
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔) 
 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

กระทรวงมหาดไทย 
      

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย  
                                         

 
 
  

๑.  รายละเอยีดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 มิติที่ ๑  มิติด้านประสทิธผิลตามแผนปฏบิัติราชการ 
  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ  
   ๑. ระดับความสาํเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 

ของกระทรวงและนโยบายสาํคัญ/พเิศษของรัฐบาล (กระทรวงเป็นผู้จดัทําส่งสํานักงาน ก.พ.ร.) 
 

   ๑.๑ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
ของกระทรวง    

 

     ๑.๑.๑ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน.......................  
 ๑.๑.๒ ระดับความสําเร็จของการสนับสนุน/ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม  
 ๑.๑.๓ ร้อยละของจํานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด.....................  
   ๑.๔  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน............................  

 ๒.  ระดับความสาํเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
 ของกลุ่มภารกิจ 

 

  ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ร้อยละสะสมของโรงมหรสพที่ได้รับการตรวจสอบความปลอดภัย 
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร............................................... ................................................ 

 
๑ 

  ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ร้อยละสะสมของอาคารของรัฐที่ได้รับการสํารวจและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง....... 
 

๓ 
  ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ระดับความสําเร็จของการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ  

อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ อาคารพาณิชย์ โรงงาน และโรงแรม .............................. 
   
๕ 

 ๓. ระดับความสาํเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ 
ภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจา่ยของส่วนราชการระดบักรมหรือเทียบเทียบเท่า  

  ๓.๑  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ 
ภารกิจหลักของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

  ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๑ จํานวนมูลค่างานของการให้บริการด้านช่างสําหรับสิ่งก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน 
ทางวิชาการ (ลา้นบาท) ............................................................................................... 

 
๘ 

  ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๒ จํานวนผังเมืองรวมที่ได้ดําเนินการประเมินผลและมีเอกสารรายงานการประเมินผล 
ผังเมืองรวม.................................................................................................................. 

 
๑๐ 

  ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๓ ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค  
(๔ กลุ่มจังหวัด) .......................................................................................................... 

 
๑๓ 

  ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๔ จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลที่ได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสาร
ประกอบการวางผัง................................................................................................... 

 
๑๕ 

  ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๕ ระดับความสําเร็จในการดําเนนิงานศึกษาความเหมาะสมระบบป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่
ชุมชน.................................................................................................................................. 

 
๑๘ 

 
 
 
 
 
 

สารบัญ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย  
                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓.๒ ระดับความสาํเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ  
(ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) 

  ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ  
(ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย)...................................................................................  ๒๐ 

 มิติที่ ๒  มิติด้านคณุภาพการใหบ้ริการ 
 

 

  ความพึงพอใจ  

  ตัวชี้วัดที่  ๔ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร...................................................... ๒๖ 

  ตัวชี้วัดที่  ๕ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบาย............................................ ๒๙ 

  การป้องกันการทุจริต  

  ตัวชี้วัดที่  ๖ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.. 
 

๓๑ 

 มิติที่ ๓  มิติด้านประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

  การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ  

  ตัวชี้วัดที่  ๗ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา
การให้บริการ.......................................................................................................... 

 
๓๖ 

  การบริหารงบประมาณ  

  ตัวชี้วัดที่ ๘ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ยลงทนุ/ภาพรวม/เงินโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเขม้แข็ง ๒๕๕๕ 

 
 

  ตัวชี้วัดที่ ๘.๑ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน................................................ ๔๒ 

  ตัวชี้วัดที่ ๘.๒ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม............................................ ๔๕ 
  ตัวชี้วัดที่ ๘.๓ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕......... ๔๘ 
  ตัวชี้วัดที่ ๘.๔ ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน..................................... ๕๐ 
  ตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต..................................... ๕๒ 

  การควบคุมภายใน  

  ตัวชี้วัดที่ ๑๐  ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน.......................................................... ๕๖ 

  การพัฒนากฎหมาย    

  ตัวชี้วัดที่ ๑๑  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ........ ๕๙ 
 
 

สารบัญ  (ต่อ) 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย  
                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
                  
 
 

            
 
 
 

 

 มิติที่ ๔  มิติด้านการพัฒนาองค์การ 

  การบริหารจัดการองค์การ  

  ตัวชี้วัดที่ ๑๒  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  

   ตัวชี้วัดที่ ๑๒.๑ ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน........................................................................................ 

 
๖๐ 

   ตัวชี้วัดที่ ๑๒.๒ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ความสําเร็จของผลลัพธ์การดําเนินการ (ผลลพัธ์ของกระบวนการ)  
ของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน (หมวด ๗) ................................................................................. 

 
 
 

๖๔ 

   ตัวชี้วัดที่ ๑๒.๓ ระดับความสําเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนวทาง 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน.................... 

 
๖๖ 

สารบัญ  (ต่อ) 



หนวย นํ้าหนัก ผลการดําเนินงาน

วัด (รอยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ คา คะแนน

ดําเนิน คะแนน ถวง

งาน ท่ีได น้ําหนัก

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ (นํ้าหนัก : รอยละ 40) 1.4104

1.5333

1.1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาตามแนวทาง ระดับ 5.0 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0556

          เศรษฐกิจพอเพียงระดับหมูบาน (1,625 หมูบาน)

1.1.2 ระดับความสําเร็จของการสนับสนุน/สงเสริม ระดับ 5.0 1 2 3 4 5 1 1.0000 0.0556

          การพัฒนาหมูบาน/ชุมชนดวยกระบวนการมีสวนรวม

1.1.3 รอยละของจํานวนเรื่องรองเรียนที่ไดรับการแกไข รอยละ 3.0 64 67 70 73 76 40.21 1.0000 0.0333

         ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด

1.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวม ระดับ 2.0 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1111

      หรือเคานเตอรบริการประชาชน 0.2556

1.3924

2.1 รอยละสะสมของโรงมหรสพที่ไดรับการตรวจสอบ รอยละ 3.0 35 37.5   40 42.5 45 38.27 2.3080 0.0769

      ความปลอดภัย ตาม พ.ร.บ.ควมคุมอาคาร (210 (225 (240 (255 (270  (230

โรง) โรง) โรง) โรง) โรง) โรง)

2.2 รอยละสะสมของอาคารของรัฐที่ไดรับการสํารวจ รอยละ 3.0 15 17.5 20 22.5 25 11.59 1.0000 0.0333

      และตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง (3,204 (3,738 (4,272 (4,806 (5,340 (2,476

อาคาร) อาคาร) อาคาร) อาคาร) อาคาร) อาคาร)

2.3 ระดับความสําเร็จของการปองกันการเกิดอัคคีภัย ระดับ 4.0 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0444

       ในอาคารสูง  อาคารขนาดใหญพิเศษ 0.1547

       อาคารชุมนุมคน  โรงมหรสพ  อาคารพาณิชย

       โรงงาน และโรงแรม

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กระทรวงมหาดไทย

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

  รอบ 12 เดือน
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

2. ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (นํ้าหนักรอยละ10)

เกณฑการใหคะแนน

1. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย (นํ้าหนัก : รอยละ 15)

หมายเหตุ ขอมูล 25 เมษายน 2554

    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

   รอบ 6  เดือน

   ก



    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

หนวย นํ้าหนัก

วัด (รอยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ คา คะแนน

ดําเนิน คะแนน ถวง

งาน ท่ีได น้ําหนัก

1.2995

3.1.1 จํานวนมูลคางานของการใหบริการดานชาง จํานวน 3.0 2,600  2,700    2,800  2,900  3,000  963.13 1.0000 0.0333

          สําหรับส่ิงกอสรางที่ไดมาตรฐานทางวิชาการ (ลานบาท)

3.1.2 จํานวนผังเมืองรวมที่ไดดําเนินการประเมินผล จํานวน 1.0 4 5 6 7 8 N/A 1.0000 0.0111

          และมีเอกสารรายงานการประเมินผลผังเมืองรวม ผัง

3.1.3 ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูลและวิเคราะห ระดับ 2.0 1 2 3 4 5 2 2.0000 0.0444
          เพ่ือการวางผังอนุภาค (4 กลุมจังหวัด)

3.14  จํานวนผังชุมชนเทศบาลที่ไดวางและจัดทําผังเมืองชุมชน จํานวน 2.0 40 45 50 55 60 N/A 1.0000 0.0222
          และมีเอกสารประกอบการวางผัง แหง

3.1.5 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานศึกษา ระดับ 2.0 1 2 3 4 5 2 2.0000 0.0444
          ความเหมาะสมระบบปองกันน้ําทวมพ้ืนที่ชุมชน

3.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ระดับ 5.0 1 2 3 4 5 80.49 1.0986 0.0610

       ของความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ  (80 %)  (85 %)  (90 %)  (95 %)  (100 %) 0.2166

       (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย)

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (นํ้าหนัก : รอยละ 15) 1.0000 0.2166

4. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 6.0 65 70 75 80 85 N/A 1.0000 0.0667

5. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูกําหนดนโยบาย รอยละ 3.0 65 70 75 80 85 N/A 1.0000 0.0333

6. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ ระดับ 6.0 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0667
     ปองกันและปราบปรามการทุจริต 0.1667

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กระทรวงมหาดไทย

   รอบ 6  เดือน
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

ผลการดําเนินงานเกณฑการใหคะแนน

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

3. ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง (นํ้าหนักรอยละ15)

  รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

   ข



    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

หนวย นํ้าหนัก

วัด (รอยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ คา คะแนน

ดําเนิน คะแนน ถวง

งาน ท่ีได น้ําหนัก

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (นํ้าหนัก : รอยละ 15) 2.2000

7. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ระดับ 3.0 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1667
    ในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ  (80 %)  (85 %)  (90 %)  (95 %)  (100 %)

8. รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน/ รอยละ (5)

    ภาพรวม/เงินโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง 2555

   8.1 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน รอยละ 1.0 66 69 72 75 78 15.56 1.0000 0.0111
   8.2 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม รอยละ 1.5 91 92 93 94 95 20.67 1.0000 0.0167

    8.3 รอยละของการเบิกจายเงินโครงการภายใตแผน รอยละ 1.0 60 70 80 90 100 37.17 1.0000 0.0111
           ปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555

    8.4 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ รอยละ 1.5 86 89.5 93 96.5 100 49.01 1.0000 0.0167
          ตามแผน

9. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ระดับ 3.0 1 2 3 4 5 3 3.0000 0.1000
10. ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน ระดับ 4.0 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0444
11. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน ระดับ 0 1 2 3 4 5 0 0.0000 0.0000
       พัฒนากฎหมายของสวนราชการ 0.3667

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคการ (นํ้าหนัก : รอยละ 20) 1.0000
12. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร ระดับ (20)
       จัดการภาครัฐ (PMQA)
12.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
         ภาครัฐระดับพืนฐาน      (หมวด 2) รอยละ 4.0 60 70 80 90 100 N/A 1.0000 0.0444
                                                   (หมวด 4) รอยละ 4.0 60 70 80 90 100 N/A 1.0000 0.0444

12.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ระดับ 6.0 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0667
         ในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธ

          การดําเนินการ (ผลลัพธของกระบวนการ) ของสวนราชการ

          ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน(หมวด 7)

12.3 ระดับความสําเร็จของการประเมินองคการดวยตนเอง ระดับ 6.0 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0667
         ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 0.2222
         ระดับพ้ืนฐาน

รวม 90 1.3824
กรมโยธาธิการและผังเมือง

กระทรวงมหาดไทย

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน
  รอบ 12 เดือน

   รอบ 6  เดือน
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ กรมไม่มีตัวชี้วัดนี้ 
จึงนําน้ําหนักตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละ 2 ไปรวมกับที่ตัวชี้วัดที่ 9 ,10 ตัวละ ร้อยละ 1

   ค



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

     กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                          กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                  
     กระทรวงมหาดไทย 

 

 

   รอบ ๖  เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 

  รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ : ร้อยละสะสมของโรงมหรสพที่ได้รับการตรวจสอบความปลอดภัย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 
 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด : นางสมจิต  ปิยะศิลป์ 
                           ผู้อํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายอนวัช     บูรพาชน 
                   นายพรชัย     สังข์ศร ี      

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๔๙ โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๕๑           
              ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๑๙               

คําอธบิาย :  
 

       
 
ร ้อยละสะสมของโรงมหรสพที่ ได้รับการตรวจสอบ ตาม พ .ร .บ .ควบคุมอาคาร หมายความว่า  

ร้อยละของโรงมหรสพที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพที่ได้รับการตรวจสอบ  
ความปลอดภัยตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้อาคาร เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพฯ  

         โรงมหรสพ  หมายความว่า  อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสถานที่สําหรับฉายภาพยนตร์ 
 

แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดให้สาธารณชนเข้าชมการแสดงนั้น
เป็นปกติธุระ โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 
 
 ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :  
 

    จํานวนของโรงมหรสพที่ได้รบัการตรวจสอบความปลอดภัยตามตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ต้ังแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ 
ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๕๔ รวม ๒๓๐ โรง คิดเป็น ๓๘.๒๗% 
 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
 ร้อยละ ๓๕  
(๒๑๐ โรง) 

ร้อยละ ๓๗.๕  
(๒๒๕ โรง) 

ร้อยละ ๔๐  
(๒๔๐ โรง) 

ร้อยละ ๔๒.๕  
(๒๕๕ โรง) 

ร้อยละ ๔๕  
(๒๗๐ โรง) 

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๑ : ร้อยละสะสม
ของโรงมหรสพที่ได้รับการ
ตรวจสอบความปลอดภัย ตาม 
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 

๓.๐๐ ร้อยละ ๓๘.๒๗ 
(๒๓๐ โรง) 

๒.๓๐๘๐ ๐.๐๗๖๙ 

 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

     กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                          กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                  
     กระทรวงมหาดไทย 

 

   รอบ ๖  เดือน 
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
 ๑. จัดทําแผนการตรวจสอบสถานประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   ๒. ประสานกับเจ้าของโรงมหรสพเพื่อดําเนินการตรวจสอบ 
   ๓. นําข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบมาวิเคราะห์และประเมินความปลอดภัยเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
           ผู้ประกอบกิจการโรงมหรสพได้ให้ความสําคัญในการตรวจสอบสถานประกอบกิจการโรงมหรสพเป็นอย่างดี    
และให้ความร่วมมือในการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน 
ของประชาชน 

 อุปสรรคต่อการดําเนนิงาน  : 
           เนื่องจากเป็นกิจกรรมการทํางานที่ต้องใช้ทรัพยากรในการดําเนินงาน เช่น น้ํามันเชื้อเพลิง  ซึ่งกรมฯ มี
นโยบายประหยัดเชื้อเพลิง ทําให้การใช้ยานพาหนะเพื่อดําเนินงานเป็นได้ด้วยความยากลําบาก 
 

 หลักฐานอ้างอิง : 
  ๑. รายชื่อสถานประกอบกิจการโรงมหรสพที่ได้การตรวจสอบความปลอดภัย 
๒. เอกสารแบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจสอบสถานประกอบกิจการโรงมหรสพ 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

     กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                          กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                  
     กระทรวงมหาดไทย 

 

   รอบ ๖   เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด)   รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ : ร้อยละสะสมของอาคารของรัฐที่ได้รับการสาํรวจและตรวจสอบความมั่นคงแขง็แรง  
 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด : ผู้อํานวยการสํานักควบคุมการก่อสร้าง ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นายวิชิต    อรณุมานะกุล 
                   ๒. นายวิฑูรย ์ รัตนไพศาลวงศ์ 

โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙  ๔๔๑๑ โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๘๒        
 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :  จํานวนอาคารของรัฐที่ได้รับการสํารวจและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง รอบ ๖ เดือน 
ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ – มีนาคม  ๒๕๕๔  มีจํานวน = ๒,๔๗๖ อาคาร 
คําอธบิาย :  
 
 

       
 
อาคารของรัฐ  หมายความว่า อาคารของทางราชการที่ใช้เพื่อประโยชน์ในกิจกรรมทางราชการที่มีประชาชน

เข้าไปติดต่อใช้สอยประจํา เช่น  ศาลากลางจังหวัด  ที่ว่าการอําเภอ  สํานักงาน  สถานีอนามัย  หอประชุม  
โรงพยาบาล  สถานศึกษา  หอสมุด  เป็นต้น 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละ ๑๕ 

(๓,๒๐๔ อาคาร) 
ร้อยละ ๑๗.๕๐ 
(๓,๗๓๘ อาคาร) 

ร้อยละ ๒๐ 
(๔,๒๗๒ อาคาร) 

ร้อยละ ๒๒.๕๐ 
(๔,๘๐๖ อาคาร) 

ร้อยละ ๒๕ 
(๕,๓๔๐ อาคาร)  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดท่ี ๒.๒ : ร้อยละสะสมของ
อาคารของรัฐที่ได้รับการสํารวจและ
ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง 

๓.๐๐ ร้อยละ ๑๑.๕๙ 
(๒,๔๗๖ อาคาร) 

๑.๐๐ ๐.๐๓๓๓ 

 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
 

๑.  มีหนังสือ ที่ มท ๐๗๐๙/๗๘๔๒  ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ แจ้งกําหนดการที่สํานักควบคุมการก่อสร้าง 
     จะเข้าไปดําเนินการตรวจสอบโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒   
๒.  สํานักควบคุมการก่อสร้างดําเนินการตรวจสอบอาคารโรงเรียนฯ เขต ๒ และแจ้งผลการตรวจสอบให้เจ้าของอาคารทราบ 
๓.  มีหนังสือ ที่ มท ๐๗๐๙/๙๗๘๗ ลงวันที ่๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓  แจ้งจังหวัดทุกจังหวัดให้ดําเนินการตรวจสอบอาคาร 
     ของรัฐและรายงานผลการตรวจสอบ 
๔.  จังหวัดดําเนินการตรวจสอบอาคารและแจ้งผลการตรวจสอบให้กรมโยธาธิการและผังเมือง  พร้อมทั้งแจ้งเจ้าของ 
     อาคารทราบผลการตรวจสอบด้วย 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

     กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                          กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                  
     กระทรวงมหาดไทย 

   รอบ ๖   เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 

  รอบ ๑๒ เดือน 
 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :   
 

          ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 
     
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :   
 

         จํานวนเจ้าหน้าที่และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงทําให้การสํารวจ 
และตรวจสอบข้อมูลกระทําได้ในขอบเขตที่จํากัด         

  
 

หลักฐานอา้งองิ :  
 

๑. หนังสือ ที่ มท ๐๗๐๙/๗๘๔๒  ลงวันที ่๒๖ ตุลาคม  ๒๕๕๓ แจ้งกําหนดการที่สํานักควบคุมการก่อสร้างจะเข้าไป 
    ดําเนินการตรวจสอบโรงเรียนในสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
๒. หนังสือ ที ่มท ๐๗๐๙/ ๙๗๘๗  ลงวันที ่๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๓  แจ้งจังหวัดทุกจังหวัดให้ดําเนินการตรวจสอบ   
    อาคารของรัฐและรายงานผลการตรวจสอบ 
๓. หนังสือ / รายงาน  แจ้งผลการสํารวจและตรวจสอบอาคารของรัฐ 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

     กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                          กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                  
     กระทรวงมหาดไทย 

 

 

  รอบ ๖  เดือน      

   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ : ระดับความสําเร็จของการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ       
                   อาคารชุมนมุคน โรงมหรสพ อาคารพาณิชย์ โรงงาน และโรงแรม 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด : ๑. นายภากุละ  อาวัชนากร 
                           ๒. นายชยุต  วงศ์วณิช 
                           ๓. นางสมจิต  ปิยะศลิป์ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นายคณนาถ  ชะนะนา   
                     ๒. นางสาวอรอนงค์  มโนหรทัต 
                     ๓. ร้อยเอกพงศ์ชนก  ย่ิงวิริยะ  
                     ๔. นางสาวฐิติกาญจน์  บํารุงศิลป์ 
                     ๕. นายฉัตรชัย  รัตนเขียว 
                     ๖. นายอนวัช  บูรพาชน  
                         (กรมโยธาธิการและผังเมือง : 
                         สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร)  
                     ๗. นางสาวสุรีย์  ประเสรฐิสุด 
                         (กรมโยธาธิการและผังเมือง : 
                         สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร)  

โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๓๗ ๓๓๑๐,๐ ๒๒๔๑ ๗๔๖๖ โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๔๓ ๒๒๐๑,๐ ๒๖๓๗ ๓๓๑๒, 
             ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๕๑, ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๒๓ 

คําอธิบาย :  
ระดับความสําเร็จของการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน 

โรงมหรสพ อาคารพาณิชย์ โรงงานและโรงแรม หมายถึง ระดับความสําเร็จในการดําเนินการควบคุมการเกิด
อัคคีภัยในอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ อาคารพาณิชย์ โรงงานและโรงแรม
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ครบทั้ง ๕ ขั้นตอน 

ขั้นตอนที่ ๑ กําหนดแผนงานหลักในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยฯ ปี ๒๕๕๔ โดยมีกิจกรรมร่วมกัน  
๒ หน่วยงาน 

ขั้นตอนที่ ๒ ดําเนินการได้ครบถ้วนทุกกิจกรรมตามแผนฯ และสามารถสรุปผลสําเร็จตามเป้าหมาย
กิจกรรมที่ชัดเจนนําเสนอกระทรวงมหาดไทยและเผยแพร่ในเว็บไซต์ 

ขั้นตอนที่ ๓ จํานวนการเกิดอัคคีภัยเท่ากับ ปี ๒๕๕๓ (๖๕ ครั้ง)   
ขั้นตอนที่ ๔ จํานวนการเกิดอัคคีภัยน้อยกว่า ปี ๒๕๕๓  ไม่เกิน ๓ ครั้ง (๖๒ ครั้ง) 
ขั้นตอนที่ ๕ จํานวนการเกิดอัคคีภัยน้อยกว่า ปี ๒๕๕๓  ไม่เกิน ๖ ครั้ง (๕๙ ครั้ง) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

     กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                          กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                  
     กระทรวงมหาดไทย 

 

 

   รอบ ๖   เดือน      

  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ ๑๒ เดือน 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตล่ะขัน้ตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑ อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแผนหลักการป้องกันอัคคีภัยในอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ อาคารชุมนุมคนโรงมหรสพ อาคารพาณิชย์ โรงงาน และโรงงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒ - 
๓ - 
๔ - 
๕ - 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐาน 
ประกอบตัวชีวั้ด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนนิงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการป้องกัน 
การเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง  อาคาร 
ขนาดใหญ่พิเศษ  อาคารชุมนมุคน       
โรงมหรสพ อาคารพาณิชย์ โรงงาน 
และโรงงาน 

๔.๐๐ N/A ๑.๐๐ ๐.๐๔๔๔ 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
๑. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชิญกรมโยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง        
    ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ ๒.๓ เมือ่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  
    โดยมติที่ประชุมมอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองกําหนด     
    แผนงานหลักการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ 
    อาคารพาณิชย์ โรงงาน และโรงแรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และมีคําสัง่กลุ่มภารกิจฯ แต่งต้ัง   
    คณะกรรมการสุม่ตรวจอาคาร โดยมีกิจกรรมในแผนงานหลกัฯ ร่วมกัน ๒ หน่วยงาน ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม  
     คือ ๑) การสุม่ตรวจอาคาร  ๒) การฝึกอบรมและให้องค์ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัย ๓) การประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกัน 
     อัคคีภัย และ ๔) กิจกรรมการมอบป้ายเกียรติคุณให้โรงมหรสพทีผ่่านการตรวจสอบมาตรฐานอาคารปลอดภัย 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

     กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                          กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                  
     กระทรวงมหาดไทย 

 

   รอบ  ๖  เดือน      

   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
   รอบ ๑๒ เดือน 

๒. สํานักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดทําแผนงานหลักการป้องกันการเกิดอัคคีภัย  
   ในอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ อาคารพาณิชย์ โรงงาน และโรงแรม     
   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และคาํสั่ง กลุ่มภารกจิด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง แต่งต้ัง  
   คณะกรรมการสุ่มตรวจอาคาร โดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ลงนามเรียบร้อยแลว้         
    และจัดส่งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมลงนาม ปัจจุบันอยู่ระหว่างนําเสนอผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
- 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :    
- 
 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป 
- 
 

หลักฐานอา้งองิ :  
- 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

       กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                        กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                  
       กระทรวงมหาดไทย 

 
 

   รอบ ๖ เดือน    
   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ ๑๒ เดือน 

 ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๑ :   จํานวนมูลคา่งานของการให้บริการด้านช่างสาํหรับสิง่ก่อสรา้งที่ได้มาตรฐานทางวชิาการ 
 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  
๑.  ผู้อํานวยการสํานักสถาปัตยกรรม       
๒.  ผู้อํานวยการสํานักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ   
๓.  ผู้อํานวยการสํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง  
๔.  ผู้อํานวยการสํานักควบคุมการก่อสร้าง                 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
๑. นายวิษณุ     อยู่ดี           ๒. นายอนันต์      สิริพฤกษา   
๓. นายวินิจ  ชัยชนะศิริวิทยา ๔. นางเปรมจิต  หอมจันทนากุล 
๕. นายจาตุรนต์   โรจน์หิรัญ   ๖. นายไพโรจน์  เทศอ่ํา    
๗. นายดุลยนิตย์   เมธาวิทย์   ๘. นายพรเทพ   ศรีวรานันท์   

โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๘๕๙, ๐ ๒๒๙๙ ๔๗๙๙ 
             ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๗๙, ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๑๑ 

โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๘๖๖, ๐ ๒๒๙๙ ๔๘๖๘ 
๐ ๒๒๙๙ ๔๗๘๒, ๐ ๒๒๙๙ ๔๗๖๗, ๔๗๘๘,  
๐ ๒๒๙๙ ๔๗๒๐, ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๗๘, ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๘๕,  
๐ ๒๒๙๙ ๔๓๘๒                                    

คําอธิบาย :  
จํานวนมูลค่างานของการให้บริการด้านช่างสําหรับสิ่งก่อสร้างที่ ได้มาตรฐานทางวิชาการ  หมายถึง  

กรมโยธาธิการและผังเมืองให้บริการด้านการสํารวจ การออกแบบ การเขียนแบบ การประมาณราคา และการควบคุมงาน-
ก่อสร้าง รวมถึงการให้คําปรึกษาทางด้านสิ่งก่อสร้างแก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน 
ซึ่งนําผลงานการให้บริการด้านช่างดังกล่าวมาประมาณราคาค่าก่อสร้างคิดเป็นมูลค่างาน 
 สิ่งก่อสร้าง   ได้แก่  อาคาร  ภูมิสถาปัตยกรรม  ตกแต่งภายใน  โครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างพิเศษ  
และเขื่อนป้องกันตลิ่ง รวมถึงงานออกแบบก่อสร้างใหม่ และงานปรับปรุงของเดิม 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน  :  

 

 ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 
(รอบ ๖ เดือน) 

การเปลี่ยนแปลง  (%) 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ 
ตัวช้ีวัดที่ ๓.๑.๑ : จํานวนมูลค่างานของการ 
ให้บรกิารด้านชา่งสําหรับสิ่งก่อสร้าง 
ที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ 

 ๑,๒๔๐.๙๔ 
ล้านบาท 

๘๘๓.๙๙ 
ล้านบาท 
 

๙๖๓.๑๓  
ล้านบาท 
 

๓๓ % - ๒๘.๗๗ % ๘.๙๕ % 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
  ๒,๖๐๐ ล้านบาท ๒,๗๐๐ ล้านบาท ๒,๘๐๐ ล้านบาท ๒,๙๐๐ ล้านบาท  ๓,๐๐๐ ล้านบาท 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

       กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                        กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                  
       กระทรวงมหาดไทย 

 
 

   รอบ ๖ เดือน    
   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ ๓.๑.๑ : จํานวนมูลค่างานของการให้บริการ 
ด้านช่างสําหรับสิ่งก่อสร้างที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ 

  ๓.๐๐ ๙๖๓.๑๓ 
ล้านบาท 

๑.๐๐ ๐.๐๓๓๓ 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
 ๑. ดําเนินการประสานงานกับผู้ขอรับบริการ 
  ๒. จัดทําแบบร่างเบื้องต้น เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ขอรับบริการ 
  ๓. ดําเนินงานออกแบบจริง 
  ๔. เขียนแบบ และประมาณราคาก่อสร้าง 
  ๕. ประชุมช้ีแจงให้ข้าราชการที่รับผิดชอบรับทราบปฏิบัติ 
๖.  ติดตามและประเมินผลทุกครึ่งเดือน 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
  ๑. ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้อํานวยการสํานัก 
  ๒. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๓. ได้รับทราบข้อมูลที่ครบถ้วนจากผู้รับบริการ 
  ๔. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรภายใน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน  : 
  ๑. หน่วยราชการที่ขอให้ออกแบบกําหนดเวลาแล้วเสร็จเร็วกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 
  ๒. หน่วยราชการ (บางหน่วย) ที่ขอให้ออกแบบไม่ให้การสนับสนุนข้อมลูเท่าที่ควร ทําให้เสียเวลาในการดําเนินการ 
๓. งบประมาณในการดําเนินการมีอยู่อย่างจํากัด ไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่ได้รับ 

  ๔. จํานวนงานที่ขอให้ดําเนินการออกแบบมากกว่าความสามารถในช่วงเวลาหนึ่งๆ 

ข้อเสนอแนะ :   
  ๑. เห็นควรสนับสนุนงบประมาณจ้างเขียนแบบกรณี (Peak Time)   
  ๒. เห็นควรสนับสนุนงบประมาณ เบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนกรณีงานเร่งด่วน 
  ๓. เห็นควรสนับสนุนการจ้างอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งแบบกรณี (Peak Time) ในเวลาเร่งด่วน 

หลักฐานอา้งองิ : 
  ๑. ตารางแสดงมูลค่างานออกแบบ 
  ๒. เอกสารหนังสือแสดงการขอรับบริการออกแบบ 
  ๓. ประมาณราคาก่อสร้าง 
  ๔. แบบก่อสร้าง 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

       กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                        กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                  
       กระทรวงมหาดไทย 

 
 

   รอบ ๖ เดือน 
    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๒ : จํานวนผงัเมืองรวมที่ได้ดําเนนิการประเมินผลและมีเอกสารรายงานการประเมินผลผังเมืองรวม   

 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  ๑. นางสาวนฤมล    คงดิศ 
                            ๒. นางศรีรัตน์    สทุธินนท์ 

ผูจัดเก็บขอมูล :  ๑. นายชํานาญ    พินศรี 
                        ๒. นางเพลินจิตต์   แหยมเกตุ 
 

โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๐๑, ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๑๕ 
              

โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๑๘, ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๑๖,  
               ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๙๑  

คําอธิบาย :  
 

       เป็นผังเมืองรวมที่ประกาศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับและอยู่ในขั้นตอนที่จะต้องดําเนินการประเมินผลผังเมืองรวม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน  :   
 

ขั้นตอนที่                           รายละเอียดการดําเนนิงาน     ผลการดําเนินงาน 
    ๑ จัดเตรียมแผนที่พร้อมข้อมูลในการวิเคราะห์และประมวลผล ดําเนินการแล้ว ๘ ผัง 
    ๒ สํารวจและจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงประชากร การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ระบบคมนาคมขนส่ง โครงการ และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อชุมชนเมือง 
และสํารวจความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผังเมืองรวม 

     กําลังดําเนินการ 
 

๓ ดําเนินการประมวลผลผังเมอืงรวมด้านการเติบโตของประชากร การใช้
ประโยชน์ที่ดิน โครงการคมนาคมและขนส่ง โครงการและปัจจัยที่มีผลต่อผัง 

กําลังดําเนินการ 

๔ จัดทําร่างรายงานการประเมินผลผังเมืองรวม ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
รายงานการประเมินผลผังเมืองรวม 

- 

๕ จัดทําเอกสารรายงานการประเมินผลผังเมืองรวมเพื่อนําเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาด้านผังเมือง 

- 

 
  
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
  จํานวน ๔ ผงั จํานวน ๕ ผัง จํานวน ๖ ผัง จํานวน ๗ ผัง  จํานวน ๘ ผัง 

     



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

       กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                        กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                  
       กระทรวงมหาดไทย 

 
 

   รอบ ๖ เดือน 
    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ ๑๒ เดือน 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ ๓.๑.๒ : จํานวนผังเมืองรวมที่ได้ดําเนินการ
ประเมินผลและมีเอกสารรายงานการประเมินผลผัง
เมืองรวม  

  ๑.๐๐ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

๑.๐๐ ๐.๐๑๑๑ 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
๑. กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสํานักพัฒนามาตรฐาน ประสานกับสาํนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
    และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดําเนินการประเมินผลผัง 
๒. สํานักพัฒนามาตรฐาน จัดส่งเอกสารคู่มอืประกอบการประเมินผลใหกั้บสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  
    และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการให้คาํแนะนําวิธีการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล  
    การพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานและสรุปผลการประเมินผังเมืองรวม เพื่อความถูกต้องของการพิจารณาตัดสินใจ  
    ว่าจะดําเนินการปรับปรุงผัง หรือจะขยายอายุต่ออีก ๕ ปี 
๓. ติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงาน โดยประสานสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นผู้รายงาน 
    และจัดส่งเอกสารประกอบการประเมินผลใหส้ํานักพัฒนามาตรฐาน  
๔. สํานักพัฒนามาตรฐาน ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้กับสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดดําเนินการ    
    จัดเก็บข้อมลู วิเคราะห์ ประมวลผลให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 

 ๕. จัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แสดงขั้นตอนภารกิจและระยะเวลาการดําเนินการ 
 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
๑. สํานักพัฒนามาตรฐาน  กลุ่มงานพัฒนาการประเมินผลได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบพร้อมทั้งรวบรวมข้อมูล 
    และแผนทีฐ่านเพื่อ สนับสนุนทุกจังหวัดที่ดําเนินการประเมินผลผังเมืองรวมและมกีารประสานงานกับสํานักงาน- 
    โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อย่างต่อเนื่อง 
๒. สํานักพัฒนามาตรฐาน กลุม่งานพัฒนาประเมินผลจัดสง่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้าร่วมสํารวจ จัดเก็บข้อมูล และให้  
    ความร่วมมอืในการดําเนินงานตามแผนที่ร่างไว้  

 ๓. สํานักพัฒนามาตรฐานสนับสนุนในการดําเนินงานการประเมินผลโดยการจัดงบประมาณพิจารณาให้สอดคล้องกับ 
     ขนาดพื้นที่ ขนาดประชากรและความหนาแน่นของประชากรแก่สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
     เพื่อดําเนินการประเมินผลผังเมืองรวม 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน  : 
 ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีหน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการประเมินผลผังเมืองรวม  
     ปัจจุบันมอบหมายให้กองช่างเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งกองช่างมีภารกิจด้านช่างอื่นๆ จํานวนมาก พร้อมทั้งมีการโยกย้าย 
    เปลี่ยนแปลงบุคลากร ทาํให้บุคลากรทีร่ับผิดชอบงานด้านผังเมืองไม่ต่อเนื่อง 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

       กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                        กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                  
       กระทรวงมหาดไทย 

 
 

   รอบ ๖ เดือน 
    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ ๑๒ เดือน 
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินการประเมินผลผังเมืองรวม 
    (หน่วยงานกระจายอํานาจ , กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น) 
๓. กรมโยธาธิการและผังเมืองมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนภารกิจด้านผังเมืองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 
    ไม่มีอํานาจในการกํากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการประเมินผลผังเมืองรวมให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
    ที่กําหนดได้ 

 ๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมไม่ได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
     กับการประเมินผลผังเมืองรวมอย่างเป็นระบบ 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  - 
 
หลักฐานอา้งองิ :  
๑. คู่มือการติดตามและประเมินผลผังเมืองรวมสําหรับถ่ายโอนภารกิจ ( มยผ.๒ – ๐๐๐๑) สํานักพัฒนามาตรฐาน 
๒. แผนที่การใช้ประโยชน์อาคาร ๑ : ๔,๐๐๐ 
๓. กฎกระทรวงผังเมืองรวม    
                      

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                         กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                  
      กระทรวงมหาดไทย 

 

   รอบ ๖  เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 

   รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๓  :   ระดับความสาํเร็จในการจัดทาํฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผงัอนุภาค  

(๔ กลุ่มจังหวดั) 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด  :   
ผู้อํานวยการสํานักผังประเทศและผังภาค 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ๑. นางสาวอุบล บุญศรี                      
   ๒. นางกฤติยา ท้วมย้ิม 

โทรศัพท ์: ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๗๐ โทรศัพท ์: ๐ ๒๒๐๑ ๘๓๓๙ , ๐ ๒๒๐๑ ๘๓๒๘ 

คําอธบิาย :  
 

การจัดทําฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค เป็นการดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์(GIS) และระบบสารสนเทศการบรหิารจัดการ(MIS)  โดยการนําเข้า จัดเก็บ 
ประมวลผล และแสดงผลขอ้มลู ประกอบด้วยข้อมลูกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เมือง และการตั้งถิ่นฐาน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมขนส่ง เศรษฐกจิ สังคม และประชากร   
           ระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค หมายถึง ระดับ   
การดําเนินงานจัดทําฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาคตามขั้นตอนดําเนินการในปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน : 
 

ระดับ
คะแนน 

รายละเอียดการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

๑ 
ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับ
พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดและจังหวัด 

 ดําเนินการแลว้เสร็จ 

๒ 
กําหนดลักษณะ องค์ประกอบและรูปแบบของการวางผังอนุภาค  เป้าหมาย
วัตถุประสงค์ ประเภท รายการข้อมูล วิธีการจัดเก็บข้อมูล และวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ 

 ดําเนินการแลว้เสร็จ 

๓ 
ออกแบบระบบฐานข้อมูลเพือ่การวางผังอนุภาคด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ-
ภูมิศาสตร์ (GIS) และเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการ (MIS) 

          - 

๔ 
การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และข้อเสนอแนะจากผู้บริหารทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

- 

   ๕ การจัดทําฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลรายสาขา ได้แก่ กายภาพ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ที่ดิน เมือง และการตั้ง
ถิ่นฐาน  โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมขนส่งและโลจิสติกส ์ เศรษฐกิจ สังคม 
และประชากร เป็นต้น  

- 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                         กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                  
      กระทรวงมหาดไทย 

 

   รอบ ๖  เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 

   รอบ ๑๒ เดือน 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก  
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ ๓.๑.๓ : ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานข้อมูล 
และวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค (๔ กลุ่มจังหวัด) 

๒.๐๐ ระดับ ๒ ๒.๐๐ ๐.๐๔๔๔ 

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนนิการ : 
๑. ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับประเทศ ภาค และจังหวัด 

รวมถึงความเชื่อมโยง ความร่วมมือระหว่างประเทศ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ โครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดและจังหวัด เพื่อเป็นกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนา ตลอดจนบทบาทของพื้นที่กลุ่ม
จังหวัด 

๒. ศึกษาลักษณะและกําหนดองค์ประกอบการวางผังอนุภาคเพื่อกําหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ประเภท รายการ
ข้อมูล วิธีการจัดเก็บข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลอันจะนําไปสู่การออกแบบและจัดทําฐานข้อมูลเพื่อการวางผังอนุภาค
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) 

๓. อยู่ระหว่างการศึกษาทบทวนและออกแบบระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางผังอนุภาคด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ในการจัดเก็บ รวบรวม และประมวลผลข้อมูล  
โดยแสดงถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อการวางผังอนุภาค 
 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :    มีงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน  :                 -                                                                        
  
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :      - 
 
หลักฐานอา้งองิ :     
    เอกสารข้อมูลในขั้นตอนที่ ๑ - ๒ 

  
  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
     กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

   รอบ ๖ เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 

  รอบ ๑๒ เดือน 
  ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๔ : จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลที่ได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสารประกอบการวางผัง  

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  
๑. นางสาวสิริรักษ์   ไสยวรรณ     
๒. นางสาวนฤมล    คงดิศ  
๓. นายไพโรจน์      รุ่งจินตนาการ  
                  

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
๑. นายวินัย       ภูมิพิทักษ์กุล        
๒. นายเฉลิมพล   วงศ์กําภู 

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๐๑ ๘๑๗๗, ๐๘๑ ๑๗๔ ๔๒๐๘ 
              ๐ ๒๐๑ ๘๒๑๐, ๐๘๑ ๙๒๗ ๘๕๙๑ 
              ๐ ๒๐๑ ๘๒๓๐, ๐๘๑ ๙๒๗ ๘๒๙๕ 

โทรศัพท์ :  
๐ ๒๒๐๑ ๘๒๘๗, ๐๘๑ ๔๓๒ ๑๑๘๕ 
๐ ๒๒๐๑ ๘๒๘๘, ๐๘๑ ๕๐๙ ๗๔๗๕ 

คําอธิบาย :  
 

จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลที่ได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสารประกอบการวางผัง  
พิจารณาจากจํานวนชุมชนเทศบาลที่ได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนระดับเทศบาล  ตามแผนงบประมาณประจําปี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
               ชุมชนเทศบาล  หมายถึง  ชุมชนเทศบาลที่จัดต้ังตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และไม่เคยดําเนินการการวางและจัดทําผังเมืองมาก่อน 

เอกสารประกอบการวางผัง  หมายถึง  เอกสารการวางและจัดทําผังเมืองชุมชนระดับเทศบาล 
ที่ถูกต้อง  และครบถ้วนตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง   

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :  ผังชุมชนระดับเทศบาล อยู่ในขั้นตอนดําเนินการดังนี้ 
 

                             ผลการดําเนินงาน          ผังชุมชน (อบต.) 
๑. สํารวจและจัดทําแผนที่พ้ืนฐาน (Base Map) และแผนที่เขตปกครอง           จํานวน  ๒๒ แห่ง 
๒. สํารวจและจัดทําแผนที่พ้ืนฐาน (Base Map) , แผนทีเ่ขตปกครอง 
    และจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากร เศรษฐกิจ  สงัคม และกายภาพ  

         จํานวน   ๙ แห่ง 

๓. สํารวจและจัดทําแผนที่พ้ืนฐาน (Base Map) , แผนทีเ่ขตปกครอง 
    จัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคมและกายภาพ  
    และการจัดทําผังและจัดทาํเอกสารประกอบการวางผัง        

         จํานวน  ๑๓  แห่ง 

๔. สํารวจและจัดทําแผนที่พ้ืนฐาน (Base Map) , แผนทีเ่ขตปกครอง 
    จัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากร เศรษฐกิจ  สังคมและกายภาพ  
    จัดทําผังและเอกสารประกอบการวาง และประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล 

                 - 

 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ๖๐ 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
     กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

   รอบ ๖ เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 

  รอบ ๑๒ เดือน 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที่  ๓.๑.๔ : จํานวนผังเมืองชุมชน-
เทศบาล ที่ได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชน
และมีเอกสารประกอบการวางผัง   
 

๒.๐๐ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

๑.๐๐ ๐.๐๒๒๒ 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
๑. จัดทําและส่งนโยบายและแนวทางการจัดทําผังเมืองชุมชนเทศบาล คู่มือ เกณฑ์ และมาตรฐาน การจัดทําผังเมือง- 
    ชุมชนเทศบาล ใหแ้ก่สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่รับผิดชอบ 
๒. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพื่อดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
๓. จัดทําคําของบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเสนอสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ 
    พิจารณา และกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เป้าหมาย) 
๔. จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ที่ชัดเจน ทั้งขั้นตอน ภารกิจ  และระยะเวลาดําเนินการ 
๕. ประสานและจัดส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง ได้แก่ นักผังเมือง นักวิเคราะห์ผังเมือง วิศวกรโยธา และนายช่างโยธา 
    ไปให้คําแนะนํา ปรึกษาในการจัดทําผังเมืองชุมชนเทศบาล 
๖. ติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงาน โดยให้สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพ้ืนที่เป้าหมาย 
    เป็นผู้รายงานและจัดส่งให้สํานักผังเมืองรวมและผังเมอืงเฉพาะ 
 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
 ๑.  ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานตามโครงการ และมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan)  
      ที่ชัดเจน 
 ๒.  หน่วยงานราชการในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการดําเนินงานตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด 

  อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
  

 ๑. ขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับภารกิจงานด้านผังเมืองค่อนข้างจํากัด 
    ทั้งด้านโครงสร้างบุคลากร งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์ในการดําเนินงาน 
๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ในงานวางผังเมืองชุมชนเทศบาล 
 ๓. กรม มีหนา้ที่สนับสนุนภารกิจงานด้านผังเมืองแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น  แต่ไมม่ีอํานาจหน้าที่ 
     ในการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดําเนินการวางและจัดทําผังเมือง 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
     กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

   รอบ ๖ เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 

  รอบ ๑๒ เดือน 
  

หลักฐานอา้งองิ : 
 ๑. นโยบายและแนวทางการจัดทําผังเมืองชุมชนเทศบาล   
 ๒. คู่มือผังเมืองชุมชนเทศบาล   
๓. แผนปฏิบัติการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดจํานวนชุมชนจํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลทีแ่ล้วเสร็จและมีเอกสาร

ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน   
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                           กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

   รอบ ๖ เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 

   รอบ ๑๒ เดือน 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๕ : ระดับความสําเร็จในการดําเนนิงานศึกษาความเหมาะสมระบบป้องกันน้าํท่วมพื้นที่ชุมชน 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  นายสมหวัง  ดํารงพงศาวัฒน์ 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นายจาตุรนต์  โรจน์หริัญ        
                     ๒. นายวิทวัส  วงศ์เครือศร  

โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๘๗  โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๗๒๐, ๐ ๒๒๙๙ ๔๗๒๑ 
 

คําอธิบาย :  
 

        รฐับาลได้เล็งเห็นความสําคัญของปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ของประเทศ คณะรัฐมนตรจีึงได้มีมติ 
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ เห็นชอบแผนการลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการน้ํา และชลประทาน ตามท่ี
คณะกรรมการพัฒนาและบรหิารจัดการน้ําและการชลประทานเสนอ โดยมอบหมายใหก้รมโยธาธิการและผังเมือง  
ดําเนินการศึกษาออกแบบระบบป้องกันน้าํท่วมชุมชนใน ๑๙ จังหวัด ในระยะเวลา ๔ ปี ( ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕)   
โดยได้รับจัดสรรงบประมาณทําการศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกัน - 
น้ําท่วมชุมชนดังกล่าว 
 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน : 
 ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน 

๑  ทบทวนผลการศึกษาวางแผนหลักระบบป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชน   
 จํานวน ๑๕ แห่ง 

ดําเนินการแล้ว 

๒  จัดทําเกณฑ์การออกแบบระบบป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชน   
 จํานวน ๑๕ แห่ง 

ดําเนินการแล้ว 

๓  จัดทําการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ชุมชน 
จํานวน ๑๕ แห่ง 

- 

๔  จัดทําผลการศึกษาความเหมาะสมระบบป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชน   
 จํานวน ๑๕ แห่ง 

- 

๕  นําผลการศึกษาความเหมาะสมฯ มาออกแบบรายละเอียดก่อสร้าง  
 ระบบป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชน จํานวน ๕ แห่ง 

- 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                           กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

   รอบ ๖ เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 

   รอบ ๑๒ เดือน 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนที่
ได้ 

ค่าคะแนน  
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ ๓.๑.๕ : ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน
ศึกษาความเหมาะสมระบบป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชน 

๒.๐๐ ระดับ ๒ ๒.๐๐ ๐.๐๔๔๔ 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
  ๑. ทบทวนรายงานการศึกษาวางแผนหลักระบบป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนที่มีอยู่เดิม และผลการศกึษาอื่นๆ 
     ที่เกี่ยวข้อง 
  ๒. รวบรวมข้อมูลที่จําเป็นต่างๆ เช่น แผนที่ภูมิประเทศ ภาพถ่ายทางอากาศฯ 
  ๓. จัดทําเกณฑ์การออกแบบระบบป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชน 
  
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
 

    ข้อมูลบางสว่นในพืน้ที่ดําเนินงานศึกษาได้มาจากผลการศึกษาเดมิที่เกีย่วข้องสามารถนาํมาใช้ประกอบการวิเคราะห ์
เพื่อจัดทําเกณฑ์การออกแบบได้ 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :    - 
 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :      - 
 
 
หลักฐานอา้งองิ :    - 
 
 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                          กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร               
กระทรวงมหาดไทย 

   รอบ ๖  เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 

   รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ : ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ 
                   (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด  :   นายชัยชนะ  จียะมาภา ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นายธวัชชัย  สาริวาท 

โทรศัพท์  : ๐ ๒๙๙ ๔๑๓๓ โทรศัพท์  : ๐ ๒๙๙ ๔๒๘๙ 

คําอธิบาย  :     
  วัดผลสําเร็จจากร้อยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่ส่วนราชการทําได้ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
ที่กําหนดไว้ตาม “เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔” 
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน  : 

ผลผลิต 
(i) 

น้ําหนัก 
(Wi) 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

ร้อยละความ    
 สําเร็จของ 

เป้าหมายผลผลิต 

คะแนน 
ที่ได้ 
(SMi) 

คะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 
(Wi x SMi) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร :  
ยุทธศาสตร์การสร้างความเชือ่มั่นของประเทศ 

      

  แผนงาน :  
แก้ไขปัญหาและพัฒนาในพื้นทีจ่ังหวดัชายแดน
ภาคใต้ 

      

  เป้าหมายการให้บริการหนว่ยงาน :   
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพฒันา
ชุมชนให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น 
และรองรับการประกอบอาชพีของประชาชน 
ในพื้นที ่

 

     

   โครงการที่ ๑ : 
 โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวดัชายแดนภาคใต้ 

      

   - จํานวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้าง
และพัฒนา 

๐.๐๑๘๓ ๖ แห่ง ๓ แห่ง ๕๐.๐๐ ๑ ๐.๐๑๘๓ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร :   
ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

      

  แผนงาน :   
รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 

 
     

  เป้าหมายการให้บริการหนว่ยงาน :   
เพื่อให้งานก่อสร้างในเขตพระราชฐานมีความมั่นคง 
มีมาตรฐานสูงสุด สวยงาม สมพระเกียรติ   

    

    โครงการที ่๑ : 
 โครงการสนับสนุนกิจกรรมพเิศษหลวง   

    

   - จํานวนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐาน ๐.๐๗๘๔ ๓ แห่ง ๓ แห่ง ๑๔.๑๐ ๑ ๐.๐๗๘๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                          กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร               
กระทรวงมหาดไทย 

 
 
 

   รอบ ๖  เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 

   รอบ ๑๒ เดือน 

ผลผลิต 
(i) 

น้ําหนัก 
(Wi) 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

ร้อยละความ    
 สําเร็จของ 

เป้าหมายผลผลิต 

คะแนน 
ที่ได้ 
(SMi) 

คะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 
(Wi x SMi) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร :  
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศของโลก 

      

   แผนงาน :  
อนุรักษ์และบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาต ิ

      

   เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :   
เมืองและชุมชนมีการวางผังเมือง การพัฒนาเมือง และ
การกํากับดูแลอาคาร ด้วยการกาํหนด สนับสนุน 
และกํากับใหง้านด้านการผงัเมอืง ด้านอาคาร 
และด้านช่างมีมาตรฐานทางวิชาการ เพื่อให้มีความ
น่าอยู่ และปลอดภัย 

      

    โครงการที่ ๑ : 
โครงการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS)  
เพื่อการบริหาร 

      

  - จํานวนพื้นทีท่ี่มีข้อมูลทางกายภาพ 
    เพื่อการวางผังเมืองในระบบ GIS 

๐.๐๐๘๓  ๑๓,๗๓๒ 
ตร.กม. 

N/A N/A ๑   ๐.๐๐๘๓ 

  - จํานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุน 
    การบริหารและการจัดการภายในองค์กร 

๐.๐๐๑๑ ๒ ระบบ N/A N/A ๑   ๐.๐๐๐๑ 

    โครงการที ่๒ : 
 โครงการจัดทาํผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม 

 
     

  - จํานวนองคก์ารบริหารส่วนตําบลที่มีการวางผัง 
    ชุมชนโดยการมีส่วนร่วม 

๐.๐๐๔๐ ๒๐๐
แห่ง 

๗๕ ๓๗.๕๐ ๑   ๐.๐๐๔๐ 

    โครงการที ่๓ : 
โครงการพัฒนาระบบแผนที่มาตรฐาน  
เพื่อการจัดทําผังเมืองและผังชุมชน 

      

  - จํานวนจังหวัดที่มขี้อมูลระบบสารสนเทศพื้นฐาน 
    แนวเขตการปกครอง และแนวเขตที่ดินของรัฐ 

๐.๐๑๐๘ 
 

๒ 
จังหวดั 

N/A N/A ๑   ๐.๐๑๐๘ 

    ผลผลิตที่ ๑  ผังเมืองที่จดัทํา       

  - ติดตามและทบทวนผงัประเทศ ๐.๐๐๐๓ ๑ ผัง ๑ ผัง ๔๐ ๑   ๐.๐๐๐๓ 
  - ติดตามและทบทวนผงัภาค ๐.๐๐๐๒ ๖ ผัง ๖ ผัง ๔๐ ๑   ๐.๐๐๐๑ 
  - ผังอนุภาค ๐.๐๒๗๐ ๗ ผัง ๗ ผัง ๒๐ ๑   ๐.๐๒๗๐ 
  - ผังจังหวัด ๐.๐๐๓๐ ๑๘ ผัง ๑๘ ผัง ๔๐ ๑   ๐.๐๐๓๐ 
  - วางแผนผังนโยบายอนุรกัษพ์ื้นที่ประวตัิศาสตร์    
    และฟื้นฟูเมือง 

๐.๐๐๐๔ ๘ ผัง N/A N/A ๑   ๐.๐๐๐๔ 

  - ผังพัฒนาพืน้ที่เฉพาะ ๐.๐๐๐๕ ๙ ผัง N/A N/A ๑   ๐.๐๐๐๕ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                          กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร               
กระทรวงมหาดไทย 

   รอบ ๖  เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 

   รอบ ๑๒ เดือน 

ผลผลิต 
(i) 

น้ําหนัก 
(Wi) 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

ร้อยละความ    
 สําเร็จของ 

เป้าหมายผลผลิต 

คะแนน 
ที่ได้ 
(SMi) 

คะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 
(Wi x SMi) 

   ผลผลิตที่ ๒  งานด้านช่างที่ให้บริการ       

  - จํานวนพื้นที่ๆ  ชุมชนได้รับการพัฒนาโครงสร้าง 
    พื้นฐาน 

๐.๐๒๐๐ ๔ แห่ง N/A N/A ๑   ๐.๐๒๐๐ 

  - จํานวนเขือ่นป้องกันตลิ่งที่ได้รับการบํารงุรกัษา 
    และซ่อมแซม 

๐.๐๑๔๐ ๗๐ แห่ง ๖๒ แห่ง ๘๘.๕๗ ๒.๗๑   ๐.๐๓๘๐ 

  - จํานวนงานที่ให้บริการด้านช่าง ๐.๐๐๗๘ ๔๒๐ 
แห่ง 

๑๘๖ แห่ง ๔๔.๒๙ ๑   ๐.๐๐๗๘ 

  - จํานวนครั้งที่ให้คําปรึกษาแนะนําทางวิชาการ 
    ด้านช่าง 

๐.๐๒๖๒  ๘๒,๐๐๐ 
ครั้ง 

๗๖,๘๒๓ 
    ครั้ง 

๙๓.๖๘ ๓.๗๔ ๐.๐๙๘๐ 

  - จํานวนพลับพลาพิธีที่ก่อสร้างและตกแต่งแล้วเสร็จ ๐.๐๐๗๙ ๙๔๐
แห่ง 

๕๕๒ แห่ง ๕๘.๗๒ ๑ ๐.๐๐๗๙ 

  - จํานวนงานที่ให้บริการวิเคราะห์วิจัยทางดา้นปฐพี 
    วิศวกรรมและวัสดุวิศวกรรม 

๐.๐๐๐๕ ๓๕๐
แห่ง 

๓๘๐ แห่ง ๑๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐๒๕ 

  - จํานวนบุคลากรไดร้ับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
    ด้านช่าง 

๐.๐๐๑๑ ๑,๙๒๐
คน 

๑๔๕ คน ๗.๕๕ ๑ ๐.๐๐๑๑ 

  - จํานวนบุคลากรไดร้ับการฝกึอบรม 
    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

๐.๐๐๑๒ ๑,๕๗๐
คน 

๘๔๓ คน ๕๓.๖๙ ๑ ๐.๐๐๑๒ 

   ผลผลิตที ่๓  มาตรการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินเกี่ยวกับอาคารและ
การใช้ประโยชน์ที่ดินจากการบังคับใช้ 

 
     

  - จํานวนครั้งที่ให้คําปรึกษาแนะนํากํากับ 
    ตามกฎหมาย 

๐.๐๐๓๙ ๕๙๙ 
ครั้ง 

๓๓๙ ครั้ง ๕๖.๕๙ ๑ ๐.๐๐๓๙ 

  - จํานวนการตรวจสอบปรับปรุงและออก 
     ใบอนญุาตเกี่ยวกบัโรงมหรสพและอาคาร 
     ที่ต้องตรวจสอบ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 

๐.๐๐๐๗ ๑,๗๒๑
แห่ง 

๕๖๗ แห่ง ๓๒.๙๕ ๑ ๐.๐๐๐๗ 

 - จํานวนอาคารของรฐัที่ไดด้ําเนินการสํารวจ 
   และตรวจสอบ 

๐.๐๐๐๕ ๕,๓๔๐ 
แห่ง 

๒,๙๔๖ แห่ง ๕๕.๑๗ ๑ ๐.๐๐๐๕ 

ผลผลิตที่ ๔  ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา       

 - ร้อยละความสําเร็จของการดาํเนินโครงการ 
   จัดรูปที่ดินเพือ่พัฒนาพื้นที ่

๐.๐๐๑๙ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๖๕ ๘๑.๒๕ ๑.๒๕ ๐.๐๐๒๔ 

  ผลผลิตที่ ๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                 ที่ได้รับการสนับสนนุและ 
                 เสริมสร้างดา้นการผังเมือง 

      

 - จํานวนเทศบาลที่ได้รับการสนับสนุนในการ 
   จัดทําผังเมือง 

๐.๐๐๖๕   ๑๑๐    
   แห่ง 

๔๙ แห่ง ๔๔.๕๕ ๑ ๐.๐๐๖๕ 

 - จํานวนผังเมอืงรวมที่มกีารวางผังรว่มกับท้องถิ่น   ๐.๐๐๑๗ ๑๙ ผัง ๑๖ ผัง ๘๔.๒๑ ๑.๘๔ ๐.๐๐๓๑ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                          กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร               
กระทรวงมหาดไทย 

   รอบ ๖  เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 

   รอบ ๑๒ เดือน 

ผลผลิต 
(i) 

น้ําหนัก 
(Wi) 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

ร้อยละความ    
 สําเร็จของ 

เป้าหมายผลผลิต 

คะแนน 
ที่ได้ 
(SMi) 

คะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 
(Wi x SMi) 

  แผนงาน : 
ป้องกัน เตือนภยั แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหาย 
จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 

      

  เป้าหมายหน่วยงาน :  
ประชาชนและชุมชนมีความปลอดภัยในการดํารงชีวิต 
โดยมีระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นทีชุ่มชนที่เหมาะสม 

      

  ผลผลิตที ่๑  ระบบป้องกันน้าํท่วมพืน้ที่ชุมชน 
                    ที่จัดทาํ 

      

- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน  ๐.๒๙๒๓ ๒๑ แห่ง N/A N/A ๑ ๐.๒๙๒๓ 
    เป้าหมายหน่วยงาน :  
ป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตล่ิงรมิแม่น้ําและริมทะเล 
ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และ
สถานที่ราชการ วัด สาธารณสถาน 

      

  โครงการที่ ๑ :   
โครงการก่อสร้างเขือ่นป้องกันตลิ่งริมแม่น้ํา 
และริมทะเลทั่วประเทศ 

      

- จํานวนเขือ่นป้องกันตลิ่งที่ไดร้ับการก่อสร้าง ๐.๑๔๒๕ ๓๒,๐๒๗ 
เมตร 

N/A N/A ๑ ๐.๑๔๒๕ 

    เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :       
แม่น้ําชายแดนระหว่างประเทศได้รับการปอ้งกัน 
การกัดเซาะมิให้เกิดการสูญเสียดินแดน 
อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติและรักษาแนวร่องลึก 
ที่เป็นเส้นกันพรมแดนระหว่างประเทศ มิให้
เปลี่ยนแปลง เพือ่ขจัดเงื่อนไขความไม่เข้าใจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน และป้องกันชวีิตและทรัพย์สิน 

      

   โครงการที่ ๑ : 
โครงการป้องกนัการสูญเสียดนิแดนชายฝั่งแม่น้ํา
ชายแดนระหว่างประเทศ อันเนือ่งมาจากภัย
ธรรมชาติเพื่อความมั่นคง 

      

 - จํานวนเขือ่นปอ้งกันตลิ่งที่ได้รับการก่อสร้าง ๐.๓๑๙๐ ๔๐,๗๕๐ 
เมตร 

N/A N/A ๑ ๐.๓๑๙๐ 

                                 รวม ๑.๐๐๐๐     ๑.๐๙๘๖ 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                          กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร               
กระทรวงมหาดไทย 

   รอบ ๖  เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 

   รอบ ๑๒ เดือน 
เกณฑ์การใหค้ะแนน  : เทียบกับร้อยละของเป้าหมายผลผลิต 
 

 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕  

 ๘๐ % ๘๕ %          ๙๐ % ๙๕ % ๑๐๐ %  
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  : 

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่า
คะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ ๓.๒ : ระดับความสําเร็จของร้อยละ
เฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของความสําเร็จตามเป้าหมาย
ผลผลิตของส่วนราชการ 
(ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย)                

๕.๐๐ ๑.๐๙๘๖ 
(๘๐.๔๙ %) 

๑.๐๙๘๖ ๐.๐๖๑๐ 
 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  : 
  กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทํางบประมาณประจําปี ๒๕๕๔ ประกอบด้วย ๖ ผลผลิต ๗ โครงการ คือ 
  โครงการพัฒนาพื้นที่ในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 
  โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง 
  ผลผลิตผังเมืองที่จัดทํา 
  ผลผลิตงานด้านช่างที่ให้บริการ 
  ผลผลิตมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกี่ยวกับอาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
               บังคับใช้ 
  ผลผลิตที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา 
  ผลผลิตองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนนุและส่งเสริมด้านการผังเมือง 
  โครงการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหาร 
  โครงการจัดทําผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม 
  โครงการพัฒนาระบบแผนที่มาตรฐานเพื่อการจัดทําผังเมืองและชุมชน 
  ผลผลิตระบบป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนที่จัดทํา 
  โครงการโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกนัตลิ่งริมแม่น้ําและริมทะเลทั่วประเทศ  
      โครงการป้องกันการสูญเสียดินแดนชายฝั่งแม่น้ําชายแดนระหว่างประเทศ อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ 
                เพื่อความมั่นคง 

 กรมฯ รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔   (แบบ สงป.๓๐๑) 
 เพื่อรายงานผลการดําเนินงานแก่สํานักงบประมาณเป็นรายไตรมาส โดยนําผลการปฏิบัติงานของหน่อยงานผู้รับผิดชอบ  
 ในแต่ละผลผลิต/โครงการที่รายงานให้กองแผนงาน 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                          กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร               
กระทรวงมหาดไทย 

   รอบ ๖  เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 

   รอบ ๑๒ เดือน 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :        
      การรายงานผลการดําเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบดําเนินการตามผลผลิต/โครงการ 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :     
      การรายงานผลตามตัวช้ีวัดนี้ต้องอ้างอิงรายงานแผน/ผลการการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (แบบ  สงป. ๓๐๑)  
ซึ่งต้องรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานรายงานภายใน ๑๕ วัน หลังครบรอบไตรมาส  มีผลทําให้การรายงานผล 
ตามตัวช้ีวัดนี้ล่าช้า 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :        - 
 

หลักฐานอา้งองิ :   
       รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ (แบบ สงป. ๓๐๑) 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                      กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                 
      กระทรวงมหาดไทย 

 

 

   รอบ  ๖   เดือน      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
   รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวชี้วัดที่ ๔  :  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รบับริการ 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด:   
ผู้อํานวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์    

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  ๑.  นางสุวิมล          ลีลาวรพร        
                       ๒.  นางนงลักษณ์    เพชรประดับ
           

โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๘๘                               โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๐๐, ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๐๖     
คําอธิบาย  : 
        

  ผูร้ับบรกิาร หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไมใ่ช่เจ้าหน้าที ่
ของส่วนราชการผู้ให้บริการ)  หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากส่วนราชการ 
   พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส่วนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร.  
จะเป็นผู้จัดจ้างหน่วยงานผู้ประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ 

  ประเด็นการสํารวจประกอบด้วยประเด็นสําคัญๆ ดังนี้ 
(๑) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ  ขั้นตอนการให้บริการ 
(๒) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
(๓) ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
(๔) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
(๕) ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ  โดยเน้นวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม   

         ธรรมาภิบาล  และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  •  งานบริการที่กําหนดให้สํานักงาน ก.พ.ร. วัดระดับความพึงพอใจใน ๒ เรื่อง ดังนี้ 
 ๑.  การให้บรกิารให้คําแนะนําปรึกษาในด้านเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  น้ําหนัก ๕๐ % 
 ๒.  การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม                          น้าํหนัก ๕๐ % 

 
รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 
 

ผลการดําเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

 
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 

(งานบริการ) 

 
หน่วยวัด 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 
ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ 
      ๑.  งานบริการให้คําแนะนําปรึกษาในด้าน 
           เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
      ๒. งานบริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
          ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม 

 
 

ร้อยละ 

 
 

๘๐.๘๐ % 

 
 

๘๒.๐๓ % 

 
 

๘๕.๔๘ % 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                      กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                 
      กระทรวงมหาดไทย 

 

 

   รอบ ๖  เดือน      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  
   รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน :          

ระดับ ๑  ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  (รอผลการสํารวจจากหน่วยงานอิสระ) 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

  (ร้อยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่าคะแนน 
    ที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที่ ๔  :  ร้อยละของระดบัความพึงพอใจ
ของผูร้ับบรกิาร 

๖.๐๐ N/A ๑.๐๐ ๐.๐๖๖๗ 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :               
        ๑. กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทําแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีหนังสือแจ้งให้ทกุหน่วยงาน แม้ไม่ได้เป็น 
หน่วยงานรับผิดชอบงานบริการตัวช้ีวัดก็ตาม ต้องให้ความสําคัญกับการดําเนินการปรับปรุงเพื่อพัฒนาระดับ
คุณภาพการให้บริการ ไม่ว่าจะในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ และด้านสิ่ง 
อํานวยความสะดวก ให้ได้มาตรฐานตลอดจนให้สร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการที่มุง่เน้นด้าน
จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ใหส้ามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ผลสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของกรม- 
โยธาธิการและผังเมือง อยู่ในระดับ ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป ตามแนวทางการให้บริการ 
        ๒. กรมฯได้จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและให้ทุกหน่วยงานได้แจกจ่ายใหผู้้รับบริการ 
ได้กรอกแบบสํารวจความพึงพอใจ พร้อมรายชื่อ/ที่อยู่/หมายเลขโทรศพัท์ และรวบรวมให้กองเผยแพร่และ-
ประชาสัมพันธ์ ได้รวบรวมรายชื่อผู้รับบริการเป็นข้อมูลใหห้น่วยงานอิสระได้ทําการสํารวจความพึงพอใจในภาพรวม
ของกรม ต่อไป 
            ในขณะนี้กองเผยแพร่ฯ ได้รวบรวมชื่อผู้รับบริการ ได้จํานวน ๒๓๒ ราย โดยเป็นรายชื่อจากหน่วยงาน 
ส่วนกลาง จํานวน ๘๙ ราย เป็นรายชื่อจากส่วนภูมิภาค จํานวน ๑๔๓ ราย 
        ๓. กรมฯได้สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และสรุป
ข้อสังเกตข้อเสนอแนะที่ได้รับจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้สํารวจให้ทุกหน่วยงานของกรมได้ปรับปรุง 
งานบริการต่าง ๆ ให้มคีุณภาพและมีประสทิธิภาพขึ้น 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :                              
         ๑. ทุกหน่วยงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนให้มีการแจกจ่ายแบบสํารวจ 
ความพึงพอใจ และรวบรวมรายชื่อผู้รับบริการได้อย่างต่อเนื่องตามกําหนดเวลา 
         ๒. ทกุหน่วยงานได้ให้การสนับสนนุปรับปรุงการบริการตามข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการสํารวจปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นอย่างดี 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                      กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                 
      กระทรวงมหาดไทย 

 

 

   รอบ ๖  เดือน      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  
   รอบ ๑๒ เดือน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :                                       - 
 
 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :                   - 
  
 
หลักฐานอ้างอิง :                                                   
         ๑. หนงัสือที่ มท ๐๗๐๕/ว ๕ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่องตัวช้ีวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
         ๒. รายชื่อสํานัก/กอง/จังหวัด ที่ได้สํารวจชื่อผู้รับบริการ 
         ๓. หนงัสือที่ มท ๐๗๐๕/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่องผลการสํารวจความพึงพอใจของ 
ผู้รับบริการของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                       กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                
      กระทรวงมหาดไทย  

 
 

   รอบ ๖  เดือน      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวชี้วัดที่ ๕  :  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบาย 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด:   นายชัยชนะ   จียะมาภา    ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  นางสาวสุวรรณ    สิงห์โต          

โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๓๓                                 โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๓๒  

คําอธิบาย : 
 

  ผู้กําหนดนโยบาย หมายถึง หน่วยงาน บุคคล หรือคณะบุคคลที่ต้ังขึ้นโดยกฎหมายซึ่งกําหนด 
นโยบายให้แก่ส่วนราชการ เช่น นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตร ีรัฐมนตรีว่าการ/รัฐมนตรีช่วยว่าการ 
กระทรวงที่ส่วนราชการสังกัด 

   พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบายแก่ส่วนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 
   ประเด็นการสํารวจประกอบด้วยประเด็นสําคัญๆ ดังนี้ 

(๑) ความพึงพอใจด้านความเข้าใจต่อนโยบายที่มอบหมาย 
(๒) ความพึงพอใจด้านการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
(๓) ความพึงพอใจด้านการติดตามและนําเสนอผลให้ทราบ 
 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน : 
ผลการดําเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
(งานบริการ) 

 
หน่วยวัด 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบาย ร้อยละ - - 

 
N/A 

  

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
         

ระดับ ๑  ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  (รอผลการสํารวจจากหน่วยงานอิสระ) 
 

 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

  (ร้อยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดท่ี ๕  :  ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของผู้กําหนดนโยบาย 

๓.๐๐ N/A ๑.๐๐ ๐.๐๓๓๓ 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                       กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                
      กระทรวงมหาดไทย  

 
 

 
  รอบ ๖  เดือน      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :                     - 
 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :                                        - 
                 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :                                               - 
                 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :                         - 
 
หลักฐานอา้งองิ :                                                           - 
    

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                 
กระทรวงมหาดไทย 

 

   รอบ ๖  เดือน      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวชี้วัดที่ ๖  :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริต 
                 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด : นายสรเดช   สุนทรารชุน  ผู้จัดเก็บข้อมูล : จ.อ.จอมทอง  บุญตะโก 

โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๗๓ ๐๘๙๐ โทรศัพท ์: ๐ ๒๒๙๙ ๔๒๕๓ 
 
คําอธบิาย : 
 
 

   พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตของส่วนราชการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐ 
และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   ข้อร้องเรียน หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดและข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน 
ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ต้ังและไม่มีธรรมาภิบาล ตามท่ีม ี
กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   การตอบสนอง หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนําเรื่องร้องเรียน 
เข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดําเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบ  ข้อกฎหมาย พร้อมกับ 
แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดําเนินการภายในเวลา ๑๕ วัน  ทั้งนี้กรณีที่ข้อร้องเรียน 
ไม่ได้ระบุช่ือและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุด
ที่การนําเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดําเนินคดี การนําไปแก้ไขปัญหาการดําเนินงาน  
หรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย 
 

 
 ข้อมูลผลการดําเนนิงาน : 

ระดับ
คะแนน 

 

การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ผลการดําเนินการ 

๑ 
 

 ทบทวน และวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ    
และผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ 

    ส่วนราชการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยพิจารณาถึงความสามารถในการแก้ไข   
    ปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบ และปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากดําเนินการตาม    
    แผนปฏิบัติการฯ ปีที่ผ่านมา  
 วิเคราะหผ์ลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนไดเ้สียเกีย่วกับสถานการณ์ด้าน 

    การทุจรติและประพฤติมิชอบ ในส่วนราชการตามทีไ่ด้มกีารสํารวจในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
 

อยู่ระหว่างดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                 
กระทรวงมหาดไทย 

 

   รอบ ๖  เดือน      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
   รอบ ๑๒ เดือน 

ระดับ
คะแนน 

 

การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ผลการดําเนินการ 

  วิเคราะหเ์ปรียบเทียบขอ้มูลที่ได้จากการร้องเรยีนของสว่นราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ 
    ๒๕๕๓ วา่แตล่ะปีมีจํานวนเทา่ไร ในประเด็นใดบ้าง และเปรยีบเทียบหาแนวโนม้เรื่องรอ้งเรยีนที ่
    เกดิขึ้น แล้วคัดเลอืกเรือ่งรอ้งเรียนที่สําคัญ ๕ เรื่อง เพือ่นํามาวเิคราะห์หาสาเหตแุละแนวทางแก้ไข 
    ปญัหา โดยวิเคราะห์หาสาเหตทุี่ทําให ้
      ๑) การปฏบิัติราชการตามอํานาจหน้าทีข่องข้าราชการเปน็ไปในลักษณะที่ขาด  
           หรือมคีวามรับผิดชอบไม่เพียงพอ 
      ๒) การปฏบิัติหน้าที่ไปในทางที่ทําให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม  
          ความมีจริยธรรม 
      ๓) การปฏบิัติหน้าที่โดยการขาดการคํานงึถงึประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ 
          ส่วนตน และการยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาล 

 

   
๒   นําข้อมูลที่ไดจ้ากขั้นตอนที ่๑ มาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปอ้งกันและปราบปราม  

    การทุจรติภาครัฐของส่วนราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกําหนดเป้าหมาย 
    และตัวชี้วัดที่สะท้อนผลสัมฤทธิ ์(Outcome) ของการดําเนินการตามแผนฯ ที่ใชว้ัดผลได้ 
    อย่างเป็นรูปธรรม  เสนอผู้บริหารระดับสูงให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทาง 
    เว็บไซต์ของส่วนราชการ 

อยู่ระหว่างดําเนนิการ 

๓   ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 

 ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ  

 ๑. ปลูกจิตสํานึก ค่านิยม คุณธรรม 
    จริยธรรมและสร้างวินัย 
 

  

๒. รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปราม 
   การทุจริต  
 

   
 
 

๓. เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงาน 
    ต่อต้านการทุจริต   

  

๔. สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  

  

 

   ตัวชี้วัดทีก่ําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติภาครัฐของ 
     ส่วนราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลสําเร็จเป็นไปตามเปา้หมาย 
     ทุกตวัชี้วัด 
 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                 
กระทรวงมหาดไทย 

 

   รอบ ๖  เดือน      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
   รอบ ๑๒ เดือน 

    สํารวจความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทุจรติ 
     และประพฤติมิชอบของสว่นราชการ ตามแบบฟอร์มที่สํานักงาน ป.ป.ท. กําหนดเพื่อ 
     นําข้อมูลจากสรุปผลการสํารวจดงักล่าวมาใช้ประกอบการปรับปรงุแผนปฏิบัติการป้องกนั 
     และปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ ในปีต่อไป 

 

๔    ตอบสนองต่อข้อร้องเรยีนเกี่ยวกับการทุจรติ การปฏิบัตหิรอืละเว้นการปฏบิัติหน้าที่โดย 
    มิชอบในหนว่ยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ร้อยละ ๑๐๐ 
   สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ร้องเรียนเรื่องการทจุริต การปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย 

     มิชอบของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยครอบคลุมประเด็นสําคัญ  
     ได้แก ่

      ๑)  จํานวนข้อรอ้งเรียนในแต่ละช่องทางแลผลการตอบสนองต่อข้อรอ้งเรียน 
           แยกตามประเภทของเรื่องทีถู่กร้องเรยีนและหน่วยงานที่ถกูร้องเรียน 
      ๒)  ผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาข้อร้องเรียน ปัญหา อุปสรรคของการ 
           ตอบสนองขอ้ร้องเรียน และแนวทางการแก้ไข 

 

๕    จัดทํารายงานสรุปผลการดาํเนินการตามแผนปฏิบัติการปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติ 
     ภาครัฐของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการ  
     ปรับปรงุการดําเนินงานในปีต่อไป 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน :     
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที่ ๖  :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติ 

๖.๐๐ ระดับ ๑ ๑.๐๐ ๐.๐๖๖๗ 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :                   
๑. คณะทํางานจัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  ตามคําส่ังกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ที่ ๒๓/๒๕๕๔  ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔  ได้ประชุมทบทวน และวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ของส่วนราชการ  และผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ ส่วนราชการ  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยพิจารณาถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาการทุจรติ และประพฤติมิชอบ และปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น
จากดําเนินการตาม แผนปฏิบัติการฯ ปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย 
          ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ เสริมสร้างจิตสํานึกคา่นยิมให้หน่วยงานภาครัฐ บริหารงานตามธรรมาภิบาล รวม ๓ โครงการ 
          ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ รวม ๓ โครงการ 
          ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวม ๑ โครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                 
กระทรวงมหาดไทย 

 

   รอบ ๖  เดือน      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
   รอบ ๑๒ เดือน 

         ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีของรัฐโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวม ๑ โครงการ 
         โดยนําข้อดีข้อเสีย ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา ใช้ในการปรับปรุงในปีต่อไป 
    ๒.  วเิคราะหผ์ลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกบัสถานการณ์ดา้นการทุจรติและประพฤติมิชอบ  
ในสว่นราชการตามทีไ่ด้มกีารสํารวจในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามประเด็นดังนี้ 
       กลุม่เป้าหมายมีความคดิเห็นต่อการเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับ 
การทุจริตคอร์รัปช่ัน และเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง แนวทาง 
ปรับปรุงโดยให้มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์อย่างต่อเนื่อง 
      กลุ่มเป้าหมายพบเห็น หรือได้ยิน ได้ฟังจากการบอกเล่าหรือสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมการทุจริต หรือ 
ส่อไปในทางทจุริต หรือการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมือง ในประเด็น 
ใดบ้าง แนวทางปรับปรุงโดยให้ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจโดยเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและผลการดําเนินงานของกรม- 
โยธาธิการและผังเมืองให้ภาคส่วนต่าง ๆ ได้ทราบ 
     กลุ่มเป้าหมายมีข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สรปุโดยรวม ดังนี้ 

(๑) ด้านพฤติกรรมการใช้อํานาจหน้าที่ในการหาประโยชน์ให้ตนเอง หรือพวกพ้อง 
(๒) ด้านพฤติกรรมทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
(๓) ด้านพฤติกรรมการวิ่งเต้นตําแหน่งและการโยกย้ายและปรบัปรุงการให้ความสําคัญกับภาคประชาชน 

ในการเข้ามามสี่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  ๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการร้องเรียน ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ และ 
๒๕๕๓ โดยนําผลการวิเคราะห์ไปใช้ประกอบในการจัดทําแผนฯ ปี ๒๕๕๔ ดังนี้ 
       โดยได้พิจารณาเรื่องรอ้งเรียนดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ส่วนใหญ่เป็นการร้องเรียนความประพฤติส่วนตัวหรือ 
ขั้นตอนการทํางานจึงไม่อาจแยกประเด็นเรื่องร้องเรียนตามแนวทางของ ป.ป.ท.ได้ แต่ควรนําเรื่องร้องเรียนการ 
ดําเนินการทางวินัยมาแยกประเด็นตามแนวทาง ป.ป.ท. ซึง่สรุปได้ว่า เรื่องร้องเรียนทั้งหมด จํานวน ๘ เรื่อง 
ไม่มีกรณีการทจุริตแต่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องเรียนความประพฤติส่วนตัวและขั้นตอนการทํางาน โดยมีสาเหตุ  

(๑) การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ 
(จํานวน  ๒  เรื่อง) 

(๒) การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทําให้ประชาชนขาดความเชื่อถือ ในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม  
(จํานวน  ๑  เรื่อง) 

(๓) การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมัน่ใน 
หลักธรรมาภิบาล (ตจํานวน  ๑  เรื่อง)   

 
    
 
 
 
 
  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                 
กระทรวงมหาดไทย 

 

   รอบ ๖  เดือน      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
   รอบ ๑๒ เดือน 

          รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)       รอบ ๖  เดือน 
                                                                                                             รอบ ๑๒ เดือน 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน  :                             - 
            
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน  :                                   -            
                
 
 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :              - 
 
 
 
 

หลักฐานอา้งองิ  :                                               - 
๑. คําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมอืง ที่ ๒๓/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ 
๒. รายงานการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ 
๓. สรุปผลการดําเนินการ ปี ๒๕๕๓ 
๔. สรุปผลการวิเคราะห์ผลการสํารวจความคิดเห็นขอบประชาชนและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย ปี ๒๕๕๓ 
๕. สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการร้องเรียน ปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ 
๖. สรุปการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขเรื่องร้องเรียน ปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓  

 
 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                              กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                
กระทรวงมหาดไทย 

  รอบ ๖  เดือน      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวชี้วัดที่  ๗ :  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  
๑. ผู้อํานวยการกองคลัง 
๒. ผู้อํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
๓. ผู้อํานวยการกองวิเคราะห์วจิัยและทดสอบวัสดุ 
๔. ผู้อํานวยการสํานักสถาปัตยกรรม                           
๕. ผู้อํานวยการสํานักวิศวกรรมโครงสรา้งและงานระบบ  
  

ผู้จัดเก็บขอ้มูล :  
๑. นายสมเกียรติ   กล่ินนุช        
๒. ว่าที ่ร.ต. หญิงจวงพร  พรมสูตร 
๓. นายชวกจิ   หิรัญญาภริมย ์    
๔. นายไกรสิทธิ ์ โลมรัตน์ 
๕. นายวิษณุ   อยู่ด ี
๖. นายอนันต์  สิริพฤกษา 
๗. นายวินิจ  ชยัชนะศิริวิทยา 
๘. นางเปรมจิต  หอมจันทนากลุ 
๙. นายวิบูลย์  ลีพัฒนากิจ 
๑๐. นางสาวเกศสุดา  จุลบาท 
๑๑. นายอภิชาติ  นิลสนธิ 

โทรศัพท ์:  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๒, ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๕๒, 
               ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๒๓, ๐ ๒๒๙๙ ๔๘๕๘, 
              ๐ ๒๒๙๙ ๔๗๙๖  

โทรศัพท์ :   ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๔, ๐ ๒๒๙๙ ๔๒๗๕, 
                ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๒๔, ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๓๐, 
                ๐ ๒๒๙๙ ๔๘๖๖, ๐ ๒๒๙๙ ๔๘๖๘, 
                ๐ ๒๒๙๙ ๔๗๘๐, ๐ ๒๒๙๙ ๔๗๘๐, 
                ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๕๔, ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๕๘, 
                ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๑๖  

คําอธิบาย :  
 พิจารณาจากระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของผู้รับบริการที่ได้รับบริการ 

ตามรอบระยะเวลามาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับผู้รับบริการทั้งหมดในแต่ละกระบวนงาน  
 รอบระยะเวลามาตรฐานการใหบ้ริการ หมายถึง ระยะเวลาให้บรกิารที่ส่วนราชการลดได ้มากกว่า 

ร้อยละ ๓๐ และดําเนินการได้จริง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
              รอบระยะเวลามาตรฐานการให้บริการสําหรบักระบวนงานใหม่ หมายถึง ระยะเวลาให้บริการ ณ ปัจจบัุน  

 กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏบัิติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายถึง 
 ๑)  กระบวนงานที่ส่วนราชการได้ดําเนินการลดรอบระยะเวลาได้ต้ังแต่ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป 

  ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗  และ/หรือ 
 ๒)  กระบวนงานใหม่ที่ส่วนราชการไม่เคยแจ้งสํานักงาน ก.พ.ร. มาก่อน เนื่องจาก 

-   มีการสํารวจกระบวนงานการให้บริการของส่วนราชการใหม ่
-   มีการเปลี่ยนแปลงบทบาท ภารกิจ หรือหน้าที่ของส่วนราชการใหม่  

 การคัดเลือกกระบวนงานเพื่อนํามาประเมินผลการปฏบัิติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ต้องเป็นกระบวนงานหลักที่สําคัญ และ/หรือมีผู้มารับบริการจํานวนมาก และ/หรือมีผู้ร้องเรียนจํานวนมาก 
และ/หรือมผีลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง และ/หรือสอดคล้องกับงานบริการในตัวช้ีวัดร้อยละของระดับ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไม่น้อยกว่า ๕ กระบวนงาน  
(หรือจํานวนกระบวนงานน้อยกว่าได้ กรณีส่วนราชการมีกระบวนงานบริการหลักน้อยกว่า ๕ กระบวนงาน) 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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  รอบ ๖  เดือน      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ ๑๒ เดือน 

งานบริการ (i) 
ปีงบประมาณที่เสนอ
ลดรอบระยะเวลา 

น้ําหนัก 
ระยะเวลามาตรฐาน 

(วัน / ช.ม.) 
๑.  การต่ออายุทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้าง ๒๕๔๗ ๐.๒๐ ๑ วัน (๗  ช.ม.) 

๒. การเบิกจ่ายค่าจัดซื้อ-จัดจ้าง  
 (โดยวิธีสอบราคาและประกวดราคา) 

๒๕๔๗ ๐.๒๐ ๔  วัน 

๓. การพจิารณาอุทธรณ์เจ้าพนักงานท้องถิ่น ๒๕๔๗ ๐.๒๐ ๔๔ วัน 

๔. การให้บริการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ 
   (คอนกรีต เหล็ก หิน ทราย) 

๒๕๔๘ ๐.๒๐ ๕ วัน 

๕. การบริการออกแบบอาคารและสิ่งก่อสรา้ง      
(มูลค่างาน ๕ - ๕๐ ล้านบาท) 

๒๕๔๘ ๐.๒๐ ๙๐ วัน 

รวม  ๑.๐๐  

 
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   
 

งานบริการ น้ําหนัก 
รอบ

ระยะเวลา   
มาตรฐาน 

จํานวน
ผู้รับบริการ ที่
ได้รับบริการ
ตามรอบ
ระยะเวลา   
มาตรฐาน 

จํานวน   
ผู้รับ 

บริการ   
ทั้งหมด 

ร้อยละของ
ผู้รับบริการที่ได้รับ
บริการตามรอบ

ระยะเวลามาตรฐาน
เทียบกับจํานวน

ผู้รับบริการทั้งหมด 

คะแนน 
คะแนนถ่วง    
น้ําหนัก 

๑.  การต่ออายทุะเบียนผู้รับจ้างงาน      
     ก่อสร้าง 

๐.๒๐ ๑วัน 
(๗  ช.ม.)  

๑๒ ๑๒ ๑๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ 

๒. การเบิกจ่ายค่าจัดซื้อ-จัดจ้าง  
    (โดยวิธีสอบราคาและประกวดราคา) 

๐.๒๐ ๔ วัน 
 

๗๖ ๗๖ ๑๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ 

๓. การพิจารณาอุทธรณ์เจ้าพนักงาน 
    ท้องถิ่น 

๐.๒๐ ๔๔ วัน 
 

๕ ๕ ๑๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ 

๔. การให้บริการทดสอบคุณสมบัติของ 
    วัสดุ (คอนกรีต เหลก็ หิน ทราย) 

๐.๒๐ ๕ วัน 
 

๒๐๔ ๒๐๔ ๑๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ 

๕. การบริการออกแบบอาคารและ        
    ส่ิงก่อสร้าง   
    (มูลค่างาน ๕ – ๕๐ ล้านบาท) 

๐.๒๐ ๙๐  วัน ๒ ๒ ๑๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ 

รวม ๑.๐๐ ผลคะแนนตัวชี้วัด ๕.๐๐๐๐ 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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   รอบ ๖  เดือน      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
   รอบ ๑๒ เดือน 

 
ตารางและสูตรการคาํนวณ : 
 
 
 
                             

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของจํานวน
ผู้รับบริการในแต่ละขั้นตอนการปฏิบตัิราชการ 
ที่ได้รับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน 

ที่ได้ประกาศไว้หรอืกําหนดไว้ 
งานบริการ  (i) 

น้ํา 
หนัก 
(Wi) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คะแนนที่ได ้
 (Ci) 

คะแนนเฉลี่ย 
 ถ่วงน้ําหนัก  
   (Wi x Ci) 

การต่ออายุทะเบียนผู้รับจ้างงานกอ่สร้าง ๐.๒๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ 

การเบิกจ่ายค่าจดัซ้ือ-จัดจ้าง  
(โดยวิธีสอบราคาและประกวดราคา) 

๐.๒๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ 

การพิจารณาอุทธรณ์เจ้าพนักงานทอ้งถิ่น ๐.๒๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ 

การให้บริการทดสอบคณุสมบัติของวัสดุ 
(คอนกรีต เหล็ก หิน ทราย) 

๐.๒๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ 

การบริการออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง 
(มูลค่างาน ๕ – ๕๐  ล้านบาท) 

๐.๒๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ 

น้ําหนักรวม ๑.๐๐ ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนีเ้ท่ากับ ๕.๐๐๐๐  

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  :  

   

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน     
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที ่๗ :  ระดับความสําเรจ็ของร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนักในการรกัษามาตรฐานระยะเวลา 
การให้บรกิาร 

๓.๐๐ ระดับ ๕ ๕.๐๐ ๐.๑๖๖๗ 

 

 
 
 
 
 

จํานวนผู้รับบริการที่ได้รับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน x ๑๐๐       
      จํานวนผู้รับบริการทั้งหมดที่ได้รับบริการในแต่ละงานบริการ 
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  รอบ ๖  เดือน      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
  กระบวนงานการต่ออายุทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้าง  ( ๑ วัน  (๗ ชั่วโมง)) 
          ๑. กรมฯ  ทําหนังสอืแจ้งบริษัท/หา้งฯ  ให้มาดําเนินการต่ออายุทะเบียนผู้รับจ้างภายในระยะเวลาที่กําหนด 
           ๒.  บริษัท/ห้างฯ  ย่ืนเอกสารการต่ออายุทะเบียนผู้รับจ้าง 
           ๓.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
           ๔.  ชําระค่าธรรมเนียม 
           ๕.  ออกบัตรผู้รับจ้าง 
  กระบวนงานการเบิกจ่ายค่าจัดซื้อ-จัดจ้าง (โดยวิธีสอบราคาและประกวดราคา)  (๔ วัน) 
           เนื่องจากในขณะนี้รัฐบาลได้กําหนดนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังด้วย
ระบบอีเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานจากเดิมที่ทําด้วยมือมาใช้ระบบอีเล็กทรอนิกส์ช่วยในการ
ปฏิบัติงานในด้านงบประมาณ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  ด้านการจัดทําบัญชีการเงิน บัญชีบรหิาร  และด้านบุคลากร  ซึ่งเป็น
รูปแบบข้อมูลลักษณะการบันทึกข้อมูลครั้งเดียว (Single Entry) โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง  ปฏิบัติงานราชการใน
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
           ขั้นตอนที่ ๑ เมื่อผู้ประกอบการยื่นเรื่องการขอเบิกค่าจัดซื้อ-จัดจ้าง  โดยวิธีการสอบราคาหรือวิธีการประกวดราคา 
เป็นขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบใบสําคัญจ่ายเงิน  พร้อมจัดทําบันทึกข้อมูลของผู้ประกอบการ (PO) ส่ง
ให้งานกลุ่มงานบัญชี (กําหนดไว้ ๑ วัน) 
           ขั้นตอนที่ ๒ เมื่อกลุ่มงานบัญชีรับเรื่องจากฝ่ายพัสดุแล้ว จะดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
หลักฐานต่าง ๆ ที่ส่งมาพร้อมกับใบสําคัญการจ่ายเงิน (กําหนดไว้ ๑ วัน) 
           ขั้นตอนที่ ๓ นําเรียนผู้อํานวยการกองคลัง  ท่านรองอธิบดี หรือท่านอธิบดี ให้ลงนามในใบสําคัญการจ่ายเงิน 
ตามวงเงินที่ได้รับมอบอํานาจ (กําหนดไว้ ๑ วัน) 
           ขั้นตอนที่ ๔ จัดทํารายงานการขอเบิกเงินโดยบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติของผู้ประกอบการรหัสของ
ผู้ประกอบการ แหล่งของเงินงบประมาณ รหัสงบประมาณ พร้อมอนุมัติขอเบิกเงินจากงบประมาณ (P.๑) และอนุมัติ
ให้จ่ายเงินจากเงินงบประมาณแก่ผู้ประกอบการ (P.๒) (กําหนดไว้ ๑ วัน) 
    กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์เจ้าพนักงานท้องถิ่น   (๔๔ วัน) 
           ๑.  เลขานุการฯ รบัเรื่องอุทธรณ์ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น 
           ๒.  เจ้าหน้าที่สรุปสาํนวนตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
           ๓.  ตรวจสอบสถานที่อาคารมูลกรณีอุทธรณ์ 
           ๔.  เลขานุการฯ ทาํความเห็นเสนอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
           ๕.  จดัประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแ์ละพิจารณา 
                รา่งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ 

     ๖.  เสนอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ลงนามในคําวินิจฉัยอุทธรณ์ 
     ๗.  แจ้งผูอุ้ทธรณ์และเจา้พนักงานท้องถิ่นทราบ 
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  รอบ ๖  เดือน      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ ๑๒ เดือน 

กระบวนงานการให้บริการทดสอบคณุสมบัติของวัสดุ (คอนกรีต เหลก็ หิน ทราย) (๕ วัน) 
            ขั้นตอนที่ ๑  ทําบันทึกพร้อมนําส่งตัวอย่างวัสดุให้เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ๑ วัน 
            ขั้นตอนที่ ๒  เจ้าหน้าที่ดําเนินการทดสอบวัสดุ ๒ วัน (เหล็ก หิน ทราย คอนกรีต) 
            ขั้นตอนที่ ๓  วิเคราะห์ผล ตรวจสอบ จัดทํารายงาน ๑ วัน 
            ขั้นตอนที่ ๔   เสนอกลุ่มงานฯ และ ผอ.สํานักฯ ลงนาม ๑ วัน 
กระบวนงานการบริการออกแบบอาคารและสิ่งก่อสรา้ง (มูลค่างาน ๕ – ๕๐  ล้านบาท)  (๙๐ วัน)             
            ๑. จดัเก็บสถิติการให้บริการและระยะเวลาการดําเนินการงานจนแล้วเสร็จทกุขั้นตอน 
            ๒. รกัษารอบระยะเวลาการดําเนินการให้อยู่ในมาตรฐาน ๙๐ วันทําการ 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :   
      ๑.  การบันทึกสถิติให้บรกิารอย่างละเอยีด 
      ๒.  หน่วยงานใหค้วามสําคัญและให้ความร่วมมือกับการพัฒนาประสทิธิภาพการปฏิบัติงาน 
      ๓.  เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีความรู ้

           ๔.  ใช้คอมพิวเตอร์มาสนับสนุนวิเคราะห์ และประมวลผล 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
กระบวนงานพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
           เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถจัดส่งเอกสาร หลักฐานอันเป็นประเด็นสําคัญในการวินิจฉัยคดีให้กับคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ เช่น หลักฐานความเป็นทางสาธารณะ ใบอนุญาตพร้อมแบบแปลนของอาคารผู้อุทธรณ์พร้อมอาคาร 
ที่อยู่ใกล้เคียง หรือหลักฐานการสอบสวนพยานข้างเคียง ตลอดจนหลักฐานอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณา ทําให้ข้อมูลไม่เพียงพอที่
คณะกรรมการจะพิจารณาให้แล้วเสร็จในคราวเดียวกัน ต้องจัดประชุมมากกว่า ๑ ครั้ง 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :      - 

หลักฐานอา้งองิ : 
 กระบวนงานการต่ออายุทะเบียนผู้รบัจ้างงานก่อสร้าง 

๑. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๒. ตารางการจัดเก็บข้อมูลผูใ้ช้บริการและระยะเวลาให้บริการกระบวนงานที่ ๑ ต่ออายุทะเบียนผู้รับจ้าง       

งานก่อสร้าง 
๓. สําเนาทะเบียนบัตรผู้รับจ้างที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้คัดเลือกขึ้นทะเบียนไว้แล้ว 
๔. เอกสารประกอบการต่ออายุทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้าง 

 กระบวนงานการเบิกจ่ายคา่จัดซื้อ-จัดจ้าง (โดยวิธีสอบราคาและประกวดราคา) 
๑. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๒. ตารางการจัดเก็บข้อมูลผูใ้ช้บริการและระยะเวลาให้บริการกระบวนงานที่ ๒ กระบวนงานการเบิกจ่าย        

ค่าจัดซื้อ-จัดจ้าง 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                              กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                
กระทรวงมหาดไทย 

  รอบ ๖  เดือน      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ ๑๒ เดือน 

๓. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อ-จัดจ้าง 
กระบวนงานพิจารณาอุทธรณ์คาํสั่งเจ้าพนักงานท้องถิน่   

๑.  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๒.  ตารางการจัดเก็บข้อมูลผูใ้ช้บริการและระยะเวลาให้บริการกระบวนงานที่ ๓ กระบวนงานพิจารณาอุทธรณ์   
     คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
๓.  เอกสารสรปุการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งฯ 

 กระบวนงานการใช้บริการทดสอบคุณสมบัติของวัสด ุ(คอนกรีต เหล็ก หิน ทราย) 
๑. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๒. สรุปรายการผลตรวจสอบทั้งหมด 
๓. หนังสือรับส่งเอกสารและสําเนาผลทดสอบ 

 กระบวนงานการบริการออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง (มูลค่างาน ๕ - ๕๐ ล้านบาท) 
๑. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการที่กําหนดไว้เดิม (๙๐ วัน) 
๒. ตารางแสดงรายละเอียดช้ินงานที่นํามาทําการรักษารอบระยะเวลาการทํางาน 
๓. เอกสารหนังสือแสดงการขอรับบริการออกแบบ 
๔. แบบสถาปัตยกรรม และประมาณราคาค่าก่อสร้าง (สามารถตรวจสอบเอกสารจริงได้ สํานักสถาปัตยกรรม) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



                                                               รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง               
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                      กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 

  รอบ ๖  เดือน      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวชี้วัดที่  ๘.๑ :  ร้อยละของการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  ผู้อํานวยการกองคลัง ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ๑.  นางภัททิรา   สุริวรรณ  
                      ๒.  นางนัยนา     สาสขุ 

โทรศัพท์ :  ๐ ๑๑๙๙ ๔๑๖๒ โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓, ๐ ๒๒๙๙ ๔๒๖๘ 

คําอธบิาย     : 
 

 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  จะใช้อัตราการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นตัวช้ีวัดความสามารถ 
ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
   การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 
   รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตน 
และทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ 
โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับนาํไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จาก
รหัสงบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานตําแหน่งที่ ๕ แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณ
กําหนดให้ 

 
 
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   

             ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน  
เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๔,๙๔๘,๖๕๕,๕๐๐ บาท  และมีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  
เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗๐,๐๓๓,๖๑๔.๖๖ บาท   คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕๖    
       

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด 

หน่วยวัด 
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

ตัวชี้วัดท่ี ๘.๑ : ร้อยละของ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ ๔๙.๐๔  
(๑,๑๔๐.๙๔ 
ล้านบาท) 

๖๕.๘๔  
(๑,๔๒๗.๕๐ 
ล้านบาท) 

๖๔.๓๒  
(๑,๙๐๙.๓๒ 
ล้านบาท) 
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  รอบ ๖  เดือน      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน :     
              

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละ  ๖๖ ร้อยละ  ๖๙ ร้อยละ  ๗๒ ร้อยละ  ๗๕ ร้อยละ  ๗๘ 

 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
น้ําหนัก
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที่  ๘.๑ :  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

๑.๐๐ ร้อยละ ๑๕.๕๖   ๑.๐๐ ๐.๐๑๑๑ 
 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :    
         ในการเบิกจ่ายงบประมาณค่าครุภัณฑ์ได้รับงบประมาณเป็นเงิน  ๑๒๕,๔๖๔,๕๐๐  บาท  สามารถ
เบิกจ่ายได้เป็นเงิน ๓๓๔,๙๑๐  บาท  คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๗   และรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างได้รับ
งบประมาณเป็นเงิน ๔,๘๒๓,๑๙๑,๐๐๐ บาท  สามารถเบิกจ่ายได้เป็นเงิน ๗๖๙,๖๙๘,๗๐๔.๖๖  บาท คิดเป็น
ร้อยละ ๑๕.๙๖ . ซึ่งได้ดําเนินการเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีการ
ประชุมเป็นประจําทุกเดือน   
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
       หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกําหนดให้งานก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างเขื่อนฯ 
และงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมฯ เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕ %  วงเงินในสัญญาจ้าง , ดําเนินการตาม
นโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐบาลโดยโอนงบประมาณโครงการที่งานล่าช้าไปต้ังจ่ายโครงการที่สามารถ
ดําเนินการได้เร็วกว่าแผนเดิม เพื่อเพิ่มวงเงินการเบิกจ่ายงบประมาณ 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :       
         ๑. งบผูกพันจากปีก่อน ต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี ๒๕๕๓  ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีให้หมดก่อนจึงจะเริ่ม
เบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๔ ได้ 
         ๒. งบประมาณปี ๒๕๕๔  ที่ผูกพันปีต่อไป มีกระบวนการจัดจ้างหลายขั้นตอน โดยต้องส่งผลประกวด
ราคาให้สํานักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมราคาก่อน จึงจะขออนุมัติจัดจ้างต่อกระทรวงมหาดไทย 
         ๓.  การจัดจ้างรายการที่มีงบประมาณเกิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ต้องใช้วิธี  E-Auction   ซึ่งต้องใช้เวลา
รวมทั้งหากไม่ได้ผู้รับจ้างต้องเริ่มดําเนินการใหม่ทั้งกระบวนการ 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :       - 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                      กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 

  รอบ ๖  เดือน      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ ๑๒ เดือน 

หลักฐานอา้งองิ :  
         ใช้ข้อมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง จากระบบบริหารการเงิน  
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)            

 



                                                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                        ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                      กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 

  รอบ ๖  เดือน      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวชี้วัดที่  ๘.๒ :  ร้อยละของการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  ผู้อํานวยการกองคลัง ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ๑.  นางภัททิรา   สุริวรรณ  
                      ๒.  นางนัยนา     สาสขุ 

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๒  โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓, ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๘ 

คําอธบิาย     : 
 

  การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  จะใช้อัตราการ 
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นตัวช้ีวัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
   การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา)  
จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 
 
 
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   

            ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔  กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
เป็นเงินทั้งสิ้น  ๖,๕๘๐,๐๖๖,๔๑๖ บาท  และมีผลการเบกิจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม   เป็นเงินทั้งสิ้น  
๑,๓๖๐,๒๕๖,๒๔๑.๔๗ บาท   คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๗  
 

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด 

หน่วยวัด 
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

ตัวชี้วัดท่ี ๘.๒  : ร้อยละของ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม 

ร้อยละ ๖๒.๓๔ 
(๒,๕๘๕.๘๑ 
ล้านบาท) 

๗๓.๑๓ 
(๒,๘๒๖.๕๙ 
ล้านบาท) 

๗๓.๑๐ 
(๓,๒๔๗.๒๙ 
ล้านบาท) 

 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน :     
              

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละ  ๙๑ ร้อยละ  ๙๒ ร้อยละ  ๙๓ ร้อยละ  ๙๔ ร้อยละ  ๙๕ 

 

 
 



                                                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                        ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                      กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 

 
 

  รอบ ๖  เดือน      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ ๑๒ เดือน 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที่  ๘.๒ :  ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

๑.๕๐ ร้อยละ ๒๐.๖๗ ๑.๐๐ ๐.๐๑๖๗ 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :    
         ในการเบิกจ่ายงบบุคลากรได้รับงบประมาณ  เป็นเงิน ๙๔๗,๗๙๔,๙๐๐ บาท  สามารถเบิกจ่ายได้  เป็นเงิน 
๔๓๑,๒๒๕,๗๖๗.๐๕ บาท  คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕๐  งบดําเนินงานได้รับงบประมาณ เป็นเงิน ๔๒๖,๔๑๗,๔๐๐  
บาท  สามารถเบิกจ่ายได้ เป็นเงิน ๑๕๘,๖๗๐,๒๕๐.๒๖ บาท  คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๒๑  งบลงทุนได้รับงบประมาณ 
เป็นเงิน  ๔,๙๔๘,๖๕๕,๕๐๐ บาท  สามารถเบิกจ่ายได้ เป็นเงิน  ๗๗๐,๐๓๓,๖๑๔.๖๖ บาท  คิดเป็นร้อยละ 
๑๕.๕๖ งบเงินอุดหนุนได้รับงบประมาณ เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท  สามารถเบิกจ่ายได้เป็นเงิน ๑๑,๖๓๗.๕๐  บาท  
คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔๓ และงบรายจ่ายอื่นได้รับงบประมาณ ๒๕๗,๑๗๕,๖๑๖ บาท  สามารถเบิกจ่ายได้ เป็นเงิน 
๓๑๔,๙๗๒ บาท  คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๒  ซึ่งได้ดําเนินการเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง  โดยมีการประชุมเป็นประจําทุกเดือน   
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
        หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกําหนดให้งานก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างเขื่อนฯ 
และงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมฯ เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕ %  วงเงินในสัญญาจ้าง , ดําเนินการตามนโยบาย
เร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐบาลโดยโอนงบประมาณโครงการที่งานล่าช้าไปต้ังจ่ายโครงการที่สามารถดําเนินการได้เร็ว
กว่าแผนเดิม เพื่อเพิ่มวงเงินการเบิกจ่ายงบประมาณ  
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :       
         ๑. งบผูกพันจากปีก่อน ต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี  ๒๕๕๓  ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีให้หมดก่อนจึงจะ
เริ่มเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๔ ได้ 
         ๒. งบประมาณปี ๒๕๕๔  ที่ผูกพันปีต่อไป มีกระบวนการจัดจ้างหลายขั้นตอน โดยต้องส่งผลประกวด
ราคาให้สํานักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมราคาก่อน จึงจะขออนุมัติจัดจ้างต่อกระทรวงมหาดไทย 
         ๓.  การจัดจ้างรายการที่มีงบประมาณเกิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ต้องใช้วิธี  E-Auction   ซึ่งต้องใช้เวลา
รวมทั้งหากไม่ได้ผู้รับจ้างต้องเริ่มดําเนินการใหม่ทั้งกระบวนการ 
          
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :      - 
 
 



                                                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                        ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                      กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 

  รอบ ๖  เดือน      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ ๑๒ เดือน 

หลักฐานอา้งองิ :  
       ใช้ข้อมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง จากระบบบริหารการเงิน  การ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)              
 



                                                                           รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                        ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 

  รอบ ๖  เดือน       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวชี้วัดที่  ๘.๓ :  ร้อยละของการเบิกจา่ยเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  ผู้อํานวยการกองคลัง ผู้จัดเก็บข้อมูล :    ๑.  นางภัททิรา   สุริวรรณ  
                        ๒.  นางนัยนา     สาสขุ 

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๒  โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓, ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๘ 

 
คําอธบิาย     : 
 

 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแขง็ ๒๕๕๕ 
จะใช้ผลการเบกิจ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เทียบกับ
วงเงินตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในระบบ Project Financial Monitoring System (PFMS)  

 
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   

                ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับการจัดสรรโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ
การไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นทั้งงบผูกพัน ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ และเป็นงบปีเดียว โดยได้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ แล้ว ยังคงเหลือวงเงินงบประมาณที่จะเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เป็นเงินทั้งสิ้น 
๒,๐๘๘,๓๖๐,๗๕๐ บาท และมีผลการเบิกจ่ายเงิน เป็นจํานวนเงิน ๗๗๖,๓๔๖,๗๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ 
๓๗.๑๗    
 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

หน่วยวัด 
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

ตัวชี้วัดท่ี ๘.๓  : ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕  

ร้อยละ - - ๙๓.๘๘ 

 

 
 เกณฑ์การใหค้ะแนน :     
              

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละ  ๖๐ ร้อยละ  ๗๐ ร้อยละ  ๘๐ ร้อยละ  ๙๐ ร้อยละ  ๑๐๐      

 
 
 
 
 
 



                                                                           รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 

 
 

  รอบ ๖  เดือน      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ ๑๒ เดือน 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที่  ๘.๓ :  ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ  
ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕  

๑.๐๐ ร้อยละ ๓๗.๑๗ ๑.๐๐ ๐.๐๑๑๑ 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :    
                    เบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้ในระบบ Project Financial Monitoring System (PFMS)   

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :                    - 
 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :                            - 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :      - 
 
 
หลักฐานอา้งองิ :  
              ใช้ข้อมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง จากระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 
 
 
 
 
 



                                                                           รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                        ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 

  รอบ ๖  เดือน       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวชี้วัดที่  ๘.๔ :  ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจา่ยเงินงบประมาณตามแผน  

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  ผู้อํานวยการกองคลัง ผู้จัดเก็บข้อมูล :    ๑.  นางภัททิรา   สุริวรรณ  
                        ๒.  นางนัยนา     สาสขุ 

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๒  โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓, ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๘ 

 
คําอธบิาย     : 
 

  การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะพิจารณาจาก 
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมของส่วนราชการทั้งที่เบิกจ่ายในสว่นกลางและสว่นภูมิภาค 
เทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ส่วนราชการบันทึกตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนด 
ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
โดยกําหนดให้ส่วนราชการปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในระบบ GFMIS ภายใน 
ไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง 
ปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   

               ผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สํานักงบประมาณ
เห็นชอบภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๔ ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๖,๕๕๙,๖๙๔,๔๐๐ บาท และมีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเมื่อเทียบกับแผนในเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ ได้ร้อยละ ๔๙.๐๑  (ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ ๓๒.๔๐) 
 

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

หน่วยวัด 
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

ตัวชี้วัดท่ี ๘.๔  : ร้อยละความสําเร็จของ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 
  

ร้อยละ - - - 

 

 
 เกณฑ์การใหค้ะแนน :     
              

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละ  ๘๖ ร้อยละ  ๘๙.๕ ร้อยละ  ๙๓ ร้อยละ  ๙๖.๕ ร้อยละ  ๑๐๐      

 
 



                                                                           รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                        ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 

 
 

  รอบ ๖  เดือน      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ ๑๒ เดือน 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที่  ๘.๔ :  ร้อยละความสําเร็จของ
การเบกิจ่ายเงินงบประมาณตามแผน  

๑.๕๐ ร้อยละ ๔๙.๐๑ ๑.๐๐ ๐.๐๑๖๗ 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :    
                 เบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่สาํนกังบประมาณเห็นชอบ                
   
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :                   -   
             
 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :                          - 
   
 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :      - 
 
 
 
หลักฐานอา้งองิ :  
                ใช้ข้อมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลัง จากระบบบริหารการเงิน 
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

          กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                         กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                  
       กระทรวงมหาดไทย 

  รอบ ๖  เดือน      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวชี้วัดที่   ๙  : ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  ผู้อํานวยการกองคลัง ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ๑. นางสาวปรียาวรรณ  จูทอง              
                    ๒. นางดวงภรณ์  ตรีธัญญา 

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๒ โทรศัพท์ :   ๐ ๒๒๙๙ ๔๒๖๕, ๐ ๒๒๙๙ ๔๒๖๒ 

 

คําอธบิาย : 
 

ความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถงึ การที่ส่วนราชการสามารถจัดทําบัญชี
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และนาํเอาผลการคํานวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากร 

 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   
 

 ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ผลการดําเนินงาน 

๑ จัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผล
การคํานวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให้สํานัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลางและสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 
 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
-หนังสือด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๗๐๓/๑๔๕๖,๑๔๕๗, 
 ๑๔๕๘ ลว. ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๔ 

๒ เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดทํา
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให้สํานักงบประมาณกรมบัญชีกลาง และ
สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
-หนังสือด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๗๐๓/๑๔๕๖,๑๔๕๗, 
 ๑๔๕๘ ลว. ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๔ 
 
 
 

๓ จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ พร้อมทั้งกําหนด
เป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ชัดเจน 
(สามารถวัดผลได้) และแผนฯดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร
ระดับสูงของส่วนราชการ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
-หนังสือ ที่ มท ๐๗๐๓/ 
 ๒๑๔๙ ลว. ๒๔ มี.ค. ๒๕๕๔ 
 
 

๔ สร้างรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
และระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยดังกล่าวในระบบ GFMIS 

อยู่ระหว่างดําเนินการ 
 
 

๕ สามารถดําเนินการตามแผนเพิม่ประสิทธิภาพประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๔ ได้ตามเป้าหมายทีก่ําหนดไว้ พรอ้มทัง้จัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน และผลสําเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

          กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                         กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                  
       กระทรวงมหาดไทย 

 
  รอบ ๖  เดือน      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน :                   

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน      
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที่ ๙ : ระดับความสําเรจ็ของการ
จัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

๓.๐๐ ระดับ ๓ ๓.๐๐ ๐.๑๐๐๐ 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
            ขั้นตอนที่ ๑    กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดําเนินการจัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และรายงานผลการคํานวณต้นทุนตามรูปแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนดแล้วเสร็จ และนําเสนอให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลางและสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ เรียบร้อยแล้ว 
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๐๓/๑๔๕๖,๑๔๕๗,๑๔๕๘ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
            ขั้นตอนที่ ๒  กรมโยธาธิการและผังเมือง  ได้ดําเนินการเปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตาม
รูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนดแล้วเสร็จ และนําเสนอให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 
เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๐๓/๑๔๕๖,๑๔๕๗,๑๔๕๘ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
           ขั้นตอนที่ ๓   กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดําเนินการจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๔ พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้) และ
แผนฯดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ มท ๐๗๐๓/
๒๑๔๙ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ 
 
 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   
           สําหรับการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓   ได้ทําการดึงข้อมูลทางบัญชี 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ตุลาคม ๒๕๕๒-กันยายน ๒๕๕๓)จากระบบ CO ในระบบGFMIS แล้วนํามาคํานวณ 
ต่อในโปรแกรม Excel    และนําข้อมูลที่ได้มาคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
โดยสามารถคํานวณต้นทุนได้ถึงระดับกิจกรรมย่อย   และผลผลิตย่อยตามศูนย์ต้นทุนต่าง ๆ 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

          กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                         กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                  
       กระทรวงมหาดไทย 

  รอบ ๖  เดือน      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ ๑๒ เดือน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :           
          จากการจัดทําบัญชีต้นทุน  โดยการดึงข้อมูลจากระบบ GFMIS มาใช้เป็นฐานข้อมูล   แต่ด้วยข้อจํากัดของระบบ 
ที่มีการพัฒนาโดยการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตลอดมา  ซึ่งกรมบัญชีกลางกําหนดให้ส่วน-
ราชการใช้โปรแกรม CGD_ COSTING ในการคํานวณ  โดยก่อนการคํานวณต้องเตรียมข้อมูลค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นขั้นตอนที่มี
ความสําคัญมาก  ต้องไม่มีความผิดพลาดหรือผลกระทบต่อการนําเข้าข้อมูล หากข้อมูลที่นําเข้ามีข้อผิดพลาดจะต้อง
กลับไปตรวจสอบรูปแบบและข้อมูลการนําเข้าในแต่ละขั้นตอน  จึงทําให้ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้เวลานานในการ
ปฏิบัติงาน 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :      - 
 
 
 

หลักฐานอา้งองิ : (หมายเหต ุ: เอกสารหลกัฐานสามารถตรวจสอบได้ทีก่รมโยธาธิการและผงัเมือง) 
  ขั้นตอนที่ ๑  

๑. รายงานผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม ผลผลิต กิจกรรมย่อย และผลผลิตย่อยของ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบรายงานที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

๒. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๐๓/๑๔๕๖ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๔ เรื่อง ขอส่งผลการดําเนินงานการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔       
ถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง 

๓. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๐๓/๑๔๕๗ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๔ เรื่อง ขอส่งผลการดําเนินงานการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
ถึงสํานักงบประมาณ 

๔. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๐๓/๑๔๕๘ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๔ เรื่อง ขอส่งผลการดําเนินงานการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
ถึงเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
  ขั้นตอนที่ ๒      

๑. รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
๒. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๐๓/๑๔๕๖ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  

๒๕๕๔ เรื่อง ขอส่งผลการดําเนินงานการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔       
ถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง 

๓. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๐๓/๑๔๕๗ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๔ เรื่อง ขอส่งผลการดําเนินงานการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
ถึงสํานักงบประมาณ 

๔. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๐๓/๑๔๕๘ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๔ เรื่อง ขอส่งผลการดําเนินงานการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
ถึงเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

          กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                         กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                  
       กระทรวงมหาดไทย 

  รอบ ๖  เดือน      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ ๑๒ เดือน 

  ขั้นตอนที่ ๓      
๑. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท ๐๗๐๓/๒๑๔๙ ลงวันที่ ๒๔ มนีาคม ๒๕๕๔  

เรื่อง ขอส่งผลการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
 

 
 
 
 
 

 



                                                               รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                     ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 

  รอบ ๖  เดือน      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวชี้วัดที่  ๑๐ :  ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  ผู้อํานวยการกองแผนงาน  ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวฐติิมา  หวังอินทร์         

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๓๓  โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙  ๔๒๒๘  

 

คําอธบิาย :   
 

   การควบคมุภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กํากับดูแล ฝ่ายบริหารและ 
บุคลากรของหน่วยรับตรวจจัดให้มีขึน้ เพื่อสรา้งความมั่นใจอย่างสมเหตสุมผลว่าการดําเนนิงานของหน่วยรับตรวจ 
จะบรรลุวัตถุประสงคข์องการควบคมุภายในด้านประสทิธิผลและประสิทธิภาพของการดาํเนินงาน และการใช้
ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล  
การสิ้นเปลือง หรอืการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายซึ่งรวมถึงการปฏิบัติงานตามระเบียบของฝ่ายบริหาร 
    ความสําเร็จของการควบคุมภายในภาคราชการ จะพิจารณาจากความสามารถของ
หน่วยงานในการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้กําหนดเป็นแนวทางไว้ 
 

ระดับคะแนน รายละเอยีดการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

๑ หน่วยรับตรวจมีกลไกการดําเนินการตามแผนการปรับปรงุระบบการควบคมุ
ภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และส่งรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนการปรบัปรุงดงักล่าวให้สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ภายในวนัที่ ๒๙ 
เมษายน ๒๕๕๔ 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

๒ หน่วยรับตรวจประเมินผลการควบคุมภายในได้ตามแนวทาง : การจัด
วางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

 

๓ หน่วยรับตรวจวิเคราะห์จุดอ่อน/ความเสี่ยงของระบบการควบคุม
ภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ยังคงปรากฏอยู่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 

๔ หน่วยรับตรวจจัดทํารายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) 
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  รอบ ๖  เดือน      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ ๑๒ เดือน 

ระดับคะแนน รายละเอยีดการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

๕ หน่วยรับตรวจดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
ประสิทธิผล โดยวัดผลจากระดับค่าคะแนนของตัวช้ีวัดความสําเร็จของ
ร้องละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/
ภารกิจหลัก/เป้าหมายผลผลติของส่วนราชการ (ตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย) 
 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน :     
              

ระดับ ๑ ระดับ ๒   ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 
 

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที ่๑๐ : ระดับความสําเร็จของการ
ควบคุมภายใน 

๔.๐๐ ระดับ ๑ ๑.๐๐ ๐.๐๔๔๔ 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :    
ขั้นตอนที่ ๑   
   ๑. หน่วยรับตรวจมีการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยบางกระบวนการมีการดําเนินการตามแผนแล้วเสร็จภายในรอบ ๖ เดือน ซึ่งก็ทําใหค้วาม
เสี่ยงหมดไป บางกระบวนการก็ยังอยู่ระหว่างดําเนินการตามแผน คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในรอบ
๑๒ เดือน ซึ่งเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จความเสี่ยงก็จะหมดไป แต่ก็มีบางกระบวนการระยะเวลาดําเนินการ
มากกว่ารอบ ๑๒ เดือน แต่ถึงอย่างไรเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ความเสี่ยงก็จะหมดไป  
    
 
 
 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :   
๑. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(ข้อ ๖) 
๒. แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน 



                                                               รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                     ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 

  รอบ ๖  เดือน      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ ๑๒ เดือน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :                            - 
 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :      - 
 
 
หลักฐานอา้งองิ :  

๑. หนังสือของกองแผนงาน ที่ มท ๐๗๐๔/ว ๒๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ แจ้งให้หน่วยงานย่อย 
รายงานผลการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒. รายงานผลการดําเนินการตามแผนปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ณ วันที่ ๓๑ มนีาคม ๒๕๕๔ (รายงานรอบ ๖ เดือน) 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                 
กระทรวงมหาดไทย 

 

  รอบ ๖  เดือน      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวชี้วัดที่  ๑๑ : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ 
 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด : ผู้อํานวยการกองนิติการ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  - 
                            

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๖๑๙ ๖๘๑๘  โทรศัพท์ :  - 

 
หมายเหตุ : 

 ตัวช้ีวัดนี้ ได้รับการยกเว้น ตามหนังสือแจ้งเรื่อง การพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการเจรจาข้อตกลงและการประเมินการ
พัฒนากฎหมายของส่วนราชการ คณะที่ ๔ กลุ่มกฎหมายความม่ันคง หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓(คจจ.๔)/๒๐ 
ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔  

ดังนั้น เมื่อปี ๒๕๕๓ ยกเว้นไปแล้ว ปี ๒๕๕๔ จึงยกเว้นด้วย โดยได้นําค่าน้ําหนักไปรวมไว้ใน 
ตัวช้ีวัดที่ ๙  และตัวช้ีวัดที่ ๑๐ ตัวละร้อยละ ๑.๐๐ 

  
 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย 

 

  รอบ ๖  เดือน 
    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่ ๑๒  : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  
๑. นายชัยชนะ     จียะมาภา 
๒. นายดนัย       สุนันทารอด 
๓. นางวนิดา     วานิช 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
๑. นางกมลทพิย์    จิติมา         ๒. นายสุเทพ    รัขติยาภรณ์ 
๓. นางลักขณา       ขาวขํา       ๔. นางภาวดี    ภูมรินทร์        
๕. นายเกษม      โคเลิศ              

โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๓๓ , ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๗๐ 
                    ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๓๕ 

โทรศัพท ์: ๐ ๒๒๙๙ ๔๒๙๒,  ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๗๒ ,  
             ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๗๙, ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๑๗, 
             ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๑๕ 

คําอธบิาย : 
 

              ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง  ความสําเร็จที่ส่วนราชการ 
นําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐานไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง 
(Self-Assessment) และเปน็บรรทัดฐาน การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุง 
และยกระดับคณุภาพการบริหารจัดการของส่วนราชการต่อไป 
             การดําเนินการตามตัวช้ีวัด แบ่งออกเป็น ๓ ตัวช้ีวัดย่อย ดังนี้ 
             ๑๒.๑  ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
             ๑๒.๒  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จของผลลัพธ์ 
                      การดําเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) ของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ-     
                      ภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (หมวด ๗) 
             ๑๒.๓  ระดับความสําเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาจัดการ- 
                      ภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
 

 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน : 
 

           ๑๒.๑  ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
                    (วัดกระบวนการในการดําเนนิการพฒันาองค์การในหมวดทีดํ่าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
                     
                    กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐใน ๒ หมวดที่เหลือ 
คือ หมวด ๒  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  และหมวด ๔  การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ โดยในแต่ละ 
ประเด็นได้มีการดําเนินการเพื่อผลักดันใหบ้รรลุการผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพ้ืนฐานในหมวดนั้นๆ ดังนี้ 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย 

 

  รอบ ๖  เดือน 
    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ ๑๒ เดือน 
          หมวด ๒   การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

 รหัส คําอธิบายการดําเนินการ สถานะดําเนินการ 
SP ๑  ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ 

 จัดทํา Flow Chart การจัดทาํแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการ 
   ประจําปี (Dpt-Strategy Pan) 
• จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) 

 

SP ๒ • รวบรวมข้อมูลของแต่ละปัจจัยที่นํามาใช้ประกอบการวางแผนปฏิบัติราชการของกรม  
    (๔ ปี  และ ๑ ปี)  

 วิเคราะห์ SWOT (ปัจจัยภายในและภายนอกที่สําคัญ วิสัยทศัน์ และพันธกิจของกรม)     

 

SP ๓ • จัดทําแผนกลยทุธ์ทรพัยากรบุคคลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  จัดทําแผนกลยุทธ์การบรหิารทรัพยากรบุคคล ๔ ปี ( ๒๕๕๕ -  ๒๕๕๘)  
• อยู่ระหว่างดําเนินการตามแผนกลยุทธท์รพัยากรบุคคลประจาํปี 

 

SP ๔  จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 มีการถ่ายทอดเป้าหมายขององค์กรสู่ระดับสํานัก/กอง/สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
• มีการจดัทํา Action Plan online และระบบติดตาม online 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

SP ๕  จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒   ๕๕๔ 
 มีการถ่ายทอดเป้าหมายขององค์กรสู่ระดับสํานัก/กอง/สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
 มีการจัดทํา Action Plan online และระบบติดตาม online 

 

SP ๖  มีการจัดทํารายละเอียดโครงการที่สําคัญ  
• มีการจดัทํา Action Plan online และระบบติดตาม online 
• รายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

SP ๗  มีหลักเกณฑใ์นการคัดเลือกแผนงาน/โครงการ 
• มีการวเิคราะหค์วามเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO และนําความเส่ียงเรือ่งธรรมาภิบาล 
   ที่เกีย่วขอ้งมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห ์
• มีแผนบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห ์
• มีการเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงเพือ่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนําแผนบริหารความเสี่ยง 
   ไปปฏิบัติ 

 

 

สีแดง 

สีแดง 

สีเหลือง 

สีเหลือง 

สีแดง

  สีแดง 

สีแดง 

สีเหลือง



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย 

 

  รอบ ๖  เดือน 
    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ ๑๒ เดือน 
        หมวด ๔  การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 
 

 รหัส คําอธบิายการดําเนนิการ สถานะดาํเนนิการ 
IT ๑  แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลที่จําเป็นในแต่ละยุทธศาสตร ์

  แสดงการทบทวนฐานข้อมูลทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตรท์ีม่ี 
  แสดงแนวทางในการคัดเลือกข้อมูลที่จําเปน็มาจัดทําฐานข้อมูลใหมอ่ย่างน้อยยุทธศาสตร์  

   ละ ๑ ฐานขอ้มูล โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ 
  แสดงแนวทางการปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมไดค้รบถ้วน (กรณทีี่ต้องมีการปรบัปรุง) 
  อยู่ระหว่างจดัทําฐานข้อมูลที่ได้พัฒนาขึ้นในปี ๒๕๕๔ ใหค้รบถ้วน 
  อยู่ระหว่างจดัทําฐานข้อมูลที่ได้ทําการปรับปรุงในปี ๒๕๕๔ ให้ครบถว้น  
  อยู่ระหว่างจดัทําฐานข้อมูลผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   

   ประจําป ี๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ โดยแสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน  

 

IT ๒  แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลที่จําเป็นในแต่ละกระบวนการสร้างคุณค่า 
  แสดงการทบทวนฐานข้อมูลทั้งหมดในกระบวนการที่สร้างคุณค่าที่จัดทําไว้ในงบปีประมาณ 

   พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ 
  แสดงแนวทางในการคัดเลือกข้อมูลที่จําเปน็มาจัดทําฐานข้อมูลใหมห่รือแนวทางการ 

   ปรับปรงุฐานข้อมูลเดิมได้ครบถ้วน (กรณีที่ตอ้งมีการปรับปรงุ) แต่ละกระบวนการสร้าง   
   คุณค่า โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติอยา่งน้อยกระบวนการละ ๑ ฐานข้อมูล 
   (ในกรณีส่วนราชการมีมากกว่า ๔ กระบวนการ) 

  อยู่ระหว่างจดัทําฐานข้อมูลที่ได้พัฒนาขึ้นในปี ๒๕๕๔ ใหค้รบถ้วน 
  อยู่ระหว่างจดัทําฐานข้อมูลที่ได้ทําการปรับปรุงในปี ๒๕๕๔ ให้ครบถว้น  

    (กรณีทีต่้องมีการปรับปรงุ) 

 

IT ๓  แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลที่จําเป็นในแต่ละกระบวนการสนับสนุน 
  แสดงการทบทวนฐานข้อมูลทั้งหมดในกระบวนการที่สนับสนุนที่จัดทําไว้ในปีงบประมาณ  

    พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ 
  แสดงแนวทางในการคัดเลือกข้อมูลที่จําเปน็มาจัดทําฐานข้อมูลใหมห่รือแนวทางการ 

   ปรับปรงุฐานข้อมูลเดิมได้ครบถ้วน (กรณีที่ตอ้งมีการปรับปรงุ) แต่ละกระบวนการ 
   สนับสนุน โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติอย่างน้อยกระบวนการละ ๑ ฐานข้อมูล  
   (ในกรณีส่วนราชการมีมากกว่า ๒ กระบวนการให้ดําเนินการเพียง ๒ กระบวนการ) 

  อยู่ระหว่างจดัทําฐานข้อมูลที่ได้พัฒนาขึ้นในปี ๒๕๕๔ ให้ครบถ้วน 
  อยู่ระหว่างแสดงฐานขอ้มูลที่ได้ทําการปรับปรุงในปี ๒๕๕๔ ให้ครบถว้น  

   (กรณีทีต่้องมกีารปรับปรงุ) 

 

IT ๔  แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลที่จําเป็นหรือความรูท้ี่เกีย่วขอ้งของส่วนราชการเพือ่ให้ประชาชน 
   สามารถเข้าค้นหาได ้

  แสดงการวิเคราะห์งานบริการที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการเพือ่ให้ประชาชนสามารถเข้าใช ้
   บริการ 

 

 
 

สีแดง 

สีเหลือง 

สีเหลือง 

สีเหลือง 

สีเหลือง 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย 

 

  รอบ ๖  เดือน 
    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ ๑๒ เดือน 
 รหัส คําอธิบายการดําเนินการ   สถานะดําเนินการ 
IT ๔  แสดงการทบทวนขอ้มูลที่จําเป็นหรือความรูท้ี่เกีย่วขอ้งของส่วนราชการเพือ่ให ้

   ประชาชนสามารถเข้าค้นหาได้ที่ได้ดําเนินการในอดีต 
  แสดงการทบทวนงานบริการที่เกีย่วขอ้งกับส่วนราชการเพือ่ให้ประชาชนสามารถ 

   เข้าใช้บริการที่ได้ดําเนินการไว้ในอดตี 
  แสดงแนวทางในการคัดเลือกข้อมูลที่จําเปน็มาจัดทําการคน้หาข้อมูลใหม่ โดย CIO    

   หรือ CEO เปน็ผู้อนุมัติอย่างน้อย ๑ ข้อมูล 
  แสดงแนวทางในการคัดเลือกงานบริการที่จาํเป็นมาจัดทํางานบริการใหม ่โดย CIO .    

   หรือ CEO เปน็ผู้อนุมัติอย่างน้อย ๑ งานบรกิาร 
  แสดงแนวทางการปรับปรุงระบบสืบค้นข้อมูลเดิมได้ครบถว้น (กรณีทีต่้องมีการปรับปรุง) 
  อยู่ระหว่างดาํเนินการตามพระราชบัญญตัิขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  อยู่ระหว่างการให้บริการสืบค้นข้อมูลหรือความรู ้
  อยู่ระหว่างการบรกิารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดพ้ัฒนาขึ้นในปี ๒๕๕๔ 
  อยู่ระหว่างการจัดทํางานบรกิารที่ได้ปรับปรงุในปี ๒๕๕๔ (กรณทีี่ต้องมีการปรับปรุง) 

 

IT ๕  อยู่ระหว่างจดัทําระบบการตดิตาม เฝ้าระวงั และเตือนภัย (Warning System) 
  อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมลูความถี่ และความเสียหายของภัยที่เคยเกิดขึน้ 
  อยู่ระหว่างการจัดทํารายงานหรือนําเสนอขอ้มูลให้ผู้บริหารผ่านระบบสารสนเทศ 

   สําหรับผู้บริหาร (Executive Information System : EIS) หรือระบบสารสนเทศ 
   ทางภูมิศาสตร ์(Geographic Information System : GIS) 

  อยู่ระหว่างจดัทํารายละเอียดการปรับปรงุระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัยให ้
   มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดมิที่เคยมีอยู ่

 

IT ๖  แสดงการทบทวนนโยบายความมั่นคง 
  แสดงผลการจัดทํานโยบายความมั่นคงปลอดภัยขององคก์ารอย่างเป็นลายลักษณ ์

   อักษร โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ 
  แสดงผลการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการในการดําเนินงานทางด้าน 

   ความมั่นคงปลอดภัยสําหรับสารสนเทศองคก์าร 
  แสดงระบบสารสนเทศที่มทีั้งหมดในองค์การ 
  แสดงระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัย (Security) ของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 
  แสดงรายละเอียดแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไมแ่น่นอนและภัยพิบัติที่  

   อาจจะเกดิกบัระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ (IT Contingency Plan) 
  อยู่ระหว่างดาํเนินการตามแผนแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน 

   และภัยพิบัติที่อาจจะเกิดกับระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ (IT Contingency Plan) 
  แสดง Access Rights ที่ถูกตอ้งและทันสมัยได้อย่างนอ้ย 1 ระบบ  

 

IT ๗  มีการจัดทําแผนการจัดการความรู้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบด้วย 
   ๓ องค์ความรู้ และเลือกองค์ความรู้จากประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ีตา่งกันอย่างน้อย  
   ๒ ประเด็นยทุธศาสตร์  และผู้บริหารเห็นชอบในแผนฯ แล้ว  

 อยู่ระหว่างดําเนินการตามแผนการจัดการความรู ้  

 

 

   สีแดง 

สีเหลือง 

สีเหลือง 

สีเหลือง 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย 

 

  รอบ ๖  เดือน 
    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ ๑๒ เดือน 
เกณฑ์การใหค้ะแนน :  

เกณฑก์ารให้คะแนน 
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก  
 (ร้อยละ) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ตัวชี้วัดที่ ๑๒.๑  ร้อยละของการผ่านเกณฑคุ์ณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 
ระดับพื้นฐาน (วัดกระบวนการในการดําเนินการพัฒนาองค์การ 
ในหมวดที่ดําเนนิการปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔) ได้แก ่
 ๑) หมวด ๒  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์
 ๒) หมวด ๔  การวดั การวิเคราะห์และการจดัการความรู้                    

(๘.๐๐) 
 
 

๔.๐๐ 
๔.๐๐ 

   
 
 

   ๖๐ 
   ๖๐ 

 
 
 

   ๗๐ 
   ๗๐ 

    
 
 

   ๘๐ 
   ๘๐ 

  
 
 

  ๙๐ 
 ๙๐ 

   
 
 

  ๑๐๐ 
  ๑๐๐ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที่ ๑๒.๑  ร้อยละของการผ่านเกณฑคุ์ณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  
(วัดกระบวนการในการดําเนินการพัฒนาองคก์ารในหมวดที่
ดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔) ได้แก่ 
 ๑) หมวด ๒  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์
 ๒) หมวด ๔  การวดั การวิเคราะห์และการจดัการความรู้    

(๘.๐๐) 
 
 
 
๔.๐๐ 

   ๔.๐๐    

 
 
 

 
     อยู่ระหว่าง     
      ดําเนินการ 

 
 
 
 
๑.๐๐ 
๑.๐๐ 

 
 
 
 
๐.๐๔๔๔ 
๐.๐๔๔๔ 

๑๒.๒ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จของผลลพัธ์การดาํเนินการ   
        (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) ของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐระดับพืน้ฐาน  
        (หมวด ๗) 

                       การวัดระดับความสําเร็จของตัวช้ีวัดนี้ เป็นการวัดความสําเร็จจากการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ 
 ในหมวด ๗ ตามเกณฑ์ฯ ระดับพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นการวัดความสําเร็จในรอบ ๑๒ เดือน โดยมีผู้รับผิดชอบในการรวบรวม 
 ข้อมูลผลการดําเนินการในแต่ละตัวช้ีวัด ดังนี้ 
 

 รหัส ชื่อตัวชี้วัด         ผู้รับผิดชอบ 
RM ๑.๔ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จของผลสัมฤทธิข์องมาตรการ/โครงการ 

ตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี (อย่างนอ้ยด้านละ ๑ มาตรการ/โครงการ) 
กลุ่มพฒันาระบบบรหิาร 

RM ๒.๑ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนกัในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ/ภารกจิหลัก/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ ของส่วนราชการ 

กองแผนงาน 

RM ๓.๕ ร้อยละของความสําเร็จในการดาํเนินการตามมาตรฐานคู่มือการให้บริการ กองเผยแพร ่
และประชาสัมพันธ ์

RM ๔.๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใชข้้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซตข์อง 
ส่วนราชการ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

RM ๕.๑ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์การ กองการเจ้าหนา้ที ่
RM ๖.๓ ร้อยละของกระบวนการสร้างคุณค่าที่มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กลุ่มพฒันาระบบบรหิาร  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย 

 

  รอบ ๖  เดือน 
    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ ๑๒ เดือน 
ตารางและสูตรการคาํนวณ : 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละ 
ของผลสําเร็จตามเป้าหมายของ

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด (i) 
น้ําหนัก   
   (Wi) 

  ๑   ๒ ๓ ๔  ๕ 

      ผลการ   
   ดําเนินงาน 

คะแนนที่ได้ 
(SMi) 

คะแนน    
  ถ่วงน้ําหนัก   
(Wi x SMi) 

RM ๑.๔ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จ 
            ของผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ/ 
            โครงการตามนโยบายการกํากับดูแล 
            องค์การที่ดี (อย่างน้อยด้านละ  
            ๑ มาตรการ/โครงการ 

๐.๑๗ 
 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐   N/A    ๑.๐๐   ๐.๑๗๐๐ 

RM ๒.๑ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ย   
           ถ่วงน้าํหนักในการบรรลุเป้าหมาย 
           ตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลกั/ 
           เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ  
           ของสว่นราชการ 

๐.๑๖ 
 

  ๑   ๒ ๓ ๔  ๕   N/A    ๑.๐๐  ๐.๑๖๐๐ 

RM ๓.๕ ร้อยละของความสําเรจ็ในการ   
           ดําเนนิการตามมาตรฐานคู่มือ 
           การใหบ้ริการ 

๐.๑๗ 
 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐   N/A    ๑.๐๐  ๐.๑๗๐๐ 

RM ๔.๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถงึ 
            หรือเข้ามาใชข้้อมูลขา่วสารผ่าน 
            ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ 
 

๐.๑๗ 
 

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐   N/A    ๑.๐๐   ๐.๑๗๐๐ 

RM ๕.๑ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร 
            ที่มีตอ่องค์การ 

๐.๑๖ 
 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕   N/A    ๑.๐๐  ๐.๑๖๐๐ 

RM ๖.๓ ร้อยละของกระบวนการสร้างคุณค่า 
            ที่มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน  
            (Work Manual) 

๐.๑๗ 
 

๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐   N/A    ๑.๐๐   ๐.๑๗๐๐ 

น้ําหนักรวม ๑.๐๐ ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก ๑.๐๐๐๐ 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  :     

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

  ค่าคะแนน 
    ที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

๑๒.๒ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าํหนัก 
ในการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จของผลลัพธ์การดําเนินการ
(ผลลัพธ์ของกระบวนการ) ของสว่นราชการตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด ๗) 
 

๖.๐๐ N/A ๑.๐๐ ๐.๐๖๖๗ 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย 

 

  รอบ ๖  เดือน 
    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ ๑๒ เดือน 
        ๑๒.๓  ระดับความสาํเร็จของการประเมินองค์การดว้ยตนเองตามแนวทางการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการ- 
                 ภาครัฐระดับพื้นฐาน     
          

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
           

             กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดบั พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ จัดทําลักษณะสาํคัญขององค์กรได้ครบถ้วน 
๒ ประเมินองคก์ารด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดบัพื้นฐาน (FL) ได้ครบถ้วน 
๓ ประเมินองคก์ารด้วยตนเอง เพือ่ผ่านการรับรองการผ่านเกณฑคุ์ณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 

ตามโปรแกรม Self Certify ได้ครบถ้วนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๘๐ ตามประเดน็การตรวจรับรอง 
๔ ประเมินองคก์ารด้วยตนเอง เพือ่ผ่านการรับรองการผ่านเกณฑคุ์ณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 

ตามโปรแกรม Self Certify ได้ครบถ้วนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๙๐ ตามประเดน็การตรวจรับรอง 
๕ ประเมินองคก์ารด้วยตนเอง เพือ่ผ่านการรับรองการผ่านเกณฑคุ์ณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 

ตามโปรแกรม Self Certify ได้ครบถ้วนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ตามประเด็นการตรวจรับรอง  

เกณฑก์ารให้คะแนน 
การประเมินผลตัวชี้วัด 

น้ําหนัก  
 (ร้อยละ) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับความสาํเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนวทาง 
การพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

๖.๐๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  :     

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

  ผลการ 
ดําเนินงาน 

  ค่าคะแนน 
   ที่ได้ 

ค่าคะแนน     
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที่ ๑๒.๓  ระดับความสําเร็จของการประเมินองค์การ
ด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการ- 
ภาครัฐระดับพืน้ฐาน     
 

๖.๐๐ N/A ๑.๐๐ ๐.๐๖๖๗ 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย 

 

  รอบ ๖  เดือน 
    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ ๑๒ เดือน 
คําชี้แจงปฏิบติังาน/มาตรการที่ได้ดําเนนิการ :  
 

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความสําเร็จของการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหาร 
 จัดการภาครัฐ  ดังนี้ 
    ๑. จัดทําแผนพัฒนาองคก์ารประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในหมวด ๒ และหมวด ๔  โดยอธิบดีให้ความเห็นชอบ 
        และจัดส่งให้สํานักงาน ก.พ.ร. ตามท่ีกําหนด เมื่อวันที่ ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๓  
    ๒. มกีารเผยแพร่แผนพัฒนาองค์การประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ผ่านทางเว็บไซต์กรม www.dpt.go.th :  
        ให้ได้ทราบทั่วกัน 
    ๓. แต่งต้ังคณะทํางานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๑ - ๖ เพื่อดําเนินการพัฒนาคุณภาพ- 
        การบรหิารจัดการภาครัฐ ตามเกณฑ์ฯ ตามคําสั่งที่ ๖๙๑/๒๕๕๓  ลงวันที่  ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓   
    ๔. ประชุมช้ีแจงกรอบการประเมินผลตามตัวช้ีวัดที่ ๑๒ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ- 
        ภาครฐั ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  เมือ่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
    ๕. จัดทําแผนดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปีงบประมาณ 
        พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    ๖. ประชุมคณะทํางานฯ ในแต่ละหมวด เพื่อดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
        และพิจารณาคัดเลือกตัวช้ีวัดในแต่ละหมวด หมวด ๑ – ๖ หมวดละ ๑ ตัวช้ีวัดตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด 
    ๗. มหีนังสอืแจ้งเวียนให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดําเนินการพัฒนาตามเกณฑ์ฯ ในแต่ละหมวด และจัดทํารายงานผล 
        การดําเนินการตามเกณฑ์ฯ  
    ๘. มหีนังสอืแจ้งเวียนประกาศนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
        และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ กรม www.dpt.go.th  ให้บุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ทราบทั่วกัน 
   ๙. มีหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดําเนินการตามมาตรการ/โครงการในนโยบายการกํากับดูแลองค์การ 
       ที่ดีฯ  และจัดทําแผนการดําเนินการตามมาตรการฯ  โดยให้รายงานผลดําเนินการเป็นประจําทุกเดือน  

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
  

          ผู้บริหารให้ความสําคัญและสนับสนุนในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  รวมทั้ง 
ความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารทุกระดับ  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายดําเนินการพัฒนา
องค์การ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย 

 

  รอบ ๖  เดือน 
    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ ๑๒ เดือน 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
     
    ๑. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามกรอบการประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  จะต้อง
ดําเนินการตามเกณฑ์การประเมินของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Fundamental 
Level)  ซึ่งต้องมีหลักฐานในการดําเนินการอย่างชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ และการดําเนินการเพื่อให้ประสบความสําเร็จได้ 
ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจในการดําเนินการจากทุกส่วนของคนในองค์กร  
    ๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (บางหน่วยงาน) ยังขาดความเข้าใจในการดําเนินการตามกรอบการประเมินผลและเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน  
 
หลักฐานอา้งองิ :     
 

   ๑. แผนพัฒนาองค์การประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  หมวด ๒ และหมวด ๔ 
   ๒. คําสั่งกรมโยธาธิกาและผังเมือง ที่ ๖๙๑/๒๕๕๓  ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓  แต่งต้ังคณะทํางานการพัฒนา- 
       คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๑ - ๖ 
   ๓. แผนดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปีงบประมาณ 
       พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   ๔. หนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดําเนินการพัฒนาตามเกณฑ์ฯ ในแต่ละหมวด และจัดทํารายงานผล 
       การดําเนินการตามเกณฑ์ฯ  
   ๕. หนังสือแจ้งเวียนประกาศนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
       การเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ กรม www.dpt.go.th ให้บุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง 
   ๖. หนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดําเนินการตามมาตรการ/โครงการในนโยบายการกํากับดูแลองค์การ 
       ที่ดีฯ  และจัดทําแผนการดําเนินการตามมาตรการฯ  และรายงานผลดําเนินการฯ 
    

 



                 แบบฟอร์มที่ ๑ 
                       แบบฟอร์มแสดงตัวชีวั้ดผลลัพธ์การดําเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) 

                 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                      ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด ๗) 

 

หมวด                                           ชื่อตัวชี้วัด 

หมวด ๑ (RM ๑.๔) ร้อยละเฉลี่ยถว่งน้ําหนักความสําเร็จของผลสัมฤทธ์ิของมาตรการ/โครงการ 
ตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี (อย่างน้อยด้านละ ๑ มาตรการ/โครงการ) 

หมวด ๒ (RM ๒.๑) ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผน- 
ปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ ของส่วนราชการ 

หมวด ๓ (RM ๓.๕) ร้อยละของความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรฐานคู่มอืการให้บริการ 

หมวด ๔ (RM ๔.๒) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของ 
ส่วนราชการ 

หมวด ๕ (RM ๕.๑) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์การ 

หมวด ๖ (RM ๖.๓) ร้อยละของกระบวนการสร้างคุณค่าที่มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
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