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ตัวช้ีวัดหมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ 
ตัวช้ีวัดหมวด 7 ประกอบดวย กลุมตัววัดผลลัพธท่ีแสดงถึงการพัฒนาสูระบบราชการ 4.0 ท้ังหมด 6 มิติ  

- ในแตละมติิ ใหนําเสนอตัวช้ีวัดมา 5 ตัว  
- ตองนําเสนอตัวช้ีวัดในกลุมตัววัดสําคัญ (กลุมตัววัดท่ีมีเครื่องหมายดอกจัน *) อยางนอย 1 ตัว  
- ในแตละกลุมตัววัด สามารถนําเสนอตัวช้ีวัดไดมากกวา 1 ตัว แตไมเกิน 3 ตัว 
- ไมควรนําเสนอตัวช้ีวัดเดียวกันซ้ําในหัวขออ่ืนๆ 

 

7.1 การบรรลุผลลัพธของตัวช้ีวัดตามพันธกิจ 
เปนการวัดความสําเร็จของการดําเนินการบรรลเุปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ ซึ่งตัวช้ีวัดดังกลาวตองมีความสมัพันธกับพันธกิจหลักและยุทธศาสตรของสวนราชการ รวมท้ังตัววัดท่ีดําเนินการ 

ตามนโยบายและแผนของรัฐบาลท่ีกําหนดไวประจําปและตัววัดรวม ตัววัดดานการดําเนินการตามกฎหมาย และการบรรลุตามแผนยทุธศาสตรของสวนราชการ 

 

1. ตัววัดตามภารกิจหลัก*** 

ตัวช้ีวัดของการบรรลุผลลัพธของตามพันธกิจหรือภารกิจของสวนราชการตามท่ีระบุไว (Function base, Area base)  

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

ปลาสุด (ตัวเลข) 

ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ 
คะแนน 

ผลการประเมิน 

ของสํานกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

1.1 (มากดี) จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต (งปม.ปเดียว) 
18 โครงการ 13 18 20 111.1 500 

 

1.2 (มากดี) จํานวนอาคารภาครัฐท่ีไดรับการกํากับ ดูแล 

และตรวจสอบ 
5,500 อาคาร 
(เปาหมายจาก 

แผนปฏิบัติราชการ) 
6,450 6,116 5,890 107.1 400 

               เพ่ือมุงสูความเปนเลิศควรมีการตั้งเปาหมาย     
                  ท่ีทาทาย หรือสูงกวา ป 2563 หรือใช   
               คาเฉลี่ย 2 ป ท่ีผานมา 
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2. ตัววัดตามนโยบายและแผนรัฐบาล 

ตัวช้ีวัดของการบรรลุผลลัพธของตามนโยบายและแผนรัฐบาล (Agenda base) 

 - ไมมีตัวชี้วัด – 

 
 

 

3. การดําเนินการดานกฎหมาย 
ตัวช้ีวัดของการบรรลุผลการดําเนินการดานกฎหมาย ตัวช้ีวัดท่ีสะทอนผลสมัฤทธ์ิท่ีเก่ียวของกับการกํากับขอมูลท่ีดี (Data governance)*** 
 - ไมมีตัวชี้วัด - 

 

 
4. ตัววัดของการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร*** 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

ปลาสุด (ตัวเลข) 

ผลการดําเนินงาน % 
ความสําเร็จ 

คะแนน 
ผลการประเมิน 

ของสํานกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

4.1 (มากดี) จํานวนผังเมืองรวมจงัหวัดท่ีดําเนินการ
ปรับปรุงโดยกระบวนการมสีวนรวมของประชาชนเพ่ือ
เปนผังแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีของจังหวัด 

16 ผัง 14 16 16 100 300 
 

4.2 (มากดี) ความยาวของพ้ืนท่ีรมิตลิ่งรมิแมนํ้า
ภายในประเทศท่ีไดรับการปองกันการกัดเซาะการพังทลาย 

111,337 เมตร  
(ผลคาเฉล่ียป 62-63) 

106,926 115,748 113,969 102.4 300 
 

4.3 (มากดี) จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาดวยวิธีจัดรูป
ท่ีดินเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี  

1,199 ไร 368 1,199 2,281 190.2 500 
 

 

 

5. การบรรลุตามยุทธศาสตรอ่ืนๆ เชน การบรรลุตัววัดรวม การจัดอันดับ เปนตน 

ตัวช้ีวัดของการบรรลุตามยุทธศาสตรอ่ืนๆ ตามนโยบายของสวนราชการหรือของรัฐบาล เชน ตัววัดรวม ตัววัดท่ีแสดงถึงการปรับปรุงระดับในการจดัอันดับโดยองคกรภายนอกประเทศ ในดานตาง ๆ  เปนตน 

 - ไมมีตัวชี้วัด – 
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7.2 การบรรลุผลลัพธตามตัวช้ีวัดดานผูรับบริการ และประชาชน 

เปนการวัดผลดานการใหความสําคัญกับผูรับการบริการ ผูมีสวนไดสวนเสยี และประชาชนจากการบริการสวนราชการในดานตาง ๆ ไดแก ความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ ความผูกพัน การเตบิโตของโครงการ 

ท่ีมุงเนนประโยชนแกกลุมผูรับบรกิาร การสรางสมัพันธและความรวมมือ 

 

1. ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย*** 

ตัวช้ีวัดของการบรรลุผลลัพธของความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียจากการใชบริการของสวนราชการ 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

ปลาสุด (ตัวเลข) 

ผลการดําเนินงาน % 
ความสําเร็จ 

คะแนน 
ผลการประเมิน 

ของสํานกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

1.1 (นอยดี) รอยละคาเฉลี่ยความไมพึงพอใจของผูรับบริการตอการ
บริการตามภารกิจตางๆ ของกรมฯ 

รอยละ 24 25 24 23.40 102.6 300 
 

1.2 (นอยดี) รอยละคาเฉลี่ยความไมพึงพอใจในการตรวจสอบ 
ความปลอดภัยอาคารของรัฐ 

รอยละ 22.80 24 22.80 21.60 105.6 400 
 

1.3 (มากดี) รอยละคาเฉลี่ยความพึงพอใจการใหบริการตรวจสอบ
การใชประโยชนท่ีดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม รอยละ 93.40 91.60 93.40 93.60 100.2 300 

 

 

2. ผลของความผูกพันและการใหความรวมมือ*** 

ตัวช้ีวัดท่ีแสดงออกถึงความผูกพันและการใหความรวมมือจากประชาชนและผูเขามารบัการบริการจากสวนราชการ สะทอนการปรับเปลี่ยนดานการบริการท่ีเกิดประโยชน  

(การเขาถึงงานบริการผานเครื่องมอื Social Listening) 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

ปลาสุด (ตัวเลข) 

ผลการดําเนินงาน % 
ความสําเร็จ 

คะแนน 
ผลการประเมิน 

ของสํานกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

2.1 (มากดี) จํานวนการใหคาํปรึกษาดานชางแกประชาชนหรือผูเขา
มารับบริการจากสวนราชการ  371,242 ครั้ง 121,950 620,534 600,425 161.7 500 
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3. ผลการดําเนินการดานโครงการประชารัฐ 

ตัวช้ีวัดท่ีแสดงการบรรลุผลหรือความสําเร็จของการดําเนินการดานโครงการประชารัฐ เชน ยอดการจาํหนายสินคาภายใตโครงการประชารัฐ ความผูกพันและความรวมมอื 

 - ไมมีตัวชี้วัด – 

 
 

4. ผลจากการปรับเปลี่ยนดานการบริการท่ีเกิดประโยชนตอผูรับบริการท่ีสามารถวัดผลได 

ตัวช้ีวัดท่ีสะทอนถึงผลจากการปรบัเปลี่ยนดานการบริการ และนวัตกรรมการบริการท่ีเกิดประโยชนตอผูรับบริการท่ีสามารถวัดผลได 

 - ไมมีตัวชี้วัด – 
 

5. การแกไขเร่ืองรองเรียน 

ตัวช้ีวัดท่ีสะทอนถึงการจัดการขอรองเรียนท่ีไดรับการแกไขอยางรวดเร็ว มมีาตรฐาน ทันการณ และเกิดผล หรือเครือขายความรวมมือ 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

ปลาสุด (ตัวเลข) 

ผลการดําเนินงาน % 
ความสําเร็จ 

คะแนน 
ผลการประเมิน 

ของสํานกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

5.1 (มากดี) รอยละของจํานวนเรือ่งรองเรียนท่ีไดรับการแกไขและ
ยุติเรื่องของศูนยดํารงธรรม  รอยละ 87.04 89.47 84.61 100 114.9 500 
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7.3 การบรรลุผลลัพธตามตัวช้ีวัดดานการพัฒนาบุคลากร และเครือขาย 
เปนการวัดความสําเร็จของการดําเนินการดานการบริหารบุคคลและเครือขาย ในการพฒันา และการสรางการมีสวนรวมของบุคลากรและเครือขายในการทํางานรวมกันของหนวยงาน 

 
 

1. จํานวนนวัตกรรมตอบุคลากร/จํานวนโครงการท่ีสําเร็จจากการมีสวนรวมของเครือขาย*** 

ตัวช้ีวัดของการพัฒนานวัตกรรม/ความสําเร็จของโครงการท่ีเกิดการมีสวนรวมของบุคลากรหรือเครือขายของหนวยงาน *** 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

ปลาสุด (ตัวเลข) 

ผลการดําเนินงาน % 
ความสําเร็จ 

คะแนน 
ผลการประเมิน 

ของสํานกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

1.1 (มากดี)  จํานวนนวัตกรรมและโครงการเทคโนโลยีท่ีดาํเนินการ
สําเรจ็ (ระบบแสดงความเห็นและยื่นคํารองการปดประกาศ 
15/30/90 วัน ตาม พ.ร.บ. การผงัเมือง พ.ศ. 2562) 

1 ระบบ - - 1 100 300 
 

    

2. การเรียนรูและผลการพัฒนา*** 

ตัวช้ีวัดของการเรียนรูและผลการพัฒนาบุคลากรของสวนราชการ 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

ปลาสุด (ตัวเลข) 

ผลการดําเนินงาน % 
ความสําเร็จ 

คะแนน 
ผลการประเมิน 

ของสํานกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

2.1 (มากดี) รอยละของขาราชการท่ีมีผลประเมินระดับดีเดนจากจํานวน
ขาราชการท้ังหมดท่ีครองตําแหนงในแตละป รอยละ 61.72 60.75 62.68 65.73 106.5 400 

 

 
3. ความกาวหนาและการกาวขึ้นสูตําแหนงตามแผน 
ตัวช้ีวัดท่ีแสดงถึงความกาวหนาของบุคลากรและความกาวข้ึนสูตําแหนงตามแผน 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

ปลาสุด (ตัวเลข) 

ผลการดําเนินงาน % 
ความสําเร็จ 

คะแนน 
ผลการประเมิน 

ของสํานกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

3.1 (มากดี) จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการฝกอบรมในการเตรียมความ
พรอมเพ่ือกาวสูตาํแหนงท่ีสูงข้ึน 11 คน 10 11 17 154.5 500 
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4. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการแตงต้ังใหไปรวมในภาคีเครือขายภายนอกท้ังระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวช้ีวัดท่ีแสดงถึงบุคลากรของสวนราชการท่ีไดรับการแตงตั้งใหไปรวมในภาคีเครือขายภายนอกท้ังระดับชาติและนานาชาต ิ
 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

ปลาสุด (ตัวเลข) 

ผลการดําเนินงาน % 
ความสําเร็จ 

คะแนน 
ผลการประเมิน 

ของสํานกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

4.1 (มากดี) จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการแตงตั้งใหไปรวม 
ในภาคีเครือขายภายนอกท้ังระดับชาติและนานาชาต ิ 2 คน 1 2 2 100 300 

 

 

 

5. จํานวนบุคลากรท่ีอาสาสมัครในโครงการท่ีตอบสนองนโยบายหนวยงาน 

ตัวช้ีวัดท่ีแสดงถึงบุคลากรของสวนราชการไปเปนอาสาสมัครในโครงการท่ีตอบสนองนโยบายหนวยงาน 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

ปลาสุด (ตัวเลข) 

ผลการดําเนินงาน % 
ความสําเร็จ 

คะแนน 
ผลการประเมิน 

ของสํานกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

5.1 (มากดี) จํานวนบุคลากรท่ีเขารวมโครงการจิตอาสาบริจาค
โลหิต (มารับบริจาคในสถานท่ี) (นอยลงจากสถานการณ 
COVID-19) 

100 คน - 342 109 109 400 
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7.4 การบรรลุผลลัพธตามตัวช้ีวัดดานการเปนตนแบบ 
เปนการวัดความสําเร็จของการดําเนินการบรรลเุปาหมายดานการเปนแบบอยางท่ีดีหรือการเปนตนแบบของผูบริหารและบุคลากรของสวนราชการ 

 

 

1. จํานวนรางวัลท่ีไดรับจากภายนอก*** 

ตัวช้ีวัดท่ีแสดงถึงสําเร็จของการเปนตนแบบของสวนราชการท่ีไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอกท่ีแสดงถึงความสําเร็จในการปรับปรุงกระบวนการ 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

ปลาสุด (ตัวเลข) 

ผลการดําเนินงาน % 
ความสําเร็จ 

คะแนน 
ผลการประเมิน 

ของสํานกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

1.1 (มากดี) สํานักงานจดัรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีรวมกับสํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ไดรบัรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหาร
ราชการแบบมสีวนรวม ในระดับดจีากผลงานโครงการจัดรูปท่ีดิน 
เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัด 

1 รางวัล 1 - - 0 200 

 

 

 

2. จํานวน Best practice* 

ตัวช้ีวัดท่ีแสดงถึงสําเร็จของการเปนตนแบบของสวนราชการท่ีเปน Best practice 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

ปลาสุด (ตัวเลข) 

ผลการดําเนินงาน % 
ความสําเร็จ 

คะแนน 
ผลการประเมิน 

ของสํานกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

1.1 (มากดี) กรมโยธาธิการและผงัเมือง ไดรับรางวัลบริการภาครัฐ 
ระดับดีเดน ประจําป 2563 ประเภทการบูรณาการขอมูลเพ่ือการ
บริการ (ผลงาน “ระบบใหบริการคนหาตําแหนงแปลงท่ีดินดวยภมูิ
สารสนเทศทางอินเทอรเน็ต (LandsMaps)) 

1 รางวัล - 1 - 0 200 

 

 

 

 

 



หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ (ประจําป พ.ศ. 2565) หนา 8 

 

3. จํานวนรางวัลท่ีไดรับจากหนวยงานระดับกรม/ระดับกระทรวง  

ตัวช้ีวัดท่ีแสดงถึงสําเร็จของการเปนตนแบบของสวนราชการ        

- รางวัลระดบักรม เปนรางวัลท่ีสวนราชการระดับกรมมอบใหหนวยงานยอยในสังกัด 

    - รางวัลระดบักระทรวง เปนรางวัลท่ีมอบใหกับสวนราชการระดับกรมในสังกัด 
 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

ปลาสุด (ตัวเลข) 

ผลการดําเนินงาน % 
ความสําเร็จ 

คะแนน 
ผลการประเมิน 

ของสํานกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

3.1 (มากดี) จํานวนบุคลากรตนแบบท่ีไดรับประกาศเกียรติคณุ 
เปนเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจรยิธรรมของ
ขาราชการ 

34 คน 29 40 33 97.1 200 
 

3.2 (มากดี) กรมโยธาธิการและผงัเมืองไดรับรางวัล  
“องคกรคุณธรรมตนแบบ” ตามโครงการสงเสรมิชุมชน องคกร 
อําเภอ และจงัหวัดคุณธรรม ภายใตแผนแมบทสงเสริมคณุธรรม
แหงชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559-2564) 

1 รางวัล - - 1 100 300 

 

 

4. การจัดอันดับในระดับนานาชาติ 

ตัวช้ีวัดท่ีแสดงถึงสําเร็จของการแขงขัน โดยไดรับการจดัอันดับในระดับนานาชาต ิ

 - ไมมีตัวชี้วัด - 

   

5. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการยกยองจากภายนอก 

ตัวช้ีวัดท่ีแสดงถึงสําเร็จของการเปนตนแบบของสวนราชการ โดยมีบุคลากรของตนเองไดรับการยกยองจากภายนอก 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

ปลาสุด (ตัวเลข) 

ผลการดําเนินงาน % 
ความสําเร็จ 

คะแนน 
ผลการประเมิน 

ของสํานกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

5.1 (มากดี) จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการคดัเลือกเปนขาราชการ
พลเรือนดเีดนประจําป 2 คน 2 2 2 100 300 

               ควรพิจารณารางวัล เชน      
               ผูบริหารดีเดน 
               นักวิทยาศาสตรดีเดน เปนตน 
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7.5 การบรรลุผลลัพธตามตัวช้ีวัดดานผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และส่ิงแวดลอม 
 เปนการวัดความสําเร็จของการดําเนินการในดานตาง ๆ ท่ีนอกจากจะบรรลุเปาหมายของการดําเนินการแลวยังสงผลกระทบตอการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอม ของพ้ืนท่ีและประเทศ 
 

 

1. การบรรลุผลของตัววัดรวม*** (กระบวนการท่ีดําเนินการขามหลายหนวยงาน) การจัดอันดับในระดับนานาชาติ 

ตัวช้ีวัดของการบรรลุผลลัพธการบรรลผุลของตัววัดรวม ในการมีกระบวนการท่ีดําเนินการขามหลายหนวยงานของสวนราชการ (Area base) ความสําเร็จในการดําเนินการรวมกันหลายหนวยงาน (Joint KPI) 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

ปลาสุด (ตัวเลข) 

ผลการดําเนินงาน % 
ความสําเร็จ 

คะแนน 
ผลการประเมิน 

ของสํานกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

1.1 [มากดี] กระบวนการจัดการขอมูลรวมกันบนระบบเดียวกัน 
“ระบบใหบริการคนหาตําแหนงแปลงท่ีดินดวยระบบภมูิสารสนเทศ
ทางอินเทอรเน็ต (LandsMaps) โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองรวม
บูรณาการขอมูลแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินในรูปแบบดิจิทัล
ในพ้ืนท่ี 76 จังหวัด หนวยงานเขารวมประกอบดวย กรมท่ีดิน 
กรมธนารักษ กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และ
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

5 หนวยงาน - 5 5 100 300 

 

 

2. ตัววัดผลกระทบจากการดําเนินการท่ีมีตอดานเศรษฐกิจ 

ตัวช้ีวัดท่ีสะทอนถึงผลกระทบจากการดําเนินการท่ีมีตอดานเศรษฐกิจ 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

ปลาสุด (ตัวเลข) 

ผลการดําเนินงาน % 
ความสําเร็จ 

คะแนน 
ผลการประเมิน 

ของสํานกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

2.1 (มากดี) จํานวนรายไดจากคาธรรมเนียมการบริการทดสอบวัสดุ
ท่ีเพ่ิมข้ึนประจําป 55.3305 ลบ. 40.4113 55.3305 60.3321 109 400 
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3. ตัววัดผลกระทบจากการดําเนินการท่ีมีตอดานสังคม และความมั่นคง 

ตัวช้ีวัดท่ีสะทอนถึงผลกระทบจากการดําเนินการท่ีมีตอดานสังคม และความมั่นคง 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

ปลาสุด (ตัวเลข) 

ผลการดําเนินงาน % 
ความสําเร็จ 

คะแนน 
ผลการประเมิน 

ของสํานกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

3.1 [มากดี] จํานวนการใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบขอหารือ 
และพิจารณาขอรองเรียน เก่ียวกับกฎหมายควบคุมอาคาร 
และกฎหมายขุดดินและถมดิน 

752 ครั้ง - 752 754 100.3 300 
 

 

4. ตัววัดผลกระทบจากการดําเนินการท่ีมีตอดานสาธารณสุข 

ตัวช้ีวัดท่ีสะทอนถึงผลกระทบจากการดําเนินการท่ีมีตอดานสาธารณสุข 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

ปลาสุด (ตัวเลข) 

ผลการดําเนินงาน % 
ความสําเร็จ 

คะแนน 
ผลการประเมิน 

ของสํานกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

4.1 [มากดี] จํานวนบุคลากรในสงักัดสวนกลางท่ีไดรับการ

สนับสนุนใหมคีวามปลอดภัยสําหรับการปฏิบัติงานในสถานการณ

การแพรระบาดของโรค COVID-19 (สนับสนุนและจัดหาวัคซีนให

บุคลากร, ฉีดพนฆาเช้ืออาคาร, ตรวจ ATK กอนปฏิบัติงาน) 

1500 คน - - 1500 100 300 

              ตัววัดท่ีนํามาแสดง เปนการดําเนินการ 
                 ภายในสวนราชการยังไมสอดคลอง
กับตัวช้ีวัดท่ีสะทอนถึงผลกระทบจากการดาํเนินการ
ท่ีมีตอดานสาธารณสุขผานการใชเทคโนโลยดีิจิทัล
ท่ีมีสวนเก่ียวของกับภายนอกสวนราชการ 

 

5. ตัววัดผลกระทบจากการดําเนินการท่ีมีตอดานสิ่งแวดลอม 

ตัวช้ีวัดท่ีสะทอนถึงผลกระทบจากการดําเนินการท่ีมีตอดานสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

ปลาสุด (ตัวเลข) 

ผลการดําเนินงาน % 
ความสําเร็จ 

คะแนน 
ผลการประเมิน 

ของสํานกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

5.1 (มากดี) จํานวนสิ่งกีดขวางการจราจรทางนํ้าท่ีถูกกําจัด  1,126,342 ตัน 1,087,537 1,126,342 1,154,241 102.5 300  
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7.6 การบรรลุผลลัพธตามตัวช้ีวัดดานการลดตนทุน การสรางนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 

เปนการวัดความสําเร็จของการดําเนินการบรรลเุปาหมายดานการบริหารจดัการเพ่ือการลดตนทุน การสรางนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 

 

1. การลดตนทุน*** (ท้ังในระดับกระบวนการท่ีเกิดจากการปรับปรุงงาน และการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช) 

ตัวช้ีวัดของการลดตนทุนท้ังในระดับกระบวนการอันเกิดจากการปรบัปรุงงาน และการนําเทคโนโลยดีจิิทัลมาใชเพ่ือลดตนทุนในการทํางาน เชน ตนทุนท่ีลดลงจากการใชเทคโนโลยดีิจิทัล 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

ปลาสุด (ตัวเลข) 

ผลการดําเนินงาน % 
ความสําเร็จ 

คะแนน 
ผลการประเมิน 

ของสํานกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

1.1 [มากดี] รอยละความสําเร็จในการประหยัดพลังงาน รอยละ 25 18.07 23.03 50.40 201.6 500 

             ควรกําหนดตัวช้ีวัดของการลดตนทุนท้ังใน 
               ระดับกระบวนการ อันเ กิดจากการ
ปรับปรุงงานและการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเพ่ือ
ลดตนทุนในการทํางาน เชน ตนทุนท่ีลดลงจากการ
ใชเทคโนโลยีดิจิทัล หรือตนทุนของกระบวนการ
ทํางานหลักท่ีลดลง 

 

2. จํานวนนวัตกรรมของการปรับปรุงกระบวนการ 

ตัวช้ีวัดของนวัตกรรมการปรับปรุงกระบวนการ 
 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

ปลาสุด (ตัวเลข) 

ผลการดําเนินงาน % 
ความสําเร็จ 

คะแนน 
ผลการประเมิน 

ของสํานกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

2.1 (มากดี) จํานวนโปรแกรมประยุกตท่ีไดรับการพัฒนา 2 ระบบ 4 5 2 100 300 
 

 

 

 

 

 



หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ (ประจําป พ.ศ. 2565) หนา 12 

 

 

3. ผลการปรับปรุงจากการใชดิจทัิลเทคโนโลยี*** (Open Data, เช่ือมโยงขอมูล, Digitize Process, e-Services) 

ตัวช้ีวัดผลลัพธของการปรบัปรุงกระบวนการ และการบริการจากการใชดจิิทัลเทคโนโลยี ท้ังทางตรงและทางออม เชน ตัวช้ีวัดดานการเปดขอมลู การเช่ือมโยงขอมลู การปรับปรุงบรกิาร การใหบรกิารดวยรปูแบบอิเล็กทรอนิกส 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

ปลาสุด (ตัวเลข) 

ผลการดําเนินงาน % 
ความสําเร็จ 

คะแนน 
ผลการประเมิน 

ของสํานกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

3.1 (มากดี) จํานวนระบบท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ือปรับปรุง
กระบวนการในการแสดงความเหน็และยื่นคํารองดานผังเมืองผาน
ระบบออนไลน (ระบบแสดงความเห็นและยื่นคํารองการปดประกาศ 
15/30/90 วัน ตาม พ.ร.บ. การผงัเมือง พ.ศ. 2562) 

1 ระบบ - - 1 100 300 

 

 

4. ประสิทธิผลของการบรรเทาผลกระทบดานภัยพิบัติตาง ๆ 

ตัวช้ีวัดท่ีแสดงถึงประสิทธิผลของการบรรเทาผลกระทบดานภยัพิบัติตาง ๆ 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

ปลาสุด (ตัวเลข) 

ผลการดําเนินงาน % 
ความสําเร็จ 

คะแนน 
ผลการประเมิน 

ของสํานกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

4.1 (มากดี) จํานวนพ้ืนท่ีท่ีมีระบบปองกันนํ้าทวมพ้ืนท่ีชุมชน 
ท่ีสามารถปองกันผลกระทบจากนํ้าทวมพ้ืนท่ีชุมชนได 
(โครงการท่ีอยูในระยะเวลาค้ําประกันของกรมฯ) 

20 พ้ืนท่ี - 20 20 100 300 
 

 

5. นวัตกรรมการปรับปรุงดานนโยบาย กฏระเบียบ และกฎหมาย 

ตัวช้ีวัดของนวัตกรรมการปรับปรุงดานนโยบาย กฎระเบียบ และกฎหมาย 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

ปลาสุด (ตัวเลข) 

ผลการดําเนินงาน % 
ความสําเร็จ 

คะแนน 
ผลการประเมิน 

ของสํานกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

5.1 (มากดี) จํานวนการพัฒนาปรบัปรุงและจดัทําขอบังคับเก่ียวกับ
กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายขุดดินและถมดิน และกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวของ 

7 ฉบับ - 7 9 128.6 500 
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