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แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย 
 

วิสัยทัศน ์
 เป็นกระทรวงหลักในการบรหิารจัดการและบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อบําบัดทุกข์ บํารุงสุขประชาชน 

 

พันธกิจ 
 กํากับดูแล จัดระบบการบริหารการปกครองส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 รักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายใน และเสริมสรา้งความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ 
 อํานวยความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่ 
 ส่งเสริมการพฒันาเมือง โครงสร้างกายภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการบริหารและพฒันาประเทศ 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์
 เสริมสร้างสังคมสมานฉันท์ และรากฐานการพัฒนาที่สมดุล 
 เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ 
 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับความเจริญเติบโตอย่างสมดุล 
 สร้างหลักประกันความมั่นคง ความปลอดภัยในสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
 เร่งรัดการบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 
 จัดระบบการบริหารจัดการที่ดี 

 
 
 

กรมโยธาธิการและผังเมือง-1 

เอกสารประกอบ 1 
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แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

วิสัยทัศน ์

 “เป็นองค์กรแกนนําของประเทศ ในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และ 

  มีอัตลักษณ์" 

 

พันธกิจ 

 สนับสนุน กําหนด กํากับ และพัฒนาปรับปรุงให้งานผังเมือง และโยธาธิการ มีมาตรฐานวิชาการที่สามารถสนองต่อความต้องการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม เพือ่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชน ในการวางแผนการดําเนินการพัฒนาเมือง ท้องถิ่น และชุมชน 
 พัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย การใช้ประโยชน์ที่ดิน การผังเมืองและโยธาธิการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์

 การผังเมือง โดยมุ่งสร้างข้อตกลงของชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการพัฒนาให้เมืองน่าอยู่ และพึงพอใจของชุมชน 
 การพัฒนาเมอืง โดยมุ่งพัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการที่มีมาตรฐานโดยการมีส่วนร่วม

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 การอาคาร โดยมุ่งกํากับดูแลให้อาคารมีความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ไทย 
 การบริการดา้นช่าง โดยมุ่งบริการงานช่างทุกระดับ พัฒนาทุกทิศทั่วไทย 
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เอกสารประกอบ 2 



                  คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย                                                                                 

 

การประเมินสาํหรับส่วนราชการ ประกอบด้วย มิติภายนอกและมิติภายใน น้ําหนักรวมร้อยละ 100 ดังนี ้
 
 1.  มิติภายนอก                                     ร้อยละ 70 
 2.  มิติภายใน                                        ร้อยละ 30 
   
 
การประเมินสาํหรับส่วนราชการ คํานวณจากผลคะแนนถ่วงน้ําหนักของมิติ 2 มิติ ดังนี ้
 

ผลคะแนน น้ําหนัก 
(%) 

เป้าหมาย/เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 2 3 4 5 

      1. ผลคะแนนถ่วงน้ําหนักของมิติภายนอก 70 1 2 3 4 5 
      2. ผลคะแนนถ่วงน้ําหนักของมิติภายใน 30 1 2 3 4 5 

รวม 100 1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารประกอบ 3 

กรมโยธาธิการและผังเมือง-3 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2556 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2553 2554 2555 1 2 3 4 5 
มิติภายนอก (น้ําหนักร้อยละ 70)  
1. นโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก (ร้อยละ 60)  

1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุต่อนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง (ร้อยละ 30)  
  1.1.1 การจดัทําโครงสรา้งและการ

บริหารจดัการภัยพิบัติตามระบบ  
SINGLE COMMAND ของแตล่ะภัย 
แล้วเสร็จ (14 ภัย) 
 

3.75 โครงสร้าง 
และการ 
จัดทํา 
คู่มือฯ 
8 ภัย 

- - - โครงสร้าง
และการ 
จัดทํา 
คู่มือฯ 
2 ภัย 

โครงสร้าง
และการ 
จัดทํา 
คู่มือฯ 
5 ภัย 

โครงสร้าง
และการ 
จัดทํา 
คู่มือฯ 
8 ภัย 

โครงสร้าง
และการ 
จัดทํา 
คู่มือฯ 
11 ภัย 

โครงสร้าง
และการ 
จัดทํา 
คู่มือฯ 
14 ภัย 

เงื่อนไข : 
 1. ระบบ SINGLE  COMMAND 
 สอดคลอ้งกบัหลกัการ แนวทางตาม 
 ระบบบัญชาการเหตุการณ ์
 2. โครงสร้าง หมายถึงรูปแบบผัง 
  โครงสรา้งการเผชิญเหตุ เพือ่การ 
  บริหารจัดการภัยพิบัติ จาํนวน 14 ภัย 
 3. 14 ประเภทภัย เป็นไปตาม 
 แผนการป้องกันและบรรเทาสา- 
 ธารณภัยแหง่ชาต ิพ.ศ. 2553-2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดและเปา้หมายตามแผนปฏบิัติราชการ ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย 

คําอธิบาย 
 
คู่มือการบริหารจัดการภัยพบิัติเพือ่จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานยึดหลกั  2P2R  คือ  Prevention การป้องกนัที่ยั่งยืน 
Preparation การเตรียมความพร้อม Reponce การเผชิญเหตุที่ด ีและ Recovery การเยียวยาฟื้นฟู อธิบายถงึบทบาท 
หน้าที่ตามระดบัความรุนแรงของภัย (ระดับ 1- 4) ในแตล่ะระดับ เพื่อใหส้่วนราชการ องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องตา่งๆ ใช้เป็นแนวทางการบริหารจดัการภัยพบิัติของประเทศ  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสทิธิภาพ  
วิธีการวดัผล  วดัจากจาํนวนจัดทําโครงสรา้งการเผชิญเหตุ  ตามระบบ SINGLE COMMAND 

เอกสารประกอบ 3 

กรมโยธาธิการและผังเมือง-4 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2556 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2553 2554 2555 1 2 3 4 5 
  1.1.2 จํานวนประชาชนที่ยากจนได้รับ

การจัดที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัย 
(ครัวเรือน) 

 
 
 
 
 
 
 

3.75 11,000 10,773 10,322 10,320  10,400 10,700 11,000 11,300 11,600  จํานวนครวัเรือนที่ยากจนซึ่งได้รับ 
 การจัดที่ดินทํากนิและที่อยู่อาศัย 
 ตามโครงการพัฒนาเพื่อความ 
 มั่นคง โครงการหมู่บ้านปอ้งกัน 
 ตนเองชายแดน และโครงการ 
 บริหารจดัการการใช้ประโยชน์ใน 
 ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการ 
 บุกรุก เพื่อขจัดความยากจนและ 
 พัฒนาชนบท (โครงการจัดที่ดิน 
 ของรัฐขจดัความยากจน) 

  1.1.3 อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัตเิหตุ
จราจรทางบกต่อแสนประชากร 
 
 
 
 
 

3.75 15.10 16.68 15.90 15.10 16.10 15.60 15.10 14.60  14.10  

  1.1.4 ร้อยละทีเ่พิม่ขึ้นของรายไดจ้าก
การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเฉลี่ย 
3 ปีย้อนหลัง 

 
 
 
 

3.75 +2% ยอด
จําหนา่ย 
68,208,10 

6,877  
บาท 

ยอด
จําหนา่ย 
70,484,5
62,093 
บาท 

ยอด
จําหนา่ย 
79,461,0
89,057 
บาท 

0 +1% +2% +3% +4% - ค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 
  72,717,919,342 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบ 3 

กรมโยธาธิการและผังเมือง-5 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2556 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2553 2554 2555 1 2 3 4 5 
  1.1.5 ร้อยละเฉลีย่ที่เพิ่มขึ้นของ 

GPP ของทุกจังหวดั (X คือ 
ค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง) 
 

 

3.75 X  
(ค่าเฉลี่ย 
52-54) 

1.6 4.4 NA X-2 X-1 X 
(ค่าเฉลี่ย 
52-54) 

X + 1 X + 2 1. การวัดครั้งนี้เป็นการวัดครั้งแรก 
โดยวัดจากร้อยละเฉลี่ยของ GPP ใน
ภาพรวมของ 76 จังหวัด 
2. ปี 2555 ทุกจังหวัดประมาณการ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และ
มูลค่าเพิ่มทั้ง 16 สาขาการผลิตของ 
ปี 2555  

 3. การประมวลผลค่าร้อยละเฉลี่ย 
 ที่เพิ่มขึ้นของ GPP ของทุกจังหวัด 
 จะดําเนินการภายหลังจาก 76 จงัหวัด   
 ประมาณการผลติภัณฑ์มวลรวมจังหวดั   
 (GPP) และเผยแพรผ่ลติภัณฑ์มวลรวม 
 จงัหวดัผา่น website แล้ว 
 4. สป.มท. จะนําเฉพาะจังหวดัที่สามารถ 
 ดําเนินการประมาณการ GPP และเผยแพร ่
 GPP ผ่าน Website เท่านั้น มาเป็นฐาน 
 การคํานวณหาค่าร้อยละเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 
 ของ GPP ของทุกจังหวัด 
 
 

  1.1.6 รายได้ครัวเรือน (ทั้งประเทศ)   
เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 

3.75 X+ 
10% 

(76,679) 

- 69,708 
บาท/ 
คน/ป ี

- X+ 
5% 

(73,193) 

X+ 
7.5% 

(74,936) 

X+ 
10% 

(76,679) 

X+ 
12.5% 

(78,422) 

X+ 
15% 

(80,164) 

 ใช้ตัวเลขจากสํานกังานสถิติแห่งชาติ 
 X = 69,708 บาท 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบ 3 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2556 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2553 2554 2555 1 2 3 4 5 
  1.1.7 ระดับผลสัมฤทธิ์ของการ

ให้บริการประชาชน (ค่าเฉลี่ย 
ความพงึพอใจของทุกจังหวัด) 

 

 

 

 

 

 

 

3.75 82.86 - - - 72.86 77.86 82.86 87.86 92.86 - ใช้ข้อมลูค่าเฉลี่ยความพงึพอใจของ 
 ทุกจังหวัด ตั้งแตป่ี 52-54 ของ 
 สํานกังานสถิตแิหง่ชาติ ตัง้เป็น 
 ค่าเป้าหมายระดบั 3 (82.86) 
- งานบริการที่กาํหนดให้มกีารสํารวจ 
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในป ี
 งบประมาณ พ.ศ. 2556 จาํนวน 
 5 งานบรกิาร โดยกําหนดน้าํหนกั 
 เฉลี่ยเท่ากันในแต่ละงานบริการ ดงันี้ 
 1. งานบัตรประจาํตัวประชาชนและ 
    ทะเบียนราษฎร 
 2. งานจดทะเบียนสิทธิและนิตกิรรม 
 3. งานบรกิารผู้ปว่ยนอก 
 4. งานบรกิารจัดหางาน 
 5. งานถ่ายทอดความรู้และให้บริการ 
    ทางการเกษตร 

  1.1.8 ร้อยละของเทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนตําบลที่นําแผน
ชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตาม
เกณฑ์ที่กาํหนด 
 

3.75 40 - - 92.93  
ของ 
พื้นที่

เป้าหมาย 
878  
แห่ง 

20 30 40 50 60 - จํานวนเทศบาลและองค์การ 
  บริหารส่วนตาํบลทั้งหมด เท่ากับ 
  7,775 แห่ง 
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เอกสารประกอบ 3 

กรมโยธาธิการและผังเมือง-7 



                          คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย                                                                                 

 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2556 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2553 2554 2555 1 2 3 4 5 
1.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่า และตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPI) (ถ้ามี) (ร้อยละ 30) 

 การพัฒนาเมือง 
โดยมุ่งพัฒนาให้เมอืง
มีความปลอดภัยจาก
ภัยธรรมชาต ิ
มีสภาพแวดล้อมที่ดี 
มีระบบสาธารณปูโภค 
/สาธารณูปการที่มี
มาตรฐานโดยการม ี
ส่วนรว่มของผู้ม ี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

 1.2.1 จํานวนผังเมืองรวมที่ได้
ดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการ
พัฒนาตามผังเมืองรวมและมี
เอกสารประกอบ (ผัง) 

10 12 - - -  10 11 12 13 14 - ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญควรม ี
  การตั้งงบประมาณเพิ่มเพื่อรองรับ 
 
 
 
 
 
 

การผังเมืองโดยมุ่ง
สร้างข้อตกลงของ 
ชุมชนในการใช ้
ประโยชน์ที่ดนิและ 
การพัฒนาให้เมือง 
น่าอยู่ และพงึพอใจ 
ของชุมชน 

 1.2.2. ระดับความสําเร็จในการวาง
ผังพัฒนาพื้นที่ประตูการค้าเพื่อ
เชื่อมโยงกบัประเทศในภูมิภาค
อาเซียน 
 
1.2.2.1 ระดับความสําเร็จในการ
วางผังพัฒนาพื้นที่ประตกูารค้าเพื่อ
เชื่อมโยงกบัประเทศในภูมิภาค
อาเซียนจังหวัดตาก 
 
 
 

7 
 
 
 
 

(3.5) 
 
 

 

 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 

 

- - - 1 2 3 4 5 เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1 การศึกษาวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่ประตูการค้า
เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค
อาเซียนและสถานการณ์การพัฒนาใน
พื้นที่วางผัง เพือ่กาํหนดความสําเร็จ
ของพื้นที่และเมอืงประตูการค้า 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2556 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2553 2554 2555 1 2 3 4 5 
  1.2.2.2 ระดับความสําเร็จในการ

วางผังพัฒนาพื้นที่ประตกูารค้าเพื่อ
เชื่อมโยงกบัประเทศในภูมิภาค
อาเซียนจังหวัดเชียงราย 
 

(3.5) 3         ระดับ 2 การศึกษาและวิเคราะห์
แนวโน้ม และทิศทางการพัฒนาพืน้ที่
ระดับจงัหวัด เมืองและชมุชนเพื่อ
รองรับบทบาทการเป็นพื้นที่ประตู
การคา้ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ประชากร 
การพัฒนาเมือง  
โลจิสตกิส์ คมนาคม และโครงขา่ย
ความเชื่อมโยง เปน็ต้น 
ระดับ 3 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิง
พื้นที่เพื่อกําหนดความเหมาะสมของ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรองรับการ
เป็นประตูการค้าของพื้นที่ในอนาคต 
ระดับ 4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
(SWOT Analysis) และบูรณาการผล
การวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงพื้นที่และทิศ
ทางการพัฒนา เพือ่สรุปแนวทาง
พัฒนาหลกัในการยกระดับเมืองประตู
การคา้ 
ระดับ 5 จัดทําผังยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาพื้นที่ประตกูารคา้ และ
รายงานสรุปผลเสนอผู้บรหิารของ
ส่วนราชการ 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 2556 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2553 2554 2555 1 2 3 4 5 
การพัฒนาเมือง 

โดยมุ่งพัฒนาให้เมอืง
มีความปลอดภัยจาก
ภัยธรรมชาต ิ 
มีสภาพแวดล้อมที่ดี 
มีระบบ
สาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ  
ที่มีมาตรฐาน  
โดยการมสี่วนรว่ม
ของผู้มสี่วนได ้
ส่วนเสีย 

 1.2.3 ระดับความสําเรจ็ในการ
ดําเนินการออกแบบรายละเอียดเพื่อ
การก่อสรา้งเขือ่นปอ้งกันตลิ่ง 
ริมแม่น้าํโขง 

10 30 - - - 26 

แหง่ 

28 

แหง่ 

30 

แหง่ 

32 

แหง่ 

34 

แหง่ 

 

  1.2.4 Doing Business            

  - อันดับของประเทศไทยตาม   
  รายงานผลการวจิัย เรื่อง Doing   
  Business ของธนาคารโลก  
   
 

3     อันดับ 
ต่ํากว่า 

25 

21-25 16-20 11-15 อันดับ 
สูงกว่า 

11 

 

 

 

 

 

 
น้ําหนักรวม 1.2 30   

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ 10) 
●การประเมินคุณภาพ  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 10     65 70 75 80 85  

 รวม 70           
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย  
ปี 2556 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2553 2554 2555 1 2 3 4 5 
มิติภายใน (น้ําหนักร้อยละ 30) 

●การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

 3.  ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลติ 

3     1 2 3 4 5  

4. ร้อยละความสําเรจ็ของการ 
เบิกจา่ยเงินงบประมาณ 

2.5           

4.1 ร้อยละความสําเรจ็ของการเบกิ
จ่ายเงินงบประมาณรายจา่ยลงทุน 

(1.0) 76 64.32 46.32 50.39 72 74 76 78 80  

4.2 ร้อยละความสําเรจ็ของการเบกิ
จ่ายเงินงบประมาณรายจา่ย
ภาพรวม 6 เดือนแรก 

(0.5) 48.91 23.22 20.67 15.42 44.02 46.46 48.91 51.36 53.80  

4.3 ร้อยละความสําเรจ็ของการเบกิ
จ่ายเงินงบประมาณรายจา่ย
ภาพรวม 12 เดือน 

(0.5) 94 73.17 56.03 55.93 92 93 94 95 96  

4.4 ร้อยละความสําเรจ็ของการเบกิ
จ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

(0.5) 94 - 56.03 63.41 92 93 94 95 96  

5. ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทํา
ได้จริงเปรียบเทียบกับเปา้หมายผลผลิต
ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 

2.5     1 
(80%) 

2 
(85%) 

3 
(90%) 

4 
(95%) 

5 
(100%) 

 

6.  ระดับความสําเร็จของการดําเนนิการ  
    ตามมาตรการประหยัดพลงังานของ 
    สว่นราชการ 

3     1 2 3 4 5  
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย  
ปี 2556 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2553 2554 2555 1 2 3 4 5 
  7.  ระดับความสําเร็จของการ 

     ปรับปรงุกระบวนการ 
4  - - - 1 2 3 4 5  

●การพัฒนา 
   องค์การ 

 8.  ระดับความสําเร็จของการพัฒนา 
     บุคลากร 

5  - - - 1 2 3 4 5  

9. ระดับความสาํเร็จของการพัฒนา 
     ปรับปรงุสารสนเทศ 

3  - - - 1 2 3 4 5  

10. ระดบัความสาํเร็จของการพัฒนา 
     ปรับปรงุวัฒนธรรมองค์การ 

3  - - - 1 2 3 4 5  

11. ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนินโครงการ 
     สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริาชการ 

4  - - - 1 2 3 4 5  

                                                        น้ําหนักรวมด้านการพัฒนาองค์การ    15  

                                                                        น้ําหนักรวมมิติภายใน    30  

                                                                           น้ําหนักรวมทั้งหมด 100  
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