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1.  รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 
 

     มิติท่ี 1  มิตดิานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 
 ผลสําเร็จตามแผนปฏิบตัิราชการ 

  ระดับความสาํเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบตัริาชการ 
               ของกระทรวง   (กระทรวงเปนผูจัดทําสงสํานักงาน ก.พ.ร.) 
 

         ตัวชี้วัดท่ี 1.1  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวม………………………………..……….. 
    

        ตัวชี้วัดท่ี 1.2  รอยละของจํานวนหมูบานยากจนทีม่ีกระบวนการตัดสินใจแกปญหาของตนเอง………...   
 

        ตัวชี้วัดท่ี 1.3 รอยละของหมูบานเปาหมายไดรับการพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกจิพอเพียง             
                              “อยูเย็น  เปนสุข” ตามเกณฑ……………………………………………………………….  
                            

         ตัวชี้วัดท่ี 1.4  อัตราสวนจํานวนบุคลากรที่ถูกรองเรียนตอจํานวนบุคลากร  
                              ของ กระทรวงมหาดไทย 1,000 คน……………………………………………………….. 
 

         ตัวชี้วัดท่ี 1.5  รอยละของจํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ผานการประเมินตามหลักเกณฑ 
                               การประเมินการบริหารงาน.................................................................................................                  
 

        ตัวชี้วัดท่ี 1.6  อัตราสวนคดีเกีย่วกับยาเสพติดตอประชากรแสนคน……………………………………… 
 

        ตัวชี้วัดท่ี 1.7  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามหลักเกณฑหมูบานปลอดภัย..……………….…. 
       

        ตัวชี้วัดท่ี 1.8  จํานวนจงัหวัดที่สามารถดําเนินการสรรหาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.)        
                              ไดตามกําหนด……………………………………………………………………………..   
 

 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบตัริาชการ 
              ของกลุมภารกิจ 
 

         ตัวชี้วัดท่ี 2.1  ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมพืน้ที่เสี่ยงภัย 
                               ตอการพงัทลายของตลิ่งริมแมน้ําและริมทะเลทั่วประเทศ .................................................1   
 

 ตัวชี้วัดท่ี 2.2  ระดับความสําเร็จในการสนบัสนุนสงเสริมการดําเนินงานตรวจสอบอาคารสูงและ           
                                   อาคารขนาดใหญตามกฎหมาย.....................................................…...................................4 

สารบัญ 
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        ตัวชี้วัดท่ี 2.3  ระดับความสําเร็จของมาตรการในการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                               ดําเนินการปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมืองรวมที่ไดรับการถายโอนภารกิจ 

                       ตามแผนงบประมาณประจําป 2551............................................................................. .....6 
 

 ตัวชี้วัดท่ี 2.4  ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารจัดการปองกันและบรรเทาปญหา 
                               ดินถลมของประเทศ.................................................................................................... .....9 
 

        ตัวชี้วัดท่ี 2.5  จํานวนผูเสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติภยั 4 ประเภท ไดแก อัคคีภัย สารเคมี อาคารถลม 
                               การจราจรทางน้ํา.......................................................................................................... ...11 
 

        ตัวชี้วัดท่ี 2.6  อัตราสวนจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัตเิหตุจราจรทางบก 
                               ตอจํานวนประชากร 100,000 คน............................................................................... .....14 
 

        ตัวชี้วัดท่ี 2.7  จํานวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคน            
                               โรงมหรสพ อาคารพาณิชย โรงงาน และโรงแรม....................... .............................. ... .17  
 

 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบตัริาชการ 
                 ของสวนราชการระดับกรม หรือเทียบเทา 
 

        ตัวชี้วัดท่ี 3.1  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัตามเปาหมายผลผลิต 
                               ของสวนราชการ.....................................................................…..................….......... ....19 
 

        ตัวชี้วัดท่ี 3.2  ระดับความสําเร็จในการวางและจดัทาํผังอนุภาค (6 อนุภาค)......................…........... . ...23 

        ตัวชี้วัดท่ี 3.3  ระดบัความสําเร็จทีอ่งคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 10 แหง มีการปรับปรุงฐานขอมูล    
                                เพื่อการบริหารจัดการผังเมืองรวมดวยโปรแกรมประยุกต (GIS).........................….... . 26  
      

         ตัวชี้วัดท่ี 3.4  จํานวนมูลคางานของการใหบริการดานชางสําหรับสิ่งกอสรางทีไ่ดมาตรฐานทางวิชาการ. .29    
 

       ตัวชี้วัดท่ี 3.5  รอยละสะสมของอาคารของทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง 
                              และความปลอดภัยดานอัคคีภัย......................................................................…………...32 
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 มิติท่ี 2  มิติดานคุณภาพการใหบริการ 
 การเสริมสรางธรรมาภิบาล 

 

        ตัวชี้วัดท่ี  4  ระดบัความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเหน็   
                                และรวมตดิตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ...............................................................36 
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         ตัวชี้วัดท่ี  6  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต........45 
 

                           6.1  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 
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มิติท่ี 1  มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ (น้ําหนัก:รอยละ 45) 
 

 
1.6938 

 

 

1. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย (น้ําหนัก : รอยละ 15) 
 

 
1.5333 

 

1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา 
       ศูนยบริการรวม 

      

ระดับ 2.0 1 2 3 4 5 3 3.0000 0.0600 

1.2 รอยละของจาํนวนหมูบานยากจนที่มี 
      กระบวนการตัดสินใจแกปญหาของตนเอง 

รอยละ 2.0 65 70 75 80 85  63.12 
       % 

1.0000 0.0200 

1.3 รอยละของหมูบานเปาหมายไดรับการ 
     พัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 
     “ อยูเย็น เปนสุข ” ตามเกณฑ 

รอยละ 2.0 19 22 25 28 30  18.79 
    % 

1.0000 0.0200 

1.4  อัตราสวนจํานวนบุคลากรที่ถูกรองเรียน 
       ตอจํานวนบุคลากรของกระทรวง 
       มหาดไทย 1,000 คน 
       

อัตราสวน: 
1,000 คน 

3.0 8.25 7.75 7.25   6.75 6.25 N/A 1.0000 0.0300 

1.5  รอยละของจาํนวนองคกรปกครอง 
       สวนทองถิ่นที่ผานการประเมนิตาม   
       หลักเกณฑการประเมินการบริหารงาน 

รอยละ 2.0   นอย
กวา 

   40 

มาก 
กวา 

 40 
จนถึง 

50 

มาก 
  กวา 

  50 
จนถึง 

  55 

มาก 
   กวา 

    55 
จนถึง 

60 

มาก 
  กวา 

60 
 

3.33% 1.0000 0.0200 

1.6 อัตราสวนคดีเกี่ยวกับยาเสพติด 
      ตอประชากรแสนคน 

 อัตราสวน: 
แสนคน 

1.0 80 75 70 65 60 18.66% 5.0000 0.0500 

1.7 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม 
      หลักเกณฑหมูบานปลอดภัย 

ระดับ 2.0 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0200 

1.8 จํานวนจังหวัดที่สามารถดําเนนิการ 
    สรรหาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
      (ก.ธ.จ.) ไดตามกําหนด 

จํานวน
จังหวดั 

1.0 67 69 71 73 75 N/A 1.0000 0.0100 

ก 
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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 10) 

  2.7500  

2.1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ 
       ตรวจสอบและรวบรวมพื้นที่เสี่ยงภัย   
       ตอการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําและ   
       ริมทะเลทั่วประเทศ 

ระดับ 
 

2.0 1 2 3 4 5    3 3.0000 0.0600 

2.2 ระดับความสําเร็จในการสนับสนุน 
      สงเสริมการดําเนินงานตรวจสอบ 
      อาคารสูงและอาคารขนาดใหญตาม 
      กฎหมาย 

ระดับ 
 

1.5 1 2 3 4 5     2 2.0000 0.0300 

2.3 ระดับความสาํเร็จของมาตรการในการให 
      องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
      ปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมืองรวมที่ไดรับ 
      การถายโอนภารกิจตามแผนงบประมาณ 
      ประจําป 2551 

ระดับ 
 

1.5 1 2 3 4 5     1 1.0000 0.0150 

2.4 ระดับความสําเร็จของการจัดทาํระบบ 
      บริหารจัดการปองกันและบรรเทาปญหา 
      ดินถลมของประเทศ 

ระดับ 
 

2.0 1 2 3 4 5     1 1.0000 0.0200 

2.5 จํานวนผูเสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติภัย  
      4 ประเภท ไดแก  อัคคีภัย สารเคมี 
    อาคารถลม การจราจรทางน้ํา 

จํานวน 
คน 

1.0 85 
คน 

70 
คน 

55 
คน 

40 
คน 

25 
คน 

 8 คน 5.0000 0.0500 

2.6 อัตราสวนจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
     จราจรทางบก ตอจํานวนประชากร  
   100,000 คน 

อัตราสวน: 
100,000 คน 

1.0 21  20. 5 20  19.5 19   6.70 5.0000 0.0500 

2.7 จํานวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยใน 
      อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ  
      อาคารชุมนุมชน โรงมหรสพ 
      อาคารพาณิชยโรงงาน และโรงแรม 

จํานวน 
คร้ัง 

1.0 120 110 100 90 80 42 คร้ัง 5.0000 0.0500 

ข 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

      กรมโยธาและผังเมือง                                                                                                                                                  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 
 

3. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบตัิราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง  
    (น้ําหนัก: รอยละ 20) 
 

  

1.2860 
 

3.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย 
      ถวงน้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตของ 
     สวนราชการ 

      (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 

ระดับ 
 

5.0 1 
(80%) 

2 
 (85%) 

3 
(90%) 

4 
 (95%) 

5 
(100%) 

   81.72 
     % 

1.3448 0.0672 

3.2 ระดับความสําเร็จในการวางและจัดทํา 
      ผังอนุภาค (6 อนุภาค) 

ระดับ 
 

2.0 1 2 3 4 5 2 2.0000 0.0400 

3.3 ระดับความสําเร็จที่องคกรปกครอง 
       สวนทองถิ่น จํานวน10 แหง  มีการ 
       ปรับปรุงฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ 
       ผังเมืองรวมดวยโปรแกรมประยุกต (GIS) 

ระดับ 
 

2.0 1 2 3 4 5 2 2.0000 0.0400 

3.4 จํานวนมูลคางานของการใหบริการ   
ดานชางสําหรับสิ่งกอสรางที่ได 

       มาตรฐานทางวิชาการ 

 จํานวน 
(ลานบาท) 

4.0 2,020 
ลาน
บาท 

 

 2,060 
ลาน 
บาท 

2,100 
ลาน
บาท 

2,140 
ลาน 
บาท 

2,180 
ลาน
บาท 

701 
ลาน 
บาท 

1.0000 0.0400 

3.5 รอยละสะสมของอาคารของทางราชการ 
      ที่ไดรับการตรวจสอบความมั่นคง 
       แข็งแรงและความปลอดภัยดานอัคคีภัย      

  รอยละ 
   

4.0 50 
(6,500 
อาคาร) 

52.5 
 (6,825 
  อาคาร)

 

55 
 (7,150 
อาคาร) 

57.5 
(7,475 
 อาคาร) 

60 
  (7,800 
อาคาร) 

31.59 
% 

(4,154 
อาคาร) 

1.0000 0.0400 

3.6 ระดับความสําเร็จในการจัดทําประมวล 
      ขอบังคับอาคาร (Building Code) 
 
 

  ระดับ   
     

3.0 1 
 

2 3 4 5 1 1.0000 0.0300 

 

ค 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

      กรมโยธาและผังเมือง                                                                                                                                                  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 2  มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนัก:รอยละ 20) 
 

 
1.8500 

 

4. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให 
    ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง 
    ความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบ 
    ผลการปฏิบัติราชการ 

ระดับ 6.0 1 2 3 4 5 1 1.0000 0.0600 

5. ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูล 
     ขาวสารของราชการ 

ระดับ 3.0 1 2 3 4 5 3 3.0000 0.0900 

6. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม 
    มาตรการปองกัน และปราบปรามการทุจริต 

          

   6.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
         ตามมาตรการ/ แผนปฏิบัติการปองกัน 
         การทุจริต การสงเสริมคุณธรรม 
         จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ระดับ 3.0 1 2 3 4 5 2 2.0000 0.0600 

   6.2 การจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ 
         ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการ 
         รองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ 
        โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและ 
        ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 

ระดับ 1.0 1 2 3 4 5 1 1 0.0100 

   6.3 รอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวน  
         ที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณภายใน 
         ระยะเวลาที่กําหนด      

รอยละ 2.0 40 50 60 70 80 5 5.0000 0.1000 

7. รอยละของระดับความพึงพอใจของ 
    ผูรับบริการ 

รอยละ 5.0  65  70   75   80 85 N/A 1.0000 0.0500 
 
 

หมายเหตุ : รอผลการประเมินจากสํานักงาน ก.พ.ร. โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ 

ง 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

      กรมโยธาและผังเมือง                                                                                                                                                  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 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏบิัติราชการ  (น้ําหนัก: รอยละ 10) 
 

 
2.5500  

 8. รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน 
     งบประมาณรายจายลงทุน    

รอยละ     3.0 68 71 74 77 80 9.05% 
 

1.0000 0.0300 

9. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
     ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ 

       สวนราชการ 

   ระดับ     3.0   1     2    3    4    5 ไฟฟา 
   = 1 
น้ํามัน 
 = 2.5 

3.5000 0.1050 

10. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย 
       ถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐาน 
       ระยะเวลาของของการใหบริการ 

   ระดับ     2.0 1 
(50 
 %) 

2 
(60 
%) 

3 
(70 
%) 

4 
(80 
%) 

5 
(90 
%) 

5 5.0000 0.1000 

11. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุน 
       ตอหนวยผลผลิต 

 ระดับ   2.0 1 2 3 4 5 1 1.0000 0.0200 

มิติท่ี 4  มิติดานการพัฒนาองคกร (น้ําหนกั:รอยละ 25)  1.0000  
12. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ 
      การบริหารจัดการภาครัฐ      

12.1 ระยะเวลาการสงรายงานการ 
               ประเมินองคกรดวยตนเอง 

12.2 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
ของความครบถวนของการจัดทํา 

         รายงานการประเมินองคกรดวย 
         ตนเอง  
12.3 ผลคะแนนจากรายงานการประเมิน 

องคกรดวยตนเองตามเกณฑ 
         7 หมวด 
 
 

ระดับ 22 1 2 3 4 5 1 1.0000 0.2200 

จ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

      กรมโยธาและผังเมือง                                                                                                                                                  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 
13. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
      ตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ   

          

       13.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผน  
               พัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

 ระดับ 1 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0100 

     13.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย     
   ถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตาม 

    แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

 ระดับ 2 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0200 

                           

                                    รวม 
  

100 
       

1.6372 

 
 

ฉ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

     กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร                
     กระทรวงมหาดไทย 

 

 

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

ตัวชี้วัดท่ี 2.1 : ระดับความสาํเร็จในการดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมพื้นท่ีเสียงภัยตอการพังทลาย 
                         ของตลิง่ริมแมน้ําและริมทะเลท่ัวประเทศ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  วาที่ ร.ต. กิตติ     ศิริวิชญไมตรี   
                                  

ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นายจาตุรนต       โรจนหิรัญ 
                           2. นายไพโรจน       เทศอ่าํ 

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

คําอธิบาย :  
                   ประเทศไทยมีชุมชนที่ตั้งอาศัย อยูบริเวณริมฝงแมน้ําและริมทะเลทั่วประเทศ เปนจํานวนมาก ที่ได 
ประสบปญหาการพังทลายของตลิ่งจากการกัดเซาะของกระแสน้ําและคลื่น เปนภยัทีคุ่กคามตอสวัสดิภาพ และ 
คุณภาพชวีิตของประชาชน สรางความเสียหายทั้งโดยทางตรงและทางออมตอทรัพยสินสิ่งกอสราง สภาพเศรษฐกิจ  
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวตางๆ ซ่ึงกระทบตอสภาพภูมิศาสตรและความนาอยูอาศัยของเมือง
โดยตรง  จึงมคีวามจําเปนอยางยิ่งที่จะตองแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางเรงดวน โดยแกไขปญหาการพังทลายของตลิ่ง
ควบคูกันไปกบัการจัดระเบียบการใชพื้นที่ และการจัดสภาพภูมิทัศนของชุมชนตามริมฝงแมน้ําและริมทะเล 
    จากความยาวของแมน้ําและลําคลอง  สายหลักของประเทศไทย  มีความยาวรวมกนัประมาณ 10,000 
กิโลเมตร แนวชายฝงทะเลดานอาวไทยและดานทะเลอันดามัน มีความยาวรวมกนัประมาณ 2,600 กิโลเมตร มี
ปญหาการพังของตลิ่งเกิดขึ้น โดยมีตําแหนงกระจายอยูในทุกลุมน้ําทัว่ประเทศ  ซ่ึงปจจุบันยังไมมีการจัดทํา
ฐานขอมูลพื้นที่เสี่ยงภยัตอการพังทลายของตลิ่งอยางเปนระบบ  ดังนัน้เพื่อใหเกดิความชัดเจนในการดําเนินการ
แกไขปญหาทีเ่กิดขึ้น จึงควรรวบรวมและจดัทําฐานขอมลูแสดงพื้นที่ตล่ิงริมแมน้ําและริมทะเลทั่วประเทศที่เปน
พื้นที่เสี่ยงตอการพังทลาย และบริเวณที่มีการดําเนินการแกไขปรับปรุงมาแลวในอดีตเปนระบบฐานขอมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตร เพือ่การบูรณาการขอมูลทั้งหมดและสามารถนําไปใชประโยชนสําหรับองคกรที่
เกี่ยวของ  รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินทั่วประเทศ  ในการบริหารจัดทําแผนการแกไขและเพื่อการติดตาม
ประเมินผล  ใหมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุด 

- ป 2550 เปนการรวบรวมขอมูลสํารวจเดิมรวม 1,941 กิโลเมตร สําหรับป 2551 เปนการจัดทําขอมลู
ใหมทั้งหมด 659 กิโลเมตร รวมเปน 2,600 กิโลเมตร 

- พื้นท่ีเสี่ยง หมายถึง พื้นที่ริมแมน้ําและริมทะเลที่มีการกดัเซาะ 
- หนวยนับความยาวเปนกิโลเมตร หมายถึง ความยาวของแมน้ําและชายฝงทะเล 
- พื้นท่ีดําเนินการเฉพาะพื้นท่ีริมแมน้ําภายในประเทศไมนับรวมพื้นที่ริมแมน้ําตามพรมแดน

ประเทศ 
  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

     กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร                
     กระทรวงมหาดไทย 

 

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

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับคะแนน ขั้นตอนการดาํเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 
1 จัดทําฐานขอมลูพื้นที่เสี่ยงไดความยาวเพิ่มขึ้นเปน 2,200 กิโลเมตร  ดําเนินการแลวเสร็จ 
2 จัดทําฐานขอมลูพื้นที่เสี่ยงไดความยาวเพิ่มขึ้นเปน 2,400 กิโลเมตร ดําเนินการแลวเสร็จ 
3 จัดทําฐานขอมลูพื้นที่เสี่ยงไดความยาวเพิ่มขึ้นเปน 2,600  กิโลเมตร ดําเนินการแลวเสร็จ 
4 จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรพื้นที่ตล่ิงริมฝงแมน้ําและ 

ริมทะเลที่ไดรับความเสียหายไดความยาวรวม 2,600 กิโลเมตร 
- 

5 เผยแพรขอมูลสารสนเทศภูมศิาสตรพืน้ที่ตล่ิงริมฝงแมน้าํและริมทะเล
ที่ไดรับความเสียหายและที่ไดรับการแกไขไดความยาวรวม 2,600 
กิโลเมตร ผานระบบ Internet 

- 

เกณฑการใหคะแนน : 

                  

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

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

 
 

 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

 

คาคะแนนที่ได 
 

คาคะแนน         
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 : ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมพื้นที ่
เสี่ยงภัยตอการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ํา 
และริมทะเลทั่วประเทศ 

2.00 
 

ระดับ 3 
 

3.00 
 

0.0600 
 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1.  ดําเนนิการคัดแยกขอมูลพื้นที่เสีย่งภยัจากการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําและรมิทะเลทั่วประเทศ โดยทําการรวบรวม 
     จากผลการศึกษาการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําสายหลักและรวบรวมขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของนํามาเปรียบเทียบกัน 
2. ติดตาม  รวบรวมขอมูลพืน้ที่เสีย่งภยัจากการพงัทลายของตลิ่งริมแมน้ําและนํามาประกอบรวมกบัขอมูลการศึกษา 
    การพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําเดิม 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

     กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร                
     กระทรวงมหาดไทย 

 

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

3.  รวบรวมขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน รายช่ือ สถานที่ พื้นที่เสี่ยง รูปภาพ พกิัด และขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของไวใน 
     รูปแบบเดียวกัน เพื่อเตรียมสําหรับการบรรจุลงโปรแกรมฐานขอมลูเขื่อนปองกันตลิ่งทั่วประเทศ 
4.  จากขอมูลโครงการเขื่อนปองกันตลิ่ง เมื่อรวบรวมไดคัดแยกเฉพาะลําน้ําที่จัดเตรยีมไวทําฐานขอมูล และ 
      ดําเนินการตรวจสอบคาพกิัดของเขื่อนตางๆ จากการสํารวจภาคสนามโดยตรวจสอบและหาคาพิกัดของเขื่อน 
      ทุกๆ แหง  ตลอดลําน้ําที่ทําการรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําฐานขอมูลพื้นที่เสี่ยง 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน : 
1.   ผลการศึกษาการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําและริมทะเลทั่วประเทศเดิมมีสมบูรณทําใหสามารถรวบรวมและ 
      ตรวจสอบได 
2.   บุคลากรที่สนับสนุนในการคนหาและจัดรวบรวมขอมูลตางๆ มีความรูความสามารถทําใหสามารถจัดรวบรวม 
      คัดแยกขอมูลไดอยางเพยีงพอ และทนัเวลา 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน  : 
1. ขอมูลที่ไดจากการศึกษา รวบรวมคอนขางลาชากวากําหนดเวลา เนื่องจากเปนขอมูลจํานวนมาก จงึตองเรงรัด

การตรวจสอบความถูกตองและบรรจุลงในฐานขอมูล 
2. ตองใชบุคลากรจํานวนมากในการบรรจุขอมูลตางๆ ในเวลาจํากัด 
3.   อุปสรรคในการตรวจสอบสถานที่ภาคสนามเนื่องจากมีฝนตกและเกิดอุทกภัยหลายๆ จังหวัดทาํใหการทํางาน 
      ลาชากวาแผนงานที่ไดจดัเตรียมไว 
หลักฐานอางองิ : 
1. รายงานโครงการศึกษาการพงัทลายของตลิ่งริมแมน้ําปง (ระยะที่ 2) 
2. รายงานโครงการศึกษาการพงัทลายของตลิ่งริมแมน้ํามูล บริเวณที่มีความเหมาะสมตอการปองกันการกัดเซาะ 
3. รายงานโครงการศึกษาการพงัทลายของตลิ่งริมแมน้ําปง 
4. รายงานโครงการศึกษาการพงัทลายของตลิ่งริมแมน้ําวัง 
5. รายงานโครงการศึกษาการพงัทลายของตลิ่งริมแมน้ํายม 
6. รายงานโครงการศึกษาการพงัทลายของตลิ่งริมแมน้ําปาสัก 
7. รายงานโครงการศึกษาการพงัทลายของตลิ่งริมแมน้ําแมกลอง 
8. รายงานโครงการศึกษาการพงัทลายของตลิ่งริมแมน้ําสายหลัก ระยะที่ 1 (แมน้ํานาน) 
หมายเหต ุ
                เอกสารลําดับที่ 1-8 ใหผูประเมนิตรวจสอบขอดูไดที่สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผงัเมือง  
                กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 กทม. 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

     กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร                
     กระทรวงมหาดไทย 

 

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

ตัวชี้วัดท่ี 2.2 : ระดับความสาํเร็จในการสนับสนุนสงเสริมการดาํเนนิงานตรวจสอบอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ 
                          ตามกฎหมาย 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุรชัย  พรภัทรกลุ 
                                  

ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นายอนวชั    บูรพาชน         
                           2. นายสมโชค  เลงวงศ         

โทรศัพท :  0-2299-4349 โทรศัพท : 0-2299-4349, 0-2299-4364 

คําอธิบาย :  
                   อาคารสงูและอาคารขนาดใหญตามกฎหมาย  หมายถึง อาคารสูงและอาคารขนาดใหญตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคาร 
 อาคารสูง   หมายความวา   อาคารที่บุคคลอาจเขาอยู หรือเขาใชสอยได ที่มีความสูงตั้งแตยี่สิบสาม
เมตรขึ้นไป  การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพืน้ดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือ
ปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
 อาคารขนาดใหญ หมายความวา อาคารที่มพีื้นที่รวมกนัทกุชั้นหรือช้ันหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกนิ 
2,000 ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต 15.00 เมตรขึ้นไป  และมีพื้นที่รวมกันทุกชัน้หรือช้ันหนึ่ง ช้ันใดใน
หลังเดียวกนัเกิน 1,000 ตารางเมตร แตไมเกิน 2,000 ตารางเมตร การวดัความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพืน้ดนิ
ที่กอสรางถึงพืน้ดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดบัพื้นดินทีก่อสรางถงึยอดผนังของชัน้สูงสุด  
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
ระดับคะแนน ขั้นตอนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

1 จัดทําฐานขอมูลอาคารเอกชนที่เขาขายตองตรวจสอบตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
 

2 จัดทําแผนงาน /โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนดําเนินการตรวจสอบอาคาร
เอกชน 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
 

3 ดําเนินการตามแผนงาน /โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการตรวจสอบ
อาคารเอกชน 

อยูระหวางดําเนินการ 

4 รวบรวมผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการตรวจสอบ
อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

- 

5 สรุปและประเมินผลการดําเนนิงานตรวจสอบอาคารตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เสนออธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง และหัวหนากลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง  
โดยมีรายงานผลการตรวจสอบอาคารสูงและอาคารขนาดใหญไมนอยกวา 
2,000 อาคาร 

- 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

     กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร                
     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/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

 

คาคะแนนที่ได 
 

      คาคะแนน          
     ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2 : ระดับความสําเร็จในการสนับสนุน
สงเสรมิการดําเนินงานตรวจสอบอาคารสูงและ
อาคารขนาดใหญตามกฎหมาย 
 

1.50 
 

ระดับ 2 
 

2.00 
 

0.0300 
 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
 1.  จัดทําฐานขอมูลอาคารเอกชนที่เขาขายตองตรวจสอบตามกฎหมาย 
 2.  จัดทําแผนงาน/โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนดําเนินการ  
 3.  อยูระหวางดําเนินการตามแผนงานโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนดําเนนิการตรวจสอบอาคาร 
  

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน : 
    มีกฎหมายรองรับการดําเนนิการ คือ กฎกระทรวงกําหนดประเภทอาคารที่ตองจัดใหมีผูตรวจสอบ  

พ.ศ. 2548 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน  : 
             อํานาจหนาที่เปนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาพนกังานทองถ่ินเปนผูออกใบรับรองการตรวจสอบ 
กรมเปนเพยีงผูรวบรวมผลการตรวจสอบ อีกทั้งเจาของอาคารยังขาดความเขาใจในบทบาทหนาทีต่ามที่กฎหมาย 
กําหนด จึงทําใหการสนับสนุนสงเสริมการดําเนินงานตรวจสอบอาคารสูงและอาคารขนาดใหญกระทําได 
ในขอบเขตที่จาํกัด 
 

หลักฐานอางองิ : 
        แผนงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการตรวจสอบอาคารเอกชน 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

     กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร                
     กระทรวงมหาดไทย 

 

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

ตัวชี้วัดท่ี 2.3  :ระดับความสําเร็จของมาตรการในการ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการปรับปรุงกฎกระทรวง  
                             ผังเมืองรวมที่ไดรับการถายโอนภารกิจตามแผนงบประมาณประจําป 2551 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด:  นายปรชีา รณรงค 
 

ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นางสาวธดิารัตน     พินจิถิรวงศ  
                           2. นางนันทนา            จําจด 

โทรศัพท :   0-2201-8262 โทรศัพท :  0-2201-8243 , 0-2201-8314 

คําอธิบาย    :   
                       ระดับความสําเร็จของมาตรการในการ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการปรับปรุงกฎกระทรวง 
ผงัเมืองรวมที่ไดรับการถายโอนภารกิจตามแผนงบประมาณประจําป 2551   พิจารณาจากระดับความสาํเร็จในการ
ดําเนินการตามขั้นตอนของมาตรการในการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการปรับปรุงกฎกระทรวง ผังเมือง
รวมที่ไดรับการถายโอนภารกิจตามแผนงบประมาณประจําป 2551  
 

                      กฎกระทรวงผงัเมืองรวมที่ไดรับการถายโอนภารกิจ     หมายถึง     กฎกระทรวงผังเมืองรวมที ่
กรมโยธาธิการและผังเมอืงไดดําเนินการถายโอนภารกจิใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะตองดําเนินการปรบัปรุงกฎกระทรวงผังเมืองรวมในงบประมาณประจําป 2551  
 

                    มาตรการในการ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมืองรวมที่ไดรับการ 
ถายโอนภารกิจ  หมายถึง   กรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการผลักดนัใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไดรับ
การถายโอนภารกิจตามแผนงบประมาณประจําป 2551     สามารถดําเนินการปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมืองรวมได 
 

                    องคกรปกครองสวนทองถิน่  หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่อยูในเขตผังเมอืงรวมทีไ่ดรับการ
ถายโอนภารกจิตามแผนงบประมาณประจําป 2551  
                  ความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีจะดําเนินการปรับปรงุกฎกระทรวง    หมายถึง  
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีองคประกอบดังตอไปนี้ 
                  1. บุคลากรที่สามารถดําเนินการปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมอืงรวม ซ่ึงไดแก นกัผังเมือง/
สถาปนิก/ผูที่ไดรับการฝกปฏิบัติการวางผังเมือง, เจาหนาที่วิเคราะห,  วิศวกร,  และนายชางโยธา/ชางเขียนแผนที่
               2. งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรในการดําเนินการปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมืองรวม 
               3. อุปกรณ เครื่องมอืในการดําเนนิการปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมืองรวม   เชน   คอมพิวเตอร ,
อุปกรณสํารวจในการจัดทําแผนที ่ฯลฯ 
               4. ขอมูลที่ใชในการดําเนินการปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมืองรวม  ไดแก  แผนที่แสดงการใช
ประโยชนที่ดนิปจจุบัน, แผนที่แสดงเขตทองที่ที่จะดําเนนิการวางและจดัทําผัง, แผนทีแ่สดงกรรมสิทธที่ดิน, แผนที่
แสดงนามศพัท   และขอมูลดานกายภาพ  เศรษฐกิจ สังคม และประชากร ฯลฯ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

     กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร                
     กระทรวงมหาดไทย 

 

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

                 แผนงานและงบประมาณเพื่อปรับปรุงกฎกระทรวงผงัเมืองรวม  หมายถึง   แผนงานและงบประมาณ 
ประจําป 2552   ที่ตอเนื่องจากขั้นตอนการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 
ไดจริงในงบประมาณประจําป 2551 
ขอมูลผลการดาํเนินงาน :  ในการดําเนินงานแตละขั้นตอนสามารถดําเนินการควบคูหรือสลับขั้นตอนกันได 
                                           โดยไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานในภาพรวม 

ระดับคะแนน ขั้นตอนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

1 ช้ีแจงหนวยงานที่เกี่ยวของถึงแนวทางการดําเนินงานปรับปรุงกฎกระทรวงผัง
เมืองรวม   

ดําเนินการแลวเสร็จ 
 

2 กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทําบันทึกขอตกลงวาดวยการสนับสนุน  สงเสริมให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมืองรวม ตามที่
ไดรับการถายโอนภารกิจ 

- 

3 รวบรวมความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะดําเนินการปรับปรุง
กฎกระทรวงผังเมืองรวม   

- 

4 องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําบันทึกขอตกลงกับจังหวัดในการปรับปรุง
กฎกระทรวงผังเมืองรวมตามที่ไดรับการถายโอนภารกิจ 

- 

5 องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนงานและงบประมาณเพื่อปรับปรุง
กฎกระทรวงผังเมืองรวมตามที่ไดรับการถายโอนภารกิจไดไมนอยกวา 9 แหง  
และสามารถสรุปผลการศึกษาของตางประเทศเพื่อปรับปรุงกฎหมายตางๆ ที่
เกี่ยวของ  เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการถายโอนดําเนินการ
ปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมืองรวมไดตามกําหนด   

- 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

น้ําหนัก  
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน      
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ 2.3  :ระดับความสําเร็จของมาตรการในการ 
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการปรับปรุง
กฎกระทรวง ผังเมืองรวมที่ไดรับการถายโอนภารกิจ
ตามแผนงบประมาณประจําป 2551 
 

1.50 
 

ระดับ 1 
 

1.00 0.0150 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

     กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร                
     กระทรวงมหาดไทย 

 

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

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
ขั้นตอนที่ 1   ช้ีแจงหนวยงานที่เกี่ยวของถึงแนวทางการดําเนินงานปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมืองรวม  ดังนี ้
1. กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทาํหนังสือถึงกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ินใหการสนับสนนุองคกรปกครอง 
    สวนทองถ่ิน เพื่อขอความรวมมือใหการสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานนโยบาย  ตดิตามเรงรัด 
    การดําเนินการปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมืองรวมที่ไดรับการถายโอนภารกิจตามแผนงบประมาณประจําป 2551  
2  กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทําหนงัสอืถึงผูวาราชการจังหวดัเพื่อมอบหมายสํานักงานโยธาธกิารและผังเมอืง   
    จังหวดัพื้นที่เปาหมายใหการสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยการใหคําปรึกษาแนะนาํในดําเนินการ 
     ปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมืองรวมที่ไดรับการถายโอนภารกิจตามแผนงบประมาณประจําป 2551 
3. กระทรวงมหาดไทยจัดทําหนังสือถึงผูวาราชการจังหวดัเพื่อมอบหมายใหจังหวัดแจงองคกรปกครอง 
    สวนทองถ่ินทองถ่ินพื้นที่เปาหมายใหดําเนินการปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมืองรวมที่ไดรับการถายโอนภารกิจตาม 
    แผนงบประมาณประจําป 2551 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน : 
1.  ไดรับงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานตามตวัช้ีวดั 
2.  มีแผนปฏิบัติงานปงบประมาณ 2551 ที่ชัดเจนสมบูรณ 
3.  หนวยงานราชการในทุกภาคสวนที่เกี่ยวของใหความรวมมือในการดําเนินงานตามแผนที่วางไวอยางเครงครัด 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      -         
 

 

หลักฐานอางองิ : 
1. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท 0712/0780 ลงวันที่  29 มกราคม  2551 เร่ือง การดําเนินการตาม 
    ตัวช้ีวดัของกลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมอืง  
2. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท 0712/ ว 0781  ลงวันที่  29 มกราคม  2551 เร่ือง การดําเนินการตาม 
    ตัวช้ีวดัของกลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมอืง 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0712/ ว 0396  ลงวันที่  3  กุมภาพนัธ 2551 เร่ือง การดําเนินการตามตัวช้ีวดั 
    ของกลุมภารกิจดานสาธารณภยัและพัฒนาเมือง 
4.  กรอบแผนปฏิบัติการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ฯ 
5. รายช่ือผังเมืองรวมและรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินพื้นที่เปาหมายที่ตองดําเนินการผานการประชุม 
    คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม    ตามตัวช้ีวดักลุมภารกจิดานสาธารณภัยและพัฒนาเมอืง ประจําปงบประมาณ  
    พ.ศ. 2551 จํานวน  20 ผัง 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 
 

                                                                                                                                               

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                                                                                          
กระทรวงมหาดไทย    

               รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 2.4 : ระดับความสาํเร็จของการจัดทําระบบบริหารจัดการปองกันและบรรเทาปญหาดินถลมของประเทศ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางงามพิชญ  เถียรทว ี ผูจัดเก็บขอมูล :  
1. นางมณีรัตน อดุลยประภากร 
2. นางโชติกา  บญุเหลือ  
3. นางสาวอนัญญา  เทียนหอม 
4. นางสาวยุพาวรรณ  กรองสันเทียะ  

โทรศัพท :  0-2243-3874 โทรศัพท :   0-2243-2178 
คําอธิบาย : 

 แผนปฏิบตัิการปองกันและบรรเทาปญหาดินถลม  หมายถึง แผนปฏิบัติการที่กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจดัทําขึ้น เพื่อใหมีระบบบริหารจัดการปองกนัและบรรเทาปญหาดินถลมของประเทศ     ในอนัที่จะลด 
การสูญเสียชีวติและทรพัยสินของประชาชนในชุมชนพื้นที่เสี่ยงภยั โดยดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมใหแลวเสร็จ   
ในปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 แผนปฏิบตัิการปองกันและบรรเทาปญหาดินถลมจังหวดั  หมายถึง แผนปฏิบัติการปองกันและ 

บรรเทาภัยจากดินถลมจังหวดัที่กรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยส่ังการใหจังหวัดที่ตั้งอยูในพื้นที่เสี่ยงภยั 

ดินถลมดําเนนิการจัดทํา เพือ่ลดการสูญเสียที่อาจจะเกดิขึ้นในพืน้ที่เสีย่งภยัของจังหวัด  

 จังหวัดในพืน้ท่ีเสี่ยงภัยดินถลม  หมายถึง จังหวดัที่มีพื้นที่ที่เสี่ยงภยัดินถลมจํานวน 58 จังหวดั          
โดยการสํารวจของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขัน้ตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2551 
1 แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนนิการสรุปทบทวนแผนและมาตรการตาง  ๆ ในอดีตที่

เกีย่วของกับอทุกภยัและดินถลมของประเทศ   
2  
3  
4  
5  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 
 

                                                                                                                                               

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                                                                                          
กระทรวงมหาดไทย    

เกณฑการใหคะแนน : 
 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 

คา
คะแนน    
ถวง

น้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหาร
จัดการปองกนัและบรรเทาปญหาดินถลมของ
ประเทศ 
 

2 ดําเนินการเสร็จ
ส้ินในขั้นตอนที่ 1  
และอยูระหวาง 
การจัดประชุม
คณะทํางานฯ 

1 0.02 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : อธิบดีกรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยไดลงนามแตงตั้ง
คณะทํางานกํากับการวดัระดบัความสําเร็จการจัดทําระบบบริหารจัดการปองกันและบรรเทาปญหาดินถลม  
ตามคําสั่งที่ 164/2551 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2551  
     

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :  ไดรับความรวมมือในการดําเนินงานจากหนวยงานที่เกีย่วของเปนอยางด ี
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :     - 

        
  หลักฐานอางอิง :  คําสั่งกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยั ที่ 164 / 2551 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2551 เร่ือง แตงตัง้
คณะทํางานกํากับการวดัระดบัความสําเร็จการจัดทําระบบบริหารจัดการปองกันและบรรเทาปญหาดินถลม 
 

   
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                                                                                          
กระทรวงมหาดไทย   
 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 2.5 : จํานวนผูเสียชีวิตท่ีเกิดจากอุบัติภัย 4 ประเภท ไดแก  อัคคีภัย  สารเคมี  อาคารถลม  จราจร    
                        ทางน้ํา 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : น.ส.ศิริลักษณ  ดวงแกว ผูจัดเก็บขอมูล : นางอําพร  จนัทนกูล 
                          นายนพศัม  บุณยมาลิก 

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

คําอธิบาย :  
             จํานวนผูเสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติภยั  4 ประเภท ไดแก  อัคคภีัย  สารเคมี  อาคารถลม  จราจรทางน้ํา  
หมายถึง จํานวนสถิติผูเสียชีวิตที่เกดิจากอบุัติภัย 4 ประเภท ที่เกดิขึ้นในปงบประมาณ 2551 
(1 ต.ค. 50 - 30 ก.ย. 51) 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  จํานวนผูเสียชีวิตที่เกดิจากอบุัติภัย 4 ประเภท (อัคคีภยั สารเคมี อาคารถลม  
                                          จราจรทางน้ํา) ตั้งแตเดือนตุลาคม 2550 – ธันวาคม  2550 

จํานวนผูเสียชีวิตจาก
อุบัติภัย  4 ประเภท 

อัคคีภัย สารเคมี อาคารถลม การจราจรทางน้ํา รวม 
1 - - 7 8 

 

 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบตัิภยั  4 ประเภท  จาํนวนมากกวาหรือเทากับ  85 คน 

ระดับ 2 จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบตัิภยั  4 ประเภท   จํานวน  70 คน 

ระดับ 3 จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบตัิภยั  4 ประเภท   จํานวน  55 คน 

ระดับ 4 จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบตัิภยั  4 ประเภท   จํานวน  40 คน 

ระดับ 5 จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบตัิภยั  4 ประเภท   จํานวนนอยกวาหรือเทากับ 25 คน 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                                                                                          
กระทรวงมหาดไทย   
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชีวั้ด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

 
คาคะแนนที่ได 

คาคะแนน   
ถวง

น้ําหนัก 
จํานวนผูเสียชีวิตที่เกดิจากอบุัติภัย  
4 ประเภท ไดแก  อัคคีภยั  สารเคมี  
อาคารถลม  จราจรทางน้ํา 

1 เสียชีวิต  8  คน 5 0.05 

 
คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
              กลุมงานวิจยัและพฒันา  สํานักวจิัยและความรวมมือระหวางประเทศ ดําเนนิการรวบรวมขอมูล
พื้นฐานของผูเสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติภยั  4 ประเภท  ไดแก  อัคคีภัย  สารเคมี  อาคารถลม และการจราจร
ทางน้ํา ดังนี ้
               - อุบัติภัยจากอัคคีภยั  และอาคารถลม  รวบรวมขอมูลจาก  ศูนยอํานวยการบรรเทาสาธารณภยั 
                 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
               - อุบัติภัยจากสารเคมี  รวบรวมขอมูลโดยขอความรวมมือจาก  กรมควบคุมมลพิษ  กระทรวง 
                 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมการเกดิ 
                 อุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 
               - การจราจรทางน้ํา  รวบรวมขอมลูโดยขอความรวมมือจาก      กรมการขนสงทางน้ําและ 
                 พาณิชยนาวี   กระทรวงคมนาคม  และกองบังคับการตํารวจน้ํา  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  ซ่ึง  
                 เปนหนวยงานหลัก    ที่รับผิดชอบในการควบคุมและดูแลการจราจรทางน้ํา 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :  
                 1. ไดรับความรวมมือจากเจาหนาที่ภายในกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
                 2. ไดรับความรวมมือตอการปฏิบัติงานจากหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : การรวบรวมขอมูลพื้นฐานของผูเสียชีวิตที่เกิดอุบัติภยั  4 ประเภท  ไดแก   
อัคคีภัย  สารเคมี   อาคารถลม   และการจราจรทางน้ํา   เนื่องจากอุบัตภิัยจากสารเคมี   และอุบัติภยัจาก
การจราจรทางน้ํา  เปนการขอความรวมมือจากหนวยงานภายนอก  จึงมไิดรับขอมูลสม่ําเสมอเปนราย
เดือน  โดยหนวยงานที่จัดเกบ็ขอมูลดังกลาว คือ      กรมควบคุมมลพิษ      กรมการขนสงทางน้ําและ 
พาณิชยนาวี จะมีการรวบรวมขอมูลทุก 3 เดือน  เพื่อความถูกตองของขอมูล  และนําเสนอผูบังคับบัญชา
ทราบ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                                                                                          
กระทรวงมหาดไทย   
 

หลักฐานอางองิ : เปนสถิติรายงานขอมูลการเกิดอุบัติเหตแุละความสูญเสียที่เกิดขึ้น  จากอุบัติภยั  4 
ประเภท   (อัคคีภัย  สารเคมี  อาคารถลม  การจราจรทางน้าํ)  ดังนี ้
           1. อัคคีภัย รวบรวมสถิติขอมูลจาก ศูนยอํานวยการบรรเทาสาธารณภยั    กรมปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
           2. อาคารถลม รวบรวมสถิติขอมูลจาก ศูนยอํานวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
           3. สารเคมี  รวบรวมสถิติขอมูลจาก  กรมควบคมุมลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
           4. การจราจรทางน้ํา  รวบรวมสถิติขอมูลจาก  กรมการขนสงทางน้ําและพาณชิยนาวี   กระทรวง
คมนาคม และกองบังคับการตํารวจน้ํา  สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
           5. มาตรการ/หนังสือส่ังการ/บันทึกสั่งการการปองกันและลดอุบัติภัย 
  

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                                                                                          
กระทรวงมหาดไทย    
 

 

        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารบัรองการปฏบิัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 2.6  : อัตราสวนจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตจุราจรทางบก ตอจํานวน ประชากร 100,000 คน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายกอบชัย  บุญอรณะ   ผูจัดเก็บขอมูล : นายเดชา    เรืองออน 
                           นางสาวสมัชญา   เมฆบวร 

โทรศัพท :  0-2243-5048 โทรศัพท : 0-2243-0020 ตอ 2508,2408 

คําอธิบาย : อัตราสวนจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตจุราจรทางบก ตอจํานวนประชากร 100,000 คน หมายถึง 
จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบตัิเหตุจราจรทางบกที่เปนคดีตามขอมูลสถิติอุบัติเหตุจราจรทางบกของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ในปงบประมาณ 2551 เปรียบเทยีบกับจํานวนประชากร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2550  
 

 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ขอมูลประกอบตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

อัตราสวน19 / 
ประชากร 100,000 คน 

2549 2550 2551 2550 2551 
อัตราสวนผูเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจราจรทางบกตอ
จํานวนประชากร 100,000 คน 
ตั้งแตเดือน ตลุาคม 2550 – 
มกราคม 2551 

12,582 12,720 4,229 
(ต.ค.

2550-ม.ค. 
2551) 

20.25 6.71 

 

 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
21/100,000 คน 20.5/100,000 

คน 
20/100,000 คน 19.5/100,000 

คน 
19/100,000 คน 
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชีวั้ด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน   

ถวง
น้ําหนัก 

อัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนป 
2551 เทากับ ผูเสียชีวิตจากอบุัติเหตุทาง
ถนนในป 2551 คูณ 100,000 หารดวย 
จํานวนประชากร ณ 31 ธันวาคม 2550 

1 6.7 5 0.05 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ 

                กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทําหนาที่เปนหนวยประสานเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงาน
ดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจากทุกหนวยงานและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของขณะนี้มีโครงการ
ที่ทําไปแลว  

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการปฏิบัติงานปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลปใหม 2551 
- ดําเนินการชวงเดือน พฤศจิกายน 2550 

2. โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2551  
- ดําเนินการชวงเดือน พฤศจิกายน 2550 – มกราคม 2551 

3. จัดทําคูมือการใชงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสนับสนุนการบริหารงานและแกไข
อุบัติเหตุทางถนน   
- ดําเนินการชวงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2550 

4. สนับสนุนหลอดเปาพรอมวัสดุสําหรับเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอลใหแกจังหวัด หนวยงานที่
เกี่ยวของ  (เปนการสนับสนุนยุทธศาสตรการบังคับใชกฎหมาย) 

        - ดําเนินการชวงเดือน กุมภาพันธ – มีนาคม 2551 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :  

1. มาตรการ แนวทางการดําเนนิงานของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนที่ทุก 
หนวยงานตองยอมรับผูกพันในการถือปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม 

2. การบูรณาการและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
3. การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจราจรและขนสง 
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อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

1.  ขาดความตอเนื่องขององคกรกลาง คือ ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน  ซ่ึงเกิดโดย
อาศัยมติคณะรัฐมนตรี   เมื่อเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีทําใหตองเสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหม  เพื่อเปด
เวทีใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดบูรณาการการทํางานกับหนวยงานภาคีเครือขายการปองกัน
อุบัติเหตุทางถนน 

2.  ขาดความตอเนื่องของการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ อันเนื่องจากมีภารกิจอื่นที่มี
ความสําคัญกวาและงบประมาณที่ไมเพียงพอ เนื่องจากถือวางานความปลอดภัยดานการจราจรเปนภารกิจ
รอง   

3.  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะในกลุมวัยรุน วัยแรงงาน ตองใช
มาตรการทั้งทางกฎหมายที่เขมงวดและมาตรการการใหความรู ปลุกจิตสํานึกซึ่งตองใชเวลา  

4.  การปลูกฝงวินัยจราจรตั้งแตวัยเด็ก  ตองใชเวลาและเอาจริงเอาจัง  โดยเฉพาะการบรรจุในแผนการ
เรียนรูของสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
หลักฐานอางองิ : 

- สถิติคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกป 2549  ป 2550 และ ป 2551 (ม.ค.) จากสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
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                 รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี  2.7 : จํานวนครัง้ของการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ    
                         อาคารพาณชิย โรงงาน และโรงแรม 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุรชัย  ธัชกวนิ 
                

ผูจัดเก็บขอมูล : นายภราดล   รุงโรจนธีระ   
                           น.ส.สุธาทิพย  ดารารุง     
                           น.ส.ฐิติกาญจน บํารุงศิลป  
 

โทรศัพท :  0-2241-7462, 0-2241-7466 โทรศัพท :  0-2243-2201, 0-2241-7466 

คําอธิบาย :  จํานวนครั้งของการเกดิอัคคภียัใน อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชมุนุมคน โรงมหรสพ อาคาร
พาณิชย  โรงงาน  และโรงแรม  หมายถึง จํานวนครั้งที่เกิดในปงบประมาณ 2551 โดยเปรียบเทียบกบัจาํนวนครั้งของ 
การเกดิจากอัคคีภัยฯ ในปงบประมาณ 2550 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ

พ.ศ. (คร้ัง) 
รอยละท่ีเพิ่มขึ้น (รอยละ) 

2549 2550 2551 2550 2551 
จํานวนครั้งของการเกิดอัคคภีัยในอาคารสูง 135 98 42 -27.41 -57.14  

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
120 คร้ัง 110 คร้ัง 100 คร้ัง 90 คร้ัง 80 คร้ัง 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชีวั้ด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก 

จํานวนครั้งของการเกิดอัคคภีัยในอาคาร
สูง อาคารขนาดใหญพเิศษ อาคารชุมนุม 
โรงมหรสพ อาคารพาณิชย โรงงาน และ
โรงแรม 

3 42 คร้ัง 5 0.15 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                                                                                          
กระทรวงมหาดไทย   

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
1. รับรายงานสถิติขอมูลการเกิดอัคคีภยั 
2. การปองกันและระงับอัคคภีัยในชวงเทศกาลลอยกระทง 
3. การปองกันอันตรายจากพลุ ปะทัด ดอกไมเพลิง ในชวงเทศกาลปใหม 

 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :       

1. จังหวดั อําเภอ และทุกหนวยงานที่เกีย่วของ เชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กํานัน ผูใหญบาน 
อาสาสมัครตาง ๆ ใหความรวมมือแจงขอมูลการเกิดอัคคีภัย 

2. ประชาสัมพันธใหประชาชนตระหนักและสามารถปองกันตนเองและครอบครัวจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นใน
เบื้องตน 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  - 
 

หลักฐานอางองิ : - 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 
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                           รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)             (……)  รอบ   6  เดือน             
                                                                                                                             (……)  รอบ 12  เดือน 

ชื่อตัวชีวั้ดท่ี 3.1  :ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตสวนราชการ 
                            (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :   ผูอํานวยการกองแผนงาน ผูจัดเก็บขอมูล  : นายธวัชชัย  สาริวาท 

โทรศัพท  : 0 2299 4133 โทรศัพท  : 0 2299 4289 

คําอธิบาย  :     
       วัดผลสําเร็จจากรอยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่สวนราชการทําไดใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เทียบกับเปาหมายผลผลิตของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณสําหรับปงบประมาณพ.ศ. 2551 ที่
กําหนดไวตาม  “เอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551” 
ขอมูลผลการดําเนินงาน  : 

เปาหมายผลผลิต  
( i ) 

น้ําหนัก 
(Wi) 

เปาหมาย 
ผลผลติ 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

รอยละความ 
   สําเร็จของ    
    เปาหมาย    
     ผลผลิต 

คะแนน 
ที่ได 

(Ci) 

คะแนนเฉลี่ย 
ถวงน้ําหนัก 

(Wi x Ci) 

1. จัดการทรัพยากรน้ํา       

    เปาหมาย : เมืองและชุมชนมีระบบปองกันอุทกภัยที่เหมาะสม       

     ผลผลิตที่ 1  ระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชนที่จัดทํา 0.5240     0.5240 
   1. ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ 
       ระบบปองน้ําทวม            

0.4951 20  แหง 
 

20 แหง 28.17 
 

1 0.4951 

   2. กอสรางเขื่อนระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชน 0.0289 14  แหง 14 แหง 17.54 1 0.0289 
      โครงการที่ 1  โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง 
                            ริมแมน้ําและริมทะเลทั่วประเทศ 

0.1098 23  แหง 23 แหง 1.70 1 0.1098 

2. สรางสมดุลยของการใชประโยชนและการอนุรักษ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

      

    เปาหมาย :  เมืองและชนบทมีการพัฒนาตามมาตรฐานทาง 
                      วิชาการและอาคารมีความปลอดภัย 

      

       ผลผลิตที่ 1  งานดานชางที่ใหบริการ 0.1532     0.4588 
       1. งานบริการดานชาง 0.0264 359 แหง  142 แหง 39.55 1 0.0264 

      2. งานใหคําปรึกษาแนะนําทางดานวิชาการดานชาง 0.0351 
    75,000 
      ครั้ง 

   58,295 
    ครั้ง 

77.73 1 0.0351 

     3. งานกอสรางพลับพลาพิธีและตกแตง 0.0130 850  แหง   590 แหง 69.41 1 0.0130 
    4. งานใหบริการวิเคราะหวิจัยทางปฐพีวิศวกรรมและวัสดุ 
        วิศวกรรม 

0.0017 290 แหง  480 แหง    100.00      5     0.0085 

    5. งานถายทอดเทคโนโลยีดานชาง 0.0023 1,920 คน   841 คน        43.80     1    0.0023 
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เปาหมายผลผลิต  
( i ) 

น้ําหนัก 
(Wi) 

เปาหมาย 
ผลผลติ 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

รอยละความ 
   สําเร็จของ    
    เปาหมาย    
     ผลผลิต 

คะแนน 
ที่ได 

(Ci) 

คะแนนเฉลี่ย 
ถวงน้ําหนัก 

(Wi x Ci) 

      6. งานฝกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 0.0133 1,570 คน  1,616 คน 100.00 5 0.0665 
      7. งานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 0.0614 3  แหง 3 แหง 100.00 5 0.3070 

ผลผลิตที่ 2  มาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ 
                    ทรัพยสิน เก่ียวกับอาคารและการใชประโยชนท่ีดิน 
                    จากการบังคับใช 

0.0126     0.0518 

      1. งานปรับปรุงกฎหมายและงานใหคําปรึกษาแนะนํา 
           เกี่ยวกับกฎหมาย 

0.0095 455  ครั้ง 468 
ครั้ง 

100 5 0.0475 

     2. งานตรวจสอบปรับปรุงและออกใบอนุญาตเกี่ยวกับ 
         โรงมหรสพและอาคารที่ตองการตรวจสอบ 
          ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 

0.0028 1,720  
แหง 

 

444 
ครั้ง 

25.81 1 0.0028 

     3. งานสํารวจตรวจสอบอาคารของรัฐ 0.0003 30  แหง 90 แหง 100.00 5 0.0015 
เปาหมาย :  ประชาชนมีการใชประโยชนที่ดินการอนุรักษ 
                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม 

      

   โครงการที่ 1  โครงการระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ 
                     (GIS)  เพื่อการบริหาร 

0.0796     0.0796 

      1. พ้ืนที่ที่มีขอมูลกายภาพเพื่อการผังเมืองในระบบ  
           (GIS) 

0.0697 22,081.54  
 ตร.กม. 

 22,081.54 

ตร.กม. 
2.00 1 0.0697 

      2. ระบบเผยแพรคําอธิบายขอมูล 0.0004 1 ระบบ 1 ระบบ 29.00 1 0.0004 
      3. เมืองที่มีฐานขอมูลอาคาร 9 ประเภทใชตรวจสอบ 
            เพื่อการควบคุมงาน 

0.002 20  เมือง 6 เมือง 30.00 1 0.0020 

      4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุน 
            การบริหารและจัดการภายในองคกร 

0.0075 4 ระบบ 4 ระบบ 0 1 0.0075 

   ผลผลิตที่ 1  ผังเมืองที่จัดทํา 0.0746     0.0746 
      1. งานติดตามการพัฒนาผังระดับประเทศ 0.0007 1 ผัง 1 ผัง 24.00 1 0.0007 
      2. งานติดตามการพัฒนาผังระดับภาค 0.0003 6 ผัง 6 ผัง 19.00 1 0.0003 
      3. การจัดทําผังระดับอนุภาค 0.0575 6 ผัง 6 ผัง 20.00 1 0.0575 

     4.  การสงเสริมสนับสนุนและดําเนินการวางและจัดทํา 
          การบังคับใชกฎหมาย และการวางแผนพฒันาตาม 
          ผงัเมอืง  

0.0141 73 ผัง 73 ผัง 78.08 1 0.0141 

     5. การจัดทําผังระดับเมือง 0.0020 8 ผัง 8 ผัง 14.87 1 0.0020 

   ผลผลิตที่ 2   ที่ดินที่ไดรับการจัดรูปเพ่ือพัฒนาพื้นที่ 0.0132 10 
โครงการ 

   10      
 โครงการ 

21.11 1 0.0132 

       



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                    กลุมพัฒนาระบบบริหาร                 
กระทรวงมหาดไทย 

เปาหมายผลผลิต  
( i ) 

น้ําหนัก 
(Wi) 

เปาหมาย 
ผลผลติ 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

รอยละความ 
   สําเร็จของ    
    เปาหมาย    
     ผลผลิต 

คะแนน 
ที่ได 

(Ci) 

คะแนนเฉลี่ย 
ถวงน้ําหนัก 

(Wi x Ci) 

   ผลผลิตที่ 3  องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการ 
                       สนับสนุนและเสริมสรางดานการผังเมอืง 

0.0330     0.0330 

      1. การถายโอนภารกจิดานการผังเมืองสูทองถิ่น 
            ดวยวิธีรวมดําเนินการและฝกปฏิบัติ  

0.0147 214  
แหง 

214 
แหง 

32.00 1 0.0147 

      2. การวางผงัเมืองรวมรวมกับทองถิ่น 0.0183 170  ผัง 170 ผัง 22.41 1 0.0183 

น้ําหนักรวม 1      1.3448 

เกณฑการใหคะแนน  : เทียบกับรอยละของเปาหมายผลผลิต 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5  
 80 % 85 %              90 % 95 % 100 %  
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  : 

 
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่
ได 

คาคะแนนถวง  
  น้ําหนัก 

 

 ตัวช้ีวัดที่ 3.1 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตสวนราชการ  
(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 

5.00 81.72 % 1.3448 0.0672  
 
 

       

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : 
 1. กรมโยธาธิการและผังเมอืงไดจัดทํางบประมาณประจําป 2551 ประกอบดวย 6 ผลผลิต  2 โครงการ คือ 
  -  ผลผลิต  ระบบปองกันน้ําทวม 
      - โครงการ  กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําและทะเลทั่วประเทศ 
      - ผลผลิต  งานดานชางทีใ่หบริการ 
      -  ผลผลิต  มาตรการกํากบัดูแลความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสินเกี่ยวกบัอาคารและการใชประโยชนที่ดนิ 
                       จากการบังคับใช 
     -  ผลผลิต  ผังเมืองที่จัดทาํ 
     -  ผลผลิต  ที่ดินที่ไดรับการจัดรูปเพื่อพฒันา 
     -  ผลผลิต  องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไดรับการสนับสนุนและสงเสริมดานการผังเมือง 
     - โครงการ  ระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหาร 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                    กลุมพัฒนาระบบบริหาร                 
กระทรวงมหาดไทย 

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

2. กรม ฯ รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 2551 (แบบ สงป.301, 
    สงป.302 ,สงป 302/1) ใหสํานักงบประมาณเปนรายไตรมาส  โดยนาํผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
  ผูรับผิดชอบในแตละผลผลิต/โครงการ จากการรายงานตามเอกสารและผานระบบติดตามและประเมินผล Online 

    ของกรม ฯ 
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :    
                                                - 
 
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :     
                                                - 
 

หลักฐานอางอิง :  
          รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 2551(แบบ สงป.301) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร                      
      กระทรวงมหาดไทย 

 

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

ตัวชี้วัดท่ี 3.2  :  ระดับความสําเร็จในการวางและจัดทําผงัอนุภาค (6 อนุภาค) 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายอนกุูล ตังคณานุกูลชัย 
                              

ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นายสมพงษ        จุลดุสิตพรชัย
               2. นางสาวจริยาพร    จิตตใจมัน่ 

โทรศัพท :  02-201-8270 โทรศัพท : 02-201-8322, 02-201-8326 

คําอธิบาย :  
• การวางและจดัทําผังอนุภาค เปนลักษณะของการวางผังเพื่อใหเปนไปตามนโยบายของรัฐและ 

ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาระดับชาติและยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจงัหวัด รวมทั้งเปนการถายทอดนโยบายการ
พัฒนาพื้นทีจ่ากผังประเทศและผังภาคลงสูพื้นที่กลุมจังหวัด จังหวดั เมอืง และชุมชน เพื่อใหการพฒันาไปใน
ทิศทางเดียวกนั 

• ระดับความสําเร็จของการวางและจัดทําผงัอนุภาค หมายถึง ระดับการดําเนินงานวางและจัดทํา 
ผังอนุภาคที่จดัทําตามขั้นตอนการดําเนนิงานในปงบประมาณ  พ.ศ.  2551 
  

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
ระดับ
คะแนน 

การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2551 ผลการดําเนินงาน 

1 รายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะหขอมูลรายสาขา 
สถานการณในอดีตและปจจุบัน การเปลี่ยนแปลง
แนวโนมในอนาคต ของขอมูลรายสาขาตางๆ ท่ีสงผล
ตอการพัฒนาพื้นท่ี (กายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม การใชประโยชนท่ีดิน เศรษฐกิจ สังคม 
ประชากร โครง สรางพื้นฐาน และการคมนาคมขนสง) 

-   ดาํเนินการจดัทํารายงานสรปุผลการศึกษา
วิเคราะหขอมูลรายสาขา  สถานการณในอดีตและ
ปจจุบัน  การเปลี่ยนแปลงแนวโนมในอนาคต
ของขอมูลรายสาขาตาง ๆ ท่ีสงผลตอการพัฒนา
พื้นที่  (กายภาพ  ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดลอม  การใชประโยชนท่ีดิน  เศรษฐกจิ  
สังคม  ประชากร  โครงสรางพืน้ฐาน  และการ
คมนาคมขนสง)    

2 รายงานสรุปการบูรณาการผลการวิเคราะหขอมูล 
รายสาขา 

-   ดําเนินการจัดทํารายงานสรุปการบูรณาการผล
การวิเคราะหขอมูลรายสาขา  
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร                      
      กระทรวงมหาดไทย 

 

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

 

หมายเหตุ  การวางและจัดทําผังอนุภาค 6  กลุมจังหวัด ประกอบดวย 
                   1. กลุมจังหวัด สมุทรปราการ นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแกว 

2.  กลุมจังหวัด  เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร และระนอง  
3.  กลุมจังหวัด  ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี  และตราด 

                    4. กลุมจังหวัด  อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ชัยนาท สิงหบุรี ลพบุรี  และสระบุรี 
                    5. กลุมจังหวัด  กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี  นครปฐม  และราชบุรี 
                  6. กลุมจังหวัด  มุกดาหาร   นครพนม    สกลนคร   และกาฬสินธุ   
 

ระดับ
คะแนน 

การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2551 ผลการดําเนินงาน 

3 จัดทําวิสัยทัศน วัตถุประสงคดานตางๆ  (ประชากร  เมือง
และชุมชน  เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม) เปาหมายยุทธศาสตร
การพัฒนาอนุภาค และกรอบแนวความคิดการพัฒนาพื้นที่
แลวเสร็จ 

- อยูระหวางดําเนินการกําหนดวิสัยทัศน   
  วัตถุประสงค  และเปาหมายของการวางและ 
  จัดทําผังอนุภาค 

4 สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
และขอเสนอแนะจากผูบริหารทุกจังหวัดในกลุมจังหวัด 

- 

5 จัดทํารางผังอนุภาคแลวเสร็จ - 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน       
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวดัที่ 3.2  :  ระดับความสําเร็จในการ
วางและจัดทําผังอนุภาค (6 อนุภาค) 

2.00 ระดับ 2 2.00 0.0400 

 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร                      
      กระทรวงมหาดไทย 

 

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

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1.  ดําเนินการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่โดยบูรณาการผลการวิเคราะหนโยบาย ยุทธศาสตร  โครงการพัฒนาใน 
     ระดับประเทศ ภาค อนุภาค และจังหวัด  รวมถึงผลกระทบจากการพฒันาดังกลาว  รวมกับผลการวิเคราะหที่ได 
     จากการจดัทําฐานขอมูลและวิเคราะหเพื่อการวางผังอนุภาค  เพื่อนาํไปประกอบการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา 
     อนุภาค  ทัง้นี้ ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขขอมูลในระบบฐานขอมูล GIS และ MIS ของผังอนุภาค ใหมีความ 
     ถูกตอง ทันสมัย  และสมบูรณยิ่งขึ้น     
2.  ดําเนนิการวิเคราะหจุดออน จดุแข็ง โอกาส และขอจํากดั (SWOT  Analysis ) ของพืน้ทีว่างผังอนภุาค  เพื่อนําไป 
     สูการกําหนดบทบาทและวิสัยทัศนในการวางและจดัทําผังอนุภาค 30 ป 
 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน : 
        การมีงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่อง      
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน  : 
                                                   - 
  

หลักฐานอางองิ : 
        แผนการดําเนินงานตามตัวช้ีวดัในคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง  ประจําป
งบประมาณ 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                             กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
    กระทรวงมหาดไทย 

 

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

ตัวชี้วัดท่ี 3.3 : ระดับความสําเร็จท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 10 แหง มีการปรับปรงุฐานขอมูล 
               เพื่อการบริหารจัดการผังเมืองรวมดวยโปรแกรมประยกุต(GIS)  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวนฤมล   คงดิศ    
                              

ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นางวนดิา        อังคสุวรรณ      
                           2. นางสาวปริยาตร  ซาลิมี   
                           3. นางสาวศศิธร    รุณดี   

โทรศัพท :  0-2201-8210 โทรศัพท : 0-2201-8221, 0-2201-8299, 0-2201-8295 

คําอธิบาย :  
              ปรับปรุงฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการผงัเมืองรวม หมายถึง  การปรับปรุงแผนที่ฐานทีก่รมโยธาธิการและ
ผังเมืองจัดทําเปนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร(GIS) แลว    ใหมีความเปนปจจุบัน  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการ
ใชประโยชนหรือมีการกอสรางเพิ่มเติม พรอมทั้งจัดทาํฐานขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของเพื่อใชงานในการวิเคราะห
ขอมูล และบริหารจัดการตอไป 
 

              โปรแกรมประยกุต (GIS) หมายถึง  โปรแกรมประยกุตเพื่อการวางผังเมอืงรวม ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
ไดดําเนนิการปรับปรุงใหสามารถใชงานบนคอมพิวเตอรสวนบุคคล  เพื่ออํานวยความสะดวกแก   เจาหนาที่
ผูเกี่ยวของกับการวางผังในการนําเขา วิเคราะห  แสดงผล   สืบคนขอมูล GIS  ตามหลักเกณฑทางดานผังเมือง  ซ่ึง
กรมโยธาธิการและผังเมืองจะใหสิทธิการใชงานแกเทศบาลตําบลที่เขารวม  โดยเทศบาลตําบลตองวางแผนและ
จัดหางบประมาณเพื่อการจดัหาซอฟแวรหลักที่ใชประมวลผลโปรแกรมประยกุต(GIS) และอุปกรณคอมพิวเตอร 
ที่จําเปนตอไป  ทั้งนี้ ในชวงระยะแรกของการดําเนินงาน สํานักพัฒนามาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมืองจะจดั
ซอฟแวรหลักดังกลาวใหสํานักงานโยธาธกิารและผังเมอืงจังหวดัเพื่อทํางานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
เขารวมจํานวน 1 ชุด 
 

              องคกรปกครองสวนทองถิ่น  หมายถึง เทศบาลเมอืง และเทศบาลตําบล รวมถึงองคการบรหิารสวนจังหวัด
และสวนตําบล ซ่ึงยังไมเคยมกีารวางผังมากอน และมีความพรอมทีจ่ะรวมดําเนนิงานกบักรมโยธาธิการและผังเมือง
อยางตอเนื่อง ทั้งดานความตองการและการสนับสนุนของผูบริหาร งบประมาณและบุคลากรที่มีความพรอมจะ
ปรับปรุงและจดัทําฐานขอมลูเพื่อการบริหารจัดการผังเมอืงรวม หรือประยุกตใชงานดานอื่นที่เกี่ยวของกับหนาที่
ของเทศบาล  
   

             ระดบัความสําเร็จ ในการปรับปรุงฐานขอมูลเพื่อการบริหารจดัการผังเมืองรวมดวยโปรแกรมประยกุต (GIS) 
หมายถึง  ส้ินปงบประมาณ 2551 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวน 10 แหงมีการดาํเนินงานปรับปรุงฐานขอมูล
เพื่อการบริหารจัดการผังเมืองรวม จํานวน 10 ช้ันขอมูล 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                             กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
    กระทรวงมหาดไทย 

 

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

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน    ผลการดําเนินงาน 

1 คัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ และประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่น   ดําเนินการแลวแลวเสร็จ 

2 ฝกอบรมการใชงานโปรแกรมประยุกตเรื่องการนําเขาขอมูล   ดําเนินการแลวแลวเสร็จ 

3 ปรับปรุงช้ันขอมูลกายภาพใหเปนปจจุบัน 
(จํานวน 3 ช้ันขอมูล คือ อาคาร ถนน  การใชประโยชนท่ีดิน) 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
รอยละ 60 

4 จัดทําฐานขอมลูดานเศรษฐกจิ สังคม และประชากร  และจัดทําช้ันขอมูลดาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (จํานวน 4 ช้ันขอมูล  คือ ประปา  ระบายน้ํา 
 กําจัดขยะ พื้นที่เสี่ยงภัย) 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
รอยละ 20 

5 จัดทําช้ันขอมูลสําหรับเตรียมการวิเคราะหศักยภาพพื้นที่ จัดทําช้ันขอมูล
โครงขายคมนาคมและขนสง    (จํานวน  3  ช้ันขอมูล   คือ  การเขาถึง  
ความเหมาะสมของดิน โครงขายถนน)   และฐานขอมูลระบบคมนาคมและ
ขนสง  (จํานวน 1 เรื่อง  คือ ปริมาณการจราจร) 

- 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน       
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่   3.3 : ระดับความสําเร็จที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจํานวน 10 แหง มีการปรับปรุงฐาน 
ขอมูลเพื่อการบริหารจัดการผังเมืองรวมดวย
โปรแกรมประยุกต(GIS)  

2.00 ระดับ 2 2.00 0.0400 

 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                             กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
    กระทรวงมหาดไทย 

 

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

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
 1.   กรมโยธาธิการและผังเมอืง (สํานักพัฒนามาตรฐาน) ประสานงานกบัสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง 

ในจังหวดัตางๆเพื่อคัดเลือกเทศบาล/ชุมชนที่เขาเกณฑทีก่ําหนดไว   และจัดทําหนังสือประสานงานกับองคกร-
ปกครองสวนทองถ่ินเพื่อเขารวมดําเนนิการ 8 จังหวดั 14 แหง (เปาหมาย 10 แหง)     

2. จัดทํารายละเอยีดโครงการฝกอบรมและรายชื่อเจาหนาทีข่ององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสํานกังาน 
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่เขารับการฝกอบรมการใชงานโปรแกรมประยุกต (GIS) เร่ืองการนําเขาขอมูล และ
ดําเนินการฝกอบรมแลวเมื่อวันที่  18 - 22 กุมภาพนัธ  2551 
         3.   จัดบคุลากรของสํานักพัฒนามาตรฐานที่มีความรูความชํานาญเพื่อฝกอบรมเชิงปฏิบัติการจริงและให 
คําแนะนําแกจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการปรับปรุงชัน้ขอมูลกายภาพใหเปนปจจุบัน  
(จํานวน  3  ช้ันขอมูล  คือ อาคาร  ถนน  การใชประโยชนที่ดิน) และไดดําเนินการดังนี้ 

         3.1   แนะนําการจดัเกบ็ขอมูลภาคสนามและปรับปรุงขอมูลอาคารแลวเสร็จ 
         3.2   แนะนําการจดัเกบ็และแกไขขอมูลในระบบคอมพิวเตอรแลวเสร็จรอยละ 50 

         4.   จัดบคุลากรของสํานักพัฒนามาตรฐานที่มีความรูความชํานาญเพื่อฝกอบรมเชิงปฏิบัติการจริงและให
คําแนะนําแกเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดทําฐานขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม และประชากร 
และจัดทําชัน้ขอมูลดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (จํานวน 4 ช้ันขอมูล คือ ประปา ระบายน้ํา กําจัดขยะ 
พื้นที่เสี่ยงภัย)  

4.1   แนะนํารายการและรูปแบบขอมูลที่ตองจัดเก็บ 3 แหง 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน : 
ความรวมมือขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

อุปสรรคตอการดําเนินงาน  : 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีความพรอมดานบุคลากร  องคความรู และงบประมาณ     

หลักฐานอางองิ : 
 1.  เอกสารรายละเอียดการดาํเนินงาน   
 2.  เกณฑในการคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อเขารวมดําเนินงาน 

       3.  สําเนาหนังสือประสานงานสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพื่อเชิญองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เขารวมโครงการ  
        4.  เอกสารโครงการฝกอบรมและรายชื่อเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดทีเ่ขารับการฝกอบรมการใชงานโปรแกรมประยกุต (GIS) เร่ืองการนําเขาขอมูล 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

       กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                             กลุมพัฒนาระบบบริหาร                       
       กระทรวงมหาดไทย 

 

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

 ตัวชี้วัดท่ี 3.4  :   จํานวนมูลคางานของการใหบริการดานชางสําหรับสิ่งกอสรางที่ไดมาตรฐานทางวิชาการ 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  
1.  ผูอํานวยการสํานักสถาปตยกรรม       
2.  ผูอํานวยการสํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ     
3.  ผูอํานวยการสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง     
4.  ผูอํานวยการสํานักควบคุมการกอสราง                            
                              

ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นายวิษณุ            อยูดี            
                           2. นายอนันต         สิริพฤกษา   
                           3. นายวินิจ            ชัยชนะศิริวิทยา   
                           4. นายธนู              ศรีปรุงวิวัฒน  

5. นายจาตุรนต     โรจนหริัญ 
                     6. นายไพโรจน     เทศอ่ํา                        
                     7. นายสมพงษ       ผลพัฒนากุล 
                           8. นายดุลยนิตย      เมธาวิทย 

โทรศัพท :  0-2299-4858-9, 0-2299-4796, 
0-2299-4678, 0-2299-4111-3 

โทรศัพท : 0-2299-4866,0-2299-4868, 0-2299-4780,4782  
0-2299-4690,0-2299-4692 , 0-2299-4426,0-2299-4382    

คําอธิบาย :  
จํานวนมูลคางานของการใหบริการดานชางสําหรับสิ่งกอสรางที่ไดมาตรฐานทางวิชาการ    หมายถึง   

กรมโยธาธิการและผังเมืองใหบริการดานการสํารวจ การออกแบบ การเขียนแบบ การประมาณราคา และการ
ควบคุมงานกอสราง รวมถึงการใหคําปรึกษาทางดานสิ่งกอสรางแกหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และภาคเอกชน ซ่ึงนําผลงานการใหบริการดานชางดังกลาวมาประมาณราคาคากอสรางคิดเปน  มูลคางาน 
 สิ่งกอสราง   ไดแก  อาคาร  ภูมิสถาปตยกรรม  ตกแตงภายใน  โครงสรางพื้นฐาน โครงสรางพิเศษ  
และเขื่อนปองกันตลิ่ง รวมถึงงานออกแบบกอสรางใหม และงานปรับปรุงของเดิม 
 
ขอมูลผลการดําเนินงาน  :   

 

 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. การเปล่ียนแปลง  (%) 

2548 2549 2550 2548 2549 2550 
ตัวช้ีวัดที่ 3.4 : จํานวนมูลคางานของการ
ใหบริการดานชางสําหรับสิ่งกอสรางที่ได
มาตรฐานทางวิชาการ 

1,652 
ลานบาท 

1,752 
ลานบาท 

1,962 
ลานบาท 

- 6.035% 12.03% 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
2,020  ลานบาท 2,060  ลานบาท 2,100  ลานบาท 2,140  ลานบาท  2,180  ลานบาท 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

       กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                             กลุมพัฒนาระบบบริหาร                       
       กระทรวงมหาดไทย 

 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน       
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ 3.4  : จํานวนมูลคางานของการใหบริการ
ดานชางสําหรับสิ่งกอสรางที่ไดมาตรฐานทาง
วิชาการ 

4.00 701 ลานบาท 1.00 0.0400 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ดําเนินการประสานงานกับผูขอรับบริการ 
2. จัดทําแบบรางเบื้องตน  เพื่อใหตรงตามความตองการของผูขอรับบริการ 
3. ดําเนินงานออกแบบจริง 
4. เขียนแบบ และประมาณราคากอสราง 
5. ประชุมชี้แจงใหขาราชการที่รับผิดชอบรับทราบปฏิบัติ 
6. ติดตามและประเมินผลทุกครึง่เดือน 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน : 
1. ไดรับการสนบัสนุนอยางจริงจังจากผูอํานวยการสํานัก 
2. ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
3. ไดรับทราบขอมูลที่ครบถวนจากผูรับบริการ 

 4.  ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากบุคลากรภายใน 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน  : 

1. หนวยราชการที่ขอใหออกแบบกําหนดเวลาแลวเสร็จเร็วกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

2. หนวยราชการ (บางหนวย)ทีข่อใหออกแบบไมใหการสนับสนุนขอมลูเทาที่ควร ทาํใหเสียเวลาในการ 

   ดําเนินการ 
3. งบประมาณในการดําเนนิการมีอยูอยางจํากัด ไมสอดคลองกับปริมาณงานที่ไดรับ 

         4.  จํานวนงานที่ขอใหดําเนินการออกแบบมากกวาความสามารถในชวงเวลาหนึ่งๆ 
ขอเสนอแนะ :   
         1.  เห็นควรสนับสนุนงบประมาณจางเขียนแบบกรณี (Peak Time)  , 
         2.  เห็นควรสนับสนุนงบประมาณ  เบีย้เล้ียง คาตอบแทนกรณีงานเรงดวน 

 3.  เห็นควรสนับสนุนการจางอื่นๆ ที่เกี่ยวของแบบกรณ(ีPeak Time) ในเวลาเรงดวน 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

       กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                             กลุมพัฒนาระบบบริหาร                       
       กระทรวงมหาดไทย 

 

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

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                              กลุมพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                             
        

 

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

ตัวชี้วัดท่ี 3.5 : รอยละสะสมของอาคารของทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและ 
                         ความปลอดภัยดานอัคคภียั 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุรชัย    พรภัทรกลุ 
                                  

ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นายอนวชั     บูรพาชน         
                           2. นายสมโชค   เลงวงศ         

โทรศัพท :  0-2299-4349 โทรศัพท : 0-2299-4349, 0-2299-4364 

คําอธิบาย :  
                   อาคารของทางราชการ  หมายถึง  อาคารของทางราชการที่ใชเพื่อประโยชนในกิจกรรมทางราชการ 
ที่มีประชาชนเขาไปติดตอใชสอยประจํา   เชน    ศาลากลางจังหวดั   ที่วาการอําเภอ   สํานักงาน สถานีอนามัย  
หอประชุม  โรงพยาบาล   สถานศึกษา   หอสมุด  เปนตน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
                   จํานวนอาคารทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงฯ ในรอบ 6 เดือน =  4,154 อาคาร 
                                          
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละ 50 

(6,500 อาคาร) 
รอยละ 52.5 

(6,825 อาคาร) 
รอยละ 55 

(7,150 อาคาร) 
รอยละ 57.5 

(7,475 อาคาร) 
รอยละ 60 

(7,800 อาคาร)  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน      
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ 3.5 : รอยละสะสมของอาคารของ
ทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบความมั่นคง
แข็งแรงและความปลอดภัยดานอัคคีภัย 

4.00 รอยละ 31.95 
(4,154 อาคาร) 

1.00 0.0400 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                              กลุมพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                             
        

 

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

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1.  จัดทําแผนการตรวจสอบอาคารราชการ 
2.  จัดทําแบบฟอรมเพื่อใชในการตรวจสอบ 
3.  กรมโยธาธิการและผังเมอืงทําหนังสือแจงจังหวดัทุกจังหวดัใหตรวจสอบอาคารราชการและรายงานผล  
4.  จังหวดัตรวจสอบอาคารและแจงหนวยงานเจาของอาคารพรอมแจงผลการตรวจสอบใหกรมฯ 
 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน : 
           กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสํานกัควบคุมและตรวจสอบอาคาร และสํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจงัหวัด 
ทุกจังหวดัไดเคยดาํเนินการสุมตรวจอาคารราชการตัง้แตป 2549 – 2550 จึงมีประสบการณในการดําเนินงานดังกลาว 
และหนวยงานที่เกี่ยวของใหความรวมมือกนัเปนอยางด ี

 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน  : 
           เจาหนาที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และของราชการสวนทองถ่ินมีจํานวนไมเพยีงพอ ซ่ึงมภีารกิจประจาํ 
ประกอบกับใชงบประมาณปกตใินการดําเนินการ  จงึทําใหการสํารวจตรวจสอบขอมูลกระทําไดในขอบเขตที่จํากัด 
 

หลักฐานอางองิ : 
1. แผนงาน/ผลการตรวจสอบอาคารราชการ ในปงบประมาณ 2551 

  2. ตารางของบัญชีขอมูลการตรวจสอบอาคารป 2551 (ประจําเดือน มีนาคม 2551) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                              กลุมพัฒนาระบบบริหาร        
       กระทรวงมหาดไทย                                                                                             
        

 

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

ตัวชี้วัด 3.6 : ระดับความสําเร็จในการจัดทําประมวลขอบังคับอาคาร (Building Code) 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุรชัย  พรภัทรกลุ 
                                  

ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นายเสถียร   เจริญเหรียญ         
                           2. นายนิคม     สะเทิงรัมย         

โทรศัพท :  0-2299-4349 โทรศัพท : 0-2299-4351, 0-2299-4362 

คําอธิบาย :  
                     “ประมวลขอบังคับอาคาร” หมายถึง ขอบังคับดานสถาปตยกรรมและวศิวกรรมที่จัดทําและรวบรวม
ขึ้นอยางเปนระบบ เพื่อใหเปนมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับควบคุมใหการออกแบบ การกอสราง และการใชงานอาคารมี
ความปลอดภยั  ถูกสุขอนามัย  และกอใหเกิดสวัสดภิาพแกผูใชอาคารและสาธารณชน       ซ่ึงการจดัทําประมวล
ขอบังคับอาคารจะเปนการสอดรับกับระบบควบคุมอาคาร 
 ขั้นตอนการดําเนินการสําหรับปงบประมาณ 2551 เปนกระบวนการเพือ่จัดทําโครงราง ศึกษา รวบรวม 
วิเคราะห และพัฒนา ขอมูลเพื่อใชประกอบการจัดทํารางประมวลขอบังคับอาคารแลวเสร็จ สวนขั้นตอนการราง
ประมวลขอบังคับอาคารและมาตรฐานที่เกี่ยวของจะเปนขั้นตอนการดําเนินการในปงบประมาณ 2552 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
 

ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน    ผลการดําเนนิงาน 

1   จัดทําโครงรางของประมวลขอบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวของ แลวเสร็จประมาณ 65 % 

2   จัดทําแผนการกําหนดประเภท จํานวนและรูปแบบการรวบรวมขอมูล อยูระหวางดําเนินการ 

3 ดําเนินการตามแผนประมวลขอบังคับอาคารที่ไดกําหนด - 

4   รายงานผลการวิเคราะห และพัฒนาขอมูลเพื่อประกอบการจัดทําราง  
   ประมวลขอบังคับอาคาร 

- 

5   จัดทํารางประมวลขอบังคบัอาคาร - 
 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

 

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

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                              กลุมพัฒนาระบบบริหาร        
       กระทรวงมหาดไทย                                                                                             
        

 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน      
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัด 3.6 :ระดับความสําเร็จในการจัดทํา 
ประมวลขอบังคับอาคาร (Building Code) 

3.00 อยูระหวาง
ดําเนินการ 

1.00 0.0300 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1.  อยูระหวางจัดทําโครงรางของประมวลขอบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวของ แลวเสร็จประมาณ 65 % 
2.  ประชุมติดตามความกาวหนาของงานอยางสม่ําเสมออยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง  
3.  เรงรัดการปฏิบัติงานและปรับแผนการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ 

 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน : 
            กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการ
กําหนดมาตรฐานดานการควบคุมอาคาร ไดเสนอใหมกีารปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการในสวนของการควบคุม
อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร โดยเพิ่มเตมิ Building Code ในระบบการควบคุมอาคารขึ้นและได
เสนอขอคิดเหน็ในการจัดทํา Building Code ตอคณะกรรมการควบคุมอาคาร ซ่ึงคณะกรรมการควบคุมอาคารได
ตอบรับขอเสนอดังกลาวโดยการแกไขพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพือ่ให Building Code มีผลบังคับ
ตามกฎหมาย และไดตั้งชื่อ Building Code ในเบื้องตนวา  “ประมวลขอบังคับอาคาร” 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

1.  ในการศกึษาประมวลขอบงัคับของประเทศที่เปนสากล   ซ่ึงตองใชเวลาในการจดัหาประมวลขอบงัคับอาคารของ 
      ตางประเทศ และในบางสวนไมสามารถสืบคนหาฉบับที่เปนภาษาอังกฤษได  จงึตองใชเวลาในการแปลภาษา 
      เพิ่มเติม  และการประมวลขอบังคับอาคารของประเทศที่เปนสากลมีเนื้อหาคอนขางมาก  ทําใหใชระยะเวลาเกนิ 
      กวาแผนทีก่ําหนดไว 
2.  การจดัทําประมวลขอบงัคบัอาคารเปนเรือ่งใหมสําหรับประเทศไทย   ซ่ึงตองใชเวลาในการศึกษาและทําความ 
     เขาใจ  เพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกบัที่กําหนดไวในการศึกษา   

 

หลักฐานอางองิ :            - 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                            กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
       กระทรวงมหาดไทย 

 

 

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

ตัวชี้วัดท่ี 4 : ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 
              และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบตัิราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายชยัชนะ       จยีะมาภา ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวกัลยาณี    ตันตวิราภรณ 

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

คําอธิบาย : 
              พจิารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของสวนราชการ   เพือ่กระตุนการปรับ
ระบบราชการสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส  เนนการมีสวนรวมของประชาชน   และพัฒนาระบบราชการ
เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน  และเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

 การมีสวนรวมของประชาชน  หมายถึง   กระบวนการที่ประชาชนและผูที่เกี่ยวของมีโอกาสไดเขารวม
ในการรับรู   เรียนรู  ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ    รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ  รวมคิด
แนวทาง  รวมการแกไขปญหา  รวมในกระบวนการตัดสินใจ   และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการ
พัฒนา 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับ
คะแนน 

 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ผลการดําเนินการ 

1  สวนราชการมีการวิเคราะหภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร 
    ที่สําคัญและเหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชน 
    เขามามีสวนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สวนราชการมกีารแตงตั้งคณะทํางานภาคประชาชน  
    โดยเปนคณะทํางานรวมระหวางภาครัฐ และผูมีสวนไดเสีย 
    (Stakeholder) ที่เกี่ยวของ  

 กรมโยธาธิการและผังเมืองวิเคราะหภารกิจหลัก 
    และเปาหมายในการเปดโอกาสใหประชาชน 
    เขามามีสวนรวมและนําผลวิเคราะหไปกําหนด 
    กลุมผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียอยาง 
    เหมาะสม 

 สรางความรูความเขาใจ เรื่อง “การมีสวนรวมของ 
    ประชาชนเพื่อการบริหารราชการ” สําหรับบุคลากร 
    ในกรมโยธาธิการและผังเมือง   เมื่อวันที่13  
    มีนาคม 2551 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ หอง 
    ประชุม 1101 อาคาร 10 ช้ัน กรมโยธาธิการและ 
    ผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 

 อยูระหวางดําเนินการ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                            กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
       กระทรวงมหาดไทย 

 

 

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

 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
ผลการ 

ดําเนินการ 

  สวนราชการกับคณะทํางานภาคประชาชนมีการปรึกษาหารือเพื่อเลือกประเด็นการพัฒนาระบบ 
    ราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะที่เห็นวาเหมาะสมที่จะนํามาดําเนินการ 
    ในปงบประมาณ พ.ศ.2551 โดยประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนา 
    บริการสาธารณะที่เลือกตองเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับภารกิจหลัก  (Core Function)  ของ 
    สวนราชการ หรือเปนเรื่องที่สงผลกระทบตอประชาชนโดยตรงและตองมีฉันทามตหิรือมีการ 
    ยอมรับรวมกันในการเลือก     
 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 

 สวนราชการมชีองทาง / กระบวนการการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
    (Stakeholder) ที่เกี่ยวของ  เพื่อนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดมาประกอบการจัดทํา  
    แผนงาน/ โครงการตามประเด็น ฯ ที่เลือก 

 สวนราชการกับคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันจัดทําแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวม 
    ตามประเด็นฯ ที่เลือก โดยเปนแผนระยะสั้นหรอืระยะยาว  ซึ่งตองระบุกิจกรรมการดําเนินงาน   
    โดยใหผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวของ  (ในประเด็นฯ ที่เลือก)  เขามามีสวนรวม  มี   
    วัตถุประสงค  ระยะเวลาดําเนินการ  เปาหมาย/ผลสําเร็จ  ตัวช้ีวัด วิธีการดําเนินการ วิธีการวัดผล   
    ระบบหรือวิธกีารจัดเก็บขอมูล  และวิธีการติดตามประเมินผล  งบประมาณ และผูรับผิดชอบไว 
    อยางชัดเจน 
 

 

3 สวนราชการและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันดําเนินการตามแผนงาน/โครงการแบบมี 
     สวนรวมฯ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  ไดแลวเสร็จครบถวน  โดยมีการติดตามความ 
     กาวหนาของการดําเนินการตามแผนฯ รวมกัน ตามวิธีการที่กําหนดไวในแผนงาน/โครงการ 
     แบบมีสวนรวมฯ พรอมทั้งจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามความกาวหนาเสนอตอผูบริหาร 
     ของสวนราชการอยางสม่ําเสมอ  (รายเดือน/รายไตรมาส) 
 

 

4  สวนราชการจัดทํารายงานสรุปผลดําเนินการตามแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมฯ ไดแลวเสร็จ  
     โดยระบุปจจยัสนับสนุน  ปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการในปตอไป  
      พรอมทั้งนําเสนอตอผูบริหารของสวนราชการ และคณะทํางานภาคประชาชน 

  สวนราชการเผยแพรรายงานสรุปผลการดําเนินการดังกลาวใหประชาชน และผูมีสวนไดเสีย  
     (Stakeholder) ที่เกี่ยวของไดรับทราบ โดยผานกระบวนการหรอืกลไกที่สวนราชการจัดใหมีขึ้นได 
     อยางเปนรูปธรรม       
 

 

5   สวนราชการนําขอมูลที่ไดจากสรุปผลการดําเนินงานฯ ในระดับคะแนนที่ 4  ไปกําหนดแนวทาง 
      หรือแผนงาน/ โครงการแบบมีสวนรวมสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                            กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
       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/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ 4 :  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติราชการ 

6.00 อยูระหวาง
ดําเนินการ 

1.00 0.0600 

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  

ขั้นตอนที่  1 

• กรมโยธาธิการและผังเมืองไดวิเคราะหภารกิจหลักของกรมฯ  มีอยู  5  ภารกิจ  คือ 
 1)  ภารกจิดานการควบคุมและบังคับใชดานอาคารและผังเมือง 
 2)  ภารกจิดานการผังเมือง 
 3)  ภารกจิดานการพัฒนาเมือง 
 4)  ภารกจิการสรางเครือขายการพัฒนาเมืองในระดับพื้นที่ 

5) ภารกิจการใหบริการประชาชน 
 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน  :   - 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน  :     - 
 

หลักฐานอางองิ  :    - 
 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

ตัวชี้วัดท่ี 5  :  ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ                 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางจารวุรรณ  ปทุมารักษ ผูจัดเก็บขอมูล : 1.  นางอัชณา  โพธิวงศาจารย  
                           2.  นางสาวประทินศรี  ยวนภู 

โทรศัพท : 0-2299-4487 โทรศัพท : 0-2299-4300 , 0-2299-4302 

คําอธิบาย : 
                 ความสําเร็จของการดําเนินการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ  โดยสวนราชการตอง
ดําเนินการใหเปนไปตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  และมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม  
พ.ศ. 2547  เกีย่วกบัการเปดเผยขอมูลเกีย่วกบัประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา และสรุปผลการจัดซื้อจดัจาง
ของสวนราชการ และการกําหนดมาตรการใหทกุหนวยงานของรฐั ใหบริการขอมูล  ขาวสารตาง ๆ แกประชาชน 
ดวยความรวดเร็ว  ซ่ึงพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายที่กําหนดไวในแตละระดับ  
           
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับ
คะแนน 

 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ผลการดําเนินงาน 

1 ดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540    ดังนี้ 

 จัดสถานที่/จดัตั้งศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการ 
สําหรับใหบริการขอมูลขาวสารตาม มาตรา  9  เพื่อให
ประชาชนสามารถเขาตรวจสอบ  ขอมูลขาวสารได
โดยสะดวก 
 

 มีเจาหนาที่รับผิดชอบประจําศูนยขอมูลขาวสาร
หรือปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการใหบริการขอมูลขาวสาร
ของสวนราชการเปนการเฉพาะ 
 
 
 
 
 
 

 มีปายบอกถึงที่ต้ังของสถานที่หรือศูนยขอมูล
ขาวสารที่สวนราชการจัดไวสําหรับการใหบริการ
ขอมูลขาวสาร ที่เขาใจไดงายและมองเห็นไดชัดเจน      

 
 
1.ไดมีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ  ของกรม 
    โยธาธิการและผังเมืองที่หองสมุดกรมโยธาธิการและผังเมือง  
    (ช้ัน 1  ตึก 20 ช้ัน) โดยกองเผยแพรและประชาสัมพันธเปน 
     ผูรับผิดชอบ   
 

2.  แตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดูแลใหขอมูลขาวสารเปนการ 
     เฉพาะ  คือ 
        - นางอัชณา  โพธิวงศาจารย    บรรณารักษ 7      
        - นางสาวประทินศรี  ยวนภู     เจาพนักงานธุรการ 5 
 

3.  มีการติดปาย  “ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ”  ไว  ณ   
     ที่ต้ังศูนยขอมูล  และทางประตูเขา – ออก  อีก  2  ดาน   
     ซึ่งมองเห็นไดชัดเจน 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ผลการดําเนินงาน 

2 จัดระบบขอมูลขาวสาร ตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540  มาตรา 9   ดังนี้ 

 มีขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 ครบถวน 
     และเปนปจจุบัน 
 
 
 
 
 

 จัดทําดัชนีขอมูลขาวสารไวใหบริการ ณ ศูนยขอมูล 
     ขาวสารอยางชัดเจนและสามารถสืบคนไดอยาง 
     สะดวกรวดเร็ว 

 
 
1.  มีการจัดระบบขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ.ขอมลูขาวสาร  ฯลฯ   
    โดยการจัดทําฐานขอมูลขาวสารของราชการ  กรมโยธาธิการ 
    และผังเมือง ลงในเครื่องคอมพวิเตอรและนําขอมูลตางๆ  ตาม 
    มาตรา  9  และที่เกี่ยวของกับภารกิจกรม  ลงในฐานขอมูล   
    พรอมทั้งไดปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูตลอดเวลา  และ 
    จัดเก็บเอกสารเปนหมวดหมู    
 

2  มีการจัดทําดัชนี  ขอมูลขาวสาร  ในฐานขอมูลขาวสารที่ 
    สามารถใชไดอยางสะดวกรวดเร็วและชัดเจนไวบริการ   
    ณ  ที่ต้ังศูนย 
 

3 บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารอยาง
เปนระบบ โดยดําเนินการ  ดังนี้ 

  มอบหมายใหผูบริหารระดับรองหัวหนาสวนราชการ 
     รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร 
     ของทางราชการเปนการเฉพาะ 

  ผูบริหารของสวนราชการใหความสําคัญและควบคุม  
     ดูแลใหมีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของ 
     ราชการอยางเครงครัด  เชน มีการประชุมเพื่อซักซอม 
     ความเขาใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เปนตน 
 
 

 จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใชบริการ ณ ศูนย 
     ขอมูลขาวสารของสวนราชการ รายงานใหผูบริหาร 
     ของสวนราชการทราบอยางสม่ําเสมอ  
     (รายเดือนหรือรายไตรมาส) 
 

 
 
1. ไดมีคําสั่งแตงตั้งใหรองอธิบดีกรม (นายเอกวิทย   ถิระพร)   
     รับผิดชอบงานตามกฎหมายขอมูลขาวสารของทางราชการ 
      เปนการเฉพาะ 
2.  ผูบริหารของสวนราชการใหความสําคัญและควบคุม  
     ดูแลใหมีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ 
 3. มีการเผยแพรและประชาสัมพันธในเรื่องความรูและบริการ 
     ดานขอมูลขาวสารของกรม  เชน นําแผนพับวางตาม 
     จุดตาง ๆ ที่กรม ฯ ใหประชาชน  
 
3. มีการจัดเก็บสถิติและสรุปผลการใชบริการ  รายงานแก        
    ผูบริหาร  ทุกไตรมาส   
     -  ไตรมาสที่  1  คือ  เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2550  เมื่อ  

          วันที่  11  มกราคม  2551    
    -  ไตรมาสที่  2  คือ  เดือนมกราคม – มีนาคม 2551  เมื่อ     

         วันที่  4  เมษายน  2551   
    
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ผลการดําเนินงาน 

  มีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28  
     ธันวาคม พ.ศ. 2547 ในการใหบริการขอมูลขาวสาร 
     แกประชาชนดวยความรวดเร็ว โดยมีเรื่องทีส่ามารถ    
     ตอบสนองหรอืใหบริการขอมลูขาวสารไดภายใน 
     กําหนดรอยละ 100 
 

- 

4 เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูล 
ขาวสารใหบุคลากรในสวนราชการ  และประชาชนทราบ 
ดังนี้ 
 จัดอบรม ใหความรู และกิจกรรมเพื่อสงเสริมการ 
     พัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายขอมูล   
     ขาวสารและการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการขอมูล   
     ขาวสารตามบทบัญญัติของกฎหมายใหแกบุคลากรใน  
     สวนราชการอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอไมนอยกวา  3   
     ช่ัวโมง 
  ประชาสัมพันธเผยแพรเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตาม 
      กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ โดยเฉพาะการ 
      จัดตั้งศูนยขอมูลตามมาตรา 9 ใหประชาชนรับทราบ   
      ผานชองทางตาง ๆ  อยางนอย 5 ชองทาง โดย 1 ใน 5   
       ชองทาง จะตองเปนการเผยแพรประชาสัมพันธผาน 
      ระบบอิเล็กทรอนิกส 
  รับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับการ 
      เปดเผยขอมูลขาวสารผานทางชองทางตาง ๆ  และมี 
      การนําความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณา 
      ประกอบการบริหารจัดการดานการ เปดเผย หรือ 
      ใหบริการขอมูลขาวสาร 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.  แจกเอกสารเผยแพรและประชาสัมพันธเกี่ยวกับกฎหมาย 
     ขอมูลขาวสารของกรม  ใหประชาชนไดรับทราบถึงสิทธิใน 
     การตรวจสอบการดําเนินงานของกรม  ทางชองทาง 6  
     ชองทาง  
 

5 เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศ 
    สอบราคาที่หัวหนาสวนราชการลงนามแลว 
    บนว็บไซตของสวนราชการ 
จัดทําสรปุผลการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน และ 

  เผยแพรบนเว็บไซตของสวนราชการทุกเดือน 
 
 

1. นําขอมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา  ประกาศสอบราคาที่   
    หัวหนาสวนราชการลงนามแลว  โดยเผยแพรบนเว็บไซต 
    ของสวนราชการ 
2. จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน  และเผยแพรบน 
    เว็บไซตของสวนราชการ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
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/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ 5  :  ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูล
ขาวสารของราชการ                 
 

3.00 ระดับ 3 3.00 0.0900 

                    

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :   
ขั้นตอนที่ 1   
1.  กรมโยธาธกิารและผังเมือง ไดจดัตั้งศนูยขอมูลขาวสารของราชการ  ตัง้อยูทีห่องสมดุกรมโยธาธกิารและผังเมือง   
 2. แตงตั้งมอบหมายเจาหนาที่รับผิดชอบดูแลใหขอมูลขาวสารเปนการเฉพาะ  คือ 
                      - นางอัชณา  โพธิวงศาจารย    บรรณารักษ 7      
                      - นางสาวประทินศรี  ยวนภู     เจาพนกังานธุรการ 5 

3. ติดปายบอกที่ตั้งศูนยขอมลูขาวสารของราชการ  และประตูทางเขา - ออก 
ขั้นตอนที่ 2 
 1. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  โดยจดัทําฐานขอมูลขาวสาร 
     ของราชการ   กรมโยธาธิการและผังเมือง  ลงในเครื่องคอมพวิเตอร  และนาํขอมูลตางๆ  ตามมาตรา  9  ที่เกี่ยวของ 
     กับภารกจิกรมลงในฐานขอมูล  พรอมทั้งปรับปรุงขอมูลใหทันสมยัอยูเสมอ และจัดเอกสารขอมูลเปนหมวดหมู   
    ไว ณ ศูนยขอมูลขาวสาร ฯ 
2. จัดทําดัชนีขอมูลขาวสาร ในฐานขอมูลขาวสารใหใชไดอยางสะดวกรวดเร็วและชดัเจนไวบริการ  ณ  ที่ตั้งศูนย 
ขั้นตอนที่ 3 
1.ไดมีคําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายใหผูบริหารระดับรองอธิบดี  (นายเอกวิทย  ถิระพร) รับผิดชอบงานตามกฎหมาย 
   ขอมูลขาวสารของทางราชการเปนการเฉพาะ 
2. ผูบริหารของกรมใหความสําคัญและควบคุมดูแลโดยตลอด   
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

 3. มีการเผยแพรและประชาสัมพันธในเรื่องความรูและบริการดานขอมลูขาวสารของกรม  เชน นําแผนพับวางตาม 
    จุดตาง ๆ ที่กรม ฯ ใหประชาชน  
4. จัดเก็บสถิตแิละสรุปผลการใชบริการรายงานแกผูบริหาร  ทุกไตรมาส   
     -  ไตรมาสที่  1  คือ  เดือนตุลาคม – ธันวาคม  2550  เมื่อวันที่  11 มกราคม 2551 

     -  ไตรมาสที่  2  คือ  เดือนมกราคม – มีนาคม  2551  เมื่อวันที่  4  เมษายน  2551 
ขั้นตอนที่ 4 
 1.  นําขอมูลขาวสารจากฐานขอมูล  พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของกรม  เขาเว็บไซต  กรมโยธาธกิารและผังเมือง 
 2.  เผยแพรแผนพับ  พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ  ของกรมโยธาธิการและผังเมอืง 
 3. จัดทําบอรดเผยแพรและประชาสัมพันธเกี่ยวกับ  กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ   
 4. แจกเอกสารเผยแพรและประชาสัมพันธเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสารของกรม  ใหประชาชนไดรับทราบถึง 
     สิทธิในการตรวจสอบการดําเนินงานของกรม  ทางชองทาง  6  ชองทาง  คือ 

     1) ทาง  www.dpt.go.th.            2) ทางไปรษณยี          3) ทางโทรศัพทหมายเลข  0  2299 4000  ,  0 2201 8000 
4) ศูนยดํารงธรรม  กรมโยธาธิการและผังเมอืง 0 2299 4311-2    5) ตูรับฟงความคิดเหน็  ถนนพระรามที่  6 

     6) รองเรียนดวยตนเอง 
ขั้นตอนที่ 5 
1.  นําขอมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา/ประกาศสอบราคาที่หัวหนาสวนราชการลงนามแลวเผยแพรบนเว็บไซตกรม 

2.  จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน  และเผยแพรบนเว็บไซตของกรม 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนนิงาน :     - 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            - 
 
หลักฐานอางองิ  :    

  ขั้นตอนที่ 1        
  1.1  รูปภาพสถานที่ศูนยขอมูลขาวสารของกรมโยธาธิการและผังเมอืง 
  1.2  รูปภาพปายแสดงสถานที่ตั้งศูนยขอมูลขาวสาร ฯ 
 ขั้นตอนที่ 2        
  2.1 รูปภาพประกอบ  การเขาสืบคนฐานขอมูล ตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร ฯ 
  2.2   สรุปดชันขีอมูลขาวสารไวใหบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสาร ฯ 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

 ขั้นตอนที่ 3   
3.1  คําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่  537/2550  ลงวนัที่  15  สิงหาคม  2550  เร่ือง  การแตงตั้งคณะทํางานการ 
       เปดเผยขอมูลขาวสารของราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

3.2  แผนพับเผยแพรและประชาสัมพันธ ความรู และบริการดานขอมลูขาวสารของกรม ฯ 
3.3  สรุปผลการใชบริการรายไตรมาส ที ่1 และไตรมาสที่ 2 
ขั้นตอนที่ 4   

 4.1  ตัวอยางขอมูลขาวสารของกรมโยธาธิการและผังเมอืง ที่เผยแพรลงเว็บไซต กรม ฯ 
 4.2  แผนพับ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ  ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 4.3  ภาพถายบอรดเผยแพรและประชาสัมพันธเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ 
4.4  เอกสารเผยแพรและประชาสัมพันธเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสารของกรม ใหประชาชน  
       ทางชองทาง  6  ชองทาง   
ขั้นตอนที่ 5         

5.1 สรุปขอมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา/ ประกาศสอบราคาที่หัวหนาสวนราชการลงนามแลวเปนรายเดือน 
5.2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

ตัวชี้วัดท่ี 6    ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกนัและปราบปรามการทุจริต  
                 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางวนดิา  จั่นอุไร ผูจัดเก็บขอมูล : จ.อ.จอมทอง  บุญตะโก 

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

คําอธิบาย : 
                         ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาความ
ครบถวนของการดําเนินการใน 3 ประเด็น ไดแก 
                         1. การกําหนดหลักเกณฑ ระเบียบ หรือแนวทาง ที่ชัดเจนในการปองกนัการทุจริต รวมทั้ง  
                             เพื่อการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัตริาชการ 
                         2. การจัดทําขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนเกีย่วกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการ    
                             ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาทีข่องรัฐและขอมูลการจัดซื้อจดัจาง 
                         3. การดําเนินการอยางเครงครัดเมื่อมีการกลาวหาวามีการกระทําผิดในปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 
 

ตัวชี้วัดท่ี 6.1 :  ระดับความสําเร็จของการดาํเนินการตามมาตรการ / แผนปฏิบตัิการปองกันการทุจริต  
                          การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
 

คําอธิบาย :  
                      พิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริต  การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  ปงบประมาณ พ.ศ.2551 
 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับ
คะแนน 

 

การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2551 
 

ผลการดําเนินการ 

1 -  ทบทวนผลการดําเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
    ที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2550 
-  วิเคราะหความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติ 
    หนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ 
-   สรุปขอมูลที่ไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการหรือที่มีการรองเรียนผาน 
     ศูนยดํารงธรรม  กระทรวงมหาดไทย หรอืศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานัก    
     นายกรัฐมนตรี 

ดําเนินการแลว 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

 

การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2551 
 

ผลการดําเนินการ 

  -  ศึกษา วิเคราะหเพื่อใหทราบถึงปจจัยเสี่ยงที่อาจเปนเหตุทําใหการปฏิบัติราชการตามอํานาจ 
   หนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไมเพียงพอ การปฏิบัติ 
   หนาที่ไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม  ความมีจริยธรรม   
   การคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
 

 

2 มีการนําขอมูลตางๆ มาเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริต  การสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ดังนี้ 
1. ผลการทบทวนการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2550 
2. รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นเครือขายภาคประชาชน 
3. รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นเครือขายภาครัฐ (เจาหนาที่ของรัฐ) 
4. รายงานวิเคราะหความเสี่ยงเฉพาะกรณีที่กอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    โดยใชผลการสํารวจตามแบบสอบถาม 
5. ผลการสรุปจากระบบการรับฟงขอรองเรียน 
6. การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ประจําปงบประมาณ 2551 
        โดยแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล  กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551  มีมาตรการและการ
ดําเนินการ  ดังนี้ 
 

ดําเนินการแลว 

 มาตรการ การดําเนินการ  

 1. โครงการสรางความ 
  เขมแข็งใหกับเครือขาย 
  ภาคประชาชน 
 
 
 
 
 

1. สรางความรู ความเขาใจ และทัศนคติที่ดีตอการเปนผูสอดสองแจง 
เบาะแสและเฝาระวังการทุจริตในวงราชการ ตลอดจนสรางพันธมิตร 
กับเครือขายปองกันการทุจริตตางๆ โดยการประชุมหรือสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ หรือจัดทําเอกสารเผยแพรความรู ความเขาใจในวิธีการ
ตรวจสอบ เฝาระวัง และเขามามีสวนรวมในการแจงเบาะแส การทุจริต
ใหกับสวนราชการ 
2.  จัดใหมีชองทางรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

 2. โครงการสรางความ 
  เขมแข็งใหกับเครือขาย 
  ภาครัฐ  
 (เจาหนาที่ของรัฐ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติ
หนาที่ 
 

1. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ   ใหแกบุคลากร 
    ของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยการเรียนรูจาก 
     - การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท 
     - ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     - หลัก 4 พ (พ่ึงตนเอง พอดี พอเพียง พอใจ) 
2. โครงการนําธรรมาภิบาลมาใชในระบบราชการโดยคํานึงถึง 
    ประโยชนของประชาชนเปนที่ต้ัง 
3. โครงการพัฒนาจิตโดยใชหลักพุทธธรรม 
4. โครงการอธิบดีสัญจรพบบุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมือง
5. โครงการรอยดวงใจชาวกรมโยธาธิการและผังเมือง ทําดีถวาย 
     พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในปแหงมหามงคลเฉลิม 
     พระชนมพรรษา 80 พรรษา) 
6. การเผยแพรกรณีตัวอยางหรือขอควรระวังการทุจริตและประพฤติ
มิชอบใหบุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมือง พึงระมัดระวัง 
 
-  มีการกําหนดหรือปรับปรุงแกไขหลักเกณฑหรือระเบียบหรือแนว
ทางการปฏิบัติราชการที่เอื้อตอการปฏิบัติงานที่โปรงใส ตรวจสอบได 
และประชาสัมพนัธใหภาครัฐ/ภาคประชาชน หรือผูมีสวนไดเสียไดรับรู 

ดําเนินการแลว 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการแลว 
 อยูระหวางดําเนินการ 

ดําเนินการแลว 
 

3 ดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต หรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัด รวมทั้งการเสริมสรางใหเจาหนาที่ของรัฐได
ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับชอบตอประชาชน มีคุณธรรม จรยิธรรม การคํานึงถึงประโยชน
ของสวนรวมเปนที่ต้ังและมีธรรมาภิบาล ปงบประมาณ พ.ศ.2551 ไดแลวเสร็จครบถวน 
 
 

 

4 -  ตอบสนองตอขอรองเรียนเรื่อง “การทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดย 
    มิชอบของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัด” ในปงบประมาณ พ.ศ.2551  ที่มีการรองเรียนผาน 
    ระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการ ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนยบริการ 
    ประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี อยางครบถวน 
-  ตอบสนองตอขอรองเรียนเจาหนาที่ของรัฐไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบ 
   ตอประชาชน ไมมีคุณธรรม จริยธรรม การไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ต้ัง และไมมี 
   ธรรมาภิบาล ในปงบประมาณ พ.ศ.2551  ตามทีม่ีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ 
   ที่เกี่ยวของไดกําหนดไวโดยครบถวน 
 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

5 สรุปผลการดําเนินการตามแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรอืแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐ และการเสริมสรางใหเจาหนาที่ของรัฐไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวย
ความรับผิดชอบตอประชาชน  มีคุณธรรม  จรยิธรรม  การคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนที่ต้ัง
และมีธรรมาภิบาล ปงบประมาณ พ.ศ.2551  โดยระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค ในการ
ดําเนินงานและสรุปผลการตอบสนองตอขอรองเรียนเรื่อง  “ การทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัด ” รวมท้ังการเสริมสรางใหเจาหนาที่
ของรัฐไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน  มีคุณธรรม จริยธรรม การ
คํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนทีต้ั่งและมีธรรมาภิบาล ในขั้นตอนที่ 4  พรอมทั้งกําหนดแนวทาง
หรือมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง แนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต การเสริมสรางใหเจาหนาที่ของรัฐไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบ
ตอประชาชน มีคุณธรรมจริยธรรม  การคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนที่ต้ัง และ 
มีธรรมาภิบาลสําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2552 

 

เกณฑการใหคะแนน :     
 

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

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ 6.1 :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการ / แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
 

3.00 ระดับ 2 2.00 0.0600 

            

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. มีการทบทวนผลการดําเนนิการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิ
    มิชอบที่ไดดําเนินการตามปงบประมาณ พ.ศ.2550   และวิเคราะหความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะกอใหเกดิการทุจริต  
    การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏิบตัิราชการ มีการสรุปขอมูลที่ไดจากระบบ 
    การรับฟงขอรองเรียนและศึกษา วิเคราะหเพื่อใหทราบถึงปจจัยเสี่ยงเฉพาะกรณีทีอ่าจกอใหเกิดการทุจริตและ 
    ประพฤติมิชอบ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย 

 

                            รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)              (……)  รอบ   6  เดือน            
                                                                                                                                       (……)  รอบ 12  เดือน 
2.  มีการนําขอมูลตางๆ มาเปนกรอบแนวทางในการจดัทาํแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต การ 
     สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 
     2.1  ผลการทบทวนการดาํเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2550 
     2.2  รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นเครือขายภาคประชาชน 
     2.3  รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นเครือขายภาครฐั (เจาหนาที่ของรัฐ) 
     2.4  รายงานวิเคราะหความเสี่ยงเฉพาะกรณี ที่กอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมชิอบโดยใชผลการสํารวจ 
            ตามแบบสอบถาม 
     2.5  ผลการสรุปจากระบบการรับฟงขอรองเรียน 
     2.6  การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล  ประจําปงบประมาณ 2551 
3. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณใหแกบุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมอืง โดยจดัใหมกีาร 
    ฝกอบรมหลักสูตร “เศรษฐกิจพอเพยีง” และศกึษาดูงาน เพื่อใหบุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมอืง ไดศกึษา   
    และเรียนรูแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนาํมาประยกุตใชในการดํารงชวีิต  การบริหารงาน และการ    
    ปฏิบัติงานในองคกรพรอมทั้งสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหดํารงชวีิตอยูอยางพอเพียง และมีศักดิ์ศรี ระหวาง 
   วันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2550 ณ หองประชุม ช้ัน 5 อาคาร 10 ช้ัน กรมโยธาธิการและผังเมือง และศูนยภูมิรักษ - 
   ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก มีผูเขารับการฝกอบรม จาํนวน 80 คน โดยมีนายวริสร รักษพนัธุ  กรรมการผูจัดการ 
   ชุมพรคาบานา รีสอรท และนายวิชัย รูปขําดี  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร - 
   ศาสตร เปนวิทยากร 
4. โครงการธงฟาราคาประหยัด กรมโยธาธกิารและผังเมอืง  และกรมทางหลวงชนบท  รวมกับกรมการคาภายใน 
    ไดจัดจําหนายสนิคาราคาถูก เพื่อลดรายจายใหแกบุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมือง  และกรมทางหลวง - 
    ชนบทและประชาชนทัว่ไปบริเวณใกลเคียงกรมโยธาธิการและผังเมือง  เดือนละ 1 วนั  เร่ิมตั้งแตมนีาคม –  
    ธันวาคม 2551   
5. โครงการพฒันาจิตโดยใชหลักพทุธธรรม โดยจัดใหมกีารฝกอบรมหลักสูตร “การพฒันาจิตโดยใชหลักพทุธธรรม”  
    รุนที่ 3  ระหวางวันที่ 25-29 กุมภาพนัธ 2551 ณ วดัสุนนัทวนาราม  บานทาเตียน ตําบลไทรโยค อําเภอไทรโยค  
    จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อบุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมือง เปนคนดีมีคุณธรรมของสังคมและองคกร อีกทั้ง 
    ลดกิเลศ อันเปนเหตุแหงการทุจริตประพฤติมิชอบ มีผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 125 คน โดยมีพระอาจารย 
    มิซูโอะ คเวสโก  และคณะเปนวิทยากร 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย 

 

                            รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)              (……)  รอบ   6  เดือน            
                                                                                                                                       (……)  รอบ 12  เดือน 
6. โครงการรอยดวงใจชาวกรมโยธาธิการและผังเมือง ทาํดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัในปแหงมหามงคล 
     เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยนายสมชาย ชุมรัตน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปนประธานและ 
      กลาวนําคณะผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ในพิธีถวายสัตยปฏิญาณเปนขาราชการที่ด ีและพลังของ 
      แผนดิน เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เพื่อแสดงความจงรักภักด ี 
     และถวายเปนราชสักการะ แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เมื่อวนัที่ 3 ธันวาคม 2550 ณ หองประชุม 401  
     กรมโยธาธิการและผังเมอืง  (ถนนพระรามที่ 6) 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน  :    
                                                             - 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน  :     
                                                            - 
 

หลักฐานอางองิ  :    
                                                           - 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

ตัวชี้วัดท่ี 6.2 :  การจัดทําขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบตั ิ
                           หนาท่ีโดยมชิอบของเจาหนาท่ีของรฐัและขอมูลการจัดซือ้จัดจาง 

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

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

คําอธิบาย : 
             พิจารณาจากความสาํเร็จของการจัดทําขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติ 
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมูลการจัดซื้อจัดจางเพื่อใชเปนฐานขอมูล 
การทุจริตในระดับชาต ิ
 

 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับ
คะแนน 

 

การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2551 
 

ผลการดําเนินการ 

1 จัดทําขอมูลเรือ่งกลาวหา/ขอรองเรยีนเกี่ยวกับการทุจริตหรอืการปฏิบัติหรอืละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐตามรูปแบบ รายการ และวิธีการท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด (ตามแบบฟอรม  
ขท 01) แบบขอมูลเรือ่งกลาวหา/ขอรองเรียนเกีย่วกับการทุจริตหรอืการปฏิบัติหรอืละเวน
การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ) ไดอยางสมบูรณ ครบถวน และมีการ 
ปรับปรุงสถานะของผลการดําเนินงานใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

2 มีการประมวลผลขอมูลท่ีจัดทําตามขั้นตอนที่ 1 ใหอยูในรูป Information และนําเสนอใน
รูปแบบ กราฟ แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหารของ
สวนราชการ ในการเฝาระวังและติดตามการปฏิบัติงานในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐได 

อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

 

3 เก็บรวบรวมขอมูล การจดัซื้อจดัจาง โดยวิธีประกวดราคาหรอืวิธีประมลูดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสของสวนราชการ แลวบันทึกขอมูลตามรูปแบบที่สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปราม การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด ไดอยางสมบูรณ ครบถวน 
(ตามแบบฟอรม ขท 02 แบบขอมูลการจัดซือ้จัดจาง) 

อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

4 มีการรายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยงัสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เกินระยะเวลาที่กําหนด 
(หมายเหตุ : ขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 และข้ันตอนที่ 3  ไมรวมถึงขอมูลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

- 

5 มีการรายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ภายในระยะเวลาที่
กําหนด   

- 

เกณฑการใหคะแนน :     
 

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

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ 6.2 :  การจัดทําขอมูลเรือ่งกลาวหา/ขอรองเรียน 
เกี่ยวกับการทุจรติหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ 
หนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมูลการ
จัดซื้อจัดจาง 

1.00 อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

 
 

1.00 0.0100 

                    

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  :    
1. อยูระหวางรวบรวมขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรอืประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ  

(แบบฟรอม ขท 01) ใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการการทุจริตแหงชาติ  ในรอบระยะเวลา
การปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดอืน 

2. อยูระหวางรวบรวมขอมูลการจัดซื้อจัดจาง หรือวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (แบบฟรอม ขท 02)ใหสาํนักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการการทุจริตแหงชาติ ในรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน  :                       - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน  :                                  - 

หลักฐานอางองิ  :                                               - 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

ตัวชี้วัดท่ี 6.3 :  รอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณภายในระยะเวลา 
                         ท่ีกําหนด 

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

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

คําอธิบาย : 
                      พิจารณาจากรอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณตามประเดน็ 
ที่สํานักงานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) มีหนังสอืขอใหดาํเนินการ  โดยมี
เอกสารประกอบหรือมีพยานหลักฐานชดัเจนพรอมใหวนิิจฉัยได และสามารถจัดสงสํานวนการสอบสวนและ
เอกสารประกอบหรือพยานหลักฐานดงักลาวไปยงัสํานกังานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
ภายในระยะเวลาที่กําหนด เทียบกับจํานวนสํานวนการสอบสวนที่สํานักงานคณะกรรมการปองกนัและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) มีหนังสือขอใหดําเนนิการทัง้หมด 
 

สูตรคํานวณการดําเนินงาน : 
  

จํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนนิการไดครบถวนสมบูรณและจัดสง 
ไปยังสํานักงาน ป.ป.ช.ภายในระยะเวลาที่กาํหนด X 100 

จํานวนสํานวนการสอบสวนที่สํานกังาน ป.ป.ช. ขอใหดําเนินการทั้งหมด 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
                          ไมมีสํานวนการสอบสวนตามประเด็นทีสํ่านักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาต ิ(ป.ป.ช.)  ขอทราบ 

เกณฑการใหคะแนน :     
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
40 50 60 70 80 

 

 

 

 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ 6.3 :  รอยละของจํานวนสํานวนการ
สอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

2.00 ระดับ 5 5.00 0.1000 

                    

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

                                                                                - 
 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน  :    
                                                                                - 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน  :     
                                                                                - 
 

หลักฐานอางองิ  :    
                                                                                - 
 

 
 



                                                                                      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

                                                                                                                                                                                      ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

กระทรวงมหาดไทย 

 

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

ตัวชี้วัดท่ี 7  :  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 : 

• ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาที่ของรัฐ (ที่ไมใชเจาหนาที่
ของสวนราชการผูใหบริการ) หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากสวนราชการ 

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสวนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 
จะเปนผูจัดจางหนวยงานผูประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ  

• ประเด็นการสํารวจประกอบดวยประเด็นสําคัญๆ ดังนี้  
(1)  ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ  
(2)  ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  
(3)  ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
(4)  ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
(5)  ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคณุภาพการใหบริการ โดยเนนวาระแหงชาติดานจริยธรรม             

 ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

                   ๏   สํานักงาน ก.พ.ร. ไดคัดเลือกงานบริการหลักของกรมโยธาธิการและผังเมือง  3 งานบริการ  ดังนี ้

                              1)   การใหบริการตรวจสอบอาคารของทางราชการ  น้ําหนกั 30 % 
  2)  การใหบริการคําปรกึษาดานชาง  น้าํหนกั  40 % 
  3)  การตรวจสอบการใชประโยชนที่ดนิตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม  น้าํหนกั 30 % 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

                                                                                                                                                                                      ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

กระทรวงมหาดไทย 

 

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

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
หนวยวัด 

ผลการสํารวจความพึงพอใจ 

(งานบริการ) 2548 2549 2550 

 ป 2548 
1.  การออกแบบและกอสรางพลับพลาพิธี 
2.  การตออายุใบอนุญาตเปนผูรับจางงานกอสราง 
3.  การใหบริการตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดิน 
      ตามกฎกระทรวงผังเมอืงรวม 
4.  การใหบริการแผนที่ดิจิตอลและแผนที่ท่ัวไป 

  5.  การใหบริการทดสอบวัสดุ 

 
 
         
       รอยละ 
 

 
 
 

79.40% 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
 

ป 2549 
1.  การใหบริการอบรมความรูดานชางและดานผังเมือง 
2.  การบริการคําใหปรึกษาดานชาง 
3.  การใหบริการออกแบบอาคารและสิ่งกอสราง 

 
 
        รอยละ 
        

 
 
- 
 

 
 

84.80% 
 

 
 
- 
 

ป 2550 
1.  การออกแบบและกอสรางพลับพลาพิธี 
2.  การตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดินตามกฎ               
     กระทรวงผังเมืองรวม 
3.  การตออายุใบอนุญาตผูรับจางงานกอสราง    

 
 
       รอยละ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

87.02% 
 

ป 2551 
1.   การใหบริการตรวจสอบอาคารของทางราชการ    
2.  การใหบริการคําปรึกษาดานชาง     
3.  การตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดินตามกฎกระทรวง 
      ผังเมอืงรวม   
 

 
ขณะนี้รวบรวมรายชื่อผูรับบริการได      75    ราย      
ขณะนี้รวบรวมรายชื่อผูรับบริการได    120    ราย      
ขณะนี้รวบรวมรายชื่อผูรับบริการได    150   ราย      
 

  เกณฑการใหคะแนน : 
         

ระดับ 1  ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
65 70 75 90 85  



                                                                                      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

                                                                                                                                                                                      ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

กระทรวงมหาดไทย 

 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  (รอผลการสํารวจจากหนวยงานอิสระ) 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

  (รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คาคะแนน 

    ท่ีได 
คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี 7  :  รอยละของระดบัความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 

5.00  N/A 1.00 0.0500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
   1. กรมโยธาธิการและผังเมอืงไดมีหนังสอืแจงทุกหนวยงานเพื่อทราบและปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนา 
       คุณภาพการใหบริการของกรม ฯ ประจําป 2551 และแจงชื่องานบริการของกรม ฯ 3 งานบริการ ที่ใหวดั 
       ความพึงพอใจในป 2551 
   2. สํานักงาน ก.พ.ร.ไดมีหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี นร 1201/1192 ลงวันท่ี 8 เมษายน 2551  แจงเรื่องการสํารวจ 
       ความพึงพอใจของผูบริการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
       เก่ียวกับการสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ไดมีมติเห็นชอบใหมีการสํารวจความพึงพอใจ 
       งานบริการของกรมโยธาธิการและผังเมือง จํานวน 2 งานบริการ คอื 

1) ความพึงพอใจของประชาชนที่ไดรับการแกไขปญหาการรองเรียนเกีย่วกบัมาตรฐานความมั่นคง 
ปลอดภัยของอาคาร 

2)   ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการตรวจสอบการใชประโยชนทีด่ินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม 
        ** ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางรอประสานงานและปรึกษากับสํานักงานสถิติแหงชาติ ในประเด็นการสํารวจตาม 
             ขอ 1) ความพึงพอใจของประชาชนที่ไดรับการแกไขปญหาการรองเรียนเกีย่วกบัมาตรฐานความ 
             มั่นคงปลอดภัยของอาคาร     

 ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
  1. ผูบริหารสํานัก / กอง ทุกหนวยงานไดใหขอมูลผูรับบริการเปนอยางดี  และใหความสําคัญกับงานบริการ 
      มากขึ้น รวมทั้งพัฒนายกระดับคุณภาพการบริการตามแนวทางทีก่ําหนด   
  2. เจาหนาทีใ่หความรวมมอืปฏิบัติงานอยางเต็มที่แกประชาชนผูมาตดิตอขอรับบริการตาง ๆ ดวยอัธยาศัย 
      ไมตรีที่ด ี และเต็มใจใหบริการที่รวดเร็ว  ทันใจ   
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           - 

หลักฐานอางองิ :   
 1. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท 0705/ว 9 ลงวันที่ 11 มกราคม 2551 
 2. หนังสือกองเผยแพรและประชาสัมพันธ ที มท 0705/ว 17 ลงวันที่ 29 มกราคม 2551 
 3. หนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ดวนที่สุด ที่ นร 1201/1192 ลงวันที่ 8 เมษายน 2551   
 



                                                                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 

                      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง ฯ (รายตัวชีวั้ด)              (……)  รอบ   6  เดือน       
                                                                                                                                  (……)  รอบ 12  เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 8 :  รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด:  นายพงศรัตน  ภิรมยรัตน ผูจัดเก็บขอมูล  : 1. นายสมเกียรติ  กล่ินนชุ 
                           2.  นางสุดใจ     สุวรรณบบุผา 

โทรศัพท :  0- 2299- 4162 โทรศัพท :  :  0- 2299- 4164, 0-2299-4260 

คําอธิบาย :  
           การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายเงนิงบประมาณรายจาย
ลงทุนของสวนราชการทั้งทีเ่บิกจายในสวนกลางและสวนภูมภิาค เปนตวัช้ีวัดความสามารถในการเบกิจายเงนิ
ของสวนราชการ ทั้งนี้ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูล
การเบิกจายเงนิงบประมาณจากระบบการบริหารการเงนิการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  
             การใหคะแนนจะพจิารณาตามความสามารถในการเบิกจายเมือ่เทยีบกับวงเงินงบประมาณทีไ่ดรับ 
            หากมกีารโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทนุ  หรือรายจายลงทุน
ไปรายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลงัโอนเปลีย่นแปลงแลวมาเปนฐานขอมูลในการคํานวณ 
             รายจายลงทนุ หมายถงึ รายจายที่รัฐบาลจายเพื่อจัดหาทรัพยสินประเภททนุ ทั้งที่มีตัวตนและทรัพยสิน
ที่ไมมีตวัตน ตลอดจนรายจายที่รัฐบาลอดุหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐวสิาหกิจโดยผูรับไมตอง
จายคืนใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน สามารถตรวจสอบไดจากรหัส 
งบประมาณรายจาย รหัสลักษณะงานตําแหนงที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณกําหนดให 
 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

                 ในปงบประมาณ 2551  กรมโยธาธิการและผังเมืองไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายงบลงทุน 
เปนเงินทั้งสิ้น    2,372,637,105.00   บาท   และมีผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายงบลงทุน  เปนเงิน
ทั้งสิ้น  214,814,611.28  บาท 
 

สูตรการคํานวณ :  
                        
                        =       เงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สวนราชการเบิกจาย x 100 
                                             วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ไดรับ 
                        
 
 
 



                                                                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 

                      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง ฯ (รายตัวชีวั้ด)              (……)  รอบ   6  เดือน       
                                                                                                                                  (……)  รอบ 12  เดือน 
                    รอยละของอัตราการเบิกจายเงนิงบประมาณรายจายลงทุน 
                     =         214,814,611.28 x 100 
                                  2,372,637,105.00 
                    =       9.05 %    

เกณฑการใหคะแนน :     
                 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 3 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี ้
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละ  68 รอยละ  71 รอยละ  74 รอยละ  77 รอยละ  80 

 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี 8 :  รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน 

3.00 9.05% 1.00 0.0300 

 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :    
              กรมโยธาธกิารและผงัเมืองไดรับงบประมาณคาครภุณัฑ เปนเงนิ 76,431,500 บาท และงบประมาณคา
ที่ดินและสิ่งกอสราง เปนเงนิ 2,296,205,605 บาท รวมเปนเงนิ  2,372,637,105 บาท โดยเบกิจายคาครุภัณฑ 
เปนเงิน 19,403,914.77 บาท และคาคาที่ดนิและสิ่งกอสราง เปนเงิน 195,410,696.51 บาท  รวมเบิกจาย 
214,814,611.28 บาท 
             กรมโยธาธิการและผังเมืองมีมาตรการ ใหหนวยงานเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตาม 
เปาหมาย 

 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
- 

               
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :       
             การอนุมัติการเบิกจายเงินที่ผานระบบ Run Payment ของกรมบัญชีกลาง      
  



                                                                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 

                      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง ฯ (รายตัวชีวั้ด)              (……)  รอบ   6  เดือน       
                                                                                                                                  (……)  รอบ 12  เดือน 

หลักฐานอางองิ :  
1. สรุปรายการคาครุภัณฑ คาทีด่ินและสิ่งกอสรางที่เบิกจาย 
2. ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง 
3. รายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจาย 
4. รายงานสถานะการใชจายงบประมาณ 

 

 



                                      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                       ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                          กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

  

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

ตัวชี้วัดท่ี  9 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลงังานของสวนราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายพงศรัตน   ภิรมยรัตน ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นายไพฑรูย     นนทศุข 
                           2. นางชลกร        กวดขันธุ 
                           3. นายวราพันธ    แนงแหยม                    

โทรศัพท :  0-2299-4162 โทรศัพท : 0-2299-4174 , 0-2299-4260, 0-2299-4175 

คําอธิบาย : 
                  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการจะพิจารณาจาก
ความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง 
(ลิตร) ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน เชน เวลาที่ใหบริการ จํานวนบุคลากร พื้นที่ของอาคาร
ที่การใหบริการ เปนตน และพิจารณาปริมาณพลังงานที่สวนราชการใชจริง โดยเปรียบเทียบกับปริมาณพลังงาน
มาตรฐาน ที่หนวยงานควรจะใชอยางเหมาะสมตามปจจัยที่มีผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน โดยใชขอมูล
ตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานขอมูล  www.e-report.energy.go.th  ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
                  พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 
 1. ไฟฟา   
               2. น้ํามัน   

 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
1.  ไฟฟา 

ระดับ
คะแนน 

การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ผลการดําเนินงาน 

1 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ครบถวน - จัดทําฐานขอมูลการใชไฟฟาของ    
   หนวยงานไดครบถวน 

2 ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน - มีขอมูลที่ใชสําหรับประเมินดัชนี    
   การใชพลังงานครบถวน 

3 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดย
อยูในชวงตั้งแต 1.5 เทา ถึง 2 เทาของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน 
หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.500 ถึง -0.334   

- ปริมาณการใชไฟฟาจริงของ             
   ต.ค.50 - มี.ค.51  (6 เดือน)  
   มากกวาปริมาณการใชไฟฟา 
   มาตรฐานโดยอยูในชวง – 0.4575 

4 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดย
อยูในชวงตั้งแต 1.2 เทา ถึง 1.5 เทาของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน 
หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.333 ถึง -0.167 

 

 



                                      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                       ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                          กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

                      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง ฯ (รายตัวชีวั้ด)              (……)  รอบ   6  เดือน            
                                                                                                                                  (……)  รอบ 12  เดือน 
 

ระดับ
คะแนน 

การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ผลการดําเนินงาน 

5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการใชไฟฟา
มาตรฐาน โดยอยูในชวงตั้งแต 1 เทา ถึง 1.2 เทาของปริมาณการ
ใชไฟฟามาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง 
0 ถึง -0.166 
ในกรณีที่ปริมาณการใชไฟฟาจริงนอยกวาปริมาณการใชไฟฟา
มาตรฐาน หรือ  มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟามากกวา 0 จะได
คะแนนเต็มในการประเมินผลดานไฟฟา  (2.5 คะแนน) 

 

   

2.  น้ํามันเชื้อเพลิง 
ระดับ
คะแนน 

การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ผลการดําเนินงาน 

1 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานน้ํามัน (kWh) ครบถวน - จัดทําฐานขอมูลการใชน้ํามันของ 
   หนวยงานไดครบถวน 

2 ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน - มีขอมูลที่ใชสําหรับประเมินดัชนีการ
ใชพลังงานครบถวน 

3 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามัน
มาตรฐาน โดยอยูในชวงตั้งแต 1.5 เทา ถึง 2 เทาของปริมาณการ
ใชน้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยู
ในชวง -0.500 ถึง -0.334   

- ปริมาณการใชน้ํามันจริง ต้ังแต 
   ต.ค.50 - มี.ค.51   นอยกวาการใช 
   น้ํามันมาตรฐาน 0.5129 
   

4 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามัน
มาตรฐาน โดยอยูในชวงตั้งแต 1.2 เทา ถึง 1.5 เทาของปริมาณ
การใชน้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยู
ในชวง -0.333 ถึง -0.167  

 

5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการใช
น้ํามันมาตรฐาน โดยอยูในชวงตั้งแต 1 เทา ถึง 1.2 เทาของ
ปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรือมีคาดัชนี  การใชพลังงาน
น้ํามันอยูในชวง 0 ถึง -0.166 
ในกรณีที่ปริมาณการใชน้ํามันจริงนอยกวาปริมาณการใชน้ํามัน
มาตรฐาน หรือ  มีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันมากกวา 0 จะได
คะแนนเต็มในการประเมินผล    ดานน้ํามัน (2.5 คะแนน) 

 

 
 
 



                                      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                       ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                          กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

ตารางและสูตรการคํานวณ : 
                     คาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามนั =  คาการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน- คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง 
                                                                                             คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

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

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

  
ผลการดําเนินงานปงบประมาณ  พ.ศ.  2551 

คามาตรฐานการใชพลังงาน คาจริงการใชพลังงาน 
การใชพลังงานไฟฟา 1,096,089.48 2,096,481.05 
การใชพลังงานน้ํามัน 49,799.08 32,348.70 

                  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนนถวง

น้ําหนัก 
การใชพลังงานไฟฟา 1.50 การใชไฟฟาจริง

มากกวาการใชไฟฟา
มาตรฐาน โดยอยู
ในชวง -0.4575 

1.00 0.0300 

การใชพลังงานน้ํามัน 1.50 การใชน้ํามันจริง  
นอยกวาการใชน้ํามัน
มาตรฐาน โดยอยู
ในชวง 0.5129 

2.50 0.0750 

รวม 3.00  3.50 0.1050  

 



                                      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                       ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                          กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
          กรมโยธาธิการและผังเมือง  มีมาตรการและแนวทางการประหยดัพลังงาน ทั้งไฟฟาและน้ํามัน

เชื้อเพลิง โดยกําหนดใหทุกหนวยงานควบคุมปริมาณการใชน้ํามันเชือ้เพลิงใหอยูในปริมาณที่กําหนด และ
ควบคุมปริมาณการใชไฟฟาใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนด และ 

         ใหทุกหนวยงาน สงขอมูลที่ใชสําหรับประเมินคาดัชนีการใชพลังงาน ใหกองคลัง เปนประจํา 
ทุกเดือน  ซ่ึงกรมโยธาธิการและผังเมือง จดัอยูในกลุมที่ 1  คือกลุมทั่วไป 
 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน : 
                  หนวยงานตาง ๆ ใหการสนับสนนุขอมูลเปนอยางด ี
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. กรมโยธาธิการและผังเมืองมีภารกิจมากขึน้ 
2. มีมาตรการเลื่อมเวลาทํางาน 
3. ระบบปรับอากาศเปนระบบแบบรวมและมีอายุการใชงานเกาทําใหส้ินเปลื้องกระแสไฟฟา 

 

หลักฐานอางองิ : 
1.  ระบบฐานขอมูล  และรายงานขอมูลการใชพลังงาน 
2.  รายงานผลการใชพลังงานผานเว็บไซต  www. E - report. Energy .go .th 
3.   คําสั่งกรมโยธาธกิารและผงัเมือง ที่ 435/2548 มาตรการประหยัดคาสาธารณูปโภคและประหยัดพลังงาน 
4.  บันทึกกองคลังที่  มท  0703.4/ว90  ลงวนัที่  20  พฤศจกิายน  2549  มาตรการประหยัดพลังงาน 
5.  บันทึกกองคลังที่  มท  0703.4/ว100 ลงวันที่  26  ธันวาคม  2549  ตัวช้ีวัด “ระดับความสําเร็จของการ 
      ดําเนินการตามมาตรการประหยดัพลังงาน” 
6.  บันทึกกองคลังที่  มท  0703.4/ว5  ลงวนัที่  30  มกราคม  2550  การกําหนดแนวทางการดําเนนิการ 
     ควบคุมปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                          กลุมพัฒนาระบบบริหาร                             
กระทรวงมหาดไทย 

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

ตัวชี้วัดท่ี 10 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา 
                        การใหบริการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 1. นายศิริชัย    กิจจารึก 
                                  2. นายสุชาติ    ตรีสัตยพันธ 
                                  3. นายสุรชัย    พรภทัรกุล 
                                  4. นายเกียรติศักดิ์  จันทรา 
                                  5. นายพงศรัตน  ภิรมยรัตน 
                                  6. นายไพฑูรย    นนทศุข 
  

ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นายชวกิจ   หิรัญญาภิรมย 
                           2. นายวีระพันธ   อุปถัมภากุล 
                           3. นายวษิณ ุ อยูด ี
                           4. นายอนันต  สิริพฤกษา 
                           5. นายธนู  ศรีปรุงวิวัฒน 
                           6. นายเกยีรติชัย   ล้ิมทองคํา 
                           7. นายสมเกยีรติ   กล่ินนุช 
                           9. นางสุดใจ  สุวรรณบุบผา 
                             10. วาที่ ร.ต. หญิงจวงพร  พรมสูตร 
                             11. นางวนดิา  วานิช 

โทรศัพท :  0-2299-4799, 0-2299-4348, 0-2299-4411 
                  0-2299-4162, 0-2299-4857, 0-299-4174 

โทรศัพท :   0-2299-4779, 0-2299-4424, 0-2299-4430 
                    0-2299-4866, 0-2299-4260, 0-2299-4354 
                    0-2299-4355, 0-2299-4164, 0-2299-4868 
                    0-2299-4275, 0-2299-4780, 0-2299-4368 

คําอธิบาย : 
                พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบ
ระยะเวลามาตรฐาน โดยเปรยีบเทียบกับผูรับบริการทั้งหมดในแตละกระบวนงานบรกิาร 
                รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยที่สวนราชการสามารถดําเนินการลดไดจริง และได
แจงระยะเวลาเฉลี่ยดังกลาวเปนผลการปฏิบัติราชการ ณ ส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ปงบประมาณ พ.ศ. 2548  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และปงบประมาณ พ.ศ. 2550 แลวแตกรณี 
                กระบวนงานที่นํามาประเมนิผลการปฏิบตัิราชการ หมายถึง ทุกกระบวนงานที่สวนราชการเสนอไปยัง
สํานักงาน ก.พ.ร. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2550 และสวนราชการสามารถดําเนินการลดรอบระยะเวลาได
ตั้งแตรอยละ 30 ขึ้นไป 
 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                          กลุมพัฒนาระบบบริหาร                             
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

 
 
 

งานบริการ (i) ปงบประมาณที่เสนอ
ลดรอบระยะเวลา 

น้ําหนัก ระยะเวลา 
มาตรฐาน 

(วัน) 
1.  การตออายทุะเบียนผูรับจางงานกอสราง 2547 0.20 1 

2. การเบิกจายคาจัดซื้อ-จัดจาง (โดยวิธีสอบ 
    ราคาและประกวดราคา 

2547 0.20 8 

3. การพิจารณาการประกอบกิจการ           
โรงมหรสพ 

2547 0.20 30 

4. การใหบริการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ 2548 0.20 5 

5. การบริการออกแบบอาคารและ
ส่ิงกอสราง   (มูลคางาน 5-50 ลานบาท) 

2548 0.20 90 

รวม  1  
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                                 รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามคาํรับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)      (    )   รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                      (....)    รอบ 12 เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

งานบริการ น้ํา 
หนัก 

รอบ
ระยะเวลา   
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ 
ท่ีไดรับ

บริการตาม
รอบ

ระยะเวลา    
มาตรฐาน 

จํานวน    
ผูรับ 
บริการ    
ท้ังหมด 

รอยละของ
ผูรับบริการท่ีไดรับ
บริการตามรอบ
ระยะเวลา

มาตรฐานเทียบกับ
จํานวนผูรับบริการ    

ท้ังหมด 

คะแนน คะแนนถวง     
น้ําหนัก 

1.  การตออายทุะเบียนผูรับจางงาน     
     กอสราง 

0.20 1 45 45 100 5 1.00 
 

2. การเบิกจายคาจัดซื้อ-จัดจาง (โดย   
   วิธีสอบราคาและประกวดราคา 

0.20 8 
 

46 
 

46 
 

100 
 

5 
 

1.00 

3. การพิจารณาการประกอบกิจการ     
    โรงมหรสพ 

0.20 30 
 

1 
 

1 
 

100 
 

5 1.00 
 

4. การใหบริการทดสอบคุณสมบัติ  
    ของวัสด ุ

0.20 5 
 

180 182 
 

98.90 
 

5 1.00 
 

5. การบริการออกแบบอาคารและ       
    สิ่งกอสราง  (มูลคางาน 5 - 50      
    ลานบาท) 

0.20 90 5 5 100 5 1.00 

รวม 1 ผลคะแนนตัวชี้วัด 5.0000 
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                                 รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามคาํรับรองฯ   (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 0.20 50 60 70 80 90 5  1.00  
การเบิกจายคาจัดซื้อ-จัดจาง (โดยวิธีสอบ
ราคาและประกวดราคา 

0.20 50 60 70 80 90  5  1.00   

การพิจารณาการประกอบกิจการ           
โรงมหรสพ 

0.20 50 60 70 80 90  5 1.00   

การใหบริการทดสอบคุณสมบัติของวัสด ุ 0.20 50 60 70 80 90  5 1.00   
การบริการออกแบบอาคารและสิ่งกอสราง 
(มูลคางาน 5 - 50  ลานบาท) 

0.20 50 60 70 80 90  5 1.00   

น้ําหนักรวม  1 คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากับ 5.0000  
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  :     

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด  น้ําหนัก 
 (รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
    ที่ได 

คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวดัที่ 10 ระดับความสําเร็จของรอยละ     
เฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการรักษามาตรฐาน      
ระยะเวลา การใหบริการ 

2.00  5  5.00 0.1000 

 

 
 
 

จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน x 100 
      จํานวนผูรับบริการทั้งหมดที่ไดรับบรกิารในแตละงานบริการ 
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                                 รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามคาํรับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)      (    )   รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                      (....)    รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
   กระบวนงานการตออายุทะเบียนผูรับจางงานกอสราง 
     1.  กรมฯ  ทําหนังสือแจงบริษัท/หางฯ  ใหมาดําเนินการตออายุทะเบียนผูรับจางภายในระยะเวลาที่กําหนด 
     2.  บริษัท/หางฯ  ยื่นเอกสารการตออายุทะเบียนผูรับจาง 
     3.  เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร 
     4.  ชําระคาธรรมเนียม 
     5.  ออกบัตรผูรับจาง 
    กระบวนงานการเบิกจายคาจัดซ้ือ-จัดจาง (โดยวิธีสอบราคาและประกวดราคา) 
                   เนื่องจากในขณะนี้รัฐบาลไดกําหนดนโยบายใหหนวยงานภาครัฐใชระบบการบริหารการเงนิการคลัง
ดวยระบบอีเล็กทรอนิกส (GFMIS) เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานจากเดิมท่ีทําดวยมือมาใชระบบอีเล็กทรอนิกสชวย
ในการปฏิบัติงานในดานงบประมาณ ดานการจัดซื้อจัดจาง  ดานการจัดทําบัญชีการเงนิ บัญชีบริหาร  และดานบุคลากร  
ซึ่งเปนรูปแบบขอมูลลักษณะการบันทึกขอมูลครั้งเดียว (Single Entry) โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง  ปฏิบัติงาน
ราชการในขั้นตอน  ตาง ๆ ดังนี้ 
                 ขั้นตอนที่ 1  ผูประกอบการยื่นเรือ่งการขอเบิกคาจัดซื้อ-จัดจาง  โดยวิธีการสอบราคาหรือวิธีการประกวด
ราคา เปนขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบใบสําคัญจายเงิน  พรอมจัดทําบันทึกขอมูลของ 
ผูประกอบการ (PO) สงใหงานกลุมงานบัญชี (กําหนดไว 1 วนั) 
                 ขั้นตอนที่ 2  กลุมงานบัญชีรับเรื่องจากฝายพัสดุแลว จะดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 
หลักฐานตาง ๆ ท่ีสงมาพรอมกับใบสําคัญการจายเงิน (กําหนดไว 1 วัน) 
                  ขั้นตอนที่ 3  เสนอผูบริหารลงนามในใบสําคัญการจายเงิน ตามวงเงินที่ไดรับมอบอํานาจ (กําหนดไว 1 วัน) 
                 ขั้นตอนที่ 4  จัดทํารายงานการขอเบิกเงินโดยบันทึกขอมูลทะเบียนประวัติของผูประกอบการรหัสของ 
ผูประกอบการ แหลงของเงินงบประมาณ รหัสงบประมาณ พรอมอนมุัติขอเบิกเงินจากงบประมาณ (P.1) และอนุมัติ
ใหจายเงินจากเงินงบประมาณแกผูประกอบการ (P.2) (กําหนดไว 1 วัน) 

     กระบวนงานการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ 
                   การพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ หมายถึง การอนุญาตใหใชอาคารเพือ่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ
โรงมหรสพตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522   การพิจารณาอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรง
มหรสพที่ไดมีการลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการโดยใชเวลาในการดําเนินการ 30 วัน  (ทําการ) ตั้งแตป 2548 สวน
ป 2549 และป 2550 ไดดําเนนิการรกัษามาตรฐานการปฏิบัติราชการใหใชเวลาเทาเดิม  แตขณะนี้ไดมีกฎกระทรวงวา
ดวยการอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทและระบบความปลอดภัยของโรงมหรสพและ
อัตราคาธรรมเนียมสําหรับการอนุญาตใหใชอาคารเพือ่ประกอบกจิการโรงมหรสพ พ.ศ. 2550 ประกาศใชตั้งแต 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2550  จงึตองถอืปฏิบัติทําใหข้ันตอนเปลี่ยนไปตามกฎหมายกําหนด   กลาวคือ  หลงัจากผูยื่นคํารอง 
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                                 รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามคาํรับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)      (    )   รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                      (....)    รอบ 12 เดือน 

ตอคณะกรรมการพจิารณาประกอบกจิการโรงมหรสพ โดยผานกรมโยธาธิการและผังเมืองใหเจาหนาท่ีตรวจสอบความ
ถูกตองของเอกสารหลักฐานและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการภายใน 45 วัน  คณะกรรมการพจิารณาคําขอใหแลว
เสรจ็ภายใน 30 วัน  เมือ่คณะกรรมการเห็นควรอนุญาตฯ ใหมหีนังสอืแจงผูขอรับอนุญาตสงกรมธรรมประกนัภัยภายใน 
30 วนั  และเมื่อคณะกรรมการฯ ไดรับกรมธรรมประกันภยัแลวใหออกใบอนญุาตภายใน 30 วัน  จึงทําใหการพิจารณา
อนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพหลัง วันที่ 18 กรกฎาคม 2550  ไมสามารถรักษาระยะเวลา 
มาตรฐานได   
          ดังนัน้ในการคิดเวลาดําเนินงานของการอนุญาตใหใชอาคารเพือ่ประกอบกิจการโรงมหรสพในครั้งนีจ้ะคิดเฉพาะ
สวนที่สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคารควบคุมได  โดยเริ่มตั้งแตรับเรื่องจนไปถึงข้ันตอนการพิจารณาของคณะ
กรรมการฯ เห็นควรอนุญาตฯ เทานั้น  สวนข้ันตอนของการสงกรมธรรมและขัน้ตอนการออกใบอนุญาตใหตัดออกไป
โดยทั้งหมดใหนับเฉพาะวันทําการโดยมีระยะเวลามาตรฐานอยูท่ี 30 วัน  คงเดิม 
   กระบวนงานการใหบริการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ  (5 วัน) 
    ระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหมมีข้ันตอน ดังนี้ 
    ข้ันตอนที่ 1 ทําบันทึกพรอมนําสงตัวอยางวัสดุใหเจาหนาท่ีรับเรื่อง และรับฝากเงินคาธรรมเนียมสงคลัง 
    ข้ันตอนที่ 2 เจาหนาท่ีดําเนินการทดสอบวัสดุ (เหล็ก หิน ทราย คอนกรีต) 
    ข้ันตอนที่ 3 วิเคราะหผล ตรวจสอบ จัดทํารายงาน 
    ข้ันตอนที่ 4 เสนอกลุมงานฯ และผอ.สํานักฯลงนาม 
   กระบวนงานการบริการออกแบบอาคารและสิ่งกอสราง (มูลคางาน 5 - 50  ลานบาท) 

 1.  จัดเก็บสถิติการใหบริการและระยะเวลาการดําเนินงานจนแลวเสร็จ  
 2.  รักษารอบระยะเวลาการดําเนินการใหอยูในมาตรฐาน 90 วันทําการ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
  กระบวนงานการตออายุทะเบียนผูรับจางงานกอสราง 
  กระบวนงานการเบิกจายคาจัดซ้ือ-จัดจาง (โดยวิธีสอบราคาและประกวดราคา) 
  กระบวนงานการใหบริการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ  (5 วัน) 
    1.  เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานมีความรูความชํานาญ 
    2.  ใชคอมพิวเตอรมาสนับสนุน  วิเคราะห  และประมวลผล 
  กระบวนงานการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ 
          ดวยธรุกจิภาพยนตรมีอัตราการเติบโตเพิม่ข้ึนดูไดจากการสรางภาพยนตรเพิ่มข้ึนในแตละปมีจํานวนมากขึ้น  
ซึ่งแสดงใหเห็นวาธุรกิจภาพยนตรไดรับกระแสตอบรับจากประชาชนจึงทําใหผูประกอบกิจการโรงมหรสพสราง
โรงมหรสพเพิม่ข้ึนดวย 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                          กลุมพัฒนาระบบบริหาร                             
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

  กระบวนงานการบริการออกแบบอาคารและสิ่งกอสราง (มูลคางาน 5 - 50  ลานบาท) 
    1.  การบันทึกสถิติใหบริการอยางละเอียด 

     2.  หนวยงานใหความสําคัญและใหความรวมมอืกับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ    
     3. เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานมีความรู 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
 กระบวนงานการประกอบกิจการโรงมหรสพ 
           ปจจุบันการประกอบกิจการโรงมหรสพในเขตกรุงเทพมหานครมีอยูถึง 317 โรง  ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนหลัก
ในเขตกรงุเทพฯ ทําใหการขยายตัวของโรงมหรสพจึงมอีัตราลดลงอยางเห็นไดชัด คือ มีผูประกอบกิจการขอใชอาคาร
เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพเพียง 1 ราย เทานั้น ประกอบกับไดมีกฎกระทรวงฉบับใหมท่ีเกี่ยวกับการขออนุญาต
ประกอบกิจการโรงมหรสพไดประกาศใชทําใหผูประกอบกิจการตองปฏิบัติตามอยางเครงครัดและมีการควบคุม
เกี่ยวกับความปลอดภยัในโรงมหรสพเพิ่มข้ึน  ซึ่งผูประกอบกิจการยังไมคุนเคยกับกฎระเบียบใหมนี้ 

  กระบวนงานการบริการออกแบบอาคารและสิ่งกอสราง (มูลคางาน 5 - 50  ลานบาท) 
1. หนวยราชการที่ขอใหออกแบบกําหนดเวลาแลวเสรจ็เรว็กวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 
2. งานที่หนวยงานตาง ๆ ใหออกแบบ มีปริมาณมากเกินกวาจํานวนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงาน 
3. หนวยราชการที่ขอใหออกแบบไมใหการสนับสนุนขอมูลเทาท่ีควร และเสียเวลาในการดําเนินการ 
4. การดําเนินการในหนึ่งช้ินงานอาจตองใชหลายหนวยงานรวมกันทํางาน แตในทางปฏิบัติควรแยกงานที ่

รับผิดชอบในแตละหนวยงานออกจากกันอยางชัดเจน เพื่อใหทราบถึงระยะเวลาในการทํางานที่แทจริง 
ในแตละหนวยงาน  ซึ่งจะทําใหทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการทํางานใน
หนวยงานตาง ๆ ได 

5. การลดรอบระยะเวลาในการทํางานควรมีการแยกยอยตามประเภทของงาน หรือ จํานวนงบประมาณใน
การกอสราง หรือ ความยาก-งายของงานแตละประเภท เพราะในแตละงานลวนมีคุณคา ขอจํากัด และ
ความซับซอนที่แตกตางกัน  จึงไมควรใชเวลา (90 วัน) เทากันในการชี้วัด 

6. การทํางานจริงในบางโอกาสไมสอดคลองกับขั้นตอนในการทํางานรอบกระบวนงาน (5 ข้ันตอน) ทําให
การลดรอบระยะเวลาในการทํางานบางครั้งไมสามารถลดรอบกระบวนงานที่กําหนดไวได 

 

หลักฐานอางอิง :                                                               - 
               

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

          กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                    
       กระทรวงมหาดไทย 

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

ตัวชี้วัดท่ี   11  : ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายพงศรัตน  ภิรมยรัตน ผูจัดเก็บขอมูล :  1. นางอุษา      พฤกษพิทักษกุล 
                          2.  นางสาวปรียาวรรณ  จทูอง 
                                           

โทรศัพท :  02-29994162 โทรศัพท :   02-2994263,  02 – 2994265, 0-2299-4262 

 

คําอธิบาย : 
     ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่สวนราชการสามารถจัดทําบัญชี
ตนทุนตอหนวยผลผลิตและกิจกรรม เพื่อนําไปสูการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ผลการดําเนินงาน 
1 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 

2550 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดได
แลวเสร็จ และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

                 ดําเนินการแลวเสรจ็    
ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท0703/0830, 
 0831,0832  ลงวันที่31 มกราคม  2551 

 

2 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และปงบประมาณ พ.ศ. 2550 วามี
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร พรอมทัง้วิเคราะห
ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และจัดทํารายงาน
สรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ 

อยูระหวางดําเนินการ 

 

3 ทบทวนภารกิจเพื่อจัดทําขอมูลผลผลิตยอย กิจกรรมยอย 
พรอมปริมาณและหนวยนับทั้งองคกร สําหรับปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551 

 

4 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตยอย กิจกรรมยอย โดยจัด
ใหมีการคํานวณตนทุน  อยางนอย ดังนี้   

 

1. กิจกรรมของหนวยงานสนับสนุน 5 กิจกรรมยอย 
  1.1  ดานการเงินและบัญชี 
  1.2  ดานการพัสดุ 
  1.3  ดานบริหารบุคคล 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

          กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                    
       กระทรวงมหาดไทย 

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

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ผลการดําเนินงาน 
  1.4  ดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

 1.5  ดานการตรวจสอบภายใน 
2. กิจกรรมของหนวยงานหลัก 1 กิจกรรมยอย  
3. ผลผลิตยอย 2 ผลผลิต 
และรายงานผลการคํานวณใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 
และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

5 นําผลการดําเนินงานที่ไดจากขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 4  
ไปกําหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

 

 

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 ไดดําเนินการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ   
พ.ศ. 2550  (ตุลาคม 2549-กันยายน 2550)     ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ  
และสามารถรายงานผลการคํานวณตนทุน  ใหกรมบัญชีกลาง  สํานักงบประมาณ  และสํานักงาน ก.พ.ร.  
รับทราบเรียบรอยแลว 
                 สวนการเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต  ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550  อยูระหวางดําเนินการ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

          กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                    
       กระทรวงมหาดไทย 

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

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน  :   
              สําหรับการคํานวณตนทุนผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2550   ไดทําการดึงขอมูลทางบัญชีของ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ตลุาคม 2549-กันยายน 2550) จากระบบCO ในระบบGFMIS  แลวนํามาคํานวณ            
ตอในโปรแกรม Excel  และนําขอมูลที่ได  เพื่อใชคํานวณตนทุนผลผลิตตอหนวยของปงบประมาณ พ.ศ. 2550   
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           
                   จากการจัดทําบญัชีตนทุน โดยการดึงขอมูลจากระบบ GFMIS  มาใชเปนฐานขอมูล  แตดวยขอจํากดั
ของตวัเครื่องและระบบที่มีการพัฒนา  โดยการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิม่ประสทิธิภาพตลอดมา  กอใหเกดิ
ปญหาสําหรับผูปฏิบัติงานไมเขาใจในระบบดังกลาว  สงผลทําใหขอมูลที่นํามาใชในการคํานวณตนทุนไมถูกตอง
ไปดวย  

 

หลักฐานอางองิ : 
             1. ฐานขอมูลที่ใชในการคํานวณตนทุนตอหนวย จากระบบ  GFMIS ปงบประมาณ  2550 (ตลุาคม 2549  – 
กันยายน  2550)     

              2. หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวน ที่ กค 0410.2/ว 009  ลงวันที ่ 27 ธันวาคม 2550   เร่ือง กําหนดเวลาสง
รายงานผลการคํานวณตนทนุผลผลิตงวดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550      
               3. หนงัสือกรมโยธาธิการและผังเมอืง  ดวนที่สุด ที่ มท 0703/0830  ลงวนัที่ 31 มกราคม  2551  เร่ือง  ขอสง
รายงานผลการคํานวณตนทนุผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550    ถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง   
              4. หนงัสือกรมโยธาธิการและผังเมอืง ดวนที่สุด  ที่ มท 0703/0831  ลงวนัที่ 31 มกราคม 2551   เร่ือง  ขอสง
รายงานผลการคํานวณตนทนุผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550     ถึงผูอํานวยการสํานักงบประมาณ     
              5. หนงัสือกรมโยธาธิการและผังเมอืง  ดวนที่สุด ที่ มท 0703/0832  ลงวนัที่ 31 มกราคม  2551  เร่ือง  ขอสง
รายงานผลการคํานวณตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550    ถึงเลขาธกิารสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ      
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

ตัวชี้วัดท่ี 12  : ระดับความสาํเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายชาติชาย    สงวนพงษ ผูจัดเก็บขอมูล :  
1. นายสุเมธ  มีนาภา                 2.  นางภัชรา   นาคดิษฐ 
3.  นางสบพันธ  ชิตานนท        4.  นายสุเทพ  รัขติยาภรณ 
5.  นางลักขณา   ขาวขํา             6.  นางวนิดา  วานิช   
7.  นางภาวดี  ภูมรินทร             8.  นางสาวกัลยาณี   ตันติวราภรณ 
9.  นางสาวประภาพร  วัฒนเจริญยิ่ง     10.  นางสุนีรัตน  แสงศรี  
11.  นายมณีโชติ    บํารุงผล                  12.  นางสาวสมจิตร  สุขชัย 
13.  นางจินตนา  อุดมพลานุรกัษ     

โทรศัพท : 0-2299-4108 โทรศัพท : 0-2299-4713, 0-2299-4129, 0-2299-4626 
  0-2201-8072, 0-2201-8079, 0-2299-4368 , 0-2299-4345 
  0-2299-4124, 0-2299-4271, 0-2299-4169,  0-2299-4252   
  0-2299 4254, 0-2299-4113 

คําอธิบาย : 
                 ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ หมายถึง ความสําเรจ็ทีส่วนราชการนาํ
เกณฑคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงเปนกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากลไปใชเปนกรอบแนวทางใน
การประเมนิองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) และเปนบรรทัดฐาน การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
ของสวนราชการ เพื่อปรับปรงุองคกรและยกระดับคณุภาพการบรหิารจดัการของสวนราชการสูระดบัมาตรฐานสากล 
ทั้งนี้ ตวัช้ีวัดนีไ้ดผนวกตวัช้ีวดัยอยหลาย ๆ ตัว ไดแก การจัดการความรู การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ  การบรหิาร
ความเสีย่ง  การถายทอดตวัช้ีวัดและเปาหมายของระดบัองคกรสูระดับบคุคล  การพัฒนาระบบการบริหารทรพัยากร
บุคคล ที่เคยดําเนนิการไปแลวในชวง 3 ปที่ผานมาไวในตวัช้ีวัด PMQA    โดยในการประเมินจะใชวิธีการใหคะแนน
ตนเองตามเกณฑมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กําหนดขึ้นในแตละขอคําถามในแตละหมวด  ดังนัน้ จะเห็นไดวาสวนราชการจะ
ยังคงดําเนนิการพัฒนาตามตวัช้ีวัดดังกลาวอยางตอเนือ่ง แตประเมนิผลโดยตวัช้ีวดัการพัฒนาคณุภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐเทานั้น 
                  การดําเนินการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครฐัในระดบักรม ใหดาํเนนิการครอบคลมุทุกหนวยงาน
ในราชการบรหิารสวนกลาง รวมถึงราชการบริหารสวนกลางที่ไปตั้งอยูในภูมภิาคดวย 
                 แนวทางการดําเนนิการตามตัวช้ีวดันี้ สํานกังาน ก.พ.ร. จะจดัทําเปนคูมือซ่ึงมีรายละเอียดสําหรับสวน
ราชการใชในการดําเนินการ แบงออกเปน 3 ตัวช้ีวดัยอย ดังนี ้

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
12.1 ระยะเวลาการสงรายงานการประเมินองคกรดวยตนเอง รอยละ 1 
12.2 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้าํหนักของความครบถวน

ของการจัดทํารายงานการประเมินองคกรดวยตนเอง 
รอยละ 6 

12.3 ผลคะแนนจากรายงานการประเมินองคกรดวยตนเอง       
ตามเกณฑ 7 หมวด 

รอยละ 15 

              
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
                        อยูระหวางการดําเนินการทนทวนและประเมินผลตนเองในแตละหมวดคําถาม ตามเกณฑของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

เกณฑการใหคะแนน :     
 

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

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวดัที่ 12  : ระดับความสาํเร็จของการพฒันา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

22 ระดับ 1 1.00 0.2200 

                    

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
     1.  กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพฒันาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) และคณะทํางานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Work 
Team)  
     2.  กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดประชุมชี้แจงทําความเขาใจเกีย่วกับการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ใหผูบริหารและคณะทํางานไดรับทราบ 
     3. จัดทําแผนการดําเนนิงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Roadmap) ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบริหาร 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน  :    
- 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน  :     
- 
 

หลักฐานอางองิ  :    
- 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

ตัวชี้วัดท่ี  13 : ระดับความสาํเร็จของการดาํเนินการตามแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการ 
 

คําอธิบาย : 
                  ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ โดยพิจารณาความครบถวน
ของการดําเนนิการใน 2 ประเด็น ไดแก 

1.  ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 
2.  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้าํหนักของการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 
      กฎหมายสวนราชการ 

 

ตัวชี้วัดท่ี 13.1 :  ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการ    
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองนติิการ ผูจัดเก็บขอมูล : - 

โทรศัพท : 0 2299 4238 โทรศัพท : - 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
              กรมฯ ไดขอยกเวนการดําเนินการตวัช้ีวัดนี้ เนื่องจาก กฎหมายของกรมโยธาธิการและผังเมอืงไมอยูในกรอบ 
ที่ตองจดัทําแผนพัฒนากฎหมายประจําป  2551 (ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทยดวนทีสุ่ด ที่  มท 0706/9176 ลงวันที ่   
29 พ.ย. 50 )  ซ่ึงอยูระหวางรอผลการพิจารณาจากสํานกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ 13.1 :  ระดับความสําเร็จของการจัดทํา   
 แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ    
 

1.00 1 1.00 0.0100 

                    

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :            - 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน  :                                 - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน  :                                            - 

หลักฐานอางองิ  :                                                              - 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

ตัวชี้วัดท่ี 13.2 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้าํหนักของการดําเนินงานตามแผนพฒันากฎหมาย          
                          ของสวนราชการ    

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองนติิการ ผูจัดเก็บขอมูล : - 
 

โทรศัพท : 0 2299 4238 โทรศัพท : - 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
               กรมฯ ไดขอยกเวนการดําเนินการตัวช้ีวัดนี้ เนื่องจาก กฎหมายของกรมโยธาธกิารและผังเมืองไมอยูในกรอบ 
ที่ตองจดัทําแผนพัฒนากฎหมายประจําป  2551 (ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทยดวนทีสุ่ด ที่  มท 0706/9176 ลงวันที ่   
29 พ.ย. 50 )  ซ่ึงอยูระหวางรอผลการพิจารณาจากสํานกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ 13.2 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักของการดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมาย         
ของสวนราชการ    
 

2.00 1 1.00 0.0200 

                    

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :            - 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน  :                                 - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน  :                                            - 

หลักฐานอางองิ  :                                                              - 
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