
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

(1 ตุลาคม 2549 – 31 มีนาคม 2550) 
 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

กระทรวงมหาดไทย 
   ณ วันที ่30  เมษายน  2550 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาและะผังเมือง                                                                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

กระทรวงมหาดไทย 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง                                  
                                                                                                                                     (……)   รอบ  6   เดือน 

                                                                                                                                         (……)  รอบ 12  เดือน    

ตัวชี้วัด 
ผลการปฏิบัติราชการ 

หนวยวัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ 

ดําเนิน 

งาน 

คา  
    คะแนน 

ท่ีได 

คะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 
 

มิติท่ี 1  มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ (น้ําหนัก:รอยละ 50) 

 

 
2.1376 

 

 

1. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย (น้ําหนัก : รอยละ 15) 
 

 
2.5920 

 

1.1 รอยละของจํานวนหมูบานยากจนที่มี 
      กระบวนการตัดสินใจแกไขปญหาของ 
      ตนเอง (หมูบานยากจน 16,735 หมูบาน) 
 

รอยละ   3.0 47 50 53 56 59 48.20 1.6000 0.0480 

1.2 สัดสวนจํานวนคดีเกี่ยวกับยาเสพติด 
      ตอประชากรแสนคน 
 

สัดสวน: 
แสนคน 

  3.0 75.
49 

74.
49 

73.
49 

72.
49 

71.
49 

36.89 5.0000 0.1500 

1.3 รอยละที่ลดลงของจํานวนขอรองเรียน 
       หนวยงานและเจาหนาที่รัฐในสังกัด 
       กระทรวงมหาดไทย 
 

รอยละ   3.0  
2 

  4   6   8  10 N/A  1.0000   0.0300 

1.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
      จัดตั้งศูนยบริการรวม 
 

ระดับ 2.0 1 2 3 4 5 1 1.0000 0.0200 

1.5 รอยละของหมูบานเปาหมายไดรับ 
     การพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียง 
     “ อยูเย็น เปนสุข ” ตามเกณฑ 

รอยละ 2.0 2 4 6 8 10 5.20 2.0400 0.0408 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาและะผังเมือง                                                                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

กระทรวงมหาดไทย 

1.6 ระดับความสําเร็จในการสงเสริมให 
      องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการ 
      ดําเนินการตามหลักเกณฑการ
บริหาร 
      กิจการบานเมืองที่ดี 
 

ระดับ 2.0 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1000 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง                                 
                                                                                                                                  (……)     รอบ 6   เดือน 

                                                                                                                                  (……)    รอบ 12  เดือน  

ตัวชี้วัด 
ผลการปฏิบัติราชการ 

หนวยวัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

คา  
    คะแนน 

ท่ีได 

คะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 

2.  ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง 
     (น้ําหนัก : รอยละ 15) 

 2.8667  

2.1 จํานวนจังหวัดสะสมที่สามารถจัดทําผัง   
      เมืองรวมจังหวัดถึงขั้นตอนนําราง 
      กฎกระทรวงฯ เสนอกระทรวง   
      มหาดไทย 
 

จํานวน 2.0 54จว. 57จว. 60จว. 63จว. 66จว. 51 1.0000 
 

0.0200 
 

2.2 จํานวนจังหวัดสะสมที่สามารถจัดทํา 
        ผังเมืองรวมจังหวัดถึงขั้นตอนนําราง 
        กฎกระทรวงฯ เสนอสํานักงานคณะ 
        กรรมการกฤษฎีกา 
 

จํานวน 2.0 24 
ผัง 

27 
ผัง 

30 
ผัง 

 33 
 ผัง 

36 
ผัง 

13 1.0000 0.0200 

2.3 จํานวนผังเมืองรวมชุมชนที่องคกร 
       ปกครองสวนถองถิ่นสามารถจัดทํา 
       ผังเมืองรวมชุมชนถึงขั้นตอนการ  
      ประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 

  จํานวน 4.0 47 
ผัง 

49 
ผัง 

51 
ผัง 

 53 
 ผัง 

55 
ผัง 

N/A  1.0000 0.0400 

2.4 รอยละที่ลดลงของผูเสียชีวิตที่เกิดจาก 
       อุบัติภัย 4 ประเภท ไดแก อัคคีภัย 
       สารเคมี อาคารถลม การจราจรทางน้ํา 
 

รอยละ 2.0 4 8 12 16 20 
 

ลดลง
94.44% 

 5.0000 0.1000 

2.5 รอยละที่ลดลงของผูเสียชีวิตจาก 
       อุบัติเหตุจราจรทางบก 
 

   รอยละ 2.0 - 3 -3.5 - 4 -4.5 - 5 
  

 ลดลง 
62.14% 

5.0000 0.1000 

   ก 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาและะผังเมือง                                                                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

กระทรวงมหาดไทย 

2.6 จํานวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยใน 
       อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ 
      อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ  
      อาคารพาณิชย โรงงาน และโรงแรม 
 

คร้ัง 3.0 135 130 125 120 115 58 5.0000 0.1500 

               ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง                                       
                                                                                                                                                   (……)     รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                                   (……)     รอบ 12  เดือน  

ตัวชี้วัด 
ผลการปฏิบัติราชการ 

หนวยวัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

คา  
    คะแนน 

ท่ีได 

คะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 

 
3. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบตัิราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง  
    (น้ําหนัก: รอยละ 20) 
 

 

1.2500 

 

3.1 จํานวนมูลคางานของการใหบริการ   
ดานชางสําหรับสิ่งกอสรางที่ได 

       มาตรฐานทางวิชาการ 
 
 

 จํานวน 
(ลานบาท) 

5.0 1,650 1,700 1,750 1,800 1,850 1,121 1.0000 0.0500 

3.2  รอยละสะสมของอาคารของทาง 
       ราชการที่ไดรับ การตรวจสอบความ 
       มั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยดาน 
        อัคคีภัย 
 
 
 
 

  รอยละ 
   

5.0 20 22.5 25 27.5 30 15.40% 1.0000 0.0500 

3.3  ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน 
ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ 
รายละเอียดระบบปองกันน้ําทวม 

        พ้ืนที่ชุมชน จํานวน 16  แหง  
 
 

  ระดับ   
     

5.0 1 
 

2 3 4 5 1 1.0000 0.0500 

   ข 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาและะผังเมือง                                                                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

กระทรวงมหาดไทย 

3.4  ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ 
       ตรวจสอบและรวบรวมพื้นที่เสี่ยงภัย   
       ตอการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําและ   
       ริมทะเลทั่วประเทศ 
 
 

ระดับ 
 

5.0 1 2 3 4 5 2 2.0000 0.1000 

                      ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง                                       
                                                                                                                                (……)    รอบ   6  เดือน 

                                                                                                                                (……)   รอบ 12 เดือน  

ตัวชี้วัด 
ผลการปฏิบัติราชการ 

หนวยวัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

คา  
    คะแนน 

ท่ีได 

คะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 

 
มิติท่ี 2  มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้าํหนัก:รอยละ 15) 
 

  
1.8000 

 

5. รอยละของระดับความพึงพอใจของ 
    ผูรับบริการ 

รอยละ 5.0  
65 

 70   75   80 85 N/A 1.0000 0.0500 
 
 

6. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให 
    ประชาชนเขามามีสวนรวมในการ    
    แสดงความคิดเห็นและรวมติดตาม 
    ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

ระดับ 4.0 1 2 3 4 5 1  
1.000
0 

0.0400 

7.1 ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูล 
      ขาวสารของราชการ 

ระดับ 3.0 1 2 3 4 5 3 3.0000 0.0900 

7.2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ  
          ตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกัน  
          การทุจริต 

ระดับ 1.0 1 2 3 4 5 2 2.000
0 

0.0200 

7.2.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูล 
         เรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเก่ียวกับการ 
         ทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวน 
          การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของ 
           เจาหนาที่ ของรัฐ และขอมูลการจัดซื้อ  
         จัดจาง 

ระดับ 1.0 1 2 3 4 5 2 2.0000 0.0200 
 

หมายเหตุ : รอผลการประเมินจากสํานักงาน ก.พ.ร. 

   ค 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาและะผังเมือง                                                                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

กระทรวงมหาดไทย 

 7.2.3 รอยละของจํานวนสํานวนการ 
           สอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวน 
           สมบูรณภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 

รอยละ 1.0 40 50 60 70 80 5 
 

5.0000 
 

0.0500 
 

              ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง                                       
                                                                                                                                                         (……)  รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                          (……) รอบ 12 เดือน  

ตัวชี้วัด 
ผลการปฏิบัติราชการ 

หนวยวัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

คา  
    คะแนน 

ท่ีได 

คะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 
 

มิติท่ี 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏบิัติราชการ  (น้ําหนัก: รอยละ 10) 
 
 

  

2.2505 
 

 8. รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน 
     งบประมาณรายจายลงทุน 
 
 

รอยละ     3.0 69 71 73 75 77 15.85 1.0000 0.0300 

9. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
     ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ 

       สวนราชการ 
 
 

   ระดับ     2.0   1     2    3    4    5 4.5 4.5000 0.0900 

10.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย 
        ถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐาน 
        รอบระยะเวลาของขั้นตอนการ 
        ปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

 
 

   ระดับ     1.5 50 60 70 80 90 4.6700 4.6700 0.0700 

 10.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย 
         ถวงน้ําหนักในการดําเนินการตาม 
         ขอเสนอ การเปลี่ยนแปลงดาน 
         ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
          ของสวนราชการ 
 
  

รอยละ 1.5 60 70 80 90 100 
 

     1 1.000
0 

0.0150 

   ง 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาและะผังเมือง                                                                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

กระทรวงมหาดไทย 

11. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุน 
       ตอหนวยผลผลิต 
 

 ระดับ   2.0 1 2 3 4 5 1 1.0000 0.0200 

                 ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง                                       
                                                                                                                                                        (……)  รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                        (……)  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัด 
ผลการปฏิบัติราชการ 

หนวยวัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

คา  
    คะแนน 

ท่ีได 

คะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 

มิติท่ี 4  มิติดานการพัฒนาองคกร (น้ําหนัก:รอยละ 25)   1.2400  
 12. ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู 

        เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
ระดับ 3.0 1 2 3 4 5 2 2.0000 0.0600 

13.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
ระบบ 
        การบรหิารทรัพยากรบุคคล  

ระดับ 2.0 1 2 3 4 5 2 2.0000 0.0400 

13.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวง 
        น้ําหนักในการดําเนินการตาม
ขอเสนอ 
        การเปลี่ยนแปลงดานบุคลากรของ 
        สวนราชการ 

รอยละ 2.0 60 70 80 90 100 1.5 1.5000 0.0300 

13.3 ระดับความสําเร็จของการถายทอด 
         ตัวช้ีวัดและเปาหมายของระดับ
องคกร 
         สูระดับบุคคล 

ระดับ 2.0 1 2 3 4 5 1   1.0000 0.0200 

14. ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการ 
      ระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ 
       สวนราชการ 

 ระดับ          

      1)  สรุปผลทบทวนและวิเคราะหระบบฯ  
          มีคุณภาพ และเนื้อหาครอบคลุมทั้ง      
          3 ประเด็นหลัก และ 10 ประเด็นยอย 

 1.0 6 7 8 9 10 1 1.0000 0.0100 

      2) แผนการปฏิบัติการฯ มีเนื้อหาและ 
           คุณภาพ ครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็นหลัก   
          และ 10 ประเด็นยอย 

 0.5 6 7 8 9 10 1 1.0000 0.0050 

   จ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาและะผังเมือง                                                                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

กระทรวงมหาดไทย 

      3) รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการ 
           ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

 1.0 60 70 80 90 100 1 1.0000 0.0100 

      4) รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของแผน 
  ปฏิบัติการฯ ที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค 
  หรือเปาหมายตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการฯ 
  และมีรายงานประเมินผลความสําเร็จของ 
  การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ฯ 

 1.5 80 85 90 95 100 1 1.0000 0.0150 

                    ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง                                       
                                                                                                                                                            (……)  รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                              (……)  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัด 
ผลการปฏิบัติราชการ 

หนวยวัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

คา  
    คะแนน 

ท่ีได 

คะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 
15.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผน 
         พัฒนากฎหมายของสวนราชการ 
 

ระดับ 1.5 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0150 

15.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง  
        น้ําหนักของการดําเนินงานตามแผน 
        พัฒนากฎหมายของสวนราชการ 
 

ระดับ 3.5 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0350 

 16. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา 
        คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

ระดับ 5.0 1 2 3 4 5 1 1.0000 0.0500 

17. ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบ 
      บริหารความเสี่ยง 
 

ระดับ 2.0 1 2 3 4 5 1 1.0000 0.0200 

                           
                                    รวม 

  

100 

        

1.8738 
 

 

 

 

 

 

 

  ฉ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร                            
       กระทรวงมหาดไทย 

 

                                 รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามคาํรับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)              (        )   รอบ 6 เดือน 
                                                                                                                                               (……)  รอบ12 เดือน  

ตัวชี้วัดท่ี 2.1  :  จํานวนจังหวัดสะสมที่สามารถจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดถึงขัน้ตอนนํารางกฎกระทรวง ฯ  
                             เสนอกระทรวงมหาดไทย 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด:1.นายวีระพงษ  บุญญานุสนธิ์ 
                                2.นายสมพงษ     จุลดสิุตพรชัย 

ผูจัดเก็บขอมูล :  
1. น.ส.ขวัญศิริ  วรรณชนะ       2. น.ส.สอิ้ง  จอมแดงธรรม    
3. นายสุเทพ  ประเทืองโภคเจรญิ       4. นายปกรณ  เทพจร 
5. น.ส.พรเพ็ญ  ศิริมงคลรัตน   6. น.ส.รุงนภา  สุวรรณโชต ิ

โทรศัพท : 0-2299-4238 , 0-2201-8321 โทรศัพท : 0-2201-8275 , 0-2201-8321, 0-2299-4239 

คําอธิบาย : 
    จํานวนจังหวัดสะสมที่สามารถจัดทําผงัเมืองรวมจังหวัดถึงขั้นตอนนํารางกฎกระทรวง ฯ เสนอ

กระทรวงมหาดไทย  หมายถงึ จํานวนจังหวัดที่ดําเนินการวางและจดัทาํผังเมืองรวมจงัหวัดตอเนื่องจากขั้นตอน
ในปงบประมาณ พ.ศ.2549  ถึงขั้นตอนนํารางกฎกระทรวงฯ เสนอกระทรวงมหาดไทย 

   ขั้นตอนนํารางกฎกระทรวงฯ  เสนอกระทรวงมหาดไทย หมายถึง การนําเอกสารรางกฎกระทรวงฯ ที่ผาน
ขั้นตอนการตรวจร าง เสร็ จ เรี ยบรอยแลวจากกองนิติการ  กรมโยธาธิการและผั ง เมือง  จัดส งให
กระทรวงมหาดไทย  
 

ขอมูลผลดําเนินการ :  
- ป พ.ศ.2549 ไดดําเนินการตามขั้นตอนการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด และสามารถจัดทําผัง 

เมืองรวมจังหวัดถึงขั้นตอนนํารางกฎกระทรวง ฯ เสนอกระทรวงมหาดไทยได จํานวน 36 จังหวัด 
 

             

ข้ันตอนการดําเนินงาน

นํารางกฎกระทรวง ฯ เสนอกระทรวงมหาดไทย

ผลการดําเนินงาน

51  จังหวัด  
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

                     

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
54 จังหวัด 57 จังหวัด 60 จังหวัด 63 จังหวัด 66 จังหวัด  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร                            
       กระทรวงมหาดไทย 

 

                                 รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามคาํรับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)               (        )   รอบ 6 เดือน 
                                                                                                                                               (……)  รอบ12 เดือน  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

  

น้าํหนกั คาคะแนน คาคะแนน

(รอยละ) ท่ีได ถวงน้าํหนกั

ตัวช้ีวดัท่ี 2.1 : จํานวนจงัหวดัสะสม 2.00 51 จังหวดั 1.00 0.0200

ท่ีสามารถจดัทาํผังเมอืงรวมจงัหวดัถงึ
ขัน้ตอนนาํรางกฎกระทรวง ฯ เสนอ

กระทรวงมหาดไทย

ตวัชีว้ดั/ขอมูลพืน้ฐานประกอบตวัชีว้ดั ผลการดาํเนนิงาน

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : 
1. กระทรวงมหาดไทย  มีหนังสือที่ มท 0711/212 ลงวนัที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2547 แจง เร่ือง การวาง

และจัดทําผังเมืองรวมจังหวดั ใหผูวาราชการจังหวดัทุกจงัหวัดทราบและดําเนนิการ 
2. สํานักผังประเทศและผังภาคไดมอบหมายใหเจาหนาที่รับผิดชอบงานวางและจัดทําผังเมืองรวม

จังหวดั แบงออกเปน 4 กลุมงานวางผัง ดําเนินงานตามขัน้ตอนการวางผัง รวมกับสํานักงานโยธาธกิารและ 
ผังเมืองจังหวดั และองคการบริหารสวนจังหวัด ดังนี ้
               2.1 กลุมงานวางผังภาคเหนือ  จํานวน  17  ผัง 
              2.2 กลุมงานวางผังภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  จํานวน  19  ผัง 
    2.3 กลุมงานวางผังภาคกลางและภาคตะวนัออก  จํานวน  23  ผัง 
            2.4 กลุมงานวางผังภาคใต  จํานวน  14  ผัง 

3. สํานักผังประเทศและผังภาค  มีหนังสือที่ มท 0711.3/ว 1027 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2550  สงกรอบ
แผนการดําเนนิการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ประจําปงบประมาณ 2550 ให โยธาธิการและผังเมือง
จังหวดัทุกจังหวัด เพื่อดําเนนิการตามแผนการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด   
             4. สํานักผังประเทศและผังภาค  มหีนังสือที่ มท 0711.3/ว 1037 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550  จัดสรร
เงินงบประมาณป 2550  เพื่อสนับสนุนภารกิจของจังหวัดในการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน : 

1. กระทรวงมหาดไทยไดใหความสําคัญในการดําเนนิการวางและจดัทําผังเมืองรวมจังหวดั โดย
กําหนดใหเปนตัวช้ีวัดในระดับกลุมภารกิจของกระทรวงมหาดไทย และไดมอบนโยบายใหจังหวัดเรงรัด
ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวดัตามขั้นตอนตางๆ ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.2518  
รวมถึงใหรายงานความกาวหนาในการดําเนินการใหกระทรวงมหาดไทยทราบดวย 
            2. การสนับสนุนดานงบประมาณความพรอมและความรวมมอืของบุคลากรสวนภูมภิาคและทองถ่ิน 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร                            
       กระทรวงมหาดไทย 

 

                                 รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามคาํรับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)               (        )   รอบ 6 เดือน 
                                                                                                                                               (……)  รอบ12 เดือน  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
 

  1. การดําเนินการในขั้นตอนตรวจรางกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวดัเปนการตรวจพิจารณาราง
กฎหมายทีต่องใชความละเอยีด รอบคอบ ประกอบกับมจีํานวนรางกฎกระทรวงฯจํานวนมาก แตกองนิติการ    
ซ่ึงมีหนาที่ในการตรวจราง ฯ มีเจาหนาที่จาํกัด ทําใหตองใชระยะเวลาในการดําเนินการมาก 

2. การดําเนินการตามขั้นตอนนํารางกฎกระทรวงฯเสนอกระทรวงมหาดไทย และนํารางกฎกระทรวงฯ
เสนอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนการดําเนนิการของหนวยงานอื่นๆ ซ่ึงอาจมีอุปสรรคจากปจจยั
ภายนอกที่ไมอาจควบคุมได 

 
 

 

หลักฐานอางองิ : 
กรอบแผนการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวดั ประจําปงบประมาณ 2550  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร                            
       กระทรวงมหาดไทย 

 

 

                                 รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามคาํรับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)              (        )   รอบ 6 เดือน 
                                                                                                                                              (……)  รอบ12 เดือน  

ตัวชี้วัดท่ี 2.2  :  จํานวนจังหวัดสะสมที่สามารถจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดถึงขัน้ตอนนํารางกฎกระทรวง ฯ  
                      เสนอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด:1.นายวีระพงษ  บุญญานุสนธิ์ 
                                2.นายสมพงษ     จุลดสิุตพรชัย 

ผูจัดเก็บขอมูล :  
1. น.ส.ขวัญศิริ  วรรณชนะ      2. น.ส.สอิ้ง  จอมแดงธรรม   
3. นายสุเทพ  ประเทืองโภคเจรญิ    4. นายปกรณ  เทพจร 
5. น.ส.พรเพ็ญ  ศิริมงคลรัตน  6. น.ส.รุงนภา  สุวรรณโชติ 

โทรศัพท : 0-2299-4238 , 0-2201-8321 โทรศัพท : 0-2201-8275 , 0-2201-8321, 0-2299-4239 

คําอธิบาย : 
 จํานวนจังหวดัสะสมที่สามารถจัดทําผังเมืองรวมจังหวดัถึงขัน้ตอนนาํรางกฎกระทรวง ฯ เสนอสํานักงาน 

คณะกรรมการกฤษฎีกา  หมายถึง     จํานวนจังหวดัที่ดาํเนินการวางและจัดทําผังเมอืงรวมจังหวัดตอเนื่องจาก
ขั้นตอนในปงบประมาณ พ.ศ.2549  ถึงขั้นตอนนํารางกฎกระทรวง ฯ เสนอกระทรวงมหาดไทย    
จํานวน 36  
จังหวดั ดําเนนิการตอเนื่องถึงขั้นตอนนํารางกฎกระทรวงฯ เสนอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ขั้นตอนนํารางกฎกระทรวงฯ เสนอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมายถึง การนําเอกสารราง
กฎกระทรวง ฯ ที่ผานขั้นตอนการพิจารณาเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว และสํานักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรจีัดสงใหสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หมายเหตุ  กรณีการดําเนินการของสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในการนําเสนอรางกฎกระทรวง ฯ ตอ 
                  คณะรัฐมนตรีมีปญหาอุปสรรคจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได การประเมินรางกฎกระทรวงฯ 
                  ดังกลาวใหนบัถึงกระบวนการนําเสนอเรือ่งไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร                            
       กระทรวงมหาดไทย 

 

ขอมูลผลดําเนินการ :  
             - ป พ.ศ.2549 ไดดําเนินการตามขั้นตอนการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด และสามารถ
จัดทําผังเมืองรวมจังหวัดถึงขั้นตอนนํารางกฎกระทรวง ฯ  เสนอกระทรวงมหาดไทยได  จํานวน 36 ผัง 
และไดดําเนินการตอเนื่องตามขั้นตอนของการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด โดยมีจํานวนจังหวัดสะสมที่
นํารางกฎกระทรวงฯ เสนอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได 13 จังหวัด 
 

          
ขั้นตอนการดําเนินงาน

นํารางกฎกระทรวง ฯ เสนอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผลการดําเนินงาน

13  จังหวัด  
   
 
 

                                 รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามคาํรับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)              (        )   รอบ 6 เดือน 
                                                                                                                                              (……)  รอบ12 เดือน  

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
24 จังหวัด 27 จังหวัด 30 จังหวัด 33 จังหวัด 36 จังหวัด  

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

  

น้าํหนกั คาคะแนน คาคะแนน

(รอยละ) ท่ีได ถวงน้าํหนกั

ตัวช้ีวดัท่ี 2.2 : จํานวนจงัหวดัสะสม 2.00 13 จังหวดั 1.00 0.0200

ท่ีสามารถจดัทาํผังเมอืงรวมจงัหวดัถงึ

ขัน้ตอนนาํรางกฎกระทรวง ฯ เสนอ

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา

ตวัช้ีวดั/ขอมูลพืน้ฐานประกอบตวัชีว้ดั ผลการดาํเนนิงาน

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. กระทรวงมหาดไทย  มีหนังสือที่ มท 0711/212 ลงวนัที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2547 แจง เร่ือง การวาง

และจัดทําผังเมืองรวมจังหวดั ใหผูวาราชการจังหวดัทุกจงัหวัดทราบและดําเนนิการ 
2. สํานักผังประเทศและผังภาคไดมอบหมายใหเจาหนาที่รับผิดชอบงานวางและจัดทําผังเมืองรวม

จังหวดั แบงออกเปน 4 กลุมงานวางผัง ดําเนินงานตามขัน้ตอนการวางผัง รวมกับสํานักงานโยธาธกิารและ 
ผังเมืองจังหวดั และองคการบริหารสวนจังหวัด ดังนี ้



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร                            
       กระทรวงมหาดไทย 

 

               2.1 กลุมงานวางผังภาคเหนือ  จํานวน  17  ผัง 
              2.2 กลุมงานวางผังภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  จํานวน  19  ผัง 
    2.3 กลุมงานวางผังภาคกลางและภาคตะวนัออก  จํานวน  23  ผัง 
            2.4 กลุมงานวางผังภาคใต  จํานวน  14  ผัง 

3. สํานักผังประเทศและผังภาค  มีหนังสือที่ มท 0711.3/ว 1027 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2550  สงกรอบ
แผนการดําเนนิการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ประจําปงบประมาณ 2550 ให โยธาธิการและผังเมือง
จังหวดัทุกจังหวัด เพื่อดําเนนิการตามแผนการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด   

4. สํานักผังประเทศและผังภาค  มีหนังสือที่ มท 0711.3/ว 1037 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550  จัดสรร
เงินงบประมาณป 2550  เพื่อสนับสนุนภารกิจของจังหวัดในการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด 
 

                                 รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามคาํรับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)              (        )   รอบ 6 เดือน 
                                                                                                                                              (……)  รอบ12 เดือน  

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน : 
1. กระทรวงมหาดไทยไดใหความสําคัญในการดําเนินการวางและจดัทําผังเมืองรวมจังหวดั โดย

กําหนดใหเปนตัวช้ีวัดในระดับกลุมภารกิจของกระทรวงมหาดไทย และไดมอบนโยบายใหจังหวัดเรงรัด
ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวดัตามขั้นตอนตางๆ ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.2518  
รวมถึงใหรายงานความกาวหนาในการดําเนินการใหกระทรวงมหาดไทยทราบดวย 

2. การสนับสนุนดานงบประมาณความพรอมและความรวมมือของบุคลากรสวนภมูิภาคและทองถ่ิน 
 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
  1. การดําเนินการในขั้นตอนตรวจรางกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวดัเปนการตรวจพิจารณาราง
กฎหมายทีต่องใชความละเอยีด รอบคอบ ประกอบกับมจีํานวนรางกฎกระทรวงฯจํานวนมาก แตกองนิติการ    
ซ่ึงมีหนาที่ในการตรวจราง ฯ มีเจาหนาที่จาํกัด ทําใหตองใชระยะเวลาในการดําเนินการมาก 

2. การดําเนนิการตามขั้นตอนนํารางกฎกระทรวงฯเสนอกระทรวงมหาดไทย และนํารางกฎ
กระทรวงฯเสนอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนการดําเนินการของหนวยงานอื่นๆ ซ่ึงอาจมีอุปสรรค
จากปจจยัภายนอกที่ไมอาจควบคุมได 

3. การดําเนนิการตามขั้นตอนนํารางกฎกระทรวง ฯ เสนอกระทรวงมหาดไทยที่อยูระหวางเสนอ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพจิารณาลงนามในหนังสือเพื่อนํารางกฎกระทรวง ฯ ดังกลาวเสนอตอ 
คณะรัฐมนตร ีเปนอํานาจของรัฐมนตรี ซ่ึงไมสามารถควบคุมได 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร                            
       กระทรวงมหาดไทย 

 

 

หลักฐานอางองิ : 
กรอบแผนการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวดั ประจําปงบประมาณ 2550  

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร                            
       กระทรวงมหาดไทย 

 

                                 รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามคาํรับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)              (        )   รอบ 6 เดือน 
                                                                                                                                              (……)  รอบ12 เดือน  

ตัวชี้วัดท่ี 2.3  : จํานวนผังเมอืงรวมชุมชนท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดทําผังเมืองรวมชุมชน 
                         ถึงขั้นตอนการประชุมรับฟงความคิดเหน็ประชาชน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด: 
1.นายปรีชา รณรงค                    2.นางสาวนฤมล      
คงดิศ 
3.นายไพโรจน  รุงจินตนาการ   4.นางสาวสิริรักษ   ไสยวร
5.นายรังสฤษฎ   งามศิริ     6.นางเบญจวรรณ     ศรี
สงา 
7.นางอรไท   ศักดิ์พันธพนม      8.นายโอฬาร  ศักย
โรจนกุล 
9.นายวิทยา เชียรศิลป  
 

ผูจัดเก็บขอมูล :  
1. น.ส.สายชล สวามิภักดิ์         2. นางภัทรินทร  แสง
สวาง 
3. น.ส.ธิดารัตน พินิจถิรวงค    4. น.ส.นิรชา   บัณฑิตย
ชาติ 
5. นางนันทนา   จําจด               6. นางสุนิสา  สอย
เหลือง  
7. น.ส.อรวรรณ  จันทรปะทิว   8. น.ส.ณัฐนันท โรจนบุรา
นนท 
9. นายภัทรพงศ  สุภัทรนัต    10.นายวิโรจน   คงกะนันท 
11.นายสายัณต  ชางหลํา           12.นางกัลยา  เกตุแกว 
13.น.ส.มันธิณี   ดีพุม                14.นางมณฑา  อุ
นยะพันธุ  

โทรศัพท :   0-2643-1714   0-2201-8210  
                     0-2201-8301 

โทรศัพท :  0-2201-8177   0-2201-8201   0-2201-8310 
                    0-2201-8240   0-2201-
8283    0-2201-8297 

คําอธิบาย    :   
                           ผงัเมืองรวมชุมชน  หมายถงึ  ผังเมืองรวมทีด่ําเนินการในเขตเทศบาลใหมที่จัดตั้งตาม 
พ.ร.บ. เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ.2542  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีพื้นที่
ตอเนื่องกับเทศบาล  ซ่ึงถูกกําหนดรวมกนัไวเปนพื้นทีว่างและจัดทําผังเมืองรวมชุมชน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีสามารถจัดทําผังเมืองรวมชุมชนถงึขัน้ตอนการประชมุรับฟง
ความคิดเหน็ประชาชนหมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ผานการฝกปฏิบัติในการวางผังเมืองรวมในป 
2547-2548 ที่สามารถจัดทําผังเมืองรวมชุมชนไดครบตามขั้นตอน ดังนี ้

1. กรมโยธาธิการและผังเมือง ช้ีแจงหนวยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัดกลุมภารกิจ ไดแก กรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน  และจงัหวัด  ใหทราบถึงรายละเอียด 

2. กําหนดเขตวางผังเมืองและจดัทําผังรางการใชประโยชนที่ดินในอนาคต  ผังรางระบบ
คมนาคมขนสง และขอเสนอแนะดานสาธารณปูโภคและสาธารณูปการ ขอกําหนดและบัญชี
ทายขอกําหนด 

3. องคกรปกครองสวนทองถ่ินนําเขตวางผังและผังรางฯ เสนอตอคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชน  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร                            
       กระทรวงมหาดไทย 

 

4. จังหวดันําเสนอผังราง ฯ ตอคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมือง 
5. จังหวดันําผังรางฯประชุมรับฟงความคิดเหน็ประชาชน 

     

                                 รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามคาํรับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)           (        )   รอบ 6 เดือน 
                                                                                                                                            (……)  รอบ12 เดือน  

              การประชุมรับฟงความคิดเหน็ประชาชน  หมายถึง   จังหวัดไดนําผังรางเสนอที่ประชุมการรับ
ฟง 
ความคิดเหน็ประชาชนในทองที่ที่ไดมีการวางและจัดทําผัง     
              คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม หมายถึง  คณะที่ปรึกษาที่ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง ในแตละทองที่ที่
วางผังเมอืงรวมนั้น ประกอบดวยผูแทนองคการบรหิารสวนทองถ่ิน  ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมอืง  ผูแทน
สวน 
ราชการตาง ๆ ในทองที่ทีว่างผังเมืองรวมนั้น และบุคคลอื่นที่เห็นสมควร มีจํานวนทั้งสิ้น  ไมนอยกวาสิบหา
คนและไมเกินยี่สิบเอ็ดคน มีหนาที่ใหคําปรึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผัง
เมืองหรือเจาพนักงานทองถ่ินวางและจัดทาํขึ้น (มาตรา 21 ในพระราชบัญญัติ   การผังเมือง  พ.ศ. 
2518) 
               คณะกรรมการพิจารณาดานผงัเมือง  หมายถึง  คณะกรรมการที่กรมโยธาธิการและผังเมืองจดัตั้ง
ขึ้นเพื่อพิจารณา กล่ันกรองผังเมืองรวมกอนที่จะนําเสนอตอคณะกรรมการผังเมือง โดยมีอธิบดีกรมโยธาธิการ
และ 
ผังเมืองเปนประธาน ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานภายในกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนกรรมการ    
ผูอํานวยการสํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะเปนกรรมการ และเลขานุการ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ขั้นตอนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1.  กรมโยธาธิการและผังเมือง ช้ีแจงหนวยงานที่รับผิดชอบ 
     ตัวช้ีวัดกลุมภารกิจ ไดแก กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น 

1.จัดทําหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบหมาย    
   ใหจังหวัดพื้นที่เปาหมายมอบหมายแจงองคกร 
    ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการวางและจดัทํา 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร                            
       กระทรวงมหาดไทย 

 

     และจังหวัดใหทราบถึงรายละเอียด 
 

    ผังเมืองรวมชุมชนถึงข้ันตอนประชุมรับฟงความ 
    คิดเห็นประชาชน 
2. จัดทําหนังสือเพื่อขอความรวมมอืกรมสงเสริมการ 
    ปกครองสวนทองถิ่นใหการสนับสนุนองค
ปกครอง 
    สวนทองถิน่ในดานนโยบาย ติดตามเรงรัดการ
จัดทํา 
    ผังเมืองรวมชุมชนถึงข้ันตอนการประชุมรับฟง 
     ความคิดเห็นประชาชน 
3.จัดทําหนังสือเพื่อมอบหมายสํานักงานโยธาธิการ  
   และผังเมืองจังหวัดพื้นที่เปาหมายใหการสนับสนุน  
   องคกรปกครองสวนทองถิน่  โดยการใหคําปรึกษา   
   แนะนํา และรวมดําเนินการวางและจัดทําผังเมือง 
   รวมชุมชนถึงข้ันตอนประชุมรับฟงความคิดเห็น  
   ประชาชน 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร                            
       กระทรวงมหาดไทย 

 

                                 รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามคาํรับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)           (        )   รอบ 6 เดือน 
                                                                                                                                            (……)  รอบ12 เดือน  

 4. จัดทํากรอบแผนปฏิบัติงานปงบประมาณ 2550  
    ข้ันตอนการดําเนินงานวางและจัดทําผังเมืองรวม
ให 
    กับ องคกรปกครองสวนทองถิ่น กรมสงเสริม 
   ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเปนกรอบในการดําเนินงาน
5.จัดสงเจาหนาท่ีมีความชํานาญเฉพาะ เชน  นักผัง
เมือง     
   วิศวกรโยธา และ เจาหนาท่ีวิเคราะห   เพื่อใหการ 
   สนับสนุนทางดานวิชาการและมาตรฐานดานผัง
เมือง     
   ใหคําปรึกษา แนะนํา  ข้ันตอนในการวางและจัดทํา 
 ผังเมืองกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นพื้นที่เปาหมาย 

2.  กําหนดเขตวางผังเมืองและจัดทําผังรางการใช
ประโยชน 
     ท่ีดินในอนาคต  ผังรางระบบคมนาคมขนสง และ
ขอเสนอ 
     แนะดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ขอกําหนด  
     และบัญชีทายขอกําหนด 

-  ไดดําเนินการแลวเสร็จ 46 ผงั กําลังดําเนินการ  9 ผัง 

3.  องคกรปกครองสวนทองถิ่นนําเขตวางผังและผังราง ฯ 
เสนอ  
     ตอคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชน  

- ไดดําเนินการแลวเสร็จ  11  ผัง  กําลังดําเนินการ    
    44  ผัง 

4. จังหวัดนําเสนอผังรางฯตอคณะกรรมการพิจารณา 
    ดานผังเมือง 

-  ไดดําเนินการแลวเสร็จ  11  ผัง  กําลังดําเนินการ   
    44  ผัง 

5. จังหวัดนําผงัรางฯประชุมรบัฟงความคิดเห็นประชาชน                                              - 

 เกณฑการใหคะแนน :                                  

                  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
 47 (ผัง)  49 (ผัง)  51 (ผัง)  53 (ผัง)  55 (ผัง)



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร                            
       กระทรวงมหาดไทย 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
                   

นํ้าหนกั คาคะแนน

(รอยละ) ถวงน้าํหนกั

4.00 อยูระหวาง 1.00 0.0400

ดาํเนินการ

การประชมุรบัฟงความคดิเห็นประชาชน

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชีวั้ด ผลการดาํเนนิงาน คาคะแนนทีไ่ด

ตัวช้ีวดัที ่2.3 : จาํนวนผงัเมอืงรวมชมุชน

ทีอ่งคกรปกครองสวนทองถิน่สามารถ

จดัทาํผังเมืองรวมชมุชนถงึข้ันตอน

 
 
                                 รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามคาํรับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)              (        )   รอบ 6 เดือน 
                                                                                                                                              (……)  รอบ12 เดือน  

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. กรมโยธาธิการและผังเมือง ช้ีแจงหนวยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัดกลุมภารกิจ ไดแก กรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน  และจงัหวัด  ใหทราบถึงรายละเอียด 
2. กําหนดเขตวางผังเมืองและจดัทําผังรางการใชประโยชนที่ดินในอนาคต  ผังรางระบบ

คมนาคมขนสง และขอเสนอแนะดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ขอกําหนดและบัญชี
ทายขอกําหนด 

3. องคกรปกครองสวนทองถ่ินนําเขตวางผังและผังรางฯ เสนอตอคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชน  
                     4.   จังหวัดนําเสนอผงัราง ฯ ตอคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมือง 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน : 
 1. ไดรับงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานตามโครงการ 
 2. มีแผนปฏิบัติงานปงบประมาณ 2550 ที่ชัดเจนสมบูรณ 
 3. หนวยงานราชการในทกุภาคสวนที่เกีย่วของใหความรวมมือในการดําเนินงานตามแผนที่วางไวอยางเครงครดั
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
                                                  - 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร                            
       กระทรวงมหาดไทย 

 

หลักฐานอางองิ : 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0712/ว.958  ลงวันที ่ 21  มีนาคม  2550  เร่ือง  การ
ดําเนินการตาม 
     ตัวช้ีวัดของกลุมภารกิจดานสาธารณภยัและพฒันาเมอืง 
2. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท 0712/1870 และ ที่ มท 0712/1871 ลงวันที ่ 15  

มีนาคม  2550  
         เร่ือง การดําเนินการตามตัวช้ีวดัของกลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมอืง 

3. กรอบแผนปฏิบัติงานปงบประมาณ 2550 ขั้นตอนการดําเนินงานวางและจัดทําผังเมืองรวม 
4. รายช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินพื้นที่เปาหมายที่ดําเนินการตามตวัช้ีวัดกลุมภารกจิดานสาธารณภัย 

         และพัฒนาเมือง ประจําปงบประมาณ 2550  จํานวน  55  ผัง 
5. ผานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม    จํานวน 11 ผัง 
6. ผานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมือง  จํานวน 11 ผัง 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
 

 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                                                                                                        
กระทรวงมหาดไทย   
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 2.4  :  รอยละท่ีลดลงของผูเสียชวิีตท่ีเกิดจากอุบัติภยั 4 ประเภท ไดแก อัคคีภัย  สารเคมี อาคารถลม   
การจราจรทางน้ํา   

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวศิริลักษณ  ดวงแกว ผูจัดเก็บขอมูล :   นางอําพร  จันทนกูล 
                             นางปทมา  โนตศิริ 

โทรศัพท :  0-2243-2206 โทรศัพท :   0-2243-2199 

คําอธิบาย :    
          รอยละท่ีลดลงของผูเสียชีวิตท่ีเกิดจากอุบัติภัย  4  ประเภท  ไดแก  อัคคีภัย สารเคมี อาคารถลม การจราจร 
ทางน้ํา  หมายถึง รอยละของการเปลี่ยนแปลงลดลงของผูเสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติภัย   4 ประเภท ที่เกิดขึ้นใน
ปงบประมาณพ.ศ. 2550 โดยเปรียบเทียบกับผูเสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติภัย 4 ประเภท ในปงบประมาณ พ.ศ.2550 
ขอมูลการดําเนินงาน : 

 
 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด 

ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ. 
(จํานวน คน) 

รอยละท่ีเพิ่มขึ้น/ลดลง 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 

2548 2549 2550 
(ต.ค.49-มี.ค.50) 

2549 2550 

อัคคีภัย 47 40 - - 14.89 - 100 
สารเคมี 17 10 2 -41.18 - 80.00 

อาคารถลม - - - - - 
การจราจรทางน้ํา 23 22 2 - 4.35 - 90.91 

รวม 87 72 4 - 17.24 - 94.44 

ท่ีมา ขอมูลสถิติอุบัตภิัยจากอัคคีภัย อาคารถลม : ศูนยอํานวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมปองกันและบรรเทา          
สาธารณภัย 
        ขอมูลสถิติอุบัตภิัยจากสารเคมี : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
        ขอมูลสถิติอุบัตภิัยจากการจราจรทางน้ํา : กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม               
และกองบังคบัการตํารวจน้าํ สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
รวบรวมวิเคราะหขอมูลโดย สํานักวิจยัและความรวมมือระหวางประเทศ กรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
 

 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                                                                                                        
กระทรวงมหาดไทย   
 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอยละ 4 รอยละ 8 รอยละ 12 รอยละ 16 รอยละ 20 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน      
ถวงน้ําหนัก 

รอยละที่ลดลงของผูเสียชีวิตที่เกิดจาก
อุบัติภัย 4 ประเภท ไดแก อัคคีภัย  
สารเคม ีอาคารถลม   การจราจรทางน้าํ 

2 ผูเสียชีวิต        
จากอุบัติภยั      

4 ประเภท ลดลง
รอยละ 94.44 

5 0.10 

หมายเหต ุ สถิติผูเสียชีวิตจากอุบัติภยั 4 ประเภท เปรยีบเทียบชวง 3 เดอืนแรก (ตุลาคม  – ธันวาคม 2549)              
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2550 มีอัตราผูเสียชีวิตลดลงรอยละ 71.42 
คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
               กลุมงานวิจยัและพฒันา  สํานักวจิัยและความรวมมือระหวางประเทศ  ดําเนนิการรวบรวมขอมูลพื้นฐาน 
ของผูเสียชีวิตที่เกิดจากอุบัตภิัย  4  ประเภท  ไดแก  อัคคีภัย  สารเคมี  อาคารถลม  และการจราจรทางน้ํา  ดังนี ้
               -  อุบัติภัยจากอัคคภีัย  และอาคารถลม  รวบรวมขอมูลจาก  ศูนยอํานวยการบรรเทาสาธารณภยั                
                  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยั  
               -  อุบัติภัยจากสารเคมี  รวบรวมขอมูลโดยขอความรวมมือจาก  กรมควบคมุมลพิษ  กระทรวงทรัพยากร 
                  ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม     ซ่ึงเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมการเกิดอุบัตภิยัจากสารเคม ี
                  และวัตถุอันตราย    และขณะนี้   กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    ไดดําเนนิการจดัทําโปรแกรม     
                  ระบบบริหารจัดการขอมูลอุบัติภัยจากสารเคมี     เพื่อใชเปนฐานขอมูลดานอุบัติภยัจากสารเคมีในการ    
                  บริหารจัดการขอมูลของกรมปองกันฯ    เพื่อไดทราบถึงขอมูลเบื้องตนและผลกระทบจากการใช 
                  สารเคมีในดานตาง ๆ   อยางเปนระบบ       
               -  การจราจรทางน้ํา  รวบรวมขอมลูโดยขอความรวมมือจาก  กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี  
                  กระทรวงคมนาคม  และกองบังคับการตํารวจน้ํา   สํานักงานตํารวจแหงชาติ   ซ่ึงเปนหนวยงานที ่
                  หลักที่รับผิดชอบในการควบคุมและดแูลการจราจรทางน้ํา 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :  - 
1. ไดรับความรวมมือจากเจาหนาที่ภายในกรมฯ 
2. ไดรับความรวมมือตอการปฏิบัติงานจากหนวยงานภายนอกที่เกีย่วของ     
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อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   การรวบรวมขอมูลพื้นฐานของผูเสียชีวิตที่เกิดจากอุบัตภิัย   4  ประเภท  ไดแก  
อัคคีภัย   สารเคมี   อาคารถลม   และการจราจรทางน้ํา   เนื่องจากอุบัตภิัยจากสารเคมี   และอุบัติภยัจากการจราจร
ทางน้ํา  เปนการขอความรวมมือจากหนวยงานภายนอก   จึงมิไดรับขอมูลสม่ําเสมอเปนรายเดือน  โดยหนวยงานที่
จัดเก็บขอมูลดงักลาว   คือ   กรมควบคุมมลพิษ   กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี   จะมีการรวบรวมขอมูล
ทุก  3  เดือน   เพื่อความถูกตองของขอมูล 
หลักฐานอางองิ : เปนสถิติรายงานขอมูลการเกิดอุบัติเหตแุละความสูญเสียที่เกิดขึ้น   จากอุบัติภยั  4  ประเภท  
ไดแก  อัคคีภัย   สารเคมี   อาคารถลม    และการจราจรทางน้ํา   ที่รวบรวมจากหนวยงานภายในของกรมปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย  คือ  ศูนยอํานวยการบรรเทาสาธารณภยั    และหนวยงานภายนอกที่เกีย่วของ  คือ            
กรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  กรมการขนสงทางน้ําและพาณชิยนาวี 
กระทรวงคมนาคม  และกองบังคับการตํารวจน้ํา   สํานกังานตํารวจแหงชาติ    
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 2.5  : รอยละท่ีลดลงของผูเสียชวิีตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายวิทยา มากปาน ผูจัดเก็บขอมูล : นายชาญชยั  อตมศิริกุล 
                           นายเดชา  เรืองออน 

โทรศัพท :  0-2243-0032 โทรศัพท :  0-2243-0020-25 ตอ 2507   
                   0-2243-0020-25 ตอ 2411  

คําอธิบาย :   
               รอยละท่ีลดลงของผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก หมายถึง รอยละของการเปลี่ยนแปลงลดลง
ของจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกที่เปนคดีตามขอมูลสถิติคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ในปงบประมาณ 2550 เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบตัิเหตุจราจรทางบกที่
เปนคดี ในปงบประมาณ 2549 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

รอยละท่ีลดลง 
(รอยละ) 

2548 2549 2550 2549 2550 
รอยละที่ลดลงของผูเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุจราจรทางบก 

13,085 12,582 4,763 
(ต.ค. 49 – 
ม.ค. 50) 

-0.16 % -62.14 % 

ท่ีมา : สถิติคดีอุบัติเหตุจราจร สํานักงานตํารวจแหงชาติ  
           วิเคราะหขอมูลโดย สํานักวจิัยและความรวมมือระหวางประเทศ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
 - 3 % - 3.5% - 4% - 4.5% - 5% 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                                                                                                                                
กระทรวงมหาดไทย   

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชีวั้ด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน     
ถวงน้ําหนัก 

รอยละที่ลดลงของผูเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจราจรทางบก 

2 ลดลงรอยละ 
62.14 % 

5 0.10 

หมายเหต ุ เปรียบเทียบชวง 4 เดือนแรก ตลุาคม – มกราคม ของปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2550 
สถิติผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางลดลงรอยละ 2.32 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
                กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทําหนาที่เปนหนวยประสานเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงาน
ดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจากทุกหนวยงานและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของตามยุทธศาสตรและ
มาตรการของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน โดยเปนฝายเลขานุการ สรุป  นําเสนอ และประมวล
ขอมูลผลการปฏิบัติงาน  นําสูการกําหนดนโยบาย แนวทางและมาตรการของคณะกรรมการศูนยอํานวยการ
ความปลอดภัยทางถนน  รวมทั้งเปนผูขับเคลื่อนแนวทางดังกลาวสูการบูรณาการการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ 
 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
1. มาตรการ แนวทางการดําเนนิงานของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนที่ทุกหนวยงานตอง

ยอมรับผูกพันในการถือปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม 
2. แผนงานและงบประมาณประจําปงบประมาณ 2550 ตองมีแนวทางสนบัสนุนมาตรการและแนวทางที่

ใหความเห็นชอบจากศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพการปองกันและแกไขปญหาอบุัติเหตุทางถนนของหนวยงานระดับจังหวดั

(จังหวัดนํารอง) และงบประมาณสนับสนนุการดําเนินงานของสํานักงานกองทุนสนบัสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ(สสส.) 

4. แผนงาน/โครงการ และงบประมาณของหนวยงานภาคเีครือขายที่เกี่ยวของและองคกรปกครอง             
สวนทองถ่ิน 

5. การบูรณาการและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
6. การบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดเพื่อปรามการกระทําผิดกฎหมายจราจรและการขนสง 
7. การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจราจรและขนสง 
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อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
1. ขาดความตอเนื่องขององคกรกลาง คือ ศูนยอํานวยการความปลอดภยัทางถนน  ซ่ึงเกิดโดยอาศยัมติ

คณะรัฐมนตรี  เมื่อเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีทําใหตองเสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหม  เพื่อเปดเวทีให
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดบูรณาการการทํางานกับหนวยงานภาคีเครือขายการปองกนั
อุบัติเหตุทางถนน 

2. ขาดความตอเนื่องของการปฏิบัติงานของหนวยงานทีเ่กีย่วของ อันเนือ่งจากมีภารกจิอื่นที่มีความสําคัญ
กวาและงบประมาณทีไ่มเพยีงพอ เนื่องจากถือวางานความปลอดภัยดานการจราจรเปนภารกจิรอง   

3. จํานวนรถที่เพิม่ขึ้นอยางรวดเร็ว 
4. มาตรฐานทางกฎหมายเกีย่วกับรถโดยสารและเพื่อการขนสงยังไมดพีอ  ทําใหสภาพรถไมดี  พนักงาน

ขับรถสาธารณะไมเพียงพอและขาดสํานึกรับผิดชอบในความปลอดภยัของโดยสารทั้งของพนักงาน
แขับรถและผูประกอบกิจการ  ทําใหเกดิอบุัติเหตุที่กอใหเกิดผูเสยีชีวติจํานวนครั้งละหลายคนจํานวน
หลายครั้ง 

5. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะในกลุมวยัรุน วัยแรงงาน ตองใชมาตรการทาง
กฎหมายทีเ่ขมงวด เชน การเพิ่มโทษผูขับขี่ที่เมาสุรา ซ่ึงตองใชเวลาในการแกไขกฎหมาย 

6. การปลูกฝงวินยัจราจรตั้งแตวัยเด็ก  ตองใชเวลาและเอาจริงเอาจัง  โดยเฉพาะการบรรจุในแผนการ
เรียนรูของสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

7. วิธีกําหนดเปาหมายของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน ที่แตกตางกับการกําหนดเปาหมายของ 
ก.พ.ร.โดยกําหนดเปาหมายตามป พ.ศ. และใชอัตราผูเสียชีวิตตอรถจดทะเบยีน.ในปที่แลวมา ประกอบ
กับการประมาณการจํานวนรถที่เพิ่มขึ้นในปเปาหมายหาคาประมาณการ แลวจึงกําหนดเปาหมายที่
ตองการใหลดลง 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไมมีหนวยงานที่มีฐานะเปนภูมิภาค  สํานักงานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยไมใชสวนราชการประจําจังหวัด  และไมมีหนวยงานปฏิบัติการระดับอําเภอ ทําใหการปฏิบัติการไม
คลองตัว  ตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานอื่น ซ่ึงขึ้นอยูกับนโยบายภายในองคกรนั้นวาใหความสําคัญ
กับเรื่องอุบัติเหตุทางถนนมากนอยเพียงใด  โดยเฉพาะการประสานความรวมมือจากนายอําเภอ/ ปลัดอําเภอผู
เปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ  และ องคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งมีความเปนอิสระ มีฐานะเปนนิติบุคคล
อยางเอกเทศ   
 

หลักฐานอางองิ : 
1. สถิติคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก  สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปรียบเทียบป พ.ศ. 2549 กับ ป พ.ศ. 2548  

วิเคราะหโดย สํานักวิจยัและความรวมมือระหวางประเทศ  27 มีนาคม 2550 
2. สถิติคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก ปงบประมาณ 2550  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  รวบรวมโดย สํานกัวิจัย

และความรวมมือระหวางประเทศ 26  มีนาคม 2550  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                                                                                                                                
กระทรวงมหาดไทย 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ   6   เดือน 

  รอบ   12   เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 2.6 : จํานวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ 
อาคารพาณชิย โรงงาน และโรงแรม 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายอนสุรณ แกวกังวาล ผูจัดเก็บขอมูล : นางมณีรัตน  อดุลยประภากร 
                           น.ส.จารุณี  บํารุงศิลป 
                           นายอณวัช  บูรพาชน 

โทรศัพท :  0-2241-1342 โทรศัพท :  0-2241-1342 

คําอธิบาย :  
          จํานวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ อาคารพาณิชย 
โรงงาน และโรงแรม ในปงบประมาณ 2550 โดยเปรียบเทียบกับจํานวนครั้งการเกิดอัคคีภัยฯ ในปงบประมาณ 2549 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

รอยละท่ีเพิ่มขึ้น/ลดลง       
(รอยละ) 

2548 2549 2550 2549 2550 
จํานวนครั้งของการเกิดอัคคภีัยใน 
อาคารสูงฯ 

49 135 58 175.51 -57.03 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
135 คร้ัง 130 คร้ัง 125 คร้ัง 120 คร้ัง 115 คร้ัง 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชีวั้ด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน          
ถวงน้ําหนัก 

จํานวนครั้งของการเกิดอัคคภีัยใน 
อาคารสูงฯ 

3 58 คร้ัง 5 0.15 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                                                                                                                                
กระทรวงมหาดไทย 

  
 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
1. รับรายงานสถิติขอมูลการเกิดอัคคีภยั 
2. การปองกันและระงับอัคคภีัยในชวงเทศกาลลอยกระทง 
3. การปองกันอันตรายจากพลุ ปะทัด ดอกไมเพลิง ในชวงเทศกาลปใหม 
4. การเตรียมการปองกันและระงับอัคคีภัยในชวงฤดูแลง 
5. การเตรียมการปองกันและระงับอัคคีภัยในชวงเทศกาลตรุษจีน 
6. การฝกอบรมการดับเพลิงขั้นกาวหนา 
7. การฝกอบรมนายตรวจอัคคีภัย 
8. การจดัทําแผนแมบทพัฒนาความปลอดภัยดานอัคคภีัยแหงชาต ิ
9. การฝกซอมแผนปองกันภยัฝายพลเรือนระดับจังหวดั ดําเนินการแลว 25  จังหวัด 
10. การฝกซอมแผนปองกันภัยฝายพลเรือนระดับอําเภอ ดําเนินการแลว  9  อําเภอ 
11. การตรวจสอบอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 9 ประเภท โดยใหเจาของอาคารตามขอมูล 

ยธ. จํานวน 20,000 อาคาร จัดใหมีผูตรวจสอบทําการตรวจสอบอาคาร  
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
1. จังหวดั อําเภอ และทกุหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กาํนัน ผูใหญบาน  
    อาสาสมัครตาง ๆ  ใหความรวมมือแจงขอมูลการเกิดอคัคีภัย 
2. ประชาสัมพันธใหประชาชนตระหนักและสามารถปองกันตนเองและครอบครัวจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
    ในเบื้องตนได 
3. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดสรรงบประมาณประจําป 2550 ในการฝกซอมแผนใหจงัหวัด ๆละ 
    100,000 บาท อําเภอ/กิ่งอาํเภอ ๆ ละ 5,800 บาท ศปภ.เขต ๆ ละ  200,000 บาท 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  - 

หลักฐานอางองิ :   - 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

 

                            รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)              (       )  รอบ   6  เดือน             
                                                                                                                                        (……)  รอบ 12  เดือน  

ตัวชี้วัดท่ี 3.1 : จํานวนมูลคางานของการใหบริการดานชางสําหรับสิง่กอสรางที่ไดมาตรฐานทางวิชาการ 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :1. ผูอํานวยการสํานักสถาปตยกรรม 
                                 2. ผูอํานวยการสํานักวิศวกรรม   
                                     โครงสรางและงานระบบ 
                                 3. ผูอํานวยการสํานักสนับสนุน  
                                     และพัฒนาตามผังเมือง 
                                4.  ผูอํานวยการสํานักควบคุม 
                                     การกอสราง 

ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นายวษิณุ         อยูดี            
                          2. นายอนนัต       สิริพฤกษา   

 3. นายวินิจ          ชัยชนะศิริวิทยา  
 4. นางอภิญญา    จาวัง    

                     5.นายพนูทรัพย  สมบูรณปญญา 
                     6. นายสมพงษ    ผลพัฒนากุล 
                           7. นายดุลยนิตย   เมธาวิทย 
             

โทรศัพท :  0-2299-4858-9, 0-2299-4799,0-2299-4678 
                   0-2299-4413 

  โทรศัพท :  0-2299-4866,0-2299-4868, 0-2299-4782    
           0-2299-4776 ,0-2299-4690 , 0-2299-4426     

             

คําอธิบาย :  
        จํานวนมลูคางานของการใหบริการดานชางสําหรับสิ่งกอสรางที่ไดมาตรฐานทางวิชาการ  หมายถึง  

กรมโยธาธิการและผังเมืองใหบริการดานการสํารวจ  การออกแบบ  การเขียนแบบ  การประมาณราคา  และการ
ควบคุมงานกอสราง รวมถึงการใหคําปรกึษาทางดานสิ่งกอสรางแกหนวยงานภาครฐั องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และภาคเอกชน  ซ่ึงนําผลงานการใหบริการดานชางดังกลาวมาประมาณราคาคากอสรางคิดเปนมูลคางาน      

 

        สิ่งกอสราง     ไดแก  อาคาร  ภูมิสถาปตยกรรม  ตกแตงภายใน   โครงสรางพื้นฐาน โครงสรางพิเศษ 
และเขื่อนปองกันตลิ่ง รวมถึงงานออกแบบกอสรางใหม และงานปรับปรุงของเดิม  
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน  :   
    

ตัวชีวั้ด/ขอมลูพืน้ฐานประกอบตวัชีวั้ด 2548 2549 2550 2548 2549 2550

(ต.ค.- ม.ีค.) (ต.ค.- มี.ค.) (ต.ค.-ม.ีค.) (ต.ค.- ม.ีค.) (ต.ค.-ธ.ค.) (ต.ค.-ธ.ค.)

ตัวชีวั้ดที ่ 3.1 : จาํนวนมลูคางาน

ของการใหบรกิารดานชางสาํหรบั 1,000 1,350 1,121  - 35% ลดลง 17%

สาํหรบัทีไ่ดมาตรฐานทางวชิาการ ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท

ผลการดําเนนิงานปงบประมาณ พ.ศ. การเปลีย่นแปลง (%)

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

 

                            รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)               (       )  รอบ   6   เดือน           
                                                                                                                                         (……) รอบ  12  เดือน   
   เกณฑการใหคะแนน : 

                  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ  4 ระดับ 5
1,650 ลานบาท 1,700 ลานบาท 1,750 ลานบาท 1,800 ลานบาท 1,850 ลานบาท  

 

 การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

   

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน คาคะแนน คาคะแนน

ทีไ่ด ถวงน้ําหนัก

ตัวช้ีวัดที่ 3.1: จํานวนมูลคางานของการ 5.00 1,121 1.00 0.0500
ใหบริการดานชางสําหรับสิ่งกอสราง ลานบาท

ท่ีไดมาตรฐานทางวิชาการ
 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ดําเนินการประสานงานกับผูขอรับบริการ 
2. จัดทําแบบรางเบื้องตน เพื่อใหตรงตามความตองการของผูขอรับบริการ 
3. ดําเนินการออกแบบจริง 
4. เขียนแบบ และประมาณราคาคากอสราง 
5. ประชุมชี้แจงใหขาราชการที่รับผิดชอบรับทราบปฏิบัติ 

            6.    ติดตามประเมินผลทุก ๆ คร่ึงเดือน 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน : 

1. ไดรับการสนบัสนุนอยางจริงจังจากผูอํานวยการสํานัก 
2. ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากบุคลากรภายในและหนวยงานที่เกีย่วของ 
3. ไดรับทราบขอมูลที่ครบถวนจากผูขอรับบริการ 
4. ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากบุคลากรภายใน 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน  : 
1. หนวยงานราชการที่ขอใหออกแบบกําหนดเวลาแลวเสร็จเร็วกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 
2. หนวยงานราชการที่ขอใหออกแบบไมใหการสนับสนุนขอมูลเทาที่ควรและเสียเวลาในการดําเนนิการ 
3. งบประมาณในการดําเนนิการมีอยูอยางจํากัด ไมสอดคลองกับปริมาณงานที่ไดรับ 
4.     จํานวนงานที่ขอใหดําเนนิงานการออกแบบมากวาความสามารถในชวงเวลาหนึ่ง ๆ 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

 

                            รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)              (       )  รอบ   6  เดือน          
                                                                                                                                       (……)  รอบ 12  เดือน  

หลักฐานอางองิ : 
1. ตารางแสดงมูลคางานออกแบบ 
2. เอกสารหนังสอืแสดงการขอรับบริการ 
3. ประมาณราคากอสราง 
4. แบบกอสราง 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

 

                                  รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)             (        )  รอบ  6 เดือน 
                                                                                                                                             (……)  รอบ12 เดือน  

ตัวชี้วัดท่ี 3.2  :  รอยละสะสมของอาคารของทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบความมั่นคงแขง็แรง 
                           และความปลอดภัยดานอคัคีภัย 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายสุรชัย   พรภัทรกุล ผูจัดเก็บขอมูล : นายอนวัช   บูรพาชน 
 

โทรศัพท : 0-2299-4369 โทรศัพท : 0-2299-4350-1   01-835-5762 

คําอธิบาย  : 
                     อาคารของทางราชการ หมายถึง อาคารของทางราชการที่ใชเพื่อประโยชนในกิจกรรมทางราชการ 
ที่มีประชาชนเขาไปติดตอใชสอยประจํา  เชน  ศาลากลางจังหวดั   ที่วาการอําเภอ   สํานักงาน สถานีอนามัย 
หอประชุม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด เปนตน 
                    อาคารของทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยดานอัคคภีัย 
หมายถึง อาคารของทางราชการในสวนภมูิภาค 75 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ที่ไดรับการตรวจสอบดาน
ความมั่นคงแขง็แรง และดานความปลอดภยัจากอัคคภีัย แลวมีผลการตรวจสอบแจงใหกับหนวยงานที่ใชสอย
อาคารนั้นหรือเจาของอาคารรับทราบ  
 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   จํานวนอาคารทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง ฯ  
                                            ในรอบ 6 เดือน = 2,002 อาคาร 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :               
           

         

น้ําหนัก ผลการ คาคะแนน คาคะแนน
(รอยละ) ดําเนินการ ท่ีได ถวงน้ําหนัก

5.00 15.40% 1.0 0.0500
(2,002 อาคาร)

ความปลอดภัยดานอัคคีภัย

ตัวชี้วัดที่ 3.2 : รอยละสะสมของอาคารทางราชการ

ที่ไดรับการตรวจสอบความมัน่คงแข็งแรงและ

ตัวชี้วัด / ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

 
                

 

เกณฑการใหคะแนน : 

           

ร ะ ดั บ  1 ร ะ ดั บ  2 ร ะ ดั บ  3 ร ะ ดั บ  4 ร ะ ดั บ  5

ร อ ย ล ะ  2 0 ร อ ย ล ะ  2 2 .5 ร อ ย ล ะ  2 5 ร อ ย ล ะ  2 7 .5 ร อ ย ล ะ  3 0

( 2 ,6 0 0  อ า ค า ร ) ( 2 ,9 2 5  อ า ค า ร ) ( 3 ,2 5 0  อ า ค า ร ) ( 3 ,5 7 5  อ า ค า ร ) ( 3 ,9 0 0  อ า ค า ร )

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

 

                           รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)                (          ) รอบ 6  เดือน 
                                                                                                                                            (….…) รอบ12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
         1. จดัทําแผนการตรวจสอบอาคารราชการแลวเสร็จเดือนตุลาคม 2549 
         2. จัดทําแบบฟอรมเพื่อใชในการตรวจสอบแลวเสร็จเดือนพฤศจิกายน 2549 
   3. กรมโยธาธิการและผังเมืองทําหนังสือแจงทุกจังหวดัใหตรวจสอบอาคารราชการและรายงานผล 
       เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 
   4. ประชุมทําความเขาใจในการตรวจสอบและบันทึกขอมูล                                                   
   5. จังหวดัตรวจสอบอาคารและแจงหนวยงานเจาของอาคารพรอมแจงผลการตรวจสอบใหกรม ฯ 

 
 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน : 
              กรมโยธาธิการและผังเมือง  โดยสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคารไดเคยดําเนินการสุมตรวจอาคาร 
เอกชน ตั้งแตป 2547 – 2549  จึงมีประสบการณในดําเนนิงานดังกลาว และหนวยงานที่เกี่ยวของใหความรวมมือ
อยางด ี
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
            เจาหนาที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  และของราชการสวนทองถ่ินมีจํานวนไมเพยีงพอ ซ่ึงมีภารกิจ 
ประจํา  ประกอบกับใชงบประมาณปกตใินการดําเนนิการ  จึงทําใหการสํารวจ ตรวจสอบขอมูลกระทําไดใน
ขอบเขตที่จํากดั 
 
 
หลักฐานอางองิ : 
            1. แผนงาน / ผลการตรวจสอบอาคารราชการในปงบประมาณ พ.ศ.2550 
            2. ตารางของบัญชีขอมูลการตรวจสอบอาคารปงบประมาณ พ.ศ.2550 (ประจาํเดือน มีนาคม 2550) 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

 

                            รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)              (       )  รอบ   6  เดือน          
                                                                                                                                       (……)  รอบ 12  เดือน  
ตัวชี้วัดท่ี 3.3 : ระดับความสาํเร็จในการดําเนินงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด 
                        ระบบปองกันน้ําทวมพื้นท่ีชมุชน จํานวน 16 แหง 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : วาที่ ร.ต. กิตติ  ศิริวิชญไมตรี   ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นายชยัยา        เจิมจุติธรรม           
                           2. นายธนารักษ  วรปรีชาพันธุ                

โทรศัพท :  0-2299-4678 โทรศัพท : 0-2299-4653 

คําอธิบาย :   
                  ระดับความสําเรจ็ในการดําเนนิงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบปองกัน 
น้ําทวมพื้นท่ีชมุชน   จํานวน  16  แหง    หมายถึง   ระดบัการดําเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ 
รายละเอียดระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชนที่จัดทําในปงบประมาณ พ.ศ.2550 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับคะแนน ขั้นตอนการดาํเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 
1 ทบทวนการศึกษาวางแผนหลกัที่ไดดําเนินการในเขต 

พื้นที่ศึกษาและพื้นที่ท่ีเกี่ยวของ พรอมท้ังรวบรวมขอมูล 
ท่ีจําเปน (ไดแก แผนที่ภูมิประเทศ แผนท่ีการใชท่ีดิน 
ประชากร อุตุ-อุทกวิทยา ปฐพีกลศาสตร)และสํารวจทาง 
กายภาพ  ศึกษาสภาพน้ําทวม และความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
จํานวน 16 แหง 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

2 วิเคราะหขอมูล พรอมเสนอทางเลือกในการแกไข
ปญหาน้ําทวมในพื้นที่ชุมชน ประมาณราคาคากอสราง  
เปรียบเทียบทางเลือกดานเศรษฐศาสตร  และสังคม 
 สิ่งแวดลอม และวิศวกรรม โดยระบุทางเลือกที่ดีท่ีสุด
ของแตละพื้นที่ พรอมเสนอแผนงานและหนวยงานที่
รับผิดชอบ จํานวน 16 แหง  

อยูระหวางดําเนินการ 

3 จัดทํารายงานความกาวหนา ฉบับที่ 1 ของงานออกแบบ
รายละเอียดปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชน  จํานวน 16 แหง  

- 

4 จัดทํารายงานความกาวหนา ฉบับที่ 2ของงานออกแบบ
รายละเอียดปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชน  จํานวน 16 แหง  

- 

5 จัดสงแบบรายละเอียดระบบปองกันน้ําทวมพื้นที ่
ชุมชน จํานวน 16 แหง  

- 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

 

                            รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)              (       )  รอบ   6  เดือน          
                                                                                                                                       (……)  รอบ 12  เดือน  

เกณฑการใหคะแนน : 
 

                  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
1 2 3 4 5  

 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด นํ้าหนัก ผลการดําเนินงาน คาคะแนน คาคะแนน

ทีไ่ด ถวงน้ําหนัก

ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความสําเร็จในการ 5.00 1 1.00 0.0500

ดําเนินงานศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอยีดระบบปองกัน

นํ้าทวมพื้นที่ชุมชน จํานวน 16 แหง
 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ทบทวนการศึกษาวางแผนหลักที่ไดดําเนินการในเขตพื้นที่ศึกษาและพื้นที่ที่เกี่ยวของ พรอมทั้งรวบรวมขอมลู 
    ที่จําเปน (ไดแก แผนที่ภมูิประเทศ แผนที่การใชที่ดนิ ประชากร อุตุ-อุทกวิทยา ปฐพีกลศาสตร) และสํารวจทาง 
    กายภาพ  ศกึษาสภาพน้ําทวม และความเสียหายทีเ่กดิขึ้น จํานวน 16 แหง  ไดแลวเสร็จ 
2. อยูระหวางดําเนินการวิเคราะหขอมูลพรอมเสนอทางเลือกในการแกไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่ชุมชน ประมาณ 
    ราคาคากอสราง  เปรียบเทียบทางเลือกดานเศรษฐศาสตร  และสังคม  ส่ิงแวดลอม และวิศวกรรม โดยระบุทาง    
    เลือกที่ดีที่สุดของแตละพืน้ที่ พรอมเสนอแผนงานและหนวยงานที่รับผิดชอบ จํานวน 16 แหง 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน : 
               ไดรับความรวมมือจากเจาหนาทีฝ่ายบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน  : 
 

หลักฐานอางองิ : 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

 

 

                            รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)              (       )  รอบ   6  เดือน          
                                                                                                                                       (……)  รอบ 12  เดือน  

ตัวชี้วัดท่ี 3.4 : ระดับความสาํเร็จในการดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมพื้นท่ีเสียงภัยตอการพังทลาย 
                         ของตลิง่ริมแมน้ําและริมทะเลท่ัวประเทศ 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :1. วาที่ ร.ต. กิตติ     ศิริวิชญไมตรี   
                                 2.  นายเกียรติศักดิ์  จันทรา 

ผูจัดเก็บขอมูล : 1.นายพูลทรัพย      สมบูรณปญญา 
                          2. นายจาตุรนต       โรจนหิรัญ 
                          3. นายอรัญ              กิติเรืองแสง              

โทรศัพท :  0-2299-4678, 0-2299-4681 โทรศัพท : 0-2299-4690, 0-2299-4692 

คําอธิบาย :  
ประเทศไทยมชุีมชนที่ตั้งอาศัย อยูบริเวณริมฝงแมน้ําและริมทะเลทั่วประเทศ เปนจํานวนมาก  

ที่ไดประสบปญหาการพังทลายของตลิ่งจากการกัดเซาะของกระแสน้ําและคลื่น เปนภัยที่คุกคามตอสวัสดิภาพ
และคุณภาพชวีิตของประชาชน สรางความเสียหายทั้งโดยทางตรงและทางออมตอทรัพยสินสิ่งกอสราง สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวตางๆ ซ่ึงกระทบตอสภาพภูมิทัศนและความนาอยู
อาศัยของเมืองโดยตรง จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางเรงดวน  โดยแกไขปญหา
การพังของตลิ่งควบคูกันไปกับการจัดระเบียบการใชพืน้ที่และการจัดสภาพภูมิทัศนของชุมชนตามริมฝงแมน้ํา
และริมฝงทะเล 

จากความยาวของแมน้ําและลําคลอง สายหลักของประเทศไทย มีความยาวรวมกันประมาณ 
10,000 กิโลเมตร แนวชายฝงทะเลดานอาวไทยและดานทะเลอันดามัน มีความยาวรวมกนัประมาณ  
2,600 กิโลเมตร  มีปญหาการพังของตลิ่งเกิดขึ้น โดยมีตําแหนงกระจายอยูในทกุลุมน้ําทั่วประเทศ ซ่ึง
ปจจุบันยังไมมีการจัดทําฐานขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยตอการพังทลายของตลิ่งอยางเปนระบบ ดังนั้นเพื่อใหเกิดความ
ชัดเจนในการดําเนินการแกไขปญหาที่เกดิขึ้น จึงควรรวบรวมและจดัทําฐานขอมลูแสดงพื้นที่ตล่ิงริมแมน้ําและ
ริมทะเลทั่วประเทศ ที่เปนพืน้ที่เสี่ยงตอการพังทลาย และบริเวณที่มีการดําเนินการแกไขปรับปรุงมาแลวในอดีต 
เปนระบบฐานขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร เพื่อการบูรณาการขอมูลทั้งหมดและสามารถนําไปใชประโยชน
สําหรับองคกรที่เกี่ยวของ รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินทั่วประเทศ ในการบริหารจัดทําแผนการแกไข 
และเพื่อการติดตามประเมินผล  ใหมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุด     

-      ป 2549 เปนการรวบรวมขอมูลสํารวจเดิมทั้งหมด สําหรับป 2550 เปนการจัดทําขอมูลใหม 
- พื้นท่ีเสี่ยง หมายถึง พื้นที่ริมแมน้ําและริมทะเลที่มีการกดัเซาะ 
- หนวยนับความยาวเปนกิโลเมตร หมายถึง  ความยาวของแมน้ําและชายฝงทะเล 

                        -      พื้นท่ีดําเนินการเฉพาะพื้นท่ีริมแมน้ําภายในประเทศ ไมนับรวมพืน้ที่ริมแมน้ําตามพรมแดน 
                               ประเทศ     



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

 

                            รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)              (       )  รอบ   6  เดือน          
                                                                                                                                       (……)  รอบ 12  เดือน  

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับคะแนน ขั้นตอนการดาํเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 
1 จัดทําฐานขอมลูพื้นที่เสี่ยงไดความยาวเพิ่มขึ้น 1,600 กิโลเมตร  ดําเนินการแลวเสร็จ 
2 จัดทําฐานขอมลูพื้นที่เสี่ยงไดความยาวเพิ่มขึ้นเปน 1,700 กิโลเมตร ดําเนินการแลวเสร็จ 
3 จัดทําฐานขอมลูพื้นที่เสี่ยงไดความยาวเพิ่มขึ้นเปน 1,800 กิโลเมตร   
4 จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรพื้นที่ตล่ิงริมฝงแมน้ําและ 

ริมทะเลที่ไดรับความเสียหายไดความยาวรวม 1,800 กิโลเมตร 
 

5 เผยแพรขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรพื้นที่ตล่ิงริมฝงแมน้ําและ 
ริมทะเลที่ไดรับความเสียหายและทีไ่ดรับการแกไขไดความยาวรวม 
1,800 กิโลเมตร ผานระบบ Internet 

 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

                  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
1 2 3 4 5  

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

   

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน คาคะแนน คาคะแนน

ทีไ่ด ถวงน้ําหนัก

ตัวช้ีวัดที่ 3.4 : ระดับความสําเร็จในการ 5.00 2 2.00 0.1000

ดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมพื้นที่

เสี่ยงภัยตอการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ํา

และริมทะเลทั่วประเทศ
 

 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
   1. ดําเนินการคัดแยกขอมลูพื้นที่เสี่ยงภยัจากการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําและริมทะเลทั่วประเทศ โดยทําการ 
       รวบรวมจากผลการศึกษาการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําสายหลักและรวบรวมขอมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของนํามา 
       เปรียบเทยีบกัน 
  2.  ติดตาม รวบรวมขอมูลพื้นที่เสียงภัยจากการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําที่อยูในระหวางการดําเนนิการของ 
       บริษัทที่ปรึกษา และนํามาประกอบรวมกับขอมูลการศึกษาพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําเดิม 
        



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

 

                            รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)              (       )  รอบ   6  เดือน          
                                                                                                                                       (……)  รอบ 12  เดือน  
 3. รวมรวบขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน รายช่ือ สถานที่ พื้นที่เสี่ยง รูปภาพ พกิัดและขอมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของไว 
     ในรูปแบบเดียวกัน เพื่อเตรียมสําหรับการบรรจุลงโปรแกรมฐานขอมูลเขื่อนปองกันตลิ่งทั่วประเทศ 
 4. นําขอมูลโครงการเขื่อนปองกันตลิ่ง  ที่ไดรวบรวมคัดแยกเฉพาะลําน้ําที่จัดเตรยีมไวทําฐานขอมูล และ 
     ดําเนินการตรวจสอบคาพิกัดของเขื่อนตาง ๆจากการสํารวจภาคสนาม โดยตรวจสอบและหาคาพิกัดของเขื่อน 
     ทุกแหง ตลอดลําน้ําที่ทําการรวบรวมขอมูล 
 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน : 
 1. ผลการศึกษาการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําและริมทะเลทั่วประเทศเดิมมีความสมบูรณ ทําใหสามารถรวบรวม 
     และตรวจสอบได 
 2. การไดรับงบประมาณดําเนินการโครงการระบบฐานขอมูล GIS เขื่อนปองกันตลิ่งทั่วประเทศ ทาํใหสามารถ 
     สรางโปรแกรมใชเปนฐานในการสืบคนและจดัทําฐานขอมูลผาน Internet ได 
 3. บุคลากรที่สนับสนุนในการคนหาและจัดรวบรวมขอมูลตาง ๆ มีความรูความสามารถ ทําใหจัดรวบรวม 
     คัดแยกขอมูลไดอยางเพยีงพอและทนัเวลา 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน  : 
 1. ขอมูลที่ไดจากการศึกษา รวบรวมคอนขางลาชากวาเวลาที่กําหนด เนื่องจากเปนขอมูลจํานวนมาก จึงตอง 
     เรงรัดการตรวจสอบความถูกตองและบรรจุลงในฐานขอมูล 
 2. ตองใชบุคลากรจํานวนมากในการบรรจุขอมูลตาง ๆ ในเวลาจํากัด 
 3. มีฝนตกและเกิดอุทกภยัหลาย ๆ จังหวดั ทําใหการตรวจสอบสถานที่ภาคสนาม มีความลาชากวาแผนงานที ่
     ไดกําหนดไว 
 

หลักฐานอางองิ : 
                - 
 
 
 
 

 

 



                                                                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

                             รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)         (        )  รอบ  6 เดือน 
                                                                                                                                    (……)  รอบ12 เดือน  

ตัวชี้วัดท่ี 5  :  รอยละของระดับความพงึพอใจของผูรับบริการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด:  นางจารวุรรณ  ปทุมารักษ     ผูจัดเก็บขอมูล  :  1.  นางสุวมิล          ลีลาวรพร                   
                            2.  นางกษราฤตรีย   กันจนัทรวงค   
                            3.  นางสาวนงรัก     ไวยวฒุิโท            

โทรศัพท : 0 2299- 4487-8                                      โทรศัพท :  0 2299- 4469-72    

คําอธิบาย : 

                    •   พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร.จะเปนผูจัดจาง 
หนวยงานผูประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ 

                    •   ประเด็นการสํารวจประกอบดวยประเดน็สําคัญ ๆ ดังนี้  
                          1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ  
                          2. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  
                          3. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
                          4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

                    •   ผูรับบริการ  หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาที่ของรัฐ  
(ที่ไมใชเจาหนาที่ของสวนราชการผูใหบริการ) หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจาก 
สวนราชการ  

                    •   งานบริการที่กําหนดใหสํานักงาน ก.พ.ร.วัดระดับความพึงพอใจใน 3 เร่ือง  ดังนี ้
1.  การออกแบบและกอสรางพลับพลาพิธี                    น้ําหนัก  40 % 
2.  การตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม      น้ําหนกั  30 % 

                         3.  การตออายุใบอนุญาตผูรับจางงานกอสราง                                           น้ําหนกั  30 % 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

                             รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)         (        )  รอบ  6 เดือน 
                                                                                                                                    (……)  รอบ12 เดือน  

 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด 

 
หนวยวัด 

ผลการสํารวจของสวนดุสิตโพล 

(งานบริการ) 2547 2548 2549 

ป 2547 
1.  การตออายใุบอนุญาตเปนผูรับจางงานกอสราง 
2.  การใหบริการตรวจสอบการใชประโยชนที่ดิน 
     ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม 
3.  การใหบริการแผนที่ดิจิตอลและแผนทีท่ั่วไป 
4.  การใหบริการทดสอบวัสดุ  
 

 
 
         
       รอยละ 
 
 

 
 
 

79.40% 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
 

ป 2548 
1.  การออกแบบและกอสรางพลับพลาพิธี 
2.  การตออายใุบอนุญาตเปนผูรับจางงานกอสราง 
3.  การใหบริการตรวจสอบการใชประโยชนที่ดิน 
     ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม 
4.  การใหบริการแผนที่ดิจิตอลและแผนทีท่ั่วไป 
5. การใหบริการทดสอบวัสด ุ

 
 
 
       รอยละ 
 

 
 
 
- 

 
 
 

77.86% 

 
 
 
- 

ป 2549 
1. การใหบริการอบรมความรูดานชางและดานผังเมือง 
2. การบริการคําใหปรึกษาดานชาง 
3. การใหบริการออกแบบอาคารและสิ่งกอสราง 

 
- 
 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 

รอผลการ
สํารวจ
จาก  
เอเบค
โพลล 

ป 2550 
1. การออกแบบและกอสรางพลับพลาพิธี                      ขณะนี้รวบรวมรายชื่อผูรับบริการได     130  ราย      
2. การตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินตามกฏ              ขณะนี้รวบรวมรายชื่อผูรับบริการได     210  ราย 

กระทรวงผังเมืองรวม 
3.    การตออายุใบอนุญาตผูรับจางงานกอสราง                ขณะนี้รวบรวมรายชื่อผูรับบริการได     94    ราย 
 
 



                                                                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

                             รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)         (        )  รอบ  6 เดือน 
                                                                                                                                    (……)  รอบ12 เดือน  

  เกณฑการใหคะแนน : 
           

                       

 ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4  ระดับ 5

65 70 75 80 85
 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  (รอผลการสํารวจจากหนวยงานอิสระ) 

              

น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน คาคะแนน คาคะแนน
(รอยละ) ทีไ่ด ถวงน้ําหนัก

5.00 N/A 1.00 0.0500

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด

ตวัชี้วัดที่ 5: รอยละของระดับความพึงพอใจ
ของผูรบับรกิาร

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1.  กรมโยธาธิการและผังเมอืง  ไดมีหนังสือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานบริการ 5 บริการ ทราบ และ 
     ปฏิบัติตามแนวทางการพฒันาคุณภาพการใหบริการของกรมฯ ประจําป 2550 
2.  กองผยแพรและประชาสมัพันธ  ไดมีหนังสือเรียน หวัหนากลุมงานพัฒนาระบบบริหาร ใหทราบถึงราย 
     ละเอียดและกรอบการปฏบิัติตามตัวช้ีวดั:รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
3.  กรมโยธาธิการและผังเมอืง  ไดมีหนังสือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของไดทราบงานบริการจากที่กรมฯ ได 
     กําหนด  5 งานบริการ เปน 3 งานบริการ พรอมแจงน้าํหนักของแตละงานบริการ 
 

 ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
              ผูบริหารสํานกั / กอง ทุกหนวยงานไดใหความรวมมือใหขอมูลผูรับบริการเปนอยางดีและไดใหความ 
สําคัญกับงานบริการมากขึ้น ใหความรวมมือพัฒนายกระดับคุณภาพการบริการ ตามแนวทางทีก่ําหนด และ
เจาหนาทีใ่หความรวมมือปฏิบัติงานอยางเต็มที่แกประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการตางๆ  ดวยอัธยาศัยไมตรี
ที่ดีและเต็มใจใหบริการ 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
                                             - 

หลักฐานอางองิ :   
1.  หนังสือที่ มท 0705/8190     ลงวันที่   15   พฤศจิกายน   2549 
2.  หนังสือที่ มท 0705/775       ลงวันที่   24   พฤศจิกายน   2549 
3.  หนังสือที่ มท 0705/ ว 8141 ลงวันที่   14   มีนาคม   2550 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กระทรวงมหาดไทย 

 

                      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง ฯ (รายตัวชีวั้ด)                (        )   รอบ 6 เดือน 
                                                                                                                                         (……)  รอบ12 เดือน  

ตัวชี้วัดท่ี  6  : ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการแสดงความคดิเห็นและ   
                          รวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบตัิราชการ 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองแผนงาน 
                                   

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวกลัยาณ ีตันติวราภรณ 

โทรศัพท : 0-2299 – 4133 โทรศัพท : 0-2299 - 4129 

คําอธิบาย :   
                      พิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของสวนราชการเพื่อ
กระตุนการปรับระบบราชการสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน  และ
พัฒนาระบบ 
การบริหารราชการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและเพือ่ประโยชนสุขของประชาชน 
 

ขอมูลผลดําเนนิการ : 
ระดับ
คะแนน    รายละเอยีดการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน

1   -  สวนราชการวิเคราะหภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรท่ีสําคัญและเปาหมายในการเปด 
     โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและนําผลการวิเคราะหไปกําหนดกลุมผูท่ี 
      เกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียอยางเหมาะสม 
  -  แตงตั้งคณะทํางานรวมระหวางภาครัฐและภาคประชาชน  ตามคําสั่งกรมโยธาธิ
การ 
     และผังเมือง ท่ี  118/2550 สั่ง ณ วนัที่  9  กุมภาพันธ 2550 
   - สวนราชการมีกระบวนการในการสรางความรูความเขาใจสําหรับผูท่ีเกี่ยวของ   
     และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน 

    ดําเนินการแลว
 
 
    ดําเนินการแลว
 
 

2   - สวนราชการกับคณะทํางานภาคประชาชนมีการปรึกษาหารือ  เพื่อกําหนดและเลือก
    ประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะ
    ท่ีเห็นวา เหมาะสมที่จะนํามาดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยประเด็น
    การพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/ การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือก
    ดําเนินการควรเปนประเด็นที่เกี่ยวของกบัภารกิจหลัก (Core Function)ของ

หนวยงาน 
    หรือเรื่องที่มีผลกระทบกับประชาชนโดยตรง และ ตองไดรับการยอมรบัหรือม ี

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กระทรวงมหาดไทย 

 

    ฉันทามติ 

 

 

                                รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามคาํรับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)              (……) รอบ 6 เดือน 
                                                                                                                                             (……) รอบ12 เดือน 

      3 -  สวนราชการกับคณะทํางานรวมระหวางภาคประชาชนรวมกันกําหนดเปาหมาย   
    ตัวช้ีวัด  วิธีการวัดผลและระบบการจัดเก็บขอมูลตามประเด็นการพัฒนาระบบ 
    ราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือกมาดําเนินการ 
    ในขั้นตอนที่  2 

 

4 -  สวนราชการกับคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันวางระบบการติดตามความ 
 กาวหนาหรือระบบในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

  -  สวนราชการกับคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันติดตามตรวจสอบและรายงาน   
      ผลการดําเนินงานตามประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/  
      การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือกใหเปนไปตามระบบที่วางไวและเสนอตอ   
    ผูบริหารของสวนราชการอยางสม่ําเสมอ (รายเดือน/รายไตรมาส) 

 

5   -  สวนราชการจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตาม ประเด็นการพัฒนาระบบ 
   ราชการ/ผลปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือกและเผยแพรให 
   ประชาชนผูท่ีเกี่ยวของ และผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบผาน กระบวนการ หรือ 
    กลไกที่สวนราชการจัดใหมีข้ึนไดอยางเปนรูปธรรม 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4  ระดับ 5

1 2 3 4 5  
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กระทรวงมหาดไทย 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  : 
 

      

ตัวชี้วัด  / ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด นํ้าหนัก ผลการ คาคะแนน คาคะแนน

(รอยละ) ดําเนินงาน ที่ ได ถวงน้ําหนัก

ตัวช้ีวัดที่  6 : ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให 4.00 1 1.00 0.0400
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ  

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน / มาตรการที่ไดดาํเนินการ : 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน : 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

หลักฐานอางองิ : 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กระทรวงมหาดไทย 

 

                      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)                (        )   รอบ 6 เดือน 
                                                                                                                                         (……)  รอบ12 เดือน  

ตัวชี้วัดท่ี 7.1  : ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางจารุวรรณ    ปทมุารักษ   
                                   
 

ผูจัดเก็บขอมูล:  1. นางอัชณา      โพธิวงศาจารย   
                           2. นางสาวประทินศรี  ยวนภู                 

โทรศัพท : 0-2299 – 4487, 4488 โทรศัพท : 0-2299 - 4300 , 0-2299 - 4306 

คําอธิบาย :   
                 ความสําเร็จของการดําเนินการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ  โดยสวนราชการตอง
ดําเนินการใหเปนไปตาม   พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  2540    และมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่  28   

ธันวาคม  พ.ศ. 2547   เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการประกวดราคา   ประกาศสอบราคาและการจดัซื้อจัดจาง

ของหนวยงานราชการ  ซ่ึงพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายที่กําหนดไวในแตละ
ระดับ 
 

ขอมูลผลดําเนนิการ : 
ระดับ
คะแนน 

รายละเอียดการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

1 ปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  ดังนี้ 

1)  จัดสถานที่ / จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร 

     เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารตาม 

     มาตรา  9  เพื่อใหประชานสามารถเขา  

     ตรวจสอบขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก
     และมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการ 
     ใหขอมูลขาวสารของสวนราชการเปน 

     การเฉพาะ 

2)  มีปายแสดงสถานที่ตั้งศูนยขอมูล 

     ขาวสารที่จัดไวสําหรับการใหบริการ   
     ขอมูลขาวสาร  ท่ีเขาใจไดงายและ 

     มองเห็นไดชัดเจน 
 

 

 

1)  ไดมีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ  ของกรมโยธา- 

     ธิการและผังเมืองท่ีหองสมดุกรมโยธาธิการและผังเมือง   
     (ช้ัน  1  ตึก  20 ช้ัน )โดยกองเผยแพรและประชาสัมพันธเปน 

     ผูรับผิดชอบ  และแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบดูแลใหขอมูล    
     ขาวสารเปนการเฉพาะ  คือ 

        - นางอัชณา  โพธิวงศาจารย    บรรณารักษ 7      

        - นางสาวประทินศรี  ยวนภู     เจาพนักงานธุรการ 5 

2)  มีการติดปาย “ ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ ”  ไว  ณ  

ท่ีตั้ง  
     ศูนยขอมูล  และทางประตูเขา – ออก  อีก  2  ดาน  ซึ่งมอง    

     เห็นไดชัดเจน 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กระทรวงมหาดไทย 

 

 

 

                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)              (……) รอบ 6 เดือน 

                                                                                                                                             (……) รอบ12 เดือน 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดระบบขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. 

ขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  

มาตรา  9  ดังนี้ 

1)  มีขอมูลขาวสารตามมาตรา  9    

     ครบถวน  และเปนปจจุบัน 
 

 

 

 

1)  มีการจัดระบบขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร  

ฯลฯ     
     โดยการจัดทําฐานขอมูลขาวสารของราชการ  กรมโยธาธิการ   
     และผังเมือง  ลงในเครื่องคอมพิวเตอร  และนําขอมูลตางๆ   
     ตามมาตรา 9  และท่ีเกี่ยวของกับภารกิจกรม  ลงในฐานขอมูล  

     พรอมท้ังไดปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูตลอดเวลา   และ 

     เอกสารที่รับเขาศูนย ฯไดจัดเขาแฟม  แบงเปนหมวดหมู      
     จัดเก็บไวท่ีช้ันหนังสือ   

 

 

 

3 

2) มีการจัดทําดัชนีขอมูลขาวสาร  

     ท่ีจัดไวใหบริการอยางชัดเจน   
    สามารถสืบคนไดอยางสะดวกรวดเรว็  
บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล
ขาวสารไวอยางเปนระบบ  โดยมีการ
ดําเนินการ  ดังนี้ 
1)  มอบหมายใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบ   

     ในการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาว  
      สารของราชการไวเปนการเฉพาะ 
 

2)  ผูบริหารของสวนราชการใหความ 

      สําคัญและควบคุมดูแลใหมีการ 

      ปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสาร 

      ของราชการอยางเครงครัด  เชน  มี 
      การประชุมเพื่อซักซอมความเขาใจ 

      ในการปฏิบัติตามกฎหมายเปนตน 

3)  จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช 

2)  มีการจัดทําดัชนี  ขอมูลขาวสาร  ในฐานขอมูลขาวสารที่ 

     สามารถใชไดอยางสะดวกรวดเรว็และชัดเจนไวบริการ   
     ณ  ท่ีตั้งศูนยขอมูลฯ 
 

 

 

1)  ไดมีการมอบหมายใหเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม   

      กฎหมายขอมูลขาวสาร  2  คน  คือ 

       1)  นางอัชณา  โพธิวงศาจารย  บรรณารักษ  7 

             2)  นางสาวประทินศรี  ยวนภู  เจาพนักงานธุรการ  5 

2)  ผูบริหารของกรมใหความสําคัญและควบคุมดูแลโดยตลอด 

 

 

 

 

 

3)  มีการจัดเกบ็สถิติและสรุปผลการใชบริการ  รายงานแกผู   



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กระทรวงมหาดไทย 

 

      บริการ  รายงานใหผูบริหารของสวน 

      ราชการทราบอยางสม่ําเสมอ 

      (รายเดือนหรือรายไตรมาส) 

     บริหาร  ทุกไตรมาส  ไตรมาสที่  1  คือ  เมื่อวันที่  27     

     กุมภาพันธ  2550    

                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)              (……) รอบ 6 เดือน 

                                                                                                                                             (……) รอบ12 เดือน 

4 

 

เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิ 
การรับรูขอมูลขาวสารใหประชาชน
ทราบ ดังนี้ 
1) จัดอบรม ใหความรูและพัฒนาความรู 

     เกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสารและมี 
   การดําเนินการตามกิจกรรม/มาตรการ/ 

 วิธีการในการสรางจิตสํานึกและทัศนคติ 
  ท่ีดีตอการเปนผูใหบริการขอมูลขาวสาร 

  แกบุคลากรในสวนราชการสม่ําเสมอ 

2) ประชาสัมพันธเผยแพรเกี่ยวกับ 

    กฎหมาย ขอมูลขาวสารของราชการ 

    ใหประชาชนรับทราบถึงสิทธิในการ 

    ตรวจสอบการดําเนินงานของสวน 

    ราชการผานชองทางตาง ๆ อยางนอย 

    5 ชองทาง โดย 1 ใน 5 ชองทางจะตอง 

   เปนการเผยแพรประชาสัมพันธผาน 

   ระบบอิเล็กทรอนิคส 

                                 อยูระหวางดําเนินการ 

5 1) นําขอมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา 

    ประกาศสอบราคาที่หัวหนาสวน 

  ราชการลงนามแลวเผยแพรบนเว็บไซด 
   ของสวนราชการ 

2) จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจางเปน 

    รายเดือนและเผยแพรบนเว็บไซดของ 
    สวนราชการทุกเดือน 

- 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 
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เกณฑการใหคะแนน : 
 

 ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4  ระดับ 5

1 2 3 4 5
 

 

 

                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)              (……) รอบ 6 เดือน 

                                                                                                                                             (……) รอบ12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

     

ตัวชี้วัด / ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด นํ้าหนัก ผลการ คาคะแนน คาคะแนน

(รอยละ) ดําเนินงาน ที่ได ถวงนํ้าหนัก

ตัวชี้วัดที่ 7.1 :ระดับความสําเร็จในการเปดเผย 3.00 3 3.00 0.0900

ขอมูลขาวสารของราชการ

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

• ไดดําเนนิการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ  ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  ที่หองสมุด
กรมโยธาธิการและผังเมือง  กองเผยแพรและประชาสัมพันธ  โดย 

- แตงตั้งมอบหมายเจาหนาทีรั่บผิดชอบดูแลใหขอมูลขาวสารเปนการเฉพาะ 

- ติดปายบอกทีต่ั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ  และประตูทางเขา - ออก 

- มีการจัดระบบขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  โดยจัดทํา

ฐานขอมูลขาวสารของราชการ  กรมโยธาธิการและผังเมอืง  ลงในเครื่องคอมพิวเตอร  และนํา
ขอมูลตางๆ  ตามมาตรา  9  ที่เกี่ยวของกับภารกิจกรมลงในฐานขอมูล  พรอมทั้งปรับปรุง

ขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ  และเอกสารที่ที่เปนขอมูลมีการแบงเปนหมวดหมู  จดัทําเขาแฟม  
จัดเก็บไวที่ช้ันหนังสอื   

- จัดทําดัชนี  ขอมูลขาวสาร  ในฐานขอมูลขาวสาร  ใหใชไดอยางสะดวกรวดเร็วและชัดเจนไว
บริการ  ณ  ทีต่ั้งศูนย 

จัดเก็บสถิติและสรุปผลการใชบริการรายงานแกผูบริหาร  ทุกไตรมาส  ไตรมาสที่  1  คือ  วันที่  27  กุมภาพนัธ  
2550 
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ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน : 
                        - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
                        - 

หลักฐานอางองิ :   
                        - 
 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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                            รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)              (       )  รอบ   6  เดือน          
                                                                                                                                        (……)  รอบ 12  เดือน  

ตัวชี้วัดท่ี 7.2  : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
                 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางวนดิา  จั่นอุไร 
 

ผูจัดเก็บขอมูล : จ.อ.จอมทอง  บุญตะโก 

โทรศัพท : 0–2273-0890 โทรศัพท : 0–2299-4253 

คําอธิบาย : 
           ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทจุริต โดยพิจารณาความ
ครบถวนของการดําเนินการใน 3 ประเดน็ ไดแก 
           1. การกําหนดหลักเกณฑ ระเบียบหรือแนวทางที่ชัดเจนในการปองกันการทุจริต ที่อาจจะเกิดขึ้นใน
การ  
               ปฏิบัติราชการ 
           2. การจัดทําขอมลูเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทจุริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที ่
               โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 
           3. การดําเนินการอยางเครงครัดเมื่อมีการกลาวหาวามีการกระทําผิดในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
              โดยแบงเปนตวัช้ีวัด ยอย 3 ตัวช้ีวดั 
 
 

ตัวชี้วัดท่ี 7.2.1 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ / แผนปฏิบตัิการปองกันการทจุริต 
 

คําอธิบาย :  
           พิจารณาจากระดบัขั้นของความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรการ / แผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตปงบประมาณ พ.ศ.2550 
 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขัน้ตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2550 ผลการดําเนนิการ 

1 -  มีการทบทวนผลการดําเนินงานตามมาตรการ /แผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปราม 
    การทุจริตและประพฤติมิชอบที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2549 
-  มีการวิเคราะหความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ / หรือ  
   ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการและ 

ดําเนินการแลว 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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-  สรุปขอมูลที่ไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการ 
 
 

                           รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)              (       )  รอบ   6  เดือน           
                                                                                                                                       (……)  รอบ 12  เดือน  

ระดับคะแนน     การดําเนินงานในแตละขั้นตอน  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 ผลการดําเนนิการ 

2 นําผลการทบทวนผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2549 ผลการวิเคราะหความ
เสี่ยงตางๆ ที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ  และ
ผลสรุปจากระบบรับฟงขอรองเรียน  รวมทั้งประเด็นการประเมินผลในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2550  มาเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจําปงบประมาณ 2550  ดังนี้ 

ดําเนินการแลว 

 มาตรการ การดําเนินการ  
 1. การสรางความเขมแข็ง 

   ใหกับใหกับเครือขายภาค   
    ประชาชน 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
3

 
 
 
 
 

สรางความรู ความเขาใจ และทัศนคติที่ดีตอการ
เปนผูสอดสองแจงเบาะแสและเฝาระวังการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการโดย
การฝกอบรมหรือจัดทําเอกสารเผยแพรความรู 
ความเขาใจในวิธีการตรวจสอบเฝาระวัง  และ
เขามามีสวนรวมในการแจงเบาะแสการทุจริต 
และประพฤติมิชอบใหกับสวนราชการ 
จัดใหมีการประชาสัมพันธชองทางรับเรื่อง
รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผานสื่อ
ตางๆ และจัดทําแผนพับการประชาสัมพันธ
แจกจาย 
ใหหนวยงานที่มีการใหบริการประชาชนจัดทํา
ขั้นตอนและระยะเวลาของการปฏิบัติงานและมี
คูมือแนวทางการติดตอขอรับบริการ 
3.1  เผยแพรขั้นตอนและระยะเวลาของการให  
       บริการในภารกิจตางๆ ของหนวยงานให 
       บุคคลภายนอกไดทราบผานสื่อตางๆ 
3.2  จัดทําแผนพับเปนคูมือ หรือแนวทางการ 
       ติดตอขอรับบริการตางๆ แจกจายผูมา 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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       ขอรับบริการ 

 
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง ฯ (รายตัวชีวั้ด)            (       )  รอบ   6  เดือน    

                                                                                                                                              (……)  รอบ 12  เดือน  

ระดับคะแนน        การดําเนินงานในแตละขั้นตอน  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 ผลการดําเนินการ 

 
 
 

มาตรการ การดําเนินการมาตรการ  
2.โครงการสรางความเขมแข็ง   
    ใหกับเครือขายภาครัฐ    
    (เจาหนาที่ของรัฐ) 

1 
2 
 
3 
4
5 

โครงการสงเสริมใหมีเครือขายศูนยประสานราชการ
ใสสะอาด 
โครงการจัดฝกอบรมสงเสริมใหเกิดจริยธรรมและ
คุณธรรมในการปฏิบัติงานใหแกขาราชการในแนว
ทางการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท 
โครงการจัดฝกอบรมการใหบริการที่ดี โดยยึด
ประชาชนเปนหลัก 
โครงการดําเนินการตามปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 
 โครงการประกาศเกียรติคุณแกบุคลากรของกรม
โยธาธิการและผังเมือง ที่ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ของความซื่อสัตยสุจริต และในกรณีเกิดการทุจริต 
ก็ใหดําเนินการลงโทษรวดเร็วและเฉียบขาด 

 

 
 
  ดําเนินการแลว 
 
 
 
 
  ดําเนินการแลว 

3 
 

  มีการดําเนินการตามมาตรการ / แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐ 
  ปงบประมาณ พ.ศ.2550 ไดแลวเสร็จครบถวน 
 

 

4 มีการตอบสนองตอขอรองเรียนเรื่อง “การทุจริต การปฏิบัติ และ/หรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัด”  ในปงบประมาณ พ.ศ.2550  ที่มีการ
รองเรียนผานระบบรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการ ศูนยดํารงธรรม 
กระทรวงมหาดไทย และศูนยบริการประชาชน  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี อยาง
ครบถวน 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

 

5 
 

จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของ 
เจาหนาที่ของรัฐ ปงบประมาณ พ.ศ.2550  โดยระบุปจจัยสนับสนุน  ปญหา  อุปสรรคใน
การดําเนินงานและสรุปผลการตอบสนองตอขอรองเรียนเรื่อง  “การทุจริต การปฏิบัติ 
และ/หรือ ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัด” ในขั้นตอน 
ที่ 4  พรอมทั้งกําหนดแนวทางหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงมาตรการ/แผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐ  ปงบประมาณ พ.ศ.2551 
 

 

                            รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)              (       )  รอบ   6  เดือน          
                                                                                                                                        (……)  รอบ 12  เดือน  

เกณฑการใหคะแนน : 

                       

 ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4  ระดับ 5

1 2 3 4 5
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :                    

       

ตัวชี้วัด / ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด นํ้าหนัก ผลการ คาคะแนน คาคะแนน

(รอยละ) ดําเนินงาน ที่ได ถวงน้ําหนัก

ตัวชี้วัดที่ 7.2.1 :ระดับความสําเร็จของการ 1.00 2 2.00 0.0200
ตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกัน การทุจริต

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
1. มีการทบทวนผลการดําเนนิการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิ
    มิชอบที่ไดดําเนินการตามปงบประมาณ พ.ศ.2549   มีการวิเคราะหความเสี่ยงตางๆ ที่กอใหเกิดการทุจริตและ    
    ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการและสรุปขอมูลที่ไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียน 
2. นําผลการทบทวนผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2549  ผลการวิเคราะหความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะกอ  
    ใหเกดิการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ  และผลสรุปจากระบบรบัฟงขอรองเรียน รวมทั้ง 
    ประเด็นการประเมินผลในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบตามคํารับรองการปฏิบัติ 
    ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550  มาเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏบิัติการปองกนัและ 
    ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 
3. โครงการจัดฝกอบรมสงเสริมใหเกดิจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติงานใหแกขาราชการในแนวทางการ 
    เรียนรูตามรอยพระยุคลบาทและแนวทางพระราชดําริเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง  โดยจดัใหมกีารสัมมนาเชิง 
    ปฏิบัติการ เร่ืองการเรียนรูตามรอยพระยคุลบาท  ตามแนวพระราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง :  สงเสริม 
    ราชการและประเทศไทยใสสะอาดและการพัฒนาประเทศไทยอยางยัง่ยนื  เมื่อวันที ่30 มกราคม 2550  ณ หอง 
    ประชุม 1101 ช้ัน 11  อาคาร 10 ช้ัน  กรมโยธาธิการและผังเมือง  (ถนนพระรามที่ 6)  มีผูเขารวมสัมมนา   



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

 

    จํานวน 200 คน  โดยมี ดร.ณรงค  โชควฒันา  นักวิชาการและนกัธุรกิจอิสระและ ดร.ชุติมา  หาญเผชิญ  จาก 
    สํานักงาน ก.พ. เปนวิทยากร      
4. จัดใหมีการจําหนายสินคาราคาถูกใหแกบุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมือง  ทุกวันศกุรบริเวณชัน้ลาง   
     กรมโยธาธิการและผังเมอืง  (ถนนพระรามที่ 6)    

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :    - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      /   หลักฐานอางองิ         - 
                            รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)              (       )  รอบ   6  เดือน          
                                                                                                                                        (……)  รอบ 12  เดือน  
ตัวชี้วัดที่ 7.2.2 : ระดับความสาํเร็จของการจดัทําขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนเกีย่วกับการทุจริต การปฏิบัติราชการ 

และ/  
                           หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมูลการจดัซ้ือ จัดจาง 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางวนดิา  จั่นอุไร ผูจัดเก็บขอมูล : จ.อ.จอมทอง  บุญตะโก 

โทรศัพท : 0–2273-0890 โทรศัพท : 0–2299-4253 
คําอธิบาย :  
              พิจารณาจากความสําเร็จของการจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือ 
ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐและขอมูลการจัดซือ้จัดจางเพื่อใชเปนฐานขอมูลการทุจริตใน 
ระดับชาติ (สวนราชการสวนกลางรวบรวมขอมูลของหนวยงานในสังกัดท่ีตั้งอยูในสวนกลาง และหนวยงานราชการ 
บริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการหรอืมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมภิาคที่ผูมีอํานาจของจังหวัดไมไดมอบอํานาจใหแ 
ผูวาราชการจังหวัด) 
ขอมูลผลการดาํเนินงาน :            

 ระดับคะแนน ขั้นตอนการดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

           1 จัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  การปฏิบัติ และ / หรือ  
ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐตามรูปแบบ  รายการ  และ
วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ป.ป.ช.) กําหนด (ตามแบบฟอรม ขท 01)  ไดอยางสมบูรณ  ครบถวน  และมีการ
ปรับปรุงสถานะของผลการดําเนินงานใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

    ดําเนินการจัดทํา 
ขอมูลรอบ 6 เดือนแลว 

           2 ประมวลผลขอมูลที่จัดทําตามขั้นตอนที่ 1  ใหอยูในรูป Information และ
นําเสนอในรูปแบบ กราฟ แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ
ของผูบริหารในการเฝาระวังและติดตามการปฏิบัติงานในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ
ได 

อยูระหวางดําเนินการ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

 

           3  เก็บรวบรวมขอมูล  การจัดซื้อจัดจาง  โดยวิธีประกวดราคาหรือวิธีประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสของสวนราชการแลวบันทึกขอมูลตามรูปแบบที่สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)กําหนดไดอยาง
สมบูรณ  ครบถวน (ตามแบบฟอรม ขท 02) 

ดําเนินการจัดทํา 
ขอมูลรอบ 6 เดือนแลว 

           4 รายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เกินกวาระยะเวลา
ที่กําหนด 

 

           5 มีการรายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยังสํานักงาน 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ภายในระยะ 
เวลาที่กําหนด 

 

                            รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)              (       )  รอบ   6  เดือน        
                                                                                                                                       (……)  รอบ 12  เดือน  

เกณฑการใหคะแนน :     
 

                 

 ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4  ระดับ 5

1 2 3 4 5
 

             
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :            

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
   นํ้าหนัก      

(รอยละ)
ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได

   คาคะแนน    

ถวงน้ําหนัก

ตัวชี้วัดที่ 7.2.2 :  ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูล 1.0 2 2.00 0.0200

เร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติและ 

หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ

และขอมูลการจัดซื้อจัดจาง

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1.  สงขอมูลเรื่องกลาว/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ (แบบฟอรม ขท
01)     
    แบบไมมีขอมูลตองรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติใน 
    รอบระยะเวลาปฏิบัติราชการฯ  รอบ  6  เดือน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550 
2 .  สงขอมูลการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวดราคา หรือวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (แบบฟอรม ขท 
02) 
    ใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติในรอบระยะเวลาปฏิบัติราชการ 
      รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2550 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
                    - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
                 - 
 

หลักฐานอางองิ :            
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

 

                            รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)              (       )  รอบ   6  เดือน        
                                                                                                                                        (……)  รอบ 12  เดือน  

ตัวชี้วัดท่ี 7.2.3 : รอยละของจํานวนสาํนวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณ ภายใน           
                            ระยะเวลาที่กําหนด  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางวนิดา  จั่นอุไร 
 

ผูจัดเก็บขอมูล : จ.อ.จอมทอง  บุญตะโก 

โทรศัพท : 0–2273- 0890 
 

โทรศัพท : 0–2299-4253 

คําอธิบาย : 
พิจารณาจากรอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณตามประเด็นที่

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ(ป.ป.ช.) มีหนังสือขอใหดําเนินการ โดย
มีเอกสารประกอบหรือมีพยานหลักฐานชดัเจน พรอมใหวินจิฉัยได และสามารถจัดสงสํานวนการสอบสวน
และเอกสารประกอบหรือพยานหลักฐานดังกลาวไปยังสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาต ิ(ป.ป.ช.) ภายในระยะเวลาที่กําหนด เทียบกับจํานวนสํานวนการสอบสวนที่สํานกังาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ(ป.ป.ช.) มีหนังสือขอใหดําเนินการทั้งหมด 
 

สูตรการคํานวณ : 

จํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนนิการไดครบถวนสมบูรณและจดัสง 
ไปยังสํานักงาน ป.ป.ช.ภายในระยะเวลาที่กําหนด X 100 

                               จํานวนสํานวนการสอบสวนที่สํานักงาน ป.ป.ช. ขอใหดําเนินการทั้งหมด 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
          ไมมีสํานวนการสอบสวนตามประเด็นที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
แหงชาติ (ป.ป.ช.)  ขอทราบ 
เกณฑการใหคะแนน :              

        

 ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4  ระดับ 5

40 50 60 70 80  
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :            

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
   นํ้าหนัก      

(รอยละ)
ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได

   คาคะแนน    

ถวงน้ําหนัก

ตัวชี้วัดที่ 7.2.3 : รอยละของจํานวนสํานวน 1.00 5 5.00 0.0500
การสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

 

                            รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)              (       )  รอบ   6  เดือน        
                                                                                                                                        (……)  รอบ 12  เดือน  

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 

                 ไมมกีารดําเนินการเนื่องจากไมมสํีานวนการสอบสวนตามประเด็นที่สํานกังานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ขอทราบ 
 
 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
                  - 
 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
                 - 
 
 
 

หลักฐานอางองิ :            
        - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

                                      รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)    ( )   รอบ   6  เดือน    
                                                                                                                                     (….)  รอบ  12  เดือน  

ตัวชี้วัดท่ี 8 :  รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด:  นายพงศรัตน  ภิรมยรัตน ผูจัดเก็บขอมูล  :  นายสมเกียรติ  กล่ินนุช 

โทรศัพท :  0- 2299- 4162 โทรศัพท :  :  0- 2299- 4164 

คําอธิบาย :  
                 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบกิจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายรายจายลงทนุของ
สวนราชการ ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมภิาค เปนตัวช้ีวัดความสามารถในการเบกิจายเงินของ
สวนราชการ ทั้งนี้ ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูล 
การเบิกจายเงนิงบประมาณจากโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

                 ในปงบประมาณ 2550  กรมโยธาธิการและผังเมืองไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายงบลงทุน 
เปนเงินทั้งสิ้น  1,918,691,000.00  บาท   และมีผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายงบลงทุนเปนเงิน
ทั้งสิ้น 304,206,867.19  บาท 
 

ตารางและสูตรการคํานวณ :  
                       รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทนุ 
                        =       ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน x100 
                                         วงเงินงบประมาณรายจายลงทนุที่ไดรับ 
                        =       304,206,867.19 x100 
                                     1,918,691,000.00 
                        =       15.85 
 

เกณฑการใหคะแนน :           
                   ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 2 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดงันี ้
                         

                      

 ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4  ระดับ 5
69 71 73 75 77

  
 



                                                                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

                                  รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)      ( )  รอบ 6  เดือน    
                                                                                                                                      (….)  รอบ12 เดือน  
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวดัที่ 8 :  รอยละของอัตราการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

3.00 15.85 % 1.00 0.0300 

 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :    
                ในการเบิกจายงบประมาณคาครภุัณฑ และรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง ไดดําเนนิการเรงรัด
ใหมีการเบกิจายงบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมอืง โดยในขณะนี้ไดมีการเบกิจายงบประมาณ
ผูกพันของงบรายการคาที่ดนิและสิ่งกอสราง   
 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
                หนวยงานที่เกีย่วของมีการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
                 1.  ขอจํากัดของเครื่อง  Terminal   ที่ใชงานในระบบ  GFMIS 
                2.  การอนุมัติการเบิกจายเงินที่ผานระบบ  Run  Payment  ของกรมบัญชีกลาง 
                   

หลักฐานอางองิ :  
 
 
 

 



                        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                           ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 
กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                            กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 

                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)            ( )     รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                 (….)    รอบ  12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี  9 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลงังานของสวนราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายพงศรัตน   ภิรมยรัตน ผูจัดเก็บขอมูล :   นายไพฑูรย   นนทศุข 

โทรศัพท :  0-2299-4162 โทรศัพท :   0-2299-4174 

คําอธิบาย : 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ  
จะพิจารณาจากความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูลปริมาณ
การใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน เชน เวลาที่ใหบริการ 
จํานวนบุคลากร พื้นที่ของอาคารที่ทําการใหบริการ เปนตน และพิจารณาปริมาณพลังงานที่สวนราชการ
สามารถลดการใชลงไดเมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 กับปริมาณการใชใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยใชขอมูลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานขอมูล www.e-report.energy.go.th 
ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

• พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 
  1. ไฟฟา         ใหน้ําหนักรอยละ 1 
  2. น้ํามัน         ใหน้ําหนักรอยละ 1 
1.  ไฟฟา 

 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ผลการดําเนินงาน 

1 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ครบถวน -  จัดทําฐานขอมูลการใชไฟฟา 
   ของหนวยงานไดครบถวน   

2 ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน
ครบถวน 

-  มีขอมูลท่ีใชสําหรับประเมิน 
   ดัชนีการใชพลังงานครบถวน 

3 ปริมาณการใชไฟฟาไมเปลี่ยนแปลง เปรียบเทียบปริมาณการใชไฟฟา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 กับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ของ       
กรมโยธาธิการและผังเมือง          
(ลดลงรอยละ 6.89) 
 

4 ประหยัดไฟฟาไดมากกวารอยละ 0 ถึงรอยละ 5 

5 ประหยัดไฟฟาไดมากกวารอยละ 5 ถึงรอยละ 10 ข้ึนไป 
หรือรอยละ 15 ข้ึนไป หากหนวยงานนั้นมีปริมาณการใช 
ไฟฟาในปงบประมาณ 2549 เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

 
 
 



                        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                           ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 
กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                            กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)            (…..)     รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                 ( )      รอบ  12 เดือน 

  2.  น้ํามันเชื้อเพลิง 

 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ผลการดําเนินงาน 

1 ขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ครบถวน -  จัดทําฐานขอมูลการใชน้ํามัน   
    เช้ือเพลิงของหนวยงานได  
    ครบถวน 

2 ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน
ครบถวน 

-  มีขอมูลท่ีใชสําหรับประเมิน
ดัชนีการใชพลังงานครบถวน 

3 ปริมาณการใชน้ํามันไมเปลี่ยนแปลง  -  เปรียบเทียบปริมาณการใช  
    น้ํามันปงบประมาณ พ.ศ.   
    2550 กับปงบประมาณ พ.ศ.   
    2548 ของกรมโยธาธิการและ  
    ผังเมือง (ลดลงรอยละ 18.93) 

4 ประหยัดน้ํามันไดมากกวารอยละ 0 ถึงรอยละ 5 

5 ประหยัดน้ํามันไดมากกวารอยละ 5 ถึงรอยละ 10 ข้ึนไป 
หรือรอยละ 15 ข้ึนไป หากหนวยงานนั้นมีปริมาณการใช 
น้ํามันเชื้อเพลิงในปงบประมาณ 2549 เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบ
กับปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

 

                         ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ พ.ศ. 2549 (หนวย)- 

                        ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (หนวย)          x 100 
                        ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ พ.ศ.2548 (หนวย) 
 

 

               
                        ปริมาณการใชน้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. 2548 (ลิตร) – 
                        ปริมาณการใชน้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ลิตร)             x 100 
                        ปริมาณการใชน้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. 2548 (ลิตร) 
  

 
 



                        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                           ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 
กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                            กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 
                        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)            ( )     รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                 (….)      รอบ  12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

  
ผลการดําเนินงานปงบประมาณ  พ.ศ.  2550 
2548 

(ใชเปนฐานเปรยีบเทียบ) 
2550 

ผลการประหยดัไฟฟา 223,4428.00 2,080,457.80 
ผลการประหยดัน้ํามัน 46,839.85 37,969.55 

 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนนที่

ไดรับ 
คาคะแนนถวง

น้ําหนัก 
ผลการประหยดัไฟฟา 1 ลดลงรอยละ 6.89 4 0.04 
ผลการประหยดัน้ํามัน 1 ลดลงรอยละ 18.93 5 0.05 

รวม   4.5 0.09 
 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
            กรมโยธาธิการและผังเมือง  มีมาตรการประหยัดพลังงาน และแนวทางการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง 

โดยกําหนดใหทุกหนวยงานควบคุมปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงใหอยูในปริมาณที่กําหนด และควบคุม 
ปริมาณการใชไฟฟา ใหเปนไปอยางประหยัด 

           ใหทุกหนวยงาน สงขอมูลท่ีใชสําหรับประเมินคาดัชนีการใชพลังงาน เปนประจําทุกเดือน    ซึ่ง       
กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดอยูในกลุมท่ี 1  คือกลุมท่ัวไป 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
                  หนวยงานตาง ๆ ใหการสนับสนุนขอมูลเปนอยางดี 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
 
 
 

หลักฐานอางอิง : 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                      
กระทรวงมหาดไทย 

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         (..... )  รอบ  6  เดือน    
                                                                                                                                             ( .... )  รอบ  12  เดือน  

ตัวชี้วัด 10.1 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานรอบระยะเวลาของ                    
                       ขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 1. นายศิริชัย    กิจจารึก 
                                  2. นายสุรชัย    พรภัทรกุล 
                                  3. นายวิเชียร   ธนิตติราภรณ 
                                  4. นายสุชาติ    ตรีสัตยพันธ 
                                  5. นายพงศรัตน   ภิรมยรัตน 
  

ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นายวินิจ     ชัยชนะศิริวิทยา 
                           2. นายชวกิจ   หิรัญญาภิรมย 
                           3. นายวีระพันธ   อุปถัมภากุล 
                           4. นายวิบูลย    ลีพัฒนากิจ 
                           5. นายเกียรติชัย   ลิ้มทองคํา 
                           6. นายสมเกียรติ   กลิ่นนุช 
                           7. นายวิษณุ  อยูด ี
                           8. นายไพฑูรย  นนทศุข 
                          9. นายอนันต   สิริพฤกษา 
                         10. วาท่ี ร.ต. หญิงจวงพร  พรมสูตร 

โทรศัพท :  0-2299-4799, 0-2299-4348, 0-2299-4411 
                  0-2201-8262, 0-2299-4857, 0-299-4174 

โทรศัพท :   0-2299-4779, 0-2299-4424, 0-2299-4430 
                    0-2201-8310, 0-2201-8314, 0-2299-4354 
                    0-2299-4355, 0-2299-4164, 0-2299-4868 
                    0-2299-4275, 0-2201-8316 

 

คําอธิบาย : 

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผูรับบริการที่ไดรับบริการ  
ตามรอบระยะเวลามาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับผูรับบริการทั้งหมดในแตละกระบวนงานบริการ 

รอบระยะเวลามาตรฐาน  หมายถึงระยะเวลาเฉลี่ยที่สวนราชการสามารถดําเนินการลดไดจริง  
และไดแจงระยะเวลาเฉลี่ยดังกลาวเปนผลการปฏิบัติราชการ ณ ส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2548  และปงบประมาณ พ.ศ. 2549 แลวแตกรณี    

กระบวนงานบริการที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการจะนับรวมทุกระบวนงานที่  
สวนราชการเสนอมายังสํานักงาน ก.พ.ร. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2549 และสวนราชการสามารถ
ดําเนินการลดรอบระยะเวลาตั้งแตรอยละ 30 ขึ้นไป ครบทุกกระบวนงานแลว 
       
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                      
กระทรวงมหาดไทย 

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         (..... )  รอบ  6  เดือน    
                                                                                                                                             ( .... )  รอบ  12  เดือน  
 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
 

                                               
             กระบวนงานที่ 4      ขอยกเลิกการประเมินผล เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไมมีผูขอใชบริการ  
ซึ่งกรมฯ มีชองทางการใหบริการท้ังหนวยงานภายในกรมฯ และที่สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และ
ทางเว็บไซด www.dpt.go.th 
 
 
 
 
 
 

 

งานบริการ (i) ปงบประมาณที่เสนอ
ลดรอบระยะเวลา 

น้ําหนัก ระยะเวลามาตรฐาน 
(วัน) 

1.  การตออายทุะเบียนผูรับจางงานกอสราง 2547 0.170   1 

2. การพิจารณาอุทธรณคําสั่งเจาพนักงาน             
ทองถิ่น 

2547 0.150    44 

3. การเบิกจายคาจัดซื้อ-จัดจาง (โดยวิธีสอบ 
    ราคาและประกวดราคา 

2547 0.170    8 

4. การตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดินตาม   
กฎกระทรวงผังเมืองรวม (กรณผีูตรวจสอบ  
มีหนังสือถามและตองการผลการตรวจสอบ
เปนหนังสือ) 

2548  0 7 

5. การพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ 2548 0.170    30 

6. การใหบริการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ 2548 0.170    5 

7. การใหบริการออกแบบสิ่งกอสรางที่ได  
มาตรฐานทางวิชาการคิดตามมูลคางาน             
( 5-50 ลานบาท) 

2548  0.170     90 

รวม  1  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                      
กระทรวงมหาดไทย 

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         (..... )  รอบ  6  เดือน    
                                                                                                                                             ( .... )  รอบ  12  เดือน  

ขอมูลผลการดาํเนินงาน : 

   
 

งานบริการ น้ําหนัก รอบระยะ 
เวลา    

มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ
ที่ไดรับ

บริการตาม
รอบ

ระยะเวลา    
มาตรฐาน 

จํานวน    
ผูรับ 
บริการ    
ท้ังหมด 

รอยละของ
ผูรับบริการท่ี
ไดรับบริการ
ตามรอบ
ระยะเวลา
มาตรฐาน
เทียบกับ
จํานวน

ผูรับบริการ     
ท้ังหมด 

คะแนน คะแนน
ถวง      

น้ําหนัก 

1.  การตออายุทะเบียนผูรับจางงาน         
     กอสราง 

0.170 1 113 113 100 5 0.85 

2. การพิจารณาอุทธรณคําสั่ง                   
    เจาพนักงานทองถิ่น 

0.150 44 15 22 68.20 2.82 0.42 

3. การเบิกจายคาจัดซื้อ-จัดจาง (โดยวิธี   
    สอบราคาและประกวดราคา 
4. การตรวจสอบการใชประโยชน   
    ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม    
    (กรณีผูตรวจสอบ  มีหนังสือถาม  
     และตองการผลการตรวจสอบเปน    
    หนังสือ) 
5. การพิจารณาการประกอบกิจการ         
    โรงมหรสพ 
6. การใหบริการทดสอบคุณสมบัติ  
    ของ วัสดุ 
7. การใหบริการออกแบบสิ่งกอสราง      
    ที่ไดมาตรฐานทางวิชาการคิดตาม       
    มูลคางาน ( 5-50 ลานบาท) 

0.170 
 

0 
 
 
 
 
 0.170 
 
0.170 
 
0.170 
 

8 
 

0 
 
 
 
 

30 
 

5 
 

90 

25 
 

0 
 
 
 
 

12 
 

290 
 

5 
 

25 
 

0 
 
 
 
 

12 
 

291 
 

5 
 

 

100 
 

0 
 
 
 
 

100 
 

99.65 
 

100 
 
 
 

5 
 

0 
 
 
 
 

5 
 

5 
 

5 
 
 
 

0.85 
 

0 
 
 
 
 

0.85 
 

0.85 
 

0.85 
 
 

รวม 1 ผลคะแนนของตัวชี้วัด 4.670 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                      
กระทรวงมหาดไทย 

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         (..... )  รอบ  6  เดือน    
                                                                                                                                             ( .... )  รอบ  12  เดือน  
 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

 

งานบริการ  (i) 
น้ํา 
หนัก
(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ
ของจํานวนผูรับบรกิารในแตละ        
ขั้นตอนการปฏิบัตริาชการท่ีไดรับ

บริการตามรอบระยะเวลามาตรฐานที่
ไดประกาศไวหรือกําหนดไว 

คะแนน
ท่ีได (Ci) 

คะแนน
เฉล่ียถวง
น้ําหนัก    

(Wi x Ci) 1 2 3 4 5 
การตออายุทะเบียนผูรับจางงานกอสราง 0.170 50 60 70 80 90 5.000 0.85 

การพิจารณาอทุธรณคําสั่งเจาพนักงาน
ทองถิ่น 

0.150 50 60 70 80 90 2.820 0.42 

การเบิกจายคาจัดซื้อ-จัดจาง (โดยวิธีสอบ
ราคาและประกวดราคา 

0.170 50 60 70 80 90 5.000  0.85  

การตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดินตาม
กฎกระทรวงผังเมืองรวม(กรณีผู
ตรวจสอบมีหนังสือถามและตองการ      
ผลการตรวจสอบเปนหนังสือ) 

0 50 60 70 80 90 5.000 0.85 

การพิจารณาการประกอบกิจการ                 
โรงมหรสพ 

0.170 50 60 70 80 90 5.000 0.85 

การใหบริการทดสอบคุณสมบัติของวัสด ุ 0.170 50 60 70 80 90 5.000 0.85 

การใหบริการออกแบบสิ่งกอสรางที่ได
มาตรฐานทางวิชาการคิดตามมูลคางาน 
(5 - 50  ลานบาท) 

0.170 50 60 70 80 90  5.000  0.85 

น้ําหนักรวม   1 คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากบั 4.6700 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                      
กระทรวงมหาดไทย 

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         (..... )  รอบ  6  เดือน    
                                                                                                                                             ( .... )  รอบ  12  เดือน  

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

 คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

  ตัวช้ีวัดท่ี 10.1 ระดับความสําเร็จของรอยละ   
   เฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานรอบ  
  ระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  

1.5 4.6700 4.6700 0.0700  

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
กระบวนงานการตออายุทะเบียนผูรับจางงานกอสราง 
     1.  กรมฯ  ทําหนังสือแจงบริษัท/หางฯ  ใหมาดําเนินการตออายุทะเบียนผูรับจางภายในระยะเวลาที่กําหนด 
     2.  บริษัท/หางฯ  ยื่นเอกสารการตออายุทะเบียนผูรับจาง 
     3.  เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร 
     4.  ชําระคาธรรมเนียม 
     5.  ออกบัตรผูรับจาง 
 กระบวนงานการพิจารณาอุทธรณคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น 
    1.  เลขานุการฯ รับเรื่องอุทธรณตรวจสอบขอมูลเบื้องตน 
    2.  เจาหนาท่ีสรุปสํานวนตรวจสอบขอเท็จจริงและขอกฎหมาย 
    3.  ตรวจสอบสถานที่อาคารมูลกรณีอุทธรณ 
    4.  เลขานุการฯ ทําความเห็นเสนอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
    5.  จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเพื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ และพิจารณารางคําวินิจฉัย 
    6.  เสนอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณลงนามในคําวินิจฉัยอุทธรณ 
    7.  แจงผูอุทธรณและเจาพนักงานทองถิ่นทราบ 

   กระบวนงานการเบิกจายคาจัดซื้อ-จัดจาง (โดยวิธีสอบราคาและประกวดราคา) 
1. จัดเก็บสถิติการใหบริการและระยะเวลาการดําเนินงานจนแลวเสร็จ 
2. มีการบันทึกสถิติการใหบริการอยางละเอียด 

  กระบวนงานการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ 
     การพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ หมายถึง การอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับ 
     โรงมหรสพตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
   กระบวนงานการใหบริการทดสอบคุณสมบัติของวัสด ุ

1. จัดเก็บสถิติการใหบริการและระยะเวลาการดําเนินงานจนแลวเสร็จ 
2. มีการบันทึกสถิติการใหบริการอยางละเอียด 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                      
กระทรวงมหาดไทย 

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         (..... )  รอบ  6  เดือน    
                                                                                                                                             ( .... )  รอบ  12  เดือน  
    กระบวนงานการบริการออกแบบอาคารและสิ่งกอสราง (มลูคางาน 5 – 50 ลานบาท) 

1. จัดเก็บสถิติการใหบริการและระยะเวลาการดําเนินการงานจนแลวเสร็จขั้นตอน 
2. รักษารอบระยะเวลาการดําเนินการใหอยูในมาตรฐาน 90 วันทําการ 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
   1.  การบันทึกสถิติใหบริการอยางละเอียด 
   2.  หนวยงานใหความสําคัญและใหความรวมมือกับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
   3.  เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานมีความรู 
   4.  ใชคอมพิวเตอรมาสนับสนุน วิเคราะห และประมวลผล 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
  กระบวนงานการบริการออกแบบอาคารและสิ่งกอสราง (มลูคางาน 5 – 50 ลานบาท) 

1. หนวยราชการที่ขอใหออกแบบกําหนดเวลาแลวเสร็จเร็วกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 
2. งานที่หนวยงานตาง ๆ ใหออกแบบ  มีปริมาณมากเกินกวาจํานวนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงาน  
3. หนวยราชการที่ขอใหออกแบบไมใหการสนับสนุนขอมูลเทาท่ีควร  และเสียเวลาในการดําเนินการ 

   กระบวนงานพิจารณาอุทธรณคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น 
       เจาพนักงานทองถิ่นไมสามารถจัดสงเอกสาร หลักฐานอันเปนประเด็นสําคัญในการวินิจฉัยคดีใหกับ  
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ เชน หลักฐานความเปนทางสาธารณะ ใบอนุญาตพรอมแบบแปลนของอาคาร 
ผูอุทธรณพรอมอาคารที่อยูใกลเคียง แตเจาพนักงานทองถิ่นกลับสงมาผิดอาคาร ทําใหการประชุมลาชา 
ตองจัดประชุมมากกวา 1 ครั้ง 
 

หลักฐานอางองิ :   
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

          กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร                               
       กระทรวงมหาดไทย 

                                      รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)     ( )  รอบ  6    เดือน    
                                                                                                                                        (. .. )  รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี   11  : ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายพงศรัตน  ภิรมยรัตน ผูจัดเก็บขอมูล :   นางอุษา พฤกษพิทักษกุล 
                             นางนิชานนัท  นิรันดรสวัสดิ ์

โทรศัพท :  02-29994162 โทรศัพท :   02-2994263     02 - 2994265 
 

คําอธิบาย : 
     ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต  หมายถึง  การที่สวนราชการสามารถจัดทํา
บัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามภารกิจหลักได 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ผลการดําเนินงาน 
1 มีฐานขอมูลท่ีใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต  

ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับผลผลิต กจิกรรมศูนยตนทุน ตนทุน
ท่ีเกี่ยวของกับผลผลิต และเกณฑการ  ปนสวนตนทุน 

ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว 

2 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 และปงบประมาณ 2549 ตามเกณฑและวิธีการ
ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสรจ็และรายงานผลการ
คํานวณตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนดโดย
เสนอให สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลางและ
สํานักงาน ก.พ.ร.  รับทราบ 
***  ซึ่ง กรมบัญชีกลางมีหนังสือ  ท่ี กค 0410.2/ว.60           
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 แจงสวนราชการจัดสงผล
การคํานวณฯ  ของปงบประมาณ 2549     ให สํานัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลางและสํานักงาน  ก.พ.ร. 
รับทราบ  ภายในเดือนมกราคม 2550*** 

อยูระหวางการรอประมวลผล
ขอมูลของป 2548 ซึ่งขณะนี้
กรมบัญชีกลางกําลังปรับปรุง
ฐานขอมูลของปงบประมาณ 2548 
 
 
***ดําเนินการแลวเสร็จตาม

หนังสือกรมโยธาธิการและ         
ผังเมือง ท่ี มท 0703/0641-0643 
ลงวันที่ 31 มกราคม 2550 

3 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต
ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และปงบประมาณ พ.ศ. 
2549 ท่ีจัดทําข้ึนในขั้นตอนที่ 2 วามีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มข้ึนหรือลดลงอยางไร พรอมท้ังวิเคราะหถึงสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และจัดทํารายงานสรุปผล
การวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลไดแลวเสร็จ 

รอผลการคํานวณจากขั้นตอนที่ 2 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

          กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร                               
       กระทรวงมหาดไทย 

                                      รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)     ( )  รอบ  6    เดือน    
                                                                                                                                        (. .. )  รอบ  12  เดือน 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  (ตอ) 
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ผลการดําเนินงาน 
4 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตประจํางวด  6 เดือน

แรก ของปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จโดยเสนอให
สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลางและสํานักงาน ก.พ.ร. 
รับทราบ 

อยูระหวางดําเนินการจัดเก็บ
ขอมูลจากระบบ GFMIS 

5 มีการนําผลการดําเนินงานที่ไดจากขั้นตอนที่ 3 ไป
กําหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

- 

 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี 11 : ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

2.00 1 1.00 0.0200 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
                    กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดดําเนนิการจดัทําตนทุนตอหนวยผลผลิต โดยมีการจดัทาํ
ฐานขอมูลที่ใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ไดแก ขอมูลเกีย่วกับผลผลิต กิจกรรม ศูนยตนทุน 
ตนทุนที่เกีย่วของกับผลผลิตและเกณฑการปนสวนคาใชจาย โดยดึงขอมูลจากระบบ GFMIS มาใชในการ
จัดทําฐานขอมลูดังกลาวและไดจัดทําบัญชตีนทุนตอหนวยผลผลิต รายงานผลการคํานวณตนทุนตามเกณฑ
และวิธีการทีก่รมบัญชีกลางกําหนด  
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

          กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร                               
       กระทรวงมหาดไทย 

                                      รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)     ( )  รอบ  6    เดือน    
                                                                                                                                        (. .. )  รอบ  12  เดือน 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :       
               ฐานขอมูลทางบัญชีจากระบบ GFMIS ที่ใหสวนราชการทุกแหงดาํเนนิการคํานวณตนทุนผลผลิต         
ไปในแนวทางเดียวกันและตามกําหนดเวลาเดียวกัน โดยใหดึงขอมูลทางบัญชีของปงบประมาณ พ.ศ. 2548  
(ต.ค.47-ก.ย.48) และขอมูลทางบัญชีของปงบประมาณ พ.ศ. 2549(ต.ค.48-ก.ย.49) จากระบบCO ในระบบ
GFMIS แลวนาํมาคํานวณตอในโปรแกรม Excel และใหเก็บขอมูล เพื่อคํานวณตนทุนผลผลิตตอหนวยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยใหดําเนนิการคํานวณตนทนุผลผลิตตอเนื่องจากป พ.ศ. 2549 ซ่ึงกรมบัญชีกลาง
กําลังดาํเนนิการเปดงวดปรับปรุงบัญชีของป งบประมาณ พ.ศ. 2548    ถึงสิ้นเดือนเมษายน  2550  

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           
               สืบเนื่องจากนโยบายปฏิรูประบบราชการโดยมีการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารการเงนิการคลัง
ภาครัฐจากเดมิ  ไปเปนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส   (  Government  
Fiscal  Management  Information  System  :  GFMIS  )  เพื่อเรงรัดการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดทําและ
จัดสรรงบประมาณใหเปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับนโยบายและ
ยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ  ที่ตองการทําใหระบบการรับ – จายเงินภาครัฐมีความสะดวก  รวดเร็ว  
ทันสมัย  และเชื่อมโยงกับระบบงบประมาณ  ระบบการจัดซื้อจัดจาง  และระบบงานอื่น ๆ  เพื่อทําใหขอมูล
ที่เกี่ยวของกับการใชเงินของรัฐรวมอยูดวยกัน  ซ่ึงจะทําใหรัฐบาลเห็นขอมูลตัวเลขที่ชัดเจนและรวดเร็ว  
และสามารถนําขอมูลเหลานั้นมาใชในการติดตามการใชเงินของรัฐบาล  รวมทั้งปรับปรุงการบริหารใหมี
ความโปรงใสตรวจสอบได  และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนัน้ ดวยขอจํากดัของตัวเครื่องและระบบทําใหเกิด
ปญหาในการจัดทําฐานขอมลูที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา   ณ ปจจุบันนี้ ฐานขอมูลของป งบประมาณ 
พ.ศ.2548 ก็ยังมีการเปดปรับปรุงบัญชีเพื่อใหไดตวัเลขที่ถูกตองตรงตามหลักการบัญชีเกณฑคงคาง  ดังนั้น
ในการจดัทําตนทุนตอหนวยผลผลิต จึงมีการสับสนในชวงเวลาของการจัดเก็บขอมูลเพื่อการคํานวณเปน
อยางยิ่ง ดวยเกรงวาจะไดขอมูลตอหนวยทีไ่มสอดรับกับผลการดําเนินที่เกิดขึ้นจริง 

 

หลักฐานอางองิ : 
 
 
 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร                        
กระทรวงมหาดไทย 

                                      รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวชี้วัด)   ( )  รอบ  6   เดือน      
                                                                                                                                       (….)  รอบ  12  เดือน  

 ตัวชี้วัดท่ี  12  : ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายประภัสสร  มาลากาญจน    ผูจัดเก็บขอมูล :   นางภัชรา  นาคดิษฐ   

โทรศัพท :  0-2299-4616 โทรศัพท : 0-2299-4621 
 

คําอธิบาย : 
               ระบบการจัดการความรูในองคกร หมายถึง การที่สวนราชการมีรูปแบบที่ชัดเจนของการรวบรวม
ฐานความรูที่มอียูในองคกรซึง่กระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนองคกรความรูและ
มีการถายทอดและแบงปนความรูอยางเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู พัฒนาตนเอง
ใหเปนผูรูปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาสวนราชการเขาสูรูปแบบขององคการแหงการเรียนรู  
(Learning Organization) ที่ยัง่ยืน 
                กระบวนการในการบริหารจดัการความรูในองคกร ประกอบดวย การระบุความรู การคดัเลอืก การ
รวบรวมการจดัระบบจัดเกบ็ความรู การเขาถึงขอมูลเพื่อสรางเปนความรู และการแลกเปลี่ยนความรูทัง้ภายใน
และภายนอกองคกรการสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน
ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการความรูในองคกรใหดียิง่ขึ้น 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ผลการดําเนินงาน 

1 จําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันความสําเร็จของ        
ทุกประเด็นยุทธศาสตร ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ตามแบบฟอรม 1 การจําแนก           
องคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยทุธศาสตร        
ของสวนราชการ) โดยระบุอยางนอย 3 องคความรูตอ              
1   ประเด็นยุทธศาสตร และอยางนอย 1 ในองคความรู            
ทั้งหมดที่ระบุตองเปนองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

ดําเนินการแลว 

2 จัดทําแผนการจัดการความรู ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2550       
อยางนอย 2  องคความรู โดยเลือกองคความรูจากประเด็น
ยุทธศาสตรที่ตางกัน และอยางนอย 1 องคความรูที่เลือก          
ดังกลาวตองเปนองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

ดําเนินการแลว 

3 ผูบริหารของสวนราชการลงนามเห็นชอบแผนการจัดการ        
ความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 และจัดสงใหสํานักงาน 

ก.พ.ร. ภายในวันที่  30 เม.ย. 2550 

- 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร                        
กระทรวงมหาดไทย 

                                      รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวชี้วัด)   ( )  รอบ  6   เดือน      
                                                                                                                                       (….)  รอบ  12  เดือน  

ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ตอ) 
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ผลการดําเนินงาน 

4 สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการ            
ความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550โดยสามารถดําเนิน
กิจกรรม ตามแผนการจดัการความรูดังกลาวไดสําเรจ็ครบถวน   
ทุกกิจกรรม และสามารถดําเนินการครอบคลุมกลุมเปาหมาย  
ไดไมนอยกวารอยละ 90 ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ี         
ระบุไว 

- 

5 ผลการดําเนินงานของทุกตัวช้ีวัดตามคํารับรองฯ ท่ีเลือกมา
ดําเนินการตามแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ     
พ.ศ. 2550 ตองมีคะแนนของแตละตัวช้ีวัดตั้งแต 4.0000          
ข้ึนไป 

- 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 2 3 4 5 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
  (รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

    ที่ได 
คาคะแนน     
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี  12  : ระดับความสําเร็จของ        
การจัดการความรูเพื่อสนับสนนุประเด็น
ยุทธศาสตร 

3.00 2 2.00 0.0600 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร                        
กระทรวงมหาดไทย 

                                      รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวชี้วัด)   ( )  รอบ  6   เดือน      
                                                                                                                                       (….)  รอบ  12  เดือน  

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน : 
                  1. กรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนนิการจดัทําแผนการจดัการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2550 จํานวน 2 องคความรู โดยเลือกองคความรูจากประเดน็ยุทธศาสตรที่
ตางกัน และ 1 องคความรูที่เลือกเปนองคความรูที่เกีย่วกบัเศรษฐกิจพอเพียง และผูบริหารของกรมฯ ไดลง
นามเห็นชอบแผนการจัดการความรู ฯ เรียบรอยแลว ละไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. พรอมแผนซีดี 1 แผน 
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2550 
                 2.  กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดจัดทําแผนการจัดการความรู ฉบับปรับปรุงซึ่งสอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตรตามคํารับรองการปฏิบัติราชการและอธิบดีใหความเห็นชอบแลว 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   

 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
 
 
 

หลักฐานอางองิ  : 

 
 

 
 
 



                                                                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                          กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 

                                          รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)     ( )   รอบ  6 เดือน 
                                                                                                                                              (.....)   รอบ12 เดือน  

ตัวชี้วัดท่ี 13.1  :  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด:  นางวนดิา   จั่นอุไร ผูจัดเก็บขอมูล  :  นายมณีโชติ  บํารุงผล 
                น.ส.สมจิตร  สุขชัย     

โทรศัพท :  0-2299-4149 โทรศัพท :  0-2299-4252, 4254 

คําอธิบาย :  
               พิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จในการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสามารถดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรของสวน
ราชการ โดยแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการเปนแผนที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป พ.ศ. 2551 – 2553 ซ่ึงหัวหนาสวนราชการเห็นชอบที่จะดําเนินการตามแนวทาง/แผนงาน/โครงการที่
กําหนดขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 
1 สวนราชการจัดกิจกรรมการพัฒนาหรือเสริมสรางความรู ความ

เขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR 
Scorecard) และการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร
บุคคลใหแกผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไมนอยกวารอยละ 60 

ไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบั ติการเพื่อ
เสริมสรางความรู ความเขาใจใหกับ
ผูบริหาร และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
แลว   

2 สวนราชการประเมินสถานภาพปจจุบันดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแล ว เสร็ จภายในไตรมาสที่  2  ของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550  โดยในรายงานผลการประเมิน
สถานภาพฯ  มีการระบุจุดแข็งจุดออนของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและมีการวิเคราะหความคาดหวังของผูมี
สวนไดเสียตอการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ไดดําเนินการประเมินสถานภาพ
ปจจุบันดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลแลว   

3 สวนราชการวิเคราะหทิศทาง นโยบาย และกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับ
นโยบายยุทธศาสตรและแผนบริหารราชการของสวน
ราชการ 

อยูระหวางดําเนินการ 

4 สวนราชการกําหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และกําหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของ
แตละเปาประสงค 

- 
 

 



                                                                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                          กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 

                                           รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)      ( )  รอบ  6 เดือน 
                                                                                                                                               (….)  รอบ12 เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  (ตอ) 
 

ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินการ                ผลการดําเนินงาน 
5 สวนราชการมีแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
หัวหนาสวนราชการ และมีการเผยแพรประชาสัมพันธ
ใหแกเจาหนาที่ของสวนราชการไดรับทราบ 

- 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก    
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน
ที่ได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี 13.1 : ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.00 2 2.00 0.0400 

 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1.  แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล คําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง

ที่ 715/2549 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2549 
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธ

ตามแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ใหกับผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมโยธาธิการและผังเมือง จํานวน 120 คน โดยมีผูเขารวมฟง
การบรรยาย จํานวน 102 คน  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2550  ณ หองประชุม 1101  กรมโยธาธิการ
และผังเมือง ถนนพระรามที่ 6  เวลา 09.00 – 12.00 น. 

3.   ดําเนินการจัดประชมุเชงิปฏิบัติการเพื่อวิเคราะหหาจุดแข็ง  จดุออนของการบรหิารทรัพยากรบุคคล       
      และความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล          
      เมื่อวันที่ 15 กุมภาพนัธ 2550  ณ หองประชุม 1101 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6   
      เวลา 13.30 น. – 16.30 น.   



                                                                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                          กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 

                                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)       ( )  รอบ  6 เดือน 
                                                                                                                                               (….)  รอบ12 เดือน 

4.  ดําเนินการประเมินสถานภาพปจจุบันดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม โดยคณะทํางาน 
     จัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ไดรวมกันพิจารณา เมื่อวันที่ 19 มนีาคม 2550 หอง 
     ประชุม 1001 กรมโยธาธิการและผังเมอืง ถนนพระรามที่ 6 เวลา 10.00 น. – 12.30 น.   

               5.  ดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดทํา 
                    แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลทาง Web Site ของกรม www.dpt.go.th 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
1. มีคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลดําเนินการตามขั้นตอนในการจัดทํา

แผนกลยุทธฯ 
2. ผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลใหความสําคัญ และรวมมือในการ

ดําเนินการทุกขั้นตอน 
3. ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินการในแตละกิจกรรมเปนอยางดี 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  -          
 
 

หลักฐานอางองิ :  
 

 

 
 
 
 

          
 
 
 



                                                                           รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                      ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

แบบรายงานขอเสนอการเปลี่ยนแปลง    
ณ  วันท่ี 30 มีนาคม  2550 

ชื่อหนวยงาน   สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาเมือง 
                                                                                                                                                                                                               หนา 1 

แผนงานตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร           ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

ประเด็นยทุธศาสตรทีคั่ดเลือก  :  คือ 
   เดิม           ยุทธศาสตรที่  1  เสริมสรางการพัฒนาเมืองและการพัฒนาความปลอดภัยในอาคาร   
                      ยุทธศาสตรที่  4  พัฒนาระบบการบริหารใหมีความเปนเลิศ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร ใหสอดคลองกับการจัดทําของบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ.2550 ของกรม ฯ และกระทรวงมหาดไทย ดังน้ี  
                           ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพพ 
                           ยุทธศาสตรท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน 
ระยะเวลา    
:ดําเนินการ   

            เร่ิม  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2550                                        สิ้นสุด ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

การดําเนินการ  : 

แผนงานที่ตองดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง  : 

แผนงาน 
ตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

นํ้าหนักการจัดลําดับ
ความสําคัญ 

( ป พ.ศ.2550) 
หนวยงานรับผิดชอบ 

ประมาณการ 
งบประมาณ 

(ป พ.ศ. 2550) 

1.  พัฒนาบุคลากรภายในองคกร  
ใหมีความรู ทกัษะและสมรรถนะใน
ดานตาง ๆ  
2.  เสริมสรางแนวทางการพฒันาขีด
สมรรถนะขององคกรและบคุลากร
ใหมีความหลากหลาย  พรอมใหการ
สนับสนุนในรปูแบบตาง ๆ  

0.5  
 
 

0.5   

สบม.,  กจ. 
 
 

สบม.,  กจ. 

  300,000
 
 

    14,221,707 
 
 
 
   

งบประมาณดําเนินการ  :  รวม   14,521,707  บาท           

ปจจัยตอความสําเร็จของการดําเนินการ (เงื่อนไขจําเปน)   : 

1. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ 

2. ความเหมาะสมในการจัดบุคลากรใหเขารับการฝกอบรม 

3. ฐานขอมูลเกี่ยวกับประวัติการฝกอบรมของบุคลากร 

4. บุคลากรใสใจในการเรียนรูและพัฒนาขีดความสมรรถนะของตนเองอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

    หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก  :  สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาเมือง   โทร.   02 – 2994616 
                     กองการเจาหนาที่                   โทร.   02 – 2994149 



                                                                           รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                      ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

  หนา 2  

                                                                         รายละเอียดของแผนงาน                                     แผนงานที่  1  ทท 

ประเด็นยุทธศาสตร :  ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

                               ยุทธศาสตรที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่ย่ังยืน  
ชื่อ
แผนงาน    

แผนงานที่ 1 พัฒนาบุคลากรภายในองคกรใหมีความรู  
ทักษะและสมรรถนะในดานตาง ๆ                             

หนวยงานรับผิดชอบ :  สถาบันพัฒนาบุคลากรดาน-              

                               การพัฒนาเมือง,  กองการเจาหนาที่ 

ระยะเวลา    :  ดําเนินการ เร่ิม  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2550             สิ้นสุด ปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 

รายละเอียดการดําเนินการตามแผนงาน : 

รายละเอียดของกิจกรรมที่ตองดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง : 

รายละเอียดของกิจกรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
ตามที่กําหนดไวในขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

ผูดําเนินการ ประมาณการ 
งบประมาณที่ใช ป 2550 

1.  ทบทวนแผนการฝกอบรมของกรม     สบม.  

2.  กําหนดหลักสูตรเพ่ิมเติมที่เปนการเสริมสรางสมรรถนะ
    ที่จําเปนตอความสําเร็จ 

สบม.  

3.  รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับโครงสราง   หลักสูตร  
หัวขอวิชา  รายละเอียด และเนื้อหาที่เกี่ยวของกับสมรรถนะ
ที่จําเปนตอความสําเร็จของกระบวนงาน 

สบม.           300,000 

4.  จัดทําหลักสูตร สบม.  

5.  ประชาสัมพันธหลักสูตรใหทุกสวนที่เกี่ยวของทราบ สบม.  

เกณฑการประเมินผล : 

ระดับคะแนน 
รายละเอียดเกณฑการใหคะแนน   

(กําหนดเกณฑการประเมินผลของแตละระดับคะแนน) 

ระดับความสําเร็จ 
     (น้ําหนักของแตละ

กิจกรรม) 

1 ทบทวนแผนการฝกอบรมของกรม ฯ   20 % 

2 กําหนดหลักสูตรเพิ่มเติมที่เปนการเสริมสรางสมรรถนะที่จําเปนตอความสําเร็จ   20 % 

3 รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับโครงการ   หลักสูตร  หัวขอวิชา  รายละเอียด  และ
เนื้อหาที่เกี่ยวของกับสมรรถนะที่จําเปนตอความสําเร็จของกระบวนงาน 

20 % 

4 จัดทําหลักสูตร 20 % 

5 ประชาสัมพันธหลักสูตรใหทุกสวนที่เกี่ยวของทราบ ทางเว็บไซตของกรม ฯ และ   
แผนพับการพัฒนาขาราชการกรม ฯ   

20 % 

 
 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก  :  สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาเมือง   โทร.   02 – 2994616 
       กองการเจาหนาที่                           โทร.   02 – 2994149 

 



                                                                           รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                      ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

                    หนา 3 

                                                                         รายละเอียดของแผนงาน                                     แผนงานที่  2   

ประเด็นยุทธศาสตร :  ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพพ 

                               ยุทธศาสตรที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่ย่ังยืน 
ชื่อ
แผนงาน    

แผนงานที่  2   เสริมสรางแนวทางการพัฒนาขีดสมรรถนะขององคกรและ
บุคลากรใหมีความหลากหลายพรอมใหการสนับสนุนในรูปแบบตาง ๆ  

 หนวยงานรับผิดชอบ :  สถาบันพัฒนาบุคลากรดาน-           

                                     การพัฒนาเมือง,  กองการเจาหนาที่

ระยะเวลา    : ดําเนินการ      เร่ิม  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2550    สิ้นสุด ปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 

รายละเอียดการดําเนินการตามแผนงาน : 

รายละเอียดของกิจกรรมที่ตองดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง : 

รายละเอียดของกิจกรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
ตามที่กําหนดไวในขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

ผูดําเนินการ ประมาณการ 
งบประมาณที่ใช ป 2550 

1.  รวมประชุมทาํความเขาใจในกลุมผูรับผิดชอบตวัชี้วัด สบม.  

2   รวบรวมขอมลูแนวทางการพฒันาขีดสมรรถนะ กจ.  

3.  ทบทวนรูปแบบ / วิธีการพัฒนาขีดสมรรถนะของกรม ฯ  ที ่
     มีอยูในปจจบัุน 

สบม.  

4.  ศึกษาแนวทางการพัฒนาขีดสมรรถนะขององคกรและ
บุคลากร  รูปแบบตาง ๆ ที่สถาบันมีช่ือเสียงสวนใหญนิยมใช      

สบม.             
              14,221,707 

5.  จัดใหมีการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรของกรม ฯ  ใน
รูปแบบแนวทางการพัฒนาตาง ๆ เชน    E-Learning    หองแหง
การเรียนรู     การบริหารองคความรู     การฝกอบรมตาม  
Competency  การศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ    
การทํางานเปนทมี  เปนตน 

สบม.  

เกณฑการประเมินผล :  

ระดับคะแนน 
รายละเอียดเกณฑการใหคะแนน   

(กําหนดเกณฑการประเมินผลของแตละระดับคะแนน) 

ระดับความสาํเร็จ
(นํ้าหนักของแตละ

กิจกรรม) 

1 รวมประชุมทําความเขาใจในกลุมผูรับผิดชอบตัวชีวั้ดระหวาง กองการเจาหนาที่และสถาบันพัฒนาฯ          10 % 

2 รวบรวมขอมูลแนวทางการพัฒนาขีดสมรรถนะ   10 % 

3 ทบทวนรูปแบบ / วิธีการพัฒนาขีดสมรรถนะของกรม ฯ  ที่มอียูในปจจุบัน         10 %

4 ศึกษาแนวทางการพัฒนาขีดสมรรถนะขององคกรและบุคลากร  รูปแบบ   ตาง ๆ ที่สถาบันมีช่ือเสยีงสวน
ใหญนิยม 

 10 % 

5 จัดใหมีการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรของกรม ฯ  ในรูปแบบแนวทางการพัฒนาตาง ๆ เชน              
E-Learning    หองแหงการเรียนรู     การบริหารองคความรู     การฝกอบรมตาม  Competency  ที่ตองการ
การศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ   การทํางานเปนทีม  เปนตน  

 60 %   

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก  :  สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาเมือง    โทร.   02 – 2994616 
                  กองการเจาหนาที่                 โทร.   02 – 2994149 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

                                  รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)             (        )  รอบ  6 เดือน 
                                                                                                                                             (……)  รอบ12 เดือน  

ตัวชี้วัดท่ี 13.2  : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้าํหนักในการดาํเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 
                            ดานบุคลากรของสวนราชการ 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 1.นายประภัสสร  มาลากาญจน 
                                  2.นางวนิดา          จั่นอุไร 
 

ผูจัดเก็บขอมูล :    1. นางภัชรา            นาคดิษฐ 
                              2. นางสาวสมจิตร  สุขชัย 
                              3. นายมณีโชติ       บํารุงผล 

โทรศัพท : 0-2299-4616 , 4119 โทรสาร : 0-2299-4628 , 4254  

คําอธิบาย :  
 

  ความสําเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร หมายถึง ความ 
สามารถในการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ โดยมีการดําเนินการเพื่อพัฒนาองคกรในสวนที่ 
เกี่ยวของกับการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม และบรรลุ 
เปาประสงค ตามที่กําหนดไวในแตละประเด็นยุทธศาสตร 
  โดยพิจารณาจากระดบัความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้าํหนกัของเปาหมาย หรือรายละเอยีด  
กิจกรรมทีก่ําหนดไวในแตละแผนงาน ตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในประเดน็ยุทธศาสตรที่ไดจัดสงให 
สํานักงาน ก.พ.ร. ซ่ึงแตละแผนงานจะตองมีการจัดลําดับความสําคัญ (Ranking) และกําหนดน้ําหนกัของ 
แตละแผนงานดวย 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ลําดับที่ของแผนงาน/ช่ือแผนงาน (i) 

 น้ําหนัก
ของแตละ
แผนงาน 
  ( Wi ) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของ 
ความสําเร็จหรือความคืบหนาที่ปฏิบัติตามแผนการ

ดําเนินงานของปงบประมาณที่ประเมินผล 
  ผลการ    
  ดําเนิน   
   การ 

คะแนน
ท่ีได 

คะแนน 
  ถวง 
น้ําหนัก 

 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

คะแนน 

1. พัฒนาบุคลากรภายในองคกรใหมี 
   ความรูทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม 

0.5 60 70 80 90 100 70 % 2.0 1.0000 

2. เสริมสรางแนวทางการพัฒนาขีด 
    สมรรถนะขององคกรและบุคลากรให 
    มีหลากหลาย พรอมใหการสนับสนุน 
    ในรูปแบบตางๆ 

0.5 60 70 80 90 100 60 % 1.0 0.5000 

 รวม = 
1* 

       1.5000 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

                                  รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)             (        )  รอบ  6 เดือน 
                                                                                                                                             (……)  รอบ12 เดือน  
 

เกณฑการใหคะแนน : 

     

 ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4  ระดับ 5
ผลรวม (Wi ×Smi) ผลรวม (Wi ×Smi) ผลรวม (Wi ×Smi) ผลรวม (Wi ×Smi) ผลรวม (Wi ×Smi) 

 = 1  = 2  = 3  = 4  = 5
 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก

(รอยละ)
ผลการดําเนินงาน

คา

คะแนน 

ท่ีได

คาคะแนน

ถวงนํ้าหนัก

ตัวชี้วัดท่ี 13.2 : ระดับของความสําเร็จของรอยละ 2.00 1.5 1.50 0.0200

ถวงนํ้าหนักในการดําเนินการตามขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลงดานบุคลากรของสวนราชการ

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

        1. แผนงานตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมืองประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2549  ที่ไดเสนอสงสํานักงาน ก.พ.ร. มี  2  ประเดน็ยุทธศาสตร  คือ 

  ยุทธศาสตรท่ี 1  :  เสริมสรางการพฒันาเมืองและการพัฒนาความปลอดภัยในอาคาร 
  ยุทธศาสตรท่ี 4  :  พัฒนาระบบการบริหารใหมีความเปนเลิศ 

       2. ในปงบประมาณ พ.ศ.2550    กรมโยธาธิการและผังเมืองไดพิจารณาเลือกแผนงานตามขอเสนอการ 
เปลี่ยนแปลงดานบุคลากร ฯ  2  ประเด็นยุทธศาสตร   คือ  ยุทธศาสตรเสริมสรางการพัฒนาเมืองและการพัฒนา
ความปลอดภยัในอาคาร  และ ยุทธศาสตรพัฒนาระบบการบริหารใหมีความเปนเลิศ    มีจํานวน  2  แผนงาน    
แตเนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ.2550   ไดมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรของกรม ฯ   เพื่อใหสอดคลองกับการ 
จัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550  และของกระทรวงมหาดไทย  โดยมกีาร
ปรับเปล่ียนยทุธศาสตรจากเดิม เปนดงันี ้
           ยุทธศาสตรท่ี 2  : การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  มีเปาหมายการใหบริการของกรม   คือ  เมืองและ
ชนบทมีการพฒันาตามมาตรฐานทางวิชาการและอาคารมีความปลอดภัย 
           ยุทธศาสตรท่ี 4  : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมท่ียั่งยืน    มีเปาหมายการ
ใหบริการของกรม  คือ 1) ประชาชนมีการใชประโยชนที่ดิน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

อยางเหมาะสม        และ  2) เมืองและชุมชนมีระบบปองกันอุทกภัยที่เหมาะสม 

                                  รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)             (        )  รอบ  6 เดือน 
                                                                                                                                             (……)  รอบ12 เดือน  

             ซ่ึงตามแผนงานในขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร จํานวน 2  แผนงาน จะอยูในยทุธศาสตร  
การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  และยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมท่ี 
ยั่งยนื      โดยจะตองดําเนินการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2550   ดังนี ้
             แผนที ่ 1   พัฒนาบคุลากรภายในองคกรใหมีความรู  ทักษะและสมรรถนะในดานตาง ๆ  
             1. ทบทวนแผนการฝกอบรมของกรม ฯ  เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ  2550   
             2. กําหนดหลักสูตรเพิ่มเติมที่เปนการเสริมสรางสมรรถนะที่จําเปนตอความสําเร็จ  เชน   หลักสูตร 
ผูตรวจสอบอาคาร ในเดือนมกราคม 2550    

3. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับโครงการ   หลักสูตร  หัวขอวชิา  รายละเอียด  และเนื้อหาที่เกีย่วของ 
กับสมรรถนะที่จําเปนตอความสําเร็จของกระบวนงาน 
             4. จดัทําหลักสูตร 
             5. ประชาสัมพันธหลักสูตรใหทุกสวนที่เกีย่วของทราบ ทางเวบ็ไซตของกรม ฯ และ  แผนพับการ
พัฒนาขาราชการกรม ฯ  ในเดือน  กพ.  50 
             แผนที ่  2   เสริมสรางแนวทางการพัฒนาขีดสมรรถนะขององคกรและบุคลากรใหมีความหลากหลาย
พรอมใหการสนับสนุนในรูปแบบตาง ๆ 
            1. รวมประชุมทําความเขาใจในกลุมผูรับผิดชอบตัวช้ีวดัระหวาง กองการเจาหนาทีแ่ละสถาบันพัฒนาฯ  
เมื่อวันที ่12  กพ. 50 
            2.  รวบรวมขอมูลแนวทางการพฒันาขีดสมรรถนะ  

3.  ทบทวนรูปแบบ / วิธีการพัฒนาขีดสมรรถนะของกรม ฯ  ที่มีอยูในปจจุบัน 
            4. ศึกษาแนวทางการพัฒนาขีดสมรรถนะขององคกรและบุคลากร  รูปแบบตาง ๆ  
            5. จัดใหมีการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรของกรม ฯ  ในรูปแบบแนวทางการพัฒนาตาง ๆ  เชน     
                E-Learning    หองแหงการเรยีนรู การบริหารองคความรู  การฝกอบรมตาม Competency    เปนตน 
 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :    
                        - 
อุปสรรคตอการเดินงาน :   
                         - 
หลักฐานอางองิ  
                        - 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

                                  รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)             (        )  รอบ  6 เดือน 
                                                                                                                                             (……)  รอบ12 เดือน  

ตัวชี้วัดท่ี 13.3  :  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชีวั้ดและเปาหมายของระดบัองคกรสูระดับบุคคล 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางวนดิา  วานิช 
 

ผูจัดเก็บขอมูล :    1. นางภาวดี         ภูมรินทร 
                              2. นางสาวมาลา   แสงด ี

โทรศัพท : 0-2299-4368 โทรสาร : 0-2299-4368  

คําอธิบาย : 
 

                  องคกร  ในที่นีห้มายถึง   สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 
     ความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับองคกรสูระดับบุคคล  หมายถึง  ความสําเร็จที่

สวนราชการจัดใหมีระบบการประเมินผลของหนวยงานระดับสํานัก/กอง  หรือเทียบเทาจนถึงระดับบุคคล 
(Internal Performance Agreement: IPA) เพื่อประโยชนในการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ                                 
                 ในการนี้  สวนราชการจะตองมีกระบวนการกาํหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายในระดับสํานัก/กอง  ซ่ึง
เปนตัวช้ีวัดและคาเปาหมายที่ถายทอดมาจากระดับองคกร  มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวาง
หัวหนาหนวยงานระดับสํานกั/กองกับหวัหนาสวนราชการ  รวมถึงมกีารติดตามและประเมนิผลการดําเนนิงาน
ตามตัวช้ีวดัและคาเปาหมายในระดับสํานัก/กอง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550   เพื่อใหผลดําเนินงานของ
หนวยงานระดบัสํานัก/กองสนับสนุนการบรรลุเปาประสงคตามประเดน็ยุทธศาสตรขององคกร 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

 ระดับคะแนน ขั้นตอนการดาํเนินงาน   ผลการดําเนนิงาน 

1 1)  ทบทวน และสรุปขอดี  ขอเสีย  ปญหา  อุปสรรคของระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการภายในสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทาที่ใชอยูในปจจุบัน   
2)  นําสรุปผลการทบทวน  ขอดี  ขอเสีย  ปญหา อุปสรรคที่ไดจากขอ 1) ไปใช
ในการจัดทํากระบวนการ/แผนงานการประเมินผลภายในสวนราชการ  สําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550  ไดแลวเสร็จ  และไดรับความ 
เห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 
3)  มีการสื่อสาร  ทําความเขาใจ  หรือช้ีแจงใหหัวหนาสวนราชการระดับ 
สํานัก/กองหรอืเทียบเทารับทราบถึงกระบวนการ/แผนงานประเมินผล ฯ  
ดังกลาว 
 
 

     ดําเนินการแลว 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

                                  รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)             (        )  รอบ  6 เดือน 
                                                                                                                                             (……)  รอบ12 เดือน  

 ระดับคะแนน ขั้นตอนการดาํเนินงาน   ผลการดําเนนิงาน 

          2 สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทายืนยันวิสัยทัศน  ประเด็นยุทธศาสตร  
และเปาประสงคและจัดทําแผนยุทธศาสตร (Strategy Map) เพื่อแสดงใหเห็นถึง
ความสอดคลองของ วิสัยทัศน  ประเด็นยุทธศาสตร  และเปาประสงคของสวน
ราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

หนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา  กําหนดเปาประสงคและและจัดทํา
แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) ที่แสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงหรือ
สอดคลอง ของเปาประสงคของหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทากับ
ประเด็นยุทธศาสตร  และเปาประสงคของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 
และ/หรือแสดงความสอดคลองกับพันธกิจ บทบาท  หนาที่ของหนวยงานระดับ
สํานัก/กองหรือเทียบเทา 

 มีการกําหนดตัวช้ีวัด  คาเปาหมาย และเกณฑการประเมินผลความสําเร็จ
ของการบรรลุเปาประสงคแตละขอของหนวยงานหนวยงานระดับสํานัก/กอง
หรือเทียบเทา ตามที่ปรากฏในแผนที่ยุทธศาสตร(Strategy Map) 

มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550  
ระหวางหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทากับหัวหนาหนวยงานระดับ
สํานัก/กองหรือเทียบเทาโดยในคํารับรองฯจะตองระบุตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และ
เกณฑการประเมินผลตัวช้ีวัดของ หนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาที่ใช
ประเมิลผลไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม 

อยูระหวาง 
        ดําเนินการ 

           3  ดําเนินการตามกระบวนการ/แผนการประเมินผลภายในสวนราชการ 
 ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2550 และมีการติดตามความกาวหนาและการ 
รายงาน ผลความสําเร็จตามตัวช้ีวัดและคาเปาหมายที่กําหนดไวในคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของหนวยงานระดับสํานัก/กอง
หรือเทียบเทาอยางสม่ําเสมอ(รายเดือน/รายไตรมาส) 

- 

4  มีการประเมินผลความสําเร็จตามตัวช้ีวัดและคาเปาหมายตามในคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  

 สวนราชการมีการสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามในคํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของหนวยงานระดับสํานัก/กอง
หรือเทียบเทาไดแลวเสร็จ และรายงานสรุปผลผลการประเมิน 
ดังกลาวมาพรอม การรายงานผลการประเมินผลตนเองรอบ 12 เดือน ภายในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2550 
 

- 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

                                  รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)             (        )  รอบ  6 เดือน 
                                                                                                                                             (……)  รอบ12 เดือน  

5  มีการประกาศหลักเกณฑ/แนวทางที่ชัดเจน ในการนําผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาไป 
เชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ   (Motivation) ของสวนราชการ
ระดับกรมหรือเทียบเทา 
  มีการจัดสรรสิ่งจูงใจตามหลักเกณฑ/แนวทางที่กําหนดไว 

- 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

                    

 ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4  ระดับ 5

1 2 3 4 5
 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก

(รอยละ)
ผลการดําเนินงาน

คา

คะแนน 

ท่ีได

คาคะแนน

ถวงนํ้าหนัก

ตัวชี้วัดท่ี 13.3 : ระดับความสําเร็จของการถายทอด 2.00 1 1.00 0.0200

ตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล

 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน / มาตรการท่ีไดดําเนินการ : 
       1. กรมโยธาธิการและผังเมืองไดแตงตั้งคณะทํางานถายทอดตวัช้ีวดัและเปาหมายของระดบัองคกรสู
ระดับ 
           บุคคล  ตามคําสั่งที่  10/2550 ลงวันที่ 8 มกราคม 2550  คําสั่งที่ 67/2550 ลงวนัที่ 26 มกราคม 2550 
           และคําสั่งที่ 166/2550 ลงวันที่ 28 กุมภาพนัธ 2550 โดยรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมอืง CCO 
เปน 
           ประธาน และมีผูแทนจากทกุหนวยงานในสังกัดรวมเปนคณะทํางาน 
       2. ประชุมคณะทํางานถายทอดตวัช้ีวัดและเปาหมายของระดบัองคกรสูระดับบุคคล  คร้ังที่ 1/2550 
           เมื่อวันที่ 16 กุมภาพนัธ 2550 เพื่อพิจารณาการดาํเนินงานตามกรอบการประเมินผลของสํานักงาน ก.พ.ร. 
       3. คณะทาํงานถายทอดตัวช้ีวดัและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล ทบทวนระบบการเมินผล 
           การปฏิบัติราชการตามคํารับรองประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

       4. ประชุมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ  เมื่อวนัที่ 9 มีนาคม 2550 เพื่อจัดเตรียมขอมูลในการจัดทําแผนที่ 
           ยุทธศาสตร 

                                  รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)             (        )  รอบ  6 เดือน 
                                                                                                                                             (……)  รอบ12 เดือน  
       5. กรมโยธาธิการและผังเมืองไดจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติ เร่ือง การจดัทําแผนที่ยุทธศาสตรและการถายทอด     
           ตัวช้ีวดัและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2550  ณ หองประชุม 501 
          กรมโยธาธิการและผังเมือง  โดยมีผูบริหารระดับสูง  ผูอํานวยการสํานัก / กอง / หนวยงานที่เทียบเทากอง   
           และคณะทํางานถายทอดตัวช้ีวัด ฯ  เขารับการฝกอบรม ฯ โดยวทิยากรทีมงานของคณะพาณชิยศาสตร 
           และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
        6. ประชุมคณะทํางานถายทอดตัวช้ีวดั ฯ เมื่อวนัที่ 22 มีนาคม 2550  โดยจัดกลุมหนวยงานหลัก และ 
           หนวยงานสนับสนุน เพื่อจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรระดับสํานัก / กอง  
          
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน : 
       1. ผูบริหารใหความสําคัญในการดาํเนินการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ
บุคคล 
       2. ทุกหนวยงานใหความรวมมือในการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร ของสํานัก / กอง 

 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
       1.  สวนใหญยังขาดความเขาใจในการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร 
       2.  ในการดําเนินงานตัวช้ีวัดนี้เปนปแรกของกรม ซ่ึงตองอาศัยความรู ความเขาใจในการจัดทําอยางมาก 
       
 
หลักฐานอางองิ : 
       1. คําสั่งที่  10/2550 ลงวันที่ 8 มกราคม 2550  คําสั่งที่ 67/2550 ลงวันที่ 26 มกราคม 2550  และคําสั่งที่  
           166/2550 ลงวันที่ 28 กุมภาพนัธ 2550 
       2. รายงานการประชมุคณะทํางานถายทอดตัวช้ีวดัและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล   
           คร้ังที่ 1/2550   เมื่อวันที่ 16 กุมภาพนัธ   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 

5  มีการประกาศหลักเกณฑ/แนวทางที่ชัดเจน ในการนําผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาไป 
เชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ   (Motivation) ของสวนราชการ
ระดับกรมหรือเทียบเทา 
  มีการจัดสรรสิ่งจูงใจตามหลักเกณฑ/แนวทางที่กําหนดไว 

 

 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก

(รอยละ)
ผลการดําเนินงาน

คา

คะแนน 

ท่ีได

คาคะแนน

ถวงนํ้าหนัก

ตัวชี้วัดท่ี 13.2 : ระดับของความสําเร็จของรอยละ 2.00 1.5 1.50 0.0200

ถวงนํ้าหนักในการดําเนินการตามขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลงดานบุคลากรของสวนราชการ

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                      
กระทรวงมหาดไทย 

 

                                     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)      ( )  รอบ  6    เดือน    
                                                                                                                                        (....)   รอบ  12  เดือน  

ตัวชี้วัดท่ี 14 :  ระดับคุณภาพของการบรหิารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด:  นายดนยั   สุนันทารอด 
 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นายสุเทพ    รัขติยาภรณ 
                            นางลักขณา    ขาวขํา 

โทรศัพท :  0-2201-8070 โทรศัพท :  0-201-8072 , 0-201-8091 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ประเด็นพิจารณา ผลการดําเนินการ 
1.  ระยะเวลาการสงสรุปผลการทบทวน 
     และวเิคราะหระบบฯและแผน                
     ปฏิบัติการ 

สงแผนปฏิบัติการฯ ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

2.   สรุปผลการทบทวนและวิเคราะห
ระบบฯ  มีคุณภาพ และเนื้อหา
ครอบคลุมท้ัง 3 ประเด็นหลัก และ10 
ประเด็นยอย 

สรุปผลการทบทวน และวิเคราะหระบบฯ มีคุณภาพและ
เนื้อหาครอบคลุมท้ัง 3 ประเด็นหลัก  และ 10 ประเด็นยอย 

3.  แผนปฏิบัติการฯ มีเนื้อหาและคุณภาพ 
     ครอบคลุมครอบคลุมท้ัง 3  ประเด็น   
    หลัก  และ 10 ประเด็นยอย และระบุ         
     ถึงสวนที่จะพัฒนาเพิ่มเติมจาก 
     ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

แผนปฏิบัติการฯ มีเนื้อหาและคุณภาพครอบคลุมครอบคลุม   
3  ประเด็นหลัก   9 ประเด็นยอย 
หมายเหตุ  ประเด็นยอยท่ี 1.2  ทบทวนแลวไมมีระบบงาน/ 
                  กระบวนงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  จึงไม 
                  จําเปนตองปรับปรุงระบบงานที่ใชอยูเดิม 

4. รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการ  
   ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

:   แผนปฏิบัติการฯที่กําหนดไวท้ังสิ้น   52    แผน     
:   ในระยะเวลา 6  เดือน  มีแผนปฏิบัติการที่นําไปปฏิบัติได
แลว เสร็จ สมบูรณ  จํานวน   9    แผน 

:   คิดเปนรอยละ  17 
5.  รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของแผน   
    ปฏิบัติการฯ ท่ีสามารถบรรลุ   
    วัตถุประสงคหรือเปาหมายตามที่ระบุ        
    ในแผนปฏิบัติการฯ  และมีรายงาน   
    ประเมินผลความ สําเร็จของการ 
    ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 

:   ในระยะเวลา 6  เดือน  มีแผนปฏิบัติการที่นําไปปฏิบัติได
แลว เสร็จ สมบูรณ  จํานวน  9  แผน 

:   แผนปฏิบัติการฯ ท่ีแลวเสร็จ  สามารถบรรลวุัตถุประสงค
หรือเปาหมายตามที่กําหนดไว  9  แผน 

:    คิดเปนรอยละ  100 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                      
กระทรวงมหาดไทย 

                                     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)      ( )  รอบ  6    เดือน    
                                                                                                                                        (....)   รอบ  12  เดือน  
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
   

  

     ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน     
ถวงน้ําหนัก 

1) สรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฯ    
มีคุณภาพ และเนื้อหาครอบคลุมท้ัง 3 
ประเด็นหลัก และ 10 ประเด็นยอย 

1.00 N/A 1.00 0.0100 

2) แผนปฏิบัติการฯ มีเนื้อหาและคุณภาพ
ครอบคลุม  ท้ัง 3 ประเด็นหลักและ 10 
ประเด็นยอย และระบุถึงสวนที่จะพัฒนา
เพิ่มเติมจากปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

0.50 N/A 1.00 0.0050 

3) รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัของการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ  

1.00 N/A 1.00 0.0100 

4) รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของแผนปฏิบัติ
การฯ ท่ีสามารถบรรลุวัตถุประสงค
หรือเปาหมายตามที่ระบุในแผนปฏิบัติ
การฯ  และมีรายงานประเมินผล
ความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ 

1.50 N/A 1.00 0.0150 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี 14 : ระดับคุณภาพของการบริหาร
จัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ 
สวนราชการ 

4.00 N/A 1.00 0.0400 

     



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                      
กระทรวงมหาดไทย 

                                     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)      ( )  รอบ  6    เดือน    
                                                                                                                                        (....)   รอบ  12  เดือน  

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ        
           1.  กํากบั  ดูแล  ส่ังการ  การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ(Action  Plan) 

2.  นําระบบ Metadata  ที่ปรับปรุงแลวเผยแพรทางเว็บไซต 
                3. จัดฝกอบรมหลักสูตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

         4.  รวบรวมแบบประเมนิผลการอบรมเพื่อประมวลผลขอมูล 
                5.  รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําสื่อขอมูล 
                6.  ประสานงาน  การออกแบบและจัดทําฐานขอมูล 
               7.  ประสานงาน   ออกแบบ  โฮมเพจและเว็บเพจใหม 
               8.  จัดทําระบบงาน  ออกแบบเว็บเพจ  และคูมือการใชงานระบบ 
               9.  จัดทําบทความดานระบบฐานขอมูลเผยแพรทางอินทราเน็ท     
              10. จัดทําหนังสือเวยีนใหสงขอมูลขาวสารมาเผยแพรทางเว็บไซต 
              11. สํารองขอมูลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
              12. กําหนดสิทธิ์ในการอานเขียนและใชงานขอมูลในระบบ อินเทอรเน็ท 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
             ไดรับงบประมาณในการดําเนนิการตามแผนปฏิบัติการบางแผน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :          
 
 

หลักฐานอางองิ :  
        

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร                        
กระทรวงมหาดไทย 

                                       รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)        (  )  รอบ  6   เดือน     
                                                                                                                                              (…..)  รอบ  12  เดือน  

 ตัวชี้วัดท่ี  15.1  : ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุรชัย  พรภัทรกลุ 
                                   นายวีระพงษ  บุญญานุสนธิ์ 

ผูจัดเก็บขอมูล :   นายธรรมโรจน  ทรงวิทย 
                             นายวนัชัย  ปนแกว                          

โทรศัพท :  0-2299-4349, 0-2299-4238 โทรศัพท : 0-2299-4143, 0-2299-4144  

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
 

                      อยูระหวางรอเกณฑการประเมิน 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
    (รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

    ที่ได 
คาคะแนน       
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี 15.1 ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวน
ราชการ  

1.5 N/A 1 0.015 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
  
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :       
 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           
 

 

หลักฐานอางอิง  : 

 
 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

 
  กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                           กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
  กระทรวงมหาดไทย 

                                  รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         ( )   รอบ   6  เดือน    
                                                                                                                                          (….)  รอบ  12  เดือน  

 ตัวชี้วัดท่ี  15.2  : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตามแผนพฒันากฎหมาย   
                              ของสวนราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุรชัย  พรภัทรกลุ 
                                   นายวีระพงษ  บุญญานุสนธิ์ 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นายธรรมโรจน  ทรงวิทย 
                   นายวนัชัย  ปนแกว 

โทรศัพท :  0-2299-4349, 0-2299-4238 โทรศัพท : 0-2299-4143 , 0-2299-4144   

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
           อยูระหวางรอเกณฑการประเมิน 
 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
    (รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

    ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี  15.2  : ระดับความสําเร็จ  
ของรอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักของการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของ
สวนราชการ  

3.50 N/A 1 0.035 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน   

 

 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :       
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
 
 

หลักฐานอางองิ  : 

 



                                                                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

                                  รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)      ( )    รอบ  6 เดือน 
                                                                                                                                      (.…)    รอบ12 เดือน  

ตัวชี้วัดท่ี 16 :  ระดับความสาํเร็จของการพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายชาติชาย  สงวนพงษ ผูจัดเก็บขอมูล  :  นางจินตนา  อุดมพลานุรักษ 

โทรศัพท :  0- 2299- 4108 โทรศัพท :  0- 2299- 4113 

คําอธิบาย :  
                 ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง ความสําเร็จที่สวนราชการ
นําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงเปนกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากลไปใชเปนกรอบ
แนวทางในการประเมินองคกรดวยตนเอง (self-Assessment) และเปนบรรทัดฐาน การติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการของสวนราชการ เพื่อปรับปรุงองคกรและยกระดับคณุภาพการบริหารจัดการ
ของสวนราชการสูระดับมาตรฐานสากล 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

 
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2550 ผลการดําเนินงาน 
1 -  จัดตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ  

   ภาครัฐของสวนราชการ และจัดทําแผนดําเนินการพัฒนาคุณภาพ 
   การบริหารจัดการภาครัฐของสวนราชการ (Roadmap) ที่ไดรับความ 
   เห็นชอบจากผูบริหาร 
-  จัดประชุมช้ีแจงทําความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการพัฒนา 
    คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสวนราชการใหกับบุคลากร 
    และคณะทํางานของสวนราชการ 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
ดําเนินการแลวเสร็จ 

2 -  จัดทํารายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกรตามแนว 
   ทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ใหแลวเสร็จ   
   ครบถวน 

อยูระหวางการ
ดําเนินการ 

3 -  จัดทํารายงานผลการดําเนินการขององคกรตามเกณฑคุณภาพ               
    การบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทางและแบบฟอรมที่สํานักงาน  
    ก.พ.ร.กําหนด ไดแลวเสร็จครบถวน 

- 

4 -  จัดทํารายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment)   
   ไดแลวเสร็จครบถวน 

- 

5 -  จัดทํารายงานการจัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุง 
    องคกร ไดแลวเสร็จครบถวน 

- 



                                                                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

                             รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารบัรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)         (        )  รอบ  6 เดือน 
                                                                                                                                    (……)  รอบ12 เดือน  
 

เกณฑการใหคะแนน :                                   

                      

 ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4  ระดับ 5

1 2 3 4 5
  

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  : 
 

 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี 16 : ระดับความสําเร็จของการ        
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

5.00 1 1.00 0.0500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน :  
             1. กรมโยธาธกิารและผังเมือง ไดมีคําสั่ง ที่ 180/2550 ลงวนัที่ 8 มนีาคม 2550  แตงตั้งคณะกรรมการ 
           ติดตามและกํากับดแูลและคณะทํางานพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ กรมโยธาธิการและ 
           ผังเมือง  

            2. จัดทําแผนดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐัของสวนราชการ (Roadmap)         
           โดยอธิบดีเห็นชอบแลวเมื่อวันที ่ 21 มี.ค.50 
             3. จัดประชุมชี้แจงทาํความเขาใจเกีย่วกับการดําเนนิการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครฐัฯ แลว  
                  เมื่อวันที่ 21 มี.ค.50  
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
                1.  ผูบริหารใหความสนใจในการดําเนินงานเปนอยางด ี
                2.  หนวยงานทีเ่กีย่วของใหความรวมมือในการประสานงานดานขอมูลเปนอยางด ี
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
                  เนื่องจากเปนตวัช้ีวัดที่ตองใชขอมูลจากหลายหนวยงานในสังกัดกรม ในการประกอบการจัดทํา    
ทําใหการจะไดขอมูลมาใชเวลานานพอสมควร และตองดําเนินการตรวจสอบความเชื่อมโยงของขอมูล
ของหนวยงานตาง ๆ ใหสอดคลองกันดวย      

หลักฐานอางองิ : 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                      
กระทรวงมหาดไทย 

                                        รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวชี้วัด)     (  )  รอบ   6  เดือน    
                                                                                                                                         (.. ...)  รอบ 12  เดือน  

ตัวชี้วัดท่ี 17 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวประภาพร  วฒันเจริญยิ่ง ผูจัดเก็บขอมูล : นางสุนีรัตน   แสงศรี 

โทรศัพท 0-2299-4271 โทรศัพท 0-2299-4169 

คําอธิบาย :  
                ความเสี่ยง   คือ  เหตุการณ / การกระทําใด ๆ ที่อาจเกิดขึน้ภายใตสถานการณที่ไมแนนอนและจะ
สงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย ( ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตวัเงนิ )  หรือกอใหเกิดความลมเหลวหรือ
ลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามภารกจิหลักตามกฎหมายจัดตั้งสวนราชการ  และเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2550  ของสวนราชการ 
  ลักษณะของความเสี่ยง  ความเสี่ยงนั้นสามารถมองแยกเปน  3  สวน  ดังนี ้

1. ปจจยัเสีย่ง  คอื  สาเหตุที่จะทําใหเกิดความเสี่ยง 
2. เหตุการณเสี่ยง  คือ  เหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน  หรือ  นโยบาย 
3. ผลกระทบของความเสี่ยง  คอื  ความรุนแรงของความเสียหายที่นาจะเกดิขึ้นจาก      

เหตุการณเสี่ยง 
ระบบบริหารความเสี่ยง  หมายถึง  ระบบการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้ง

กระบวนการดําเนินการตาง ๆ  โดยลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหาย  เพื่อใหระดับของ
ความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่สามารถยอมรับได  ประเมินได  ควบคุมได  และ
ตรวจสอบไดอยางมีระบบ  โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งสวนราชการ  และ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  ของสวนราชการเปนสําคัญ 
 

 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน  : 
 

ระดับคะแนน ขั้นตอนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 -  สรุปแผนบริหารความเสีย่งฯ ของสวนราชการในปที่

ผานมา โดยระบขุอดี ขอเสีย ปญหา อุปสรรค รวมถึง
ผลการประเมินปจจัยเสีย่งของทุกประเด็นยุทธศาสตร
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2549 ของสวนราชการ และจําแนกระหวาง ปจจัย
เสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการและปจจยัเสีย่ง
ที่ยังไมสามารถควบคุม/บริหารจัดการใหอยูในระดบั
ที่ยอมรบัได โดยมีขอเสนอแนะเพือ่การปรบัปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงฯ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

ดําเนินการแลว 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                      
กระทรวงมหาดไทย 

                                        รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวชี้วัด)     (  )  รอบ   6  เดือน    
                                                                                                                                         (.. ...)  รอบ 12  เดือน  

ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ตอ) 
ระดับคะแนน ขั้นตอนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

2 - ระบุปจจัยเสี่ยงและวิเคราะหปจจัยเสี่ยงที่สงผล
กระทบหรือาจสรางความเสียหาย (ทั้งที่เปนตัวเงิน
และไมเปนตัวเงิน) หรือความลมเหลว หรือลดโอกาส
ที่จะบรรลุเปาหมายภามภารกิจหลักตามกฎหมาย
จัดตั้งสวนราชการและเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของสวน
ราชการ 

- กําหนดหลักเกณฑในการประเมินความเสี่ยงในการ
บรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้ง
สวนราชการ และเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของสวนราชการได
แลวเสร็จครบถวนทุกดาน ในทุกประเด็นยุทธศาสตร 
และดําเนินการประเมินความเสีย่งตามหลักเกณฑที่
กําหนด 

- จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห และประเมินความ
เสี่ยง (Risk Assessment) ในการบรรลุเปาหมายตาม
ภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งสวนราชการ และ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 ของสวนราชการ โดยจาํแนกระหวาง ปจจัย
เสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการ และปจจยัเสีย่ง
ที่ไมสามารถควบคุม/บริหารจัดการใหอยูในระดับที่
ยอมรบัได ไดอยางชัดเจน และนําเสนอตอ
คณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของ
สวนราชการ 

อยูระหวางดําเนินการ 

3 -  นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 และ 2 มาใชใน    
    การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในการบรรลุเปาหมาย
ตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดต้ังสวนราชการ และ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2550 ของสวนราชการไดแลวเสร็จ  และไดรับ
ความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ
ภายในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2550 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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                                        รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวชี้วัด)     (  )  รอบ   6  เดือน    
                                                                                                                                         (.. ...)  รอบ 12  เดือน  

ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ตอ) 
 

ระดับคะแนน ขั้นตอนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

 -  มีการสื่อสาร / ทําความเขาใจเกี่ยวกับแผนบริหาร    
   ความเสี่ยงฯ  ของสวนราชการใหกับทุกหนวยงาน      
   ในสังกัดของสวนราชการรับทราบ  และสามารถ 
    นําไปปฏิบัติได 

- 

4 -  ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในการบรรลุ
เปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งสวน
ราชการ  และเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  ของสวนราชการ 
ไดแลวเสร็จครบถวน  โดยมีการติดตาม
ความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงฯ  อยางสม่ําเสมอ  และมีการสรุปผลการ
ดําเนินงานและนําเสนอตอผูบริหารระดับสูง ของ
สวนราชการ  อยางนอยไตรมาสละ 1  ครั้ง 

- 

5 -  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงในการบรรลุเปาหมายตาม  ภารกิจหลัก
ตามกฎหมายจัดตั้งสวนราชการ  และเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 
ของสวนราชการ  โดยระบุผลการประเมินความเสี่ยง
หลังจากที่ไดดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ  
และสรุปผลการประเมินความเสี่ยง  โดยจําแนก
ระหวางปจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม / บริหาร
จัดการ  และปจจัยเสี่ยงที่ยังไมสามารถควบคมุ / 
บริหารจัดการใหอยูในระดับที่ยอมรับไดไดอยาง
ชัดเจน  ทั้งนี้จะตองมีการกําหนดขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงแผนบริหารความเสีย่งฯ  สําหรับการ
ดําเนินงานในปตอไปและนําเสนอ  ตอผูบริหาร
ระดับสูงของสวนราชการ     

- 

 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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กระทรวงมหาดไทย 

                                        รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวชี้วัด)     (  )  รอบ   6  เดือน    
                                                                                                                                         (.. ...)  รอบ 12  เดือน  

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5  
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได คาคะแนนถวง
น้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี 17 : ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง 

2.00 1 1.00 0.0200 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ 
               1.  กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดมีคําสั่ง 169/2550 แตงตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
ประกอบดวยอธิบดีเปนประธานกรรมการรองอธิบดเีปนรองประธานกรรมการ หวัหนาผูตรวจราชการกรม 
ประธานคณะทํางาน 4 คณะ และหวัหนากลุมพัฒนาระบบบริหารเปนคณะกรรมการ โดยมีหวัหนาผูตรวจสอบ
ภายในเปนกรรมการและเลขานุการ และแตงตั้งคณะทํางาน 4 คณะ 
               2.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดประชุม เมื่อวันที่ 8 มนีาคม 2550 เพื่อมอบนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติในการจดัทําแผนบริหารความเสี่ยง แกคณะกรรมการ และใหคณะทํางานบริหารความเสี่ยง   
ทั้ง 4 คณะดําเนินการจดัประชุมในชวงวันที่ 12-16 มีนาคม 2550 และมอบหมายให สถาบันพัฒนาบุคลากร
ดานการพัฒนาเมืองดําเนนิการจัดอบรมผูบริหารใหมีความรู ความเขาใจในระบบบริหารความเสี่ยง 
              3.  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “บริหารความเสีย่ง” วันที่ 30-31  มีนาคม  2550 
              4.  คณะทํางานทั้ง 4 คณะ ไดประชุมพิจารณาระบุความเสีย่ง  ประเมินความเสี่ยง เพื่อจดัทาํแผน 
บริหารความเสี่ยงปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน: 
              อธิบดีใหความสําคัญตอระบบบริหารความเสี่ยง โดยเปนประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
 

หลักฐานอางอิง : 
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