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รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 มิติภายนอก   
 

 ���� การประเมินประสิทธิผล   
 

 

 ๑. ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ตัวช้ีวัด 
ระหว่างกระทรวงท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน(Joint KPIs) และตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกรม  
 

 

  ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑   ระดับความสําเร็จในการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดแล้วเสร็จตาม 
แผนการดําเนินงานท่ีกําหนด 

 ๑ 

  ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒ 
 
ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๓   

จํานวนแบบก่อสร้างท่ีได้ทําการออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้าง 
เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง 
ระดับความสําเร็จในการออกแบบวางผังพ้ืนท่ีเฉพาะชุมชนชายแดนท้ังหมด ๕ ด่าน 

 ๓  

  ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๓.๑ 
  
ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๓.๒ 
 
ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๓.๓ 
 
ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๓.๔ 
 
ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๓.๕ 

ระดับความสําเร็จในการออกแบบวางผังพ้ืนท่ีเฉพาะชุมชนชายแดนด่านสะเดา 
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
ระดับความสําเร็จในการออกแบบวางผังพ้ืนท่ีเฉพาะชุมชนชายแดนบ้านหาดเล็ก 
อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
ระดับความสําเร็จในการออกแบบวางผังพ้ืนท่ีเฉพาะชุมชนชายแดนบ้านหนองเอ่ียน 
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
ระดับความสําเร็จในการออกแบบวางผังพ้ืนท่ีเฉพาะชุมชนชายแดนบริเวณ 
สะพานมิตรภาพแห่งท่ี ๒ (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
ระดับความสําเร็จในการออกแบบวางผังพ้ืนท่ีเฉพาะชุมชนชายแดนแม่สอด 
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 ๕ 
 
 ๗ 
 
 ๙ 
 
 ๑๑ 
 
๑๓ 

  ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๔   
 
ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๕ 

จํานวนอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขต กทม. และปริมณฑลท่ีได้รับ 
การตรวจสอบ 
จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลท่ีได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสาร 
ประกอบการวางผัง  
 

 ๑๕ 
 
 ๑๗ 

 ���� การประเมินคุณภาพ    

  ตัวช้ีวัดท่ี ๒  คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA)  [ไม่มี] 
 หมายเหตุ กรมโยธาธิการและผังเมืองไม่มีตัวช้ีวัดนี้ 
 
 
 
 
 

 

สารบัญ 

ก 
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 มิติภายใน   
 

 

 ���� การประเมินประสิทธิภาพ   
 

 

  ตัวช้ีวัดท่ี ๓  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๑๙ 
  ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๑  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๒๐ 
  ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๒ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔
ตัวช้ีวัดท่ี ๕  

 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม         
 การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 
 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 
 

๒๒ 
๒๔ 
๒๘ 

 ���� การพัฒนาองค์การ 
 

 

  ตัวช้ีวัดท่ี ๖  การพัฒนาสมรรถนะองค์การ ๓๑ 
 
 

 ตัวช้ีวัดท่ี ๖.๑ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๖.๒ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๗ 
 
 
 

 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ 
 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ 
 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
 

๓๒ 
๓๔ 
๓๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ  (ต่อ) 

ข 
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ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ : ระดับความสําเร็จในการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดแล้วเสร็จตามแผนการดําเนินงานที่กําหนด 

หน่วยวัด : ระดับ 
 

น้ําหนัก : ร้อยละ ๒๐ 
 

คําอธิบาย  :   
ผังเมืองรวมจังหวัด เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาพื้นที่ในระดับจังหวัดที่ปรับปรุงเพื่อให้

สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและรองรับกับสถานการณ์การเปล่ียนแปลงการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนให้
เหมาะสมกับศักยภาพและบทบาทของแต่ละจังหวัด เพื่อใช้เป็นกรอบช้ีนําการพัฒนาให้กับจังหวัด 
                  ปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘ กรมโยธาธิการและผังเมือง มีแผนการดําเนินงานจัดทําผังเมืองรวม
จังหวัดจนถึงข้ันตอนการปิดประกาศพร้อมข้อกําหนด ๙๐ วัน (ข้ันตอนที่ ๖) จํานวน 3๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ลําพูน สตูล สุราษฎร์ธานี ชัยนาท ชลบุรี ปัตตานี ศรีสะเกษ สงขลา กาฬสินธ์ุ 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 มีแผนการดําเนินงานจัดทําผังเมืองรวม
จังหวัดจนถึงข้ันตอนการประชุมคณะกรรมการผังเมือง (ข้ันตอนที่ ๕) 

���� ขั้นตอนการวางและจัดทําผังเมืองรวม 
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. คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบและส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๑๒. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเห็นชอบ 
๑๓. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานัดประชุมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
๑๔. กรมโยธาธิการและผังเมืองส่งร่างกฎกระทรวงให้สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา 
๑๕. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส่งให้กระทรวงมหาดไทย 
๑๖. สลค.เสนอกฎกระทรวงให้รัฐมนตรีลงนาม 
๑๗. กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดพิมพ์แผนที่ แผนผัง 
๑๘. ส่งกฎกระทรวงไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

๑ 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

� 
 ดําเนินการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดได้ถึงข้ันตอนการปิดประกาศพร้อม 
 ข้อกําหนด ๙๐ วัน จํานวน ๒๕ จังหวัด 

เท่ากับ ๑ คะแนน 

�   
 ดําเนินการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดได้ถึงข้ันตอนการปิดประกาศพร้อม 
ข้อกําหนด ๙๐ วัน จํานวน ๒๙ จังหวัด 

เท่ากับ ๒ คะแนน 

�     
 ดําเนินการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดได้ถึงข้ันตอนการปิดประกาศพร้อม 
ข้อกําหนด ๙๐ วัน จํานวน ๓๓ จังหวัด 

เท่ากับ ๓ คะแนน 

� 
 ดําเนินการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดได้ถึงข้ันตอนการปิดประกาศพร้อม 
ข้อกําหนด ๙๐ วัน จํานวน ๓๔ จังหวัด (๓๓ จังหวัด + จังหวัดหนองคาย) 

เท่ากับ ๔ คะแนน 

� 

 ดําเนินการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดได้ถึงข้ันตอนการปิดประกาศพร้อม 
ข้อกําหนด ๙๐ วัน จํานวน ๓๕ จังหวัด (๓๓ จังหวัด + จังหวัดหนองคาย 
และบึงกาฬ) 

เท่ากับ ๕ คะแนน 

                                                                                                                                                      
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด
แล้วเสร็จตามแผนการดําเนินงานที่กําหนด 

ระดับ - - ๕ 
 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายพิชัย  อุทัยเชฏฐ์                              ผู้อํานวยการสํานักผังประเทศและผังภาค 
 เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๔๐ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล       :  ๑. นางสาวขวัญศิริ  วรรณชนะ นักผังเมืองชํานาญการพิเศษ       
           เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๓๑๒  
       ๒. นางสาวอัจฉรา  ทิพย์มณี นักผังเมืองชํานาญการ    
           เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๓๑๒ 

 

๒ 
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ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                      กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ : จํานวนแบบก่อสร้างที่ได้ทําการออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง  
                     ริมแม่นํ้าโขง 
 

หน่วยวัด     : แบบ  
 

น้ําหนัก       : ร้อยละ ๑๕ 
 

คําอธิบาย    :   
                   กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดําเนินการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง และได้รับงบประมาณ 
ให้ดําเนินการป้องกันอาณาเขตของประเทศมาแล้วต้ังแต่ปี ๒๕๓๓ เป็นต้นมา โดยดําเนินการก่อสร้างเข่ือนป้องกัน
ตล่ิงตามริมแม่นํ้าตามแนวชายแดน เพื่อรักษาเขตดินแดนของประเทศ  โดยใช้เทคนิควิธีการทางวิศวกรรมตามเหตุ
ของปัญหาที่ก่อให้เกิดการพังทลายของตล่ิง เป็นผลให้สามารถควบคุมไม่ให้แนวร่องนํ้าลึกขยับเข้ามาในฝ่ังไทยและ
ป้องกันการตัดข้ามลํานํ้าการลัดคุ้งหรือเปล่ียนทางเดินของแม่นํ้า  

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กรมโยธาธิการและผังเมือง ดําเนินการสํารวจและออกแบบเข่ือนป้องกัน
ตล่ิงริมแม่นํ้าโขงตามแนวแม่นํ้าโขงฝ่ังไทยที่ประสบปัญหาการพังทลายของตล่ิง เพื่อป้องกันตล่ิงริมแม่นํ้าโขง         
มิให้พังทลายสูญหาย   
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
                  ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๓  ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

•  ออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง  
จํานวน ๓๔ แบบ   

เท่ากับ ๑ คะแนน 

•  ออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง  
จํานวน ๓๗ แบบ 

เท่ากับ ๒ คะแนน 

•  ออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง  
จํานวน ๔๐ แบบ เท่ากับ ๓ คะแนน 

•  ออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง  
จํานวน ๔๓ แบบ 

เท่ากับ ๔ คะแนน 

•  ออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง  
จํานวน ๔๖ แบบ เท่ากับ ๕ คะแนน 

 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
จํานวนแบบก่อสร้างท่ีได้ทําการออกแบบรายละเอียด
เพื่อการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่นํ้าโขง แบบ - ๓๔ ๔๐ 

 

๓ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                      กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 
 

๑. ทบทวนข้อมูลจากการสํารวจพื้นท่ีเบื้องต้นท่ีมีอยู่เดิมและผลการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง    
๒. รวบรวมข้อมูลที่จําเป็นต่าง ๆ เช่น แผนที่ภูมิประเทศ ภาพถ่ายทางอากาศ  
๓. สํารวจข้อมูลสภาพภูมิประเทศในปัจจุบันความต้องการประชาชนในพื้นท่ี 
๔. พิจารณาเลือกรูปแบบตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีจากแบบมาตรฐานแนะนําฯ 
๕. ออกแบบรายละเอียดและจัดทําแบบเพื่อก่อสร้างเข่ือนฯ ริมแม่นํ้าโขง 

 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสมจิต  ปิยะศิลป์          ผู้อํานวยการสํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง  
                                        เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๗๘ 
 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นายจาตุรนต์   โรจน์หิรัญ  วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ   
  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๗๑๕ 
                     ๒. นายไพโรจน์   เทศอํ่า            วิศวกรโยธาชํานาญการ 
                                                              เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๗๒๐  
 
 
 
 

 

๔ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                                                          กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย                                

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๓.๑ : ระดับความสําเร็จในการออกแบบวางผังพ้ืนท่ีเฉพาะชุมชนชายแดนด่านสะเดา  
                      อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

หน่วยวัด          : ระดับ 

น้ําหนัก           : ร้อยละ ๓ 

คําอธิบาย        : 

 ระดับความสําเร็จในการออกแบบวางผังพ้ืนท่ีเฉพาะชุมชนชายแดนด่านสะเดา อําเภอสะเดา   
จังหวัดสงขลา ถือเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเตรียมการพัฒนาพ้ืนท่ีและชุมชน 
บริเวณจุดผ่านแดนเพ่ือรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ระยะแรก พ.ศ. ๒๕๕๘) ตามนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยกองผังเมืองเฉพาะ ได้รับงบประมาณ 
เพ่ือดําเนินโครงการออกแบบและวางผังพ้ืนท่ีเฉพาะชุมชนชายด่านแดนสะเดา อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  
เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี มีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงามสร้างความประทับใจต่อผู้มาเยือน  
และมีการวางระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างเพียงพอ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

● การกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีวางผัง และสํารวจสภาพพ้ืนท่ี จัดเก็บข้อมูลด้านกายภาพ 
ประชากร สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

เท่ากับ ๑ คะแนน 

● การจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และการศึกษาตัวอย่างเขตเศรษฐกิจพิเศษ เท่ากับ ๒ คะแนน 

● การวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง พร้อมคาดประมาณความต้องการในอนาคต  เท่ากับ ๓ คะแนน 

● การกําหนดแนวความคิดในการออกแบบวางผังพ้ืนท่ีเฉพาะชุมชนชายแดน เท่ากับ ๔ คะแนน 

● การจัดทําผังพ้ืนท่ีเฉพาะชุมชนชายแดน  เท่ากับ ๕ คะแนน 

 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

ระดับความสําเร็จในการออกแบบ                    
วางผังพ้ืนท่ีเฉพาะชุมชนชายแดน 
ด่านสะเดา อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

ระดับ - - - 

 

 

๕ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                                                          กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย                                

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  

 กองผังเมืองเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเอกสารในแต่ละข้ันตอน 
เพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน 
 
ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด : นายจารุโรจน์  ภู่ประเสริฐ  ผู้อํานวยการกองผังเมืองเฉพาะ 

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๑๓๑ 
โทรสาร ๐ ๒๒๔๖ ๒๒๑๐ 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ๑. นางสาววิยดา  ทรงกิตติภักดี  นักผังเมืองชํานาญการ  
  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๑๓๗ 

 ๒. นายภูรินทร์  พ่วงชิงงาม นักผังเมืองชํานาญการ  
  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๑๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                                                          กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย                                

 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๓.๒ : ระดับความสําเร็จในการออกแบบวางผังพ้ืนท่ีเฉพาะชุมชนชายแดนบ้านหาดเล็ก  
                         อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 

หน่วยวัด         : ระดับ 

น้ําหนัก           : ร้อยละ ๓ 

คําอธิบาย        : 

 ระดับความสําเร็จในการออกแบบวางผังพ้ืนท่ีเฉพาะชุมชนชายแดนบ้านหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ่   
จังหวัดตราด ถือเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเตรียมการพัฒนาพ้ืนท่ีและชุมชน   
บริเวณจุดผ่านแดนเพ่ือรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ระยะแรก พ.ศ. ๒๕๕๘) ตามนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยกองผังเมืองเฉพาะ ได้รับงบประมาณ 
เพ่ือดําเนินโครงการออกแบบและวางผังพ้ืนท่ีเฉพาะชุมชนชายแดนบ้านหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี มีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงามสร้างความประทับใจต่อผู้มาเยือน 
และมีการวางระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างเพียงพอ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

● การกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีวางผัง และสํารวจสภาพพ้ืนท่ี จัดเก็บข้อมูลด้านกายภาพ 
ประชากร สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

เท่ากับ ๑ คะแนน 

● การจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และการศึกษาตัวอย่างเขตเศรษฐกิจพิเศษ เท่ากับ ๒ คะแนน 

● การวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง พร้อมคาดประมาณความต้องการในอนาคต  เท่ากับ ๓ คะแนน 

● การกําหนดแนวความคิดในการออกแบบวางผังพ้ืนท่ีเฉพาะชุมชนชายแดน เท่ากับ ๔ คะแนน 

● การจัดทําผังพ้ืนท่ีเฉพาะชุมชนชายแดน  เท่ากับ ๕ คะแนน 

 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

ระดับความสําเร็จในการออกแบบ                    
วางผังพ้ืนท่ีเฉพาะชุมชนชายแดน 
บ้านหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ่  
จังหวัดตราด 

ระดับ - - - 

 

 

๗ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                                                          กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย                                

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  

 กองผังเมืองเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเอกสารในแต่ละข้ันตอน 
เพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน 
 
ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด : นายจารุโรจน์  ภู่ประเสริฐ  ผู้อํานวยการกองผังเมืองเฉพาะ 

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๑๓๑ 
โทรสาร ๐ ๒๒๔๖ ๒๒๑๐ 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ๑. นางสาววิยดา  ทรงกิตติภักดี  นักผังเมืองชํานาญการ  
  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๑๓๗ 

 ๒. นายภูรินทร์  พ่วงชิงงาม นักผังเมืองชํานาญการ  
  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๑๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                                                          กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย                                

 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๓.๓ : ระดับความสําเร็จในการออกแบบวางผังพ้ืนท่ีเฉพาะชุมชนชายแดนบ้านหนองเอ่ียน  
                         อําเภออรญัประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

หน่วยวัด         : ระดับ 

น้ําหนัก           : ร้อยละ ๓ 

คําอธิบาย        : 

 ระดับความสําเร็จในการออกแบบวางผังพ้ืนท่ีเฉพาะชุมชนชายแดนบ้านหนองเอ่ียน อําเภออรัญประเทศ   
จังหวัดสระแก้ว ถือเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเตรียมการพัฒนาพ้ืนท่ีและชุมชน 
บริเวณจุดผ่านแดนเพ่ือรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ระยะแรก พ.ศ. ๒๕๕๘) ตามนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยกองผังเมืองเฉพาะ ได้รับงบประมาณ 
เพ่ือดําเนินโครงการออกแบบและวางผังพ้ืนท่ีเฉพาะชุมชนชายแดนบ้านหนองเอ่ียน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี มีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงามสร้างความประทับใจต่อผู้มาเยือน 
และมีการวางระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างเพียงพอ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

● การกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีวางผัง และสํารวจสภาพพ้ืนท่ี จัดเก็บข้อมูลด้านกายภาพ 
ประชากร สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

เท่ากับ ๑ คะแนน 

● การจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และการศึกษาตัวอย่างเขตเศรษฐกิจพิเศษ เท่ากับ ๒ คะแนน 

● การวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง พร้อมคาดประมาณความต้องการในอนาคต  เท่ากับ ๓ คะแนน 

● การกําหนดแนวความคิดในการออกแบบวางผังพ้ืนท่ีเฉพาะชุมชนชายแดน เท่ากับ ๔ คะแนน 

● การจัดทําผังพ้ืนท่ีเฉพาะชุมชนชายแดน  เท่ากับ ๕ คะแนน 

 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

ระดับความสําเร็จในการออกแบบ                    
วางผังพ้ืนท่ีเฉพาะชุมชนชายแดน 
บ้านหนองเอ่ียน อําเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแก้ว 

ระดับ - - - 

 
 
 

๙ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                                                          กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย                                

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  

 กองผังเมืองเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเอกสารในแต่ละข้ันตอน 
เพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน 
 
ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด : นายจารุโรจน์  ภู่ประเสริฐ  ผู้อํานวยการกองผังเมืองเฉพาะ 

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๑๓๑ 
โทรสาร ๐ ๒๒๔๖ ๒๒๑๐ 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ๑. นางสาววิยดา  ทรงกิตติภักดี  นักผังเมืองชํานาญการ  
  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๑๓๗ 

 ๒. นายภูรินทร์  พ่วงชิงงาม นักผังเมืองชํานาญการ  
  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๑๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                                                          กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย                                

 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๓.๔ : ระดับความสําเร็จในการออกแบบวางผังพ้ืนท่ีเฉพาะชุมชนชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งท่ี ๒ 
                         (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

หน่วยวัด         : ระดับ 

น้ําหนัก           : ร้อยละ ๓ 

คําอธิบาย        : 

 ระดับความสําเร็จในการออกแบบวางผังพ้ืนท่ีเฉพาะชุมชนชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งท่ี ๒ 
(มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ถือเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
และเตรียมการพัฒนาพ้ืนท่ีและชุมชน บริเวณจุดผ่านแดนเพ่ือรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ระยะแรก พ.ศ. ๒๕๕๘) 
ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยกองผังเมืองเฉพาะ ได้รับงบประมาณ 
เพ่ือดําเนินโครงการออกแบบและวางผังพ้ืนท่ีเฉพาะชุมชนชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งท่ี ๒ (มุกดาหาร – 
สะหวันนะเขต) อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี             
มีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงามสร้างความประทับใจต่อผู้มาเยือน และมีการวางระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างเพียงพอ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

● การกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีวางผัง และสํารวจสภาพพ้ืนท่ี จัดเก็บข้อมูลด้านกายภาพ 
ประชากร สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

เท่ากับ ๑ คะแนน 

● การจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และการศึกษาตัวอย่างเขตเศรษฐกิจพิเศษ เท่ากับ ๒ คะแนน 

● การวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง พร้อมคาดประมาณความต้องการในอนาคต  เท่ากับ ๓ คะแนน 

● การกําหนดแนวความคิดในการออกแบบวางผังพ้ืนท่ีเฉพาะชุมชนชายแดน เท่ากับ ๔ คะแนน 

● การจัดทําผังพ้ืนท่ีเฉพาะชุมชนชายแดน  เท่ากับ ๕ คะแนน 

 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

ระดับความสําเร็จในการออกแบบ                    
วางผังพ้ืนท่ีเฉพาะชุมชนชายแดน 
บริ เวณสะพานมิตรภาพแห่ ง ท่ี  ๒ 
(มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) 
อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

ระดับ - - - 

 

๑๑ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                                                          กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย                                

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  

 กองผังเมืองเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเอกสารในแต่ละข้ันตอน 
เพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน 
 
ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด : นายจารุโรจน์  ภู่ประเสริฐ  ผู้อํานวยการกองผังเมืองเฉพาะ 

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๑๓๑ 
โทรสาร ๐ ๒๒๔๖ ๒๒๑๐ 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ๑. นางสาววิยดา  ทรงกิตติภักดี  นักผังเมืองชํานาญการ  
  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๑๓๗ 

 ๒. นายภูรินทร์  พ่วงชิงงาม นักผังเมืองชํานาญการ  
  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๑๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                                                          กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย                                

 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๓.๕ : ระดับความสําเร็จในการออกแบบวางผังพ้ืนท่ีเฉพาะชุมชนชายแดนแม่สอด 
                         อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

หน่วยวัด         : ระดับ 

น้ําหนัก           : ร้อยละ ๓ 

คําอธิบาย        : 

 ระดับความสําเร็จในการออกแบบวางผังพ้ืนท่ีเฉพาะชุมชนชายแดนแม่สอด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
ถือเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเตรียมการพัฒนาพ้ืนท่ีและชุมชน บริเวณจุดผ่านแดน
เพ่ือรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ระยะแรก พ.ศ. ๒๕๕๘) ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย       
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยกองผังเมืองเฉพาะ ได้รับงบประมาณ 
เพ่ือดําเนินโครงการออกแบบและวางผังพ้ืนท่ีเฉพาะชุมชนชายแดนแม่สอด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพ่ือเป็น
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี มีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงามสร้างความประทับใจต่อผู้มาเยือน 
และมีการวางระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างเพียงพอ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

● การกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีวางผัง และสํารวจสภาพพ้ืนท่ี จัดเก็บข้อมูลด้านกายภาพ 
ประชากร สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

เท่ากับ ๑ คะแนน 

● การจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และการศึกษาตัวอย่างเขตเศรษฐกิจพิเศษ เท่ากับ ๒ คะแนน 

● การวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง พร้อมคาดประมาณความต้องการในอนาคต  เท่ากับ ๓ คะแนน 

● การกําหนดแนวความคิดในการออกแบบวางผังพ้ืนท่ีเฉพาะชุมชนชายแดน เท่ากับ ๔ คะแนน 

● การจัดทําผังพ้ืนท่ีเฉพาะชุมชนชายแดน  เท่ากับ ๕ คะแนน 

 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

ระดับความสําเร็จในการออกแบบ                    
วางผังพ้ืนท่ีเฉพาะชุมชนชายแดน 
แม่สอด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ระดับ - - - 

 
 
 
 

๑๓ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                                                          กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย                                

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  

 กองผังเมืองเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเอกสารในแต่ละข้ันตอน 
เพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน 
 
ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด : นายจารุโรจน์  ภู่ประเสริฐ  ผู้อํานวยการกองผังเมืองเฉพาะ 

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๑๓๑ 
โทรสาร ๐ ๒๒๔๖ ๒๒๑๐ 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ๑. นางสาววิยดา  ทรงกิตติภักดี  นักผังเมืองชํานาญการ  
  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๑๓๗ 

 ๒. นายภูรินทร์  พ่วงชิงงาม นักผังเมืองชํานาญการ  
  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๑๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔ 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏบิัติราชการ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง         กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
กระทรวงมหาดไทย   

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๔ : จํานวนอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีได้รับการตรวจสอบ

 

 

หน่วยวัด     : อาคาร 

น้ําหนัก      :  ร้อยละ ๑๐ 

คําอธิบาย  :     
                       ● จํานวนอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีได้รับการตรวจสอบ 
หมายความว่า จํานวนของอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ได้ดําเนินการตรวจสอบอาคารแล้วเสร็จ 
                    ● อาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงท่ีต้องตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
หมายความว่า อาคารภาครัฐท่ีบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ท่ีมีความสูงต้ังแต่ยี่สิบสามเมตรข้ึนไปท่ีใช้ในกิจการของ
องค์การหรือใช้เพ่ือสาธารณะประโยชน์ ซ่ึงเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องจัดให้มีการตรวจสอบอาคารตามท่ีกําหนด      
ในกฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกําหนดเง่ือนไขในการปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร   
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  ● จํานวนอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีได้รับการ
ตรวจสอบอาคารจากจํานวนอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีหน่วยงาน
เจ้าของอาคารขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบท้ังหมด จํานวน ๘๓ อาคาร 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

           ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- จํานวน ๕ อาคาร ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ จํานวนอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ท่ีได้รับการตรวจสอบ จํานวน  ๒๐  อาคาร 
๒ จํานวนอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ท่ีได้รับการตรวจสอบ จํานวน  ๒๕  อาคาร 
๓ จํานวนอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ท่ีได้รับการตรวจสอบ จํานวน  ๓๐  อาคาร 
๔ จํานวนอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ท่ีได้รับการตรวจสอบ จํานวน  ๓๕  อาคาร 
๕ จํานวนอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ท่ีได้รับการตรวจสอบ จํานวน  ๔๐  อาคาร 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏบิัติราชการ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง         กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
กระทรวงมหาดไทย   

 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดาํเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
จํานวนอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขต 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีได้รับการตรวจสอบ 

อาคาร - - - 

 

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 รวบรวมจากหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ตรวจสอบอาคารของหน่วยงานภาครัฐเจ้าของอาคาร 
 
 
ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด  : นายสินิทธิ์  บุญสิทธิ์        ผู้อํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
                                      เบอร์ติดต่อ  :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๔๙ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นายสมโชค  เล่งวงศ์ วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ                    
                        เบอร์ติดต่อ  :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๕๑  
  ๒. นายกัมพล  เพ็งพินิจ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    
    เบอร์ติดต่อ  :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๓ 
     
 
 
 
 
 

๑๖ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                        กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

ตัวชี้วัด ๑.๕ : จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลที่ได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสารประกอบการวางผัง 

หน่วยวัด   : ผัง  

น้ําหนัก : ร้อยละ ๑๕ 

คําอธิบาย  : 
 จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลที่ได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสารประกอบการวางผัง  
พิจารณาจากจํานวนชุมชนเทศบาลท่ีได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนระดับเทศบาลตามแผนงบประมาณประจําปี  
พ.ศ. ๒๕๕๘   
  ชุมชนเทศบาล  หมายถึง  ชุมชนเทศบาลท่ีจัดต้ังตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  และ
ไม่เคยดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองมาก่อน 
  เอกสารประกอบการวางผัง  หมายถึง  เอกสารการวางและจัดทําผังเมืองชุมชนระดับเทศบาล 
ที่ถูกต้อง และครบถ้วนตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :   

        ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน + - / ๕  หน่วยต่อ  ๑  คะแนน  โดยกําหนดการให้คะแนน  ดังน้ี    

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

� 
 จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลท่ีได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสาร  
 ประกอบการวางผัง  ๗๕  ผัง 

เท่ากับ ๑ คะแนน 

�   
 จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลท่ีได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสาร  
 ประกอบการวางผัง  ๘๐  ผัง 

เท่ากับ ๒ คะแนน 

�     
 จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลท่ีได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสาร 
 ประกอบการวางผัง  ๘๕  ผัง 

เท่ากับ ๓ คะแนน 

� 
 จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลท่ีได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสาร 
 ประกอบการวางผัง  ๙๐  ผัง 

เท่ากับ ๔ คะแนน 

� 
 จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลท่ีได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสาร  
 ประกอบการวางผัง  ๙๕  ผัง 

เท่ากับ ๕ คะแนน 

 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลที่ได้วางและจัดทํา 
ผังเมืองชุมชนและมีเอกสารประกอบการวางผัง 

ผัง ๖๒ ๖๕ ๘๕ 

 

๑๗ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                        กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 

  สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดเก็บข้อมูลโดยความร่วมมือ 
จากสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพื้นที่เป้าหมาย รวบรวมข้อมูลเอกสารในแต่ละข้ันตอน และ จัดส่งให้
สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะเพื่อสรุปผลการดําเนินงาน 
 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ๑. นายอนวัช  สุวรรณเดช    ผู้อํานวยการสํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะและผัง
เมือง                                        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. นางภัทรินทร์  แสงสว่าง          นักผังเมืองชํานาญการพิเศษ 
                                                              เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๘๘, ๐๘๑ ๒๕๙๐๗๘๔ 
                      ๒. นายเฉลิมพล  วงศ์กําภู          นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
                                                              เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๘๘, ๐๙๐ ๙๘๓๒๗๔๖ 
 
 
 
 
 
 

๑๘ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                    กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓  : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

หน่วยวัด     : ร้อยละ 
 

น้ําหนัก       : ร้อยละ ๕  
 

คําอธิบาย    :   
 
                           ● การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ตัวช้ีวัดย่อย ดังน้ี  
 
 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

๓.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๒.๕ 
๓.๒ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๒.๕ 

รวม ๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๙ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                    กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

หน่วยวัด : ร้อยละ 
 

น้ําหนัก :  ร้อยละ ๒.๕  
 

คําอธิบาย      :   
●  การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตรา 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
เป็นตัวชี ้ว ัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ท้ังน้ีไม่รวม 
เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าว 
จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
  ●  การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปล่ียนแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอด
งบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 
  ●  รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งท่ีมีตัวตน 
และทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กรหรือรัฐวิสาหกิจ  
โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับนําไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัส
งบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานตําแหน่งที่ ๕ แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจท่ีสํานักงบประมาณกําหนดให้ 

 

สูตรการคํานวณ : 
 
 
 
 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - ร้อยละ ๓ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๗๕ ๗๘ ๘๑ ๘๔ ๘๗ 

 

 

 

=         เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีส่วนราชการเบิกจ่าย  x ๑๐๐ 
          วงเงินงบประมาณรายจา่ยลงทุนท่ีส่วนราชการได้รับ 

๒๐ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                    กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

เง่ือนไข :   
 ๑. กําหนดระดับคะแนน ๕ เท่ากับ ร้อยละ ๘๗ ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 ๒. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ กรณีส่วนราชการได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงิน 
ตามพรบ. จะใช้วงเงินงบประมาณที่สํานักงบประมาณจัดสรร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นฐานในการคํานวณ 
 ๓. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนผ่านทางเว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ  
 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ ๕๐.๓๙ ๕๙.๖๑ ๕๘.๗๗ 
 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 

  ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูล
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายไพฑูรย์  นนทศุข            ผู้อํานวยการกองคลัง 
 เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๒ 

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

   
 

๒๑ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                    กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

หน่วยวัด : ร้อยละ 
 

น้ําหนัก : ร้อยละ ๒.๕  
 

คําอธิบาย     :   
    ●  การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ  ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค          
เป็นตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งน้ี ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ     
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

 
  ●  การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปล่ียนแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอด
งบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ  
 
 

สูตรการคํานวณ : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - ร้อยละ ๒ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๘๘ ๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ 

 

 

 

              เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีส่วนราชการเบิกจ่าย   
            ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๘  x ๑๐๐ 

วงเงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวมท่ีส่วนราชการได้รับ 

๒๒ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                    กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

เง่ือนไข :   
 ๑.     กําหนดระดับคะแนน ๕ เท่ากับ ร้อยละ ๙๖ ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 ๒.  การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม
ระหว่างปีงบประมาณ กรณีส่วนราชการได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงินตาม พรบ. จะใช้วงเงินงบประมาณ 
ที่สํานักงบประมาณจัดสรร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นฐานในการคํานวณ 
 ๓. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทาง
เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ  

 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน    : 
 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ร้อยละ ๕๕.๙๓ ๖๒.๕๕ ๖๑.๘๖ 
 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 

  ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูล
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ตั ้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๕๘ จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายไพฑูรย์  นนทศุข           ผู้อํานวยการกองคลัง 
 เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๒ 

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

   
 

๒๓ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                    กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

ตัวชี้วัดที่ ๔ : การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

หน่วยวัด : ลดปริมาณการใช้ลงร้อยละ ๑๐ ของปริมาณการใช้มาตรฐาน 
 

น้ําหนัก : ร้อยละ ๕  
 

คําอธิบาย      :   

 ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การท่ี 
ส่วนราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและนํ้ามันเช้ือเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผล
การใช้ไฟฟ้าและนํ้ามันเช้ือเพลิงลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ 
 
 
 
สูตรการคํานวณ : 
 

 พิจารณาจากร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนักของพลังงาน ๒ ชนิด คือ 
๑. ด้านไฟฟ้า 
๒. ด้านนํ้ามันเช้ือเพลิง 
 

 
 สูตรการคํานวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน : 
 

 ๑. ด้านไฟฟ้า 
 

ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า  =   (๙๐%ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน) – ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง) 
(Energy Utilization Index , EUI)                                     ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
 
 
 ๒. ด้านนํ้ามันเช้ือเพลิง 
 
ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการใช้นํ้ามัน  =   (๙๐%ของปริมาณการใช้นํ้ามันมาตรฐาน) – ปริมาณการใช้นํ้ามันจริง 
(Energy Utilization Index , EUI)                                     ปริมาณการใช้นํ้ามันจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                    กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
    
 คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการคิดจากคะแนนเฉล่ียของหน่วยงาน
ทั้งหมดที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรมท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎกระทรวง และส่วนราชการท่ีต้ังข้ึนเป็น
หน่วยงานภายในกรมน้ันท่ีไม่ปรากฏในกฎกระทรวง  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน 
เป็นระดับ ข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ  พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 
 

๑. ด้านไฟฟ้า มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังน้ี 
 

 
 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑ มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า 

ของปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม  ๒๕๕๘)  
และรอบ ๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๘) ตามรูปแบบท่ี สนพ. กําหนด 
 

๐.๕๐๐๐ 

๒ ๒.๑ มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 
      และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
      ท่ี สนพ. กําหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน  ๑๒  เดือน นับต้ังแต่เดือน 
      ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๘      
 

๐.๒๕๐๐ 

๒.๒ มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าท่ีใช้จริง (KWh;   กิโลวัตต์ – ช่ัวโมง) 
      ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครบถ้วน ๑๒ เดือน นับต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ 
      ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๘ 
 

๐.๒๕๐๐ 

๓ มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามสูตรการ
คํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -๐.๒๐๐ ถึง -๐.๓๓๓  

๐.๐๐๐๑ 
- 

๐.๕๐๐๐ 
๔ มีผลการคํานวณ  EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามสูตรการ

คํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -๐.๐๙๑ ถึง -๐.๑๙๙ 
๐.๐๐๐๑ 

- 
๐.๕๐๐๐ 

๕ มีผลการคํานวณ  EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามสูตรการ 
คํานวณที่ 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 

๒๕ 
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๒. ด้านนํ้ามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังน้ี 
 

 
เง่ือนไข : 
 ๑) สํานักงาน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลท่ีส่วนราชการได้รายงานผลผ่าน www.e-report.energy.go.th 
ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เท่าน้ัน ในการประเมินระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 
 ๒) ส่วนราชการต้องส่งผลการดําเนินงานด้านไฟฟ้าและนํ้ามันเช้ือเพลิง ในระดับคะแนนท่ี ๑ ถึง ๕
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๒๔.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑ มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านนํ้ามัน

เช้ือเพลิงของปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม  ๒๕๕๘)  
และรอบ ๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๘) ตามรูปแบบท่ี สนพ.กําหนด 
 

๐.๕๐๐๐ 

๒ ๒.๑ มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง 
      มาตรฐานและค่าดัชนีการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตาม     
      หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี สนพ. กําหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน ๑๒ เดือน  
      นับต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๘      
 

๐.๒๕๐๐ 

๒.๒ มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีใช้จริง (ลิตร) ประจําปีงบประมาณ 
      ๒๕๕๘ ครบถ้วน ๑๒ เดือน นับต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๘ 
 

๐.๒๕๐๐ 

๓ มีผลการคํานวณ  EUI ด้านการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ตามสูตรการคํานวณท่ี สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -๐.๒๐๐ ถึง -๐.๓๓๓  

๐.๐๐๐๑ 
- 

๐.๕๐๐๐ 
๔ มีผลการคํานวณ  EUI  ด้านการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

ตามสูตรการคํานวณท่ี สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -๐.๐๙๑ ถึง -๐.๑๙๙ 
 

๐.๐๐๐๑ 
-

๐.๕๐๐๐ 
๕ มีผลการคํานวณ  EUI  ด้านการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

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

๐.๐๐๐๑ 
- 

๐.๕๐๐๐ 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  :   
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีตปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ   

ระดับ ๓.๒๐๒ ๕.๐๐ ๔.๙๙๓ 

     

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 

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

๒. กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง  ได้จัดเก็บข้อมูลและดําเนินการวิเคราะห์เพื่อหาค่าการใช้พลังงาน
ของแต่ละข้อมูลท่ีต้องกรอกลงในระบบจัดการ http: //www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว้ 
เป็นประจําทุก  ๆเดือน 

  

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายไพฑูรย์  นนทศุข                 ผู้อํานวยการกองคลัง 
 เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๒ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  ๑. นางสาวปริศนา  ขวาธิจักร เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน       
                                                 เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๗๐ 
  ๒. นางสาวสุมิตรา  เตียวสุวรรณ พนักงานบริหารงานทั่วไป    
                                                  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๗๐ 
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ตัวชี้วัดที่ ๕ : การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 

 

หน่วยวัด : ระดับ 

น้ําหนัก : ร้อยละ  ๕ 
 

คําอธิบาย      :   
        •  เป็นการบูรณาการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการเพื่อเป็นการลดต้นทุน  
และลดความซํ้าซ้อนในการใช้งบประมาณด้านเครือข่ายในภาครัฐ  รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่าง  
ส่วนราชการต่าง ๆ ในการพัฒนาหรือนําระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานให้บริการผ่านเครือข่าย
สารสนเทศภาครัฐ ในการเช่ือมโยง รับ-ส่ง ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
 • เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปรับปรุงงานบริการและการทํางาน มีการปรับปรุงกระบวนงานหลักให้มีประสิทธิภาพ  
มีการบูรณาการกระบวนงานภายในกระทรวงให้มีการบริการ ณ จุดเดียว โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์  
และสอดคล้อง กับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล โดยแนวทางการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ  
มีทั้งหมด ๗ ประเด็น ดังต่อไปน้ี 

 1.  บทบาทของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงในการพัฒนา มีนํ้าหนักร้อยละ ๑ 
       Online e-Government Service เพื่อให้บริการภาครัฐและ 
      ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.  การจัดทําข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม  มีนํ้าหนักร้อยละ ๐.๕ 
                    (Department Operation Center : DOC)  

 3.  การวางแผนใช้มาตรฐานการแลกเปล่ียนข้อมูล มีนํ้าหนักร้อยละ ๑ 
                       ตามกรอบแนวทางการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
                    (Thailand e-Government Interoperability Framework : TH e-GIF)  

 4.  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ มีนํ้าหนักร้อยละ ๐.๕ 
    ภาครัฐให้มีความม่ันคงปลอดภัย (Secure Intranet) 

 5.  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและระบบ มีนํ้าหนักร้อยละ ๐.๕ 
      แม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ 

 ๖.  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มีนํ้าหนักร้อยละ ๐.๕
  

 ๗.  ระดับความสําเร็จในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) มีนํ้าหนักร้อยละ ๑ 
      ให้ประชาชนและภาคธุรกิจ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้       
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ตารางและสูตรการคํานวณ : 
 

ประเด็นการวัด 
นํ้าหนัก 

(W) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ
ระดับความสําเร็จ 

ตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 

คะแนน
ที่ได ้
(SM) 

คะแนนถ่วงนํ้าหนัก 
(W x SM) 

1 2 3 4 5 
ประเด็นที่ 1 W1 1 2 3 4 5 SM1 (W1 x SM1) 
ประเด็นที่ 2 W2 1 2 3 4 5 SM2 (W2 x SM2) 
ประเด็นที่ 3 W3 1 2 3 4 5 SM3 (W3 x SM3) 
ประเด็นที่ 4 W4 1 2 3 4 5 SM4 (W4 x SM4) 
ประเด็นที่ 5 W5 1 2 3 4 5 SM5 (W5 x SM5) 
ประเด็นที่ ๖ W๖ 1 2 3 4 5 SM๖ (W๖ x SM๖) 
ประเด็นที่ ๗ W๗ 1 2 3 4 5 SM๗ (W๗ x SM๗) 
 ∑W1-๗ = ๕       ∑(W1-๗ x SM1-๗) 
 

ผลรวมคะแนนเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักเท่ากับ 
 

 ∑(W1-๗ x SM1-๗)  หรือ  (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + (W3 x SM3) + (W4 x SM4) +(W5 x SM5) +(W๖ x SM๖)+( W๗ x SM๗) 

        ∑W1-๗                                              W1 + W2 + W3 + W4 + W5 + W๖ + W๗ 
 
 โดยที่ : 
  W หมายถึง นํ้าหนักความสําคัญที่ในแต่ละประเด็นที่กําหนดข้ึน  โดยผลรวมของนํ้าหนัก 
    ของทุกประเด็นเท่ากับ  ๕ 
  SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเป้าหมายของแต่ละประเด็น 
  1 – ๗ หมายถึง ลําดับที่ของประเด็นที่กําหนดข้ึน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน  +/-  1 ต่อ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังน้ี 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  

∑(W1-๗ x SM1-๗)      

∑W1-๗                                              

2 
3 
4 
5 

 

๒๙ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                    กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ระดับ - - ๕.๐๐ 

      

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศรวบรวมข้อมูลการดําเนินงานตามแนวทางการประเมินประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ ดังน้ี 

 ๑.  การปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงต่อการบูรณาการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ 
  ๒.  การจัดทําข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation Center : DOC) 
  ๓.  ข้อมูลการวางแผนนํามาตรฐานเพื่อการเช่ือมโยงข้อมูลภาครัฐไปใช้ในการพัฒนาระบบเช่ือมโยง
แลกเปล่ียนข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ 
  ๔.  ข้อมูลการดําเนินการพัฒนาปรับปรุงเครือข่ายสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย (Secure Intranet) 
  ๕.  ข้อมูลการดําเนินการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ 
  ๖.  ข้อมูลการดําเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๗.  ข้อมูลการดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ให้ประชาชนและภาคธุรกิจ 
 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางเอ้ือมพร  วงศ์สวัสด์ิกุล            ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๗๐ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  ๑. นายอํานาจ  ธัญญเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ       
                                                  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๗๖ 

                       ๒. นายศุภฤกษ์  คําพุฒ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ       
                                                  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๙๐ 
   
 
      

   
 

๓๐ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                    กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

ตัวชี้วัดที่ ๖  : การพัฒนาสมรรถนะองค์การ  

หน่วยวัด     : ระดับ 
 

น้ําหนัก       : ร้อยละ ๕  
 

คําอธิบาย    :   

                                    ● การพัฒนาสมรรถนะองค์การ เป็นการดําเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์การ
ที่เป็นกลไกที่ทําให้องค์การมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ซ่ึงประกอบด้วย 3 ด้านหลัก ได้แก่ การกําหนดเป้าหมาย
(Goal) การออกแบบระบบงาน (Design) และการบริหารจัดการ (Management) และวัดใน ๓ ระดับ ได้แก่
ระดับองค์การ (Organization) ระดับหน่วยงาน (Department) และระดับบุคคล (Individual) เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการดําเนินงานองค์การ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ 
ขององค์การ ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ  
                        ● ความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ตัวช้ีวัดย่อย ดังน้ี  

 
 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

๖.๑ ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ  ๑ 
๖.๒ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ  ๔ 

รวม ๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๑ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                    กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ : ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ 

หน่วยวัด       : ระดับ 
 

น้ําหนัก         : ร้อยละ ๑  
 

คําอธิบาย     :   

               ● การจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ เป็นการดําเนินการทบทวน วิเคราะห์สถานภาพ 
ในปัจจุบันของส่วนราชการ ทั้งโครงสร้างการบริหารงานของส่วนราชการ จํานวนบุคลากร สภาพแวดล้อม 
ในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วนราชการอ่ืน และประชาชน ความท้าทาย 
ที่ สําคัญในเชิงยุทธศาสตร์ที่ ส่วนราชการเผชิญอยู่  รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการดําเนินการ 
ของส่วนราชการ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อให้ส่วนราชการเข้าใจและนําไปใช้
ประกอบการวางแผนพัฒนาองค์การ รวมท้ังประกอบการดําเนินการต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมทุกประเด็นที่สําคัญ  
                  
เกณฑ์การให้คะแนน : 

 วัดความสําเร็จของการดําเนินการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ โดยเกณฑ์การให้คะแนน 
แบ่งออกเป็นดังน้ี 
  

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละข้ันตอน 
๑ จัดส่งรายงานลักษณะสําคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายหลัง 

ระยะเวลาการรายงานรอบ ๖ เดือน  
๒ - 
๓ จัดส่งรายงานลักษณะสําคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลา

การรายงานรอบ ๖ เดือน 
๔ - 
๕ จัดส่งรายงานลักษณะสําคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลา

การรายงานรอบ ๖ เดือน และรายงานมีความครบถ้วนและทันสมัย 
  
 

เง่ือนไข : 
 ๑. จัดทําข้อมูลลักษณะสําคัญขององค์การ ตามแบบฟอร์มที่ ๑ : รายงานลักษณะสําคัญขององค์การ 
(รายละเอียดตามภาคผนวก ๑ หรือดาวน์โหลดไฟล์ได้จากเว็บไซต์สํานักงาน ก.พ.ร. ที่เมนู ศูนย์ความรู้ > คู่มือ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยส่วนราชการต้องจัดทํา
ข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัยเป็นปัจจุบัน 
 ๒. จัดส่งรายงานลักษณะสําคัญขององค์การตามแบบฟอร์มที่ ๑ ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลา
การรายงานรอบ ๖ เดือน 
 

๓๒ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                    กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน    : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
ระดับความสําเร็จของการจัดทํา 
รายงานลักษณะสําคัญขององค์การ 

ระดับ - ๕ ๕ 
 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ และสรุปเสนอผู้บริหาร 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางวนิดา  วานิช                 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๓๕ 

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

๓๓ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                    กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

ตัวชี้วัดที่ ๖.๒  : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ 

หน่วยวัด        : ระดับ 
 

น้ําหนัก          : ร้อยละ ๔  
 

คําอธิบาย      :   

• ความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ พิจารณาจากการนําผลการสํารวจการพัฒนาองค์การ 
(Organization Development Survey) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการสํารวจผ่านระบบออนไลน์  
(http://www.opdc.go.th/ges) ในระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ไปใช้วางแผนและ
ดําเนินการพัฒนาองค์การในประเด็นที่มีโอกาสในการปรับปรุง 

• แบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นการใช้เครื่องมือวินิจฉัยองค์การ “๙ Cells” ท่ีประกอบด้วยคําถามจํานวน ๓๖ ข้อ  
ใน ๓ ด้านหลักได้แก่ การกําหนดเป้าหมาย (Goal) การออกแบบระบบงาน (Design) และการบริหารจัดการ 

(Management) และแบ่งการวัดเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ระดับองค์การ (Organization) ระดับหน่วยงาน (Department) 
และระดับบุคคล (Individual)  

• คําถามด้านการกําหนดเป้าหมาย (Goal)  
 - ระดับองค์การ (Organization)  เ ป็นกลุ่มคําถามท่ีมุ่ ง เ น้นในเรื่ องการกําหนดเป้าหมาย 
ของวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ขององค์การท่ีชัดเจนท้ังระยะส้ันและระยะยาว การส่ือสารทิศทางขององค์การ
อย่างเป็นรูปธรรมและทั่วถึง รวมท้ังมีการวางแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับบริบทขององค์การ 
 - ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มคําถามที่ มุ่งเน้นในเรื่องความสอดคล้องระหว่าง
เป้าหมายขององค์การและเป้าหมายของหน่วยงาน การกําหนดกลยุทธ์และเป้าหมายหน่วยงานจากการรับฟัง
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกําหนดแผนปฏิบัติการ และการจัดการความเส่ียง 
 - ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มคําถามท่ีมุ่งเน้นในเร่ืองความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย 
ของหน่วยงานและเป้าหมายระดับบุคคล การกําหนดเป้าหมายท่ีท้าทายมากข้ึน การกําหนดภาระงานที่ชัดเจน 
และความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคคล 

• คําถามด้านการออกแบบระบบงาน (Design)  
 - ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มคําถามท่ีมุ่งเน้นในเรื่องการจัดระบบงาน การกําหนด
หน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงาน การออกแบบการทํางานให้สามารถทํางานประสานกัน และการปรับปรุง
กฎระเบียบท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การและช่วยสนับสนุนการทํางานให้มีประสิทธิภาพ 

- ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มคําถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการกําหนดภาระหน้าท่ี 
ที่ชัดเจนของกลุ่มงาน/ทีมงานภายในหน่วยงาน การปรับปรุงกระบวนการ การพัฒนาบริการใหม่ๆ การสร้าง
นวัตกรรม การนําเทคโนโลยีมาช่วยในการทํางานจากความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มงาน/ทีมงาน 
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 - ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มคําถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการกําหนดข้ันตอนการทํางานและ
การประสานระดับบุคคลที่ชัดเจน การออกแบบระบบงาน กระบวนการภายใน การจัดสภาพแวดล้อม 
การทํางานที่เอ้ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายได้ รวมท้ังออกแบบลักษณะงาน
ให้สามารถทํางานแทนกันได้ 

• คําถามด้านการบริหารจัดการ (Management)  
 - ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มคําถามที่มุ่งเน้นในเรื่องระบบการติดตามประเมินผล 
และการรายงานผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับแผนปฏิบั ติการ รูปแบบการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน และความโปร่งใส 
ของการบริหารจัดการภายใน 
 - ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มคําถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร การติดต่อส่ือสารและการมีส่วนร่วมภายในหน่วยงาน และการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศที่มีความจําเป็นในการตัดสินใจของผู้บริหาร 
 - ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มคําถามท่ีมุ่งเน้นในเร่ืองการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร
ให้บุคลากรสามารถทํางานได้บรรลุตามเป้าหมาย การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ความก้าวหน้า 
ในการทํางาน และความผูกพันของบุคลากร 

 
 

 ● ลําดับความสําคัญของการพัฒนา เรียงตามลําดับดังน้ี  ❶ Organization Goal ❷ Department 

Goal ❸ Individual ❹ Organization Design ❺ Organization Management ❻ Department Design 

❼ Department Management ❽ Individual Design ❾ Individual Management  
 
 

   -  จากผลการสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ในระหว่างวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ❶ การกําหนดเป้าหมายระดับส่วน
ราชการ (Organization Goal) กรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการครบถ้วนตามประเด็นที่กําหนด ดังน้ัน 
การพัฒนาองค์การของกรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงต้องดําเนินการพัฒนาในส่วน  ❷ การกําหนด
เป้าหมายระดับหน่วยงาน (Department Goal) 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

     กําหนดให้ เป็นระดับความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ  

พิจารณาจากความก้าวหน้าของระดับการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 
 

คะแนน 
ระดับความสําเร็จ (Milestone) 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑ √     

๒ √ √    

๓ √ √ √   

๔ √ √ √ √  

๕ √ √ √ √ √ 

 

การกําหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน (Department Goal : DG) 

ระดับ ๑ หน่วยงานมีการกําหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายระดับหน่วยงาน 

ระดับ ๒ หน่วยงานมีการกําหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ
ส่วนราชการและพันธกิจ โดยนําความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณา 

ระดับ ๓ หน่วยงานมีการจัดทําแผนปฏิบัติการของหน่วยงานเพื่อผลักดันการบรรลุตัวช้ีวัดและ
เป้าหมายระดับหน่วยงาน 

ระดับ ๔ หน่วยงานมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดระดับ
หน่วยงาน 

ระดับ ๕ หน่วยงานมีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานของหน่วยงาน 
 

เง่ือนไข : ๑. ส่วนราชการต้องจัดส่งไฟล์หลักฐานการดําเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนน ผ่านระบบรายงานผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของสํานักงาน ก.พ.ร. ภายใน
ระยะเวลาการรายงานรอบ ๑๒ เดือน โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรายงานได้จากเว็บไซต์สํานักงาน ก.พ.ร. 
   ๒. ส่วนราชการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาองค์การเพียง ๑ ช่อง ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับผลการสํารวจโดย
ระดับของการดําเนินการในแต่ละช่อง  
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน    : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ ระดับ - - - 

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 

- ผลสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นระดับของการดําเนินการพัฒนาองค์การ  
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  ๑. นางอัธยา  เทพมงคล             ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง 
     เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๑๖ 
                              ๒. ว่าที่ พันตรี อดิศักด์ิ น้อยสุวรรณ  ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที ่
      เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๗๓ ๐๘๙๐ 
 ๓. นางเอ้ือมพร  วงศ์สวัสด์ิกุล       ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๗๕ 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   ๑. นายมาโนช  ขาวขํา   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 
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ตัวชี้วัดที่ ๗  : ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน 

 

หน่วยวัด      : ระดับ  

น้ําหนัก       : ร้อยละ  ๕  
 

คําอธิบาย    :   

       การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน 
(Integrity Assessment) ขององค์การต่างประเทศท่ีประสบความสําเร็จคือ องค์การต่อต้านการทุจริต  
(Anti-Corruption and Civil Rights Commission : ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี บูรณาการเข้ากับดัชนี 
วัดความโปร่งใสของสํานักงาน ป.ป.ช. โดยได้กําหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักที่สําคัญและจําเป็นในการประเมิน 
โดยจําแนกองค์ประกอบหลักเป็นองค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมินและแปลงไปสู่คําถามที่ ใช้ 
ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน 
  

 องค์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment) แบ่งเป็น ๕ องค์ประกอบดังน้ี 

 ๑. ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐาน 

เชิงประจักษ์ (Evidence Base) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดําเนินงานของหน่วยงาน 

 ๒. ความรับผิดชอบ (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ  

 ๓. การทุจริตคอร์รัปชัน  (Corruption) ประเมินจากการรับรู้ละประสบการณ์โดยตรง 

ของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีมีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ  

 ๔. วัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ี 

ภายในหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) บนพื้นฐาน 

ของข้อเท็จจริงในการดําเนินงานของหน่วยงาน 

 ๕. คุณธรรมในการทํางาน  (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ี 

ภายในหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน 
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เกณฑ์การให้คะแนน :   

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) แบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังน้ี 
  

ระดับ ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑     ๐ – ๑๙.๙๙  คะแนน  มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานตํ่ามาก 
๒   ๒๐ – ๓๙.๙๙  คะแนน  มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานตํ่า 
๓   ๔๐ – ๕๙.๙๙  คะแนน  มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานปานกลาง 
๔   ๖๐ – ๗๙.๙๙  คะแนน  มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานสูง 
๕   ๘๐ – ๑๐๐     คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานสูงมาก 

เง่ือนไข : สํานักงาน ป.ป.ท. ประเมินหน่วยงานกลุ่มหน่วยงานส่วนกลางและจังหวัด 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงาน ระดับ - - - 

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 

 รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วยเคร่ืองมือ ๓ เครื่องมือได้แก่   

 ๑) แบบประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็น 

ของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานในรอบ ๑ ปี ท่ีผ่านมา เก่ียวกับวัฒนธรรม คุณธรรม (Integrity 

Culture) และคุณธรรมในการทํางาน (Work Integrity) ใช้วิธีการสํารวจโดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า  

(Face-to-Face interview) หรือทางไปรษณีย์ 

 ๒) แบบประเมิน External Integrity & Transparency Assessment เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็น 

ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐในรอบ ๑ ปีท่ีผ่านมา เก่ียวกับความโปร่งใส 

(Transparency) ความรับผิดชอบ (Accountability) และการทุจริตคอรัปชัน (Corruption) ใช้วิธีการสํารวจ 

โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face interview) 

 
 
 
 
 

๓๙ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                    กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

 

 ๓) แบบประเมิน Evidence Base Integrity & Transparency Assessment เป็นการประเมิน 

การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เก่ียวกับความโปร่งใส (Transparency) และ

วัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) โดยหน่วยงานภาครัฐตอบคําถามตามความเป็นจริงตามแบบประเมิน 

โดยแนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบหรืออ้างอิง โดยใช้แบบประเมิน ๑ ชุด ต่อ ๑ หน่วยงาน  

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  ว่าท่ี พันตรี อดิศักด์ิ น้อยสุวรรณ      ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 
 เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๗๓ ๐๘๙๐ 

 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  จ.อ. จอมทอง  บุญตะโก  นิติกรชํานาญการ       

                                              เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๒๕๓  

๔๐ 
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