
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
(KPI Template) 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

กระทรวงมหาดไทย 
 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

กระทรวงมหาดไทย 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย  
                                                 

 

 
  
 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 มิติภายนอก   
 ���� การประเมินประสิทธิผล   

 

 

 ๑. ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ตัวชี้วัด 
ระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน(Joint KPIs) และตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกรม  

 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๑   ระดับความสาํเร็จในการจัดทาํผังเมืองรวมจังหวัดแล้วเสร็จตามแผนการดาํเนินงาน
ที่กําหนด 

 ๑ 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๒   ค่าดัชนีความเสียหายจากอัคคีภัยของประเทศไทย   ๓  
  ตัวชี้วัดที่ ๑.๓   จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลที่ได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสาร

ประกอบการวางผัง  
 ๗ 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๔   
ตัวชี้วัดที่ ๑.๕ 

ร้อยละของโรงมหรสพท่ีได้รับการกํากับดูแลให้มีความปลอดภัย 
จํานวนแบบก่อสร้างท่ีได้ทําการออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างเข่ือน 
ป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง  

 ๙ 
 ๑๑ 

 ���� การประเมินคุณภาพ    

  ตัวชี้วัดที่ ๒  คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA)  [ไม่มี] 
 หมายเหตุ กรมโยธาธิการและผังเมืองไม่มีตัวชี้วัดน้ี 

 

 มิติภายใน    
 ���� การประเมินประสิทธิภาพ   

 

 

  ตัวชี้วัดที่ ๓  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๑๓ 
  ตัวชี้วัดที่ ๓.๑  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๔ 
  ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ 

ตัวช้ีวัดที่ ๔
ตัวช้ีวัดที่ ๕  

 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม         
 การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 
 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 

๑๖ 
๑๘ 
๒๒ 

 ���� การพัฒนาองค์การ 
 

 

  ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ  
และวัฒนธรรมองค์การ) 

๒๕ 

 
 

 ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ 
ตัวช้ีวัดที่ ๖.๒ 
ตัวช้ีวัดที่ ๗ 
ตัวช้ีวัดที่ ๗.๑ 
ตัวช้ีวัดที่ ๗.๒ 
ตัวช้ีวัดที่ ๗.๓ 

ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ 
การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
ผลการสํารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

๒๖ 
๒๘ 
๓๒ 
๓๓ 
๓๖ 
๓๘ 

 
 
 
 

สารบัญ 

ก 
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ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑ : ระดับความสําเร็จในการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดแล้วเสร็จตามแผนการดําเนินงานท่ีกําหนด 

หน่วยวัด : ระดับ 
 

น้ําหนัก : ร้อยละ ๑๕  
 

คําอธิบาย  :   
ผังเมืองรวมจังหวัด เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาพ้ืนท่ีในระดับจังหวัดท่ีปรับปรุงเพ่ือให้

สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและรองรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาพ้ืนท่ีในด้านต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนให้
เหมาะสมกับศักยภาพและบทบาทของแต่ละจังหวัด เพ่ือใช้เป็นกรอบชี้นําการพัฒนาให้กับจังหวัด 
                  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีแผนการดําเนินงานจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดจนถึงข้ันตอนการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน (ข้ันตอนท่ี ๔) จํานวน ๓๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลําพูน สตูล สุราษฎร์ธานี 
ชัยนาท ชลบุรี ปัตตานี ศรีสะเกษ สงขลา กาฬสินธุ์ ตาก นครราชสีมา ลพบุรี ระยอง สมุทรสาคร พิจิตร 
นครพนม เพชรบูรณ์ สุโขทัย ร้อยเอ็ด สุพรรณบุรี อุตรดิตถ์ กําแพงเพชร มหาสารคาม มุกดาหาร กาญจนบุรี 
สกลนคร ขอนแก่น บุรีรัมย์ อํานาจเจริญ สมุทรสงคราม เพชรบุรี พระนครศรีอยุธยา และ อุดรธานี ส่วนอีก 
๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย และบึงกาฬ มีแผนการดําเนินงานจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดจนถึงข้ันตอน  
การวิเคราะห์ วางผังร่าง (ข้ันตอนท่ี ๒) 
 

�   ข้ันตอนการวางและจัดทําผังเมืองรวม 
 ๑. สํารวจ กําหนดเขต 
 ๒. วิเคราะห์ วางผังร่าง 
 ๓. ประชุมพิจารณาร่างผังเมืองรวมจังหวัด 
 ๔. ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน 
 ๕. ประชุมคณะกรรมการผังเมือง 
 ๖. ปิดประกาศพร้อมข้อกําหนด ๙๐ วัน 
 ๗. รวบรวม ตรวจสอบ และพิจารณาคําร้อง 
 ๘. จัดทําเอกสารเสนอกระทรวงมหาดไทย  
 ๙. เสนอคณะกรรมการพิจารณา ร่าง กม.มท. 
 ๑๐. คณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการ 
 ๑๑. คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบและส่งสนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ๑๒. สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเห็นชอบ 
 ๑๓. สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกานัดประชุมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑๔. กรมโยธาธิการและผังเมืองส่งร่างกฎกระทรวงให้สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ๑๕. สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา ส่งให้กระทรวงมหาดไทย 
 ๑๖. สลค.เสนอกฎกระทรวงให้รัฐมนตรีลงนาม 
 ๑๗. กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดพิมพ์แผนท่ี แผนผัง 
 ๑๘. ส่งกฎกระทรวงไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

๑ 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

� 
 ดําเนินการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดได้ถึงข้ันตอนการประชุมรับฟัง 
 ความคิดเห็นประชาชน จํานวน ๒๕ จังหวัด 

เท่ากับ ๑ คะแนน 

�   
 ดําเนินการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดได้ถึงข้ันตอนการประชุมรับฟัง 
ความคิดเห็นประชาชน จํานวน ๒๙ จังหวัด 

เท่ากับ ๒ คะแนน 

�     

 ดําเนินการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดได้ถึงข้ันตอนการประชุมรับฟัง 
ความคิดเห็นประชาชน จํานวน ๓๓ จังหวัด และดําเนินการจัดทําผังเมือง
รวมจังหวัดของจังหวัดหนองคายและบึงกาฬ ได้ถึงข้ึนตอนการวิเคราะห์  
วางผังร่าง 

เท่ากับ ๓ คะแนน 

� 

 ดําเนินการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดได้ถึงข้ันตอนการประชุมรับฟัง 
ความคิดเห็นประชาชน จํานวน ๓๓ จังหวัด และดําเนินการจัดทําผังเมือง 
รวมจังหวัดของจังหวัดหนองคายหรือบึงกาฬ ได้ถึงข้ันตอนการประชุม 
รับฟังความคิดเห็นประชาชน 

เท่ากับ ๔ คะแนน 

� 

 ดําเนินการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดได้ถึงข้ันตอนการประชุมรับฟัง 
ความคิดเห็นประชาชน จํานวน ๓๓ จังหวัด และดําเนินการจัดทําผังเมือง 
รวมจังหวัดของจังหวัดหนองคายและบึงกาฬ ได้ถึงข้ันตอนการประชุม 
รับฟังความคิดเห็นประชาชน 

เท่ากับ ๕ คะแนน 

 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน : 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด
แล้วเสร็จตามแผนการดําเนินงานท่ีกําหนด 

ระดับ - - - 

 

 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล                  ผู้อํานวยการสํานักผังประเทศและผังภาค 
 เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๗๐ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นางสาวโสมวภิา  โยธะพันธุ์ นักผังเมืองชํานาญการพิเศษ       
           เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๗๖  

  ๒. นางสาวอัจฉรา  ทิพย์มณี นักผังเมืองชํานาญการ    
           เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๗๗ 
        

๒ 
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กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                         กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
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ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒ : ค่าดัชนคีวามเสียหายจากอัคคภีัยของประเทศไทย 

หน่วยวัด   :  ค่าดัชนี 

น้ําหนัก :  ร้อยละ ๑๕ 

คําอธิบาย   : 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ กําหนดให้ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นปีแห่งการ
รณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ภายใต้ หัวข้อ “อัคคีภัยป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท” เพ่ือเป็น
การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเก่ียวกับอัคคีภัยในสังคมไทย โดยการเสริมสร้างองค์ความรู้และความตระหนัก
เก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยแก่ประชาชนท่ัวประเทศ กระตุ้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยจากทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม ตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว 
              เป้าหมายการดําเนินการ จะทําให้สาธารณชนทุกภาคส่วน มีความรู้ ความตระหนัก ด้านอัคคีภัย และ
สามารถปฏิบัติตนเม่ือเกิดอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดําเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอัคคีภัยอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ส่งผลให้จํานวนผู้เสียชีวิตจากเหตุอัคคีภัย และมูลค่าความเสียหายต่อ
จํานวนครั้งจากอัคคีภัยของประเทศไทยปี ๒๕๕๗ ลดลง 
 
สูตรการคํานวณตัวเลขตัวช้ีวัด  : 
 
 
 
 
 
 
หลักเกณฑ์การกําหนดตัวช้ีวัด  : 
 

 - การกําหนดช่วงของข้อมูลทางสถิติในการคํานวณ 
            เนื่องจากกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอข้ึนทะเบียน และการ
เบิกถอนการข้ึนทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบและหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้มีการบังคับใช้ต้ังแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญท่ีส่งผลต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยของประเทศไทย การกําหนดช่วงของ
ข้อมูลทางสถิติจึงได้นําข้อมูลจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติสถานการณ์อัคคีภัยของประเทศไทยต้ังแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๕  มาใช้ในการคํานวณค่าดัชนีความเสียหายจากอัคคีภัยเพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการกําหนด
ตัวชี้วัด ซ่ึงในท่ีนี้ได้ใช้ ค่ามัธยฐาน (ค่าก่ึงกลาง) ทางสถิติของข้อมูล ประกอบด้วย มูลค่าความเสียหายต่อครั้ง
ของการเกิดอัคคีภัย และ จํานวนผู้เสียชีวิตจากการเกิดอัคคีภัย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๕ มาประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 
 
 
 

กําหนด ค่าดัชนีความเสียหายจากอัคคีภัย  = ๐.๔๐(A) + ๐.๖๐(B) 
โดยท่ี ๐.๔๐ และ ๐.๖๐ คือ  ตัวถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณค่าดัชนีความเสียหายจากอัคคีภัย (กําหนดให้นํ้าหนักของ
จํานวนผู้เสียชีวิตมีค่ามากกว่านํ้าหนักของมูลค่าความเสียหายต่อจํานวนครั้งของการเกิดอัคคีภัย) 
A = มูลค่าความเสียหายต่อจํานวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (ล้านบาท/ครั้ง) 
B = จํานวนผู้เสียชีวิตจากการเกิดอัคคีภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (คน)  

๓ 
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๑. ข้อมูลมูลค่าความเสียหายต่อครั้งของการเกิดอัคคีภัย (ล้านบาท/ครั้ง) ในแต่ละปี (มูลค่าความเสียหาย
ของการเกิดอัคคีภัย (ล้านบาท) / จํานวนครั้งของการเกิดอัคคีภัย (ครั้ง)) 

        ๒. ข้อมูลจํานวนผู้เสียชีวิตจากการเกิดอัคคีภัย (คน) ในแต่ละปี 
 
การกําหนดเกณฑ์ตัวเลขท่ีมีผลต่อตัวช้ีวัดจากข้อมูลท้ังสองข้างต้น โดยกําหนดเป็น “ค่าดัชนีความ    

เสียหายจากอัคคีภัย” ดังนี้ 
 

สูตรการคํานวณ : 
 (๑) ค่าดัชนีความเสียหายจากอัคคีภัย  = ๐.๔๐(A) + ๐.๖๐(B) 
      โดยท่ี  ๐.๔๐ และ ๐.๖๐ คือ  ตัวถ่วงน้ําหนักในการคํานวณค่าดัชนีความเสียหายจากอัคคีภัย 

              A = ค่ามัธยฐาน (ค่าก่ึงกลาง) ของมูลค่าความเสียหายต่อจํานวนครั้งของการเกิดอัคคีภัย 
              B = ค่ามัธยฐาน (ค่าก่ึงกลาง) ของจํานวนผู้เสียชีวิตจากการเกิดอัคคีภัย  
            

             และจากข้อมูลสถิติ สามารถคํานวณตัวเลขตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 

         (๒) เกณฑ์การกําหนดช่วงคะแนนของค่าดัชนีความเสียหายจากอัคคีภัย  
              โดยกําหนดให้มีการเพ่ิม/ลด ของช่วงคะแนนท่ีร้อยละ ๕ ของค่าดัชนีความเสียหายจากอัคคีภัย  
(คิดเป็นช่วงละ ๒) ดังนี้ 
            
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
         ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๒  ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

โดยท่ี  : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
เท่ากับ ๑ คะแนน ดัชนีความเสียหายจากอัคคีภัย = ๒๙.๐๐ 
เท่ากับ ๒ คะแนน ดัชนีความเสียหายจากอัคคีภัย = ๒๗.๐๐ 
เท่ากับ ๓ คะแนน ดัชนีความเสียหายจากอัคคีภัย = ๒๕.๐๐ 
เท่ากับ ๔ คะแนน ดัชนีความเสียหายจากอัคคีภัย = ๒๓.๐๐ 
เท่ากับ ๕ คะแนน ดัชนีความเสียหายจากอัคคีภัย = ๒๑.๐๐ 

๔ 

ค่าดัชนีความเสียหายจากอัคคีภัย   =  ๐.๔๐ (๐.๖๕) + ๐.๖๐ (๓๙.๕๐) 
                                       =  ๐.๒๖ + ๒๓.๗๐ 
                                        =  ๒๓.๙๖  (ใช้ตัวเลขประมาณ ๒๕.๐๐) 

 

ช่วงคะแนน  = ๐.๐๕ ((๐.๔๐X๐.๖๕) + (๐.๖๐X๓๙.๕๐))  
     = ๐.๐๑ + ๑.๑๙   

               = ๑.๒๐ (ใช้ตัวเลขประมาณ ๒.๐๐) 
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เง่ือนไข :  
            เนื่องจากเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติจากหน่วยงานในระดับพ้ืนท่ี ซ่ึงผลการดําเนินงานจะสามารถ
รวบรวมได้แล้วเสร็จภายหลังเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ในกรณีท่ียังไม่มีข้อมูลจึงให้คะแนนประเมินตนเองเป็น N/A ไว้ก่อน 
 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดาํเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
ค่าดัชนีความเสียหายจากอัคคีภัยของประเทศไทย ค่าดัชนี - - - 

หมายเหตุ : 

 เนื่องจากการวัดดัชนีความเสียหายเป็นการจัดทําปีแรก ดังนั้น จึงไม่มีค่าเป้าหมายท่ีใช้ในการเปรียบเทียบ
ผลสําเร็จของตัวชี้วัด 
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 

 ๑. กําหนดให้ สํานักมาตรการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ กรมโยธาธิการ- 
และผังเมือง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดําเนินงาน 
 ๒. กําหนดให้ศูนย์อํานวยการบรรเทาสาธารณภัย และ สาํนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล 
 ๓. ข้อมูลสถิติสถานการณ์การเกิดอัคคีภัยของประเทศไทย รวบรวมและจัดเก็บโดยศูนย์อํานวยการบรรเทา 
สาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด : ๑. นายจามร  เหล่าเมือง             วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ  
                                        เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๓๗ ๓๓๘๔ 
                           ๒. นายเสถียร  เจริญเหรียญ        ผู้อํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
                                                                     เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๔๙                                 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ๑. นางจันทร์จิรา  โพธิ์ทองนาค     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๓๗ ๓๓๒๕ 
                      ๒. นางสาวอนัญญา  เทียนหอม          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
                                                                      เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๓๗ ๓๓๐๔ 
 ๓. นางสาวพัชญ์สิตา  เริงนิรันดร์สถิต นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ 
  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๓๗ ๓๓๕๖ 
  
 
 
 

๕ 
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 ๔. นายสมศักด์ิ  วั่นเซ่ง วิศวกรโยธาชํานาญการ 
  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๓๗ ๓๓๘๔ 
 ๕. นางสาวสุพรรณวดี  สิริโสม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๓๗ ๓๓๘๑ 
 ๖. นายปริญญา  เงินมูล พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๓๗ ๓๓๗๓ 
 ๗. นางสาวพัชราภรณ์  กิตติสุนทโรภาศ พนักงานนโยบายและแผนงาน 
  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๓๗ ๓๓๕๗ 
 ๘. นางสาวสุรีย์  ประเสริฐสุด วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ 
  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๒๘ 
 ๙. นายชัยวัฒน์  พร้อมทอง นายช่างโยธาชํานาญงาน 
 

       เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๒๔ 
 

๖ 
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ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๓ : จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลท่ีได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสารประกอบการวางผัง 

หน่วยวัด   : ผัง  

น้ําหนัก : ร้อยละ ๑๕ 

คําอธิบาย  : 
 จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลท่ีได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสารประกอบการวางผัง  
พิจารณาจากจํานวนชุมชนเทศบาลท่ีได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนระดับเทศบาลตามแผนงบประมาณประจําปี  
พ.ศ. ๒๕๕๗   
  ชุมชนเทศบาล  หมายถึง  ชุมชนเทศบาลท่ีจัดต้ังตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  และ
ไม่เคยดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองมาก่อน 
  เอกสารประกอบการวางผัง  หมายถึง  เอกสารการวางและจัดทําผังเมืองชุมชนระดับเทศบาลท่ี
ถูกต้อง  และครบถ้วนตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :   

        ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน + - / ๕  หนว่ยต่อ  ๑  คะแนน  โดยกําหนดการให้คะแนน  ดังนี้    

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ 
จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลท่ีได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสาร
ประกอบการวางผัง  ๖๐  ผัง 

๒ 
จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลท่ีได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสาร
ประกอบการวางผัง  ๖๕  ผัง 

๓ 
จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลท่ีได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสาร
ประกอบการวางผัง  ๗๐  ผัง 

๔ 
จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลท่ีได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสาร
ประกอบการวางผัง  ๗๕  ผัง 

๕ 
จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลท่ีได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสาร
ประกอบการวางผัง  ๘๐  ผัง 

 
 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดาํเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลท่ีได้วางและจัดทํา 
ผังเมืองชุมชนและมีเอกสารประกอบการวางผัง 

ผัง ๗๘ ๖๒ ๖๕ 

 
 
 
 

๗ 
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กระทรวงมหาดไทย 
 

 
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 

  สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ  กรมโยธาธิการและผังเมือง  จัดเก็บข้อมูลโดยความ   
ร่วมมือจากสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพ้ืนท่ีเป้าหมาย รวบรวมข้อมูลเอกสารในแต่ละข้ันตอน และ 
จัดส่งให้สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะเพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน 
 
 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด : ๑. นายอนวัช  สุวรรณเดช    ผู้อํานวยการสํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ  
                                        เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๖๒, ๐๘๑ ๘๔๗๐๘๒๓ 
                           ๒. นายโฆษิต  ต้องวัฒนา     ผู้อํานวยการสํานักพัฒนามาตรฐาน 
                                                              เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๑๐, ๐๘๑ ๘๓๐๔๖๘๗ 
                           ๓. นายประสงค์  แผ่สุวรรณ  ผู้อํานวยการสํานักวิศวกรรมการผังเมือง 
                                                              เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๘๙, ๐๘๑ ๙๒๗๘๑๗๐ 
                                 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นายวินัย   ภูมิพิทักษ์กุล     นักผังเมืองชํานาญการพิเศษ 
  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๘๗, ๐๘๑ ๔๓๒๑๑๘๕ 
                     ๒. นายเฉลมิพล  วงศ์กําภู          นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
                                                              เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๘๘, ๐๙๐ ๙๘๓๒๗๔๖  
 
 
 
 

 
 
 
 

๘ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏบิัติราชการ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                 กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔ : ร้อยละของโรงมหรสพที่ได้รับการกํากับดูแลให้มีความปลอดภัย

 

 

หน่วยวัด     : ร้อยละ 

นํ้าหนัก      :  ร้อยละ ๑๐ 

คําอธิบาย  :     
                     ● โรงมหรสพ หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารท่ีใช้เป็นสถานที่ สําหรับฉายภาพยนตร์ 
แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอ่ืนใด และมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดให้สาธารณชนเข้าชมการแสดงนั้น
เป็นปกติธุระ โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 
                   ● โรงมหรสพได้รับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพตามพระราชบัญญัติ-
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในเขตกรุงเทพมหานครมีจํานวน ๓๑๓ โรง 
                        ● ตามกฎกระทรวงว่ าด้วยการอนุญาตให้ ใ ช้อาคารเพื่ อประกอบกิจการโรงมหรสพฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้กําหนดให้โรงมหรสพทุกโรงต้องมีผู้ดูแลระบบความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายของ 
โรงมหรสพ โดยผู้ดูแลระบบความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายของโรงมหรสพต้องดําเนินการตรวจสอบและ
รายงานการตรวจสอบให้กรมโยธาธิการและผังเมืองทราบ   
                        ● ท้ังน้ี เพื่อควบคุม ดูแล และปฏิบัติการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎกระทรวงฯ กําหนดเพื่อให้
ระบบความปลอดภัยของโรงมหรสพมีความพร้อม และเพื่อเป็นการป้องกันข้อบกพร่องจากการตรวจสอบท่ีอาจมี
ข้อผิดพลาดจากผู้ดูแลระบบความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายของโรงมหรสพได้ กรมโยธาธิการและผังเมืองจึง
กําหนดให้มีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบตรวจสอบระบบความปลอดภัยโรงมหรสพท่ีผ่านการตรวจสอบ
จากผู้ดูแลระบบความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายของโรงมหรสพซํ้าอีกครั้ง 
 ● โรงมหรสพที่ได้รับการกํากับดูแลให้มีความปลอดภัย หมายความว่า โรงมหรสพที่ผ่านการ
ตรวจสอบซํ้าจากเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมืองโดยไม่มีข้อแก้ไข หรือหากพบว่ามีข้อบกพร่องต้องแก้ไข
ผู้ประกอบการได้ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวแล้วเสร็จ  และเจ้าหน้าท่ีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้
ตรวจสอบการแก้ไขนั้นแล้ว 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ ๑๐ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

• โรงมหรสพที่ได้รับการกํากับดูแลให้มีความปลอดภัย ร้อยละ ๖๐ เท่ากับ ๑ คะแนน 

• โรงมหรสพที่ได้รับการกํากับดูแลให้มีความปลอดภัย ร้อยละ ๗๐ เท่ากับ ๒ คะแนน 

• โรงมหรสพที่ได้รับการกํากับดูแลให้มีความปลอดภัย ร้อยละ ๘๐ เท่ากับ ๓ คะแนน 

• โรงมหรสพที่ได้รับการกํากับดูแลให้มีความปลอดภัย ร้อยละ ๙๐ เท่ากับ ๔ คะแนน 

• โรงมหรสพที่ได้รับการกํากับดูแลให้มีความปลอดภัย ร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 
 
 

๙ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏบิัติราชการ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                 กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

 

 
 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดาํเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
ร้อยละของโรงมหรสพท่ีได้รับการกํากับดูแลให้มี
ความปลอดภัย 

ร้อยละ - - - 

 
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

 ข้อมูลพื้นฐานจํานวนโรงมหรสพที่จะตรวจสอบตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เป็นโรงมหรสพที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.๒๕๒๒ ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน ๓๑๓ โรง   
 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายเสถียร  เจริญเหรียญ        ผู้อํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
                                      เบอร์ติดต่อ  :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๔๙ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ๑. นายพรชัย    สังข์ศรี วิศวกรโยธาชาํนาญการพิเศษ                      
                                                             เบอร์ติดต่อ  :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๓๒  
  ๒. นายนฤชา    อ่วมทอง นายช่างโยธาชํานาญงาน    
                                      เบอร์ติดต่อ  :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๑๙  
     
 
 
 

๑๐ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                      กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๕ : จํานวนแบบก่อสร้างท่ีได้ทําการออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง  
                     ริมแม่น้ําโขง 
 

หน่วยวัด     : แบบ 
 

น้ําหนัก       : ร้อยละ ๑๕ 
 

คําอธิบาย    :   
 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดําเนินการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง และได้รับงบประมาณให้
ดําเนินการป้องกันอาณาเขตของประเทศมาแล้วต้ังแต่ปี ๒๕๓๓ เป็นต้นมา โดยดําเนินการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง
ตามริมแม่น้ําตามแนวชายแดน เพ่ือรักษาเขตดินแดนของประเทศ  โดยใช้เทคนิควิธีการทางวิศวกรรมตามเหตุของ
ปัญหาท่ีก่อให้เกิดการพังทลายของตลิ่ง เป็นผลให้สามารถควบคุมไม่ให้แนวร่องน้ําลึกขยับเข้ามาในฝั่งไทยและป้องกัน
การตัดข้ามลําน้ําการลัดคุ้งหรือเปลี่ยนทางเดินของแม่น้ํา 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กรมโยธาธิการและผังเมือง ดําเนินการสํารวจและออกแบบเข่ือนป้องกัน
ตลิ่งริมแม่น้ําโขง แนวแม่น้ําโขงฝั่งไทยท่ีประสบปัญหาการพังทลายของตลิ่ง เพ่ือป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง 
มิให้พังทลายสูญหาย   
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ๓ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

• ออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง  
จํานวน ๒๘ แบบ   เท่ากับ ๑ คะแนน 

• ออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง  
จํานวน ๓๑ แบบ 

เท่ากับ ๒ คะแนน 

• ออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง  
จํานวน ๓๔ แบบ เท่ากับ ๓ คะแนน 

• ออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง  
จํานวน ๓๗ แบบ 

เท่ากับ ๔ คะแนน 

• ออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง  
จํานวน ๔๐ แบบ 

เท่ากับ ๕ คะแนน 
 
 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดาํเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
จํานวนแบบก่อสร้างท่ีได้ทําการออกแบบรายละเอียด
เพ่ือการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง แบบ - - ๓๔ 

 

๑๑ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                      กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 
 

๑. ทบทวนข้อมูลจากการสํารวจพ้ืนท่ีเบื้องต้นท่ีมีอยู่เดิมและผลการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง    
๒. รวบรวมข้อมูลท่ีจําเป็นต่าง ๆ เช่น แผนท่ีภูมิประเทศ ภาพถ่ายทางอากาศ  
๓. สํารวจข้อมูลสภาพภูมิประเทศในปัจจุบันความต้องการประชาชนในพ้ืนท่ี 
๔. พิจารณาเลือกรูปแบบตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีจากแบบมาตรฐานแนะนําฯ 
๕. ออกแบบรายละเอียดและจัดทําแบบเพ่ือก่อสร้างเข่ือนฯ ริมแม่น้ําโขง 

 
 
 

 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางสมจิต  ปิยะศิลป์          ผู้อํานวยการสํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง  
                                        เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๗๘ 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นายจาตุรนต์   โรจน์หิรัญ  วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ   
  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๘๖ 
                     ๒. นายไพโรจน์   เทศอํ่า            วิศวกรโยธาชํานาญการ 
                                                              เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๗๒๑  
 
 
 
 

 

๑๒ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                    กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓  : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 

น้ําหนัก       : ร้อยละ ๕  
 

คําอธิบาย    :   

  ส่วนราชการท่ีได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 2 ตัวชี้วัด 

 

 

ประกอบด้วย  ๒  ตัวช้ีวัดย่อย  ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

๓.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๒.๕ 

๓.๒ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๒.๕ 

รวม ๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                    กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๑ : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

หน่วยวัด : ร้อยละ 
 

น้ําหนัก :  ร้อยละ ๒.๕  
 

คําอธิบาย      :   
 ●  การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตรา 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
เป็นตัวชี ้ว ัดความสามารถ ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ท้ังนี้ไม่รวม 
เงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าว 
จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 ●  การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอด
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 
 ● รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายท่ีรัฐบาลจ่ายเพ่ือจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ท้ังท่ีมีตัวตน 
และทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กรหรือรัฐวิสาหกิจ  
โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับนําไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัส
งบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานตําแหน่งท่ี ๕ แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจท่ีสํานักงบประมาณกําหนดให้ 
 
 

สูตรการคํานวณ : 
 
 
 
 

 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - ร้อยละ ๓ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒ 

 

 

=         เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนทีส่่วนราชการเบิกจา่ย  x ๑๐๐ 
          วงเงินงบประมาณรายจา่ยลงทนุทีส่่วนราชการได้รับ 

๑๔ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                    กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

เง่ือนไข :   
 ๑. กําหนดระดับคะแนน ๕ เท่ากับ ร้อยละ ๘๒ ซ่ึงเป็นค่าเป้าหมายร้อยละเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 ๒. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีส่วนราชการได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนท่ีได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ กรณีส่วนราชการได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงินตาม 
พรบ. จะใช้วงเงินงบประมาณท่ีสํานักงบประมาณจัดสรรเป็นฐานในการคํานวณ 
 ๓. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนผ่านทางเว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ  

 
 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน  : 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ ๔๖.๓๒ ๕๐.๓๙ ๕๙.๖1 
 

 
 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 

  ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูล
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 

 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายไพฑูรย์  นนทศุข            ผู้อํานวยการกองคลัง 
 เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๒ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  ๑. นางภัททิรา  สุริวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ       
                                            เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓ 
  ๒. นางนัยนา   สาสุข เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน    
                                            เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓ 
        

   
 

๑๕ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                    กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๒ : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

หน่วยวัด : ร้อยละ 
 

น้ําหนัก : ร้อยละ ๒.๕  
 

คําอธิบาย     :   
   ● การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๑๒ เดือน จะใช้
อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ท้ังท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ท้ังนี้ ไม่รวมเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร
เพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

 
 ● การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีส่วนราชการได้รับ ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง
เดือนกันยายน ๒๕๕๗ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือ
รายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ  
 
 
สูตรการคํานวณ  : 
 
 
 
 

 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
 
 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - ร้อยละ ๒ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๘๗ ๘๙ ๙๑ ๙๓ ๙๕ 

 

 

 

                เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย   
              ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ x ๑๐๐ 

     วงเงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ 

๑๖ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                    กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

เง่ือนไข :   
 ๑. กําหนดระดับคะแนน ๕ เท่ากับ ร้อยละ ๙๕ ซ่ึงเป็นค่าเป้าหมายร้อยละเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 ๒. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเพ่ิมเติม
ระหว่างปีงบประมาณ กรณีส่วนราชการได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงินตาม พรบ. จะใช้วงเงินงบประมาณท่ี
สํานักงบประมาณจัดสรรเป็นฐานในการคํานวณ 
 ๓. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่าน
ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th ห ัวข้อ ข้อมูลสถิติ  
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน  : 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ร้อยละ ๕๖.๐๓ ๕๕.๙๓ ๖๒.๕๕ 
 

 
 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 

  ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูล
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ตั ้งแต่เด ือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง เด ือนกันยายน ๒๕๕๗ จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 
 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายไพฑูรย์  นนทศุข           ผู้อํานวยการกองคลัง 
 เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๒ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  ๑. นางภัททิรา  สุริวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ       
                                            เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓ 
  ๒. นางนัยนา   สาสุข เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน    
                                            เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓ 
        

   
 

๑๗ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                    กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔ : การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

หน่วยวัด : ลดปริมาณการใช้ลงร้อยละ ๑๐ ของปริมาณการใช้มาตรฐาน 
 

น้ําหนัก : ร้อยละ ๕  
 

คําอธิบาย   :   

 ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การท่ี 
ส่วนราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผล
การใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ 
 
 
 
สูตรการคํานวณ : 
 

 พิจารณาจากร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนักของพลังงาน ๒ ชนิด คือ 
๑. ด้านไฟฟ้า 
๒. ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง 
 

 
 สูตรการคํานวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน : 
 

 ๑. ด้านไฟฟ้า 
 

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า  =  (๙๐%ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน) – ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
(Energy Utilization lndex , EUI)                                ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
 
 
 ๒. ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง 
 
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้น้ํามัน  =   (๙๐%ของปริมาณการใช้น้ํามันมาตรฐาน) – ปริมาณการใช้น้ํามันจริง 
(Energy Utilization lndex , EUI)                                ปริมาณการใช้น้ํามันจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘ 
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เกณฑ์การให้คะแนน :  
    
 คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงาน
ท้ังหมดท่ีเป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรมท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎกระทรวง และส่วนราชการท่ีต้ังข้ึนเป็น
หน่วยงานภายในกรมนั้นท่ีไม่ปรากฏในกฎกระทรวง  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงานเป็น
ระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า 
ของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

๑. ด้านไฟฟ้า มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้ 
 

 
 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑ มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า 
ของปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๖ – มีนาคม ๒๕๕๗)  
และรอบ ๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๗) ตามรูปแบบท่ี สนพ. กําหนด 
 

๐.๕๐๐๐ 

๒ ๒.๑ มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 
      และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
      ท่ี สนพ. กําหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน  ๑๒  เดือน นับต้ังแต่เดือน 
      ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗      
 

๐.๒๕๐๐ 

๒.๒ มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าท่ีใช้จริง (KWh; กิโลวัตต์ – ชั่วโมง) 
      ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครบถ้วน ๑๒ เดือน นับต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ 
      ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ 
 

๐.๒๕๐๐ 

๓ มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามสูตรการ
คํานวณท่ี สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -๐.๒๐๐ ถึง -๐.๓๓๓  

๐.๐๐๐๑ 
- 

๐.๕๐๐๐ 
๔ มีผลการคํานวณ  EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามสูตรการ

คํานวณท่ี สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -๐.๐๙๑ ถึง -๐.๑๙๙ 
๐.๐๐๐๑ 

- 
๐.๕๐๐๐ 

๕ มีผลการคํานวณ  EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามสูตรการ 
คํานวณท่ี สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง ๐ ถึง -๐.๐๙๐ ในกรณีท่ีผลการคํานวณ  EUI 
ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า ๐ ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับท่ี ๓, ๔ และ ๕ รวมกัน 
เท่ากับ ๑.๕๐๐ คะแนน 
 

๐.๐๐๐๑ 
- 

๐.๕๐๐๐ 

๑๙ 
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 ๒. ด้านน้ํามันเช้ือเพลิง มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้ 
 

 
เง่ือนไข : 

 1.) สํานักงาน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลท่ีส่วนราชการได้รายงานผลผ่าน www.e-report.energy.go.th 
ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เท่านั้น ในการประเมินระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 
 ๒.) ส่วนราชการต้องส่งผลการดําเนินงานด้านไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิง ในระดับคะแนนท่ี ๑ ถึง ๕ 
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ภายในวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๒๔.๐๐ น. 
  
 
 
 
 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑ มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านน้ํามัน
เชื้อเพลิงของปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๖ – มีนาคม ๒๕๕๗)  
และรอบ ๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๗) ตามรูปแบบท่ี สนพ.กําหนด 
 

๐.๕๐๐๐ 

๒ ๒.๑ มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง 
      มาตรฐานและค่าดัชนีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตาม     
      หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี สนพ. กําหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน ๑๒ เดือน  
      นับต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗      
 

๐.๒๕๐๐ 

๒.๒ มีการรายงานข้อมูลการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงท่ีใช้จริง (ลิตร) ประจําปีงบประมาณ 
      ๒๕๕๗ ครบถ้วน ๑๒ เดือน นับต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ 
 

๐.๒๕๐๐ 

๓ มีผลการคํานวณ  EUI ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
ตามสูตรการคํานวณท่ี สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -๐.๒๐๐ ถึง -๐.๓๓๓  

๐.๐๐๐๑ 
- 

๐.๕๐๐๐ 
๔ มีผลการคํานวณ  EUI  ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

ตามสูตรการคํานวณท่ี สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -๐.๐๙๑ ถึง -๐.๑๙๙ 
 

๐.๐๐๐๑ 
-

๐.๕๐๐๐ 
๕ มีผลการคํานวณ  EUI  ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

ตามสูตรการคํานวณท่ี สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง ๐ ถึง -๐.๐๙๐ ในกรณีท่ีผลการคํานวณ
ค่าดัชนีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง มากกว่า ๐ ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับท่ี ๓,๔  
และ ๕ รวมกัน เท่ากับ ๑.๕๐๐ คะแนน 
 

๐.๐๐๐๑ 
- 

๐.๕๐๐๐ 

๒๐ 
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รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน  :   
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต

ปีงบประมาณ 
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ  

ลดปริมาณการใช้ลง 
ร้อยละ ๑๐ ของปริมาณ
การใช้มาตรฐาน 

- ๓.๒๐ ๕.๐๐ 

     

 
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 

 ๑. กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง  เป็นผู้รวบรวมและตรวจความครบถ้วนของข้อมูลการใช้
พลังงานไฟฟ้า (kwh) และข้อมูลการใช้น้ํามัน (ลิตร) ข้อมูลการจัดทําดัชนีการใช้พลังงาน เช่น เวลาท่ีให้บริการ  
จํานวนบุคลากร  พ้ืนท่ีของอาคารท่ีให้บริการ จากหน่วยงานต่าง ๆ  ภายในกรมโยธาธิการและผังเมือง ทุกเดือน  
 ๒. กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง  ได้จัดเก็บข้อมูลและดําเนินการวิเคราะห์เพ่ือหาค่าการใช้
พลังงานของแต่ละข้อมูลท่ีต้องกรอกลงในระบบจัดการ http: //www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. 
ออกแบบไว้ เป็นประจําทุก ๆ  เดือน 
 

   

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายไพฑูรย์  นนทศุข                 ผู้อํานวยการกองคลัง 
 เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๒ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  ๑. นางสาวบังอร  แสนปาง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน       
                                                 เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๗๐ 
  ๒. นางสาวสุมิตรา  เตียวสุวรรณ พนักงานธุรการ    
                                                  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๗๐ 
        

   
 

๒๑ 
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ตัวช้ีวัดท่ี ๕ : การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 

 

หน่วยวัด     : ระดับ 
 

น้ําหนัก : ร้อยละ ๑๐  
 

คําอธิบาย    :   
        • เป็นการบูรณาการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการเพ่ือเป็นการลดต้นทุน  
และลดความซํ้าซ้อนในการใช้งบประมาณด้านเครือข่ายในภาครัฐ  รวมท้ังสร้างความร่วมมือระหว่าง         
ส่วนราชการต่าง ๆ ในการพัฒนาหรือนําระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานให้บริการผ่านเครือข่าย
สารสนเทศภาครัฐ ในการเชื่อมโยง รับ-ส่ง ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
 • เป็นการวัดประสิทธิภาพของส่วนราชการในการพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐ  ตามแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ  เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์เชื่อมโยงข้อมูลของ      
หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกัน และนําไปสู่ “Single  Government” 
 • เป็นการรายงานสถานะระบบสนเทศของหน่วยงาน  ในการดําเนินการและพัฒนาหน่วยงานไปสู่
การเป็นรั ฐบาลอิ เล็กทรอนิกส์  โดยแนวทางการประเ มินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ                    
มีท้ังหมด  ๕  ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  บทบาทของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง มีน้ําหนักร้อยละ  ๑ 
       (Chief  Information  Officer  :  CIO) ของส่วนราชการ 
 ๒.  โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) มีน้ําหนักร้อยละ  ๔ 
 ๓.  ระบบเว็บไซด์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-service) มีน้ําหนักร้อยละ  ๒ 
 ๔.  ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพ่ือการสื่อสาร มีน้ําหนักร้อยละ  ๑ 
      ในภาครัฐ (MailGoThai) 
 ๕.  รายงานสถานการณ์จัดทําข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม มีน้ําหนักร้อยละ  ๒ 
      (Department  Operation  Center : DOC) 
 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

ประเด็นการวัด 
น้ําหนัก 

(W) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ
ระดับความสําเร็จ 

ตามเป้าหมายของตัวช้ีวัด 

คะแนน
ท่ีได้ 
(SM) 

คะแนนถ่วงน้ําหนัก 
(W x SM) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ประเด็นท่ี ๑ W๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ SM๑ (W๑ x SM๑) 
ประเด็นท่ี ๒ W๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ SM๒ (W๒ x SM๒) 
ประเด็นท่ี ๓ W๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ SM๓ (W๓ x SM๓) 
ประเด็นท่ี ๔ W๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ SM๔ (W๔ x SM๔) 
ประเด็นท่ี ๕ W๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ SM๕ (W๕ x SM๕) 
 ∑W๑-๕ = ๑๐       ∑(W๑-๕ x SM๑-๕) 

๒๒ 
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ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก เท่ากับ 
 

 

     ∑(W๑-๕ x SM๑-๕)     หรอื    (W๑ x SM๑) + (W๒ x SM๒) + (W๓ x SM๓) + (W๔ x SM๔) +(W๕ x SM๕) 

           ∑W๑-๕                                                  W๑ + W๒ + W๓ + W๔ + W๕ 
 
 
 โดยท่ี : 
 

  W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญท่ีในแต่ละประเด็นท่ีกําหนดข้ึน  โดยผลรวมของน้ําหนัก 
    ของทุกประเด็นเท่ากับ  ๑๐ 
 

  SM หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเป้าหมายของแต่ละประเด็น 
 

  ๑ –  ๕ หมายถึง ลําดับท่ีของประเด็นท่ีกําหนดข้ึน 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน  +/-  ๑ ต่อ ๑ คะแนน  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  

∑(W๑-๕ x SM๑-๕)      

∑W๑-๕                                              

๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

 
 
เง่ือนไข :   
 การประเมินผลตัวชี้วัดนี้จะใช้แบบสํารวจ (แบบฟอร์มรายงานการประเมินประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ)  ไปยังทุกส่วนราชการ  โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทําหน้าท่ีเป็น 
ผู้ประเมินรายงานสถานะปัจจุบันของส่วนราชการในการดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานของรัฐไปสู่
การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  รวมท้ังเป็นผู้พิจารณาในการพิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด
ด้วย 
 
 
 

๒๓ 
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กระทรวงมหาดไทย 
 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :      
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ระดับ - - - 

 
    

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  :      
  

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศรวบรวมข้อมูลการดําเนินงานตามแนวทางการประเมินประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศภาครัฐ ดังนี้ 
 ๑. การปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (Chief Information 
Office: CIO) ของส่วนราชการ 
 ๒. สถานการณ์ใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network :  GIN) 
 ๓. การใช้งานเครื่องแม่ข่ายบริการคลาวด์ภาครฐั (Government Cloud Service : G-Cloud) 
 ๔. ข้อมูลระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานและการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 ๕. การพิสูจน์ตัวบุคคลในการเข้าใช้งานระบบบริการ e-Service ของหน่วยงาน (e-Authentication) 
 ๖. สถานภาพการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพ่ือการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai) 
 ๗. สถานการณ์จัดทําข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation Center: DOC) 
  
 
 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางเอ้ือมพร วงศ์สวัสด์ิกุล            ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๗๐ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  ๑. นายฤทธิชัย สุขสําราญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ       
                                                  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๗๘ 
  ๒. นายศุภฤกษ์ คําพุฒ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

                                                   เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๙๐ 
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ตัวช้ีวัดท่ี ๖  : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ) 

หน่วยวัด     : ระดับ 
 

น้ําหนัก       : ร้อยละ ๕  
 

คําอธิบาย    :   
                               ● สมรรถนะองค์การ (Organization Competency) หมายถึง คุณลักษณะท่ีสร้างให้องค์การ
เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน หรือสามารถแสดงบทบาทและผลงานได้อย่างโดดเด่นกว่าองค์การอ่ืนๆ  

                               ● การพัฒนาสมรรถนะองค์การ เป็นการดําเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์การ
ท่ีเป็นกลไกสร้างให้องค์การมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ซ่ึงประกอบด้วย 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านทุนมนุษย์ (Human 
Capital) ด้านทุนสารสนเทศ (Information Capital) และด้านทุนองค์การ (Organization Capital) เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการดําเนินงานขององค์การ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ  
                           ● ความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้  

 
 

ตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

๖.๑ ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ  ๑ 
๖.๒ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ  ๔ 

รวม ๕ 
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ตัวช้ีวัดท่ี ๖.๑ : ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ 

หน่วยวัด       : ระดับ 
 

น้ําหนัก         : ร้อยละ ๑  
 

คําอธิบาย     :   

                         ● การจัดทําลักษณะสําคัญขององค์การ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ เห็นความสําคัญของ
การทบทวนตนเอง ซึ่งจะทําให้หน่วยงานสามารถสร้างความพร้อมและปรับเปลี่ยนบริบทของหน่วยงานได้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
               ● การจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ เป็นการดําเนินการทบทวน วิเคราะห์สถานภาพ
ในปัจจุบันของส่วนราชการ ท้ังโครงสร้างการบริหารงานของส่วนราชการ จํานวนบุคลากร สภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วนราชการอ่ืน และประชาชน ความท้าทายท่ี
สําคัญในเชิงยุทธศาสตร์ท่ีส่วนราชการเผชิญอยู่ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการดําเนินการของส่วนราชการ 
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อให้ส่วนราชการเข้าใจและนําไปใช้ประกอบการ
วางแผนพัฒนาองค์การ รวมท้ังประกอบการดําเนินการต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมทุกประเด็นท่ีสําคัญ  

 
                     

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 วัดความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ โดยเกณฑ์การให้คะแนน 
แบ่งออกเป็นดังนี้ 
  

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละข้ันตอน 

๑ 
จัดส่งรายงานลักษณะสําคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายหลัง 
ระยะเวลาการรายงานรอบ ๖ เดือน  

๒ - 

๓ 
จัดส่งรายงานลักษณะสําคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายใน  
ระยะเวลาการรายงานรอบ ๖ เดือน 

๔ - 

๕ 
จัดส่งรายงานลักษณะสําคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายใน  
ระยะเวลาการรายงานรอบ ๖ เดือน และรายงานมีความครบถ้วนและทันสมัย 
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รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน  : 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
ระดับความสําเร็จของการจัดทํา 
รายงานลักษณะสําคัญขององค์การ 

ระดับ - - ๕ 
 

 
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 

  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ  

 

 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางวนิดา  วานิช                 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๓๕ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  ๑. นายอภิชาติ  นิลสนธิ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ       
                                            เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๑๖ 
  ๒. นายกิตติ   เตโช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
                                            เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๓๖ 
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ตัวช้ีวัดท่ี ๖.๒  : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ 

หน่วยวัด        : ระดับ 
 

น้ําหนัก          : ร้อยละ ๔  
 

คําอธิบาย      :   
• ความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ พิจารณาจากผลส่วนต่างระหว่างความเห็นและ

ความสําคัญ (Gap)ของบุคลากรต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ ซ่ึงประเมินโดยใช้แบบสํารวจการ
พัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ (http://www.opdc.go.th/ges) ท่ีมี 
การประเมิน  ๒  ครั้ง 

• ครั้งท่ี ๑ (pre-test) ใช้ผลสํารวจระหว่างวันท่ี ๑๖ - ๓๐  กันยายน ๒๕๕๖ เป็นฐานการประเมิน
เพ่ือค้นหาประเด็นท่ีต้องจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ซ่ึงพิจารณาจากข้อคําถามท่ีมีค่าส่วนต่างระหว่าง
ความเห็นและความสําคัญ สูงท่ีสุด จํานวน ๕ ข้อคําถาม 

• ครั้งท่ี ๒ (post-test) สํารวจระหว่างวันท่ี ๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ เพ่ือประเมินผลลัพธ์ของ
การดําเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ซ่ึงจะพิจารณาจากค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ
ขององค์การ (Gap) ในข้อคําถามตามแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ท่ีส่วนราชการสามารถลดลงได้ สํานักงาน 
ก.พ.ร. จะแจ้งผลการสํารวจของส่วนราชการผ่านระบบออนไลน์ ภายหลังกําหนดปิดการสํารวจ ๑๕ วัน 
(http://www.opdc.go.th/ges/admin.php) 

• แบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ประกอบด้วย
คําถามจํ านวน ๓๐ ข้อ ท่ีแบ่งกลุ่ มของคําถามเป็น ๓ ด้าน คือ ด้านทุนมนุษย์  (Human Capital)  
ด้านทุนสารสนเทศ (Information Capital)  และด้านทุนองค์การ (Organization Capital) 

• คําถามด้านทุนมนุษย์ (๑๐ ข้อ) เป็นการวัดท่ีมุ่งเน้นในเรื่องการกําหนดนโยบายและ
เป้าหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร และการมอบหมายงาน ความก้าวหน้าในสายงาน และ
การพัฒนาบุคลากร ท้ังนี้ ส่วนราชการควรให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากรซ่ึงถือเป็นทุนขององค์การ 
(Human Capital) เพ่ือให้ได้มาซ่ึงการใช้ประโยชน์ พัฒนาศักยภาพและการสร้างมูลค่าอย่างต่อเนื่อง 
แก่บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงาน รวมถึงแรงจูงใจและ 
ความจงรักภักดีต่อองค์การ อันนําไปสู่การเพ่ิมคุณค่าผลผลิตและการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้
องค์การมีความสามารถ สร้างความได้เปรียบในการดําเนินงาน และความสําเร็จขององค์การ 

• คําถามด้านทุนสารสนเทศ (๖ ข้อ) เป็นการวัดในเรื่องการจัดการสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยด้านประสิทธิผลจะมุ่งเน้นท่ีประโยชน์ของการใช้งานสารสนเทศท่ีสะท้อนในรูปแบบ 
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศต่อระบบสารสนเทศ (Systems) ระบบฐานข้อมูล (Database)  

๒๘ 
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และระบบเครือข่าย (Network) และการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ จะมุ่งเน้นท่ีคุณลักษณะจําเป็นต่อการใช้
งานระบบสารสนเทศผ่านระบบเว็บไซต์และระบบ Intranet ของหน่วยงาน 

• คําถามด้านทุนองค์การ (๑๔ ข้อ)  เป็นการวัดท่ีมุ่งเน้นใน ๓ เรื่อง ดังนี้ 
         ๑. ความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในองค์การ ได้แก่ ทิศทางขององค์การ (Direction)  
ผู้นํา (Leadership) วัฒนธรรมและบรรยากาศในการทํางาน (Culture and Climate) 

      ๒.  ความสําเร็จขององค์การ ได้แก่ ความรับผิดชอบในหน้าท่ี (Accountability) การจูงใจ 
(Motivation) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานและการกํากับติดตาม (Coordination and 
Control) และการทํางานเป็นทีม (Team work)  
        ๓. การสร้างสิ่ ง ใหม่ ไ ด้แก่ การปรับตัวให้ ทันกับสถานการณ์ภายนอก (External 
Orientation) และการสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ (Innovation and Learning) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

      วัดความสําเร็จของการพัฒนาองค์การจาก 
      ๑. ความสําเร็จของการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ โดยพิจารณาจากผล 
การจัดส่งแผนฯ ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-SAR) ของสํานักงาน ก.พ.ร. ได้ทันตามเวลาท่ีกําหนด (ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ ๖ เดือน) 
      ๒. ผลสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ (Gap) ครั้งท่ี ๒ ท่ีลดลง 
 

สูตรการคํานวณค่าคะแนนตวัช้ีวัด : 
 

 
 
 
 

โดยท่ี   X = ค่าคะแนนตามระดับการดําเนินการในการจัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ และค่าเฉลี่ย 
               ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ ครั้งท่ี ๒ 
          Y = จํานวนข้อคําถามในแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ท่ีมีส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อ 
               ความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ ครั้งท่ี ๒ น้อยกว่าหรือเท่ากับครั้งท่ี ๑ โดยมีน้ําหนัก ข้อละ ๐.๒ 
 
 
 
 
 

คะแนนตัวชี้วัดท่ี ๖.๒   =  X + (๐.๒ x Y) 

๒๙ 
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ระดับการดําเนินการ (X) มีค่าเป็นดังนี้ 
 

X ระดับการดําเนินการ 
๑ จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่าน

ระบบ e-SAR ภายหลัง ระยะเวลาการ
รายงานรอบ ๖ เดือน 

และ 
ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม ครั้งท่ี ๒ มากกว่า 
ครั้งท่ี ๑ 

๒ จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่าน
ระบบ e-SAR ภายหลัง ระยะเวลาการ
รายงานรอบ ๖ เดือน 

และ 
ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม ครั้งท่ี ๒ น้อยกว่า 
หรือเท่ากับ ครั้งท่ี ๑ 

๓ จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่าน
ระบบ e-SAR ภายใน ระยะเวลาการ
รายงานรอบ ๖ เดือน 

และ 
ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม ครั้งท่ี ๒ มากกว่า 
ครั้งท่ี ๑ 

๔ จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่าน
ระบบ e-SAR ภายใน ระยะเวลาการ
รายงานรอบ ๖ เดือน 

และ 
ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม ครั้งท่ี ๒ น้อยกว่า 
หรือเท่ากับ ครั้งท่ี ๑ 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม หมายถึง ค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจ
ในการพัฒนาองค์การ จากคําถามท้ัง ๓๐ ข้อ 
 

 

เง่ือนไข :  

 ๑. จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การตามแบบฟอร์มท่ี ๒ ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการรายงาน 
รอบ ๖ เดือน (๓๐ เมษายน ๒๕๕๗) หากส่วนราชการไม่จัดส่ง จะได้คะแนนในตัวช้ีวัดนี้เท่ากับ ๑.๐๐๐๐ 
 ๒. ในรอบการสํารวจการพัฒนาองค์การ ครั้งท่ี ๒ (๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗) ส่วนราชการท่ีมีผู้ตอบ 
แบบสํารวจน้อยกว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติท่ีกําหนดไว้ จะได้คะแนนตัวช้ีวัดนี้เท่ากับ ๑.๐๐๐๐                             

เนื่องจากไม่สามารถนําผลการสํารวจมาใช้เป็นตัวแทนในการประเมินผลได้ 
 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน  : 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ ระดับ - - - 
 
 
 

 
 

๓๐ 
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แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 

 การสํารวจการพัฒนาองค์การ ผ่านระบบ GES Survey Online  

    ● การสํารวจการพัฒนาองค์การ ระหว่างวันท่ี ๑ – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗  

 

 
 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด :  ๑. นางอัธยา  เทพมงคล          ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง 
   เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๑๖ 
                              ๒.  ว่าท่ี พันตรี อดิศักด์ิ น้อยสวุรรณ  ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 
   เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๗๓ ๐๘๙๐ 
 ๓. นางเอ้ือมพร วงศ์สวัสด์ิกุล       ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๗๕ 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  ๑. นายประสพ  วัลลภศิริ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ       
                                              เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๒๑ 
 ๒. นางสาวไพรินทร์  ดุราศวิน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ      
                                              เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๒๙ 
 ๓. นางสาวสมจิตร  สุขชัย นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
                                             เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๒๕๔ 

 ๔. นางสาวประภาศรี  พรรณหาญ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ       
                                              เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๕๓ 
  ๕. นายวิรัตน์   วิเศษงามวศิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
                                              เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๗๘ 
   ๖. นายประยุทธ   เวียงจันทึก        นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
                                              เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓๑ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                    กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๗  : การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

 

น้ําหนัก       : ร้อยละ  ๕  
 

คําอธิบาย    :   

       ● เป็นการดําเนินการท่ีสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 รวมทั้ง 
สอดคล้องกับแนวทางดําเนินการตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพ่ือการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีอย่างยั่งยืน ท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเม่ือวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕  
       ● เพ่ือส่งเสริมการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ป้องกันความเสี่ยงและลดการทุจริต
คอร์รัปชั่นภายในหน่วยงานของส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และเป็นรูปธรรม  

       ● กระบวนงานท่ีกําหนดให้ส่วนราชการดําเนินการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ พิจารณา
จาก ๑) เป็นกระบวนงานท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจสูง ๒) เก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ  
การอนุมัติ อนุญาต และ ๓) สอดคล้องกับดัชนีความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (EoDB)  

 

ประกอบด้วย  3  ตัวช้ีวัดย่อย  ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

๗.๑ ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ๑.๕ 

๗.๒ ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ๑.๕ 

๗.๓ ผลการสํารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ๒ 

รวม ๕ 
 
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๒ 
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ตัวช้ีวัดท่ี ๗.๑ : ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 

หน่วยวัด : ระดับ 
 

น้ําหนัก        : ร้อยละ  ๑.๕ 
 

คําอธิบาย     :   
                         ●  ส่วนราชการจัดทําแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยวิเคราะห์กระบวนงานท่ี
คัดเลือกแบบ Top Down เพ่ือหาความเสี่ยงท่ีอาจเกิดความไม่โปร่งใส ทุจริต ซ่ึงมีผลต่อการบริการประชาชน 
และภาคธุรกิจ พร้อมกําหนดแนวทางการสร้างความโปร่งใสเพ่ือลดช่องว่าง และป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว                   
                         ● เกณฑ์ความสําเร็จในการจัดทําแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบั ติราชการพิจารณา 
ใน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ (๑) เกณฑ์พ้ืนฐาน และ (๒) เกณฑ์คุณภาพ 

                     

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 กําหนดเป็นระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  ดังนี้ 
  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการท่ีมีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พ้ืนฐาน 
ครบถ้วนและมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

๒  มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการท่ีมีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พ้ืนฐาน 
 ครบถ้วนและมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

๓  มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการท่ีมีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พ้ืนฐาน 
 ครบถ้วนและมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

๔  มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการท่ีมีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พ้ืนฐาน 
 ครบถ้วนและมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๕ 
 มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการท่ีมีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พ้ืนฐาน 
 ครบถ้วนและมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

 

 
เง่ือนไข : 
 ความครบถ้วนของแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  มีเกณฑ์การพิจารณา   
ใน 2 องค์ประกอบ ดังนี้ 
  (1) เกณฑ์พ้ืนฐาน : พิจารณาองค์ประกอบหลักของแผนสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการซ่ึงกําหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ให้ครบถ้วนท้ัง  5  องค์ประกอบ  เพ่ือให้สามารถดําเนินการ
ได้อย่างเป็นข้ันตอน  มีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการสร้างความโปร่งใส  ดังนี้ 
 - หลักการและเหตุผล  ท่ีอธิบายถึงความสําคัญ  ผลกระทบ  ของปัญหาหรือ
ความเสี่ยงในการทุจริต ไม่โปร่งใสของกระบวนงานท่ีดําเนินการ 

- วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของการดําเนินงานท่ีชัดเจน 
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 - แนวทางการวิเคราะห์ปัญหา ระบุข้ันตอนของกระบวนการ เพ่ือระบุปัญหา  
หรือความเสี่ยงในการทุจริต ไม่โปร่งใส 
 - แนวทางแก้ไขปัญหาหรือความเส่ียงท่ีชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติได้ภายใน
กรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
 - ตัวช้ีวัดความสําเร็จท่ีสะท้อนถึงการพัฒนาในด้านความโปร่งใสในภาพรวม
ของการดําเนินงานของท้ังโครงการ  สอดคล้องตามวัตถุประสงค์  และเป้าหมาย  ตลอดจนมีการกําหนดผลลัพธ์ 
ท่ีคาดหวัง 
  (2) เกณฑ์คุณภาพ : พิจารณาความสอดคล้องของแนวทางการดําเนินงานและ     
การแก้ไขปัญหาท่ีสอดคล้องกับปัจจัยสําคัญในการสร้างความโปร่งใสของแต่ละประเภทกระบวนงาน               
ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ประเภทกระบวนงาน ปัจจัยสําคัญในการสร้างความโปร่งใส 
1. ก ร ะ บ ว น ง า น เ ก่ี ย ว กั บ       

การให้บริการประชาชนและ
บริการสาธารณะ 

• ลดความยุ่งยาก  ซับซ้อนของกระบวนงาน 
• สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้รับบริการ 
• ให้บริการอย่างเป็นธรรม  เสมอภาค 
• มีมาตรฐานการให้บริการและประกาศให้ผู้รับบริการทราบ 

2. กระบวนงานเก่ียวกับการออก
ใ บ อ นุ ญ า ต  อ นุ มั ติ   แ ล ะ
ใบรับรอง 

• มีเกณฑ์การตัดสินใจท่ีชัดเจน  ลดการใช้ดุลพินิจ 
• มีการให้ข้อมูล  และสร้างความเข้าใจกับผู้รับบริการ 
• เน้นถูกต้องตามกฎระเบียบ 
• มีฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

3. กระบวนงานเก่ียวกับการกํากับ
และบังคับใช้กฎหมาย 

• มีการควบคุม  ติดตามอย่างเป็นระบบ 
• มีฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
• มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
• เน้นถูกต้องตามกฎหมาย  ลดการใช้ดุลพินิจ 
• เน้นความเป็นธรรม  เสมอภาค 

4. กระบวนงานการให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์และ
เสนอแนะนโยบาย 

• มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 
• มีฐานข้อมูลประกอบการเสนอแนะนโยบายและให้บริการ 
• สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
• มีการควบคุม ติดตามอย่างเป็นระบบ (เช่น มีติดตามหลังจาก

นโยบายได้มีการปฏิบัติ) 
5. กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/

แก้ไขความขัดแย้ง/ข้อพิพาท 
• สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้รับบริการ 
• มีเกณฑ์การตัดสินใจท่ีชัดเจน  ลดการใช้ดุลพินิจ 
• มีการควบคุม  ติดตามอย่างเป็นระบบ 
• มีการเปิดเผยข้อมูลในการจัดการข้อร้องเรียน 

๓๔ 
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รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน  : 
 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
ระดับความสําเร็จในการจัดทํา 
แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

ระดับ - - - 

 
 
หมายเหตุ  : 
 

   ให้ส่วนราชการจัดส่งแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (เบื้องต้น) ภายใน 
วันท่ี 30 เมษายน 2557 และฉบับสมบูรณ์ภายในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2557 (รายละเอียดตามแบบฟอร์ม 1) 
 
 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 
 

  ข้อมูลพ้ืนฐานโรงมหรสพในเขตกรุงเทพมหานครท่ีได้รับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพ่ือประกอบ
กิจการโรงมหรสพ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายเสถียร  เจริญเหรียญ         ผู้อํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
 เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๔๙ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  ๑. นายพรชัย  สังข์ศรี  วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ       
                                              เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๓๒ 
  ๒. นายนฤชา   อ่วมทอง นายช่างโยธาชํานาญงาน 
                                              เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๑๙ 
        

   
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๕ 
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ตัวช้ีวัดท่ี ๗.๒ : ระดับความสําเร็จในการดาํเนนิการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 

หน่วยวัด :  ระดับ 
 

น้ําหนัก : ร้อยละ  ๑.๕ 
 

คําอธิบาย   :   
 ● พิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ    
และระดับความสําเร็จถ่วงน้ําหนักของการดําเนินการตามตัวชี้วัดเม่ือเทียบกับค่าเป้าหมายท่ีกําหนด  
 ● ตัวชี้วัด หมายถึง ตัวชี้วัดความสําเร็จตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ซ่ึง
จํานวนตัวชี้วัดข้ึนอยู่กับความเหมาะสม ท้ังนี้ ตัวชี้วัดควรสะท้อนความโปร่งใสของส่วนราชการ สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีกําหนด  
 ● การประเมินความสําเร็จในระดับผลลัพธ์จะประเมินตามแบบสํารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการรอบ ๑๒ เดือน  
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

 กําหนดเป็นระดับข้ันของความสําเร็จในการดําเนินการระดับคะแนนท่ี 1 (Milestone)  และระดับ
ความสําเร็จถ่วงน้ําหนักของการดําเนินการตามตัวชี้วัดเม่ือเทียบกับค่าเป้าหมายท่ีกําหนดในระดับคะแนนท่ี 2 - 5 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ มีการดําเนินการตามแผนได้ครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐  

๒ 
 มีการดําเนินการตามแผนได้ครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐  
 และมีความสําเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดร้อยละ ๗๐ 

๓ 
 มีการดําเนินการตามแผนได้ครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐  
 และมีความสําเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดร้อยละ ๘๐ 

๔ 
 มีการดําเนินการตามแผนได้ครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐  
 และมีความสําเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดร้อยละ ๙๐ 

๕ 
 มีการดําเนินการตามแผนได้ครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐  
 และมีความสําเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดร้อยละ ๑๐๐ 

 

เง่ือนไข  : 
 ● สํานักงาน ก.พ.ร. จะประเมินตัวชี้วัดท่ี ๗.๒ เม่ือส่วนราชการมีผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดท่ี ๗.๑ 
ไม่น้อยกว่าระดับคะแนนท่ี ๓ คือ มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการครบตามเกณฑ์พ้ืนฐาน         
๕ องค์ประกอบ และมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
         ● การดําเนินการครบถ้วนตามแผนการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ หมายถึง การดําเนิน 
กิจกรรมครบถ้วนตามแผน และภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 
 

๓๖ 
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กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                    กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน  : 
 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตาม 
แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

ระดับ - - - 

 
 
 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 
 

  กลุ่มงานควบคุมโรงมหรสพ เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล 

   

 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายเสถียร  เจริญเหรียญ       ผู้อํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
 เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๔๙ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  ๑. นายพรชัย  สังข์ศรี  วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ       
                                            เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๓๒ 
  ๒. นายนฤชา   อ่วมทอง นายช่างโยธาชํานาญงาน 
                                            เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๑๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๗ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                    กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๗.๓ : ผลสํารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 

หน่วยวัด : ร้อยละ 
 

น้ําหนัก     : ร้อยละ ๒ 

คําอธิบาย     :   

 ● เพ่ือเป็นการประเมินความสําเร็จของการดําเนินการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
โดยวัดผลลัพธ์จากความเห็นของผู้รับบริการท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนงานท่ีส่วนราชการดําเนินการสร้างความ
โปร่งใส 

 ● ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ท่ีไม่ใช่
เจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการผู้ให้บริการ) หรือหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมารับบริการจากส่วนราชการ 

 ● พิจารณาจากผลสํารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 

 ● ประเด็นการสํารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ แบ่งเป็น ๓ มิติ ได้แก่ (๑) ด้านความโปร่งใส   
(๒) ด้านความเชื่อถือ ไว้วางใจ และ (๓) ด้านการคอร์รัปชั่น  
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

        ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 

ระดับคะแนน ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 
เง่ือนไข  : 

 ● สํานักงาน ก.พ.ร.  จะประเมินผลตัวชี้วัดท่ี 7.2 เม่ือส่วนราชการมีผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัดท่ี 7.1 ไม่น้อยกว่าระดับคะแนนท่ี 3 คือ มีแผนสร้างความโปร่งในในการปฏิบัติราชการตามเกณฑ์
พ้ืนฐาน 5 องค์ประกอบและมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 ● สํานักงาน ก.พ.ร.  จะประเมินผลตัวชี้วัดท่ี 7.3 เม่ือส่วนราชการมีการดําเนินการตามแผนได้
ครบถ้วนร้อยละ 100 (รายละเอียดตามตัวชี้วัดท่ี 7.2) 
 ● ส่วนราชการต้องมีการรายงานผลความก้าวหน้ารอบ 9 และ 12 เดือน ผ่านระบบการ
รายงานออนไลน์ทาง  www.cleanreport.opdc.go.th  ครบถ้วน  หากไม่ดําเนินการจะหักคะแนนตัวชี้วัด 
ครั้งละ 0.5 คะแนน จากคะแนนภาพรวมท้ังหมด 
 
 
 

 

 

 

๓๘ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                    กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน  : 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
ผลการสํารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ร้อยละ - - - 
 
 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  :      
 

  สํานักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้ประเมินผลการสํารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

  

 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายเสถียร  เจริญเหรียญ        ผู้อํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
 เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๔๙ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  ๑. นายพรชัย  สังข์ศรี  วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ       
                                            เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๓๒ 
 ๒. นายนฤชา   อ่วมทอง นายช่างโยธาชํานาญงาน 
                                            เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๑๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๙ 
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