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รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 มิติภายนอก   
 ���� การประเมินประสิทธิผล   

 

 

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

 

  ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑.๒   ระดับความสําเร็จในการออกแบบวางผังพ้ืนท่ีเฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ระยะท่ี ๒ 

 ๑ 

  ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒ 
   

จํานวนแบบก่อสร้างท่ีได้ทําการออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้าง 
เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง 

 ๓  

  ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๓ 
 

ร้อยละความสําเร็จของการตรวจสอบอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูง 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามท่ีได้รับการร้องขอ (อาคาร) 

 ๕ 
 

  ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๔   
 
ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๕ 

จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลท่ีได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสาร 
ประกอบการวางผัง  
จํานวนโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีได้รับการอนุมัติจาก 
คณะกรรมการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีส่วนจังหวัด  

 ๗ 
 
 ๙ 

 ���� การประเมินคุณภาพ    

  ตัวช้ีวัดท่ี ๒  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  [ไม่มี] 
 หมายเหตุ กรมโยธาธิการและผังเมืองไม่มีตัวช้ีวัดนี้ 

 

 มิติภายใน    
 ���� การประเมินประสิทธิภาพ   

 

 

  ตัวช้ีวัดท่ี ๓  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๑๑ 
  ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๑  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๒ 
  ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๒ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๕ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๖  

 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม         
 การประหยัดพลังงาน 
 การประหยัดน้ํา 
 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 

๑๔
๑๖ 
๒๐ 
๒๒ 

 ���� การพัฒนาองค์การ 
 

 

  ตัวช้ีวัดท่ี ๗  การพัฒนาสมรรถนะองค์การ ๒๔ 
 
 

 ตัวช้ีวัดท่ี ๘ 
 

 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
 

๒๘ 
 

 

สารบัญ 

ก 
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ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑.๒   : ระดับความสําเร็จในการออกแบบวางผังพ้ืนท่ีเฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี ๒   

หน่วยวัด            : ระดับ 

น้ําหนัก             : ร้อยละ ๗.๕ 

คําอธิบาย          : 

 รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ  
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน กระจายความเจริญ สู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และแก้ปัญหาความม่ันคง โดยภาครัฐให้การสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน สิทธิประโยชน์ ส่งเสริมการลงทุน  
การบริหารแรงงานต่างด้าว การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และการอ่ืนท่ีจําเป็น เพ่ือเป็นการจัดระเบียบพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจชายแดนและขับเคลื่อนการบริหารจัดการให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เล็งเห็นความสําคัญในประเด็นข้างต้น จึงได้ปรับเปลี่ยนทิศทาง 
การทํางานในเชิงรุก โดยการกําหนดแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีด้วยกลยุทธ์ทางผังเมืองท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนท่ี ชุมชน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงรูปธรรมโดยเฉพาะชุมชนชายแดน โดยการออกแบบวางผังพ้ืนท่ีเฉพาะชุมชนชายแดน รองรับ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี ๒  จํานวน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครพนม และ
จังหวัดนราธิ วาส ท่ี เป็นการกําหนดแนวทางการควบคุมการใช้ประโยชน์ ท่ี ดิน แนวทางการพัฒนา 
พ้ืนท่ีชุมชนชายแดนให้เหมาะสม พร้อมระบุโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสามารถดําเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม 
เ พ่ือเป็นกรอบ แนวทางการพัฒนาพ้ืน ท่ี  ซ่ึ งนํา ไปสู่ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืน ท่ี  
มีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงามสร้างความประทับใจต่อผู้มาเยือน และมีการวางระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างเพียงพอ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

● กําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีวางผัง และสํารวจสภาพพ้ืนท่ี จัดเก็บข้อมูลด้านกายภาพ เท่ากับ ๑ คะแนน 

● จัดเก็บข้อมูลด้านท่ีเก่ียวข้อง เช่น เศรษฐกิจ ประชากร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
และการศึกษาตัวอย่างเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

เท่ากับ ๒ คะแนน 

● วิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง พร้อมการคาดประมาณความต้องการในอนาคต  เท่ากับ ๓ คะแนน 

● กําหนดแนวความคิดในการออกแบบวางผังพ้ืนท่ีเฉพาะ เท่ากับ ๔ คะแนน 

● จัดทําผังพ้ืนท่ีเฉพาะ และสรุปเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เท่ากับ ๕ คะแนน 

 

 

 

 

๑ 
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รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๖  ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

ระดับความสําเร็จในการออกแบบวางผัง
พ้ืนท่ีเฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะท่ี ๒  

ระดับ - - - 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  

 กองผังเมืองเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเอกสารในแต่ละข้ันตอน เพื่อ
สรุปผลการดําเนินงานจัดทําผังพื้นที่เฉพาะ (จังหวัดเชียงราย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครพนม และ 
จังหวัดนราธิวาส) 
 
ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด : นายจารุโรจน์ ภู่ประเสริฐ ผู้อํานวยการกองผังเมืองเฉพาะ 
 เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๑๓๑ 
 โทรสาร ๐ ๒๒๔๖ ๒๒๑๐ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :   ๑. นางปาจรีย์ ภู่ประเสริฐ สถาปนิกชํานาญการพิเศษ  

 เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๑๒๗ 
                       ๒. นางสาววิยดา  ทรงกิตติภักดี นักผังเมืองชํานาญการพิเศษ  
   เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๑๒๗ 
 
 
 
 
 

๕ 

๒ 
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ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒ : จํานวนแบบก่อสร้างท่ีได้ทําการออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง  
                     ริมแม่น้ําโขง 
 

หน่วยวัด     : แบบ  
 

น้ําหนัก       : ร้อยละ ๑๕ 
 

คําอธิบาย    :   
                   กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดําเนินการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง และได้รับงบประมาณ 
ให้ดําเนินการป้องกันอาณาเขตของประเทศมาแล้วต้ังแต่ปี ๒๕๓๓ เป็นต้นมา โดยดําเนินการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง
ตามริมแม่น้ําตามแนวชายแดน เพ่ือรักษาเขตดินแดนของประเทศ  โดยใช้เทคนิควิธีการทางวิศวกรรมตามเหตุของ
ปัญหาท่ีก่อให้เกิดการพังทลายของตลิ่ง เป็นผลให้สามารถควบคุมไม่ให้แนวร่องน้ําลึกขยับเข้ามาในฝั่งไทยและป้องกัน
การตัดข้ามลําน้ํา การลัดคุ้ง หรือเปลี่ยนทางเดินของแม่น้ํา  

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กรมโยธาธิการและผังเมือง ดําเนินการสํารวจและออกแบบเข่ือนป้องกันตลิ่ง
ริมแม่น้ําโขงตามแนวแม่น้ําโขงฝั่งไทยท่ีประสบปัญหาการพังทลายของตลิ่ง เพ่ือป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง 
มิให้พังทลายสูญหาย   
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ๓ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

• ออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง  
จํานวน ๔๐ แบบ   เท่ากับ ๑ คะแนน 

• ออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง  
จํานวน ๔๓ แบบ 

เท่ากับ ๒ คะแนน 

• ออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง  
จํานวน ๔๖ แบบ เท่ากับ ๓ คะแนน 

• ออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง  
จํานวน ๔๙ แบบ 

เท่ากับ ๔ คะแนน 

• ออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง  
จํานวน ๕๒ แบบ 

เท่ากับ ๕ คะแนน 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดาํเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
จํานวนแบบก่อสร้างท่ีได้ทําการออกแบบรายละเอียด
เพ่ือการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง 

แบบ ๓๔ ๔๐ ๔๖ 

 

๓ 
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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 ๔๗๑๕ 
                        ๒. นายไพโรจน์   เทศอํ่า            วิศวกรโยธาชํานาญการ 
                                                               เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๗๒๐  
 
 
 
 

 

๔ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                          กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๓ : ร้อยละความสําเร็จของการตรวจสอบอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร  
                    และปริมณฑลตามท่ีได้รับการร้องขอ (อาคาร)

 

 

หน่วยวัด     : ร้อยละ 

น้ําหนัก      :  ร้อยละ ๑๕ 

คําอธิบาย  :     
                       ● จํานวนอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีได้รับการตรวจสอบ 
หมายความว่า จํานวนของอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีกรมโยธาธิการและ-
ผังเมือง ได้ดําเนินการตรวจสอบอาคารแล้วเสร็จ 
                    ● อาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงท่ีต้องตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
หมายความว่า อาคารภาครัฐท่ีบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ท่ีมีความสูงต้ังแต่ยี่สิบสามเมตรข้ึนไปท่ีใช้ในกิจการ 

ขององค์การหรือใช้เพ่ือสาธารณะประโยชน์ ซ่ึงเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องจัดให้มีการตรวจสอบอาคารตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกําหนดเง่ือนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร   
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
           ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕  ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

� 
ร้อยละ ๘๐ ของอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ท่ีได้รับการตรวจสอบ ตามท่ีได้รับการร้องขอ 

เท่ากับ ๑ คะแนน 

�   
ร้อยละ ๘๕ ของอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ท่ีได้รับการตรวจสอบ ตามท่ีได้รับการร้องขอ 

เท่ากับ ๒ คะแนน 

�     
ร้อยละ ๙๐ ของอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ท่ีได้รับการตรวจสอบ ตามท่ีได้รับการร้องขอ 

เท่ากับ ๓ คะแนน 

� 
ร้อยละ ๙๕ ของอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ท่ีได้รับการตรวจสอบ ตามท่ีได้รับการร้องขอ 

เท่ากับ ๔ คะแนน 

� 
ร้อยละ ๑๐๐ ของอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ท่ีได้รับการตรวจสอบ ตามท่ีได้รับการร้องขอ 

เท่ากับ ๕ คะแนน 

 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดาํเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
ร้อยละความสําเร็จของการตรวจสอบอาคารภาครัฐ
ประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลตามท่ีได้รับการร้องขอ 

ร้อยละ - - ๑๐๐ 

๕ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                          กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

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 
 
 
 
 
 

๖ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                          กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๔ :  จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลท่ีได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสารประกอบการวางผัง (ผัง) 

หน่วยวัด    :  ผัง  

น้ําหนัก  :  ร้อยละ ๑๕ 

คําอธิบาย   : 
 จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลท่ีได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสารประกอบการวางผัง  
พิจารณาจากจํานวนชุมชนเทศบาลท่ีได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนระดับเทศบาลตามแผนงบประมาณประจําปี  
พ.ศ. ๒๕๕๙   
  ชุมชนเทศบาล  หมายถึง  ชุมชนเทศบาลท่ีจัดต้ังตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖   
และไม่เคยดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองมาก่อน 
  เอกสารประกอบการวางผัง  หมายถึง  เอกสารการวางและจัดทําผังเมืองชุมชนระดับเทศบาล 
ท่ีถูกต้อง  และครบถ้วนตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :   

        ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน + - / ๕  หนว่ยต่อ  ๑  คะแนน  โดยกําหนดการให้คะแนน  ดังนี้    

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

� 
 จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลท่ีได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสาร  
 ประกอบการวางผัง  ๘๕  ผัง 

เท่ากับ ๑ คะแนน 

�   
 จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลท่ีได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสาร  
 ประกอบการวางผัง  ๙๐  ผัง 

เท่ากับ ๒ คะแนน 

�     
 จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลท่ีได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสาร 
 ประกอบการวางผัง  ๙๕  ผัง 

เท่ากับ ๓ คะแนน 

� 
 จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลท่ีได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสาร 
 ประกอบการวางผัง  ๑๐๐  ผัง 

เท่ากับ ๔ คะแนน 

� 
 จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลท่ีได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสาร  
 ประกอบการวางผัง  ๑๐๕  ผัง 

เท่ากับ ๕ คะแนน 

 
 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดาํเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลท่ีได้วางและจัดทํา 
ผังเมืองชุมชนและมีเอกสารประกอบการวางผัง (ผัง) 

ผัง ๖๕ ๘๕ ๙๕ 

 

๗ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                          กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 

  สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดเก็บข้อมูลโดยความร่วมมือ 
จากสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพ้ืนท่ีเป้าหมาย รวบรวมข้อมูลเอกสารในแต่ละข้ันตอน และจัดส่งให้
สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะเพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน 
 
 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด : ๑. นายอนวัช  สุวรรณเดช     ผู้อํานวยการสํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะและ
ผังเมือง                                         เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๖๒, ๐๘๑ ๘๔๗๐๘๒๓ 
                           ๒. นายโฆษิต  ต้องวัฒนา      ผู้อํานวยการสํานักพัฒนามาตรฐาน 
                                                               เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๑๐, ๐๘๑ ๘๓๐๔๖๘๗ 
                           ๓. นายสมเกียรติ  สิริพิทักษ์เดช  ผู้อํานวยการสํานักวิศวกรรมการผังเมือง 
                                                               เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๘๙, ๐๘๑ ๙๒๗๘๑๗๐ 
                                 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :     ๑. นางภัทรินทร์  แสงสว่าง          นักผังเมืองชํานาญการพิเศษ 
                                                               เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๘๘, ๐๘๑ ๒๕๙๐๗๘๔ 
                       ๒. นายเฉลิมพล  วงศ์กําภู          นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
                                                               เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๘๘, ๐๙๐ ๙๘๓๒๗๔๖ 
 
 
 
 
 
 

๘ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                          กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๕ :  จํานวนโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจัดรูปท่ีดิน     
                     เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีส่วนจังหวัด 

หน่วยวัด    :  โครงการ  

น้ําหนัก  :  ร้อยละ ๑๐ 

คําอธิบาย   : 
 จํานวนโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจัดรูปท่ีดิน 
เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีส่วนจังหวัด นับได้จากโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมีผลการพิจารณาอนุมัติโครงการ  
จากคณะกรรมการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีส่วนจังหวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :   

        ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน + - / ๑  โครงการต่อ  ๑  คะแนน  โดยกําหนดการให้คะแนน  ดังนี้    

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

� 
 โครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจัดรูปท่ีดิน  
 เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีส่วนจังหวัด  จํานวน ๔ โครงการ 

เท่ากับ ๑ คะแนน 

�   
 โครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจัดรูปท่ีดิน  
 เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีส่วนจังหวัด  จํานวน ๕ โครงการ 

เท่ากับ ๒ คะแนน 

�    
 โครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจัดรูปท่ีดิน  
 เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีส่วนจังหวัด  จํานวน ๖ โครงการ 

เท่ากับ ๓ คะแนน 

� 
 โครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจัดรูปท่ีดิน  
 เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีส่วนจังหวัด  จํานวน ๗ โครงการ 

เท่ากับ ๔ คะแนน 

� 
 โครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจัดรูปท่ีดิน  
 เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีส่วนจังหวัด  จํานวน ๘ โครงการ 

เท่ากับ ๕ คะแนน 

 
 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดาํเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
จํานวนโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการจัดรูปท่ีดิน     
เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีส่วนจังหวัด 

โครงการ - - - 

 
 
 

๙ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                          กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 

  สํานักจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการจัดรูปท่ีดิน
เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี โดยความร่วมมือจากสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป้าหมาย รวบรวมเอกสารท่ีสําคัญในแต่ละข้ันตอน
และจัดส่งให้สํานักจัดรูปท่ีดินฯ เพ่ือสรุปผลและประเมินผลการดําเนินงานโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีตามลําดับ 
 
 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด :   นายอิทธิพงศ์  ตันมณี    ผู้อํานวยการสํานักจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีและผังเมือง                                       
 เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๐๔, ๐๘๙ ๖๗๒๖๖๐๐ 
                            
ผู้จัดเก็บข้อมูล :         นางสาวชาลินี  กัลยาณมิตร    นักผังเมืองชํานาญการ 
                                                              เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๓๐, ๐๘๖ ๘๙๕๒๓๑๓ 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓  : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

หน่วยวัด     : ร้อยละ 
 

น้ําหนัก       : ร้อยละ ๕  
 

คําอธิบาย    :   
                           ● การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้  

 
 

ตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

๓.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๒.๕ 
๓.๒ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๒.๕ 

รวม ๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๑ : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

หน่วยวัด : ร้อยละ 
 

น้ําหนัก :  ร้อยละ ๒.๕  
 

คําอธิบาย      :   
●  การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเ งินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้ อัตรา 

การเบ ิกจ่ายเง ินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส ่วนราชการ ทั ้งที ่เบ ิกจ่ายในส ่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
เป ็นต ัวชี ้ว ัดความสามารถในการเบิกจ่ายเ งินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ท้ังนี้ ไ ม่รวม 
เงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าว 
จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
  ●  การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจาํ) จะนํา 
ยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 
  ●  รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายท่ีรัฐบาลจ่ายเพ่ือจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ท้ังท่ีมีตัวตน 
และทรัพย์สินท่ีไม่มีตัวตน  ตลอดจนรายจ่ายท่ีรัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล  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 
๗๕ ๗๘ ๘๑ ๘๔ ๘๗ 

เง่ือนไข :   
  ๑.  กําหนดระดับคะแนน ๕ เท่ากับ ร้อยละ ๘๗ ซ่ึงเป็นค่าเป้าหมายร้อยละเบิกจ่ายเ งิน 
งบประมาณรายจ่ายลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี 
  ๒. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีส่วนราชการได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนท่ีได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ กรณีส่วนราชการได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงิน 
ตาม พ.ร.บ. จะใช้วงเงินงบประมาณท่ีสํานักงบประมาณจัดสรร ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นฐานในการคํานวณ 

          เงินงบประมาณรายจา่ยลงทนุทีส่่วนราชการเบิกจ่าย  x ๑๐๐ 
          วงเงินงบประมาณรายจา่ยลงทนุทีส่่วนราชการได้รับ 

๑๒ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

  ๓. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ  
 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน    : 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ ๕๙.๖๑ ๕๘.๗๗ ๗๘.๗๓ 

 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 

  ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซ่ึงจะใช้ข้อมูล
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ท้ังท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางภัททิรา  สุริวรรณ             ผู้อํานวยการกองคลัง 
  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๒ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   ๑. นางนัยนา   สาสุข  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน    
                                             เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓ 

                        ๒. นางสาวจิราพร   ติฐานะ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    
                                             เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓ 
        

   
 

๑๓ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                           กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๒ : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

หน่วยวัด : ร้อยละ 
 

น้ําหนัก : ร้อยละ ๒.๕  
 

คําอธิบาย     :   
    ●  การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ท้ังท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถ
ในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ท้ังนี้ไม่รวมเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดย
จะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

 
  ●  การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ  
 
สูตรการคํานวณ : 
 
 
 
 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - ร้อยละ ๒ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

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

เง่ือนไข :   
  ๑.  กําหนดระดับคะแนน ๕ เท่ากับ ร้อยละ ๙๖ ซ่ึงเป็นค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
รายจ่ายภาพรวมตามมติคณะรัฐมนตรี 
  ๒. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเพ่ิมเติม
ระหว่างปีงบประมาณ กรณีส่วนราชการได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงินตาม พ.ร.บ. จะใช้วงเงินงบประมาณที่ 
สํานักงบประมาณจัดสรร ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เปน็ฐานในการคํานวณ 
  ๓. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ  

 
 

        เงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย  x ๑๐๐ 

              วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ 

๑๔ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                           กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน    : 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ร้อยละ ๖๒.๕๕ ๖๑.๘๖ ๗๙.๖๙ 

 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 

  ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูล
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางภัททิรา  สุริวรรณ            ผู้อํานวยการกองคลัง 
  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๒ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   ๑. นางนัยนา   สาสุข  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน    
                                             เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓ 

                        ๒. นางสาวจิราพร   ติฐานะ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    
                                             เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓ 
        

   
 

๑๕ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                          กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔ : การประหยัดพลังงาน 

หน่วยวัด : ระดับ 
 

น้ําหนัก : ร้อยละ ๒.๕  
 

คําอธิบาย      :   

 ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การท่ี 
ส่วนราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้
ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ 
 
 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 
 

 พิจารณาจากร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนักของพลังงาน ๒ ชนิด คือ 
๑. ด้านไฟฟ้า 
๒. ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง 
 

 
 สูตรการคํานวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน : 
 

 ๑. ด้านไฟฟ้า 
 

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

๑๖ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                          กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
    
 คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงาน
ท้ังหมดท่ีเป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรมท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎกระทรวง และส่วนราชการท่ีต้ังข้ึนเป็น
หน่วยงานภายในกรมนั้นท่ีไม่ปรากฏในกฎกระทรวง  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน 
เป็นระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของ
ข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

๑. ด้านไฟฟ้า มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้ 
 

 
 
 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑ มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าของ

ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๘ – มีนาคม  ๒๕๕๙) และรอบ ๑๒ เดือน 
(เมษายน ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๕๙) ตามรูปแบบท่ี สนพ. กําหนด 
 

๐.๕๐๐๐ 

๒ ๒.๑ มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 
      และค่า ดัชนีการ ใช้ ไฟฟ้าประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๙ ตามหลักเกณฑ์ 
      และวิธีการท่ี สนพ. กําหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน  ๑๒  เดือน นับตั้งแต่ 
      เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙      
 

๐.๒๕๐๐ 

๒.๒ มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าท่ีใช้จริง (kWh;   กิโลวัตต์ – ชั่วโมง) 
      ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครบถ้วน ๑๒ เดือน นับต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ 
      ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 
 

๐.๒๕๐๐ 

๓ มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามสูตรการคํานวณ
ท่ี สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -๐.๒๐๐ ถึง -๐.๓๓๓  

๐.๐๐๐๑ 
- 

๐.๕๐๐๐ 
๔ มีผลการคํานวณ  EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามสูตรการคํานวณ

ท่ี สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -๐.๐๙๑ ถึง -๐.๑๙๙ 
๐.๐๐๐๑ 

- 
๐.๕๐๐๐ 

๕ มีผลการคํานวณ  EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามสูตรการคํานวณ
ท่ี 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 

๑๗ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                          กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

๒. ด้านน้ํามันเช้ือเพลิง มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้ 
 

 
เง่ือนไข : 
 ๑) สํานักงาน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลท่ีส่วนราชการได้รายงานผลผ่าน www.e-report.energy.go.th ของ
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เท่านั้น ในการประเมินระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 
 ๒) ส่วนราชการต้องส่งผลการดําเนินงานด้านไฟฟ้าและน้าํมันเชื้อเพลิง ในระดับคะแนนท่ี ๑ ถึง ๕ 
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ภายในวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๔.๐๐ น. 
 
 
 
 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑ มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านน้ํามันเชื้อเพลิง
ของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๘ – มีนาคม ๒๕๕๙)  
และรอบ ๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๕๙) ตามรูปแบบท่ี สนพ.กําหนด 
 

๐.๕๐๐๐ 

๒ ๒.๑ มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงมาตรฐาน  
      และค่าดัชนีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามหลักเกณฑ์ 
      และวิธีการท่ี สนพ. กําหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน ๑๒ เดือน นับต้ังแต่ 
      เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙      
 

๐.๒๕๐๐ 

๒.๒ มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงท่ีใช้จริง (ลิตร) ประจําปีงบประมาณ 
      ๒๕๕๙ ครบถ้วน ๑๒ เดือน นับต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 
 

๐.๒๕๐๐ 

๓ มีผลการคํานวณ  EUI ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามสูตรการคํานวณ
ท่ี สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -๐.๒๐๐ ถึง -๐.๓๓๓  

๐.๐๐๐๑ 
- 

๐.๕๐๐๐ 
๔ มีผลการคํานวณ  EUI  ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามสูตรการคํานวณ

ท่ี สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -๐.๐๙๑ ถึง -๐.๑๙๙ 
 

๐.๐๐๐๑ 
-

๐.๕๐๐๐ 
๕ มีผลการคํานวณ  EUI  ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

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 

๑๘ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                          กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน  :   
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีตปีงบประมาณ 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
การประหยัดพลังงาน  ระดับ ๕.๐๐ ๔.๙๙๓ ๕.๐๐ 

     

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 

๑. กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้รวบรวมและตรวจความครบถ้วนของข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า 
(kWh) และข้อมูลการใช้น้ํามัน (ลิตร) ข้อมูลการจัดทําดัชนีการใช้พลังงาน เช่น เวลาท่ีให้บริการ จํานวนบุคลากร 
พ้ืนท่ีของอาคารท่ีให้บริการ จากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรมโยธาธิการและผังเมือง ทุกเดือน  

๒. กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดเก็บข้อมูลและดําเนินการวิเคราะห์เพ่ือหาค่าการใช้พลังงาน
ของแต่ละข้อมูลท่ีต้องกรอกลงในระบบจัดการ http: //www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว้ 
เป็นประจําทุก ๆ เดือน 

  

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางภัททิรา  สุริวรรณ                  ผู้อํานวยการกองคลัง 
  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๒ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   ๑. นางสาวปริศนา  ขวาธิจักร  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน       
                                                  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๗๐ 

                        ๒. นายศักด์ิชลิต  ลอยถาวร  เจ้าหน้าท่ีควบคุมการใช้พลังงาน    
                                                   เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๗๐ 
        

   
 

๑๙ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                          กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๕ : การประหยัดน้ํา 

หน่วยวัด : ระดับ 
 

น้ําหนัก : ร้อยละ ๒.๕  
 

คําอธิบาย      :   

 ม ติ คณะรั ฐ มนตรี เ ม่ื อ วั น ท่ี  ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๕๘  ไ ด้ รั บท ร าบแนว ทา งปร ะหยั ดน้ํา  
ตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติเสนอ และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้าํ โดยให้
หน่วยงานภาครัฐลดการใช้น้ําอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ พร้อมรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติการประหยัดน้ํา 
ทุกเดือนให้กับกรมทรัพยากรน้ํา 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

 ดําเนินการเปรียบเทียบอัตราการใช้น้ํ าในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กับปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
โดยดําเนินการเปรียบเทียบเป็นร้อยละท่ีลดการใช้น้ําได้เพ่ือประเมินผลเป็นระดับคะแนน 
  

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

● มีการแต่งต้ังคณะทํางานปฏิบัติการประหยัดน้ํา เท่ากับ ๑ คะแนน 

● มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประหยัดน้ําตามแนวทางของคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา-
แห่งชาติและได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

เท่ากับ ๒ คะแนน 

● มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการประหยัดน้ํารายเดือนให้กับ
กรมทรัพยากรน้ําภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

เท่ากับ ๓ คะแนน 

● สามารถลดปริมาณการใช้น้ําลงเทียบกับปริมาณการใช้น้ําในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ร้อยละ ๕ 

เท่ากับ ๔ คะแนน 

● สามารถลดปริมาณการใช้น้ําลงเทียบกับปริมาณการใช้น้ําในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ร้อยละ ๑๐ 

เท่ากับ ๕ คะแนน 

 

เง่ือนไข : 
 หน่วยงานภาครัฐต้องดําเนินการกรอกข้อมูลเข้าระบบ e-Report ของกรมทรัพยากรน้ํา ได้ท่ี 
http://division.dwr.go.th/waterindicators/ เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับการประเมินผลการประหยัดน้ําของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยหน่วยงานสามารถกรอกข้อมูลการใช้น้ําภายในวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ หลังจากนั้น 
จะปิดระบบเพ่ือทําการประมวลผลการใช้น้ํา 

 
 
 
 

๒๐ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                          กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

 
 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน  :   
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีตปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

การประหยัดน้ํา ระดับ - - - 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 

รวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องโดยรายงานผ่านเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน้ําโดยใช้ข้อมูล ดังนี้ 
๑. จํานวนหน่วยการใช้น้ําจากใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้/จากกิจการประปาทุกประเภท 
๒. ข้อมูลจํานวนบุคลากรภายในหน่วยงาน 
๓. ข้อมูลบุคลากรภายนอกท่ีมาใช้บริการ 
  

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางภัททิรา  สุริวรรณ                  ผู้อํานวยการกองคลัง 
  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๒ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   ๑. นางสาวณัฐนิช  ขุนดํา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน       
                                                  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๒๖๖ 

                        ๒. นางสาวน้ําฝน  ถ่ินดวงจันทร์  พนักงานบริหารงานท่ัวไป    
                                                   เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๗ 

 
 
 

๒๑ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                          กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๖   : การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 

หน่วยวัด          : ระดับ 

น้ําหนัก           : ร้อยละ ๕ 

คําอธิบาย        : 

 • เพ่ือยกระดับการให้บริการประชาชน โดยการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของส่วนราชการ
อย่างต่อเนื่อง 
   • เป็นการสํารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีมาตรฐานตรงตามการจัดอันดับมาตรฐานเว็บไซต์ของ
องค์กรสหประชาชาติ (United Nations: UN) เพ่ือนําไปพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ไปสู่ระดับ 
การให้บริการท่ีดี และเป็นการยกระดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมของประเทศ โดยมาตรฐานเว็บไซต์
สามารถดาวน์โหลดได้ท่ี www.ega.or.th/th/profile/888/ 
 • หน่วยงานภาครัฐ หมายถึง ส่วนราชการระดับกรม จํานวน 148 ส่วนราชการ 
 
ขอบเขตการสํารวจ :  
        การสํารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ตามข้อกําหนดในมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ประกอบด้วย ๕ หมวดหมู่ ได้แก่ 
 ๑. หมวดข้อมูลพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ข้อมูลเก่ียวกับหน่วยงาน ข้อมูลเก่ียวกับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บลิงค์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อมูลการบริการ แบบฟอร์มในการดาวน์โหลดได้  
คลังความรู้/เอกสารเผยแพร่ คําถามท่ีพบบ่อย และแผนผังเว็บไซต์ 
 ๒. หมวดการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย ถาม-ตอบ (Q&A) ระบบสืบค้นข้อมูล ช่องทาง 
การสื่อสารกับผู้ใช้บริการ และแบบสํารวจออนไลน์ (Online Survey) 
 ๓. หมวดการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ประกอบด้วย การลงทะเบียนออนไลน์ 
(Register Online) e-Forms/Online Forms การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) การให้บริการ
เฉพาะบุคคล (Personalized e-Service) ในลักษณะท่ีผู้ใช้บริการสามารถกําหนดรูปแบบส่วนตัวในการใช้บริการ
เว็บไซต์ได้ 
 ๔. หมวดคุณลักษณะท่ีควรมี (Recommended Features) ประกอบด้วย การแสดงผล การนําเสนอข้อมูล 
เครื่องมือสนับสนุนการใช้งาน เครื่องมือสําหรับเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Web Analytic) และทุกหน้าในส่วนล่าง
ของเว็บไซต์ (Page Footer) ต้องแสดงเมนูหลักในรูปแบบข้อความ ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน เส้นเชื่อมกลับไปยังหน้าหลัก 
คําสงวนลิขสิทธิ์ การประกาศความรับผิด และการประกาศนโยบาย 
 ๕. หมวดการทําให้เนื้อหาเว็บไซต์ท่ีทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Web Accessibility) ประกอบด้วย
เว็บไซต์ท่ีทุกคนเข้าถึงได้ ตามข้อกําหนดของ World Wide Web Consortium (W3C) 

 หน่วยงานภาครัฐสามารถดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

 

๒๒ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                          กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการสํารวจเว็บไซต์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง ICT ร้อยละ ๔๐ 

๒ มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการสํารวจเว็บไซต์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง ICT ร้อยละ ๔๕ 

๓ มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการสํารวจเว็บไซต์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง ICT ร้อยละ ๕๐ 

๔ มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการสํารวจเว็บไซต์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง ICT ร้อยละ ๕๕ 

๕ มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการสํารวจเว็บไซต์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง ICT ร้อยละ ๖๐ 

 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดาํเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ระดับ - ๔.๙๐ ๕.๐๐ 

 

     

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 

 ดําเนินการสํารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐในระดับกระทรวง กรม และหน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่ากรม 
โดยผู้ตรวจประเมินทําการสํารวจเว็บไซต์ตามแบบสํารวจ (Checklists) ท่ีครอบคลุมตามเนื้อหาในมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ กรณีท่ีมีข้อสงสัยระหว่างการสํารวจฯ หรือมีเนื้อหาในเว็บไซต์ไม่ชัดเจน จะใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ดูแลเว็บไซต์
ของหน่วยงานเพ่ือประเมินตามมาตรฐานฯ ต่อไป 
 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด :   นางเอ้ือมพร  วงศ์สวัสด์ิกุล             ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๗๐ 

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

                        ๒. นายศุภฤกษ์  คําพุฒ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ       
                                                   เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๙๐ 

 

๒๓ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                           กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๗  : การพัฒนาสมรรถนะองค์การ 

หน่วยวัด        : ระดับ 
 

น้ําหนัก          : ร้อยละ ๕  
 

คําอธิบาย      :   
● การพัฒนาสมรรถนะองค์การ เป็นการดําเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์การท่ีเป็นกลไก

ท่ีทําให้องค์การมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ประกอบด้วย ๓ ด้าน ได้แก่ การกําหนดเป้าหมาย (Goal) การออกแบบระบบงาน
(Design) และการบริหารจัดการ (Management) และวัดใน ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับองค์การ (Organization) ระดับหน่วยงาน 
(Department) และระดับบุคคล (Individual) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการดําเนินงานขององค์การ อันจะเป็นผล
ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

● การพัฒนาสมรรถนะองค์การ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ดําเนินการพัฒนาต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงส่วนราชการได้ดําเนินการสํารวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ (Organization 
Development Survey) ในระหว่างวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพ่ือหาโอกาสในการปรับปรุง
องค์การ และนําประเด็นท่ีต้องปรับปรุงมาจัดทําแผนพัฒนาองค์การ และดําเนินการปรับปรุงไปแล้วจํานวน ๑ ช่อง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สําหรับการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ส่วนราชการนําผล 
การสํารวจการพัฒนาองค์การท่ีเป็นโอกาสในการปรับปรุงแต่ยังไม่ได้ดําเนินการ จํานวน ๑ ช่อง มาจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การ และดําเนินการปรับปรุง  

● แบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) เป็นการใช้เครื่องมือวินิจฉัย
องค์การ “๙ Cells” ท่ีประกอบด้วยคําถามจํานวน ๓๖ ข้อ ใน ๓ ด้านหลัก ได้แก่ การกําหนดเป้าหมาย (Goal)  
การออกแบบระบบงาน (Design) และการบริหารจัดการ (Management) และแบ่งการวัดเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
ระดับองค์การ (Organization) ระดับหน่วยงาน (Department) และระดับบุคคล (Individual)  
      ● คําถามด้านการกําหนดเป้าหมาย (Goal)  

- ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มคําถามท่ีมุ่งเน้นในเรื่องการกําหนดเป้าหมายของวิสัยทัศน์ และ  
  ยุทธศาสตร์ขององค์การท่ีชัดเจนท้ังระยะสั้นและระยะยาว การสื่อสารทิศทางขององค์การอย่างเป็น  
  รูปธรรมและท่ัวถึง รวมท้ังมีการวางแผนยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับบริบทขององค์การ 
- ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มคําถามท่ีมุ่งเน้นในเรื่องความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายของ  
  องค์การและเป้าหมายของหน่วยงาน การกําหนดกลยุทธ์และเป้าหมายหน่วยงานจากการรับฟังความต้องการ 
  ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกําหนดแผนปฏิบัติการ และการจัดการความเสี่ยง 
- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มคําถามท่ีมุ่งเน้นในเรื่องความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายของหน่วยงาน  
  และเป้าหมายระดับบุคคล การกําหนดเป้าหมายท่ีท้าทายมากข้ึน การกําหนดภาระงานท่ีชัดเจน และ  
  ความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคคล 
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      ● คําถามด้านการออกแบบระบบงาน (Design)  
- ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มคําถามท่ีมุ่งเน้นในเรื่องการจัดระบบงาน การกําหนดหน้าท่ี   
  ความรับผิดชอบของหน่วยงาน การออกแบบการทํางานให้สามารถทํางานประสานกัน และการปรับปรุง 
  กฎระเบียบ ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ และช่วยสนับสนุนการทํางานให้มีประสิทธิภาพ 
- ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มคําถามท่ีมุ่งเน้นในเรื่องการกําหนดภาระหน้าท่ีท่ีชัดเจนของ  
  กลุ่มงาน/ทีมงานภายในหน่วยงาน การปรับปรุงกระบวนการ การพัฒนาบริการใหม่ๆ การสร้างนวัตกรรม   
  การนําเทคโนโลยีมาช่วยในการทํางาน จากความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ 
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มงาน/ทีมงาน 
- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มคําถามท่ีมุ่งเน้นในเรื่องการกําหนดข้ันตอนการทํางานและการประสาน 
  ระดับบุคคลท่ีชัดเจน การออกแบบระบบงาน กระบวนการภายใน การจัดสภาพแวดล้อมการทํางานท่ีเอ้ือให้ 
  บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายได้ รวมท้ังออกแบบลักษณะงานให้สามารถ  
  ทํางานแทนกันได้ 

      ● คําถามด้านการบริหารจัดการ (Management)  
- ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มคําถามท่ีมุ่งเน้นในเรื่องระบบการติดตามประเมินผลและ 
  การรายงานผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้สอดคล้อง     
  เหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ รูปแบบการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน และความโปร่งใสของ 
  การบริหารจัดการภายใน 
- ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มคําถามท่ีมุ่งเน้นในเรื่องการติดตามผลการปฏิบัติงาน การจัดสรร 
  งบประมาณและทรัพยากร การติดต่อสื่อสารและการมีส่วนร่วมภายในหน่วยงาน และการวิเคราะห์ข้อมูล 
  สารสนเทศท่ีมีความจําเป็นในการตัดสินใจของผู้บริหาร 
- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มคําถามท่ีมุ่งเน้นในเรื่องการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้บุคลากร  
  สามารถทํางานได้บรรลุตามเป้าหมาย การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ความก้าวหน้าในการทํางาน และ  
  ความผูกพันของบุคลากร 

 ● ลําดับความสําคัญของการพัฒนา เรียงตามลําดับดังนี้  ❶ Organization Goal ❷ Department Goal 

❸ Individual Goal 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 ในระหว่างวนัท่ี ๒๙ กรกฎาคม – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ❶ การกําหนดเป้าหมายระดับส่วนราชการ (Organization 
Goal) กรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการครบถ้วนตามประเด็นท่ีกําหนด และ❷ การกําหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน 
(Department Goal), ❸ การกําหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Individual Goal) เป็นด้านท่ีต้องปรับปรุง ซ่ึงการพัฒนา
องค์การของกรมฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ดําเนินการพัฒนาในด้าน ❷ การกําหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน 
(Department Goal) เรียบร้อยแล้ว และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงต้องดําเนินการพัฒนาในด้าน ❸ การกําหนด
เป้าหมายระดับบุคคล (Individual Goal) ต่อไป  
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

     กําหนดให้ เป็นระดับความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณา 
จากความก้าวหน้าของระดับการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับความสําเร็จ (Milestone) 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑ √     

๒ √ √    

๓ √ √ √   

๔ √ √ √ √  

๕ √ √ √ √ √ 

 

การกําหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Individual Goal : IG) 

ระดับ ๑ ส่วนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคล 

ระดับ ๒ ส่วนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายของ
หน่วยงานและส่วนราชการ 

ระดับ ๓ ส่วนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลท่ีมีความท้าทายมากข้ึนทุกรอบปี 

ระดับ ๔ ส่วนราชการมีการสื่อสารและการติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับตัวบุคคลระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 

ระดับ ๕ ส่วนราชการมีระบบการสื่อสารและระบบการติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับบุคคล
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 

 
เง่ือนไข : ๑. ส่วนราชการต้องจัดส่งไฟล์หลักฐานการดําเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนน ผ่านระบบรายงานผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของสํานักงาน ก.พ.ร.ภายในระยะเวลา
การรายงานรอบ ๑๒ เดือน โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรรายงานได้จากเว็บไซต์สํานักงาน ก.พ.ร. 

   ๒. ส่วนราชการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาองค์การเพียง ๑ ช่อง ท้ังนี้ ข้ึนอยู่ กับผลการสํารวจ
ซ่ึงกรมโยธาธิการและผังเมืองต้องดําเนินการในด้าน ❸ การกําหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Individual Goal)  
 

  

๒๖ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                           กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน    : 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา -
สมรรถนะองค์การ 

ระดับ - - ๕ 

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 

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

- เอกสารหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงการดําเนินการพัฒนาสมรรถนะองค์การ  

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด :  ๑. นางอัธยา  เทพมงคล             ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง 
     เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๑๖ 
                              ๒. ว่าท่ี พันตร ีอดิศักด์ิ น้อยสุวรรณ  ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 
      เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๔๙ 
  
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   ๑. นายมาโนช  ขาวขํา   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ       

                                               เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๒๑ 
    ๒. นางสาวสมจิตร  สุขชัย  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
                                              เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๒๕๔ 
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ตัวช้ีวัดท่ี ๘  : ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 

หน่วยวัด      : ระดับ  

น้ําหนัก       : ร้อยละ  ๕  
 

คําอธิบาย    :   

       การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity Assessment) ของ
คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี (Anti-Corruption and Civil Rights Commission 
: ACRC) บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงดําเนินการโดยสํานักงาน ป.ป.ช. แล้วนํามา
กําหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์
เป็นองค์ประกอบหลักท่ีสําคัญและจําเป็นในการประเมิน การประเมินดังกล่าวได้จําแนกเป็นองค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมินและแปลงไปสู่คําถามที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจาก
ข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน 

 องค์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment) แบ่งเป็น ๕ องค์ประกอบดังนี้ 
  ๑. ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณ์ของประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และประเมินจากข้อมูลเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ์ บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
  ๒. ความพร้อมรับผิด (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณ์ของ
ประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ  
  ๓. คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กร) (Integrity in 
Service Delivery) ประเมินจากการรับรู้ และประสบการณ์ตรงของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมี
ต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ  
  ๔. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีภายใน
หน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงในการดําเนินงานของหนว่ยงาน 
  ๕. คุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ี
ภายในหน่วยงานภาครัฐท่ีมีต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๘ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

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

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. ประเมินหน่วยงานภาครัฐ(ส่วนกลาง) จังหวัด และองค์การมหาชน 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดาํเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 

ระดับ - ๔ 
(๗๓.๗๒ คะแนน) 

๔ 
(๗๓.๗๖ คะแนน) 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 
 รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วยเครื่องมือ ๓ เครื่องมือ ได้แก่   
 ๑) แบบประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment : IIT 
   กลุ่มประชากรเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรภายในของหน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมินผล
ท่ีปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

การเลือกตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Systematic Sampling) ซ่ึงเป็น
วิธีการสุ่มตัวอย่างท่ีคํานึงถึงความเป็นไปได้ในทางสถิติ โดยทําการแบ่งชั้นภูมิตามลักษณะโครงสร้างการบริหารงาน
ของแต่ละหน่วยงาน รวมท้ังให้มีการกระจายของกลุ่มตัวอย่างตามลักษณะของประชากรเป้าหมายและให้พิจารณา
ขนาดตัวอย่างท่ีสอดคล้อง เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนท่ีดีตามหลักการสุ่มตัวอย่างทางสถิติ 

เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรภายในของหน่วยงานท่ีรับการประเมิน ข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ี หรือลูกจ้าง ท่ีมีอายุการทํางานต้ังแต่ ๑ ปีข้ึนไป จํานวน ๓๐๐ รายชื่อ (กรณีหน่วยงานมีบุคลากรน้อยกว่า 
๓๐๐ คน ให้จัดส่งรายชื่อท้ังหมด) ให้ครอบคลุมทุกระดับตามสายการบังคับบัญชาประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล สังกัด 
ตํ า แ ห น่ ง  ร ะ ดั บ  ท่ี อ ยู่  ( ท่ี ส า ม า ร ถ ติ ด ต่ อ ไ ด้ )  เ บ อ ร์ โ ท ร ศั พ ท์  ( ท่ี ทํ า ง า น / มื อ ถื อ )  แ ล ะ  E-mail)  
โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ การประเมินผลจะเป็นผู้รวบรวม เพ่ือจัดส่งให้ท่ีปรึกษาดําเนินการสุ่มคัดเลือก 
กลุ่มตัวอย่างจํานวน ๑๐๐ รายชื่อ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและเป็นไปได้ในทางสถิติ สําหรับจัดเก็บข้อมูลต่อไป 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้บุคลากรภายในหน่วยงานท่ีเข้ารับ 
การประเมินตอบแบบสํารวจด้วยตนเอง (Self – Administered Questionnaire Survey) การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า 
(Face - to – Face Interview) การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การสํารวจทางไปรษณีย์ หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-mail) ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม  
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 ๒) การประเมิน External Integrity & Transparency Assessment : EIT  
กลุ่มประชากรเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของหน่วยงาน 

ท่ีเข้ารับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
การเลือกตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Systematic Sampling) ซ่ึงเป็น

วิธีการสุ่มตัวอย่างท่ีคํานึงถึงความเป็นไปได้ในทางสถิติ โดยทําการแบ่งชั้นภูมิตามลักษณะประเภทผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละหน่วยงาน รวมท้ังให้มีการกระจายของกลุ่มตัวอย่างตามลักษณะของประชากร
เป้าหมาย และให้พิจารณาขนาดตัวอย่างท่ีสอดคล้อง เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนท่ีดี 
ตามหลักการสุ่มตัวอย่างทางสถิติ 

เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอย่าง ได้แก่ ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมิน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อย่างแท้จริง จํานวน ๓๐๐ รายชื่อ (กรณีหน่วยงานมีผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมินมีจํานวนน้อยกว่า ๓๐๐ คน ให้จัดส่งรายชื่อท้ังหมด) โดยระบุประเภทของการมี
ส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลัก ของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้มารับบริการหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเภท/เรื่องในการติดต่อกับหน่วยงาน สถานท่ีทํางาน ตําแหน่ง ระดับ ท่ีอยู่ (ท่ีสามารถติดต่อได้) 
เบอร์โทรศัพท์ (ท่ีทํางาน/มือถือ) และ E-mail โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการประเมินผลจะเป็นผู้รวบรวมเพ่ือจัดส่ง
ให้ท่ีปรึกษาดําเนินการสุ่มคัดเลอืกกลุ่มตัวอย่างจํานวน ๑๐๐ รายชื่อ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและเป็นไปได้ในทางสถิติ 
สําหรับจัดเก็บข้อมูลต่อไป  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการตอบแบบสํารวจด้วยตนเอง  
(Self – Administered Questionnaire Survey) การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face interview) 
การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การสํารวจทางไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม  

๓) การประเมิน Evidence Base Integrity & Transparency Assessment : EBIT  
กลุ่มประชากรเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยใช้แบบสํารวจ 
Evidence Base Integrity & Transparency Assessment : EBIT จํานวน ๑ ชุด ต่อ ๑ หน่วยงาน โดย
หน่วยงานภาครัฐ ที่ เ ข้ า รับการประเมินจัด เตรียม เอกสาร/หลักฐ าน หรือ เอกสาร อื่นๆ ที่ เ กี่ ยวข้อ ง 
เพ่ือประกอบการอ้างอิงคําตอบในแต่ละข้อคําถามตามความจริง  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการประเมินผลดําเนินการรวบรวมแบบสํารวจ 
ท่ีได้รับการตอบจากหน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมินผลแล้ว รวมถึงเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอ่ืนๆท่ีใช้
ประกอบการอ้างอิงคําตอบในคําถามนั้นๆด้วย 

 

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

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   จ.อ. จอมทอง  บุญตะโก        นิติกรชํานาญการ       
                                                    เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๒๕๓  

๓๐ 
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