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แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไ ทย 

 

วิสัยทศัน 

 กระทรวงมหาดไทยเปนองคกรกลางในการบําบัดทุกข บํารุงสขุ ขจัดความยากจน  การเสริมสรางความมั่นคงภายใน รวมทั้งบูรณาการ การบริหารจัดการในพื้นที่ อยางมี

ประสิทธิภาพเพื่อใหประชาชนมีความมั่นคง อยางยั่งยืน 

 

พันธกิจ  

 บูรณาการและดําเนินการแกไขปญหาความยากจนในทุกระดับ 

 สงเสริมเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชน 

 พัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 

 เสริมสรางการอํานวยความเปนธรรม การมีสวนรวมและจัดการทรพัยากรธรรมชาต ิ

 เสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

 ประสานความรวมมือกับทุกกระทรวงและทุกภาคสวนในการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ 

 เสริมสรางความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 สงเสริมความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานและปฏบิตัิตามพันธกรณีหรือขอตกลงระหวางประเทศ 

 เสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย ความปลอดภัย และความสมานฉันทในสังคม 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 
 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ 
ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง 

เปาหมายการใหบริการกระทรวง ยุทธศาสตรกระทรวง 

ที่ 1 ยุทธศาสตรการสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี                

      มคีุณธรรมนําความรู และสามารถปรับตัวสูสังคมฐานความรู 

 

1. ประชาชนและสังคมมีสภาพแวดลอมที่นาอยูและมีความมั่นคง 

    ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

1. พัฒนาระบบการถือครองสิทธิในที่ดินและสรางโอกาสให 

    ประชาชนเขาถึงแหลงทุน 

ที่ 2 ยุทธศาสตรการแกไขความยากจน กระจายความเจริญสู 

      ชนบท และลดชองวางของรายได 

1. การบริหารจัดการ แกไขปญหาความยากจนในระดับจังหวัดมี 

   ประสิทธิภาพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. บูรณาการการบริหารจัดการขอมูล งบประมาณและการปฏิบัติ 

    การแกไขปญหาความยากจนในระดับพื้นที่ 

2. เรงรัดการจัดที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยพรอมสาธารณูปโภค 

    ใหมีประสิทธิภาพ 

3. เสริมสรางความเขมแข็งและขีดความสามารถในการพัฒนา     

    คุณภาพชีวิตของประชาชนในหมูบาน/ชุมชน ตามแนว 

    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. ชุมชนมีศักยภาพและความพรอมในการมีสวนรวมเพื่อแกไข 

    ปญหาความยากจนของชุมชนตลอดจนในการพัฒนา 

    เศรษฐกิจของชุมชนใหมีความเขมแข็ง พึ่งตนเองไดตามแนว 

    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. สงเสริมบทบาทชุมชนในการจัดทําแผนชุมชนและดําเนินการ 

    ตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจชุมชนตาม 

    แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ 4 ยุทธศาสตรการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม  

      และการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพให 

      เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม 

1. ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากภาวะน้ําทวมและพื้นที่ที่มี 

    ปญหาน้ํากัดเซาะรุนแรง ไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ 

1. ปองกันอุทกภัย โดยบูรณาการรวมกับระบบบริหารจัดการลุมน้ํา 

2. จัดใหมีแนวปองกันตลิ่งริมแมน้ําในพื้นที่ที่มีปญหากัดเซาะ       

    รุนแรง 
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ 
ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง 

เปาหมายการใหบริการกระทรวง ยุทธศาสตรกระทรวง 

 2. ประชาชนมีการใชประโยชนพื้นที่และที่ดินเปนไปอยาง           

    เหมาะสม เกดิประโยชนสูงสุดและสอดคลองกับการอนุรักษ 

    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1. สงเสริมการพัฒนาเมืองและความปลอดภัยในอาคาร เพื่อให 

    ประชาชนมีสภาพแวดลอมชุมชนที่นาอยูและอยูอาศัยในอาคาร 

    และสถานที่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการแกไขปญหาความ 

    ยากจน 

3. สนับสนุนการจัดทําผังเมืองในทุกระดับและผังการใชประโยชน 

    ที่ดินที่บูรณาการรวมกับการจัดการสิ่งแวดลอม  

    ตลอดจนพัฒนาการใชประโยชนพื้นที่ของประชาชนใหเกิด 

    ประโยชนสูงสุด 

 

ที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการ 

      ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเปนธรรม 

1. ระบบบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทยทุกระดับเปน 

   ระบบบริหารจัดการที่มีสมรรถนะการทํางานขั้นสูง สามารถ 

   สรางผลสัมฤทธิ์และการใหบริการที่มีคุณภาพโปรงใส เปนธรรม 

   และตรวจสอบได 

1. ปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถของการทํางานใหมีความ 

    ทันสมัย และมีประสิทธิภาพตอการใหบริการ การแกไขปญหา 

    และพัฒนาของภาครัฐ 

2. พัฒนาระบบงาน ขีดความสามารถ และความทันสมัยของการ 

    ทํางาน เพื่อเพิ่มสมรรถนะและคุณภาพของผลงาน 
 

 2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

    เพื่อดําเนินการพัฒนาและแกไขปญหาโดยทองถิ่นเอง 
 

1. จัดสรรเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหบริการสาธารณะแกประชาชน 

   อยางมีมาตรฐาน โปรงใสและประชาชนมีสวนรวมในการ 

   บริหารจัดการ 

1. สงเสริมความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นให 

    สามารถจัดบริการสาธารณะ 
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ 
ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง 

เปาหมายการใหบริการกระทรวง ยุทธศาสตรกระทรวง 

ที่ 6 ยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบสุข 

      ของสังคม 

1. ประชาชนอยูในสังคมอยางสงบสุข มีความมั่นคงปลอดภัยใน 

    ชีวิตและทรัพยสิน 

1. เรงรัดขจัดเงื่อนไขที่ทําใหเกิดปญหาความหวาดระแวง  

    ความแตกแยกทางสังคม 

 2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการแกไขปญหา  

    และมีความมั่นคงปลอดภัย 

1. เรงรัดขจัดเงื่อนไขที่ทําใหเกิดปญหาความหวาดระแวง  

    ความแตกแยกทางสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

2. เพิ่มขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยจาก 

    สาธารณภัยและวิกฤตการณ 

 

 3. ประชาชน/ชุมชน มีความปลอดภัยจากสาธารณภัย มีระบบ 

    เตือนภัยและระบบบริหารวิกฤตการณที่มีประสิทธิภาพ 

 

1. เพิ่มขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยจาก 

    สาธารณภัยและวิกฤตการณ 
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กลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง  กระทรวงมหาดไทย 

 

วิสัยทศัน 

 เมืองไดรับการพัฒนา พรอมปวงประชาปลอดภัยจากสาธารณภัย 

 

พันธกิจ  

 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาเมืองและชนบทใหมีสภาพแวดลอมที่ดีและปลอดภัยจากสาธารณภัยอยางยั่งยืน 

 

ประเด็นยทุธศาสตร 

 การจัดระเบียบการใชประโยชนที่ดิน การเสริมสรางคณุภาพชีวิตและความปลอดภัยของชุมชน 

 สงเสริมการพัฒนาเมืองและความปลอดภยัในชุมชน 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย 

 

วิสัยทศัน 

 พัฒนาประเทศใหทุกเมืองนาอยู และประชาชนมีความปลอดภัยในอาคาร 

 

พันธกิจ  

 เปนองคกรหลักในการวางและจัดทําผังเมืองและพัฒนาเมือง ดวยการกําหนด สนับสนุน และกํากับใหงานดานการผังเมือง ดานอาคาร และดานชางมีมาตรฐาน 

ทางวิชาการทีส่ามารถตอบสนองตอความตองการของสังคม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
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ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ การจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ 
ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน 

เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน กลยุทธหนวยงาน 

ที่ 4 ยุทธศาสตรการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอมและการใชประโยชนจากความ   

หลากหลายทางชีวภาพใหเปนประโยชน 

ตอเศรษฐกิจและสังคม 

1. ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากภาวะน้ําทวม

และพื้นที่ที่มีปญหาน้ํากัดเซาะรุนแรง ไดรับการ

แกไขอยางมีประสิทธิภาพ 

1. เมืองและชุมชนมีระบบปองกันอุทกภัย 

ที่เหมาะสม 

 

2. พื้นที่ตลิ่งที่มีการกัดเซาะรุนแรงไดรับการ 

ปองกันและแกไข 

1. สงเสริมสนับสนุนและดําเนินการใหมีการ

จัดทําระบบปองกันน้ําทวมในพื้นที่เมืองและ

ชุมชนที่ประสบปญหาน้ําทวม 

1. จัดใหมีแนวปองกันตลิ่งในพื้นที่ที่มีปญหา

การกัดเซาะรุนแรง 

 2. ประชาชนมีการใชประโยชนพื้นที่และที่ดิน 

เปนไปอยางเหมาะสม เกิดประโยชนสูงสุดและ

สอดคลองกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

1. เมืองและชนบทมีการพัฒนาตามมาตรฐาน

ทางวิชาการและอาคารมีความปลอดภัย 

2. ประชาชนมีการใชประโยชนที่ดินการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม 

1. สงเสริมสนับสนุนและดําเนินการเพื่อใหเกิด

ความปลอดภัยในการใชอาคารแกสาธารณชน 

1. สงเสริม สนับสนุนและดําเนินการใหมีการจัด

รูปที่ดินฯเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

2. สงเสริมสนับสนุนและดําเนินการใหมีการวาง

และจัดทําผังเมือง 
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การประเมินสําหรับสวนราชการ ประกอบดวย มิติ 4 ดาน น้ําหนักรวมรอยละ 100 ดังนี้ 

1. มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ รอยละ 45 

2. มิติที่ 2  มิติดานคุณภาพการใหบริการ     รอยละ 20 

3. มิติที่ 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ   รอยละ 10 

4. มิติที่ 4  มิติดานการพัฒนาองคกร   รอยละ 25  

 

การประเมินสําหรับสวนราชการ คํานวณจากผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติ 4 ดาน ดังนี้ 

ผลคะแนน 
น้ําหนัก 

(%) 

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

1.  ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 45 1 2 3 4 5 

2.  ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดานคุณภาพการใหบริการ   20 1 2 3 4 5 

3.  ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ   10 1 2 3 4 5 

4.  ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดานการพัฒนาองคกร 25 1 2 3 4 5 

รวม 100 1 2 3 4 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     คํารับรองการปฏิบตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  กรมโยธาธิการและผังเมอืง  กระทรวงมหาดไทย                                                                              เอกสารประกอบ  2                 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง   9  

         ตัวชี้วัดและเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ. 2551 กระทรวงมหาดไทย 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/ 

ภารกิจหลัก 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

หมายเหตุ 

2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

มิติที่ 1 มิติดานประสทิธิผลตามแผนปฏิบตัิราชการ น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 45 โดยมีตัวชีว้ัดผลการปฏิบตัิราชการ น้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี้ 

1. ระดับความสําเรจ็ของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัตริาชการของกระทรวงมหาดไทย (รอยละ 15)    

• การพัฒนา

ศูนยบริการรวม

หรือเคานเตอร

บริการประชาชน 

  1.1 ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนา

ศูนยบริการรวมหรือเคานเตอร 

บริการประชาชน 

2 5 - - - 1 2 3 4 5 

  

1. บูรณาการและ

ดําเนินการ 

แกไขปญหา 

ความยากจน 

ในทุกระดับ 

1. การบริหารจัดการ 

 แกไขปญหาความ

ยากจนในระดับ

จังหวัดมีประสทิธภิาพ 

ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 รอยละของจํานวนหมูบานยากจนที่มี

กระบวนการตัดสนิใจแกไขปญหา

ของตนเอง 
--------------------------------------------------------------------------- 

หมูบานยากจนที่มีกระบวนการตัดสินใจ

แกไขปญหาของตนเอง จะตอง

ดําเนินการตามเงื่อนไข 6 ขอ ดังนี้ 

1. มีการจัดเก็บและใชประโยชนจาก 

    ขอมูล เชน จปฐ , กชช 2 ค ฯลฯ ใน 

    การวางแผนและดําเนินการแกไขปญหา 

     ของชุมชน 

2. มีการประชุมประชาชนในหมูบาน 

    อยางนอย 50 % หรือกําหนดปญหา 

    และจัดลําดับความสําคัญ  

3. มีการกําหนดแผนชุมชน/แผนงานใน 

    การแกไขปญหาโดยไดรับฉันทามติ 

   จากประชาชนในหมูบาน 

4. มีระบบ/กลไกในการบริหารจัดการใน 

    การดําเนินงานโครงการตางๆ 

2 75 - 47.52 

(7,952 

หมูบาน) 

61.04 

(10,215  

หมูบาน) 

65 70 75 80 85  หมูบานยากจนเปาหมายทั้งหมด 

16,735 หมูบาน  

(ขอมูล กชช. 2ค ป 2544) 
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ประเด็น 

ยุทธศาสตร/ 

ภารกิจหลัก 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

หมายเหตุ 

2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

     5. มีผลการดําเนินงานในการแกไข 

    ปญหาอยางชัดเจน 

6. มีความสามารถในการจัดการเงินทุน 

    ชุมชนไมใหเกิดความเสียหาย 

          

  

2. สงเสริมเศรษฐกิจ   

ฐานรากเศรษฐกจิ

ชุมชนและ 

วิสาหกิจชุมชน 

1. ชุมชนมศีักยภาพและ

ความพรอมในการมี

สวนรวมเพื่อแกไข

ปญหาความยากจน

ของชุมชน ตลอดจน

ในการพัฒนา

เศรษฐกิจของชมุชน

ใหมีความเขมแข็ง 

พึ่งตนเองไดตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

1.3 รอยละของหมูบานเปาหมายไดรับ

การพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจ

พอเพียง“อยูเย็น เปนสุข” ตามเกณฑ 
--------------------------------------------------------------------------- 

1. หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น  

    เปนสุข” หมายถึง หมูบานที่มีวิถีชีวิต 

    เศรษฐกิจพอเพียงตามเกณฑ 6 ดาน 

    12 ตัวชี้วัด ไดแก 

   1) ดานการลดรายจาย 

   2) ดานการเพิ่มรายได 

   3) ดานการประหยัด 

   4) ดานการเรียนรู 

5) ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและใช  

    ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

   6) ดานการเอื้ออารีตอกัน 

2. การผานเกณฑจะตองผานเกณฑทั้ง  

    6 ดาน 12 ตัวชี้วัด โดยเมื่อรวม 

    คะแนนของทุกตัวชี้วัดแลวตองไมต่ํา 

    กวารอยละ 50 ของคะแนนรวม 

2 25 - - 12.32 

( 9,172 

 หมูบาน ) 

19 22 25 28 31  หมูบานทั้งหมด 74,423 หมูบาน 

(ขอมูลกรมการปกครอง) 

 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/ 

ภารกิจหลัก 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

หมายเหตุ 

2548 2549 2550 1 2 3 4 5 
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ประเด็น 

ยุทธศาสตร/ 

ภารกิจหลัก 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

หมายเหตุ 

2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

5 เสริมสรางการ

บริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี 

1. 

 

ระบบบริหารจัดการของ

กระทรวงมหาดไทยทุก

ระดับเปนระบบบริหาร

จัดการที่มีสมรรถนะ

การทํางานขั้นสูง 

สามารถสรางผล 

สัมฤทธิ์และการให 

บริการที่มีคุณภาพ 

โปรงใส เปนธรรม  

และตรวจสอบได 

1.4 อัตราสวนจํานวนบุคลากรที่ถูก

รองเรียนตอจํานวนบุคลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 1,000 คน 
---------------------------------------------------------------------------

* ไมรวมพนักงานรัฐวิสาหกิจและ

พนักงานขององคกรปกครองสวน 

ทองถิ่น(พิจารณาเฉพาะขอรองเรียน 

ที่มาจากหนวยงานภายนอก ไดแก  

สํานักผูตรวจการรัฐสภา สํานักงาน 

ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ง.) 

3 7.25 7.48 7.12 7.25 8.25 7.75 7.25 6.75 6.25  ไมนับเรือ่งกลั่นแกลง หรือไมมีมูล 

ตามจริงจากกรณกีารเลือกตั้ง  

(โดยผานกระบวนการพิสูจนแลว 

  ไมมมีูล) 

7 

 

เสริมสราง 

ความเขมแข็งของ

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

องคกรปกครองสวน 

ทองถิน่ไดรับการ

จดัสรรงบประมาณ

เพื่อดําเนินการพฒันา

และแกไขปญหาโดย

ทองถิน่เอง 

องคกรปกครองสวน 

ทองถิน่ใหบริการ

สาธารณะแก

ประชาชนอยางมี

มาตรฐาน โปรงใสและ

ประชาชนมีสวนรวม

ในการบริหารจัดการ 

1.5 รอยละของจํานวนองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นทีผ่านการประเมิน 

ตามหลักเกณฑการประเมิน 

การบริหารงาน 

2 50 - - - นอย 

กวา 

40 

มาก 

กวา  

40  

จนถงึ 

50 

มาก 

กวา  

50 

จนถงึ 

55 

มาก 

กวา  

55  

จนถงึ 

60 

มาก 

กวา 

60 

 ตัวชี้วัดรวมกับสํานักปลัดสํานักนายก 

รัฐมนตร ี
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ประเด็น 

ยุทธศาสตร/ 

ภารกิจหลัก 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

หมายเหตุ 

2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

9. เสริมสรางความ

มั่นคงภายใน 

อํานวยความเปน

ธรรม ความสงบ

เรียบรอย ความ

ปลอดภัย และ

ความสมานฉันท 

ในสังคม 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

ประชาชนอยูในสงัคม

อยางสงบสุข มีความ

มั่นคงปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสนิ 

ประชาชนในจังหวัด

ชายแดนภาคใตไดรับ

การแกไขปญหาและ 

มีความมั่นคง

ปลอดภัย 

ประชาชน/ชุมชน 

มีความปลอดภยัจาก 

สาธารณภัย มีระบบ

เตือนภัยและระบบ

บริหารวิกฤตการณ 

ที่มีประสิทธิภาพ 

1.6 อัตราสวนคดีเกีย่วกับยาเสพติดตอ

ประชากรแสนคน  

1 70 49.23 

 (30,726/ 

624.18) 

53.26 

(33,465/ 

628.29) 

46.71 

(29,340/

628.29) 

80 75 70 65 60 • จํานวนคดียาเสพติด หมายถึง 

จํานวนคดียาเสพติดที่ถูกดําเนินคดี 

ในฐานความผิดขอหาผลิต นําเขา 

สงออก จําหนาย และครอบครอง

เพื่อจําหนาย โดยไมรวมคดเีสพและ

ครอบครอง (ยกเวน กทม.) 

(ตัวชี้วัดรวมกับกระทรวงยุติธรรม) 

     1.7 ระดับความสําเรจ็ของการดําเนินการ

ตามหลักเกณฑหมูบานปลอดภัย 

เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 1 มีจํานวนหมูบานที่ผาน

เกณฑหมูบานปลอดภัยนอยกวา 

รอยละ 70 

ระดับ 2 มีจํานวนหมูบานที่ผาน

เกณฑหมูบานปลอดภัยตั้งแต 

รอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 75 

2 5 - - - 1 2 3 4 5  เกณฑในการคิดเปนหมูบานปลอดภัย

ตองประกอบดวย 3 เงื่อนไข คือ 

1. กํานัน ผูใหญบาน ชุดรักษาความ 

   ปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.)มีการตั้ง 

   เวรยามไมนอยกวา 36 ครั้งตอป 

2. หมูบาน มีการดําเนินการไกลเกลี่ย 

   ขอพิพาทหรือกิจกรรมที่เสริมสราง 

   ความสมานฉันท ไมนอยกวา  

   1 ครั้งตอเดือน 
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ประเด็น 

ยุทธศาสตร/ 

ภารกิจหลัก 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

หมายเหตุ 

2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

     ระดับ 3 มีจํานวนหมูบานที่ผาน

เกณฑหมูบานปลอดภัยตั้งแต 

รอยละ 75 แตไมถึงรอยละ 80 

ระดับ 4 มีจํานวนหมูบานที่ผาน

เกณฑหมูบานปลอดภัยตั้งแต 

รอยละ 80 แตไมถึงรอยละ 85 

ระดับ 5* มีจํานวนหมูบานที่ผาน

เกณฑหมูบานปลอดภัยตั้งแตรอยละ 

85 ขึ้นไป และทกุอําเภอผานเกณฑ

อัตราสวนคดีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินเปาหมาย (200 คดีตอ

ประชากรแสนคน) 

           3. มีแหลงขาวเพื่อเฝาระวัง 

   อาชญากรรมและความมั่นคงใน 

   ระดับหมูบานอยางนอย 1 แหลง 

   ขาว ทั้งนี้คิดเฉพาะหมูบานตาม 

   เขตการปกครองทองที่ และไมรวม 

   กทม.และ 5 จงัหวัดชายแดน 

   ภาคใต (ปตตานี ยะลา นราธิวาส   

   สงขลา และสตูล) 

* การคิดคะแนนในระดับคะแนน 5 :  

- ในกรณีที่มจีํานวนหมูบานที่ผาน 

เกณฑหมูบานปลอดภัยตั้งแตรอยละ 

85 ขึ้นไป ไดคะแนน 0.5 

- คิดคะแนนในอกี 0.5 จาก

อัตราสวนจํานวนอําเภอที่ผาน

เกณฑอัตราสวนคดีความปลอดภยั

ฯ เปาหมาย เชน มีอัตราสวนอําเภอ

ที่ผานเกณฑฯ รอยละ 50 จะได

คะแนนในสวนนีอ้กี 0.25 เปนตน 

 

ใชขอมูลผลการจับกุมคดีอาญา 3 กลุม

ของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ(คดี

อุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ, คดีชีวิต 

รางกาย และเพศ, คดีประทุษรายตอทรัพย) 

ขอมูลพื้นฐาน : อตราสวนคดีความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพยสินตอประชากรแสนคน 

ป 2548 = 212.40 (131,635 คดี) 

ป 2549 = 206.64 (128,983 คดี) 
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ประเด็น 

ยุทธศาสตร/ 

ภารกิจหลัก 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

หมายเหตุ 

2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

    1.8 จํานวนจังหวัดทีส่ามารถดําเนินการ

สรรหาคณะกรรมการธรรมาภิบาล

จังหวัด (ก.ธ.จ.) ไดตามกําหนด 
--------------------------------------------------------------------------- 

เงื่อนไข : ในกรณีที่มีการรองเรียน หรือ

สงเรื่องฟองศาลปกครอง และสงผลให

ตองมีการสรรหาใหม ใหถือวาจังหวัดนั้น 

ไมสามารถดําเนินการไดตามกําหนด

ตอเมื่อศาลมีคําสั่งเปนที่ยุติแลว 

1 75 - - - 67 69 71 73 75 • ใหเปนไปตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี ซึง่ไดกําหนดไวตาม

พระราชบัญญัติระเบยีบบริหารราชการ

แผนดิน(ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2550 

     น้ําหนักรวม 15            
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ตัวชี้วัดและเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ. 2551 กลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/ 

ภารกิจหลัก 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

หมายเหตุ 

2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 45 โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี้ 

2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (รอยละ 10) 

1. สงเสริมการ

พัฒนาเมืองและ

ความปลอดภัยใน

ชุมชน 

1. ชุมชนในพื้นทีเ่สีย่ง

ภัยมรีะบบความ

ปลอดภัยจาก           

สาธารณภัย 

2.1 ระดับความสําเรจ็ในการดําเนินการ

ตรวจสอบและรวบรวมพื้นทีเ่สี่ยงภัย

ตอการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําและ

ริมทะเลทั่วประเทศ 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 1  จัดทําฐานขอมูลพื้นที่เสี่ยง 

ไดความยาวเพิ่มขึ้น 2,200 กม. 

ระดับ 2  จัดทําฐานขอมูลพื้นที่เสี่ยง 

ไดความยาวเพิ่มขึ้น 2,400 กม. 

ระดับ 3  จัดทําฐานขอมูลพื้นที่เสี่ยง 

ไดความยาวเพิ่มขึ้น 2,600 กม. 

ระดับ 4  จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ 

ภูมิศาสตรพื้นที่ตลิ่งริมฝงแมน้ํา  

และริมทะเลที่ไดรับความเสียหาย 

ไดความยาวรวม 2,600 กม. 

ระดับ 5  เผยแพรขอมูลสารสนเทศ

ภูมิศาสตรพื้นที่ตลิ่งริมฝงแมน้ํา 

และริมทะเลที่ไดรับความเสียหาย 

และที่ไดรับการแกไขไดความยาว  

รวม 2,600 กม. ผานระบบ Internet 

 

2 ระดับ 3 - มีฐาน  

ขอมูล 

พื้นทีเ่สีย่ง 

ความยาว 

1,500 กม. 

มีฐาน  

ขอมูล 

พื้นที่เสีย่ง 

ความยาว 

1,941 กม. 

1 2 3 4 5   
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ประเด็น 

ยุทธศาสตร/ 

ภารกิจหลัก 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

หมายเหตุ 

2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

2. สงเสริมการพัฒนา

เมืองและความ

ปลอดภัยในชุมชน 

  2.2 ระดับความสําเร็จในการสนับสนุน
สงเสริมการดําเนินงานตรวจสอบอาคาร

สูงและอาคารขนาดใหญตามกฎหมาย 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 1  จัดทําฐานขอมูลอาคารเอกชน 

ที่ตองตรวจสอบตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคาร 

ระดับ 2  จัดทําแผนงาน/โครงการ  

สนับสนุนการขับเคลื่อนดําเนินการ     

ตรวจสอบอาคารเอกชน 

ระดับ 3  ดําเนินการตามแผนงาน/ 

โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการ

ตรวจสอบอาคารเอกชน 

ระดับ 4  รวบรวมผลการดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการ

ตรวจสอบอาคารตามกฎหมายวาดวย

การ 

ควบคุมอาคาร 

ระดับ 5  สรุปและประเมินผลการ 

ดําเนินงานตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย วาดวย

การควบคุมอาคารขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น เสนออธิบดีกรมโยธาธิการ

และผังเมือง และหวัหนากลุมภารกิจดาน

สาธารณภัยและพฒันาเมือง   โดยมี 

รายงานผลการตรวจสอบอาคารสูงและ 

อาคารขนาดใหญ  ไมนอยกวา 2,000 

อาคาร  

1.5 ระดับ 5 - - - 1 2 3 4 5   
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ประเด็น 

ยุทธศาสตร/ 

ภารกิจหลัก 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

หมายเหตุ 

2548 2549 2550 1 2 3 4 5 
 

 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/ 

ภารกิจหลัก 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

หมายเหตุ 

2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

3. จัดระเบียบการใช

ประโยชนที่ดินการ

เสริมสรางคุณภาพ

ชีวิตและความ

ปลอดภัยของ

ชุมชน 

1. ประชาชนไดรับ

ประโยชนสุขจาก

การจัดทําผังเมือง

และการปองกนั 

และบรรเทา 

สาธารณภัย 

2.3 ระดับความสําเรจ็ของมาตรการใน 

การใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ดําเนินการปรับปรุงกฎกระทรวงผงั

เมืองรวมทีไ่ดรับการถายโอนภารกิจ

ตามแผนงบประมาณ ประจําป 2551 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 1  ชี้แจงหนวยงานทีเ่กี่ยวของกับ

การดําเนินงานถงึแนวทางการดําเนินงาน

ปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมืองรวม 

ระดับ 2  กรมโยธาธกิารและผงัเมือง

จัดทําบันทึกขอตกลงวาดวยการ

สนับสนุนสงเสริมใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นดําเนินการปรับปรุงกฎกระทรวง 

ผังเมืองรวม ตามที่ไดรับการถายโอน      

ภารกิจ 

ระดับ 3 รวบรวมความพรอมขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่จะดําเนินการ

ปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมืองรวม 

ระดับ 4  องคกรปกครองสวนทองถิ่นทีม่ี

ความพรอม จัดทําบันทึกความตกลงกับ

จังหวัดในการปรับปรุงกฎกระทรวง     

1.5 ระดับ 5 - - - 1 2 3 4 5   
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ประเด็น 

ยุทธศาสตร/ 

ภารกิจหลัก 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

หมายเหตุ 

2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

ผังเมืองรวมตามที่ไดรับการถายโอน  

ภารกิจ 

ระดับ 5  องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จัดทําแผนงานและงบประมาณเพื่อ

ปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมืองรวมตามที่

ไดรับการถายโอนภารกิจ ไดไมนอย

กวา 9 แหง 
 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/ 

ภารกิจหลัก 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

หมายเหตุ 

2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

     และสามารถสรุปผลการศึกษาของ

ตางประเทศเพื่อปรับปรุงกฎหมายตางๆ 

ที่เกี่ยวของ  เพื่อใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นที่ไดรับการถายโอนดําเนินการ

ปรับปรุงกฎกระทรวง  

ผังเมืองรวมตามกําหนด 

            

2 สงเสริมการพัฒนา

เมืองและความ

ปลอดภัยในชุมชน 

1. ชุมชนในพื้นทีเ่สีย่ง

ภัยมรีะบบความ

ปลอดภัยจาก           

สาธารณภัย 

2.4 ระดับความสําเรจ็ของการจัดทํา

ระบบบริหารจัดการปองกันและ

บรรเทาปญหาดินถลมของประเทศ 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 1 กําหนดคณะทํางาน เพื่อ

ดําเนินการสรุปทบทวน แผนและ

มาตรการตางๆ ในอดีตที่เกี่ยวของกับ 

อุทกภัย 

และดินถลม 

2 ระดับ5 - - - 1 2 3 4 5   
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ประเด็น 

ยุทธศาสตร/ 

ภารกิจหลัก 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

หมายเหตุ 

2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

ระดับ 2   

- กําหนดคํานิยามของ “ดินถลม” 

- กําหนดกระบวนการ ขั้นตอน/วิธีการ 

จัดเก็บขอมูล และการวิเคราะหพื้นที่

เสี่ยงภัยดินถลม 

- ตรวจสอบผลการวิเคราะหขอมูลพื้นที่

เสี่ยงภัยดินถลม 

- เผยแพรขอมูล พรอมทั้งเปดโอกาสให

หนวยงานภาครัฐและเครือขายประชาชน

เขามามีสวนรวม 

- กําหนดความถี่ในการปรับปรุงขอมูล

พื้นที่เสี่ยงภัยดินถลม 
 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/ 

ภารกิจหลัก 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

หมายเหตุ 

2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

     ระดับ 3 จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อ

ปองกันและบรรเทาปญหาดินถลมใน

พื้นที่เสี่ยงภัยและไดรับความเห็นชอบ

จากอธิบดี       โดยแผนมีความ

เชื่อมโยง 

โครงการและกิจกรรมกับหนวยงานอื่นๆ 

ทั้งในสวนกลางและจังหวัดในพื้นที่เสี่ยง

ภัย รวมทั้งกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธที ่

ชัดเจน 

ระดับ 4 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ 
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ประเด็น 

ยุทธศาสตร/ 

ภารกิจหลัก 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

หมายเหตุ 

2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

ของจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยไดแลวเสร็จ 

โดยมีการสรุปผลสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ผลลัพธของแตละโครงการ และสรุป

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯได

แลวเสร็จครบถวน 

ระดับ 5 โครงการตางๆ ตามแผนฯบรรลุ

ตามเปาหมายของผลลัพธที่กําหนดไว

ตามตัวชี้วัดทุกมาตรการ/โครงการ และมี

ความชัดเจนในประสิทธิผล 

    2.5 จํานวนผูเสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติภยั  

4 ประเภท ไดแก อัคคีภยั สารเคม ี 

อาคารถลม การจราจรทางน้ํา  

1 55 87 72 25 85 70 55 40 25 • ขอมูลสถิติอุบัติภัย 

อัคคีภัย อาคารถลม : กรมปองกันฯ  

สารเคมี : กรมควบคุมมลพิษ 

จราจรทางน้ํา : กรมการขนสงทางน้ําและ

พาณิชยนาวี และกองบังคับการ 

ตํารวจน้ํา(สตช.) 
 

 

 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/ 

ภารกิจหลัก 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

หมายเหตุ 

2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

    2.6 อัตราสวนจํานวนผูเสยีชีวิตจาก 

อุบัติเหตุจราจรทางบกตอจํานวน

ประชากร 100,000 คน 

1 20 21.11 20.16 N/A 21 20.5 20 19.5 19 • เปาหมายแผนแมบทความปลอดภัย 

ทางถนน(พ.ศ. 2548-2551) ลดอัตรา

การเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทาง

ถนนจาก 22.21 คนตอแสนประชากร
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ประเด็น 

ยุทธศาสตร/ 

ภารกิจหลัก 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

หมายเหตุ 

2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

ในป พ.ศ. 2547 ลดลงเหลือ 20 คน 

ตอแสนประชากรในป พ.ศ.2551 

    2.7 จํานวนครั้งของการเกิดอัคคภีัยใน

อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ  

อาคารชุมนมุคน โรงมหรสพ อาคาร

พาณิชย โรงงาน และโรงแรม 

1 100 49 135 98 120 110 100 90 80   

     น้ําหนักรวม 10            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดและเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลัก ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/ 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน  หมายเหตุ 
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ภารกิจหลัก 2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

มิติที่ 1 มิติดานประสทิธิผลตามแผนปฏิบตัิราชการ (รอยละ 45)    

3. ระดับความสาํเรจ็ของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบตัริาชการ/ภารกิจหลักของสวนราชการระดับกรมหรือเทยีบเทา (รอยละ 20)   

• การปฏิบัติ 

ราชการตาม 

เปาหมายผลผลิต 

งบประมาณ 

รายจายประจําป 

  3.1 ระดับความสําเรจ็ของรอยละเฉลีย่ถวง

น้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตของสวน

ราชการ  

 (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 

5 ระดับ 3 

(90 %) 

- - - 1 

(80%) 

2 

(85%) 

3 

(90%) 

4 

(95%) 

5 

(100%)
• กําหนดเปนตัวชี้วัดบังคับของทุกกรม 

1. การบริหาร

จัดการทรัพยากร 

ธรรมชาต ิ

2. ประชาชนไดรับ

ประโยชนสุขจากการ

จัดทําผังเมืองและ   

ปองกันและบรรเทา   

สาธารณภัย 

3.2 ระดับความสําเรจ็ในการวางและ 

จัดทําผังอนภุาค ( 6 อนุภาค)     

เกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับ 1 รายงานสรุปผลการศึกษา

วิเคราะหขอมูลรายสาขา สถานการณ

ในอดีตและปจจุบัน การเปลี่ยนแปลง 

แนวโนมในอนาคต ของขอมูล 

รายสาขาตางๆที่สงผลตอการพัฒนา

พื้นที่ (กายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม การใชประโยชนที่ดิน

เศรษฐกิจ สังคม ประชากร โครงสราง

พื้นฐาน และการคมนาคมขนสง) 

ระดับ 2 รายงานสรุปการบูรณาการ

ผลการวิเคราะหขอมูลรายสาขา 

ระดับ 3 จัดทําวิสยัทศัน วัตถุประสงค 

ดานตางๆ  

2 ระดับ 5 - - -  1     2 3 4 5 • 1. กลุมจังหวัด ไดแก นนทบุรี 

    พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี อางทอง 

    สระบุรี ลพบุรี สิงหบุรี ชัยนาท 

2. กลุมจังหวัด ไดแก กาญจนบุรี  

    สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี 

3. กลุมจังหวัด ไดแก ประจวบคีรีขันธ 

   เพชรบุรี ชุมพร ระนอง 

4. กลุมจังหวัด ไดแก ฉะเชิงเทรา 

   สมุทรปราการ นครนายก สระแกว 

   ปราจีนบุร ี

5. กลุมจังหวัด ไดแก ชลบุรี ระยอง 

    จันทบุรี ตราด 

6. กลุมจังหวัด  ไดแก  มุกดาหาร 

    สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ 

 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/ 

ภารกิจหลัก 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

หมายเหตุ 

2548 2549 2550 1 2 3 4 5 
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ประเด็น 

ยุทธศาสตร/ 

ภารกิจหลัก 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

หมายเหตุ 

2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

     (ประชากร,เมืองและชมุชน ,เศรษฐกิจ, 

สิ่งแวดลอม) เปาหมายยทุธศาสตร 

การพัฒนาอนุภาคและกรอบ

แนวความคิดการพัฒนาพื้นที่แลว

เสร็จ 

ระดับ 4  สรุปผลการรับฟงความ 

คิดเห็นของหนวยงานที่เกีย่วของ 

และขอเสนอแนะจากผูบริหารทุก

จังหวัดในกลุมจงัหวัด 

ระดับ 5  จัดทํารางผังอนุภาค 

            

    3.3 ระดับความสําเรจ็ที่องคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น จํานวน 10 แหง มีการ

ปรับปรุงฐานขอมลูเพื่อการบริหาร 

จัดการผังเมืองรวมดวยโปรแกรม

ประยุกต (GIS)  

เกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 

ระดับ 1  คัดเลือกพื้นที่ดําเนินการและ

ประสานงานกับองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น 

ระดับ 2  ฝกอบรมการใชงานโปรแกรม

ประยุกตเรื่องการนําเขาขอมูล 

ระดับ 3  ปรับปรุงขั้นขอมูลกายภาพให

เปนปจจุบัน (จํานวน 3 ชั้นขอมูล คือ 

อาคาร ถนน การใชประโยชนที่ดิน) 

 

2 ระดับ 5 - - - 1    2 3 4 5   
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ประเด็น 

ยุทธศาสตร/ 

ภารกิจหลัก 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

หมายเหตุ 

2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

     ระดับ 4 จัดทําฐานขอมูลดานเศรษฐกิจ 

สังคมและประชากร และจัดทําชั้นขอมูล

ดานสาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 

(จํานวน 4 ชั้นขอมูล คือ ประปา ระบายน้ํา 

กําจัดขยะ พื้นที่เสี่ยงภัย) 

ระดับ 5 จัดทําชั้นขอมูลสําหรับ

เตรียมการวิเคราะหศักยภาพพื้นที่ 

จัดทําชั้น 

ขอมูลโครงขายคมนาคมและขนสง 

(จํานวน 3 ชั้นขอมูล คือ การเขาถึง  

ความเหมาะสมของดิน โครงขายถนน) 

และฐานขอมูลระบบคมนาคมและขนสง 

(จํานวน 1 เรื่อง คือ ปริมาณการจราจร) 

            

2. เสริมสรางการ 

พัฒนาเมืองและ 

การพัฒนาความ

ปลอดภัย 

ในอาคาร 

1. เมืองและชนบท 

มีการพัฒนา 

ตามมาตรฐาน 

ทางวิชาการ 

และอาคารม ี

ความปลอดภัย 

3.4 จํานวนมูลคางานของการใหบริการ

ดานชางสําหรับสิ่งกอสรางที่ได 

มาตรฐานทางวิชาการ 

 

4 2,100 1,652 1,752 1,962 2,020 2,060 2,100 2,140 2,180   

    3.5 รอยละสะสมของอาคารของทาง 

ราชการที่ไดรับการตรวจสอบความ

มั่นคงแข็งแรงและความปลอดภยั 

ดานอัคคีภยั 

 
 

4 55 
(7,150) 

-  10.0 
(1,300) 

 

30.64 
(3,983) 

50 
(6,500) 

52.5 
 (6,825) 

 

55 
 (7,150) 

 57.5 

(7,475) 

60 
 (7,800) 

• ฐานจํานวนอาคารของทางราชการ 

13,000 อาคาร 
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ประเด็น 

ยุทธศาสตร/ 

ภารกิจหลัก 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

หมายเหตุ 

2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

    3.6 ระดับความสําเรจ็ในการจัดทําประมวล

ขอบังคับอาคาร (Building Code) 

เกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับ 1  จัดทําโครงรางของประมวล 

ขอบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวของ 

ระดับ 2 จัดทําแผนการกําหนดประเภท 

จํานวน และรูปแบบการรวบรวมขอมูล 

ระดับ 3 ดําเนินการตามแผนประมวล 

ขอบังคับอาคารที่ไดกําหนด 

ระดับ 4 รายงานผลการวิเคราะห และ 

พัฒนาขอมูลเพื่อประกอบการจัดทําราง 

ประมวลขอบังคับ 

ระดับ 5 จัดทํารางประมวลขอบังคับ

อาคาร 

 

3 ระดับ 5 - - - 1 2 3     4 5   

                    น้ําหนักรวม 20            
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ประเด็น 

การประเมินผล 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2550 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

หมายเหตุ 

2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบรกิาร  น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 20  โดยมีตวัชี้วัดผลการปฏบิัตริาชการ น้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี้ 

 การเสริมสราง 

ธรรมาภิบาล 

  4. ระดับความสําเรจ็ในการเปดโอกาส 

ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็นและรวมติดตาม

ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

6 ระดับ 5 - 5 N/A 1 2 3 4 5   

    5. ระดับความสําเรจ็ในการเปดเผย        

ขอมูลขาวสารของราชการ   

3 ระดับ 5 - - N/A 1 2 3 4 5   

     6. ระดับความสําเรจ็ของการดําเนินการ

ตามมาตรการปองกันและ               

ปราบปรามการทจุริต 

6 ระดับ 5 4.5 5 N/A 1 2 3 4 5   

 ความพึงพอใจ  

ของผูรับบริการ 

  7. รอยละของระดับความพึงพอใจของ     

ผูรับบริการ 

5 85 77.86 84.80 N/A 65 70 75 80 85   

มิติที่ 3  มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบตัริาชการ  น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 10 โดยมีตัวชีว้ัดผลการปฏิบตัิราชการ น้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี้ 

 การบริหาร          

งบประมาณ 

  8. รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน   

งบประมาณรายจายลงทุน 

3 80 - - N/A 68 71 74 77 80   

 ประสิทธภิาพ   

ของการใช           

พลังงาน 

  9. ระดับความสําเรจ็ของการดําเนินการ

ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ

สวนราชการ 

3 ระดับ 5 - 3.02 N/A 1 2 3 4 5   

 การรักษา 

มาตรฐาน

ระยะเวลาการ

ใหบริการ 

  10. ระดับความสําเรจ็ของรอยละเฉลีย่ 

ถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐาน

ระยะเวลาการใหบริการ 

2 ระดับ 5 - 4.37 N/A 1 2 3 4 5   

 การจัดทําตนทุน

ตอหนวย 

  11. ระดับความสําเรจ็ของการจัดทําตนทุน

ตอหนวยผลผลิต  

2 ระดับ 5 - 5 N/A 1 2 3 4 5   
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ประเด็น 

การประเมินผล 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2550 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

หมายเหตุ 

2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

 

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร  น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 25  โดยมีตวัชีว้ดัผลการปฏบิัตริาชการ น้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี้ 

 การบริหารจัดการ  

องคการ 

  12. ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนา 

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) 

22 ระดับ 5 - - N/A 1 2 3 4 5   

 การพัฒนา

กฎหมาย 

  13.1 ระดับความสําเรจ็ของการจัดทํา

แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

1.0 ระดับ 5 - - N/A 1 2 3 4 5   

    13.2 ระดับความสําเรจ็ของรอยละเฉลีย่ 

ถวงน้ําหนักของการดําเนินงาน 

ตามแผนพฒันากฎหมาย 

ของสวนราชการ 

2.0 ระดับ 5 - - N/A 1 2 3 4 5   

     
 

น้ําหนักรวม 
 

100            
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