมูล  : 
 

๑. จากการจัดเกบ็รวบรวมข้อมลูจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๒. จากการศึกษาสํารวจพื้นที่ จังหวัดตาก  

 
 
 
 
 
 

ผู้กํากบัดแูลตวัชีว้ัด :  นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล                   ผูอ้ํานวยการสํานักผังประเทศและผังภาค 
  เบอร์ตดิตอ่ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๗๐ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  ๑. นางสาวอุบล บุญศรี  นักผังเมืองชํานาญการพิเศษ       
            เบอร์ตดิตอ่ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๓๓๙, ๐๘๗ ๐๙๕ ๘๐๐๒ 

 ๒. นางกฤติยา ท้วมย้ิม นักผังเมืองชํานาญการ          
           เบอร์ตดิตอ่ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๓๒๘ 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                กลุมพัฒนาระบบบริหาร                            
กระทรวงมหาดไทย 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๒.๒  : ระดับความสาํเร็จในการวางผังพัฒนาพื้นที่ประตูการคา้เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศ               
                        ในภูมิภาคอาเซียน จังหวัดเชียงราย 

หน่วยวัด         : ระดับ 

น้ําหนัก : ร้อยละ ๓.๕ 

คําอธิบาย        :     

การวางผังพัฒนาพื้นที่ประตูการค้า เป็นการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ในการ
เป็นเมืองประตูการค้า รองรับการพัฒนาความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็นการเตรียม 
ความพร้อมสําหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ การค้าชายแดน การท่องเที่ยว  
การพัฒนาเมืองและชนบท การใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน ที่มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่  

ระดับความสําเร็จในการวางผังพัฒนาพื้นที่ประตูการค้าเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน หมายถึง  ระดับการดําเนินงานวางและจัดทําผังที่จัดทําตามขั้นตอนการดําเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน  : 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน ระดับคะแนน 

 การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่ประตูการค้าของประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน และสถานการณ์การพัฒนาในพื้นที่วางผัง เพื่อกําหนด
ความสําคัญของพื้นที่และเมืองประตูการค้า  

เท่ากับ ๑ คะแนน 

 การศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มและทศิทางการพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัด 
เมือง และชุมชน เพื่อรองรับบทบาทการเป็นพื้นที่ประตูการค้า เช่น ด้าน
เศรษฐกิจ ประชากร การพัฒนาเมือง โลจิสติกส์ คมนาคม และโครงข่าย
ความเชื่อมโยง เป็นต้น 

เท่ากับ ๒ คะแนน 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อกําหนดความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์
ที่ดิน เพื่อรองรับการเป็นประตูการค้าของพื้นที่ในอนาคต 

เท่ากับ ๓ คะแนน 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) และบูรณาการ             
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และทศิทางการพัฒนา เพื่อสรุปแนวทาง       
การพัฒนาหลักในการยกระดับเมืองประตูการค้า 

เท่ากับ ๔ คะแนน 

 จัดทําผังยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ประตูการค้าและรายงานสรุปผลเสนอ 
ผู้บริหารของส่วนราชการ 

เท่ากับ ๕ คะแนน 

 
 
      
 
 

๕ 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                กลุมพัฒนาระบบบริหาร                            
กระทรวงมหาดไทย 
 
 

 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน  : 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 
ระดับความสําเร็จในการวางผังพัฒนาพื้นที่
ประตูการค้าเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน จังหวัดเชียงราย 

ระดับ - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 
 

๑. จากการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๒. จากการศึกษาสํารวจพื้นที่ จงัหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 
 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด  :  นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล                ผู้อํานวยการสํานักผังประเทศและผังภาค 
  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๗๐ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ๑. นางสาวอุบล บุญศรี  นักผังเมืองชํานาญการพิเศษ       
                                                    เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๓๓๙, ๐๘๗ ๐๙๕ ๘๐๐๒ 

 ๒. นางกฤติยา ท้วมย้ิม นักผังเมืองชํานาญการ          
           เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๓๒๘ 

 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                          กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

ตัวชีว้ัดที ่๑.๒.๓  : ระดับความสําเร็จในการดําเนินการออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ริมแม่นํ้าโขง 

หนว่ยวัด   : ระดับ  

น้ําหนัก     : ร้อยละ ๑๐ 

คําอธิบาย   :   

                   กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดําเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง และได้รับงบประมาณ                
ให้ดําเนินการป้องกันอาณาเขตของประเทศมาแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ เป็นต้นมา โดยดําเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งตามริมแม่น้ําตามแนวชายแดนทั้ง ๗ แห่ง ในการรักษาเขตดินแดน สามารถดําเนินการได้ด้วยเทคนิควิธีการ                
ทางวิศวกรรมตามเหตุของปัญหาที่ก่อให้เกิดการพังทลายของตลิ่ง สามารถควบคุมไม่ให้แนวร่องน้ําลึกขยับเข้ามา             
ในฝั่งไทยปิดแนวการตัดข้ามลําน้ําการลัดคุ้งหรือเปลี่ยนทางเดินของแม่น้ํา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กรมโยธาธิการและ-
ผังเมือง ดําเนินการสํารวจและออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง แนวแม่น้ําโขงฝั่งไทยที่ประสบปัญหา                
การพังทลายของตลิ่ง เพื่อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขงมิให้พังทลายสูญหาย   
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ระดับคะแนน 

•  ออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง  
จํานวน ๒๖ แห่ง   

เท่ากับ ๑ คะแนน 

•  ออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง 
จํานวน ๒๘ แห่ง 

เท่ากับ ๒ คะแนน 

•  ออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง 
จํานวน ๓๐ แห่ง 

เท่ากับ ๓ คะแนน 

•  ออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง 
จํานวน ๓๒ แห่ง 

เท่ากับ ๔ คะแนน 

•  ออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง 
จํานวน ๓๔ แห่ง 

เท่ากับ ๕ คะแนน 

 
 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วดั หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินการออกแบบ
รายละเอียดเพื่อการกอ่สร้างเขื่อนปอ้งกันตลิ่ง
ริมแม่น้ําโขง 

ระดับ - - - 
 

 
 

๗ 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                          กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

 
 

แหลง่ข้อมูล / วิธกีารจัดเกบ็ข้อมูล  : 
 

๑. รวบรวมข้อมลูโครงการเขือ่นเดิม(ถ้ามี)ในเขตพื้นที่ริมตลิ่งที่ตดิกับโครงการที่ออกแบบ 
๒. รวบรวมข้อมลูโครงการเบื้องต้นในบริเวณออกแบบเขือ่น เช่น ขอ้มลูการกัดเซาะตล่ิง 
๓. สํารวจข้อมลูสภาพภูมิประเทศในปัจจุบันความตอ้งการประชาชนในพื้นที ่
๔. พิจารณาเลือกรูปแบบตามความเหมาะสมกบัสภาพพื้นที่จากแบบมาตรฐานแนะนําฯ 
๕. ออกแบบรายละเอียดและจัดทําแบบเพื่อกอ่สร้างเขื่อนฯ รมิแม่น้ําโขง 
 

   

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสมจิต ปิยะศิลป์ ผู้อํานวยการสํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง  
  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๗๘ 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นายจาตุรนต์   โรจนห์ิรัญ  วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ   
                 เบอร์ตดิตอ่ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๘๖ 
                     ๒. นายไพโรจน์   เทศอ่ํา             วิศวกรโยธาชํานาญการ 
                                                               เบอร์ตดิตอ่ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๘๗  
 
 
 
 

 

๘ 



รายละเอียดตัวชี้วดัเพ่ือประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                              
กระทรวงมหาดไทย   

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๔  อันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัย เรื่อง Doing Business ของธนาคารโลก 

หน่วยวัด :  อันดับ  

น้ําหนัก   :  รอ้ยละ ๓  

คําอธบิาย :  
• อันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัย เรื่อง Doing Business ของธนาคารโลก หมายถึง      

ผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัย เรื่อง 
Doing Business ปี ค.ศ. 2014 ที่จัดอันดับโดยธนาคารโลก  

• รายงานผลการวิจัยเรื่อง Doing Business เป็นรายงานประจําปีที่ธนาคารโลกจัดทําขึ้นเพื่อรายงาน
ผลการจัดอันดับความยาก – ง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งเกี่ยวกับ
ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการดําเนิน
ธุรกิจว่าเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการหรือไม่ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ปัจจุบันมีการประเมินผล 
๑๐ ด้าน ได้แก่ การเริ่มต้นธุรกิจ การขออนุญาตก่อสร้าง การจดทะเบียนทรัพย์สิน การได้รับสินเชื่อ 
ด้านการคุ้มครองผู้ลงทุน การชําระภาษี การค้าระหว่างประเทศ การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง 
การแก้ปัญหาการล้มละลาย (การปิดกิจการ) และการขอใช้ไฟ 

• เหตุผล สํานักงาน ก.พ.ร. ได้สนับสนุน ส่งเสริมให้ส่วนราชการต่างๆ ปรับปรุงการให้บริการโดยการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงเพื่อให้การบริการมีความสะดวก และรวดเร็วขึ้นมาตั้งแต่  
ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการประเมินเรื่อง Doing Business ของธนาคารโลก ดังนั้น 
คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ และวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงเห็นชอบให้
สํานักงาน ก.พ.ร. กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันดําเนินการปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการประกอบธุรกิจให้เป็นผลสําเร็จอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
๑ อันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยอยูอ่ันดับต่ํากว่า ๒๕ 
๒ อันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยอยู่ทีอ่ันดับ ๒๑-๒๕ 
๓ อันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยอยู่ทีอ่ันดับ ๑๖-๒๐ 
๔ อันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยอยู่ทีอ่ันดับ ๑๑-๑๕ 
๕ อันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยอยูอ่ันดับสูงกว่า ๑๑ 

 
 

 

 

๙ 



รายละเอียดตัวชี้วดัเพ่ือประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                              
กระทรวงมหาดไทย   

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด 
 

หน่วยวัด 

ผลการดําเนนิงานในอดีต           
ปี ค.ศ. 

2011 2012 2013 
 

อันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัย 
   เรือ่ง Doing Business ของธนาคารโลกใน 
   ด้านการขออนุญาตกอ่สร้าง 

อันดับ 
 
- 
 

 
14 
 

16 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ใช้ข้อมูลอันดับความยาก – ง่ายของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัย เรื่อง Doing Business ของ
ธนาคารโลกปี ค.ศ. 2014 

  
               
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด  : 

 

นายเสถียร  เจริญเหรียญ             ผู้อํานวยการสํานักควบคมุและตรวจสอบอาคาร       
                                              เบอร์ตดิตอ่  :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๔๙ 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  นายพรชัย  สังข์ศรี      วิศวกรโยธาชํานาญการ 
   เบอร์ตดิตอ่  :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๓๒     
 
 

 
 
 
 
 
 

๑๐ 



รายละเอียดตัวชี้วดัเพ่ือประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                              
กระทรวงมหาดไทย   

ตัวชี้วัดที่ ๒ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ   

หน่วยวัด  : ร้อยละ  

น้ําหนัก   : ร้อยละ ๑๐  

คําอธบิาย  :  

• 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. วัดระดับความพึงพอใจใน  ๒  เรื่อง ดังนี้ 
(๑) การให้ บริ การให้ คํ าแนะนํ าปรึ กษาในด้ านเกี่ ยวกับกฎหมายว่ าด้ วยการควบคุ มอาคาร

 น้ําหนัก ๕๐ % 
(๒) การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม น้ําหนัก ๕๐ % 
 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด 
(งานบริการ) 

หน่วยวัด 

ผลการดําเนนิงานในอดีต         
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 
    

๑. งานบริการให้คําแนะนําปรึกษาในด้าน
เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

๒. งานบริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม       

  ร้อยละ 
 

๘๕.๔๘ % 
 

 
๘๗.๓๐ % 

 

 
๘๙.๐๖ % 

 

 
 
 
 
 

๑๑ 



รายละเอียดตัวชี้วดัเพ่ือประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                              
กระทรวงมหาดไทย   

 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน  : 
 

           ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
     

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 
 
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 

๑. รายชื่อผู้รับบริการจากสํานัก / กอง / ยผจ. ที่มีผู้มารับบริการซึ่งได้กรอกแบบสอบถามแล้วรวบรวม 
ให้กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เป็นประจําทุกเดือน 

๒. รายชื่อผู้ใช้บริการสอบถามขอ้หารือทางเว็บไซต์กรม 
 

 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด  :  นายสัจจา  พุกสุขสกุล  ผู้อํานวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
  เบอร์ติดต่อ  :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๘๘ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ๑. นางสุวิมล ลีลาวรพร  บรรณารักษ์ชํานาญการ  
   เบอร์ติดต่อ  :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๐๐ 
                       ๒. นางนงลักษณ์ เพชรประดับ เจ้าพนักงานห้องสมุดชํานาญงาน 
   เบอร์ติดต่อ  :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๐๖ 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 



รายละเอียดตัวชี้วดัเพ่ือประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                              
กระทรวงมหาดไทย   

ตัวชี้วัดที่ ๓ : ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

หน่วยวัด  :  ระดับ 

น้ําหนัก   : ร้อยละ ๓ 

คําอธิบาย  :  

 ความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถจัดทํา       
บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการคํานวณต้นทุนมาใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ 
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
๑ ส่วนราชการมีการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยใน

ระบบ GFMIS สําหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒ จัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการคํานวณต้นทุนตาม
รูปแบบ  ที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให้สํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง 
และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

๓ เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดทํารายงานการเปรียบเทียบและ
สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด โดยเสนอให้สํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง และเผยแพร่ข้อมูล 
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

๔ จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมาย  
การเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้) และ  
แผนเพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

๕ สามารถดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานและผลสําเร็จ  
ตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้รับ  
ความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 

๑๓ 



รายละเอียดตัวชี้วดัเพ่ือประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                              
กระทรวงมหาดไทย   

 

เงื่อนไข :  
 

          ๑.  ให้ส่วนราชการส่งผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ ๑ ถึงกรมบัญชีกลาง  
  ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
       ๒. ให้ส่วนราชการส่งผลการดําเนินงานในระดับคะแนน ๒ และ ๓ ถึงสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 

ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
       ๓. ให้ส่วนราชการส่งผลการดําเนนิงานในระดับคะแนนที ่๔ ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที ่๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖  
 ๔. ให้ส่วนราชการส่งผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ ๕ ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
 

หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 

ระดับความสําเร็จของการจดัทาํต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

 

 
 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด  :  นายไพฑูรย์  นนทศุข ผู้อํานวยการกองคลัง  
 เบอร์ติดต่อ  : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๒                                                 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  ๑. นางสาวปรียาวรรณ  จูทอง   นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ                                      
  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๒๖๕ 
 ๒. นางวนัสดา  ธัญพิชาชัย      เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
   เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๒๖๕  
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔ 



รายละเอียดตัวชี้วดัเพ่ือประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง         กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                              
กระทรวงมหาดไทย   

ตัวชี้วัดที่  ๔.๑  : ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

หน่วยวัด         :  ร้อยละ 

น้ําหนัก          :  ร้อยละ ๑ 

คําอธบิาย        : 

  ●  การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้ อัตรา 
การเบิกจ่ายเง ินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั ้งที ่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
เป ็นต ัวชี ้ว ัดความสามารถ  ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งนี้ ไม่รวม 
เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าว 
จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
  ●  การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของ
ส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 
  ●  รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตน 
และทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กรหรือรัฐวิสาหกิจ  
โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับนําไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จาก
รหัสงบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานตําแหน่งที่ ๕ แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณ
กําหนดให้ 
 

สูตรการคํานวณ : 

 
 
   
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - ร้อยละ ๒ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การใหค้ะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๗๒ ๗๔ ๗๖ ๗๘ ๘๐ 

 
เงื่อนไข :   
  ๑.  กําหนดระดับคะแนน ๓ เท่ากับ ร้อยละ ๗๖ โดยคํานวณจากอัตราเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน เฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔) โดยยกเว้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เนื่องจากเป็นปีที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ล่าช้า 
(ประกาศใช้วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) ดังนี้ 

=         เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการเบกิจ่าย  x ๑๐๐ 

          วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ 

๑๕ 



รายละเอียดตัวชี้วดัเพ่ือประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง         กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                              
กระทรวงมหาดไทย   

 

ปีงบประมาณ 
อัตราการเบิกจ่าย 

เงินงบประมาณรายจา่ยลงทุน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ๖๕.๘๔ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๖๔.๓๒ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๔๖.๔๙ 

เฉลี่ย ๕๘.๘๘ 

  

 ๒. กําหนดระดับคะแนน ๕ เท่ากับ ร้อยละ ๘๐ ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 ๓. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 

 ๔.  ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนผ่านทางเว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 

 
รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 

ร้อยละของการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทนุ 

ร้อยละ ๖๔.๓๒  ๔๖.๓๒  ๕๐.๓๙ 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บขอ้มูล : 

   ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูล
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)    
 
 ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด  :  นายไพฑูรย์  นนทศุข       ผู้อํานวยการกองคลัง 
  เบอร์ติดต่อ  :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๒ 

 ผู้จัดเก็บข้อมลู  :   ๑. นางภัททิรา  สรุิวรรณ  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ  
  เบอร์ติดต่อ  :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓ 
                         ๒. นางนัยนา   สาสุข  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  
   เบอร์ติดต่อ  :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓ 
 
 

๑๖ 



รายละเอียดตัวชี้วดัเพ่ือประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                              
กระทรวงมหาดไทย   

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ :  ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจา่ยเงนิงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๖ เดือนแรก 

หน่วยวัด      :  ร้อยละ 

น้ําหนัก       :  ร้อยละ ๐.๕ 

คําอธบิาย      : 

  ●  การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๖ เดือนแรก จะใช้
อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เป็นตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินชองส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม
ระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS) 
  ●  การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ได้รับ ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือน 
มีนาคม ๒๕๕๖ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือ
รายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 

สูตรการคํานวณ  : 

 
 
   
 
 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การใหค้ะแนน ดังนี้     

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๔๔.๐๒ ๔๖.๔๖ ๔๘.๙๑ ๕๑.๓๖ ๕๓.๘๐ 

 
เงื่อนไข :   
  ๑.  กําหนดระดับคะแนน ๓ เท่ากับ ร้อยละ ๔๘.๙๑ โดยคํานวณจากอัตราเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม ๖ เดือนแรก เฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔) โดยยกเว้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากเป็นปีที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ล่าช้า (ประกาศใช้วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)  ดังนี้ 
 

     เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย    
                     ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ x ๑๐๐ 

              วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ 

๑๗ 



รายละเอียดตัวชี้วดัเพ่ือประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                              
กระทรวงมหาดไทย   

 

ปีงบประมาณ 
อัตราการเบิกจ่าย 

เงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวม 

๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ๔๖.๒๔ 

๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๔๘.๗๘ 

๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๕๑.๗๑ 

เฉลี่ย ๔๘.๙๑ 

 ๒. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม
ระหว่างปีงบประมาณ  
 ๓. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทาง 
เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ  

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.  

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 

ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๖ เดือนแรก 

ร้อยละ ๒๓.๒๒  ๒๐.๖๗ ๑๕.๔๒  

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บขอ้มูล : 

   ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังซึ ่งจะใช้    
ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)    
 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด  :  นายไพฑูรย์  นนทศุข        ผู้อํานวยการกองคลัง 
  เบอร์ติดต่อ  :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๒ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ๑. นางภัททิรา  สุริวรรณ  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ  
   เบอร์ติดต่อ  :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓ 
                         ๒. นางนัยนา   สาสขุ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชชํีานาญงาน  
    เบอร์ติดต่อ  :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓ 
 

๑๘ 



รายละเอียดตัวชี้วดัเพ่ือประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                              
กระทรวงมหาดไทย   

 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ :  ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจา่ยภาพรวม ๑๒ เดือน 

หน่วยวัด       :  ร้อยละ 

น้ําหนัก         :  ร้อยละ ๐.๕ 

คําอธบิาย : 

  ● การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๑๒ เดือน   
จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคเป็นตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 ● การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ได้รับ ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนกันยายน 
๒๕๕๖ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่าย
ลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 

สูตรการคํานวณ  : 

 
 
   
 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - ร้อยละ ๑ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การใหค้ะแนน ดังนี้     

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ 

 
เงื่อนไข :   
 ๑.  กําหนดระดับคะแนน ๓ เท่ากับ ร้อยละ ๙๔ ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 ๒.  การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพิ่มเติม
ระหว่างปีงบประมาณ   
 ๓. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทาง 
เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 
 
 
 
 
 

     เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย    
                    ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๖ x ๑๐๐ 

              วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ 

๑๙ 



รายละเอียดตัวชี้วดัเพ่ือประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                              
กระทรวงมหาดไทย   

 
 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 
 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ.  

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 

ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๑๒ เดือน 

ร้อยละ ๗๓.๑๗ ๕๖.๐๓ ๕๕.๙๓ 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บขอ้มูล : 

   ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ ่งจะใช้   
ข้อมูลผลการเบ ิกจ ่ายเง ินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส ่วนราชการ  ทั ้งที ่เบ ิกจ ่ายในส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาคต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๖ จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)    
 
 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด  :  นายไพฑูรย์  นนทศุข        ผู้อํานวยการกองคลัง 
  เบอร์ติดต่อ  :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๒ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   ๑. นางภัททิรา  สรุิวรรณ  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ  
  เบอร์ติดต่อ  :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓ 
                        ๒. นางนยันา   สาสุข  เจ้าพนกังานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  
   เบอร์ติดต่อ  :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 



รายละเอียดตัวชี้วดัเพ่ือประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                              
กระทรวงมหาดไทย   

 

ตัวชี้วัดที่  ๔.๔  : ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณตามแผน 

หน่วยวัด   : ร้อยละ 

น้ําหนัก      : ร้อยละ ๐.๕ 

คําอธบิาย   : 

  ●  การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะใช้ผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณในแต่ละไตรมาส เป็นตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ  ทั้งนี้ข้อมูล
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ส่วนราชการบันทึกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนดภายใต้
วงเงินงบประมาณที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จะเป็นแผน
ต้ังต้นในระบบ GFMIS  ดังนั้น เมื่อมีการนําแผนไปปฏิบัติแล้วจะต้องติดตามประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน หากไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้ทําไว้ให้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS ในเดือน
ปัจจุบันและเดือนถัดไป โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๓ หรือภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖  
  ●   การให้คะแนนพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมเทียบกับ
วงเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินแต่ละไตรมาส  และคํานวณค่าเฉลี่ยของทั้ง ๔ ไตรมาสเป็นผลการดําเนินงาน 
ของส่วนราชการ 

สูตรการคํานวณ  : 

 
 
   
 

        กําหนดให ้ X๑  , X๒  , X๓  , X๔       =    ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมทีส่่วนราชการ
เบิกจ่ายแต่ละไตรมาส 
 Y๑ , Y๒  , Y๓  , Y๔    =   วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๕๖ ในระบบ GFMIS แต่ละไตรมาส 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - ร้อยละ ๑ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ 
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๒๑ 



รายละเอียดตัวชี้วดัเพ่ือประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                              
กระทรวงมหาดไทย   

 
 

เงื่อนไข : 
 ๑.  กําหนดระดับคะแนน  ๓  คะแนน เท่ากับ ค่าเฉล่ียร้อยละของทั้ง ๔ ไตรมาสอยู่ที่ร้อยละ ๙๔   
และระดับ ๕ คะแนน เท่ากับ ค่าเฉลี่ยร้อยละของทั้ง ๔ ไตรมาสอยู่ที่ร้อยละ  ๙๖  
 ๒. การคํานวณวงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖      
ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจดัสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ   
 ๓. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมเปรียบเทียบ
กับแผนการใช้จ่ายเงินผ่านทางเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 
 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ.  

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 
ร้อยละความสาํเร็จของการ 
เบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

ร้อยละ - ๕๖.๐๓ ๖๓.๔๑ 

 
 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บขอ้มูล : 

   ใช้ข้อมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูล 
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของส่วนราชการจากระบบของสํานักงบประมาณและระบบ GFMIS 
 
 
 

 ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด  :  นายไพฑูรย์  นนทศุข       ผู้อํานวยการกองคลัง 
  เบอร์ติดต่อ  :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๒ 

 ผู้จัดเก็บข้อมลู  :   ๑. นางภัททิรา  สรุิวรรณ  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ  
   เบอร์ติดต่อ  :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓ 
                         ๒. นางนัยนา   สาสุข  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  
    เบอร์ติดต่อ  :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓ 
   
 
 
 
 
 

๒๒ 



รายละเอียดตัวชี้วดัเพ่ือประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                              
กระทรวงมหาดไทย   

ตัวชี้วัดที่ ๕  : ระดับความสําเร็จของปรมิาณผลผลิตทีท่ําได้จริงเปรียบเทียบกับเปา้หมายผลผลิตตามเอกสาร      
  งบประมาณรายจ่าย        

หน่วยวัด     :  ระดับ  

น้ําหนัก       : ร้อยละ ๒.๕ 

คําอธบิาย  : 

        เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และเป็นการผลักดันให้ส่วนราชการปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุผลตาม
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

        วัดผลสําเร็จจากร้อยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่ส่วนราชการ 
ทําได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณสําหรับปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่กําหนดไว้ตาม “เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖” 
 
ตารางและสูตรคํานวณ : 

เป้าหมายผลผลิตของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง             
ที่กําหนดไว้ตาม  “ เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ” มีดังต่อไปนี้ 

 

ผลผลิต/โครงการ 
(i) 

เป้าหมาย 
น้ําหนัก 
(Wi) 

เกณฑ์การใหค้ะแนนเทียบกับ 
ร้อยละของเปา้หมายผลผลติ 

คะแนน 
ที่ได้ 
(SMi) 

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

 ยุทธศาสตร์การจัดสรร :  ยุทธศาสตร์สร้าง 
 รากฐานการพฒันาที่สมดุลสูส่ังคม 

         

แผนงาน :  แกไ้ขปัญหาและพฒันาจังหวัด  
              ชายแดนภาคใต้ 

         

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนใน  
     พื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา 
     โครงสร้างพืน้ฐานและระบบรักษาความสงบ 
     เรียบร้อย เพื่อใหเ้กิดความปลอดภัยในชีวติ   
     ทรัพย์สินและรองรับการประกอบอาชพี 

 

        

    โครงการที ่๑  โครงการพฒันาในพื้นทีจ่ังหวัด 
                       ชายแดนภาคใต ้

         

    - จํานวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้าง 
       และพัฒนา 

๑๑๐ 
แห่ง 

๐.๐๖๘๔ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

ยุทธศาสตร์จัดสรร :  ยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
                          แห่งรัฐ       

         

แผนงาน :  เทดิทูน พทิักษ์ และรักษาสถาบัน 
              พระมหากษัตริย์ 

         

 

         
 
 

๒๓ 



รายละเอียดตัวชี้วดัเพ่ือประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                              
กระทรวงมหาดไทย   

 

ผลผลิต/โครงการ 
(i) 

เป้าหมาย 
น้ําหนัก 
(Wi) 

เกณฑ์การใหค้ะแนนเทียบกับ 
ร้อยละของเปา้หมายผลผลติ 

คะแนนที่
ได้ 

(SMi) 

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

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  เพื่อใหง้าน 
         ก่อสร้างในเขตพระราชฐานมีความมั่นคง 
         มีมาตรฐานสูงสุด สวยงาม สมพระเกยีรต ิ

 
        

    โครงการที ่๑  โครงการสนับสนุนกิจกรรม 
                      พิเศษหลวง 
    - จํานวนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขต 
      พระราชฐานแล้วเสร็จเปน็ไปตามพระราช-   
      ประสงค์ภายในเวลาและงบประมาณทีก่ําหนด 

 
 

๓ แห่ง 

 
 

๐.๐๘๑๓ 

 
 

๘๐ 

 
 

๘๕ 

 
 

๙๐ 

 
 

๙๕ 

 
 

๑๐๐ 

  

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์การบริหาร 
                             จัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
                             และสิง่แวดลอ้ม 

 
        

แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ          
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  จังหวัดและ 
        องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นมีแผนผงันโยบาย  
        โครงการ มาตรการ เพื่อดําเนินการและปฏิบัติ 
        ตามวัตถปุระสงค์ของการผังเมือง 

         

     ผลผลิตที ่๑  ผังเมืองที่จัดทํา          
    - จํานวนผังเมืองทีจ่ัดทํา ๗๙ ผัง ๐.๐๑๙๒ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   
    - จํานวนผังอําเภอ ๑๑ ผัง ๐.๐๒๘๒ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  ส่วนราชการ  
         ได้รับการบรกิารด้านช่างให้มีความปลอดภัย 
         มีอัตลักษณ์ไทย และประหยัดพลงังาน 

         

     ผลผลิตที่ ๑  งานด้านช่างที่ให้บริการ          
   - จํานวนงานที่ให้บริการด้านช่าง ๘๙,๐๐๐ 

งาน 
๐.๐๒๔๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

   - จํานวนพื้นที่ ทีไ่ด้รบัการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน ๑๑ แห่ง ๐.๐๕๕๒ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   
   - จํานวนเขือ่นป้องกันตลิ่งที่ได้รับการซ่อมแซม 
     ปรับปรงุ 

๗๐ แห่ง ๐.๐๐๘๘ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

   - จํานวนพลบัพลาพธิีทีก่่อสร้างและตกแตง่แล้วเสรจ็ ๑,๐๐๐ แห่ง ๐.๐๐๔๙ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   
   - จํานวนบุคลากรไดร้ับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
     และพัฒนาบุคลากรด้านช่าง 

๒,๐๖๐ คน ๐.๐๐๔๓ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   
 

 
 
 
 
 
 

๒๔ 



รายละเอียดตัวชี้วดัเพ่ือประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                              
กระทรวงมหาดไทย   

ผลผลิต/โครงการ 
(i) 

เป้าหมาย 
น้ําหนัก 
(Wi) 

เกณฑ์การใหค้ะแนนเทียบกับ 
ร้อยละของเปา้หมายผลผลติ 

คะแนนที่
ได้ 

(SMi) 

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

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : อาคารสูง    
        อาคารขนาดใหญ่ อาคารชมุนุมคน โรงมหรสพ   
        โรงงาน โรงแรม และอาคารพาณิชย์มีความ  
         มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยจากอัคคีภัย 

         

ผลผลิตที่ ๑ มาตรการกํากับดูแลความปลอดภัย 
             ในชวีิตและทรพัย์สินเกีย่วกับอาคารและ 
             การใช้ประโยชน์ที่ดนิจากการบังคับใช ้

 
        

   - จํานวนมาตรการทีใ่ช้กํากับดูแล 
     ความปลอดภัยในอาคาร 

         

   - จํานวนรายการที่ใช้มาตรการบังคับใช ้
     และปรับปรุงกฎหมาย 

๑,๑๖๗  
ครั้ง 

๐.๐๐๒๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

   - จํานวนรายการที่ใช้มาตรการสังคม ๑ รายการ ๐.๐๐๐๑ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   
   - จํานวนรายการที่ใช้มาตรการส่งเสริมสนับสนุน 
     การบงัคับใช้กฎหมาย 

๖,๒๐๐ 
รายการ 

๐.๐๐๑๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

   - จํานวนรายการที่ใช้มาตรการยกระดับ 
     มาตรฐานความปลอดภัย 

๖ รายการ ๐.๐๐๐๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เอกชนมส่ีวน 
         ร่วมกับภาครฐัในการพฒันาเมืองและชนบท 
         โดยร่วมกันปันส่วนที่ดิน เพื่อจัดระเบียบ 
         แปลงทีด่ินใหม่และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
         ให้สอดคล้องตามหลักผังเมือง 

         

ผลผลิตที่ ๑ ทีด่ินที่ไดร้ับการจดัรูปเพือ่พัฒนา          
- จํานวนพื้นทีท่ีด่ินที่ไดร้ับการจดัรูปเพือ่พัฒนา ๑๓๐ ไร่ ๐.๐๐๕๘ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : องค์กรปกครอง   
          ส่วนทอ้งถิ่นมีผังเมืองเป็นกรอบการพฒันา 

         

ผลผลิตที่ ๑  องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่ได้รบั 
     การสนับสนุนและเสริมสร้างด้านการผังเมอืง 

         

   - จํานวนองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ 
     การสนับสนุนและส่งเสริมการวางจัดทํา 
     ผังเมืองชุมชนเทศบาล 

๑๓๐ 
แห่ง 

๐.๐๐๒๖ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

   - จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไดร้ับการ 
     สนับสนุนและส่งเสริมการวางจัดทําผังเมืองรวม 

๓๐ แห่ง ๐.๐๑๑๖ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๕ 



รายละเอียดตัวชี้วดัเพ่ือประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                              
กระทรวงมหาดไทย   

ผลผลิต/โครงการ 
(i) 

เป้าหมาย 
น้ําหนัก 
(Wi) 

เกณฑ์การใหค้ะแนนเทียบกับ 
ร้อยละของเปา้หมายผลผลติ 

คะแนนที่
ได้ 

(SMi) 

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

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : องค์กรปกครอง   
       ส่วนท้องถิ่นมีแผนที่ (GIS) มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐  

 
        

โครงการที ่๑ โครงการระบบภมูิศาสตร์ 
                 สารสนเทศ (GIS) เพื่อการผังเมอืง 

 
        

     - จํานวนระบบสารสนเทศ (GIS)  
       มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ 

๓ จังหวัด ๐.๐๑๐๖ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หน่วยราชการใน  
         จังหวดัมีข้อมูลแผนที่มาตรฐานแสดงแนวเขต 
         การปกครองและแนวเขตทีด่ินของรฐั   

 
        

    โครงการที ่๑ โครงการพัฒนาระบบแผนที่  
       มาตรฐานเพื่อการจัดทําผังเมืองและผังชุมชน 
     - จํานวนแผนที่มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ 

 
 

๒ จังหวัด 

 
 
๐.๐๐๕๑ 

 
 

๘๐ 

 
 

๘๕ 

 
 

๙๐ 

 
 

๙๕ 

 
 

๑๐๐ 

  

แผนงาน : จัดการภัยพิบัติ          
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หน่วยราชการใน  
         จังหวดัมีข้อมูลแผนที่มาตรฐานแสดงแนวเขต 
         การปกครองและแนวเขตทีด่ินของรฐั   

         

    โครงการที ่๑  โครงการวางและจัดทําผัง  
                      นโยบายบรรเทาอทุกภัยลุ่มน้ํา 

- จํานวนผังนโยบายบรรเทาอทุกภัยลุ่มน้ํา 

 
 

๕ ผัง 

 
 
๐.๐๑๓๖ 

 
 
๘๐ 

 
 
๘๕ 

 
 
๙๐ 

 
 
๙๕ 

 
 
๑๐๐ 

  

เป้าหมายการให้บริการหนว่ยงาน : แม่น้ําชายแดน 
         ระหว่างประเทศได้รับการป้องกันการกัดเซาะ 
         มิให้เกิดการสูญเสียดินแดนอันเนื่องมาจาก 
         ภัยธรรมชาติ และรักษาแนวร่องลึกที่เป็นเส้น 
         แบ่งแนวเขตระหว่างประเทศมใิหเ้ปลี่ยนแปลง 
        เพื่อขจัดเงื่อนไขความไมเ่ข้าใจกับประเทศ 
        เพื่อนบ้าน และป้องกันชวีิตและทรัพย์สิน 

         

โครงการที ่๑ โครงการป้องกันการสูญเสียดินแดน 
        ชายฝั่งแม่น้ําชายแดนระหว่างประเทศ 
        อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติเพื่อความมัน่คง 

         

      - ความยาวเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ได้รับการก่อสร้าง ๖๐,๐๐๐ 
เมตร 

๐.๓๗๕๘ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

เป้าหมายการให้บริการหนว่ยงาน : ประชาชนและ 
      ชุมชนมีความปลอดภัยในการดํารงชวีิตโดยมี 
      ระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นทีชุ่มชนที่เหมาะสม 

         

ผลผลิตที ่๑ ระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชมุชนที่จดัทํา          
   - ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและ 
     ออกแบบระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน 

๔ แห่ง ๐.๐๑๓๑ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

๒๖ 
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ผลผลิต/โครงการ 
(i) 

เป้าหมาย 
น้ําหนัก 
(Wi) 

เกณฑ์การใหค้ะแนนเทียบกับ 
ร้อยละของเปา้หมายผลผลติ 

คะแนนที่
ได้ 

(SMi) 

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

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ป้องกันการ  
     พังทลายของพื้นทีต่ล่ิงริมแมน่้ําภายในประเทศ 
     และพื้นทีข่องชายฝั่งทะเล เพื่อป้องกันชีวติและ 
     ทรพัย์สินของประชาชน รวมทัง้สถานทีร่าชการ  
     วัด โรงเรียน  สาธารณสถาน โบราณสถาน  
     ตลอดจนสาธารณูปโภค 

         

  โครงการที ่๑  โครงการกอ่สร้างเขือ่นปอ้งกันตลิง่รมิ 
                      แม่น้ําและรมิทะเลทั่วประเทศ          

   - ความยาวเขือ่นปอ้งกันตลิ่งที่ไดร้ับการกอ่สร้าง ๔๙,๖๐๐ 
เมตร 

๐.๒๖๓๙ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐   

  ๑.๐๐๐๐        
 
 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าํหนัก เท่ากับ 
 
 
    หรือ           
 
    โดยที่ : 

W    หมายถึง  น้ําหนักความสําคัญทีใ่หกั้บแต่ละเป้าหมายผลผลิต และผลรวมของน้ําหนักของทกุเป้าหมาย 
                 ผลผลิต เท่ากับ ๑ 
SM  หมายถึง  คะแนนทีไ่ด้จากการเทยีบกับรอ้ยละของเป้าหมายผลผลิต 
i      หมายถึง  ลําดับที่ของเป้าหมายผลผลิต ได้แก่  ๑ , ๒ , ..... , i 

 
     เกณฑ์การให้คะแนน : 

              ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๑ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
๑ ∑ (Wi x SMi) = ๑ 
๒ ∑ (Wi x SMi) = ๒ 
๓ ∑ (Wi x SMi) = ๓ 
๔ ∑ (Wi x SMi) = ๔ 
๕ ∑ (Wi x SMi) = ๕ 

 
 
 
 

∑(Wi x SMi) 
∑Wi 

(W๑ x SM๑) + (W๒ x SM๒)+…+ (Wi x SMi) 
W๑+W๒+…+ Wi 

๒๗ 
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    รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต  

ปีงบประมาณ 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 

ระดับความสําเร็จของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัตาม
เป้าหมายผลผลิตส่วนราชการ (ตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย) 

ระดับ ๔.๙๙๑๖ 
(๙๙.๙๖) 

๔.๙๑๗๓ 
(๙๙.๕๘) 

๔.๙๙๗๑ 
(๙๙.๙๘) 

 

 
 

 

เงื่อนไข : 
                   ๑) การกําหนดน้ําหนักที่จัดสรรให้แต่ละเป้าหมายผลผลิตให้ถ่วงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของ
เป้าหมายผลผลิต หากไม่ระบุน้ําหนัก ให้ถือว่าทุกเป้าหมายผลผลิตมีน้ําหนักเท่ากัน 
                   ๒) กรณีส่วนราชการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายผลผลิตที่กําหนดไว้ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ 
  ๓) กรณีที่ส่วนราชการไม่มีตัวช้ีวัดเชิงปริมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ให้นําค่าน้ําหนักรวม
ร้อยละ ๒.๕ ไปไว้ที่ตัวช้ีวัดที่ ๓ “ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต” ร้อยละ ๑ และตัวช้ีวัดที่ ๔ 
“ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ” ร้อยละ ๑.๕  
        
  
 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด  :  นายสุเมธ   มนีาภา ผู้อํานวยการกองแผนงาน  
  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๓๓ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล        : นายธวัชชัย  สาริวาท นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๒๘๙ 
 
 

๒๘ 



รายละเอียดตัวชี้วดัเพ่ือประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                              
กระทรวงมหาดไทย   

ตัวชี้วัดที่  ๖ :   ระดับความสาํเร็จของการดําเนนิการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ   

หน่วยวัด   :   ระดับ 

น้ําหนัก   :  ร้อยละ ๓ 

คําอธิบาย   :  

 ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การที่ 
ส่วนราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการ
ใช้ไฟฟ้าและน้ํามนัเชื้อเพลิงลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ 
 
 
 
ตารางและสูตรการคาํนวณ : 
 

 พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของพลังงาน ๒ ชนิด คือ 
๑. ด้านไฟฟ้า 
๒. ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง 
 

 
สูตรการคํานวณค่าดชันีการใช้พลังงาน : 
 

 ๑. ด้านไฟฟ้า 
 

ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า  =        (๙๐%ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน) – ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
(Energy Utilization lndex , EUI)                                     ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
 
 
 ๒. ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง 
 
ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการใช้น้ํามัน  =       (๙๐%ของปริมาณการใช้น้ํามันมาตรฐาน) – ปริมาณการใช้น้ํามันจริง 
(Energy Utilization lndex , EUI)                                     ปรมิาณการใช้น้ํามันจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๙ 
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เกณฑ์การใหค้ะแนน :  
    
 คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงาน
ทั้งหมดที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดต้ังขึ้นตามกฎกระทรวง และส่วนราชการที่ต้ังขึ้นเป็น
หน่วยงานภายในกรมนั้นที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงานเป็น
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า 
ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

๑. ด้านไฟฟ้า มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑ มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า 

ของปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม  ๒๕๕๖)  
และรอบ ๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๖) ตามรูปแบบที ่สนพ. กําหนด 
 

๐.๕๐๐๐ 

๒ ๒.๑ มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 
      และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามเกณฑ์และ 
      วิธีการที่ สนพ. กําหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน  ๑๒  เดือน นับต้ังแต่เดือน 
      ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๖      
 

๐.๒๕๐๐ 

๒.๒ มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง (KWh;   กิโลวัตต์ – ช่ัวโมง) 
      ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครบถ้วน ๑๒ เดือน นบัต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ 
      ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๖ 
 

๐.๒๕๐๐ 

๓ มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามสูตรการ
คํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -๐.๒๐๐ ถึง -๐.๓๓๓  

๐.๐๐๐๑ 
- 

๐.๕๐๐๐ 
๔ มีผลการคํานวณ  EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามสูตรการ

คํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -๐.๐๙๑ ถึง -๐.๑๙๙ 
๐.๐๐๐๑ 

- 
๐.๕๐๐๐ 

๕ มีผลการคํานวณ  EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามสูตรการ 
คํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง ๐ ถึง -๐.๐๙๐ ในกรณีที่ผลการคํานวณ  EUI 
ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า ๐ ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ ๓, ๔ และ ๕ รวมกัน 
เท่ากับ ๑.๕๐๐ คะแนน 
 

๐.๐๐๐๑ 
- 

๐.๕๐๐๐ 

๓๐ 
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 ๒. ด้านน้ํามนัเชื้อเพลงิ มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้ 
 

 
 
เงื่อนไข : 
 สํานักงาน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลที่ส่วนราชการได้รายงานผลผ่าน  www.e-report.energy.go.th  
ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เท่านั้น ในการประเมินระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 
 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  :   
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีตปีงบประมาณ 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ   

ระดับ ๕.๐๐ - ๓.๒๐ 

 
 
 
 

ระดับคะแนน ประเดน็ คะแนน 
๑ มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านน้ํามัน

เชื้อเพลิงของปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๕ – มนีาคม  ๒๕๕๖)  
และรอบ ๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๖) ตามรูปแบบที ่สนพ.กําหนด 
 

๐.๕๐๐๐ 

๒ ๒.๑ มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง 
      มาตรฐานและค่าดัชนีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตาม     
      หลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. กําหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน ๑๒ เดือน  
      นับต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๖      
 

๐.๒๕๐๐ 

๒.๒ มีการรายงานข้อมูลการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้จริง (ลติร) ประจําปีงบประมาณ 
      ๒๕๕๖ ครบถ้วน ๑๒ เดือน นับต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๖ 
 

๐.๒๕๐๐ 

๓ มีผลการคํานวณ  EUI ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -๐.๒๐๐ ถึง -๐.๓๓๓  

๐.๐๐๐๑ 
- 

๐.๕๐๐๐ 
๔ มีผลการคํานวณ  EUI  ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -๐.๐๙๑ ถึง -๐.๑๙๙ 
 

๐.๐๐๐๑ 
-

๐.๕๐๐๐ 
๕ มีผลการคํานวณ  EUI  ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง ๐ ถึง -๐.๐๙๐ ในกรณทีี่ผลการคํานวณ
ค่าดัชนีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง มากกว่า ๐ ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ ๓,๔ 
และ ๕ รวมกนั เท่ากับ ๑.๕๐๐ คะแนน 
 

๐.๐๐๐๑ 
- 

๐.๕๐๐๐ 

๓๑ 



รายละเอียดตัวชี้วดัเพ่ือประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                              
กระทรวงมหาดไทย   

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บขอ้มูล : 
 

๑. กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง  เป็นผู้รวบรวมและตรวจความครบถ้วนของข้อมูลการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า (kwh) และข้อมูลการใช้น้ํามัน (ลิตร) ข้อมูลการจัดทําดัชนีการใช้พลังงาน เช่น เวลาที่ให้บริการ  
จํานวนบุคลากร  พ้ืนที่ของอาคารที่ให้บริการ จากหน่วยงานต่าง ๆ  ภายในกรมโยธาธิการและผังเมือง ทุกเดือน  

๒. กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง  ได้จัดเก็บข้อมูลและดําเนินการวิเคราะห์เพื่อหาค่าการใช้พลังงาน
ของแต่ละข้อมูลที่ต้องกรอกลงในระบบจัดการ http: //www.e-report.energy.go.th  เป็นประจําทุก ๆ  เดือน 

 
 
 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  นายไพฑูรย์  นนทศขุ  ผู้อํานวยการกองคลัง               
เบอร์ติดต่อ :   ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๒ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   ๑. นางสาวบังอร  แสนปาง  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน       
เบอร์ติดต่อ :   ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๗๐ 

 ๒. นางสาวสุมิตรา  เตียวสุวรรณ  พนักงานธุรการ       
เบอร์ติดต่อ :   ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๗๐ 

 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 

๓๒ 



รายละเอียดตัวชี้วดัเพ่ือประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                              
กระทรวงมหาดไทย   

ตัวชี้วัดที่ ๗  : ระดับความสาํเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ  

หน่วยวัด  : ระดับ  

น้ําหนัก    : ร้อยละ ๔  

คําอธบิาย  :  

• พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๗ 
กําหนดให้ส่วนราชการต้องกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนรับทราบเป็นการ 
ทั่วไป และเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ส่วนราชการได้ดําเนินการ   
ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงร้อยละ ๓๐ – ๕๐  ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยในปีแรกได้คัดเลือกมา
ดําเนินการ ๓ – ๕ กระบวนการ และดําเนินการครอบคลุมทุกกระบวนการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐  

• นอกจากการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานแล้วในการพัฒนากระบวนการเพื่อ   
ตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ส่วนราชการได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนราชการควรให้    
ความสําคัญกับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ     
และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  จึงได้กําหนดให้การปรับปรุง
กระบวนการเป็นตัวช้ีวัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส่วนราชการระดับกรม 

• ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ หมายถึง ส่วนราชการดําเนินการปรับปรุง  
กระบวนการสร้างคุณค่า จํานวน ๓ กระบวนการ โดยมีรายชื่อกระบวนการที่ต้องดําเนินการปรับปรุงตามรายละเอียด   
ในคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ การปรับปรุงดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดําเนินการที่ชัดเจน โดย
ประเมินผลจากตัวช้ีวัดที่สะท้อนผลของการปรับปรุงกระบวนการ และผลของการปรับปรุงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ 
ในด้านต่างๆ เช่น ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ นวัตกรรมการให้บริการ การบูรณาการการทํางานของภาคส่วนต่าง ๆ  และ 
การลดต้นทุน เป็นต้น  

 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  
 

การประเมินผล 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ 
 

๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

. 

 

กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ 
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้  

 
 
 

๓๓ 



รายละเอียดตัวชี้วดัเพ่ือประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                              
กระทรวงมหาดไทย   

โดยที่ : 
 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
๑  ส่วนราชการจัดทําแผนปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่าที่ส่งผลต่อมิติภายนอกด้าน

ประสิทธิผล จาํนวน ๓ กระบวนการ และกําหนดตัวช้ีวัดของกระบวนการ และเกณฑ ์
การให้คะแนนของตัวช้ีวัดในการปรับปรุงกระบวนการ ตามรายชื่อกระบวนการที่
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

๒  - 
๓  ผลสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ โดยพิจารณาจากการดําเนินการได้ตามเกณฑ์การ

ให้คะแนนของตัวช้ีวัดที่กําหนดในการปรับปรุงกระบวนการ  
๔  - 
๕ ผลสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ โดยพิจารณาจากการปรับปรุงกระบวนการ

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ /นวัตกรรมการให้บริการ/การบูรณาการการทํางาน
ของภาคส่วนต่างๆ /การลดต้นทุน  

 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 

ผลการดําเนนิงานในอดีต         
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 
 

ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ ระดับ 
 
- 
 

 
- 
 

- 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

  ๑. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๒. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารรวบรวม สรุป และรายงานผล  
  
               
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด  : 

 

นางวนิดา    วานิช             หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร       
                                              เบอร์ติดต่อ  :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๓๕ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   ๑. นายเกษม   โคเลิศ      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
   เบอร์ติดต่อ  :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๑๗     
            ๒. นางสาวปรีญาพัญช์   ภักดี       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
   เบอร์ติดต่อ  :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๓๖     
 

๓๔ 



รายละเอียดตัวชี้วดัเพ่ือประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                              
กระทรวงมหาดไทย   

ตัวชี้วัดที่ ๘  : ระดับความสาํเร็จของการพฒันาบคุลากร  

น้ําหนัก    : ร้อยละ ๕  

คําอธบิาย  :  

• การพัฒนาบุคลากร เป็นการดําเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

• ความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร แบ่งออกเป็น ๓ ตัวช้ีวัดย่อย ดังนี้ 
 
 
 

 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

๘.๑ ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ ๒ 
๘.๒ ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร ๑.๕ 
๘.๓ ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ๑.๕ 

รวม ๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๕ 



รายละเอียดตัวชี้วดัเพ่ือประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                              
กระทรวงมหาดไทย   

ตัวชี้วัดที่ ๘.๑  : ระดับความสาํเร็จของการจดัทํารายงานลกัษณะสาํคัญขององค์การ  

หน่วยวัด :  ระดับ  

น้ําหนัก    : ร้อยละ ๒  

คําอธบิาย  :  

• การจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ เป็นการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาพรวม 
ในปัจจุบันของส่วนราชการทั้งโครงสร้างของหน่วยงานในส่วนราชการ จํานวนบุคลากร สภาพแวดล้อม 
ในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วนราชการอื่น และประชาชน ความท้าทาย 
ที่สําคัญในเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่วนราชการเผชิญอยู่ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการดําเนินการของส่วนราชการ 
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) เพื่อนําไปใช้ประกอบเป็นข้อมูลการตรวจประเมินเพื่อ 
รับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified Fl) และวางแผนพัฒนาบุคลากรได้ครอบคลุม 
ทุกกลุ่ม  

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :   

 วัดความสําเร็จของการดําเนินการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ โดยเกณฑ์การให้คะแนน
แบ่งออกเป็นดังนี้   

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
๑ จัดส่งรายงานลักษณะสําคญัขององค์การ ภายหลังวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖   
๒ - 
๓ จัดส่งรายงานลักษณะสําคญัขององค์การ ภายในวันที ่๓๑ มกราคม ๒๕๕๖   
๔ - 

๕ 
จัดส่งรายงานลักษณะสําคญัขององค์การ ภายในวันที ่๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ และรายงาน 
มีความครบถ้วนและทันสมัย  

 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 

ผลการดําเนนิงานในอดีต         
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา 
รายงานลักษณะสําคัญขององค์การ 

ระดับ - 
 

- 
 

- 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                              
กระทรวงมหาดไทย   

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เป็นผู้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ และสรุปเสนอผู้บรหิาร 
  
 
               
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด  : 

 

นางวนิดา    วานิช             หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร       
                                              เบอร์ติดต่อ  :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๓๕ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  ๑. นายเกษม   โคเลิศ      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
    เบอร์ติดต่อ  :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๑๗     
  ๒. นายอภิชาติ   นลิสนธิ       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
    เบอร์ติดต่อ  :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๑๖     
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ตัวชี้วัดที่ ๘.๒ :  ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร 

    น้ําหนัก  :  ร้อยละ ๑.๕ 

    คําอธิบาย  : 

            ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร เป็นการ                 
ประเมินโดยใช้แบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรในการพัฒนาบุคลากรขององค์การ (Human Resource 
Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะรวมอยู่ในแบบสํารวจการพัฒนาองค์กร (Organization 
Development Survey) และจะมีการประเมิน ๒ ครั้ง โดยใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่าง                 
ความเห็นและความสําคัญขององค์การ (Gap) จากการสํารวจการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ 

  การประเมินความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร เป็นการวัดที่มุ่งเน้นในเรื่องการกําหนดนโยบาย                 
และเป้าหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคลคล การสื่อสาร และการมอบหมายงาน ความก้าวหน้าในสายงาน                 
และการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ ส่วนราชการควรให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากรซึ่งถือเป็นทุนขององค์การ                
(Human Capital) เพื่อให้ได้มาซึ่งการใช้ประโยชน์ พัฒนาศักยภาพ และการสร้างมูลค่าอย่างต่อเนื่อง 
แก่บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ  และสมรรถนะที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน รวมถึงแรงจูงใจและความ                 
จงรักภักดีต่อองค์การ อันนําไปสู่การเพิ่มคุณค่าผลผลิตและการบริการที่มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้องค์การมี              
ความสามารถ สร้างความได้เปรียบในการดําเนินงาน  และความสําเร็จขององค์การ 

  ข้อคําถามในแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรในการพัฒนาบุคลากร (Human Resource 
Development Survey) ประกอบด้วย ๑๐ ข้อคําถาม ดังนี้ 

๑. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีนโยบายและเป้าหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล1 ชัดเจน และมีการ
สื่อสารให้บุคลากรทราบ 

๒.  การมอบหมายงานให้แก่บุคลากรในส่วนราชการของข้าพเจ้ามีความชัดเจน และเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ 
๓. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการเลื่อนระดับและการโยกย้ายบุคลากรต้ังอยู่บนพื้นฐานของหลักความรู้  

ความสามารถ และผลงาน 
๔. ข้าพเจ้ามีความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง 
๕. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีแนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรไว้ ซึ่ งทําให้  

อัตราการโอน/ลาออก มีแนวโน้มลดลง        
๖. ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าพเจ้าปฏิบัติงานได้ดีขึ้น เช่น  

การสอนงาน (Coaching) เป็นต้น 
๗. แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการมีความสอดคล้องกับทิศทาง และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
๘. ข้าพเจ้าได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความต้องการและ 

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
๙ .  การพัฒนาความรู้ ทักษะที่ข้าพ เจ้า ได้รับช่วยให้ข้าพ เจ้ามีความ ชํานาญ  และสามารถ

ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 
๑๐. บุคลากรในส่วนราชการของข้าพเจ้ามีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมเพียงพอที่จะ 

ทําให้การปฏิบัติงานบรรลุภารกิจขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๓๘ 
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หมายเหตุ :  
                  ๑เป้าหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง สภาพในอนาคตหรือระดับผลการดําเนินการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส่วนราชการต้องการบรรลุ เช่น การสรรหาคนดี คนเก่ง เข้ามาทํางาน การรักษา
บุคลากรให้อยู่กับส่วนราชการ เป็นต้น 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

   สูตรคํานวณคะแนน เป็นการนําค่าเฉล่ียของผลสํารวจส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ
(GAP) ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของทุกส่วนราชการ (ค่าเฉลี่ยกลาง) มากําหนดเป็นเกณฑ์ 
การให้คะแนน โดยแบ่งเป็น ๒ กรณี คือ 

กรณีที่ ๑ : 
ส่วนต่างระหว่างความเหน็และความสาํคญัต่อ 

ความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ (GAP) 
ครั้งที่ ๑ น้อยกว่าหรือเทา่กับค่าเฉลีย่กลาง 

 กรณีที่ ๒ : 
ส่วนต่างระหว่างความเหน็และความสาํคญัต่อ 

ความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ (GAP)  
ครั้งที่ ๑ มากกว่าค่าเฉลี่ยกลาง 

ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ  ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 
๑   ๑  
 
๒ 
 

  
 

 
 

  

 

๒ 

    
 

๓  ๓  
 
๔ 

  
๔ 

 

   

 
๕   ๕ ค่าเฉลี่ยกลาง 

 
หมายเหตุ : 

X๑    คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ ๑ 
          (๑๗ ธ.ค. ๕๕ – ๔ ม.ค. ๕๖) 
X๒    คือ ค่าส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ ๒                   

     (๑๖ – ๓๐ ก.ย. ๕๖)  

 คือ  ค่าสูงสุดของค่าเฉล่ียส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ (Gap) ครั้งที่ ๑  

ของทุกส่วนราชการ 
                ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งให้ทราบค่าเฉลี่ยกลาง และค่า  ให้ทราบพร้อมผลการสํารวจ
ครั้งที่ ๑ ผ่านระบบออนไลน์ 
 
 
 

๓๙ 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                              
กระทรวงมหาดไทย   

 
 

เงื่อนไข : 
๑. หากมีผู้ตอบน้อยกว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติที่กําหนดไว้ (สามารถตรวจสอบจํานวน  

ผู้ตอบขั้นตํ่าของแต่ละส่วนราชการได้จากหน้าเว็บไซต์ระบบการสํารวจออนไลน์) จะได้คะแนนเท่ากับ ๑.๐๐๐๐ คะแนน 
เนื่องจากไม่สามารถนําผลการสํารวจมาใช้เป็นตัวแทนในการประเมินผลได้ 

๒. ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ 
(GAP) มีค่าสูงสุดเท่ากับ ๙  (คํานวณจากคะแนนสูงสุด คะแนนน้อยสุด) ทั้งนี้ หากส่วนต่างมีค่าสูง แสดงว่า  
สิ่งที่บุคลากรในองค์การมีความเห็นกับความสําคัญที่องค์การมุ่งเน้นมีความแตกต่างกันมาก ดังนั้น หน่วยงานควร                 
ดําเนินการพัฒนาองค์การโดยการหาสาเหตุของปัญหาและดําเนินการแก้ไข 
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

  การสํารวจการพัฒนาองค์การ ผ่านระบบ GES Survey Online จํานวน ๒ ครั้ง  
• การสํารวจครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ – ๔ มกราคม ๒๕๕๖ 
• การสํารวจครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  ๑. นางอัธยา เทพมงคล       ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง 
                                                           เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๒๙๙-๔๖๑๖ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ๑. นายประสพ วัลลภศิริ           หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนและประสานงาน 
  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
                                             เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๒๙๙-๔๖๒๑ 

 ๒. น.ส.ไพรินทร์ ดุราศวิน          นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  
  เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๒๙๙-๔๖๒๙           

 ๓. น.ส.จิตกุศล เปาประดิษฐ       นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
                                              เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๒๙๙-๔๖๒๗ 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                              
กระทรวงมหาดไทย   

ตัวชี้วัดที่ ๘.๓ : ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

น้ําหนัก    :  ร้อยละ ๑.๕ 

คําอธิบาย   : 

     การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เป็นการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีกิจกรรมที่ต้องกําหนด 
ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน เช่น หลักสูตร/หัวข้อการพัฒนา วิธีการในการพัฒนาบุคลากรแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาในการดําเนินการ เป็นต้น โดยแผนพัฒนาบุคลากรท่ีจัดทําขึ้นควรสอดคล้องกับ
ทรัพยากรและความจําเป็นในการพัฒนาบุคลากร และผลสํารวจตามตัวช้ีวัดที่ ๘.๒ 
                    วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจ                 
ในการพัฒนาบุคลากรของบุคลากรในองค์การ ซึ่งได้จากแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization 
Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ ๑ ประกอบกับข้อมูลกรอบโครงสร้างอัตรากําลังของ                 
บุคลากรในองค์การ และพันธกิจหน้าที่ของส่วนราชการ 
 
 
 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน: 
                    วัดความสําเร็จของผลลัพธ์จากการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจําปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็นดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ จัดส่งแผนพัฒนาบุคคลของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒ แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม่ครบถ้วนตาม 

ประเด็นในแบบฟอร์ม แต่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

๓ แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครบถ้วนตาม 
ประเด็นในแบบฟอร์ม  แต่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
หรือไม่ครบถ้วน ตามประเด็นในแบบฟอร์ม แต่สอดคล้อง กับข้อมูลปัจจัยนําเข้าที่ใช้ใน 
การวิเคราะห์ 
 

๔ แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครบถ้วน ตาม
ประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 

๕ แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจําปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ครบถ้วนตาม  
ประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าที่ ใช้ในการวิเคราะห์  
และ ผลการสํารวจครั้งที่ ๒ 
 

เงื่อนไข : 
๑. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้า

และแผนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยข้อมูลปัจจัยนําเข้า ได้แก่ ผลการสํารวจออนไลน์ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และลักษณะสําคัญขององค์การ 

๒.  จัดส่งแผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามแบบฟอร์มที่ ๒ : 
แผนพัฒนาบุคลากรและแผนปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การของส่วนราชการ (รายละเอียดตามภาคผนวก ๑)              
โดยส่วนราชการต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องกับปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อจัดทํา

๔๑ 



รายละเอียดตัวชี้วดัเพ่ือประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                              
กระทรวงมหาดไทย   

แผนพัฒนาบุคลากร พร้อมบันทึกในแผ่นซีดีรอม ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖  ทั้งนี้ หาก
ส่วนราชการส่งข้อมูลล่าช้าจะถูกหักคะแนน ๐.๒ คะแนน 

๓. ผลการสํารวจครั้งที่ ๒ จะถูกนํามาตรวจสอบความสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร หาก Gap 
จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การลดลง ส่วนราชการจะได้คะแนนในตัวช้ีวัดนี้เท่ากับ ๕ 
 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ๑. นางอัธยา เทพมงคล         ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง 
                                                          เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๒๙๙-๔๖๑๖ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  ๑. นายประสพ วัลลภศิริ          หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนและประสานงาน 
  นักทรพัยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
                                          เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๒๙๙-๔๖๒๑ 

  ๒. น.ส.ไพรินทร์ ดุราศวิน      นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ                                              
    เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๒๙๙-๔๖๒๙           
   ๓. น.ส.จิตกุศล เปาประดิษฐ    นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
                                         เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๒๙๙-๔๖๒๗ 

 

๔๒ 



รายละเอียดตัวชี้วดัเพ่ือประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                              
กระทรวงมหาดไทย   

ตัวชี้วัดที่ ๙ :  ระดับความสาํเร็จของการพฒันาปรับปรุงสารสนเทศ 

น้ําหนัก   :  ร้อยละ ๓ 

คําอธบิาย   :  

•  ระบบสารสนเทศ  เ ป็นทุนขององค์การ ท่ีรวมถึงสารสนเทศ  ( Information)  ความรู้ 
(Knowledge) และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนกระบวนการหลักขององค์การ  

•  การพัฒนาทุนสารสนเทศให้มีคุณค่าและทันสมัย มีความต่อเนื่องทันเหตุการณ์ และสามารถใช้
สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนําข้อมูลเข้า ผ่านระบบการประมวลผล คํานวณ วิเคราะห์และ 
แปลความหมายเป็นข้อความที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้  จะช่วยให้องค์การสามารถนําข้อมูลมาตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา และรวดเร็ว ทันเวลากับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 
ดังนั้น ทุนสารสนเทศจึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูล ระบบ และเครือข่าย  
ที่จะสามารถส่งเสริมให้คนในองค์การมีศักยภาพเพิ่มขึ้น และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

•  ความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เป็นการประเมินผลโดยใช้การสํารวจความ 
พึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (User Satisfaction) รวมกับการประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศ เพื่อวัดเรื่องการจัดการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยด้าน
ประสิทธิผลจะมุ่งเน้นที่ประโยชน์ของการใช้งานสารสนเทศที่สะท้อนในรูปแบบความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศต่อระบบสารสนเทศ (Systems) ระบบฐานข้อมูล (Database) และระบบเครือข่าย (Network) และ
การทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ จะมุ่งเน้นที่คุณลักษณะจําเป็นต่อการใช้งานระบบสารสนเทศผ่านเว็บไซต์และ
ระบบ Intranet ของหน่วยงาน 

•  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ แบ่งออกเป็น ๒ ตัวช้ีวัดย่อย ดังนี้ 
 

 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

๙.๑ ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
สารสนเทศ 

๑.๕ 

๙.๒ จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ๑.๕ 
รวม ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๔๓ 
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ตัวชี้วัดที่ ๙.๑ :  ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 

น้ําหนัก   :  ร้อยละ ๑.๕  

คําอธิบาย  :  

ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ เป็นการประเมิน
โดยใช้แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะรวมอยู่ในแบบสํารวจการพัฒนา
องค์การ (Organization Development Survey)  

ข้อคําถามในแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ ประกอบด้วย ๖ ข้อคําถาม ดังนี้ 
๑. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ๒ ของส่วนราชการมีความพร้อมใช้งาน๓ ช่วยให้ข้าพเจ้าปฏิบัติงาน 

ได้อย่างต่อเนื่อง 
๒. ส่วนราชการของข้าพเจ้าสามารถจัดการแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิด

สถานการณ์ฉุกเฉินได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม (เช่น ไฟดับ ไวรัส เป็นต้น) 
๓. ข้อมูลและสารสนเทศ๔

 ของส่วนราชการของข้าพเจ้าได้ถูกนํามาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า 

๔. ฐานข้อมูล๕
 ของส่วนราชการ สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก เข้าถึงได้ง่าย ค้นหาข้อมูลทีต้่องการ

ได้รวดเร็ว 
๕. ฐานข้อมูลของส่วนราชการสามารถสนับสนนุการสื่อสารองค์ความรู้ (KM) และการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในเรื่องของวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best/Good Practices) 
๖. เครือข่ายคอมพิวเตอร์๖ (Network) ของส่วนราชการ ช่วยอํานวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน

ของข้าพเจ้า 
 
หมายเหตุ : 
 ๒ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ระบบข้อมูลและสารสนเทศ เครื่องมืออุปกรณ์ด้าน
ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม ประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ รวมท้ังโปรแกรม
ปฏิบัติการซอร์ฟแวร์ต่าง ๆ ภายในส่วนราชการ 
 ๓ความพร้อมใช้งาน หมายถึง การที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เมื่อต้องการ โดยสามารถเข้าถึงหรือเรียกใช้งานได้อย่างราบรื่น 
 ๔ข้อมูลและสารสนเทศ  

  ข้อมูล (Data) หมายถึง ข่าวสาร เอกสาร ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์ใน
รูปแบบของตัวเลข ภาพ เสียง ตัวอักษร และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของส่วนราชการ 

       สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมีการประมวลผล
หรือวิเคราะห์สรุปผลด้วยวิธีการต่าง ๆ แล้วเก็บรวบรวมไว้ เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ตามต้องการ 
 ๕ฐานข้อมูล หมายถึง การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบมีความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่ชัดเจน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการช่วยเก็บ รวมทั้งจัดเก็บอยู่ในแหล่งที่ผู้เกี่ยวข้อง
สามารถเข้าใช้ได้โดยสะดวก (อยู่ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel เป็นอย่างตํ่า) 
 ๖เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึง การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ โปรแกรม เครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์
เครือข่ายต่าง ๆ เข้าด้วยกันภายในส่วนราชการ เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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เกณฑ์การให้คะแนน :   
การกําหนดสูตรคํานวณคะแนน มีความสอดคล้องกับผลการสํารวจส่วนต่างระหว่างความเห็นและ

ความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (GAP) ครั้งที่ ๑ โดยแบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้ 
 

กรณีที่ ๑ :    ส่วนต่างระหว่างความเหน็และความสาํคญัต่อความพงึพอใจของบุคลากรภายในองค์การ 
                (GAP) ครั้งที่ ๑ น้อยกว่าหรอืเท่ากับค่าเฉลี่ยกลาง 

 
ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 

๑ X๒ ≥ Xmax 
๒  

 ๓ 
๔ 
๕ X๒ ≤ X๑ 

 
 

กรณีที่ ๒ :    ส่วนต่างระหว่างความเหน็และความสาํคญัต่อความพงึพอใจของบุคลากรภายในองค์การ 
                (GAP)  ครั้งที ่๑ มากกว่าค่าเฉลี่ยกลาง 

 
ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 

๑ X๒  ≥ Xmax 

๒ 
 

 
๓ X๒ = X๑ 

๔ 
 

๕ X๒ ≤ ค่าเฉลี่ยกลาง 
 
 

หมายเหตุ :   
               X๑   คือ  ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ ๑     
                          (๑๗ ธ.ค. ๕๕ – ๔ ม.ค. ๕๖) 

X๒   คือ  ส่วนต่าง (Gap)  จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ ๒  
                                    (๑๖ – ๓๐ ก.ย. ๕๖) 

Xmax  คือ  ค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ  (Gap) ครั้งที่  ๑  
ของทุกส่วนราชการ  

 

 ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งให้ทราบค่าเฉลี่ยกลาง และค่า Xmax พร้อมผลการสํารวจครั้งที่ ๑ 
ผ่านระบบออนไลน์ 
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รายละเอียดตัวชี้วดัเพ่ือประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                              
กระทรวงมหาดไทย   

 

เงื่อนไข :  
 ตัวช้ีวัด ๙.๑ หากมีผู้ตอบน้อยกว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติที่กําหนดไว้ (สามารถ           

ตรวจสอบจํานวนผู้ตอบขั้นตํ่าของแต่ละส่วนราชการได้จากหน้าเว็บไซต์ระบบการสํารวจออนไลน์) จะได้คะแนน
ตัวช้ีวัดนี้เท่ากับ ๑.๐๐๐๐ คะแนน เนื่องจากไม่สามารถนําผลการสํารวจมาใช้เป็นตัวแทน ในการประเมินผลได้ 

 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (GAP)  
มีค่าสูงสุดเท่ากับ ๙ (คํานวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนน้อยสุด) ทั้งนี้ หากส่วนต่างมีค่าสูง แสดงว่าสิ่งที่บุคลากร
ในองค์การมีความเห็นกับความสําคัญที่องค์การมุ่งเน้นมีความแตกต่างกันมาก ดังนั้น หน่วยงานควรดําเนินการ
พัฒนาองค์การโดยการหาสาเหตุของปัญหาและดําเนินการแก้ไข 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

  การสํารวจการพัฒนาองค์การ ผ่านระบบ GES Survey Online จํานวน ๒ ครั้ง  
• การสํารวจครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ – ๔ มกราคม ๒๕๕๖ 
• การสํารวจครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

 
 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด  : 

 

นางเอื้อมพร  วงศ์สวัสด์ิกุล ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                เบอร์ติดต่อ  :  ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๗๕ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  ๑. นายฤทธิชัย   สขุสําราญ       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
    เบอร์ติดต่อ  :  ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๗๘     
           ๒. นายอํานาจ   ธัญญเจริญ       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
                                                                    เบอร์ติดต่อ  :  ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๗๖   
           ๓. นายศุภฤกษ์   คําพุฒ           นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
                                                                    เบอร์ติดต่อ  :  ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๙๐   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๖ 



รายละเอียดตัวชี้วดัเพ่ือประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                              
กระทรวงมหาดไทย   

ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ : จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

น้ําหนัก  : ร้อยละ ๑.๕  

คําอธิบาย  : 

• จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ เป็นการประเมินจากหลักฐาน 
ณ ส่วนราชการ ใน ๑๐ ข้อ โดยมีแนวทางการตรวจประเมิน ดังนี้  
 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ 
ของระบบสารสนเทศ 

เกณฑ์การตรวจประเมนิ 

๑. มีฐานข้อมลูที่ครอบคลมุที่ใช้สนับสนุนการ  
    ปฏิบัติงาน  

 

 มีฐานข้อมูลทีค่รอบคลุมอย่างน้อยทุกประเด็น
ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

๒. มีระบบสนับสนุนการวิเคราะห์ผลการ
ดําเนินการ 

 มีการนําข้อมูลและสารสนเทศของส่วนราชการ มาใช้ใน
การวิเคราะห์ผลการดําเนินการ และนําไปปรับปรุง/
พัฒนางาน 

๓. มีระบบตรวจสอบความถูกต้อง และความ  
   น่าเชื่อถือของข้อมูลที่จัดเก็บ ในระบบ  
   ฐานข้อมูล 
 

 มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลและ
การจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการดําเนินการตามแผนการ
จัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลแต่ละประเภทในระบบ
ฐานข้อมูล ในระยะเวลาที่เหมาะสม 

 มีระบบการตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าถึง (Login) ที่สามารถ 
Verify User name และ Password  

๔. มีการอัพเดทข้อมูลทีจ่ําเป็นอย่างสม่ําเสมอและ  
   ทันท่วงท ี

 มีการตรวจรอบของการจัดเก็บข้อมูลแต่ละประเภท 
พร้อมที่จะนําไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอ  

๕. มีระบบสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ของส่วน
ราชการที่มีประสิทธิภาพ 

 มีระบบการสืบค้นข้อมูล (Search Engine) บนเว็บไซต์
ของส่วนราชการ ที่สามารถคน้หาได้ถูกต้องสอดคล้อง
กับความต้องการ และในระยะเวลาที่เหมาะสม 

๖. มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจาก
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ ข้อร้องเรียนของ
ผู้ใช้งาน 

 

 มีการนําข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนจาก
ผู้ใช้งานสารสนเทศมาพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น 

๗. มีแนวทาง/มาตรการป้องกันความเสียหายและ
มีการสํารองข้อมูลสารสนเทศ (Backup) 

 มีการสํารองข้อมูลสารสนเทศ (back up) ในระบบ 
Intranet อย่างน้อย ๒ ครั้ง/สัปดาห์ และในระบบ 
Internet อย่างน้อย ๑-๒ ครัง้/เดือนหรือตามความ
เหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งสามารถพิจารณาจาก
ความสําคัญ ปริมาณงาน Transaction และสถิติความ
เสียหายที่พบในอดีตที่ผ่านมา 
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ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ 
ของระบบสารสนเทศ 

เกณฑ์การตรวจประเมนิ 

๘. มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของ
ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 

 มีระบบการตรวจสอบการบุกรุก และตรวจสอบความ
ปลอดภัยของเครือข่ายครอบคลุมทุกโฮสต์ (Host) 
รวมถึงเส้นทางที่ข้อมูลอาจเดินทาง เพื่อป้องกัน
ทรัพยากร ระบบสารสนเทศ และข้อมลูบนเครือข่าย
ภายในส่วนราชการ 

 มีการติดต้ังระบบบันทึกและติดตามการใช้งานระบบ
สารสนเทศของส่วนราชการ และตรวจตราการละเมิด
ความปลอดภัยที่มีต่อระบบข้อมูล ที่เป็นไปตาม พ.ร.บ. 
ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๙. มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 

 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ และกระบวนการที่แสดงถึงการตอบสนอง
ต่อการบุกรุกที่เสี่ยงต่อการทํางานของระบบสารสนเทศ 
ที่ครอบคลุมถึงการสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่าง
ต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤต (เช่น ไฟไหม้ น้ําท่วม 
แผ่นดินไหว เป็นต้น) เพื่อให้สามารถลดความเสียหายได้
อย่างรวดเร็ว รวมถึงการป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
และดําเนินการตามแผน 

๑๐. มีระบบ Access Right ที่ถูกต้องและทนัสมัย  มีการกําหนดสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลให้
เหมาะสมกับการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานระบบและหน้าที่
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานก่อนเข้า
ใช้ระบบสารสนเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
รหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้ใช้งานระบบลาออก พ้น
จากตําแหน่ง หรือยกเลิกการใช้งาน และมกีารทบทวน
สิทธ์ิการเข้าถึงอย่างสม่ําเสมอ 
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รายละเอียดตัวชี้วดัเพ่ือประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 
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เกณฑ์การให้คะแนน :   
 เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัดที่ ๙.๒ จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
มีดังนี้ 

 

การประเมิน น้ําหนัก  
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๙.๒ จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้าน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

๑.๕ 
 

≤๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

 
เกณฑ์การคํานวณคะแนนตัวชี้วัดที่ ๙ : 

การคํานวณตัวช้ีวัดที่ ๙ ตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เป็นการคํานวณ
จากค่าคะแนนถ่วงน้ําหนักของตัวช้ีวัดที่ ๙.๑ และ ๙.๒ ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนักร้อยละ 

(Wi) 
คะแนนที่ได้รบั 

(SMi) 
คะแนนถ่วงน้าํหนัก 

(Wi x SMi) 
๙.๑ ส่วนต่างระหว่างความเห็นและ

ความสําคัญต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานสารสนเทศ 

๑.๕ SM๑ (W๑ x SM๑) 

๙.๒ จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้าน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

๑.๕ SM๒ (W๒ x SM๒) 

 
รวม 

∑ Wi 
 

∑ (Wi x SMi) 
∑ Wi 

 

 

 
โดยที่ : 

W    หมายถึง น้ําหนักของตัวช้ีวัด  
SM   หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวช้ีวัด 
i      หมายถึง ลําดับที่ของตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นตามแนวทางการดําเนินงาน 
∑ (Wi x SMi) ผลคะแนนตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 

     ∑ Wi  
  

 
 
 
 
 
 
 
. 

๔๙ 
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แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 

๑. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ โดยใช้แบบสํารวจการพัฒนาองค์การ 
(Organization Development Survey) ซึ่งเป็นการสํารวจแบบออนไลน์ 

๒. จัดเก็บหลักฐานเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ใน  ๑๐  รายการ ได้แก่ 
(๑) มีฐานข้อมูลทีค่รอบคลุมทีใ่ช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
(๒) มีระบบสนับสนุนการวิเคราะห์ผลการดําเนินการ 
(๓) มีระบบตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่จัดเก็บ ในระบบฐานข้อมูล 
(๔) มีการอัพเดทข้อมูลที่จําเป็นอย่างสม่ําเสมอและทันท่วงท ี
(๕) มีระบบสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ของส่วนราชการที่มีประสทิธิภาพ 
(๖) มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจากข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนของ

ผู้ใช้งาน 
(๗) มีแนวทาง/มาตรการป้องกันความเสียหาย และมีการสํารองข้อมูลสารสนเทศ (Backup) 
(๘) มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 
(๙) มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
(๑๐) มีระบบ Access Right ที่ถูกต้องและทันสมยั 

 
 
 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด  : 

 

นางเอื้อมพร  วงศ์สวัสด์ิกุล       ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสาสนเทศ 
                                เบอร์ติดต่อ  :  ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๗๕ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  ๑. นายฤทธิชัย   สขุสําราญ       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
    เบอร์ติดต่อ  :  ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๗๘     
           ๒. นายอํานาจ   ธัญญเจริญ       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
                                                                    เบอร์ติดต่อ  :  ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๗๖   
           ๓. นายศุภฤกษ์   คําพุฒ           นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
                                                                    เบอร์ติดต่อ  :  ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๙๐   
 
 
 
 
 

๕๐ 
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ตัวชี้วัดที่ ๑๐  :  ระดับความสาํเร็จของการพฒันาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

น้ําหนัก :  ร้อยละ ๓ 

คําอธิบาย :  

• การประเมินความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการวัดที่มุ่งเน้นใน  
๓ เรื่อง ดังนี้ 

 ๑. ความสอดคล้องเช่ือมโยงกันในองค์การ ได้แก่ ทิศทางขององค์การ (Direction) ผู้นํา 
(Leadership) วัฒนธรรมและบรรยากาศในการทํางาน (Culture and Climate)  

 ๒. ความสําเร็จขององค์การ  ได้แก่  ความรับผิดชอบในหน้าที่ (Accountability) การจูงใจ 
(Motivation) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานและการกํากับติดตาม (Coordination and 
Control) และ การทํางานเป็นทีม (Teamwork)  

 ๓. การสร้างสิ่งใหม่ ได้แก่ การปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ภายนอก (External Orientation) 
และการสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ (Innovation and Learning)  

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ แบ่งออกเป็น ๒ ตัวช้ีวัดย่อย ดังนี้ 
 

 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

๑๐.๑ ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

๑.๕ 

๑๐.๒ ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ๑.๕ 
รวม ๓ 
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ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ : ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การ 

น้ําหนัก :  ร้อยละ ๑.๕  

คําอธิบาย   :  

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการประเมินโดยใช้แบบสํารวจ
บรรยากาศภายในองค์การ (Organization Climate Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะรวมอยู่ในแบบสํารวจการ
พัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) และจะมีการประเมิน ๒ ครั้ง โดยใช้การเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญขององค์การ (Gap) จากการสํารวจการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ ๑ 
และครั้งที่ ๒ 

• ข้อคําถามในแบบสํารวจบรรยากาศภายในองค์การ (Organization Climate Survey)  
ประกอบด้วย ๑๔ ข้อ ดังนี้ 

๑. ข้าพเจ้าเข้าใจทิศทางและกลยุทธ์ของส่วนราชการ 
๒. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าผู้บริหาร7 สามารถบริหารจัดการองค์การให้บรรลุเป้าหมายได้ตาม

ยุทธศาสตร์ 
๓. ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา8 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการ

ปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ เพื่อการพัฒนาองค์การให้ดีขึ้น 
๔. สภาพแวดล้อมการทํางาน9 ในปัจจุบันทําให้ข้าพเจ้าทํางานอย่างมีความสุข 
๕. ปริมาณงานที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย มคีวามสมดุลกับเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
๖. ข้าพเจ้าได้รับการสนับสนุนให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน๑๐ อย่าง 

เพียงพอ 
๗. ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นต้ังใจ และยินดีที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ส่วนราชการบรรลุ

เป้าหมาย 
๘. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีการให้รางวัลหรือยกย่องชมเชยบุคลากรที่ทุ่มเทให้แก่องค์การ 

อย่างเหมาะสม 
๙. ข้าพเจ้าสามารถขอคําปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน๑๑ ได้ตลอดเวลา รวมทั้งได้รับ

การสนับสนุนเพื่อให้การทํางานประสบความสําเร็จ 
๑๐. ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานของข้าพเจ้ามักจะติดตามความคืบหน้าของงาน เพื่อช่วยเหลือ 

ในการปฏิบัติงาน 
๑๑. ส่วนราชการของข้าพเจ้าส่งเสริมการทํางานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และการทํางาน

ที่มีคุณภาพดี 
๑๒. ส่วนราชการของข้าพเจ้าสามารถปรับตัวได้ไวต่อการเปลี่ยนแปลง12

 ของสถานการณ์
ภายนอกที่ส่งผลต่อการบรรลุภารกิจ 

๑๓. ข้าพเจ้ารู้สึกว่างานของข้าพเจ้ามีความท้าทาย และช่วยให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ 
ความสามารถใหม่ๆ และมีประสบการณ์มากขึ้น 

๑๔. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีการนําการเรียนรู้จากบุคลากรภายใน ผู้รับบริการ และผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ ระบบงาน ขั้นตอนทํางานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

๕๒ 



รายละเอียดตัวชี้วดัเพ่ือประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                              
กระทรวงมหาดไทย   

หมายเหตุ : 
 ๗ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารของส่วนราชการ ต้ังแต่ระดับผู้อํานวยการสํานักขึ้นไป 
 ๘ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้บริหารของส่วนราชการ หรือ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  
ขึ้นอยู่กับระดับหรือตําแหน่งของผู้ตอบแบบสํารวจ 
 ๙สภาพแวดล้อมการทํางาน หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวบุคลากรในส่วนราชการ ที่เอื้ออํานวย
ให้คนทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรด้วย อาจเป็นได้ทั้งสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน สถานที่ทํางาน แสง เสียง อุณหภูมิ และสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งได้แก่ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา การบังคับบัญชา ค่าตอบแทนสวัสดิการ และ
สภาพแวดล้อมอื่น ๆ 
 ๑๐อุปกรณ์และเครื่องมือที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้  
ที่ส่วนราชการจัดหาให้บุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยให้พิจารณาตามความจําเป็น 
 ๑๑ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน หมายถึง ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้อํานวยการกลุ่ม/ส่วน หรือ 
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย) 
 ๑๒ปรับตัวได้ไวต่อการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การที่ส่วนราชการมีความต่ืนตัว สามารถยืดหยุ่น
และปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ เช่น การเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล เป็นต้น 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :   
  การกําหนดสูตรคํานวณคะแนน มีความสอดคล้องกับผลการสํารวจส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ (GAP) ครั้งที่ ๑ แบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้ 
 
 

กรณีที่ ๑ :     
ส่วนต่างระหว่างความเหน็และความสาํคญัต่อ

ความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ (GAP) 
ครั้งที่ ๑ น้อยกว่าหรือเทา่กับค่าเฉลีย่กลาง 

 กรณีที่ ๒ :     
ส่วนต่างระหว่างความเหน็และความสาํคญัต่อ
ความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ 
(GAP)  ครั้งที ่๑ มากกว่าค่าเฉลี่ยกลาง 

ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ  ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 
๑ X๒ ≥ Xmax  ๑ X๒  ≥ Xmax 

๒ 
 
 

 

 
๒ 

 

 

๓  ๓ X๒ = X๑ 

๔  ๔ 
 

๕ X๒ ≤ X๑  ๕ X๒ ≤ ค่าเฉลี่ยกลาง 
 
 
 
 

๕๓ 
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หมายเหตุ :   
X๑   คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบคุลากรภายในองค์การ ครั้งที่ ๑  

    (๑๗ ธ.ค. ๕๕ – ๔ ม.ค. ๕๖) 
X๒   คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ ๒  
           (๑๖ – ๓๐ ก.ย. ๕๖) 

   Xmax  คือ ค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ (Gap) ครั้งที่ ๑  
ของทุกส่วนราชการ 

 ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งให้ทราบค่าเฉลี่ยกลาง และค่า Xmax พร้อมผลการสํารวจครั้งที่ ๑ 
ผ่านระบบออนไลน์ 

 
 

เงื่อนไข :  
      ๑.  ตัวช้ีวัด ๑๐.๑ หากมีผู้ตอบน้อยกว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติที่กําหนดไว้ (สามารถ           

ตรวจสอบจํานวนผู้ตอบขั้นตํ่าของแต่ละส่วนราชการได้จากหน้าเว็บไซต์ระบบการสํารวจออนไลน์) จะได้คะแนน
ตัวช้ีวัดนี้เท่ากับ ๑.๐๐๐๐ คะแนน เนื่องจากไม่สามารถนําผลการสํารวจมาใช้เป็นตัวแทน ในการประเมินผลได้ 

      ๒ . ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ  
(GAP) มีค่าสูงสุดเท่ากับ ๙ (คํานวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนน้อยสุด) ทั้งนี้ หากส่วนต่างมีค่าสูง แสดงว่า สิ่งที่
บุคลากรในองค์การมีความเห็นกับความสําคัญที่องค์การมุ่งเน้นมีความแตกต่างกันมาก ดังนั้น หน่วยงานควร
ดําเนินการพัฒนาองค์การโดยการหาสาเหตุของปัญหาและดําเนินการแก้ไข 

 
 

 
 
 
 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล : 
 นําข้อมูลจากการสํารวจความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์มาวิเคราะห์ข้อมูล และคํานวณตาม
สูตรคํานวณที่กําหนด 
 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ว่าที่ พันตรี อดิศักด์ิ  น้อยสุวรรณ ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
           เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๗๓ ๐๘๙๐ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มงานวินัย และกลุ่มงานอตัรากําลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ 
๑. นายสุนทร  สุนทรฐิติ    เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๕๐ 
๒. นางสาวสมจิตร  สุขชัย    เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๒๕๔ 
๓. นางสาวประภาศรี  พรรณหาญ   เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๕๓ 

 

 

 
 
 

๕๔ 
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ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๒ : ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ  

น้ําหนัก   : ร้อยละ ๑.๕  

คําอธิบาย  :  

• ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ เป็นการจัดทําแผนพัฒนาวัฒนธรรม
องค์การของส่วนราชการที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ 
(Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ประกอบกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ได้จากการค้นหา
สาเหตุ และวิเคราะห์จัดลําดับความสําคัญ ส่วนราชการอาจจัดทําเป็นแผนพัฒนาองค์การ เพื่อกําหนดกิจกรรม
และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยเน้นดําเนินการในเรื่องที่สําคัญที่มีผลกระทบต่อองค์การสูง นอกจากนี้ในการทํา  
แผนต้องคํานึงถึงระยะเวลาของการจัดกิจกรรม  ควรกําหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ และควรมีการติดตามว่าแผนดําเนินการครบถ้วน ตรงตามกําหนดระยะเวลาหรือไม่ 
ควรมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ ๆ การทําแผนที่ดีควรทําให้ครอบคลุม โดยสิ่งสําคัญที่จะต้องคํานึงถึง 
คือการสื่อสารภายในองค์การให้รู้ว่าส่วนราชการมีแผนที่จะพัฒนาอะไร เพราะการสื่อสารเป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่ง
ในการสร้างบรรยากาศที่ดีภายในองค์การ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :   
 

วัดความสําเร็จของผลลัพธ์จากการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็นดังนี้   

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
๑ จัดส่งแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
๒ แผนพัฒนาปรบัปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม่ครบถ้วนตาม

ประเด็นในแบบฟอร์ม และขาดความสอดคล้องกับข้อมลูปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
๓ แผนพัฒนาปรบัปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครบถ้วนตาม

ประเด็นในแบบฟอร์ม แต่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
หรือ ไม่ครบถว้นตามประเด็นในแบบฟอร์ม แต่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ 

๔ แผนพัฒนาปรบัปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครบถ้วนตาม
ประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับขอ้มูลปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการวเิคราะห์  

๕ แผนพัฒนาปรบัปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครบถ้วนตามประเด็น
ในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์และผลการสํารวจครั้งที่ ๒  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๕ 
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เงื่อนไข : 
๑. จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ โดยวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยนําเข้าที่เป็นผลการประเมิน

ความพึงพอใจของบุคลากรในองค์การ ซึ่งได้จากแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development 
Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ในครั้งที่ ๑ มาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้สอดคล้องกับทรัพยากรและแผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ  

๒. จัดส่งแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามแบบฟอร์มที่ ๒ : 
แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรและแผนการปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ (รายละเอียดตามภาคผนวก ๑) โดยส่วน
ราชการต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องกับปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ พร้อมทั้งบันทึกใน
แผ่นซีดีรอม ทั้งนี้ หากส่วนราชการส่งข้อมูลล่าช้าจะถูกหักคะแนน ๐.๒ คะแนน 

๓. ผลการสํารวจครั้งที่ ๒  จะถูกนํามาตรวจสอบความสอดคล้องกับแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์การ หาก Gap จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การลดลง ส่วนราชการจะได้คะแนน 
ในตัวช้ีวัดนี้เท่ากับ ๕ 

 
เกณฑ์การคํานวณคะแนนตัวชี้วัดที่ ๑๐ : 
 

การคํานวณตัวช้ีวัดที่ ๑๐ ตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็น
การคํานวณจากค่าคะแนนถ่วงน้ําหนักของตัวช้ีวัดที่ ๑๐.๑ และตัวช้ีวัด ๑๐.๒  ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนักร้อยละ 

(Wi) 
คะแนนที่ได้รบั 

(SMi) 
คะแนนถ่วงน้าํหนัก 

(Wi x SMi) 
๑๐.๑ ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ

ต่อความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การ 

๑.๕ SM๑ (W๑ x SM๑) 

๑๐.๒ ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

๑.๕ SM๒ (W๒ x SM๒) 

 รวม ∑ Wi 
 

∑ (Wi x SMi) 
∑ Wi 

 

 
 
 
 

โดยที่ : 
W      หมายถึง น้ําหนักของตัวช้ีวัด 
SM       หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวช้ีวัด 
i         หมายถึง ลําดับที่ของตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นตามแนวทางการดําเนินงาน 
∑ (Wi x SMi) ผลคะแนนตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

     ∑ Wi  
 

 
 

๕๖ 
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แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล 
 นําข้อมูลจากตัวช้ีวัด ที่ ๑๐.๑ มาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 
 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ว่าที่ พันตรี อดิศักด์ิ  น้อยสุวรรณ ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
           เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๗๓ ๐๘๙๐ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มงานวินัย และกลุ่มงานอตัรากําลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ 
๑. นายสุนทร  สุนทรฐิติ    เบอร์ติดต่อ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๕๐ 
๒. นางสาวสมจิตร  สุขชัย    เบอร์ติดต่อ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๒๕๔ 
๓. นางสาวประภาศรี  พรรณหาญ   เบอร์ติดต่อ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๕๓ 

 
 
 

 
 

๕๗ 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

 

ตัวชีว้ัดที ่๑๑  :  ระดับความสําเร็จของการดาํเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 

หนว่ยวัด   :  ระดับ   
 

น้ําหนัก   :   ร้อยละ ๔ 
 

คําอธิบาย   :   

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เป็นการวัด
ประเมินจากระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติราชการเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายในแผนการดําเนินการ (Action Plan) 

• กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทําข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างความโปร่งใสใน
กระบวนงานตรวจสอบโรงมหรสพ 

• โรงมหรสพ หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสถานที่สําหรับฉายภาพยนตร์ 
แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดให้สาธารณชนเข้าชมการแสดงนั้น
เป็นปกติธุระ โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

• โรงมหรสพที่ต้องตรวจสอบ หมายความว่า โรงมหรสพที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและได้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (โรงมหรสพ 
จํานวน ๓๐๐ โรง) 
 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

 
 
 

  กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จในการดําเนินการระดับคะแนนที่ ๑ (Milestone) และระดับ
ความสําเร็จถ่วงน้ําหนักของการดําเนินการตามตัวชี้วัดเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายที่กําหนดในระดับคะแนนที่ ๒ – ๕ 
 
 
 
 
 

ระดับ รายละเอียด เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
๑ ดําเนินการไดต้ามแผนงานที่วางไว้ และมีการรายงานผลความก้าวหน้า

ครบถ้วนตามทีกํ่าหนด (ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
เท่ากับ ๑ คะแนน 

๒ 
คะแนนเฉลี่ยความสําเร็จถ่วงน้ําหนักของการดําเนินการตามตัวชี้วัด 
เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย 

เท่ากับ ๒ คะแนน 
๓ เท่ากับ ๓ คะแนน 
๔ เท่ากับ ๔ คะแนน 
๕ เท่ากับ ๕ คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 

๕๘ 
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ตารางและสูตรการคํานวณ: 
 

การคํานวณคะแนนเฉลี่ยความสําเร็จถ่วงน้ําหนักของการดาํเนินการตามตัวชี้วัดเมือ่เทียบกับค่าเป้าหมาย 
(ระดับคะแนนที่ ๒-๕) 

 

KPI 
(n) 

ความสําเร็จ
เม่ือเทียบกบัคา่

เป้าหมาย 

ค่า
คะแนน 
(Xi) 

n๑ ต่ํากว่า ๐ 

n๒ เท่ากับ ๑ 

n๓ สูงกว่า ๒ 

 
ค่าเฉลี่ยคะแนน  
 

คะแนนทีไ่ด้ 
(C) 

การ 
จัดกลุ่ม 

น้ําหนัก 
(Wi) 

คะแนนเฉลี่ย 
ถว่งน้ําหนัก 
(C x Wi) 

 

P๑ ๒.๐ 

(C x Wi) + ๑.๐ 
P๒ ๑.๕ 

P๓ ๑.๕ 

P๔ ๑.๐ 
 

 
 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ แบ่งการประเมินเป็น ๒ ส่วน คือ  

ส่วนที่ ๑   ระดับที่ ๑     ใช้วิธีการประเมินตามขั้นตอนการดําเนินงาน (Milestone) 
ส่วนที่ ๒   ระดับที่ ๒-๕  ใช้วิธีการประเมินเชิงปริมาณ 

 
 

ระดับที่ ๑ คือ  ดําเนินการได้ครบถ้วนตามกิจกรรมที่กําหนด และรายงานผลความก้าวหน้าผ่านระบบ  
ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ทาง http://cleanreport.opdc.go.th ครบถ้วนสมบูรณ์
ภายในระยะเวลาที่กําหนด หากดําเนินการไม่ครบถ้วนหรือรายงานเกินเวลาที่กําหนดจะ
ไม่ได้คะแนนตามตัวชี้วัดนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Σ (Xi)

Σ n 

 Σ (Xi) 

Σ n 

๑ 

๒ 

๓ 

๕๙ 
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ระดับที่ ๒-๕ 
 

คือ  ความสําเร็จของการดําเนินการตามตัวชี้วัด โดยคํานวณเทียบกับค่าเป้าหมายที่กําหนด 
 

 

ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ความสําเร็จเมือ่เทียบ

กับค่าเป้าหมาย 
ค่าคะแนน 

(Xi) 
๑. เจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบ 
ได้รับการอบรม ร้อยละ ๙๕ 

      

๒. คู่มอืหลักเกณฑ์/มาตรฐาน
การตรวจสอบโรงมหรสพขั้น
พื้นฐาน 

๑ ชดุ 
      

๓. ผู้ใช้บริการรับทราบถึง
ระบบความปลอดภัยพ้ืนฐานที่
จะต้องมใีนโรงมหรสพ 

ร้อยละ ๘๐ 
      

๔. มีสื่อฉายในโรงภาพยนตร์
และแผ่นพับเกี่ยวกับแผนผัง
ทางหนีไฟ 

ร้อยละ ๘๐ 
      

๕. ม ีชอ่งทางในการสือ่สารและ
แจ้งเบาะแสผูก้ระทําผดิ ๑ ชอ่งทาง 

      

          ค่าคะแนนเฉลี่ย                 (              ) 
 

 
 

จากค่าคะแนนเฉลี่ยข้างต้น ให้นํามาถ่วงน้ําหนัก ตามการจัดกลุ่มข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ (P๑ – P๒) 
 โดยจากตัวอย่าง ค่าคะแนนเฉลี่ย (C) อยู่ที่ ๑.๖ เมื่อนํามาถ่วงน้ําหนัก (Wi) จะได้ ดังนี้ 

ค่า 
คะแนนเฉลี่ย(C) 

การจัดกลุ่ม น้ําหนัก 
(Wi) 

คะแนนเฉลี่ยถว่งน้ําหนกั 
(C + Wi) + ๑ 

คะแนนตวัชีว้ดัท่ี ๑๑ 

๑.๖ P๑ ๒.๐ ๓.๒  + ๑ ๔.๒     
P๒ ๑.๕ ๒.๔  + ๑ ๓.๔ 
P๓ ๑.๕ ๒.๔  + ๑ ๓.๔ 
P๔ ๑.๐ ๑.๖  + ๑ ๒.๖    

 

โดยกรมโยธาธิการและผังเมอืง จัดอยู่ในกลุม่ P ๔ เป็นข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ที่มผีลกระทบต่ํา และ
แผนการดําเนินการไม่มีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 

___ 
∑ n 

   ∑ (xi) 

๖๐ 
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รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัชีว้ัด หนว่ยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
สร้างความโปรง่ใสในการปฏิบัติราชการ 

ระดับ 
 

- - - 
 

 
 
แหลง่ข้อมูล / วิธกีารจัดเกบ็ข้อมูล  : 
 

ข้อมลูพื้นฐานจํานวนโรงมหรสพที่จะตรวจสอบ เป็นโรงมหรสพที่ได้รับอนุญาตให้ใชอ้าคารเพื่อ
ประกอบกิจการโรงมหรสพตามพระราชบญัญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
 

ผู้กํากบัดแูลตวัชีว้ัด : นายเสถียร   เจรญิเหรียญ   ผู้อํานวยการสาํนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร  
       เบอร์ตดิตอ่ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๔๙ 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ๑. นายพรชัย  สังข์ศร ี วิศวกรโยธาชํานาญการ  
                           เบอร์ตดิตอ่ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๓๒  
                      ๒. นายนฤชา  อ่วมทอง    นายช่างโยธาชาํนาญงาน 
                            เบอร์ตดิตอ่ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๑๙  
 
 
 
 

 

๖๑ 
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